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Abstrakt: Tato práce se zabývá přípravou, realizací a základním vyhodnocením

reakčních dob řidičů motorových vozidel na jednoduché optické a složené ( jiné než optické)

podněty. Jízdní zkoušky prováděné zčásti v podmínkách běžného provozu a zčásti na

zkušební dráze jsou doplněny zjišťováním reakčních dob řidičů při telefonování během řízení

vozidla. Znalost skutečné, technicky možné délky reakční doby je zapotřebí při analýze a

následném posuzování příčin a průběhů silničních dopravních nehod.

Abstract: This paper deals with the preparation, implementation, and basic

assessment of the motorists’ response times to simple optical and complex – other than optical

- stimuli. Driving tests conducted partly under regular traffic conditions and partly on a test

track are completed with findings on how drivers react when they use their phones during

driving. Knowledge of the actual technically achievable reaction time is necessary in

performing analyses and consequent assessments of the causes and developments of road

traffic accidents.
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1.0 Úvod

Nedílnou součástí existence a vývoje lidské civilizace je doprava, kterou lze definovat jako

organizovanou, záměrně provozovanou činnost, sloužící k přemísťování především osob a

materiálních statků z místa na místo. Nezastupitelnou a stále rostoucí úlohu v dopravě má

doprava silniční, přes veškerá negativa, která jsou s její existencí spojená a mezi která lze

zařadit zejména systematické poškozování životního prostředí a dosud spolehlivě

nevyřešenou závislost na neobnovitelných zdrojích paliv. Intenzita silniční dopravy neustále

narůstá, zvyšují se počty motorových vozidel i četnost jejich používání, kdy důsledkem těchto

trendů může být, a nezřídka tomu tak i je, snižování kvality a propustnosti silniční sítě. Tyto

faktory ve svém souhrnu zvyšují i pouhou teoretickou pravděpodobnost vzniku dalšího

negativního jevu spojeného se silniční dopravou, kterým jsou dopravní nehody.

Vysoká společenská závažnost a rozsah následků dopravních nehod vedla k potřebě jejich

objasňovaní, jehož významným nástrojem je soudní inženýrství. Zakladatel původního

vědeckého pojetí soudního inženýrství, pan Ing. Jiří Smrček, je definoval takto:

„Soudní inženýrství je nová technická disciplína, zabývající se zkoumáním příčin, průběhu a

důsledků negativních technických jevů všech oborů. Jejím významným použitím v rámci

hledání materiální pravdy je objasňování těchto jevů pro účely řízení před státními orgány

zejména v řízením trestním a občanskoprávním, příp. i pro potřeby správních orgánů a

organizací“ [7] .

Jedním ze základních východisek soudně inženýrského přístupu k analýze dopravních nehod

je systémovost - pro komplexní analýzu je třeba znát vlastnosti všech prvků systému, odvodit

jejich chování a poznat vzájemné vazby tak, aby bylo možno popsat chování celého systému.

Metoda systémového postupu je pak definována takto:

a) Rozdělení na prvky ev. subsystémy - základní schéma „člověk - stroj - prostředí“

b) Popis vlastností prvků systému

c) Popis jednoduchých (obecných) interakcí prvků systému
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d) Odvození chování jednotlivých prvků systému během nehodového děje

e) Definování styčných bodů jednotlivých dějů

f) Popis chování celého systému v průběhu nehodového děje

g) Analýza možností změny průběhu děje

V současné době jsou, zejména díky stále dokonalejšímu programovému vybavení a

hardwarovým možnostem počítačů, zajištěny rozsáhlé možnosti technických rozborů dějů

dopravních nehod. Pro obvyklé zadání, které směřuje k technickému objasnění příčin a

průběhu konkrétní dopravní nehody, je zapotřebí znát meze a možnosti člověka jako důležité

části výše popsané soustavy člověk - vozidlo - okolí. Je tedy více než žádoucí stanovovat

meze, ve kterých je ještě jednání účastníka nehody (obvykle řidiče) normální a kdy je již

vadné. V návaznosti je třeba věnovat se i míře, jakou ten - který účastník nehodového děje

přispěl k jeho vzniku, podílel se na jeho průběhu, jaké byly jeho možnosti nehodové situaci

zabránit a konečně i jeho vlivu na následky nehody.

Zpětné zkoumání chování konkrétního řidiče - účastníka dopravní nehody - za situace, která

by věrně odpovídala původnímu nehodovému ději - není při analýze prakticky možné, a to

zejména z důvodu problematičnosti navození odpovídajících podmínek. Mezi nejpodstatnější

faktory lze zařadit očekávanost již prožité situace, okamžitý stav řidiče, jeho soustředěnost,

sledování provozu, vědomou či podvědomou snahu ovlivnit výsledek atd. Z uvedeného

důvodu jsou podklady pro stanovení skutečně technicky možné délky reakční doby získávány

zpravidla na základě experimentálních měření, laboratorně nebo v podmínkách reálného

provozu.

Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti problematiky nepokrývají dosud publikované práce zcela

oblast možných situací, s nimiž je možno se v silničním provozu setkat a které mohou více či

méně ovlivňovat technicky možnou délku reakční doby či způsoby reakcí zejména řidičů

vozidel. Předmětem této práce je tedy snaha o rozšíření oblasti technického poznání o znalost

charakteru reakcí a dosahovaných délek reakčních dob při vzniku neočekávaného, jiného než

optického podnětu, zjišťovaných za podmínek blízkých nebo zcela odpovídajících běžnému

silničnímu provozu, v sekundární rovině pak posouzení možného vlivu používání mobilního

telefonu na délku reakce řidiče motorového vozidla.
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2.0 Současný stav poznání v dané oblasti

2.1 Obecně k reakční době

Čas je jedním z parametrů podstatně ovlivňujících průběh dopravní nehody a následné

rozfázování a popis nehodového děje je důležitým krokem k pochopení příčin a stanovení

možností jejich zabránění. Ve vztahu k nehodovému ději každé činnosti řidiče směřující

k zabránění vzniku či řešení nehodové situace (jedná se zpravidla o zatáčení či brzdění)

předchází časový úsek, v němž přijímá rozhodnutí, která jsou odrazem vnějších podnětů.

Tento časový úsek bývá souhrnně označován jako doba reakce řidiče. V práci kolektivu

vedeného BRADÁČEM [7] je reakční doba definována takto:

„Reakční dobou ze soudně inženýrského hlediska nazýváme čas od vjemu do uvedení

(zabezpečovacího) zařízení v činnost naučeným způsobem. V neobvyklých situacích, bez

naučeného způsobu, bude potřebná doba individuálně delší.“

Pro účely technické analýzy je reakční doba subsystému “ řidič + vozidlo“ členěna dle Tab.1

Hranice časového úseku ázev časového úseku

1
Počátek optického vnímání

nebezpečného objektu optická reakce

2
Počátek ostrého optického vnímání

objektu
psychická reakce

3 Začátek svalové reakce

svalová reakce

reakční doba

řidiče

4 Dotyk brzdového pedálu

prodleva brzd

5 První dotyk třecích ploch brzd

6
Začátek zanechávání stop pneumatik na

vozovce

náběh brzd

odezva vozidla

Tab. 1 Členění reakční doby subsystému „řidič + vozidlo“ pro účely technické analýzy nehody, případ

nouzového (kritického) brzdění [7]
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Jednotlivé časové úseky reakční doby řidiče jsou definovány takto:

- optická reakce řidiče - rozumí se jí doba, kterou řidič potřebuje na postřehnutí

objektu, který je v kritickém okamžiku mimo jeho přímý výhled (zpozorování objektu

v zorném poli oka a jeho optické zafixování); pokud řidič kritický objekt přímo

sledoval, pak čas optické reakce nepřichází v úvahu

- psychická reakce řidiče - rozumí se jí doba od optického zafixování kritického

objektu do začátku svalové reakce (začátek snímání nohy z pedálu akcelerace)

- svalová reakce - rozumí se jí doba od ukončení psychické reakce do dotyku

brzdového pedálu

Po reakční době následuje odezva vozidla, kterou lze rozdělit na následující úseky:

- prodleva brzd - doba od dotyku brzdového pedálu po první dotyk čelistí brzd

s bubnem ev. brzdových destiček s kotoučem

- doba náběhu - z praxe technického znalectví je tato doba uvažována jako čas od

prvního dotyku čelistí s brzdovým bubnem ev. destiček s kotoučem do okamžiku, kdy

pneumatiky začínají zanechávat viditelné stopy na vozovce

Uvedené členění vychází z rozhodnutí řidiče směřujícího k brzdění. Pro stanovení odezvy

vozidla při rozhodnutí řidiče změnit směr jízdy lze vyjít z prací VÉMOLY [41], KLEDUSE

[22] a v neposlední řadě BRADÁČE (jr) [2], kdy posledně jmenovaný uvádí, že odezva při

použití řízení je srovnatelná s dobou odezvy při použití brzd.

Návaznost jednotlivých časových úseků v případě brzdění a průběhy zpomalení, rychlosti a

dráhy v závislosti na čase popisuje názorně VLK [42], jehož schéma je uvedeno na Obr.1. Ze

schématu je patrný podstatný vliv doby předcházející vlastnímu zpomalování, kdy teprve po

jejím uplynutí a po uplynutí technické prodlevy potřebné pro překonání vůlí v převodech

brzdového mechanizmu dochází k nárůstu brzdného účinku a vozidlo začíná zpomalovat.
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Legenda: tr – reakční doba řidiče

tp – doba prodlevy brzd

tn – doba náběhu brzdění

tu – doba plného zpomalení

Obr. 1 Průběh brzdění od počátku reakce po zastavení [42]

Prodlužováním reakční doby tedy dochází k prodlužování celkové dráhy potřebné k zastavení

či snížení rychlosti vozidla, kdy kromě vlastního střetu se prodloužení reakční doby může

promítnout na jeho následcích. Tento aspekt je významný zejména v situaci, při níž je jedním

z účastníků chodec, cyklista nebo jiná osoba, nepožívající výhod deformačních zón a

zádržných systémů moderních vozidel.

Podstatný vliv délky reakční doby lze spatřovat rovněž z hlediska posuzování včasnosti reakcí

jednotlivých účastníků nehodového děje a případně hodnocení náhlosti vytvořené překážky,

která je definována jako překážka vzniklá na vzdálenost kratší, než na jaké je řidič schopen

z přiměřené rychlosti zastavit - součástí vztahu pro stanovení dráhy k zastavení je doba reakce

řidiče a technické prodlevy vozidla:
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sz = v0 (tr + tp) + v0
2 / 2 a (1)

kde sz . . . dráha k zastavení [m]

v0 . . . rychlost [m/s]

tr . . . doba reakce [s]

tp . . . doba technické prodlevy [s]

a . . . zpomalení [m/s2]

Dolní hranice dosažitelné reakční doby pak může být kritériem pro posouzení technické

přijatelnosti mechanizmu nehodového děje. Při analýze dopravní nehody a vyhodnocování

možností jejímu zabránění potom stanovení neadekvátní či technicky nepřijatelné doby reakce

může vést k technicky nepřesným až chybným závěrům, které se pak mohou se všemi

důsledky stát východiskem pro rozhodování příslušných orgánů.

Jak uvádí BRADÁČ [7], délka reakční doby závisí na poměrně značném množství faktorů a

nemá stejnou hodnotu ani u jednoho a téhož člověka. Mění se například v závislosti na jeho

únavě, připravenosti k určité činnosti a možnosti předvídání situace, významný vliv má denní

či noční doba a s tím spojené otázky snížené viditelnosti v závislosti na kontrastu atd. Ve

výčtu pak nelze opomenout negativní vliv koncentrace alkoholu v krvi na prodlužování

reakční doby, případně použití některých léků nebo drog.

Pro odpovědnou a komplexní technickou analýzu dopravních nehod se tedy jako podstatná

podmínka jeví znalost skutečně technicky možné délky reakčních dob, resp. znalost číselných

hodnot obvykle dosahovaných dob reakcí, a to ve vztahu k podmínkám pokud možno blízkým

zkoumané nehodové situaci.

2.2 Základní metody měření reakčních dob

Metody zjišťování reakčních dob lze obecně rozdělit na laboratorní a jízdní, z hlediska

použité metody pak na laboratorní měření na jednoúčelových měřících přístrojích, laboratorní

měření na simulátorech jízdy, jízdní zkoušky na zkušebních drahách nebo veřejných

komunikacích a konečně pozorování v podmínkách běžného provozu.
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a) Laboratorní měření na jednoduchých měřicích přístrojích

Za účelem provádění psychologických vyšetření disponují specializovaná pracoviště různými

typy zpravidla jednoúčelových měřících zařízení, sloužících k rychlému zjištění reakčních

časů na jednoduchý optický nebo zvukový podnět, případně na jejich kombinaci. Podněty

jsou zpravidla zobrazovány po náhodně zvoleném čase a testovaná osoba reaguje stisknutím

klávesnice, případně pedálů.

