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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou kontroly situace za vozidlem. V rámci teoretické 

části práce jsou shrnuty poznatky o dopravním systému, reakční době a jejích jednotlivých 

fázích, včetně faktorů, které reakční dobu ovlivňují a možné metody jejího měření. Dále 

je uvedena problematika výhledu z vozidla a pravidla bezpečné jízdy. Vysvětleno je měření 

změny směru pohledu pomocí eyetrackingu, typy těchto zařízení a metody vizualizace dat 

získaných ze záznamů. V analytické části jsou čerpána data z pořízených videozáznamů jízd 

v reálném silničním provozu. Je uvedena zkušební trasa, testovací zařízení, zkušební vozidlo 

a informace k testovaným řidičům. Ze získaných dat byla vyhodnocena četnost a délka 

jednotlivých složek pohledů do zpětných zrcátek v závislosti na vybraném zpětném zrcátku 

i celková doba, kterou řidiči věnovali pohledu do zrcátek. 

Abstract  

This diploma thesis deals with the control of the situation behind the vehicle. The theoretical 

part of the thesis summarizes the knowledge about the transport system, the reaction time 

and the individual phases, including the factors influencing the reaction time and the possible 

methods of its measurement. Further, there are issues of vision from the vehicle and the rules 

of safe driving. Explanation is the eyetracking method, the types of these devices, 

and the methods of visualizing the data obtained from the records. In the analytical part 

are drawn from data recorded video. There are testing route, testing device, testing vehicle 

and information about testing drivers. The frequency and length of the individual components 

of the mirror views were evaluated depending on the selected mirror even without dependence 

from the data obtained 
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ÚVOD 

Silniční doprava je jedním z nejstarších a nejvíce využívaných druhů dopravy. 

V dnešní době se silniční doprava stala důležitou a nezbytnou. Co je to vlastně doprava? 

Je to zamyšlený pohyb daných dopravních prostředků po pozemních komunikacích. 

Nepostradatelnou součásti dopravy je její bezpečnost, která je ve velké míře ovlivněna 

lidským faktorem – řidičem.  

Během jízdy je od řidiče vyžadována maximální koncentrace na řízení vozidla. Řidič 

musí být schopen včasně a správně reagovat na vzniklé dopravní situace v průběhu řízení, 

například v případě nahodilé překážky v cestě, prudkého zabrzdění vozidla jedoucího před 

jeho vozidlem. Od řidiče se očekává předvídavý způsob jízdy a dostatečné uvědomění si, 

zda je ve stavu, ve kterém může řídit, jestli momentálně neužívá léky ovlivňující pozornost 

nebo není na řízení příliš unaven. Reakční doba je u každého řidiče odlišná a může být 

ovlivněna různými faktory – léky, alkohol, drogy, únava, věk atd.  

Ke správné a včasné reakci musí být v dopravním prostředku zajištěn dostatečný 

výhled z vozidla, jak dopředu, tak dozadu, ale i do stran. Velkou pozornost musí řidič věnovat 

správnému nastavení sedadla a volantu, aby dosahoval co nejoptimálnějšího výhledu před 

vozidlo. Pro kontrolu situace za vozidlem musí být správně nastaveny zpětná zrcátka, 

aby řidič viděl za vozidlem vše potřebné ke správnému a dostatečnému vyhodnocení situace 

za jeho vozidlem a následnému provedení potřebného úkonu. V případě, že by zpětná zrcátka 

nebyla správně nastavena, mohlo by dojít k situaci, že řidič by nemohl kontrolovat situaci 

za vozidlem s dostatečnou kvalitou a kvantitou, a v důsledku čeho by se zvýšila 

pravděpodobnost vzniku dopravní nehody.  
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1 DOPRAVNÍ SYSTÉM - ÚČASTNÍCÍ DOPRAVNÍHO 

PROVOZU 

1.1 ŘIDIČ 

Dopravní prostředky řídí lidé, jejich spolehlivost se liší a hlavně velmi kolísá. Jinak 

by se neprováděli průzkumy a studie, které odhalují nedostatky lidí, kteří se podílí na dopravě 

a z toho vyplývající rizika. Zodpovědný řidič si uvědomuje, že jeho schopnosti mají dané 

mantinely, za které nesmíme, jinak by došlo k ohrožení samotného řidiče nebo jiné další 

osoby. Teoreticky je známo jak zvýšit spolehlivost řidiče, tyto způsoby však nelze v plné míře 

uplatnit v praxi. Je potřeba snížit zátěž řidiče, profesionální řidiči pociťují tlak ze strany 

zaměstnavatelů kvůli výkonu, přestávky dané zákonem nedodržují, nebo je nevyužívají, 

jak ukládá zákon, tj. odpočinek, neposledně zvyšující se stres u řidiče přechází 

v agresivitu. [1] Během stresu také dochází ke změně vnímání jeho podnětů. Důsledkem může 

být chyba řízení způsobená špatným zpracováním informace. Pro profesní řidiče za účelem 

zlepšení organizace práce jsou do dopravních firem zaváděny telematické systémy       

(ADAS – Advanced Driver Assistence Systems, systém IVIS). S jejich uvedením začaly 

výzkumy zkoumat mentální zátěž, vliv pozornosti řidiče a jeho vnímání. Tyto systémy jsou 

uváděny ke kontrole pracovní doby, úspory, dodržení trasy, bezpečnosti jízdy atd. Pro řidiče 

to znamená neustálý monitoring, což může způsobit duševní nepohodu, ale výhodou 

je bezpečná trasa a přivolání pomoci k vyřešení problémové situace na trase. [2] 

 Řidič je zapojen do čtyř regulačních obvodů [1]: 

První regulační obvod – tvoří stranové odchylky vozu na silnici u začátečníků, systém 

zvyšuje značnou koncentraci pozornosti. S přibývajícími zkušenostmi se výkony automatizují, 

korekční pohyby volantem vyplývající z méně vizuální a stále více z taktilní zpětné vazby. 

Zkušení řidiči pohybují volantem jemněji a méně často. 

Druhý regulační systém- jedná se o zrychlení či zpomalení tj. práce s akcelerátorem 

a brzdou.  
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Třetí regulační systém – je dosažení optimálního výkonu změnou otáček motoru 

a točivého momentu v závislosti na zařazeném převodovém stupni s ohledem na podmínky 

jízdní dráhy a vlastní způsob jízdy.  

Čtvrtý regulační systém – se vztahuje ke komunikaci s prostředím (informace 

pozorováním podnětů, výstup informací ovládáním, ukazatele změny směru jízdy) tyto 

regulační obvody zajišťují řád.  

Někteří řidiči jsou prvními dvěma postupy zaměstnáni tak, že nemohou zbývající 

dva zvládnout (optimalizaci výkonu a komunikaci). Naznačené pořadí systémů jsou jakousi 

hierarchií pro pokles výkonu při duševní zátěži. Je-li řidič duševně přetížen, projeví 

se to ve čtvrtém regulačním obvodu, tj. rozsah kvality a výkonu v oblasti příjmu a zpracování 

informací. Práce řidiče je praxí automatizována, jeho činnost se méně zaměřuje na ovládání 

vozidla, do popředí vystupuje chování řidiče k dopravnímu prostředí. Zde se vytváří rozdíly 

v kvalitě řidičů. Mnoho řidičů má problém s odhadem otáček motorů, přeřazení na jiný 

rychlostní stupeň do konce života. Jiní mají problém s couváním, přitom najedou statisíce 

kilometrů bez nehody. Druzí absolvují výcvik bez problémů, ale jejich chování je takové, 

že se dostávají do dopravních konfliktů, což znamená zvýšená nehodovost. [1] 

Automobil i motocykl podtrhuje osobní nezávislost člověka, reguluje pocit 

sebevědomí, vystavuje nebezpečí, které musí zvládnout a prožit vlastní velikost či pocit 

neomezenosti. Při jízdě dochází k regresi dospělého já, do rané formy bez omezení. Vnímání, 

afekt prožití reality a chování se stává infantilním. Auto řidiči nabízí pocit velikosti. 

Analogicky ke společenské situaci dochází v dopravě k souboji s cílem vytlačit slabšího 

silnějším. Kdo je na jiném místě potlačován cítí se slabý, může pomocí auta krátkodobě 

pocity ovlivnit, kompenzovat socioekonomickou a psychosociální slabost. Vlastní 

auto = kvalita života. [1] 

Ze sociálně psychologického výzkumu odvozujeme dva typy norem [1]: 

1. Formální normy = právní normy 

2. Neformální normy = chování řidiče (sociálně psychologická norma) 

Ve vztahu s nějakým omezením rychlosti jízdy, kterou řidiči nedodržují. To znamená, 

že sociálně psychologická norma vyjádřená jako obvyklá tendence skutečně se vyskytujícího 

chování je zřejmě odlišná. Konflikty vznikají mezi řidiči na základě odlišných formálních 

a neformálních norem v dané situaci. Tím se snižuje schopnost předvídat chování jiného 

řidiče. [1] 
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1.1.1 Psychologické typy řidičů 

Pro úspěšné řízení motorového vozidla jsou nezbytné tělesné, smyslové a osobnostní 

předpoklady. Styl řízení vozidla závisí na pozornosti, paměti, dovednostech, temperamentu 

a charakterových vlastnostech řidiče. [1] 

Typy řidičů zařazujeme do šesti skupin: [1] 

 

Tab. 1 - Psychologické typy řidičů [1] 

Skupina Charakteristika 

1. Skupina 
Jsou vyrovnaní, odpovědní, respektují dopravní pravidla, nemívají dopravní nehody, jsou 

to výborní řidiči, málo předjíždějí, mají schopnost předvídat. 