Obr. 2 Laboratorní měření časů reakcí a periferního vidění

Obdobou těchto měření je laboratorní měření periferního vidění, jak je zachyceno na Obr.2.

Test bývá prováděn na širokoplošném displeji, který je rozdělen na více segmentů. Podněty

spočívají v rozsvěcování náhodných vzorců světel různé barvy. Kritický podnět nastává v

případě, že je na některém ze segmentů zobrazen definovaný obrazec, nebo když se světla

rozsvítí v požadovaném pořadí. Testovaná osoba reaguje stlačením tlačítek na speciální

klávesnici. Výsledkem testu bývá reakční čas při kritickém podnětu a počty vynechaných,

opožděných nebo nesprávných reakcí.

Nevýhodou laboratorních testů je zjevná odtrženost od reálných podmínek silničního provozu

ale i řízení motorového vozidla, kdy zkoušená osoba ví, že bude následovat definovaný
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podnět, soustředí se na očekávání signálu a jejím úkolem je pouze zmáčknout tlačítko nebo

pedál.

b) Měření na simulátorech jízdy

Realitě běžného provozu bližší jsou měření na simulátorech jízdy, na nichž lze navozovat

různé scénáře a vizuální podněty a zkoumaná osoba je nucena ovládat stejné prvky, jako při

skutečné jízdě s vozidlem, tj. pedál akcelerace, pedál brzdy a volant, a to s odpovídající

odezvou. Významnou výhodou měření na simulátorech je zejména bezpečnost,

opakovatelnost, již zmíněná možnost navozování vhodných situací nebo široká využitelnost

výpočetní techniky, která se nemusí omezovat na specializovaná zařízení potřebná při

provádění jízdních zkoušek. Na Obr.3 je zachycen simulátor, použitý při výzkumu reakčních

dob.

Obr. 3 Simulátor jízdy použitý při výzkumu reakčních dob, [38]

c) Jízdní zkoušky

Jízdní zkoušky mohou být prováděny na zkušebních drahách nebo v podmínkách běžného

provozu. Zpravidla se jedná o zinscenování nehodové situace (Obr.4) nebo vytvoření
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definovaného podnětu, na který má řidič reagovat. Mezi nejjednodušší a současně zřejmě

nejčastěji používaná patří měření, při nichž se pohybuje dvojice vozidel za sebou a úkolem

řidiče druhého vozidla je reagovat na rozsvěcování brzdových světel vozidla jedoucího

vpředu, jak je schematicky znázorněno na Obr.5. Uvedená metoda je použitelná při jízdě na

uzavřené zkušební dráze (s brzděním v souladu s definovaným programem měření) nebo i

v běžném silničním provozu, kdy první jedoucí vozidlo reaguje na reálnou provozní situaci,

jakou je například přibližování ke křižovatce, vstup chodce do vozovky, snižování rychlosti

jiným účastníkem provozu atd.

Obr. 4 Situace navozená při jízdních zkouškách měření reakčních dob ve schématickém znázornění a

v reálu při pohledu z vozidla, [28]
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Obr. 5 Měření reakčních dob s využitím dvojice vozidel, s podnětem při rozsvícení brzdových světel

vpředu jedoucího vozidla, [17]

d) Pozorování v podmínkách běžného provozu

Zjišťování časů reakcí pozorováním v podmínkách běžného provozu připadá v úvahu zejména

s využitím kamerové techniky, a to nejčastěji na křižovatkách či frekventovaných přechodech

pro chodce, kde často dochází ke vzniku kolizních situací nebo nehod. Obrovskou výhodou

tohoto způsobu zkoumání je, že řidiči se pohybují ve skutečných vozidlech v podmínkách

skutečného provozu, bez jakékoliv vědomosti o tom, že by byli objektem zkoumání. Na

druhou stranu, vadou této metody je problematické stanovení počátku vzniku ohrožení, tj.

možného počátku běhu řidičovy reakční doby, obtížné může být rovněž stanovení konce času

reakce. Popsaná metoda je zmíněna v [38], její klady a zápory od stejných autorů pak v [37].

2.3 Praktické poznatky- výsledky experimentálních měření

Zřejmě jeden z prvních výzkumů zabývajících se problematikou reakční doby řidičů byl

proveden JANTEM [20] v roce 1931 v Německu za účasti šedesátky především závodních

jezdců, jejichž naměřené časy reakce (měřené od povelu „stop“) se pohybovaly v rozmezí

0,3 s až 2,5 s, se střední hodnotou 0,96 s zaokrouhlenou na 1,0 s. S touto hodnotou se pak

vycházelo přibližně do poloviny sedmdesátých let. Jak uvádí PTÁČEK [32], s odstupem času

lze při kritickém přístupu odhalit nevhodnost takto stanovené a používané standardní doby

reakce, neboť

1. pokusy byly provedeny za účasti- zřejmě především- závodníků, tato kategorie

jednoznačně nebude totožná s průměrným řidičem
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2. pokusy probíhaly na závodní dráze, nikoliv na veřejné komunikaci

3. podnětem pro zahájení brzdění byl hlasový povel; takovýto podnět se v praktickém

provozu vyskytuje výjimečně

4. i závodníci, snad řidiči s lepšími vlastnostmi než průměrný řidič, měli doby reakce

a uvedení brzd do činnosti až 2,5 s a nebylo to považováno za nic neobvyklého

Přibližně do poloviny sedmdesátých let se však zřejmě s ohledem na JANTEHO práci

vycházelo z předpokladu, že obvyklá doba reakce běžného řidiče je jedna sekunda. Stopy

přetrvávání tohoto názoru lze u nás nalézt i později například v učebnicích pro autoškoly, kde

je ještě ve vydání z roku 1989 udávána jedna vteřina jako „klasická časová norma reakce

řidiče“ [15], zde už s dodatkem, že tato hodnota není v těžkých dopravních podmínkách a

situacích postačitelná.

Poměrně přehledně je problematika reakčních dob shrnuta v literatuře [24], z níž lze pro

praktickou práci čerpat podklady pro široké spektrum situací analyzovaných dopravních

nehod. Mezi zde uváděné výsledky patří zejména hodnoty naměřené HARTMANNEM [34]

ev. [23], který mj. uvádí rozdílné reakční doby v denní a noční době, a to v rozmezí 0,35 s až

1,4 s v denní době a 0,4 s až 1,8 s v noční době (Obr. 6). Pro nekontrastní překážky byl čas

reakcí v noční době delší než v denní době, avšak v případě, kdy signálem byla „stop“ světla

vpředu jedoucího vozidla, hodnoty času reakcí v noci byly kratší než ve dne. Zjištěná

závislost z měření prováděných v běžném provozu při zjišťování doby reakce po rozsvícení

brzdových světel vpředu jedoucího vozidla je zachycena na Obr. 7, srovnání naměřených časů

mezi dnem a nocí pak na Obr. 8
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Legenda:

vodorovná osa . . . čas reakce [s]

svislá osa . . . procento zkoumané populace [%]

Obr. 6 Časy reakce v denní a noční době dle výzkumů HARTMAA [24]

Legenda:

vodorovná osa . . . čas reakce [s]

svislá osa . . . procento zkoumané populace [%]

Obr. 7 Čas reakce na signál brzdového světla v noční době v normálním silničním provozu dle výzkumů

HARTMAA [24]
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Legenda:

vodorovná osa . . . čas reakce [s]

svislá osa . . . procento zkoumané populace [%]

Obr. 8 Porovnání časů reakcí mezi dnem a nocí v případě rozsvícení se brzdových světel vpředu jedoucího

vozidla [24]

Jak je zřejmé z diagramu na Obr. 8, v noční době byly dosahovány kratší časy reakcí než

v době denní. Příčinou tohoto stavu je kontrast, který je v noční době u brzdových světel větší

než ve dne.

Zjišťováním časů reakcí řidičů pohybujících se v koloně (reakce na brzdová světla vpředu

jedoucího vozidla) se zabývalo větší množství autorů [24], kdy srovnání publikovaných prací

je zachyceno na Obr. 9.

Při experimentálních měřeních jsou řidiči zpravidla obeznámeni o probíhající zkoušce a o

jejím předmětu, kdy tato znalost do jisté míry znamená připravenost řidiče na objevení se

překážky či reakčního podnětu. Zjišťování hodnot reakčních časů v návaznosti na míře

překvapení se zabýval OLSON [24], kdy zkoušení řidiči projížděli mnohokrát

několikakilometrový okruh, přičemž byli informováni, že cílem jízdy je trénink před

zkoušením pneumatik. V jednom okamžiku pak byli vystaveni situaci, na niž museli prudce

reagovat. V dalším cyklu zkoušek byli řidiči informování o možnosti objevení se překážky na
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jednom z okruhů trasy, avšak značná doba do jejího objevení snižovala jejich pozornost. U

stejné skupiny řidičů pak byla zjišťována jejich prostá reakce na rozsvícení světla. Výsledky

jsou zachyceny na Obr. 10, z něhož je zřejmé, že hodnoty času reakcí se pohybovaly

v rozmezí 0,7 až 0,9 s na prostý signál, 1,0 až 1,2 s na očekávanou situaci a 1,3 až 1,5 s na

neočekávanou situaci.

Vliv rušivých vlivů na reakci řidiče, mj. i při používání mobilních telefonů způsobem „hand-

held“, je s odkazem na práci WÓJCZYKA [43] uveden v literatuře [24], kde jsou shrnuty

výsledky simulačních měření reakcí na několik typů nebezpečných situací a tyto srovnány se

stejnými situacemi bez používání mobilního telefonu. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny

v tabulce (Tab. 2). Z provedených měření zejména vyplynulo, že při používání mobilních

telefonů dochází k prodlužování reakčních časů, a to až o 40 %.

Legenda:

vodorovná osa . . . čas reakce [s]

svislá osa . . . procento zkoumané populace [%]

Obr. 9 Porovnání času reakce řidiče vozidla jedoucího v noci v koloně v případě rozsvícení světel „stop“

vpředu jedoucího vozidla dle různých autorů [24]: H – HARTMA; B – BURKHARDT; S –

SCHMIDT- CLAUSE; R – ROSEMA
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Legenda:

vodorovná osa . . . celkový čas reakce [s]

svislá osa . . . procenta [%]

reakcyja niespodziewana . . . reakce neočekávaná

reakcyja oczekiwana . . . reakce očekávaná

reakcyja prosta . . . reakce prostá

Obr. 10 Rozložení času reakcí v závislosti na míře překvapení dle OLSOA [24]

Bez použití telefonu S použitím telefonu
Situace v provozu střední čas

reakce [s]
střední

odchylka [s]
střední čas
reakce [s]

střední
odchylka [s]

rozdíl [s]

Změna světelné signalizace 0,80 0,30 1,13 0,55 +0,33

Pád překážky na vozovku 1,06 0,35 1,69 0,91 +0,63

Vkročení chodce do vozovky 0,85 0,27 1,14 0,45 +0,29
Zkřížení dráhy jiným
vozidlem 1,02 0,33 1,41 0,58 +0,39

Rychlé brzdění vpředu
jedoucího vozidla 0,90 0,28 1,4 0,82 +0,50

Tab. 2 Porovnání časů reakcí v různých dopravních situacích [24]

Dobu reakcí řidičů na pohyblivé překážky (figuríny) vystřelované před projíždějící automobil

publikoval ZOMOTOR [44], jeho pokusy zjištěné časy reakcí se pohybovaly v rozmezí od

0,25 s po 1,43 s, kdy jako doba reakce byla definována doba od reakčního podnětu po začátek

nárůstu tlaku v brzdách vozidla, nebo po první pohyb volantem. Měření reakcí bylo
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prováděno i na stacionárním zařízení, na němž měl řidič na zvukový signál nebo na rozsvícení

světla sejmout nohu z pedálu „akcelerace“ a přesunout ji na pedál „brzdový“. Výsledky

měření nebyly v žádné korelaci s výsledky provedenými na zkušební dráze. ZOMOTOR

rovněž zdůraznil, že v silniční dopravě nelze vycházet z požadavku průměrné doby reakce

rovné jedné sekundě, kdy v reálné dopravní situaci není možné podmínky pro vnímání a

intenzitu reakčních podnětů exaktně stanovit a proto doby reakce pro účely analýzy

dopravních nehod musí být posuzovány v širokém rozsahu.

V práci autorů MARQUART, ENGELS a NELSEN [26] je kalkulována doba reakce z délky

trvání varovného výkřiku, použitá metodika a její odůvodnění však nebudí příliš seriózní

dojem (PTÁČEK [32]).

Problematice reakce řidiče na boční vítr se věnuje HUSSMANN [18], který uvádí, že doby

reakcí se v daném případě pohybují od 0,1 s (komentováno jako reakce na očekávaný děj) po

0,21 s, se střední hodnotou 0,14 s.

Závislost doby reakce na úhlu pohledu řidiče na překážku v době vytvoření reakčního podnětu

se objevila v práci BURKHARDTA [9], který pro přímé pozorování uváděl dobu reakce

0,58 s až 0,99 s, pro úhly odklonění do 5° 1,02 až 1,48 s a pro úhly odklonění pohledu nad 5°

rozmezí od 1,11 s až 1,62 s.

V práci GRATZERA a BURGA [13] je uveden algoritmus výpočtu možnosti zpozorování

nebezpečné situace, vycházející z vyhodnocení úhlové rychlosti výhledového paprsku řidiče

na překážku, kdy jako mezní jsou udávány hodnoty v rozmezí od 0,9.10-4 až 26.10-4 rad.s-1.

Výsledné hodnocení vychází z praktických pokusů, dle nichž je pro pozorovatelnost objektu

rozhodující kombinace úhlové rychlosti změny jeho polohy s dobou pozorování- delší doba

pozorování vyžaduje menší úhlovou rychlost.

Shrnutí poznatků různých autorů lze nalézt v německé příručce pro soudní znalce autorů:

BURG - RAU [10] a DANNER - HALM [11], podrobný přehled prací změřených na

problematiku reakční doby uvádí již zmíněný PTÁČEK [32].
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STAŃCZYK a JURECKI [38] se ve své práci zabývali kromě jiného závislostí získaných

času reakcí na použité metodě, výzkumném scénáři a faktoru označovaném jako stupeň

ohrožení. Jejich výzkumy byly prováděny jednak na zkušební dráze, jednak na simulátoru

jízdy AutoPW. Při obou výzkumech byl realizován stejný nehodový scénář, při němž osobní

vozidlo najíždělo do křižovatky kolmo z pravé strany a poté zastavilo (situace se často

vyskytuje v praxi, kdy neopatrný řidič vjíždí do křižovatky a po zjištění, že vyvolal ohrožení,

zkouší zachránit situaci). Úkolem zkoumaných řidičů bylo vyhnutí se nehodě brzděním,

řízením (vyhnutí se překážce) nebo vykonáním obou těchto manévrů, což umožnilo

registrovat časy jak při řízení, tak při brzdění. Zvláštní možnosti porovnání kromě identičnosti

scénáře vyplývaly rovněž z toho, že se měření zúčastnila stejná skupina 30 řidičů - mužů.

Stejná skupina řidičů postoupila rovněž testy na laboratorním psychotechnickém zařízení, při

nichž byla měřena reakce prostá (stisknutí tlačítka na jeden podnět- světelný nebo zvukový) i

složená (definovanému druhu podnětu - světelnému nebo zvukovému - bylo přiřazeno

tlačítko, s požadavkem stisku rukou nebo nohou). Získané hodnoty časů reakcí při brzdění

jsou zachyceny na Obr. 11, při řízení na Obr. 12.

Obr. 11 Rozložení časů psychomotorické reakce při brzdění; 1 – reakce prostá, 2 – reakce složená, 3 –

měření na simulátoru, pro čas rizika 2,4 s, 4 – měření na zkušební dráze, pro čas rizika 2,4 s; [38]
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Obr. 12 Rozložení časů reakce při zatáčení; 1 – reakce prostá, 2 – reakce složená, 3 – měření na

simulátoru, pro čas rizika 2,4 s, 4 – měření na zkušební dráze, pro čas rizika 2,4 s; [38]

V diagramech jsou zakresleny rovněž časy získané při laboratorních měřeních, s tím, že u

nich nelze mluvit o brzdění či řízení, je tím však umožněno jejich porovnání. Výše uvedené

výsledky představují měření na simulátoru a zkušební dráze, při kterých vzdálenost

k potenciálnímu střetu činila 2,4 s (v diagramu nazváno čas rizika - bude objasněno dále).

Uváděný čas psychomotorické reakce představuje dobu od okamžiku ohrožení do počátku

sešlápnutí pedálu brzdy, zatímco čas psychické reakce představuje čas od okamžiku ohrožení

do sejmutí nohy z pedál akcelerace.

Z uvedených vyobrazení jednoznačně vyplývá, že použitá metoda měření má značný vliv na

získané hodnoty časů reakce - nejdelších časů bylo dosaženo při měření na zkušební dráze, o

něco menších při měřeních na simulátoru jízdy a výrazně odlišné jsou časy získané při

laboratorních měřeních. S odkazem na práce jiných autorů je konstatováno potvrzení stejného

charakteru rozdílu mezi zkušební dráhou a simulátorem [27], naopak v případě reakce řízením

je rozdíl dle citovaných autorů nulový. Podobný názor uvádí GREEN v literatuře [14], autoři

pak odkazují na své další, dosud nepublikované práce potvrzující, že časy reakcí získané na

zkušební dráze jsou ve většině případů delší.

Jak již bylo zmíněno, významným přínosem provedených měření je potvrzení, že časy

získané na zkušební dráze a simulátoru se zásadním způsobem liší od časů získaných při

laboratorních měřeních v rámci psychotechnických výzkumů. Z grafického vyhodnocení
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prezentovaného na výše uvedených vyobrazeních (Obr. 11 a Obr. 12) je zřejmé, že se jedná o

odlišné jevy a nikoliv o pouhé nižší hodnoty časů reakcí. Z uvedeného důvodu je

konstatována nevhodnost použití výsledků laboratorních měření při analýze dopravních

nehod.

Autoři se dále zabývali vlivem scénáře měření, (tj. stupně složitosti situace) na výsledné

hodnoty reakcí. Za tím účelem provedli dvě série měření se dvěma různými scénáři, opět se

skupinou 30 řidičů. První scénář (označený dále v diagramu B3) představoval situaci, při

němž osobní vozidlo najíždělo do křižovatky kolmo z pravé strany a po najetí přibližně 1,5 m

do vozovky (resp. jízdního pruhu) zastavilo. Zkoumaný řidič měl na výběr ze tří možností, a

to zastavit před překážkou, objet překážku zleva nebo současně brzdit a objíždět překážku

zleva. Ve druhém scénáři projížděl řidič křižovatkami v sídlišti a na jedné, náhodně vybrané

křižovatce, vyjelo z levé nebo pravé strany vozidlo (scénář dále v diagramu označen B2).

Toto zadání bylo pro řidiče náročnější, protože nevěděl, na které křižovatce a ze které strany

se překážka objeví, a proto musel s ohledem na situaci přijmout jedno z pěti rozhodnutí, a to

zastavit před překážkou, objet překážku zleva, současně brzdit a objíždět překážku zleva,

objet překážku zprava nebo současně brzdit a objet překážku zprava. Výsledky měření jsou

zachyceny na Obr. 13 a Obr. 14

Obr. 13 Rozložení časů psychomotorické reakce při brzdění pro dva scénáře měření; 1 – scénář B2 (složitá

dopravní situace), 2 – scénář B3 (jednoduchá dopravní situace) ; [38]
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Obr. 14 Rozložení časů reakce při řízení pro dva scénáře měření; 1 – scénář B2 (jednoduchá dopravní

situace), 2 – scénář B3 (složitá dopravní situace) ; [38]

Z diagramů je zřejmé, že v případě složitějšího scénáře B2 došlo k výraznému nárůstu časů

reakcí řidičů oproti jednoduššímu scénáři B3, a to v případě brzdění i zatáčení - složitost

situace se tedy promítá do celkového reakčního času.

Autoři ve své práci dále definují pojem tzv. „času rizika“ jako času, kterým řidič disponuje od

okamžiku zpozorování překážky do případného střetu (jinak řečeno, doba dojezdu do střetové

polohy bez zpomalování). Pro posouzení vlivu tohoto času provedli sérii měření na zkušební

dráze i na simulátoru jízdy, se stejnými parametry, z rychlostí 40, 50 a 60 km/h a vzdáleností

od překážky v rozmezí od 10 do 50 metrů. Výsledkem byly časy reakcí v návaznosti na výše

definovaný čas rizika trvající od 0,6 s do 4,5 s. Zjištěný vliv je zachycen na Obr. 15 a Obr. 16

pro vybraných 5 zkoušek (různých časů rizika), a to pro případ brzdění a řízení.
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Obr. 15 Rozložení časů psychomotorické reakce při brzdění pro 5 hodnot času rizika; 1 – čas rizika 0,9 s,

2 – čas rizika 1,8 s, 3 – čas rizika 2,7 s, 4 – čas rizika 3,6 s, 5 – čas rizika 4,5 s; [38]

Obr. 16 Rozložení časů při zatáčení pro 5 hodnot času rizika; 1 – čas rizika 0,9 s, 2 – čas rizika 1,8 s, 3 –

čas rizika 2,7 s, 4 – čas rizika 3,6 s, 5 – čas rizika 4,5 s; [38]

Z diagramů je zřejmá velmi silná závislost hodnot časů reakcí řidičů na času rizika,

charakterizujícího nehodovou situaci, z diagramů na Obr. 17 a Obr. 18 pak lze vysledovat, že

se jedná o závislost lineární. Prezentované výsledky dle autorů potvrzují, že čas rizika lze
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považovat za velmi dobrý parametr charakterizující nehodovou situaci a stupeň nehodového

ohrožení. Skutečnost závislosti času reakce na času rizika je možno interpretovat tak, že řidič

se po vyhodnocení situace nerozhoduje dle své rychlosti nebo vzdálenosti od překážky, nýbrž

na základě povědomí o času, kterým disponuje na přijetí rozhodnutí a reakci.

Obr. 17 Závislost středních hodnot a směrodatných odchylek časů psychomotorické reakce při brzdění na

času rizika (měření na zkušební dráze), [38]

Obr. 18 Závislost středních hodnot a směrodatných odchylek časů reakce při řízení na času rizika (měření

na zkušební dráze), [38]
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Autoři dále poukázali na zjištění, že rozdíl časů reakcí mezi měřeními na jízdním simulátoru a

na zkušební dráze není stálý, lze rovněž vysledovat jeho závislost na času rizika. Rozdíly časů

mezi oběma způsoby měření se silně zmenšují se zmenšujícím se časem rizika, tj. se

zvyšujícím se stupněm nebezpečí. U časů rizika kratších než jedna sekunda se rozdíl blíží

nule. Z tohoto zjištění je dovozováno, že výzkumy s nejkratšími časy rizika, u kterých by

realizace na zkušební dráze mohla být nebezpečná, lze provádět na jízdním simulátoru.

Výsledky měření dob reakcí v závislosti na času rizika, provedených výše uvedenou dvojicí

autorů, byly vícekrát publikovány, pro úplnost lze uvést zejména [37 ] nebo [39].

Soulad závěrů STAŃCZYKA a JURECKÉHO o nevhodnosti použití výsledků laboratorních

měření při analýze dopravních nehod lze demonstrovat na výsledcích měření prostých

reakčních časů v práci, kterou publikoval HORVÁTH [16], v níž jsou srovnávány reakční

časy policistů a civilních osob při reakci na jednoduchý optický podnět - dosažené výsledky

jsou uvedeny v Tab. 3 a pohybují se v rozpětí od 0,207 s po 0,351 s.

Tab. 3 Prosté reakční časy při reakci na jednoduchý optický signál dle HORVÁTHA [16]

Vybraným aspektům měření a zejména vyhodnocování naměřených reakčních dob se zabývá

Hugemann [17], jehož podklady vychází z podnětů, které lze v souhru považovat za optické.

Autor zdůrazňuje skutečnost, že pro potřeby rozhodování soudů je dostačující základní

vymezení horního a dolního limitu reakčních časů bez nutnosti další manipulace se získanými
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daty. V části zabývající se podrobnějším statistickým vyhodnocením naměřených reakčních

dob pak dokládá, že normální rozdělení, charakteristické střední hodnotou a standardní

odchylkou, není pro statistický popis reakčních dob vhodné, kdy jako odpovídající se nabízí

rozdělení Weibullovo nebo Gamma.

Rozsáhlá měření reakčních dob v závislosti na ovlivnění zkoumaných osob alkoholem

provedl již zmiňovaný PTÁČEK [32], dle jehož závěrů mohou automobilové výcvikové

trenažéry dobře sloužit jako simulátory nebezpečných situací v silničním provozu, bez rizika

mimořádných událostí. Jeho výsledky na simulátoru zjištěné pro reakce střízlivého řidiče na

nečekanou překážku jsou v dobrém souladu s výsledky měření, která byla v zahraničí

provedena při jízdních zkouškách. Pro reakci na zrakový podnět následovanou brzděním i

řízením vozidla bylo zejména prokázáno, že se stoupající hladinou alkoholu v krvi se

prodlužují doby reakce a snižuje se rozpětí mezi nejkratší a nejdelší dobou, která připadá

v úvahu. Závislost střední doby reakce řidiče sečtené s dobou sešlápnutí brzdového pedálu a

doby sešlápnutí brzdového pedálu v závislosti na hladině alkoholu v krvi byla vyjádřena

vztahy

h
sr ett 0363,01466,1=+ (2)

h
s et 00800,01563,0 −= (3)

kde tr . . . doba reakce řidiče [s]

ts . . . doba sešlápnutí brzdového pedálu [s]

h . . . hladina alkoholu v krvi [g.kg-1]

Pro nulovou hladinu alkoholu pak střední doba reakce na neočekávaný optický podnět (bez

doby sešlapu brzdového pedálu) činí 0,99 s.