2. Skupina 
Jsou mírné povahy, trpí citovými poruchami, jsou odpovědní, nemívají dopravní nehody, 

neporuší dopravní předpisy, ale nesledují zpětná zrcátka, i když je to nutné. 

3. Skupina 

Jsou odpovědní, mají osobní problémy, své chování mají pod kontrolou, nejsou schopni 

pracovat výkonně, zapomínají na obezřetnost, použití zpětného zrcátka je řídké, často 

se dopouštějí dopravních přestupků, přesto jsou však dobrými řidiči. 

4. Skupina 
Jejich jednání vede k dopravním přestupkům a úrazům, jsou pod vlivem svých problémů 

neteční, netrpělivý a z hlediska nehodovosti jsou špatnými řidiči. 

5. Skupina 

Jsou asociální povahy, nazýváme je psychopaty, odmítají se přizpůsobit, jsou bezohlední, 

nemají svědomí, často mění zaměstnání, svým okolím jsou vnímáni jako chladní a necitelní. 

Někteří jsou agresivní a většina egocentrická. 

6. Skupina 
Jedinci, kteří trpí epilepsií, diabetes a duševní poruchou. Jejich chování je nepředvídatelné 

a jednání při řízení se pohybuje mezi velmi dobrým a velmi špatným. 

 

1.2 DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK 

Technické změny dopravních prostředků zavádějí pracovníci technického rozvoje, 

konstruktéři a projektanti. Při řešení se opírají o poznatky technických věd a vědních 

disciplín, jejichž předmětem zkoumání je člověk v pracovním procesu. Bezpečnost a pohodlí 

řidiče závisí na konstrukčním přizpůsobení vozidel. S rozvojem dopravy řídí i lidé, kteří 

v minulosti z konstrukčních důvodů řídit nemohli, nebo je řízení omezovalo. Ovládání vozidel 

je snadnější, u dražších vozů se využívají automatické převodovky, soustředění a pozornost 

však řidiči musí dodržovat jako při vlastním ovládání. Některá vozidla jsou přetechnizovaná 

na úkor bezpečnosti, setkáváme se u nich s tolika sdělovači, že odvádí pozornost řidiče 
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od řízení. Jde o optické sdělovače. Navigační přístroje jsou pro řidiče přínosem v tom případě, 

že jsou vybaveny hlasovým výstupem, jinak je to srovnatelné jako čtení z mapy, 

což je zařízení nepřístupné, řidič odvrací pozornost od řízení až na 6 sekund. Nejhorší je, 

že řidiči tyto přístroje sledují nejvíce před křižovatkou. Někdo by si řekl, že elektricky 

ovládaná zrcátka jsou přepychem, opak je pravdou. Je to přínosem pro řidiče, rovněž i zpětné 

vnější zrcátko vybavené vyhříváním není rozmarem, ale výhodou. Někdy takové maličkosti 

mohou zachránit život, ale například metalíza nám těžko život zachrání. [1] Další technologií 

zlepšení informovanosti a komfortu při řízení vozidla je zařízení, které dokáže eliminovat 

chyby u řidiče a hodnotí jeho reakci, zároveň dokáže rozeznat předměty, které řidič nevidí, 

rozezná únavu, dokáže zjistit alkohol v dechu, upozorní řidiče, pokud se dostatečně nevěnuje 

jízdě. Za standartní výbavu vozidla se dnes již považuje systém ABS, ESP, televize, navigace 

atd. Při této technické vybavenosti nastává otázka, zda při těchto systémech neklesá citlivost 

na nebezpečí a odnaučení určitým dovednostem. [2] 

Dalším důležitým faktorem bezpečnosti je výhled z vozidla, tzn. při vzpřímeném 

sezení není přirozený sklon pohledu roven horizontále, ale je skloněn o 20 stupňů, 

tzn., že by pohled očí směřoval při přirozené poloze příliš blízko před vozidlo. Abychom 

nemuseli nadměrně zvedat hlavu a oči, zlepšíme výhled zakloněním trupu a hlavy. Záklon má 

dané meze vlastnostmi člověka. Úhel sklonu sedadla závisí na výšce oči nad vozovkou. Čím 

je řidič výše, tím je třeba nižšího záklonu. Neprůhledné součásti karosérie nesmí být širší než 

vzdálenost mezi očima. Čas potřebný k reakcím oka na světelný podnět je závislý na okolí 

pozorovaného předmětu, a to tak, čím je osvětlení menší, tím je latentní čas delší. Není-li 

osvětlení sítnic obou očí stejné, vzniká paralaktický posun, který je vyhodnocen jako různá 

stereoskopická hloubka. Rozdílné osvětlení vzniká odrazem světla od vnitřní strany bočního 

skla, oslnění protijedoucím vozidlem nebo oslněním ze zpětného zrcátka. Výsledkem může 

být nepřesný odhad situace o vzdálenosti jedoucího vozidla. Takovému jevu je potřeba 

zabránit uložením a povrchovou úpravou zpětných zrcátek. Aby se snížila reakční doba 

a únava řidiče je zapotřebí umístit ovladače tak, aby nevyžadovaly zvláštní úsilí. Správný 

smysl pohybu – směr ovládání je důležitý, protože při úlekových situacích provádí řidič 

navyklé pohyby. Velká pozornost je věnována i na pokles viditelnosti z důvodu ušpinění skel 

světlometu. Při jízdě na suchých silnicích klesá viditelnost o 10-20 %, na blátivých až 60 %. 

Takže technickým řešením by byly stěrače světlometů. Barva vozidla ovlivňuje řidiči odhad 

o velikosti a vzdálenosti vozidla. Žlutá barva způsobila, že se vzdálené předměty zdáli bližší 

jak ve dne, tak i v noci. Šedé odstíny působily vzdáleně. Nejnápadnější je fluoreskující 
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oranžová barva, tento materiál lze definovat. Při slabém osvětlení a použití dálkových světel 

se ukazují jako nejvhodnější světla vozidla. Hluk vozidla nad 85 db prodlužuje reakční dobu 

řidičů. Výhled z vozidla je důležitý nejen předním oknem. Často skla bývají zatemňována 

folií, většina fólií však překračuje hodnotu propustnosti. Tónování má řidiči přinést úlevu 

od slunce, ale pokud je tónování překročeno, řidič za šera ztrácí možnost periferního vidění 

bočními okny. [1] 

1.3 DOPRAVNÍ PROSTŘEDÍ 

Je důležité, jak řidič vnímá silnici a jaké jsou reakce na ni. Takovými prvky jsou 

například zatáčky o malém poloměru, úzká vozovka před vrcholem stoupání, malý rozhled, 

krajnice ve špatném technickém stavu. Dalším prvkem jsou vícepruhové vozovky a jejich 

křížení, kde je počet možností pohybu velký, je tu absence bezpečného pohybu pro plynulé 

najíždění. Nebezpečná je také instalace přechodů pro chodce v místech odkud není dostatečný 

rozhled na oba jízdní pruhy a opačně ani řidiči nemůžou vidět chodce na bezpečnou 

vzdálenost. Tyto prvky vedou k pocitům nepohodlím, a tak přispívají ke snížené toleranci 

řidiče k zátěži. Nepříjemně na řidiče působí také dlouhá jednotvárná trať. Úseky, které se jeví 

z konstruktivního hlediska méně bezpečné, jsou osazeny značkami s rychlostními limity. 

Většina řidičů je však porušuje. Vytváří se nebezpečné situace vlivem chování řidiče. Snahou 

inženýrů je vytvořit úseky, kde bude možné předjíždět ostatní vozidla s minimálním rizikem, 

aby zde nepůsobily rušivě reklamní tabule, aby tam byly dobré rozhledové podmínky 

a dostatečně široká komunikace. V poslední době dochází také k realizaci dopravně-

bezpečnostních řešení staveb komunikací např. přestavba normálních klasických křižovatek 

na kruhové objezdy, u přechodů pro chodce se využívá systém přisvícení či světelného avíza 

blížícího se chodce. Na silnicích staršího typu lze těžko tyto podmínky dodržet. Statistika 

nehodovosti ukazuje, že předjíždění je velmi riskantním manévrem. [1] [2] 

Na řidiče působí řada veličin, např. motivace, postoje, zkušenosti, temperament 

a charakter. Úmysl předjíždět = psychologické riziko. Jde o kompromis informací, které jsou 

pro předjíždění potřebné a bezpečnostní. Jakmile bude rozhodnuto, musí se akce 

co nejrychleji ukončit. Aby se řidič mohl rychle a správně rozhodnout, musí si vytvořit 

spolehlivou představu o průběhu silnice, a to nejen pro úsek silnice v zorném poli, ale i pro 

další úseky. Pro snadnější vnímání řidiče se doporučuje řešit uspořádání křižovatek se stejně 

významným provozem obdobným způsobem. To znamená stejné dopravní značení, umístění 

ostrůvkům a jízdních pruhů. Křižovatka s vysokou intenzitou dopravního proudu, zkrátí 
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interval k projetí, prodlouží čekací dobu a řidič sníží míru bezpečného chování, tím se zvyšuje 

rizikovost, dochází k psychickému nátlaku. Další faktor ovlivňující bezpečnost v křižovatkách 

je náležitý rozhled. Studie o vnímání dopravních značek mohou být vzaty jako příklady studií, 

které demonstrují omezenost vnímání u řidiče. Velmi časté jsou v praxi situace, kdy dopravní 

značka není následovaná situací, kterou vyjadřuje. Dopravní značky upozorňují na nebezpečí 

ještě dlouho potom, co přestalo existovat. S rostoucím počtem značek je řidič přetěžován, 

ten se pak náležitě nesoustředí na provoz a vzniklou dopravní situaci. Dopravní značky, které 

nemají význam pro danou situaci, nejsou vnímány. [1] 

Při únavě, dlouhodobém řízení vozidla bývá častým problémem přehlédnutí chodce 

na přechodě, pokud se ke snížené viditelnosti přidá mokrá vozovka, snížená průhlednost 

čelního skla vozidla a oslnění protijedoucími vozidly, je téměř nemožné chodce vnímat. 