Současný stav poznatků shrnuje přehledně ve své publikaci BRADÁČ [7], kdy jím uváděnou

tabulku (Tab. 4) reakčních dob a dob odezvy vozidla, převzatou mj. PORADOU v literatuře

[31] nebo např. v kolektivní práci polských autorů [24], je možno považovat za standardní

pomůcku použitelnou pro analýzu dopravních nehod. Z přehledného vyobrazení je zřejmé, že

doby reakcí řidičů jsou uváděny v návaznosti na jeden, a to optický podnět a jeho polohu vůči

směru pohledu oka.
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Doba trvání

spodní mez
(2 %)

průměr horní mez
(98 %)

Opticka reakce (varianty)

- řidič předem přímo pozoruje kritický objekt a) 0,00 0,00 0,00

- řidič sledoval jiný objekt

v rozsahu do 5° b) 0,32 0,48 0,55

v rozsahu nad 5° c) 0,41 0,61 0,70

Psychická reakce (rozhodování) 0,22 0,45 0,58

Svalová reakce (přesun nohy z pedálu na pedál) 0,15 0,19 0,21

Odezva vozidla
- prodleva brzd (od dotyku pedálu po první dotyk
třecích ploch brzd) 0,03 0,05 0,06

- náběh brzdného účinku (od prvého dotyku třecích
ploch brzd po začátek zanechávání stop pneumatik
na vozovce ) 0,07 0,15 0,49

Odezva celkem 0,10 0,20 0,55

Celkem- varianta a) 0,47 0,84 1,34

b) 0,79 1,32 1,89

c) 0,88 1,45 2,04

Tab. 4 Přehled délky jednotlivých úseků reakční doby a odezvy vozidla při nouzovém brzdění osobního

automobilu (kapalinové brzdy, normální viditelnost) , [7]

Závěrem pak lze konstatovat, že výše uvedené práce se liší zejména použitou metodou,

vnějšími podmínkami měření (běžný silniční provoz nebo od provozu oddělená zkušební

dráha, denní či noční doba, vozidlový simulátor, laboratorní měření), v zásadě však

kvantifikují dobu reakce v závislosti na jednom, zpravidla optickém podnětu. Žádná ze

známých a zde uvedených prací se nezabývá reakcí řidičů z hlediska času i z hlediska jejich

chování na neočekávané složené podněty a pouze sporadicky se objevují výsledky prací

sledující reakce řidičů na podněty jiné než optické. Předpokladem pro dosažení věrohodných

výsledků se pak jeví potřeba provádění měření na reálném vozidle za podmínek blízkých nebo

odpovídajících běžnému silničnímu provozu.
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3.0 Formulace problému a cíle jeho řešení

Jak již bylo uvedeno, publikované odborné práce v zásadě kvantifikují dobu reakce

v závislosti na jednom, zpravidla optickém podnětu a pouze sporadicky se objevují výsledky

prací sledující reakční doby řidičů na podněty jiné než optické. Žádná z uvedených prací se

nezabývá reakcí řidičů z hlediska času i z hlediska jejich chování na zcela neočekávaný, jiný

než optický či složený podnět vzniklý při řízení vozidla, zkoumaných za podmínek blízkých

či odpovídajících běžnému silničnímu provozu.

Z prací zabývajících se podněty jinými než optických je možno vyloučit výsledky měření,

prováděné laboratorním způsobem na jednoúčelových přístrojích určených k provádění

psychologických či psychotechnických měření, a to pro zjevnou odtažitost od reálných

podmínek řízení vozidla - nepoužitelnost těchto hodnot vyplývá mj. z výsledků

publikovaných v [38].

Další zmiňované práce uvádí měření reakčních dob v návaznosti na hlasové, případně

zvukové povely či vnější podmínky, jakým je například boční vítr. Hlasové či obdobné

povely se v běžném provozu jako reakční podnět zpravidla nevyskytují, u práce zaměřené na

boční vítr byla uváděna očekávanost reakčního podnětu.

V běžném provozu se však vyskytuje značné množství situací, v nichž řidič není schopen

v okamžicích bezprostředně následujících po podnětu rozpoznat, co bylo jeho příčinou.

Reakčním podnětem pak může být například hluk, otřes, náhlá a prudká změna chování či

jízdních vlastností vozidla apod. Zde se jedná zejména o dopravní nehody v noční době či za

podmínek výrazně snížené viditelnosti nebo vzniklé za situace, která je řidičem zcela

neočekávaná a potenciální reakční podnět až do jeho vzniku vůbec neregistruje. Míněno je

například míjení protijedoucích vozidel, při němž řidič nepředpokládá vznik kritické situace

najetím protijedoucího vozidla do jeho jízdního pruhu a z uvedeného důvodu mu nevěnuje

bližší pozornost, náraz zboku či zezadu apod.

Vzhledem ke značné rozšířenosti mobilních telefonů narůstá zlozvyk telefonování řidičů za

jízdy. Jak je uvedeno v [29], počet případů, kdy dopravní policisté přistihnou řidiče, kteří
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telefonují bez hands-free, razantně narůstá, v prvním poletí roku 2009 mělo být evidováno

11 814 takovýchto případů, což je skoro stejně jako za celý předchozí rok. Dle v článku

zmiňovaných výzkumů společnosti Nuance Communication prováděných u řidičů

z Německa, Japonska a USA za jízdy přijímá SMS zprávy pětina řidičů, procento

telefonujících zpráva neuvádí. I z tohoto stručného přehledu je zřejmé, že se jedná o poměrně

rozšířený jev, jehož poznání z hlediska předpokládaných negativních vlivů si zaslouží

významnou pozornost, a faktor telefonování za jízdy proto bude nedílnou součástí

analyzovaného problému.

S ohledem na publikované práce je jako nejvhodnější hodnocena metoda měření na reálném

vozidle v podmínkách blízkých skutečnému provozu - tj. na zkušební dráze, nejlépe pak za

podmínek skutečného provozu.

Na základě provedeného rozboru dostupných, veřejně publikovaných a věrohodných prací,

zabývajících se otázkou zjišťování technicky možné délky trvání reakčních dob jsou

formulovány následující cíle:

1. Zjištění reakční doby řidičů silničních motorových vozidel v podmínkách běžné jízdy

na reakční podněty jednoduché - zejména optické - a neočekávané kombinované, a to

současně zvukové a mechanické

2. Za podmínek běžné jízdy ověřit vliv používání mobilních telefonů bez použití sady

hands-free na reakční dobu řidičů

3. Pokud bude dosaženo vhodného složení souboru zkoušených osob pak zjistit případné

rozdíly v reakci dle pohlaví, věku či jiných v úvahu připadajících kriterií
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4.0 Zvolená metoda zpracování

4.1 Rámcová metodika měření

Pro dosažení formulovaných cílů byla vypracována následující rámcová metodika:

a) návrh a vyhotovení měřícího zařízení na generování požadovaných podnětů a

zaznamenávání měřitelné odezvy zkoumaných subjektů,

b) rozvržení postupu měření s vymezením vnějších podmínek, použitých prostředků,

způsobu sběru, zaznamenávání, třídění a vyhodnocování údajů,

c) navržení struktury databáze údajů zkoušených osob, potřebných pro další

hodnocení. Při nutném zachování anonymity v úvahu připadá věk, pohlaví,

skupina řidičských oprávnění, doba držení řidičského průkazu, počet ujetých

kilometrů, druh a četnost používání vozidel dle kategorií řidičských oprávnění atd.,

d) vytvoření souboru dotazů pro telefonování za jízdy,

e) seznámení zkoumaných řidičů s dílčím cílem měření, tj. zjišťováním jejich odezvy

na jednoduchý optický podnět, a to při telefonování během jízdy a bez

telefonování během jízdy,

f) vlastní měření a záznam dat,

g) vyhodnocení získaných výsledků, použité metody i měřícího zařízení, porovnání

s dosud známými poznatky, případné zobecnění a vymezení možných směrů

dalšího bádání.

4.2 Vymezení reakčních podnětů

Pro měření reakční dob byly definovány dva podněty, a to podnět optický a podnět složený,

jiný než optický, kdy reakční doba na každý z podnětů byla měřena samostatně. Za optický

podnět byla zvolena svítilna červené barvy umístěná v zorném poli řidiče a představující

koncová světla vpředu jedoucího vozidla. Pro zkoumané osoby pak byl stanoven úkol

sešlápnou pedál brzdy v okamžiku zaregistrování rozsvícení tohoto světla. Poloha svítilny na

vozidle je zachycena na Obr. 19, z pohledu řidiče je na Obr. 20.
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Obr. 19 Poloha optického podnětu v přední části vozidla

Obr. 20 Poloha optického podnětu v zorném poli řidiče

Za kombinovaný, jiný než optický podnět, byla zvolena kombinace zvuku automobilové

houkačky a simulovaného nárazu, vyvozeného za tím účelem zkonstruovaným mechanickým
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zařízením. Vyvolání tohoto podnětu nebylo zkoumaným osobám předem oznámeno, měření

bylo prováděno v rámci avizovaného ověřování reakčních dob na optický podnět.

Zvuk automobilové houkačky byl zvolen z toho důvodu, že se jedná o jednoznačně

identifikovatelný zdroj, používaný řidiči zpravidla jako výstraha nebo upozornění na hrozící

nebo již nastalé nebezpečí. Pro dosažení pokud možno co nejvyššího efektu byly použity dva

přístroje zapojené paralelně a umístěné ve vozidle co nejblíže a bez odstínění k pracovišti

řidiče. Zvuk automobilové houkačky byl doplněn náznakem zhoupnutí, které bývá průvodním

jevem střetů.

Simulování nárazu projevujícího se zhoupnutím vozidla a hlukem dopadu do dorazů bylo

vyvoláno účinkem mechanického zařízení (dále označovaného jako padostroj)

konstruovaného na principu kyvadla s elektromechanickým ovládáním, kdy po přivedení

napětí na zámek došlo k uvolnění ramene se závažím a jeho pádu na dorazy. Díky uložení

v zavazadlovém prostoru byl impulz vyvolaný dopadem závaží přenesen dále na vozidlo.

Obr. 21 Poloha zvukového podnětu- dvojice automobilových houkaček ve vozidle
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Obr. 22 Umístění mechanického zařízení v zavazadlovém prostoru vozidla

Konstrukce zařízení umožňovala umístit na rameno různá závaží definovatelné hmotnosti a

současně měnit délku ramene a tím velikost vyvolaného momentu.

Horní hranice tohoto konstrukčního uspořádání nebyly při zkouškách využity z obav o

tvarovou stálost a mechanickou pevnost k přípravám a následnému měření použitých vozidel.

Pro měření tak bylo využíváno závaží o hmotnosti 20 kg na čepu délky 95 mm (vztaženo od

paty čepu ke spodní straně závaží).

Umístění dvojice automobilových houkaček na vozidle je zachyceno na Obr. 21, umístění

padostroje v zavazadlovém prostoru je zachyceno na Obr. 22. Z vyobrazení jsou patrné

ztížené prostorové podmínky ve vozidle, kdy část interiéru byla vyplněna náhradní

pneumatikou (část měření byla prováděna v běžném silničním provozu, bez udělené výjimky),

část potom technologickým vybavením potřebným na zajištění zkoušek. Vlastní funkce

padostroje je zřejmá z Obr. 23 a Obr. 24.
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Obr. 23 Padostroj v přípravné fázi zkoušek, umístěný mimo vozidlo, v „nataženém „ stavu

Obr. 24 Padostroj v přípravné fázi zkoušek, umístěný mimo vozidlo, ve „spuštěném“ stavu, tj.

po uvolnění elektromechanického zámku a dopadu na dorazy
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4.3 Definování měřené reakční doby

Za počátek reakčního podnětu byl stanoven okamžik rozsvícení světelného signálu

umístěného v zorném poli řidiče, variantně pak okamžik vyvolání zvukového (a následně

mechanického) podnětu. Vzhledem k rozdílné rychlosti šíření zvuku a pádu mechanického

zařízení byl ve druhém případě jako prvotní stanoven zvukový podnět a zpoždění

simulovaného nárazu bylo zanedbáno.

Ukončení běhu reakční doby bylo stanoveno v elektrickou cestou měřitelném okamžiku

rozsvícení brzdového světla zkušebního vozidla. Kontrolním měřením na válcové zkušebně

brzd bylo ověřeno, že rozsvícení brzdových světel předchází okamžiku náběhu brzdného

účinku, výsledná naměřená doba pak s ohledem na Tab.1 představuje reakční dobu řidiče

zahrnující (případně) optickou, psychickou a svalovou reakci, ukončenou okamžikem počátku

technické prodlevy vozidla, tj. na počátku technické odezvy.

4.4 Projekt měření

4.4.1 Technický popis měřicího zařízení

Pro měření výše definované doby reakce bylo navrženo měřicí zařízení, sestávající ze tří

základních částí, a to ovládací, podnětové a měřicí.

Pro vlastní měření byla použita měřicí karta UDAQ-1408 (Tedia, spol. s r.o.) s technickými

parametry uvedenými v Tab.5 a software pro měření a analýzu dat ScopeWin.

Měřící karta s počítačem byla zapojena na výstupu BNC k ovládací části měřicího zařízení, ve

které byly prostřednictvím vypínačů (V1 a V2) spouštěny variantně optické podněty

(podnětová část měřicího zařízení) a následně získávána odezva zkušební osoby. Pro variantní

použití v osobních nebo nákladních vozidlech bylo výstupní napětí do měřicí karty omezeno

odporovým děličem s poměrem 1 : 5 na hodnotu max. 5 V (v případě zapojení na soustavu 24

V). Schéma zapojení měřicího zařízení je uvedeno na Obr.25, vlastní technické provedení je
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zachyceno na Obr.26 s tím, že v sestavě není propojena ovládací skříňka trojicí koaxiálních

kabelů s měřicí kartou a dále USB kabel s počítačem. Umístění zařízení na vozidle je patrné

z Obr.27 a Obr.28.

Analogové vstupy: 8x S.E.

Rozlišení
analogových vstupů 14 bitů (UDAQ-1408)

Vstupní rozsahy ±10V, ±5V, ±2V, ±1V, ±0.5V, ±0.2V

Odolnost proti přepětí ±32V

Vzorkovací frekvence 40kHz max. (závisí na vytížení OS)

Datový zásobník 1384 B

Počet a typ čítačů 2x 16 bitů

Vstupní frekvence čítačů 2MHz max.

Pracovní úroveň čítačů jako vstupy čítačů jsou využity digitální vstupy

Počet digitálních vstupů 2 (společné s čítači)

Pracovní úroveň
digitálních vstupů

úroveň L: 0÷2V
úroveň H: 6÷15V
(odolnost ±24V, izolace 1kV)

Počet digitálních výstupů 1

Pracovní úroveň
digitálních výstupů přepínací relé 125V/0.5A

Sběrnice USB rev. 1.1
USB rev. 2.0 (režim full speed)

Tab. 5 Technické parametry měřicí karty UDAQ-1408 (Tedia, spol. s r.o.)

Z hlediska konstrukčního provedení bylo v konečné fázi upraveno napájení měřicího zařízení,

původně zamýšleného s využitím zásuvky automobilového zapalovače. Tuto zásuvku však

bylo nutno obsadit jako zdroj pro počítač. Z důvodu jeho poměrně značného odběru bylo

přijato rozhodnutí zásuvku nepřetěžovat a napětí odebírat přímo ze svorek akumulátorové

baterie, s rizikem nechránění soustavy obvyklými tavnými pojistkami.
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Obr. 25 Schéma zapojení měřicího zařízení

Obr. 26 Základní části měřicího zařízení

výstupní
podněty

napájení

ovládací
skříňka s
vypínači

měřicí
karta

kabeláž pro připojení
odezvy

USB kabel pro
vstup do PC
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Obr. 27 Pracoviště řidiče a spolujezdce s ovládací a měřicí částí měřicího zřízení

Obr. 28 Detail pohledu na zapojení snímače odezvy do patice žárovky brzdového světla na nosiči zadní

skupinové svítilny
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4.4.2 Použitý software pro měření dat

Pro měření dat byl použit software ScopeWin, umožňující rychlá měření dynamických jevů,

jejich vizualizaci v reálném čase a následné zpracování, archivaci a prezentaci. Jedná se o

32bitovou aplikaci podporující multifunkční PCI karty a USB moduly TEDIA v prostředí

systémů Windows 98/2000 a vyšších. Základní popis parametrů a způsobu ovládání je uveden

v literatuře [40].

4.4.3 Kroky přípravy měření

Příprava měření po zapojení měřícího zařízení a jeho připojení na vozidlo spočívala

v následujících krocích:

1. test přítomnosti a identifikace karty (provedeno automaticky po připojení karty

k PC)

2. nastavení počtu kanálů pro snímání a zobrazení (dialog MM): 2 kanály pro

podněty a jeden kanál pro odezvu, včetně nastavení způsobu jejich zobrazení při

snímání

3. nastavení parametrů snímání (dialog AS):

- název kanálu

- vzorkovací perioda: 10 ms (0,1 kHz)

- kalibrační koeficienty:

horní kalibrační bod: 5,0

dolní kalibrační bod: 0,0

- jednotka: V

- napěťový rozsah zařízení: -5,00 .... 5,0 V

4. uložení konfiguračního souboru

Po uložení konfiguračního programu je zařízení připraveno k měření.
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Obr. 29 Detekované parametry měřicí karty, okno programu ScopeWin
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Obr. 30 astavení kanálu světelného podnětu v programu ScopeWin v režimu dialogu AS, nastavení

kanálu pro zvukový podnět a odezvu vyjma názvu kanálu shodné
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Obr. 31 astavení počtu kanálu pro snímání a zobrazení v programu ScopeWin v režimu dialogu MM

4.4.4 Postup při sběru a vyhodnocování záznamů

Pro každého zkoumaného řidiče byla zavedena očíslovaná karta měření, do níž byly

zaznačeny základní údaje poskytnuté zkoumanou osobou, a poté, během měření, uváděno

označení postupně ukládaných souborů naměřených dat s případným popisem. Kartu měření

zachycuje Obr. 32. Pro pozdější vyhodnocení bylo zavedeno následující rozklíčování názvů

souborů:

XYj.w

kde X . . . číslo karty (pořadové číslo řidiče)

Y . . . identifikátor podnětu a podmínek měření

j . . . pracovní pořadové číslo

w . . . přípona formátu souboru

Identifikátory Y nabývaly následujících hodnot:

a . . . měření odezvy na optický podnět na stojícím vozidle

b,c . . . měření odezvy na optický podnět bez použití telefonu
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t . . . měření odezvy na optický podnět s použitím telefonu

d . . . měření odezvy na složený podnět

Obr. 32 Karta měření - formulář, stav po vyplnění a vyhodnocení, zmenšeno
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Jednotlivá měření probíhala ve zvoleném časovém intervalu 20 s, který byl ukládán jako

samostatný soubor dle výše uvedeného klíče. Podle okamžité situace byl během tohoto

intervalu generován jeden nebo více podnětů. Příklad záznamu měření odezvy na optický

podnět s popisem způsobu vyhodnocení je uveden na Obr. 33.

Přestože použitý program umožňuje export naměřených dat mj. do formátu prostředí MS

Excel, pro vyhodnocení byla použita metoda manuálního vyhodnocování průběhu záznamů, a

to především z důvodu přehlednosti a rozpoznatelnosti nepoužitelných záznamů.

Obr. 33 Záznam měření odezvy na světelný podnět, soubor 13T4.w, čas odezvy 0,647 s

záznam optického
podnětu

záznam odezvy

časová osa odečtená hodnota odezvy
(rozdíl počátku záznamů)
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Obr. 34 Záznam souběhu odezvy a optického podnětu, soubor 21T1.w

Obr. 35 Záznam odezvy bez podnětu, soubor 20b3.w

souběh podnětu a
odezvy

odezva bez
podnětu
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Obr. 36 Záznam odezvy bez podnětu, soubor 7c1.w

U nepoužitelných a tedy vyřazených záznamů se jednalo zejména o souběh podnětu a brzdění

vozidla, brzděním realizovaným před vyvoláním podnětu nebo brzdění zcela bez vyvolaného

podnětu, a to z důvodů daných situací v silničním provozu- situace je zachycena na Obr. 34 až

Obr. 36.

Typický záznam měřené odezvy na optický podnět je zachycen na Obr. 33, záznam odezvy na

složený podnět je zachycen na Obr. 37 - jedná se o „bezprostřední“ reakci, na Obr. 38 je pak

záznam, kdy zkoumaný řidič na složený podnět nereagoval.

Ze záznamů vyhodnocené časy reakcí byly zaznačeny do karet měření a dále použity ke

statistickému zpracování.

odezva bez
podnětu
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Obr. 37 Záznam odezvy na složený podnět, soubor 22d.w, čas odezvy 1,43 s

Obr. 38 Záznam složeného podnětu bez bezprostřední odezvy (rozdíl cca 10 s), soubor 9d.w
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5.0 Výsledky měření reakčních dob

5.1 Příprava a provedení měření

Všechna měření byla provedena s jedním vozidlem Škoda Octavia 1.9 TDI, do něhož bylo

umístěno výše popsané zařízení. Zkušební jízdy probíhaly za srovnatelných podmínek,

v denní době, s viditelností neztíženou působením atmosférických poruch či povětrnostních

vlivů.

Před každou jízdní zkouškou zkoumaná osoba obdržela formulář - kartu měření - k vyplnění

základních údajů pro případné další hodnocení. Před zahájením jízdy byla každá osoba

informována o účelu měření, popsaném jako zjišťování odezvy na jednoduchý optický

podnět, a to při telefonování během jízdy a bez telefonování během jízdy, s požadovaným

úkolem sešlápnout brzdový pedál po rozsvícení červeného „brzdového“ světla, umístěného v

zorném poli na víku motorového prostoru vozidla.

O zamýšleném zjišťování odezvy na složený podnět nebyl žádný z řidičů předem informován.

Po vyplnění formuláře následovala statická zkouška - provedení série měření odezvy na

světelný podnět při stojícím vozidle. Cílem tohoto měření bylo jednak ověření pochopení

zadání ze strany zkoumaných osob, jednak pozdější posouzení případných rozdílů mezi

měřeními prováděnými za jízdy.

Po statickém měření byla provedena jízdní zkouška s blokem měření bez telefonování za jízdy

a poté jízdní zkouška s telefonováním za jízdy. Pro tento účel byl vytvořen soubor dotazů,

kterými dobrovolná asistentka udržovala konverzaci se zkoumanými osobami. Dotazy byly

voleny tak, aby byly pokud možno anonymní a současně nutily tázaného k soustředění na

odpověď.

V průběhu jízdní zkoušky, vždy na stejném místě pro všechny zkoumané osoby daného bloku

měření, byl spuštěn složený zvukový a mechanický podnět a zaznamenána kvantifikovatelná

odezva jejím měřením a současně zaznamenáno subjektivně pozorované chování.
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Měření byla provedena v pěti termínech (blocích) s celkem 34 zkoumanými osobami

v následujících lokacích a provozních podmínkách:

a) běžný provoz - Kopřivnice

Zkoušky byly provedeny dne 24.4.2009 v běžném provozu na veřejné komunikaci v úseku

Kopřivnice - Lubina- Kopřivnice, s poměrem jízdy v obci a mimo obec cca 50 : 50, s celkem

5 zkoumanými osobami, soubory měření označeny 1 až 5. Vyhodnocené záznamy jsou

vedeny jako Příloha č. 1 této disertační práce.

b) zkušební dráha (polygon) Tatra, a.s. Kopřivnice

Zkoušky byly provedeny dne 24.6.2009 na zkušební dráze oddělené od běžného provozu.

Během zkoušek se však na zkušebních vozovkách pohybovala další vozidla, kterým bylo

nutno věnovat pozornost. Měření se podrobilo celkem 13 osob. Soubory měření označeny 6

až 18. Vyhodnocené záznamy jsou vedeny jako Příloha č. 2 a Příloha č. 3 této disertační

práce.

c) běžný provoz - Tachov

Zkoušky byly provedeny dne 30.7.2009 v běžném provozu na veřejné komunikaci v úseku

Tachov - Lom u Tachova - Tachov, s poměrem jízdy v obci a mimo obec cca 40 : 60,

s celkem 8 zkoumanými osobami. Soubory označeny 16 až 19. Vyhodnocené záznamy jsou

vedeny jako Příloha č.4 této disertační práce.

d) omezený provoz - Aš

Zkoušky byly provedeny dne 31.7.2009 v omezeném provozu na veřejné komunikaci v úseku

Krásná- státní hranice, mimo obec, s celkem 8 zkoumanými osobami. Soubory označeny 27

až 34. Vyhodnocené záznamy jsou vedeny jako Příloha č. 5 této disertační práce.
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5.2 Základní východiska pro vyhodnocení naměřených hodnot

Vyhodnocení výsledků bylo provedeno s využitím matematické statistiky a počtu

pravděpodobnosti, kdy bylo čerpáno zejména z práce autorů SEGER a HINDLS [36] a

REKTORYS [33]. Vlastní statistické zpracování dat bylo provedeno v prostředí software

Microsoft Office Excel a Statgraphics.

Získaná statistická data (představovaná dobami reakce) byla roztříděna do základních skupin

s odpovídajícími charakteristikami, které byly blíže popsány a podrobeny vzájemnému

porovnání.

Třídění bylo provedeno dle obměn jednoho statistického znaku - jednalo se o třídění

jednostupňové, kdy naměřená data představují nespojité náhodné veličiny, u nichž bylo

nejprve předpokládáno normální rozdělení pravděpodobnosti.