Rušivé oslnění nastává, když se objeví jeden nebo více světelných zdrojů v zorném poli 

řidiče, které mají přílišný jas ve srovnání s okolím. Bezprostředně poté co jsme se podívali 

do protijedoucích světel vozidla a ihned na to, kdy nás minulo, potřebuje sítnice oka určitou 

dobu, aby se přizpůsobila nižšímu stavu osvětlení. U mladších řidičů je doba kratší, u starších 

je dvojnásobná. Řidič tuto situaci prožívá nepříjemně, až bolestivě. Při častém oslnění dochází 

k vyšší únavě řidiče. Velmi účinné by bylo omezení oslnění např. přílišný rozdíl v kontrastu 

mezi tmavými a světlými částmi vozovky, nebo odstranit rušivé množství viditelných 

světelných zdrojů, které nemají vztah k trase silnice, tak jak ji řidič vidí. [1] 

 

SHRNUTÍ KAPITOLY: 

Dopravní systém je složen ze tří základních složek, které se vzájemně ovlivňují. Mezi 

tyto složky se řadí řidič, dopravní prostředek a dopravní prostředí. Od řidiče jako člověka, 

který řídí dopravní prostředek je očekáváno, že bude zodpovědný, bude dodržovat dopravní 

předpisy a nebude se zbytečně vystavovat stresovým situacím nebo tímto způsobem působit 

na ostatní účastníky silničního provozu. Dopravní prostředek zajišťuje bezpečnost z hlediska 

konstrukce a technických funkcí vozidla. V dnešní době je například velkou výhodou 

vybavení zpětných zrcátek vyhříváním a systémy hodnotící reakci řidiče a v případě 

nepozornosti řidiče upozorní. Mezi dnes už standartní výbavu vozidla patří například systémy 

ABS, ESP, BAS a navigace. Nepostradatelným faktorem bezpečnosti je kvalitní výhled 

z vozidla. Posledním ze základních složek je dopravní prostředí, na němž závisí řidičova 

reakce, zejména na tom, jak silnici vnímá, v jakém je stavu atd. Typickým příkladem 

jsou zatáčky o malém poloměru, úzká vozovka před vrcholem stoupání, malý rozhled, 
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krajnice ve špatném stavu, přechody se špatným rozhledem chodců a špatnou viditelností 

řidičů. Tyto faktory vedou řidiče k pocitům nejistoty, ovlivňují jejich úsudek a prodlužují 

rozhodování, čímž celkově ovlivní reakční dobu řidiče, které je věnována další kapitola. 

2 REAKČNÍ DOBA 

Reakční dobou se ze soudně inženýrského hlediska rozumí čas od vjemu do uvedení 

zabezpečovacího zařízení v činnost naučeným způsobem. V nestandartních situacích, 

bez naučného způsobu, bude potřebná doba individuálně delší. Snaha o zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu vede k objektivnějšímu a detailnějšímu zdůvodnění podkladu 

pro stanovení skutečně technicky možné délky reakční doby. [3] 

 

2.1 ČASOVÉ ÚSEKY REAKČNÍ DOBY 

Pro účely analýzy silničních nehod je reakční doba subsystému řidič + vozidlo členěna 

dle následující tabulky. [3] 

 

Tab. 2 - Členění reakční doby [3] 

Název časového úseku Hranice časového úseku 

Reakční doba řidiče 

Optická reakce 

Počátek optického vnímání nebezpečného 

objektu. 

Počátek ostrého optického vnímání objektu. 

Psychická reakce 

Začátek svalové reakce. 

Svalová reakce 

Dotyk brzdového pedálu. 

Odezva vozidla 

Prodleva  

První dotyk třecích ploch brzd. 

Náběh brzd Začátek zanechávání stop pneumatik na 

vozovce. 
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2.1.1 Optická reakce řidiče 

V rámci bezpečné jízdy musí jet řidič neustále „v budoucnu“, musí mít rozhled 

na takovou vzdálenost, ze které je schopen v dané rychlosti bezpečně zastavit (včetně dráhy 

ujeté za reakční dobu). Přitom musí neustále sledovat objekty ve svém zorném poli 

a vyhodnocovat možnosti nebezpečí ve vztahu ke své jízdě. Pokud objekt nejeví známky 

nebezpečí, řidič jej přestane pozorovat. Jestliže se objekt stane znovu nebezpečným, řidič 

nejprve zpozoruje jeho pohyb a poté jej vyhodnotí. Je nutné mí na vědomí, že rozsah ostrého 

vidění je kolem osy oka jen asi 1 úhlový stupeň, pokud je objekt mimo tuto oblast 

a je zpozorován pomocí periferního vidění, které je vnímavější na pohyb, tak se musí oko 

natočit k objektu. Vzhledem k tomu, že je v pohybu objekt i vozidlo, v kterém je řidič, není 

zafixování oka tak jednoduché. Při pohybu větším než asi 5 stupňů se bude jednat o jakési 

tlumené kmitání s rychlým útlumem. Pokud řidič kritický objekt přímo sledoval, tak čas 

optické reakce nepřichází v úvahu. [3] 

Delší optická reakční doba řidiče s úhlem pohledu mimo 5 stupňů vychází z prací 

firmy Mercedes-Benz, kde bylo testováno několik tisíc řidičů, dle různých parametrů – stáří, 

pohlaví, povolání, řidičských zkušeností v různých dopravních situacích. [3] 

2.1.2 Psychická reakce řidiče 

Psychickou reakcí chápeme dobu, která uplyne od optického zafixování kritického 

objektu do začátku svalové reakce (začátek snímání nohy z akceleračního pedálu). Hodnoty 

vyplývající z předchozího grafu platí pro normálního, střízlivého řidiče, přičemž zkušební 

soubory obsahovaly řidiče různého stáří, pohlaví, povolání, s různými řidičskými 

zkušenostmi. [3] 

2.1.3 Svalová reakce 

Svalovou reakcí chápeme čas, který uběhne od ukončení psychické reakce do dotyku 

brzdového pedálu. Konec času svalové reakce je možné laboratorně měřit pomocí kontaktu, 

který je upevněn na brzdovém pedálu. Uspořádání pedálů částečně ovlivňuje délku svalové 

reakce. U běžných vozů byly naměřeny hodnoty vycházející z předchozího grafu. [3] 

2.1.4 Prodleva brzd 

Po reakci řidiče následuje odezva vozidla. Prodleva brzd je doba od dotyku brzdového 

pedálu po první dotyk čelistí brzd s bubnem, případně brzdových destiček s kotoučem a závisí 
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na několika aspektech. V první řadě je to rychlost sešlapování brzdového pedálu. 

U normálního řidiče je rychlost sešlapování 0,5 m/s a u řidiče trénovaného na kritické brzdění 

lze dosáhnout 1 m/s. Dále záleží na množství média, které je nutné přepravit směrem 

od hlavního brzdového válce k válcům kolovým. U kapalinových systémů se jedná o relativně 

malé množství, jeho velikost záleží také na konstrukci brzd a jejich seřízením. Větší vůle mezi 

čelistmi a bubny vede k většímu množství nutně přepravované kapaliny, čímž se čas prodlevy 

prodlouží. [3] 

2.1.5 Doba náběhu 

Od okamžiku prvního dotyku čelistí s brzdovým bubnem, případně destiček 

s brzdovým kotoučem začíná doba náběhu brzdného účinku. Vymezují se vůle v mechanismu, 

tlaková kapalina nepatrně, ale přece jen roztahuje potrubí a vznikající síly deformují třmeny 

brzd, materiál třecích ploch se stlačuje, dokud není dosaženo ustáleného stavu a brzdy nebrzdí 

s plným účinkem. Technický znalec považuje za konec doby náběhu při nouzovém brždění 

okamžik, kdy už pneumatiky začínají zanechávat viditelné stopy na vozovce, což není zcela 

úplně v souladu s názvoslovím ČSN 300550 „ZKOUŠKY BRZD“, ale pro použití 

při zpětném zjištění děje v rámci analýzy nehody je toto přizpůsobení nutné. [3] 

Burckhardt pro tuto dobu udává hodnoty pro kapalinové brzdy 

0,14/0,17/0,18 sekundy. Toto je však potřeba srovnat s dalšími výsledky jak je dále uvedeno. 