Hustota pravděpodobnosti normálně rozdělené náhodné veličiny je dána funkcí

22 2/)(

2
1)( σµ

πσ
−−= xexf (4)

Normální rozdělení má dva parametry µ a σ2, kde µ je střední hodnota charakterizující

polohu tohoto rozdělení, a σ2 je jeho rozptyl, charakterizující rozptýlení okolo střední

hodnoty. Obecně lze střední hodnotu a rozptyl vyjádřit ve tvaru

µ=)(XE (5)
2)( σ=XD (6)

Nevýhodou rozptylu jako parametru normálního rozdělení je z interpretačního hlediska jeho

vyjádření ve čtvercích použité měrné jednotky. Variabilita proto bude popsána pomocí kladně

vzaté odmocniny z rozptylu, která se nazývá směrodatná odchylka, označovaná jako σ:
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2σσ = (7)

kde

n
xxn

i i
2

12 )(∑=
−

=σ (8)

kde x je hodnota znaku a x aritmetický průměr souboru. Střední hodnota pak udává

„průměrnou velikost“ (centrální tendenci, střed, těžiště, polohu) hodnot příslušné náhodné

veličiny. Vztah (5) lze doplnit definicí

∑= x
xPxXE )()( (9)

kde P(x) představuje pravděpodobnost výskytu. Jde tedy v podstatě o jakýsi průměr možných

hodnot veličiny X, v němž jsou jednotlivé hodnoty váženy odpovídajícími

pravděpodobnostmi.

U náhodného rozdělení v intervalu kolem střední hodnoty µ

+ 1σ představuje 68,27 % všech naměřených hodnot

+ 2σ představuje 95,45 % všech naměřených hodnot

+ 2,5σ představuje 98,76 % všech naměřených hodnot

+ 3σ představuje 99,73 % všech naměřených hodnot

Za obvyklý interval spolehlivosti (tzv. technická jistota) je bráno µ = + 2,5σ, což reprezentuje

pravděpodobnost 98,76 %.

Normální rozdělení má tvar zvonovité křivky, která nabývá maxima v bodě x = µ a při

±∞→x se asymptoticky přibližuje k nule. Hustota pravděpodobnosti normálních rozdělení je

zachycena na Obr. 39
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Distribuční funkce normálního rozdělení má tvar

dtexF x
x

22 2/)(

2
1)( σµ

πσ
−−

∞−
∫= (10)

Pro základní popis získaných statistických souborů bylo provedeno vyhodnocení četností,

představující třídění, v němž je každé hodnotě znaku, resp. zvolenému intervalu hodnot

přiřazen počet příslušných statistických jednotek, variantně lze provést kumulativní rozdělení

četnosti, které podává informaci o tom, jaká poměrná část souboru má hodnotu znaku menší

nebo rovnou sledované hodnotě.

Obr. 39 Hustoty normálních rozdělení při σ = 0,4; 1; 2,5. Střední hodnota je ve všech případech µµµµ = 0.

REKTORYS [33]

Pro celkový popis míry variability získaných statistických souborů bylo u každé skupiny

vyhodnoceno variační rozpětí R jako rozdíl nejmenší a největší hodnoty znaku x

minmax xxR −= (11)

Vyhodnocení statistického souboru je pak doplněno určením mediánu neboli prostřední

hodnoty a výpočtem aritmetického průměru. Medián je hodnota, která rozděluje statistický

soubor na dvě stejně četné poloviny, z nichž jedna nabývá hodnot nižších, druhá polovina
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hodnot vyšších. Jeho charakteristickou vlastností je, že nezávisí na extrémních podmínkách.

Výpočet aritmetického průměru x je pak dán vztahem

∑=
= n

i ix
n

x
1

1 (12)

Pro dále odkazované rozdělení, náhodná proměnná X s Gamma rozdělením s mírou θ a

tvarem k je označována

),(~ θkX Γ nebo ),(~ θkGammaX (13)

Hustota pravděpodobnosti náhodné veličiny Gamma rozdělení je dána funkcí

(14)

pro x > 0 a k,θ > 0, kde x je náhodná veličina, θ je parametr míry a k parametr tvaru.

Tabelační vyhodnocení statistických souborů je doplněno diagramy, které byly zpracovány

v prostředí software Statgraphics.

5.3 Souhrnný přehled naměřených hodnot

Získané záznamy jednotlivých měření byly vyhodnoceny nejprve dle použitelnosti, kdy

v první fázi byly vyřazeny záznamy zachycující zejména souběh podnětu a brzdění vozidla,

brzdění realizované před vyvoláním podnětu nebo brzdění zcela bez vyvolaného podnětu

(zpravidla se jednalo o situace vyvolané vnějšími provozními podmínkami, na něž musela

zkoumaná osoba reagovat bez ohledu na probíhající měření). Typické příklady vyřazených

záznamů byly prezentovány v předchozí kapitole. Za záznam je považováno měření jedné

odezvy na jeden konkrétní podnět.
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Celkový počet provedených měření (resp. záznamů) a jejich vyhodnocení z hlediska

použitelnosti ukazuje Tab. 6. Všechny soubory měření, obsahující souhrn použitých i

nepoužitých záznamů, jsou v původním formátu programu ScopeWin uloženy na CD-R, který

je jako Příloha č. 6 nedílnou součástí této disertační práce.

Měření Celkem Vyřazeno Použito
Zkušební dráha 337 8 329
Provoz 228 17 211
Omezený provoz 290 7 283
Celkem 855 32 823

Tab. 6 Přehled o počtech záznamů

Pro zjednodušení vyhodnocení dat v použitém softwarovém prostředí bylo zavedeno číselné

označení provozních podmínek a režimu měření, které je zachyceno na následujícím

přehledu:

Formát použitého označení: [režim; provozní podmínky]

Režim měření:

statická měření 1

měření za jízdy 2

měření za jízdy s telefonem 3

měření složeného podnětu 4

Provozní podmínky

zkušební polygon 1

běžný provoz 2

omezený provoz 3

5.4 Vyhodnocení měření dle provozních podmínek

Provozními podmínkami se pro účely dalšího posuzování rozumí statická měření, měření na

zkušební dráze, v provozu a v omezeném provozu. Statická měření byla prováděna na
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stojícím vozidle, se všemi skupinami zkoumaných osob. Rozdělení na skupiny dle místa

měření bylo provedeno za účelem porovnatelnosti zkoumaných skupin, jinak je toto rozdělení

u stojícího vozidla hodnoceno jako bez praktického významu.

Počet Průměr Medián Směrodatná
odchylka σ

Minimum Maximu
m

Variační
rozpětí

Místo měření [-] [s] [s] [s] [s] [s] [s]
Polygon (11) 38 0,53 0,53 0,11 0,30 0,81 0,51
Provoz (12) 38 0,53 0,46 0,17 0,33 0,96 0,63
Omezený provoz (13) 25 0,70 0,67 0,19 0,42 1,05 0,63
Celkem 101 0,57 0,54 0,17 0,30 1,05 0,75

Tab. 7 Tabulka sledovaných parametrů pro statická měření

Počet Průměr Medián Směrodatn
á odchylka

Minimum Maximu
m

Variační
rozpětí

Místo měření [-] [s] [s] [s] [s] [s] [s]
Polygon (21) 113 0,67 0,65 0,16 0,35 1,42 1,07
Provoz (22) 101 0,76 0,72 0,23 0,40 1,78 1,37
Omezený provoz (23) 168 0,84 0,75 0,25 0,47 1,84 1,36
Celkem 382 0,77 0,72 0,23 0,35 1,84 1,48

Tab. 8 Tabulka sledovaných parametrů pro měření za jízdy

Počet Průměr Medián Směrodatná
odchylka σ

Minimum Maximu
m

Variační
rozpětí

Místo měření [-] [s] [s] [s] [s] [s] [s]
Polygon (31) 165 0,80 0,74 0,30 0,30 2,94 2,64
Provoz (32) 59 1,13 0,94 0,58 0,53 3,62 3,10
Omezený provoz (33) 82 1,08 0,91 0,56 0,58 3,88 3,30
Celkem 306 0,94 0,80 0,47 0,30 3,88 3,58

Tab. 9 Tabulka sledovaných parametrů pro měření za jízdy s telefonem
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Z porovnání jednotlivých měření je zejména zřejmé, že při statických měřeních byly u všech

skupin získány nižší hodnoty dolních i horních hranic reakčních časů, nižší průměrné hodnoty

i mediány, současně bylo získáno nejužší variační rozpětí. Provedené srovnání tak potvrzuje

poznatek, že statická měření, při nichž je pozornost zkoumané osoby zaměřena pouze na

reakční podnět, nejsou k získávání podkladů pro praktické využití při analýze dopravních

nehod zcela vhodná, neboť mohou vést k očekávání neadekvátně krátkých reakčních dob.

U měření prováděných za jízdy (bez telefonování i s telefonováním) je pak při srovnání

provozních podmínek zřejmé zjevné dosahování nižších dolních hranic dob reakcí, nižších

průměrných hodnot, mediánů i užšího variačního rozpětí při měřeních na zkušební dráze

oproti měřením v provozních podmínkách, kdy dolní hranice času reakce kratší než udává

zejména BRADÁČ [7] je vysvětlitelná právě oddělením zkušebního prostředí od běžného

provozu, vliv pak může mít zahrnutí technické odezvy do časů uváděných BRADÁČEM či

skutečnost, že část vzorku zkoumaných osob při měření na zkušební dráze byli zkušební řidiči

a členové HZS.

Diagram rozptylu dle mista: staticka mereni

ca
s

[s
]

misto mereni
11 12 13

0,29

0,49

0,69

0,89

1,09

Obr. 40 Diagram rozptylu statických měření
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Krabicovy diagram dle mista: staticka mereni
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Obr. 41 Krabicový diagram statických měření, zachycující polohu průměrné hodnoty a mediánu

Diagram rozptylu dle mista: mereni za jizdy
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Obr. 42 Diagram rozptylu měření za jízdy
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Krabicovy diagram pro cas [s] dle mista: mereni za jizdy
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Obr. 43 Krabicový diagram výsledků měření za jízdy, zachycující polohu průměrné hodnoty a mediánu

Diagram rozptylu dle mista: jizda s telefonem
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Obr. 44 Diagram rozptylu měření za jízdy s telefonem



62

Krabicovy diagram dle mista: jizda s telefonem
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Obr. 45 Krabicový diagram výsledků měření za jízdy s telefonem, zachycující polohu průměrné hodnoty a

mediánu

Histogram pro cas [s]: staticka mereni
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Obr. 46 Histogram rozdělení četnosti statických měření, normální rozdělení



63

Normalni rozdeleni: staticka mereni
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Obr. 47 Srovnávací diagram (Quantile Plot) normálního rozdělení pro statická měření

Zejména z histogramu na Obr. 46 je zřejmé, že četnost výskytu reakčních dob není

symetrická, vykazuje výrazně strmější průběh v levé části diagramu a pozvolnější pokles

přecházející do „ocasu“ v pravé části diagramu. Vzhledem k tomuto zjevnému nesouladu

oproti ideálnímu průběhu normálního rozdělení byla v prostředí programu Statgraphics

provedena analýza rozdělení pravděpodobnosti (chi-square test, Shapiro-Wilks test, test

šikmosti, test špičatosti) na jejímž základě lze odmítnout předpoklad, že získaná data

pocházejí z normálního rozdělení – výstupní protokol je veden jako Příloha č. 7 této disertační

práce. Dle provedeného grafického vyhodnocení se jako odpovídající jeví spíše Gamma

rozdělení, jak je zachyceno na následujících vyobrazeních.



64

Histogram pro cas [s]: staticka mereni, Gamma rozdeleni
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Obr. 48 Histogram rozdělení četnosti statických měření, Gamma rozdělení

Gamma rozdeleni: staticka mereni
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Obr. 49 Srovnávací diagram (Quantile Plot) Gamma rozdělení pro statická měření

Odpovídající analýzy byly provedeny pro hodnoty reakčních dob naměřených za jízdy a pro

měření za jízdy s telefonem, v souhrnu všech provozních podmínek, na jejichž základě lze

odmítnout předpoklad, že získaná data pocházejí z normálního rozdělení – výstupní protokoly

jsou vedeny jako Příloha č. 8 a Příloha č. 9 této disertační práce. Dle provedeného grafického
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porovnání se jako vhodnější jeví spíše Gamma rozdělení, které lépe vyjadřuje strmější sklon

levé části diagramu a pozvolnější pokles s „ocasem“ v jeho pravé části.