[3] 

2.1.6 Celková doba odezvy vozidla 

Burg a Rau uvádějí tabulku výsledků brzdění 135 osobních automobilů s různými 

pneumatikami na různém povrchu (většinou asfaltovém), z různých rychlostí. Udávání 

je délka zanechané stopy a délka dráhy ujetá vozidlem od dotyku brzdového pedálu 

po konečnou polohu (měřeno palníkovou soupravou). Přepočtením rozdílu drah na čas 

od dotyku pedálu po začátek zanechání stopy vychází čas 0,00/0,20/0,55 sekundy. Součtem 

výše uvedených dob prodlevy a náběhu podle Buckharda dostaneme hodnoty 0,16/0,23/0,24 

sekundy. Vzhledem ke známému značnému rozdílu hodnoty 0,55 sekundy, během které 

probíhá z větší části doba náběhu nelze za reálnou dolní mez považovat nulu, ale spíše 

hodnotu okolo 0,1 sekundy, nejčastější hodnotu pak okolo 0,2 sekundy. [3] 
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2.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DÉLKU REAKČNÍ DOBY 

Délka reakční doby je různá i u jednoho a téhož člověka. Mění se např. v závislosti 

na jeho únavě, připravenosti k určité činnosti a možnosti předvídání určité situace. Mění 

se také v závislosti na denní době. Svůj vliv má také četnost úkonů v určité době, 

při monotónní činnosti se reakční doba prodlužuje. Podstatně se mění taky při snížené 

viditelnosti. V následující tabulce je uvedeno několik základních faktorů ovlivňujících reakční 

dobu. [4] 

Tab. 3 - Faktory ovlivňující reakční dobu [4] 

Faktor Popis 

Rušení a strach 

Rušením okolí při koncentraci na signál a případné plnění úkolu prodlužuje rekční dobu. 

Rušení se může projevit jako aktivní konverzace, hlasitá hudba apod. Dalším faktorem 

je strach. Jestliže má respondent strach, snaží se omezit chybovost, prodlužuje se čas 

rozhodnutí a tím celková reakční doba. 

Chyby a únava 

Pokud se řidič dopustí chyby, může to v dalším dopravním procesu prodloužit čas reakce, 

uživatel poté déle vyhodnocuje správné řešení. S děláním chyb při rozhodování úzce souvisí 

tělesná, duševní únava a ospalost, které mají taky velký vliv na prodlužování reakční doby. 

Léky, drogy, 

alkohol 

Je třeba brát na vědomí, o jaký druh léků se jedná. Léky ovlivňující reakční dobu jsou 

stimulující a tlumící. Stimulanty podporují zkrácení reakční doby, avšak narůstá chybovost. 

Léky tlumivé mohou reakční dobu zkrátit, ale taktéž můžou tlumit i možnost pohybu nebo 

odezvu vůle na podmět. Alkohol, druh drogy, která snižuje rychlost informačních procesů při 

reakční době, navíc narušuje předpoklad pro správné motorické odpovědi. 

Latence přístroje 

Pokud provádíme měření reakční doby pomocí přístroje, tak se přístroje stává součástí 

měřícího řetězce. S člověkem tvoří nerozdílný systém a nelze zanedbávat latenci přístroje. 

Pokud je to možné, měl by se čas zpoždění přístroje odečíst od finální hodnoty reakční doby 

a docílit přesnějších údajů. 

Očekávání 
Označuje situaci, kdy respondent ví, že brzy přijde podmět na reakci. Osoba je koncentrovaná 

a reakční doba se tedy oproti spontánní reakci zkracuje. 

Podmínky 

prostředí 

Respondenta ovlivňuje to, zda má ideální podmínky nebo je znevýhodněn např. tmou, silným 

deštěm, zda podnět který sleduje je dobře viditelný, pod správným úhlem. Nemalou roli hraje 

i teplota okolí. 

Stav CNS 

Faktor ovlivňující reakční dobu, pokud je respondent postihnut nervovým onemocněním, 

v tom případě se můžou vyskytnout motorické problémy, zpomalení kognitivní funkce atd. 

Jako příklad je roztroušená skleróza, která přímo ovlivňuje komunikace neuronu v mozku 

a míše. 

Věk 

Je zjištěno, že reakční dob se se zvyšujícím věkem prodlužuje. Řádově se do 20. roku života 

reakční doba pomalu zkracuje. Do 50. Až 60. roku pomalu roste a po 70. roku života se rychle 

prodlužuje. Tento problém je vysvětlen pomalejším přenášením nervových signálů 

v pozdějším věku. 
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Faktor Popis 

Pohlaví  
V provedených studiích je prokazatelný závěr, že muži mají obvykle kratší reakční dobu než 

ženy. 

Trénink 

Lze tím rozumět, že pokud jistý manévr, reakci na něj dostatečně osvojíme, tak podléhá 

procesům automatizace. Trénink může reakční dobu zkrátit. Patří sem redukce doby trvání 

na všimnutí podnětu, procesu rozhodování a motorické odezvy. 

Emoce 

Rozdíl tvoří respondent, který je naštvaný, agresivní proti respondentu klidnému 

a koncentrovanému. Považuje se, že agresivita tvoří zběsilé a nepřesné reakce a může 

zvyšovat chybovost testování, která souvisí s následnou snahou v příštím kroku chybu opravit 

a věnovat tak reakci více času. 

 

2.3 MOŽNOSTI MĚŘENÍ REAKČNÍ DOBY 

Metody měření reakčních dob lze obecně rozdělit na laboratorní a jízdní. Dle použité 

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

na simulátorech jízdy, jízdní zkoušky na zkušebních dráhách nebo veřejných komunikacích 

a pozorování v podmínkách běžného provozu. [5] 

2.3.1 Laboratorní měření na jednoduchých měřících přístrojích 

Za účelem provádění vyšetření disponují specializovaná pracoviště různými typy 

jednoúčelových měřících zařízení. Tyto zařízení slouží k rychlému zjištění reakčních časů 

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

zobrazovány po náhodně zvoleném čase a testovaná osoba reaguje stisknutím klávesnice, 

případně pedálů. [5] 
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Obr. č. 1- Laboratorní měření časů reakcí a periferního vidění [5] 

 

Obdobou těchto testu je laboratorní měření periferního vidění. Test bývá prováděn 

na široko plošném displeji, rozděleném na několik 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. [5] 

Nevýhodou laboratorních testů je rozdílnost od reálných podmínek silničního provozu, 

ale i řízení motorového vozidla, kdy zkoušená osoba ví, že bude následovat podnět 

soustředění. Soustředí se na očekávání signálu a jejím úkolem je pouze zmáčknout 

tlačítko. [5] 

2.3.2 Měření na simulátorech jízdy 

Při měření reakční doby na simulátorech jízdy je možné navozovat různé scénáře 

a vizuální podněty, které je zkoumaná osoba nucena ovládat jako při skutečné jízdě 

s vozidlem, tj. pedál akcelerace, pedál brzdy a volant, a to s odpovídající odezvou. Výhodou 

měření na simulátorech je zejména bezpečnost, opakovatelnost, možnost navozování 

vhodných situací nebo široké využití výpočetní techniky, která se nemusí omezovat 

na specializovaná zařízení potřebná při provádění jízdních zkoušek. [5] 
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Obr. č. 2 - Simulátor jízdy použitý při výzkumu reakčních dob [5] 

2.3.3 Jízdní zkoušky 

Mohou být prováděny na zkušebních dráhách nebo v podmínkách běžného provozu. 

Jedná se o zinscenování nehodové situace nebo vytvoření definovaného podnětu, 

na který má řidič reagovat. Mezi nejjednodušší a nejčastější patří měření, při nichž 

se pohybuje dvojice vozidel za sebou a úkolem je, aby řidič druhého vozidla reagoval 

na rozsvěcování brzdových světel vozidla jedoucího vpředu. Tato metoda je použitelná 

při jízdě na uzavřené zkušební dráze (s brzděním v souladu s definovaným programem 

měření) nebo i v běžném silničním provozu. První jedoucí vozidlo reaguje na reálnou 

provozní situaci, jakou může být například přibližování ke křižovatce, vstup chodce 

do vozovky, snižování rychlosti jiným účastníkem provozu atd. [5] 
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Obr. č. 3 - Situace navozená při jízdních zkouškách měření reakčních dob ve schématickém 

znázornění a v reálu při pohledu z vozidla [5] 

 

Obr. č. 4 - Měření reakčních dob s využitím dvojice vozidel, s podnětem při rozsvícení 

brzdových světel vpředu jedoucího vozidla [5] 
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2.3.4 Pozorování v podmínkách běžného silničního provozu 

Zjišťování časů rekcí pomocí pozorování v podmínkách běžného silničního provozu 

připadá v úvahu zejména s využitím kamerové techniky, nejčastěji na křižovatkách 

nebo frekventovaných přechodech pro chodce, kde často dochází ke vzniku kolizních situací 

nebo nehod. Velkou výhodou tohoto typu zkoumání je, že se řidiči pohybují ve skutečných 

podmínkách silničního provozu, bez jakékoliv vědomosti, že by byli objektem zkoumání. 