Histogram pro cas [s]: mereni za jizdy
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Obr. 50 Histogram rozdělení četnosti měření za jízdy, normální rozdělení

Normalni rozdeleni: mereni za jizdy
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Obr. 51 Srovnávací diagram (Quantile Plot) normálního rozdělení pro měření za jízdy
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Histogram pro cas [s]: mereni za jizdy, Gamma rozdeleni
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Obr. 52 Histogram rozdělení četnosti pro měření za jízdy, Gamma rozdělení

Gamma rozdeleni: mereni za jizdy
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Obr. 53 Srovnávací diagram (Quantile Plot) Gamma rozdělení pro měření za jízdy
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Histogram pro cas [s]: jizda s telefonem
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Obr. 54 Histogram rozdělení četnosti měření za jízdy s telefonem, normální rozdělení

Normalni rozdeleni: jizda s telefonem

cas [s]

ku
m

ul
at

iv
ni

pr
av

de
po

do
bn

os
t

0 1 2 3 4
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Obr. 55 Srovnávací diagram (Quantile Plot) normálního rozdělení pro měření za jízdy s telefonem
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Histogram pro cas [s]: jizda s telefonem, Gamma rozdeleni
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Obr. 56 Histogram rozdělení četnosti měření za jízdy s telefonem, Gamma rozdělení

Gamma rozdeleni: jizda s telefonem
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Obr. 57 Srovnávací diagram (Quantile Plot) Gamma rozdělení pro měření za jízdy s telefonem
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5.5 Vyhodnocení měření dle režimu

Za režim měření je považováno statické měření, měření za jízdy, měření za jízdy

s telefonováním a měření reakcí na složený podnět. Statická měření byla v přehledu

sledovaných parametrů včetně názorných diagramů prezentována v předchozí kapitole. Další

hodnocení tedy bude nejprve zaměřeno na srovnání hodnot reakcí dosahovaných za jízdy

v souhrnu provozních podmínek s hodnotami reakcí dosahovaných za jízdy při současném

telefonování zkoumané osoby.

Počet Průměr Medián Směrodatná

odchylka σ

Minimum Maximu

m

Variační

rozpětí
Režim měření [-] [s] [s] [s] [s] [s] [s]

Jízda (21) 113 0,67 0,65 0,16 0,35 1,42 1,07
Jízda s telefonem (31) 165 0,80 0,74 0,30 0,30 2,94 2,64
Celkem 278 0,75 0,70 0,26 0,30 2,94 2,64

Tab. 10 Tabulka sledovaných parametrů pro měření na zkušební dráze

Počet Průměr Medián Směrodatná
odchylka σ

Minimum Maximu
m

Variační
rozpětí

Režim měření [-] [s] [s] [s] [s] [s] [s]
Jízda (22) 101 0,76 0,72 0,23 0,40 1,78 1,37
Jízda s telefonem (32) 59 1,14 0,94 0,58 0,53 3,62 3,09
Celkem 160 0,90 0,77 0,44 0,40 3,62 3,20

Tab. 11 Tabulka sledovaných parametrů pro měření v provozu

Počet Průměr Medián Směrodatná
odchylka σ

Minimum Maximu
m

Variační
rozpětí

Režim měření [-] [s] [s] [s] [s] [s] [s]
Jízda (23) 168 0,84 0,75 0,25 0,47 1,84 1,36
Jízda s telefonem (33) 82 1,08 0,91 0,56 0,58 3,88 3,30
Celkem 250 0,92 0,81 0,40 0,47 3,88 3,41

Tab. 12 Tabulka sledovaných parametrů pro měření v omezeném provozu
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Z porovnání měření za jízdy a měření za jízdy s telefonem je při telefonování za jízdy

zejména zřejmé celkové zvýšení všech sledovaných parametrů při všech provozních

režimech, avšak zejména výrazně narůstá hodnota dosahovaných maximálních reakčních

časů. V případě průměrné hodnoty i mediánu lze vysledovat zvýšení časů reakcí v řádu

jednotlivých desetin vteřiny, u maximálních hodnot se pak jedná až o celé sekundy. Uvedenou

skutečnost lze vysvětlit krátkodobou ztrátou pozornosti telefonujícího řidiče, který se během

hovoru „zapomene“ a soustředí se na obsah hovoru, nikoliv na sledování provozní situace.

Jev „zapomenutí se“ bylo možno sledovat u velké části zkoumaných osob, situace je nejlépe

zřejmá z následujících diagramů, zachycujících všechny dosažené časy reakcí jednotlivými

zkoumanými osobami.

Dále jsou pak uvedeny diagramy umožňující názorné porovnání polohy střední hodnoty,

mediánu a extrémů celé skupiny osob za konkrétních provozních podmínek.

Diagram rozptylu: telefonovani na polygonu
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Obr. 58 Diagram rozptylu měření na zkušební dráze za jízdy s telefonem
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Diagram rozptylu: telefonovani v provozu
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Obr. 59 Diagram rozptylu měření v běžném provozu za jízdy s telefonem

Diagram rozptylu: telefonovani v omezenem provozu
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Obr. 60 Diagram rozptylu měření v omezeném provozu za jízdy s telefonem



72

Diagram rozptylu dle metody mereni: polygon
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Obr. 61 Diagram rozptylu měření na zkušební dráze za jízdy (21) a za jízdy s telefonem (31)

Krabicovy diagram dle metody mereni: polygon
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Obr. 62 Krabicový diagram výsledků měření na zkušební dráze za jízdy (21) a za jízdy s telefonem (31),

zachycující polohu průměrné hodnoty a mediánu
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Diagram rozptylu dle metody mereni: provoz
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Obr. 63 Diagram rozptylu měření v provozu za jízdy (22) a za jízdy s telefonem (32)

Krabicovy diagram dle metody mereni: provoz
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Obr. 64 Krabicový diagram výsledků měření v provozu za jízdy (22) a za jízdy

s telefonem (32), zachycující polohu průměrné hodnoty a mediánu
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Diagram rozptylu dle metody mereni: omezeny provoz
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Obr. 65 Diagram rozptylu měření v omezeném provozu za jízdy (23) a za jízdy s telefonem (33)

Krabicovy diagram dle metody mereni: omezeny provoz
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Obr. 66 Krabicový diagram výsledků měření v omezeném provozu za jízdy (23) a za jízdy

s telefonem (33), zachycující polohu průměrné hodnoty a mediánu
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5.6 Vyhodnocení reakcí řidičů na složený podnět

Jak je uvedeno výše, každý z řidičů mohl být vystaven neočekávanému složenému podnětu

pouze jednou. Z celkového počtu 34 měření:

- vyřazena 2 měření

- reakce s rozhodnutím brzdit 17 měření

- bez okamžitého rozhodnutí brzdit 15 měření

Důvodem pro vyřazení měření byly technické potíže při vyvolání a snímání odezvy.

V uvedených 15 případech, jejichž výsledkem nebylo okamžité brzdění, se v převážné většině

případů jednalo o stav, kdy zkoumaná osoba s projevem různé míry úleku či překvapení

zpravidla kontrolovala pohledem situaci ve zpětném zrcátku a ve vozidle. Vzhledem k daným

technickým možnostem bylo pozorování chování osob subjektivní, bez pořízení obrazového

či obrazového a zvukového záznamu. Detailnější analýza rozdělení získaného statistického

souboru nebyla provedena z důvodu nižšího počtu hodnot.

Za objektivní výsledky lze považovat záznamy a vyhodnocení odezvy řidičů reagujících

rozhodnutím brzdit, jak jsou uvedeny v následujícím přehledu, a současně vzájemný poměr

těchto řidičů vůči skupině, která nereagovala rozhodnutím brzdit.

Naměřené délky reakčních dob u řidičů reagujících rozhodnutím brzdit jsou uvedeny

v následující tabulce, z níž je zřejmé, že při rozhodnutí brzdit reagují řidiči prakticky

okamžitě, s parametry reakce srovnatelnými s výsledky měření na zkušební dráze i v provozu

(bez telefonování za jízdy). Současně však existuje významně velká skupina osob, v daném

případě 47 % zkoumaného vzorku, která na neočekávaný podnět okamžitým brzděním

nereaguje a při zjišťování příčin a zdroje podnětu pokračuje v setrvalé jízdě.

Počet Průměr Medián Směrodatná
odchylka σ

Minimum Maximu
m

Variační
rozpětí

Podnět [-] [s] [s] [s] [s] [s] [s]
Složený (41, 42, 43) 17 0,96 0,98 0,30 0,49 1,43 0,94

Tab. 13 Tabulka sledovaných parametrů pro měření reakcí na složený podnět



76

Diagram rozptylu pro slozeny podnet

cas [s]
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Obr. 67 Diagram rozptylu měření reakcí na složený podnět

Krabicovy diagram pro slozeny podnet
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Obr. 68 Krabicový diagram výsledků měření reakcí na složený podnět, zachycující polohu průměrné

hodnoty a mediánu
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Histogram pro cas [s]: slozeny podnet

cas [s]

po
ce

t[
g]

0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
0

1

2

3

4

5

Obr. 69 Histogram měření reakcí na složený podnět

Normalni rozdeleni: slozeny podnet
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Obr. 70 Srovnávací diagram (Quantile Plot) normálního rozdělení pro měření reakcí na složený podnět
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6.0 Shrnutí a praktické využití získaných poznatků

K získaným poznatkům lze přistupovat ze dvou hledisek, jednak ve vztahu k výsledkům

měření, jednak ve vztahu k použité metodě.

Z hlediska výsledků měření lze vlastní přínos autora a využitelnost výsledků disertační

práce charakterizovat takto:

a) telefonování za jízdy

Provedená měření prokázala, že telefonování za jízdy je jednoznačně negativní činnost, při

níž může docházet ke skokovému nárůstu obvyklé či obvykle dosahované reakční doby

v situaci, kdy se telefonující řidič „zapomene“ a svoji pozornost soustředí na předmět hovoru

namísto sledování situace v provozu. Zatímco v provozu získané dolní hranice reakčních časů

se při jízdě s telefonováním oproti jízdě bez telefonování prodloužily o cca 0,1 s a významněji

se nelišily od dolní hranice reakčních dob jak je uvádí BRADÁČ [7], u horních hranic

reakčních dob dosahovaly zkoumané osoby za jízdy bez telefonování reakčních časů

v rozmezí od 1,42 s do 1,84 s a při telefonování za jízdy došlo ke skokovému nárůstu na

2,94 s až 3,88 s. Při telefonování za jízdy tak byla význačným způsobem překročena horní

mez reakčních dob, udávaná do 2,04 s [7]. Uvedené zjištění má praktický význam zejména

jako konkrétní argument při osvětové činnosti zaměřené na zvyšování bezpečnosti silničního

provozu, při výuce budoucích i stávajících řidičů a v neposlední řadě i jako podklad pro

znaleckou praxi při analýze dopravních nehod.

b) vliv provozních podmínek

Z porovnání výsledků měření dle provozních podmínek bylo ověřeno, že při reakci na

jednoduchý optický podnět existují kvantifikovatelné rozdíly z hlediska použité metody, resp.

z hlediska režimu měření. Jako ne zcela vhodná se jeví měření statická, která mohou vést

k očekávání neadekvátně krátkých reakčních dob, jejichž hodnoty se u zkoumaných skupin

osob pohybovaly v rozmezí od 0,3 s do 1,05 s, ovšem jak je zřejmé ze srovnání Obr. 48,

Obr. 50 a Obr. 52, s četností výskytu výrazně v dolní části intervalu. U měření prováděných
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za jízdy je pak při srovnání provozních podmínek zřejmé dosahování nižších hodnot

sledovaných parametrů při měřeních na zkušební dráze oproti měřením v provozních

podmínkách – reakční časy naměřené na zkušební dráze se pohybovaly v intervalu 0,35 s až

1,42 s, v provozních podmínkách pak v intervalu od 0,40 s do 1,84 s. Rozdíl lze kromě vlivu

prostředí vysvětlovat rovněž skutečností, že v případě osob na zkušebním polygonu se jednalo

o zkušební řidiče a členy HZS, znalé místního prostředí.

U minimální doby reakce, jejíž znalost se jeví jako podstatný parametr při znalecké analýze

dopravních nehod, byly získány hodnoty stejné až nižší než udává zejména BRADÁČ [7].

Zde je však třeba zdůraznit, že spodní mez udávaná BRADÁČEM v délce 0,47 s zahrnuje i

odezvu vozidla, a to prodlevu brzd (od dotyku pedálu po první dotyk třecích ploch brzd) a

dobu náběhu brzdného účinku (od prvého dotyku třecích ploch brzd po začátek zanechávání

stop pneumatik na vozovce), kdy v souhrnu se jedná o hodnotu 0,1 s. Vzhledem k tomu, že

měření běhu reakční doby bylo v předmětné práci ukončeno rozsvícením brzdového světla po

vymezení vůle mechanického spínače na brzdovém pedálu před reálným náběhem brzdného

účinku, lze dosažené minimální hodnoty reakčních dob považovat za zcela srovnatelné, kdy

při uvažování odezvy vozidla by minimální doba reakce naměřená na zkušebním polygonu

činila 0,45 s, v provozních podmínkách pak 0,5 s.

Uvedené poznatky jsou využitelné zejména ve znalecké praxi při analýze dopravních nehod,

kde potvrzují opodstatněnost dosud používaných hodnot reakčních dob (zejména ve vztahu

k dolní hranici technicky možné reakční doby jak je uvádí Znalecký standard č. III [5] nebo

přehledněji BRADÁČ [7]) a stav poznání rozšiřují o vliv provozního prostředí. Při případném

pokračování výzkumu reakčních dob pak získané poznatky mohou být včleněny do zásad

metodiky postupů měření, kdy zjišťování technicky možných reakčních dob by bylo vhodné

směřovat k měření v podmínkách běžného provozu nebo v podmínkách běžnému provozu

blízkých.