Nevýhodou této metody je problematické stanovení počátku vzniku ohrožení, tj. možného 

počátku běhu řidičovi rekční doby nebo stanovení konce času reakce. [5] 

SHRNUTÍ KAPITOLY: 

Reakční doba zahrnuje čas od vjemu řidiče do uvedení zabezpečovacího zařízení 

v činnost a je členěna na reakční dobu řidiče (zahrnuje optickou, psychickou, svalovou reakci 

řidiče) a odezvu vozidla (zahrnuje prodlevu a náběh brzd). Délka reakční doby je různá 

a mění se podle různých faktorů. Mezi základní faktory se řadí únava, strach, léky, věk, 

zkušenosti, emoční stav, zda se jedná o přímý pohled, periferní vidění nebo nepřímý výhled 

ve zpětných zrcátkách. Metody měření reakčních dob lze obecně dělit na laboratorní a jízdní. 

Prvním typem jsou laboratorní měření na jednoduchých měřících přístrojích, které slouží 

zejména k rychlému zjištění reakčních časů na jednoduchý optický nebo zvukový signál. 

Další metodou jsou měření na simulátorech jízdy, kdy je možné navrhovat různé scénáře 

průběhu jízdy, které zkoumaná osoba ovládá jako při reálné jízdě. V neposlední řadě 

jsou to jízdní zkoušky, které mohou být prováděny na zkušebních dráhách nebo v běžném 

provozu, jedná se o vytvoření nehodového situace nebo definovaného podnětu, na který musí 

řidič reagovat. Jako poslední je pozorování v podmínkách běžného silničního provozu, 

kdy se k měření používá kamerová technika a trasa vede nejčastěji po frekventovaných 

místech, kde často dochází ke kolizním situacím. K tomu aby bylo možné objektivně 

vyhodnocovat stav okolí z vozidla a provádět měření je zapotřebí mít dostatečný výhled 

z vozidla, který má zákonné požadavky a tímto tématem navazuje další kapitola. 

3 VÝHLED Z VOZIDLA 

Výhled z automobilu, směrem dopředu nebo zpětnými zrcátky za vozidlo a částečně 

i vedle vozidla, je jednou z nejdůležitějších součástí bezpečné jízdy po pozemní komunikaci. 

Při řízení získáváme optické informace, které jsou nepostradatelné pro bezpečné ovládání 

motorového vozidla. Výhledem z vozidla chápeme především pozici výhledu z místa řidiče. 
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Řidič je povinen udržovat výhledy z vozidla v pořádku, okna musí být čistá, jelikož v případě, 

kdy je na okně vytvořen mastný film, může docházet k odleskům skel a zhoršení viditelnosti 

na silnici. Problematiku vidění v silničním provozu můžeme stručně charakterizovat takto: 

vidět a být viděn, neoslňovat a nebýt oslňován. [6] 

3.1 FYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI VIDĚNÍ 

V rámci koncepce výhledu z vozidla je nutné znát základní fyziologické vlastnosti 

vidění, které zahrnují tři základní oblasti [6]: 

- zorné pole, 

- pohledové pole, 

- výhledové pole. 

 

3.1.1 Zorné pole 

Část prostoru, kterou vidíme při klidném pohledu přímo vpřed jedním okem, 

což znamená, že oko ani hlava se nepohybují. Střed obzoru se ve fixačním bodu a označuje 

se nulovým stupněm. Celé zorné pole je rozděleno na meridiány, které procházejí fixačním 

bodem. [6] 

Soubor předmětů, které leží v jedné frontálně paralelní rovině a současně viditelných  

nazýváme monokulární pole. Monokulární zorné pole levého a pravého oka se z větší části 

kryjí. Předměty ležící v této oblasti, nazýváme binokulární zorné pole, vidíme oběma očima. 

Jestliže nakreslíme monokulární pole levého i pravého oka a položíme je na sebe, tak fixační 

body budou ležet na sobě. Šířka binokulárního zorného pole je cca 120°. Každé oko 

má zároveň na temporální straně cca 30° rozsahu periferního poloměsíčitého segmentu, který 

se obsáhne jen monokulárním viděním. V monokulárním zorném poli každého oka se nachází 

slepé místo, které leží přibližně mezi 12° až 18°   temporálně od fixačního bodu. [6] 
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Obr. č. 5 - Monokulární zorné pole [6] 

 

 

Problematika vidění v horizontální rovině je znázorněna na následujícím obrázku. 

Oblast ambinokulárního vidění vyjadřuje dvojité vidění, přičemž jsou určité oblasti viděny 

jen jedním okem (temporální srpky). [6] 

 

Obr. č. 6 – Ambinokulární vidění [6] 

 

Jelikož je oblast ostrého vidění velmi omezena, je k pozorování okolí vozidla nutno 

pohybovat očima a hlavou. [6] 

3.1.2 Pohledové a rozhledové pole  

Pohledové pole popisuje oblast, kterou vidíme při poloze hlavy v klidu a pohybujících 

se očích, zatímco rozhledové pole zahrnuje možné pohyby hlavy. Přitom je nutno 
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si uvědomit, že ve vodorovné rovině při natočení očí o 30° se binokulární zorné pole zmenší 

o 30° (ze 120°na 90°), což znamená, že pohledové pole je 90°. [6] 

 

Obr. č. 7 - Úhlová rozmezí pro pohyby očí a hlavy [6] 

 

V rámci koncepce výhledu je nutno uvažovat přímý a nepřímý výhled z vozidla. Přímý 

výhled značí výhled z vozidla dopředu od roviny očí (při uvážení výhledu na přístroje 

a ukazatele). Nepřímý výhled je výhled dozadu vnějším a vnitřním zpětným zrcátkem. Výhled 

zpětnými zrcátky zahrnuje „mrtvý úhel“, ve kterém není vidět míjející vozidlo a který musí 

být konstrukčními opatřeními zmenšen na co nejmenší možnou míru. [6] 

 

Obr. č. 8 – Přímý a nepřímý výhled z vozidla, mrtvý úhel [6] 
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3.2 ZJIŠŤOVÁNÍ VÝHLEDU Z MÍSTA ŘIDIČE 

Výhled z vozidla směrem dopředu a do stran je určen vzájemnou polohou očí řidiče 

a neprůhledných částí karoserie, tedy v podstatě velikostí a polohou čelního okna vzhledem 

k poloze očí řidiče, délkou a výškou kapoty přední části vozidla. [6] 

 

Obr. č. 9 – Výhled z vozidla Opel Astra [6] 

 

Pro zjištění pole výhledu je nutné znát polohu očí řidiče ve vozidle, pole rozptylu 

polohy očí řidiče má jak v bočním, tak v půdorysném pohledu přibližně tvar elipsy. Elipsa 

poloh očí je definována jako obálka všech přímek, které rozdělují změřené polohy očí na dvě 

oblasti, tak že P % poloh očí leží nad tečnami k elipse a 100 – P % leží na druhé straně 

přímek. Elipsoidy se nasazují na třírozměrnou figurínu a paprsky, které se dotýkají 

příslušných elipsoid, určují zorné pole řidičů. Pomocí těchto pomůcek se zjišťuje čelní 

výhled, plocha přístrojové desky zakrytá věncem volantu a odstínění světelných zdrojů 

v přístrojové desce proti vzniku reflexu v čelním skle. Výhledové pole se zjišťuje laserovým 

přístrojem. Laserová trubice s heliem a neonem se upevňuje na třírozměrnou figurínu, 

přístroje mají dělič paprsků, který umožňuje současný pohled z obou bočních bodů, čímž 

je možno také zajistit úhel zakrytí při binokulárním vidění. [6] 

3.3 ZÁKONNÉ POŽADAVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ VÝHLEDU 

Zákonné požadavky upravují normy EHK – OSN a SAE. [6] Výhled z vozidla 

upravuje vyhláška č. 341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která je součástí 

požadavků EHK. [7] Avšak tato vyhláška nedefinuje přesný postup metody hodnocení 

výhledu řidiče. Při hodnocení výhledu řidiče není potřeba znát elipsy výhledu, 
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jsou definovány úhlové veličiny, které se vztahují na natáčení paprsku kolem dvou V – bodů, 

jejichž poloha je v souřadném systému měřeného vozidla definována vzhledem k poloze 

konstrukčního bodu sedění R. Průhledná plocha čelního skla musí obsahovat 6 údajových 

bodů, vzniklých jako průsečíky přímek vycházejících z V – bodů s vnějším povrchem čelního 

skla. [6] 

 

Obr. č. 10 - Určení bodu V podle předpisů EHK [6] 

 

Zjišťuje se také úhel zakrývání dvojokého výhledu sloupky čelního skla ve vodorovné 

rovině procházející tečnami k obrysům těchto sloupků, vycházejícími z výhledových bodů, 

jeho hodnotami nesmí být větší než 6°. [6] 