Pro výzkum reakčních dob za situací, při kterých není možné zkoušky provádět v provozu pro

nezpůsobilost řidiče (alkohol, drogy) a kdy v provozu hrozí riziko vážné nehody byla

PTÁČKEM [32] ověřována možnost využití upraveného běžného řidičského trenažéru. Pro

nulovou hladinu alkoholu byla střední doba reakce na neočekávaný optický podnět (bez doby
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sešlapu brzdového pedálu) stanovena na 0,99 s. Vzhledem k odlišnému statistickému

vyhodnocení prostřednictvím střední hodnoty nejsou zjištěné hodnoty bez výhrad

porovnatelné s výsledky této práce. Přijmeme-li však předpoklad, že neočekávanost situace,

které byly vystaveny zkoumané osoby při výzkumu na řidičském trenažéru, je z hlediska

reakčního a rozhodovacího procesu blízka neočekávanosti situace, které byly vystaveny

zkoumané osoby za jízdy v provozu, pak lze konstatovat, že velmi dobré shody bylo dosaženo

u průměrné hodnoty a mediánu u odezvy řidičů na neočekávaný složený podnět, kde byla

stanovena hodnota 0,96, resp. 0,98. Lze tedy potvrdit PTÁČKŮV závěr, že při reakci na

neočekávanou překážku jsou výsledky zjištěné na simulátoru srovnatelné s výsledky

v provozu a pro ověřování reakcí u nezpůsobilých řidičů je možno použít simulátor jízdy.

c) vliv neočekávaného podnětu

Sledováním odezvy řidičů na neočekávaný neoptický podnět bylo zjištěno, že při rozhodnutí

brzdit reagovaly zkoumané osoby prakticky okamžitě, s parametry reakcí srovnatelnými

s výsledky měření na zkušební dráze i v provozu. Naměřené časy reakcí se pohybovaly

v rozmezí od 0,49 s po 1,43 s a v zásadě dobře korespondují s dobami reakce a technické

prodlevy při přímém pozorování kritického objektu (tj. bez optické reakce), jak v intervalu

0,47 s až 1,34 s uvádí již zmiňovaný Znalecký standard III [5] nebo BRADÁČ [7]. Současně

však existuje významně velká skupina osob (47 % zkoumaného vzorku), která na

neočekávaný podnět okamžitým brzděním nereagovala a při zjišťování příčin a zdroje

podnětu pokračovala v setrvalé jízdě.

Uvedený poznatek je hodnocen jako zásadní pro využití při znalecké analýze dopravních

nehod, kde se nezřídka vyskytují případy, při nichž je některý účastník vystaven jinému než

optickému podnětu, a úkolem znalce je posoudit přiměřenost jeho reakce. Mechanická

aplikace horních hranic obvykle využívaných dob reakcí, jak jsou uváděny v odborné

literatuře do 1,34 s (bez optické reakce) i do 2,04 s (včetně optické reakce), se jeví jako

nevhodná a při vyvozování závěrů by mělo být na místě zvláště pečlivé zvážení všech

známých skutečností.
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Z hlediska použité metody tato prokázala svoji využitelnost pro získávání dostatečného

množství hodnověrných a statisticky dále využitelných hodnot reakčních dob za podmínek

reálného provozu a podmínek reálnému provozu blízkých, při použití běžného osobního

vozidla. Vedlejším výsledkem provedených měření bylo vytvoření technicky dostupného a

dostatečně přesného zařízení s potenciálem pro další použití a rozvoj. Objektivně je však

nutno připustit některé nedostatky, které během přípravné fáze nebyly předpokládány nebo

nebyl plně doceněn jejich význam.

Jedná se zejména o způsob snímání odezvy řidiče, kdy realizované zapojení do patice

brzdového světla přineslo výraznou jednoduchost, snadnou montáž a zejména univerzálnost

pro použití takřka ve všech moderních evropských vozidlech, avšak vyřadilo z činnosti celou

zadní skupinovou svítilnu. Přestože se vždy jednalo o skupinu pravou a měření byla

prováděna na přehledných úsecích za podmínek neztížené viditelnosti, vliv na technickou

způsobilost a snížení bezpečnosti ve vztahu k ostatním účastníkům silničního provozu je více

než zřejmý a při pokračování výzkumných prací by bylo na místě uvažovat o vhodnějším

způsobu zapojení.

Dalším problémem, na který je třeba upozornit, bylo potlačení projevů nárazu (tj. mechanické

části podnětu) vyvolaného mechanickým zařízením označovaným jako „padostroj“ při jízdě

běžnými cestovními rychlostmi, a to v důsledku především aerodynamického hluku, hluku

pneumatik, kmitů přenášených z kol do karoserie vozidla, jejím pohupováním, nakláněním a

dalšími běžnými, jinak zpravidla nevnímanými projevy. Potlačení projevů bylo

minimalizováno volbou režimu jízdy, při němž byl spuštěn signál složeného podnětu, tj.

zejména při pomalejší jízdě na úseku bez nerovností, výmolů či výtluků. Přesto se však

nepodařilo bez výhrad navodit stav, při němž by byl mechanický podnět vyvolaný

padostrojem dominantní.

Z organizačního hlediska je pak třeba u měření neočekávaných podnětů poukázat na nutnost

důrazného upozornění již odzkoušených osob zachovat mlčenlivost o obsahu provedených

měření, v ideálním případě zajistit jejich separaci od osob, které dosud měření neabsolvovaly.

Přes uvedená negativa lze u předestřené metody a podstatné části použitého zařízení uvažovat

o případném zdokonalení a dalším použití.
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7.0 Závěr

7.1 Vyhodnocení stanovených cílů

K jednotlivým cílům je možno na základě provedených experimentálních měření uvést

následující:

1) Zjištění reakcí řidičů silničních motorových vozidel v podmínkách běžné jízdy

na reakční podněty jednoduché - zejména optické - a neočekávané

kombinované, a to současně zvukové a mechanické

Reakční doby řidičů na jednoduchý optický podnět byly měřeny s různými skupinami osob na

zkušební dráze, v podmínkách běžného provozu a v podmínkách provozu omezeného, avšak

na veřejné komunikaci. Jako doplňující byla provedena statická měření při stojícím vozidle.

Za jednoduchý optický podnět byla zvolena svítilna červené barvy umístěná v zorném poli

řidiče a představující koncová světla vpředu jedoucího vozidla. Pro zkoumané osoby pak byl

stanoven úkol sešlápnou pedál brzdy v okamžiku zaregistrování rozsvícení tohoto světla. Za

složený podnět byla zvolena kombinace zvuku automobilových houkaček umístěných

v interiéru vozidla a simulovaného nárazu, vyvozeného za tím účelem zkonstruovaným

mechanickým zařízením.

Zkoumání bylo v celkem 5 termínech podrobeno 34 osob. Před zahájením jízdy byla každá

osoba informována o účelu měření, popsaném jako zjišťování odezvy na jednoduchý optický

podnět, a to při telefonování během jízdy a bez telefonování během jízdy, s požadovaným

úkolem sešlápnout brzdový pedál po rozsvícení červeného „brzdového“ světla, umístěného v

zorném poli na víku motorového prostoru vozidla. O zamýšleném zjišťování odezvy na

složený podnět nebyl žádný z řidičů předem informován.

Každá zkoumaná osoba poté provedla nejprve sadu měření na místě v reakci na jednoduchý

optický podnět, poté následovala zkušební jízda, a to nejprve bez telefonu, poté

s telefonováním za jízdy. V průběhu jízdní zkoušky, vždy na stejném místě pro všechny
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zkoumané osoby daného bloku měření a vždy při měření bez telefonu, byl spuštěn složený

zvukový a mechanický podnět a zaznamenána kvantifikovatelná odezva jejím měřením a

současně zaznamenáno subjektivně pozorované chování. Celkem tak bylo získáno 855

záznamů (tj. podnětů a odezev zkoumaných osob), pro statické vyhodnocení bylo použito

celkem 823 záznamů.

Z porovnání výsledků jednotlivých měření je zejména zřejmé, že statická měření, při nichž je

pozornost zkoumané osoby zaměřena pouze na reakční podnět, nejsou k získávání podkladů

pro praktické využití při analýze dopravních nehod zcela vhodná, neboť mohou vést

k očekávání neadekvátně krátkých reakčních dob.

U měření prováděných za jízdy je pak při srovnání provozních podmínek zřejmé dosahování

nižších hodnot sledovaných parametrů při měřeních na zkušební dráze oproti měřením

v provozních podmínkách – reakční časy naměřené na zkušební dráze se pohybovaly

v intervalu 0,35 s až 1,42 s, v provozních podmínkách pak v intervalu od 0,40 s do 1,84 s.

Rozdíl lze kromě vlivu prostředí vysvětlovat rovněž skutečností, že v případě osob na

zkušebním polygonu se jednalo o zkušební řidiče a členy HZS, znalé místního prostředí.

Zjišťování technicky možných reakčních dob by tedy bylo vhodné směřovat k měření

v podmínkách běžného provozu nebo v podmínkách běžnému provozu blízkých a pro

ověřování reakcí u nezpůsobilých řidičů je možno použít simulátor jízdy.

Měření potvrdila opodstatněnost ve znalecké praxi dosud používaných hodnot reakčních dob

(zejména ve vztahu k dolní hranici technicky možné reakční doby) a stav poznání rozšiřují o

vliv provozního prostředí.

Za hlavní přínos disertační práce je považováno zjištění, že na neočekávaný složený podnět

reagovali řidiči při rozhodnutí brzdit prakticky okamžitě, s parametry reakcí srovnatelnými

s výsledky měření na zkušební dráze i v provozu, současně však existuje významně velká

skupina osob (v daném případě 47 % zkoumaného vzorku), která na neočekávaný podnět

okamžitým brzděním nereagovala a při zjišťování příčin a zdroje podnětu pokračovala

v setrvalé jízdě. Uvedené zjištění může být zásadní při posuzování technické přijatelnosti

výpovědí účastníků dopravních nehod a při určování dob reakcí v případech, kdy odezvou na
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vzniklou situaci bylo právě rozhodnutí brzdit. Minimální doba reakce na složený podnět

následovaná brzděním byla stanovena na 0,49 s, maximální hodnota pak činila 1,43 s.

Ze statistického vyhodnocení souborů reakčních dob zjišťovaných za jízdy a za jízdy

s telefonem pak lze odmítnout předpoklad, že získaná data pocházejí z normálního rozdělení.

Dle provedeného grafického vyhodnocení se jako odpovídající jeví spíše Gamma rozdělení,

v souladu se závěry, které uvádí HUGEMANN [17].

2) Za podmínek běžné jízdy ověřit vliv používání mobilních telefonů bez použití

sady hands-free na reakční doby řidičů

Z porovnání měření za jízdy a měření za jízdy s telefonem je při telefonování za jízdy zřejmé

celkové zvýšení takřka všech sledovaných parametrů při všech provozních režimech (na

zkušební dráze i v provozu), výrazně však narůstá zejména hodnota dosahovaných

maximálních reakčních časů. Zatímco dolní hranice reakčních časů se v provozu při jízdě

s telefonováním oproti jízdě bez telefonování prodloužily o cca 0,1 s, u maximálních hodnot

se jednalo až o celé sekundy a nejdelší doba reakce nabývala hodnotu 3,88 s. Uvedenou

skutečnost lze vysvětlit krátkodobou ztrátou pozornosti telefonujícího řidiče, který se během

hovoru „zapomene“ a soustředí se na obsah hovoru, nikoliv na sledování provozní situace.

3) Pokud bude dosaženo vhodného složení souboru zkoušených osob pak zjistit

případné rozdíly v reakci dle pohlaví, věku či jiných, v úvahu připadajících

kriterií

Vzhledem k tomu, že záběr práce zahrnující různé provozní podmínky a jízdní režimy byl

poměrně široký, nebylo reálné provést hodnověrnější hodnocení dosažených výsledků dle

specifických znaků jednotlivých zkoumaných osob.
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7.2 Doporučení pro další výzkum

Použitá metoda dle stanoviska autora prokázala svoji využitelnost pro získávání dostatečného

množství hodnověrných a statisticky dále využitelných hodnot reakčních dob za podmínek

reálného provozu a podmínek reálnému provozu blízkých, při použití běžného osobního

vozidla.

Při případném pokračovaní výzkumu zaměřeného na zjišťování technicky možné délky

reakčních dob by bylo vhodné doplnit měřicí zařízení o optické snímání chování řidiče

zejména za situace, kdy je vystaven neočekávanému a jinému než optickému podnětu. Jako

nesporně zajímavé a přínosné by mohlo být navázání na práce provedené v zahraničí se

zaměřením na tzv. dobu rizika, a doplnění měřicího zařízení o možnost dálkového ovládání

podnětu nacházejícího se mimo vozidlo.
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