Vychází se z předpokladu, že řidič může natáčet oči o úhel 30°ve vodorovné rovině 

a většího úhlového rozmezí dosáhne natočením hlavy kolem bodu otáčení šíje doleva (P1) 

nebo doprava (P2). Body E1, E2 popřípadě E3 a E4 jsou výhledové body očí. Dvojice 

výhledových bodů pootočíme kolem středů P1 a P2 do takové polohy, aby vnější zorné 

paprsky dotýkající se sloupků svíraly se spojnicí příslušných výhledových bodů E1, E2 

popřípadě E3 a E4 úhel 120°. Úhel sevřený vnějším a vnitřním paprskem dotýkajícím 

se sloupku představuje úhel zakrývání pro binokulární vidění a podle předpisů nesmí 

překročit 6°. [6] 
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Obr. č. 11 - Zakrytí výhledu čelními sloupky, polohový plán bodů P a E k porovnání levého 

a pravého sloupku [6] 

 

Měření výhledu zpětnými zrcátky se provádí optickým zařízením ustaveným 

na třírozměrné figuríně. Kontrolní body pro ověření úhlů výhledu dozadu jsou vzdáleny 

příčně o 32,5 mm od bodu P, aby byl při kontrole zahrnut účinek binokulárního vidění, 

je nutno zkontrolovat levý okraj zrcátka z pravého bodu a pravý okraj z levého bodu. U tohoto 

způsobu měření je uvažováno spojení vjemů obou očí a využito překrytí monokulárních 

zorných polí. [6] 

SHRNUTÍ KAPITOLY: 

Výhled z vozidla je základem bezpečné jízdy po pozemní komunikaci a je chápán 

především z pozice místa řidiče. V rámci koncepce výhledu z vozidla je nutné znát zorné, 

pohledové a výhledové pole řidiče. Zorné pole je oblast toho co vidíme jedním oken 

v případě, že hlava i oko nejsou v pohybu. Pohledové pole zahrnuje pohyb očí a rozhledové 

pohyb hlavy. Výhled z místa řidiče dopředu a do stran se určuje na základě vzájemné polohy 

očí řidiče a neprůhledných částí karoserie. Výhled z vozidla je upraven Vyhláškou 

č. 341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích. V případě, že vozidlo splňuje požadované 
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technické parametry pro výhled vozidla, může být uvedeno do provozu, kde se řídí 

předepsanými bezpečnostními pravidly pro provoz na pozemních komunikacích. 

Tyto pravidla jsou zmíněna v kapitole č. 4. 

 

4 BEZPEČNÝ PROVOZ VOZIDLA 

4.1 SPRÁVNÉ NASTAVENÍ SEDADLA, VOLANTU A ZRCÁTEK 

Výška sedačky musí vycházet tak, aby byl dobrý výhled přes volant a kapotu 

automobilu, ale zároveň by neměla být až moc vysoko. Jinak by mohlo dojít k tomu, že zrak 

řidiče by byl upřen na kapotu a řidič by věnoval menší pozornost pohledu do dálky, jakým 

směrem směřuje vozidlo. Maximální výška sedadla by měla být stanovena také tím, 

že do prostoru mezi hlavou řidiče a stropem vozidla měla vzniknout mezera zhruba 

ve velikosti pěsti na výšku, což je cca 7 cm. [9] 

Vzdálenost sedačky by měla být vždy nastavena vůči pedálům tak, aby při manuální 

převodovce byla naplno sešlápnuta spojka, a noha řidiče v této poloze nesmí být propnutá, 

musí být pokrčená. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, tak se poloha 

nohy testuje na plynovém pedálu. Tyto požadavky jsou určeny z důvodu bezpečnosti, 

aby  se při razantním krizovém brzdění v krizové situaci nestalo to, aby se noha propnula 

a při možném nárazu se poškodilo koleno. Navíc v takové poloze řidič nebrzdí natolik dobře. 

[9] 

Opěradlo by mělo být nastavené tak, aby mezi sedadlem a opěradlem vycházel úhel 

90°- 100°. Výška opěrky hlavy by měla být minimálně ve výšce temene hlavy, 

aby pro případný náraz měla hlava oporu a nedošlo k těžkému poranění krční páteře. [9] 

Výška volantu by v ideálním případě měla být nastavená, tak aby řidič viděl dobře 

na přístrojovou desku. Vzdálenost volantu od řidiče vychází z pozice, kdy se řidič 

opře o opěradlo, natáhne ruku na volant na dvanáctou hodinu a dotkne se volantu zápěstím. 

Ruka by mě padnout za volant, lopatky by se měly dotýkat opěradla a ramena zůstat v rovině. 

Za minimální vzdálenost hrudního koše od volantu se považuje 25 cm. [9] [10]  

Nastavění zpětných zrcátek by mělo být takové, že pohled do zrcátek by měl vycházet 

pouze z pootočení hlavy či okolí, nikoliv z naklánění se. Správně nastavené středové zrcátko 

pokrývá výhled na celé zadní sklo vozidla pro přímý výhled za sebe. Vnější zpětná zrcátka 
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by měla být nastavená tak, aby co nejvíce zmenšovala mrtvé úhly. K tomu je zapotřebí, 

aby řidič viděl jen velmi malou část boku vozidla, například několik milimetrů z celé plochy, 

která slouží pro rychlou orientaci v prostoru za sebou a vedle sebe. V zrcátku není zapotřebí 

vidět krajnici a sledovat v něm boční odstup, to lze zvládnout pohledem vpřed. Důležitější 

je nastavit zrcátka tak, abyste viděli co nejvíce jízdních pruhů vedle sebe, Zrcátka by také 

neměla směřovat příliš dolů k vozovce, ale ani příliš nahoru. Je nutné mít na paměti, 

že je potřeba vidět za sebe a vedle sebe, podle toho se nastavují všechna zrcátka. [10] 

4.2 ZMĚNA JÍZDNÍCH PRUHŮ A PŘEDJÍŽDĚNÍ OSTATNÍCH 

VOZIDEL 

Z hlediska bezpečnosti je vhodné měnit pouze jeden jízdní pruh najednou. Při změně 

jízdních pruhů je potřeba se připravit na to, dát ostatním účastníkům silničního provozu signál 

o změně směru jízdy s dostatečným časovým předstihem před započetím jízdního manévru. 

Nedoporučuje se stále přejíždět z jednoho pruhu do druhého, zvyšuje se tím riziko vzniku 

dopravní nehody. Na dálnici by pomalejší vozidla měla jet v pravém jízdním pruhu, levý 

jízdní pruh uvolnit rychleji projíždějícím vozidlům. [8] 

Pravidla pro jízdu při změně jízdních pruhů [8]: 

- ujistit se, že v pruhu, do kterého je plánováno přejet, je dostatečný prostor a nikdo 

nebude ohrožen, 

- zkontrolovat zpětná zrcátka, jestli v pruhu nejedou žádná vozidla, která by vozidlo 

dany okamžik předjížděla, 

- lehce natočit hlavu k pruhu, do kterého je plánováno přejet, aby se řidič ujistil, 

že v mrtvém bodě není žádné vozidlo a je dostatek prostoru se do pruhu přesunout, 

- pomocí směrového signálu upozornit ostatní řidiče o změně směru jízdy, 

- plynulé přejetí do požadovaného jízdního pruhu. 

Pravidla pro předjíždění ostatních vozidel [8]: 

- ujistit se, že dráha potřebná k předjetí vozidla je volná a brát v úvahu čas a dráhou 

potřebnou na zařazení se do původního pruhu s dostatečným předstihem 

před předjíždějící vozidlo, 

- zkontrolovat, situaci za vozidlem z levé strany a ujistit se, že se vaše vozidlo 

nepokouší předjet jiné vozidlo, 

- použít signál a upozornit ostatní účastníky o změně směru jízdy, 
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- přesunout se do předjíždějícího pruhu, zrychlit a pokračovat v dopředném pohybu, 

dokud není předjížděné vozidlo vidět ve zpětném zrcátku, 

- před návratem do původního jízdního pruhu použít vhodný světelný signál. 

Při předjíždění jiných vozidel je nebezpečné a také zakázané se pokoušet předjíždět 

jiná vozidla v případě [8]: 

- plná čára je vyznačena na straně řidiče od středové čáry cesty, 

- blížící se zatáčky, do které je špatný výhled, 

- pokud se blíží vrchol stoupání svahu na silnici, 

- do 100 stop od křižovatek, železničních přejezdů, mostů nebo tunelů, 

- pokud je vaše vozidlo předjížděno dalším vozidlem z levé strany, je bezpečné 

jej nechat projet a nezvyšovat nebezpečně rychlost. 

Pravidla pro bezpečné a zákonem povolené otáčení [8]: 

- přesunout se do správného jízdního pruhu před odbočením,  

- při odbočení vlevo jet v úplně levém jízdním pruhu pro směr cesty, 

- při odbočení vpravo jet v pravém jízdním pruhu pro směr cesty, 

- před odbočením je potřeba dát správný směrový signál alespoň 200 stop předem, 

- nejbezpečnějším typem signálu jsou světelné signály používané ve většině vozidel. 

Pokud jeden nebo více z těchto signálů nefunguje, může se ve výjimečných 

situacích použít k udání signálu použít ruku. 

Odbočení vlevo ze speciálně určených středních drah [8]: 

- rušné silnice, na kterých bývá hustý provoz, můžou mít pruhy určené přímo 

pro odbočení vlevo, 

- vždy je nutné mít na vědomí, že řidiči pohybující se v protisměru, mohou vjet 

do křižovatky před vašim vozidlem, 

- nikdy nevyužívat tento pruh k předjíždění vozidel, 

- odbočovací pruhy lze označit směrovými šipkami, které určují směr jízdy 

Otočení o 180° [8]: 

- jedná se o potenciálně nebezpečný manévr a měl by být proveden pouze 

v případech, kdy to dovoluje zákon, 

- dejte přednost blížícím se vozidlům a chodcům, 

- nikdy se neotáčet v zatáčce a před nebo za horizontem svahu na silnici, 
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- nikdy se neotáčet na dálnici, místo toho jeďte k dalšímu výjezdu z dálnice a znovu 

na dálnici najeďte patřičným nájezdem v opačném směru. 

Průsečné křižovatky se čtyřmi stopkami [8]: 

- pravidla jsou obdobné jako pro průsečné křižovatky se dvěma stopkami, 

- zastavit a zkontrolovat přijíždějící vozidla, a pokud je situace bezpečná, je možné 

projet, 

- na takové křižovatce je pravidlem, že které vozidlo zastaví jako první, tak také 

jako první křižovatkou projede. Pokud situace dovoluje takový postup, 

pak je možné křižovatkou projet současně s jedním dalším vozidlem, tedy řidič 

má právo na cestu, 

- pokud existují pochybnosti o tom, který řidič má přednost na jízdu nebo možnost 

vniku dopravní nehody, je lepší dát přednost řidiči po pravé straně. 

Kruhové objezdy [8]: 

- kruhový objezd je taková křižovatka, ve které dochází k vjezdu nebo výjezdu 

pouze přes pravé zatáčky a pokračuje proti směru hodinových ručiček, 

- přednost mají vozidla projíždějící kruhovým objezdem před vozidly blížícími 

se ke kruhovému objezdu, 

- v případech kruhových objezdů s více pruhy, by řidiči měli vědět, které jízdní 

pruhy potřebují využít dříve, než vjedou na kruhový objezd a to například pomocí 

tabulí dopravního značení kruhového objezdu, umístěných před vjezdem 

na kruhový objezd. 

SHRNUTÍ KAPITOLY: 

Bezpečným provozem vozidla se rozumí správné nastavení prvků vozidla od sedadla, 

přes volant až po zpětná zrcátka, ale i dodržování předepsaných způsobů jízdy 

např. při změně jízdních pruhů nebo předjíždění ostatních vozidel. Základním pravidlem 

je neohrozit bezpečnost ostatních účastníků, vždy zodpovědně a řádně zkontrolovat situaci, 

pokud to situace dovoluje, tak dostatečný čas před započetím jízdního manévru dát signál 

o změně směru jízdy a poté bezpečně manévr provést, pokud jeho provedení není v rozporu 

se zákonem. Směr pohledů řidičů a jejich pozornost lze sledovat pomocí zařízení eyetracking, 

na které je zaměřena další kapitola. 
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5 EYE TRACKING 

Eye-tracking je jedinou metodou výzkumu lidského chování, která umožňuje 

objektivně měřit a kvantifikovat pohyby očí v reálném čase. S vývojem výpočetní techniky 

se sledování očí stalo cenově dostupným a snadno použitelným nástrojem při výzkumu 

lidského chování, který umožňuje měřit vizuální pozornost, protože objektivně sleduje, kam, 

kdy a na co se lidé dívají. Vzhledem k snadné aplikaci a měření, není divu, že technologie 

sledování očí nachází stále rostoucí popularitu mezi rychle se rozvíjejícími akademickými 

a komerčními disciplínami (testování webových stránek je jen jedním z mnoha příkladů 

činností, při kterých lze sledovat oko). [11] 

Jedná se zejména o [11]: 

- vizuální prvky přitahující okamžitou pozornost, 

- vizuální prvky přitahují nadprůměrnou pozornost, 

- vizuální prvky, které jsou ignorovány nebo přehlíženy, 

- pořadí v jakém jsou vidět vizuální prvky, 

- to jak se vizuální materiál porovná s jiným materiálem. 

5.1 TYPY ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ OČÍ 

Obecně platí, že zařízení pro sledování očí, které sleduje pozici oka, může být 

rozděleno do tří kategorií [11]: 

- metody využívající speciální kontaktní čočky, 

- elektrookulagrofie – využití elektrod umístěných v blízkosti oka, 

- bezkontaktní metody. 

5.1.1 Metody využívající speciální kontaktní čočky 

První kategorie zahrnuje invazivní oční trackery, které využívají kontaktní čočky se zrcadly 

nebo magnetickou vyhledávací cívku. Oční trackery používající kontaktní čočky se zrcadly 

zahrnují proces připevnění čočky na oční kouli. Experiment může trvat jen krátkou dobu 

(měřeno v minutách). Oční trackery s magnetickou snímací cívkou vyžadují dvě měkké 

kontaktní čočky a mezi nimi vloženou cívku o průměru 13 mm. Vodiče z vyhledávací cívky 

se spárují se systémem magnetické cívky pro měření intenzity změny magnetického pole, 

jak  je znázorněno na následujícím obrázku. Tyto oční trackery byly používány speciálně 

pro výzkum vědců fyziologie a dynamiky pohybu očí. Navzdory obrovským zlepšením 
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v přesnosti měření nebyly systémy rozšířeny kvůli invaznímu připevnění čočky, protože hlava 

musela být stále v klidu a neovlivňovat okolí. [12]  

 

Obr. č. 12 – kontaktní čočky se zrcadly [12] 

 

 

Obr. č. 13 – kontaktní čočky se snímací magnetickou cívkou [12] 

 

5.1.2 Elektrookulagrofie 

Oční trackery druhé kategorie měří oční koule za použití elektrod umístěných 

v blízkosti oka. Kvůli velmi vysoké nervové hustotě sítnice je oční koule polarizována. Pohyb 

oka způsobuje, že mění svůj elektrický potenciál. Tato napětí mohou být měřena umístěním 

elektrod v blízkosti oka obr. 3b. Amplitudy získaných signálů závisí na pozici oka vzhledem 

k hlavě. Tím pádem je možné určit pozice očí v interakci člověka s počítačem. Nevýhodou 

jsou náklady na signální zesilovače a přítomnost elektrod na tváři subjektu. [12] 
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Obr. č. 14 – zleva: polarizace očních koulí a umístění elektrod [12] 

5.1.3 Bezkontaktní metody 

Sledovače z třetí kategorie používají ke sledování pozice oka videokameru. Toto měření 

lze provést na dálku, což znamená, že videokamera je umístěna před objektem, 

tzn., že kamera je umístěna níže pod vizuální osou oka, nejčastěji na brýlích. [12] 

 

Obr. č. 15- dálkový eye-tracker [12] 
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Obr. č. 16 – eye-tracker připevněný k hlavě [12] 

 

5.2 METODY VIZUALIZACE DAT 

Existuje několik hlavních metod vizualizace dat eye-trackingu. Data je nutno 

klasifikovat dle určitého přístupu na fixace a sakády, které mohou být následně analyzovány 

nebo vizualizovány. Výběr metody se odvíjí od požadované představy vizualizace vhodné 

k dané problematice. [13] [14] 

Mezi hlavní vyjadřovací prostředky patří: [13] 

- GazePlot (trajektorie pohledu), 

- GazeReplay (videozáznam trajektorie pohledu), 

- HeatMap (fixační mapa). 

5.2.1 GazePlot 

Představuje trajektorii sakád, spojující fixace, které jsou znázorněny kruhy 

s pořadovými čísly o různých poloměrech. Čím větší poloměr, tím delší je doba fixace 

pohledu. Nevýhodou této metody je, že při zpracování většího množství dat dochází 

k překryvům jednotlivých fixací a není možné vizuálně poznat jejich počet. [14]  
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Obr. č. 17 – GazePlot [16] 

 

5.2.2 GazeReplay 

GazeReplay je alternativou GazePlot. Jako u GazePlot jsou vykreslovány trajektorie 

sakád a fixace s různým poloměrem kruhů závislých na době fixace pohledu. V této metodě 

je navíc zahrnuta složka času, tím pádem lze přehrát videozáznam zobrazující pohyb očí 

uživatele nad daným obrazem. Analýza těchto dat je složitější. [13] 

5.2.3 HeatMap 

HeatMapy umožňují vizualizaci kvantitativních charakteristik pohledu respondenta. 

Je z nich patrné, kterým oblastem sledovaného obrazu věnuje respondent více pozornosti, 

a kterým méně. Nejvíce koncentrované oblasti se zobrazí červené, žlutou je zobrazen přechod 

na střední množství pozornosti a blednutí k zelené nebo modré barvě značí místa s nejmenším 

zájmem. Existují v mnoha formách a jsou využívány v různých odvětvích lidské činnosti 

ke grafické reprezentaci rozsáhlých datových sad do dvourozměrného obrazce. Tato metoda 

může být využita v geografii například pro vizualizaci počtu zobrazení konkrétních dlaždic 

na webových mapách nebo počtu uživatelských editací OpenStreetMap. [13] [14]  
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Obr. č. 18 – HeatMaps [16] 

 

5.3 FUNKCE EYE TRACKINGU 

Jako koncept je sledování očí poměrně přímočarým procesem. Sledovač oka vysílá 

blízké infračervené světlo. Světlo se odráží v očích. Tyto odrazy jsou snímány kamerami oka. 

Prostřednictvím filtrování a výpočtů eyetracker ví, co pozorujete. Aby sledování očí bylo 

co nejpřesnější, je nutné provést kalibraci. Během kalibrace zařízení měří, jak vaše oči 

odrážejí světlo. Kalibrace se provádí podle bodu, videa nebo jiného grafického prvku, který 

se pohybuje po celé obrazovce. Tato kalibrační data jsou pak spojena s unikátním 3D 

modelem lidského oka a společně poskytují možnost sledování očí. [15] 

Existují různá využití pro sledování očí nebo interakci s pohledem v oblasti asistenční 

technologie [15]: 

- Generování řeči a komunikace - jednotlivci, kteří nemohou mluvit, používají prsty, 

ruce nebo jakoukoli jinou část těla k ovládání klávesnice, myši nebo dotykové 

obrazovky, mohou používat eyetracker pro psaní zpráv pouze pomocí očí a pak 

počítač vypráví tyto zprávy nahlas. 

- Přístup k počítači - místo toho, aby se zprávy vyslovovaly nahlas, mohou být také 

zasílány prostřednictvím e-mailu, chatu, SMS nebo jakýmkoli jiným způsobem 

komunikace na dálku. Ve skutečnosti můžete získat přístup ke všem funkcím 

vašeho standardního tabletu nebo stolního počítače pomocí interakce pohledu. 
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To umožňuje mnoha studentům navštěvovat školu nebo zůstat zaměstnáni, 

udržovat koníčky, zdokonalit dovednosti a další. 

- Kontrola životního prostředí - mnoho zařízení, jako jsou televizory, klimatizace 

a dveře, lze ovládat infračerveným dálkovým ovládáním. Jednotlivci s omezeným 

pohybem, jako například osoby s poraněním míchy, mohou používat svůj počítač 

s kontrolou zraku jako dálkové ovládání a obsluhovat zařízení prostřednictvím 

interakcí pohledu. 

- Jako nástroj pro větší zapojení - sledování očí může být použito jako nástroj 

pro učitele, rodiče, asistenty a další, kteří pracují s někým se zdravotním 

postižením. S nástrojem sledování očí a jednoduchou aplikací, jako je např. Tobie 

Dynavox Gaze Viewer, je možné vidět, co dotyčný hledá obrazovce. [15] 

SHRNUTÍ KAPITOLY: 

Eye-tracking je metoda, která umožňuje objektivně sledovat pohyby očí v reálném 

čase. Dokáže vyhodnotit, na co se osoba v daném čase zaměřila, a jak intenzivní pohled 

předmětu věnovala. Existují tři základní typy zařízení a to metody využívající speciálních 

kontaktních čoček, elektrookulagrifie (což je využití elektrod umístěných v blízkosti oka) 

a bezkontaktní metody (pomocí kamer umístěných v blízkosti očí). Data jsou poté 

vyhodnocena pomocí fixací pohledu a sakád. Mezi hlavní vyhodnocovací prostředky patří 

GazePlot (vyjadřuje trajektorii pohledu), GazeReplay (vyjadřuje videozáznam trajektorie 

pohledu) a HeatMap (znázorňuje fixační mapu pohledů). Eyetracking je možné využívat 

v mnoha oblastech jako např. při generování řeči a komunikace, pro přístup k počítači, dále 

pak lidé s poraněním míchy můžou ovládat zařízení pomocí zraku, ve zdravotnictví, školství 

atd. Pro měření v analytické části byla autorkou zvolena metoda bezkontaktního eyetrackeru, 

především z důvodu, že u tohoto typu zařízení je během sledování změny směru pohledu 

možný pohyb hlavy, což je při kontrole situace za vozidlem důležité, řidič potřebuje během 

řízení otáčet hlavou dle svých potřeb. V rámci 6. kapitoly je uvedeno několik prací, při jejichž 

výzkumu byla využita metodika eyetrackingu.  

6 DOSAVADNÍ ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA 

Z hlediska přístupu řešené problematiky bylo publikováno několik vědeckých prací 

a článků. V následující části této kapitoly je uveden přehled prací s podobnou problematikou. 
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Robert Kledus, Marek Semela a Albert Bradáč se ve své práci Experimental research 

on the differences in a driver´s perception od objects from stationary and moving vehicles 

zaměřili na problematiku identifikace chodce v běžné silniční dopravě z pohybujícího 

se vozidla. Tento výzkum je důležitý pro objasnění a posuzování závažných dopravních 

nehod, které zahrnují srážky mezi vozidly a chodci. Výzkum byl prováděn pomocí zařízení 

pro změření směru zorného pole řidiče.[17]  

Tomasz Lech Stańczyk  a Mrarek jacek Jaśkiewicz ve své práci Driver´s reaction time 

in simulated, complex road incident zkoumali chování řidičů v simulovaných dopravních 

nehodách. Výzkum byl zaměřený na simulace týkající se situací zahrnující chodce a osobní 

automobily. Součástí scénáře výzkumu je možnost, že chodec vstupuje zpoza závěsu, 

jak z levé tak pravé strany silnice, pomocí speciálního vyvinutého zkušebního stojanu. 

Analyzovány byly hodnoty reakčních časů řidičů včetně vlivů pohybu pedálu akcelerace, 

brzdy a volantu. [18] 

Darja Nováková se ve své diplomové práci zabývala obvyklou dobou a frekvencí 

pozorování vybraných situací dopravního provozu řidičem. Zabývala se vybranými situacemi, 

které nejvíce odvádějí pozornost řidiče, jízdní zkoušky byly provedeny v běžném silničním 

provozu. [19] 

Robert Sedlák se ve své dizertační práci zabýval problematikou komplexní analýzy 

obvyklé doby pozorování jedoucího vozidla a okolních podmínek pro vyhodnocení dopravní 

situace. Charakterizoval vnímání řidiče v dopravním provozu jako značně složitý 

psychologicko-fyziologický proces. [20]  

V rámci 12. Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství byl zpracován 

výzkum ANALÝZY CHOVÁNÍ ŘIDIČE PŘI JÍZDĚ PŘES PŘECHOD PRO CHODCE, 

který se zabýval analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě 

přes přechod pro chodce. Při jízdě byly sledovány optické reakce řidičů na různé podněty 

pomocí speciálního zařízení pro sledování změny úhlu pohledu řidiče. Byly porovnány 

strategie chování řidičů při jízdě přes přechod. U každé jízdy byla posuzována nebezpečnost 

jízdní situace a je provedeno vyhodnocení zvolené strategie. [21] 

V rámci 8. Odborné konference doktorského studia pořádané Ústavem soudního 

inženýrství Vysokého učení technického v Brně byly zpracovány výzkumy ANALÝZA 

REAKCE ŘIDIČE POMOCÍ EYE TRACKERU A ELEKTROENCEFALOGRAFIE (EEG) 

A ŘIDIČOVA KONTROLA SITUACE ZA VOZIDLEM PŘI JÍZDĚ V NOCI. V rámci 
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prvního výzkumu se analyzovali možnosti a metody ověřování reakcí řidiče na optické 

podněty kvalitněji pomocí eyetrackeru a elektroencephalografu. Eyetracker vyhodnotil bod 

pohledu a elektroencephalograf záznam elektrické činnosti. Pomocí těchto technik bylo 

vyhodnoceno, zda se řidič pouze dívá daným směrem nebo objekt skutečně vnímá, 

vyhodnocuje a reaguje na něj. V druhém výzkumu byla provedena analýza stanovení 

celkového času, který řidič potřebuje k posouzení situace za vozidlem před zahájením 

manévru. Také byly vyhodnoceny jednotlivé komponenty z hlediska nezbytného času fixace 

pohledu řidiče na zrcadlo – kontrola objektu v zrcadle a čas potřebný k přesunutí pohledu 

řidiče z původně sledovaného objektu v zrcadle zpět k monitorování provozu nebo nového 

objektu na silnici. [22] [23]  

 

7 STANOVENÍ CÍLE PRÁCE 

Řidič-lidský faktor je nejnebezpečnějším a nejméně předvídatelným prvkem 

v dopravě, a proto je třeba chování řidiče za volantem stále pozorovat. Byla řešena 

problematika řidičovi kontroly situace za vozidlem při jízdě v noci a mnoho dalších 

srovnatelných publikací a výzkumů, které souvisí se sledováním pozornosti řidiče během 

jízdy, z nichž některé jsou uvedeny v kapitole č. 6. 

Cílem diplomové práce je provést analýzu doby, kterou řidič potřebuje ke kontrole 

situace za vozidlem před započetím vybraného jízdního manévru. Hlavním předmětem 

zkoumání jsou jednotlivé fáze pohledu řidiče. Jednotlivé fáze pohledu byly zkoumány 

ve výzkumu řidičovi kontroly situace za vozidlem při jízdě v noci a bylo by vhodné provést 

kompletní analýzu těchto fází i pří jízdě přes den.  

Dílčí cíle: 

1. Vyhodnocení doby, kterou řidič potřebuje k přesunu pohledu ze situace před vozidlem 

do zpětného zrcátka. 

2. Vyhodnocení doby potřebné k fixaci pohledu řidiče do zpětného zrcátka. 

3. Vyhodnocení doby potřebné k přesunu pohledu řidiče ze zpětného zrcátka 

zpět na situaci před vozidlem. 

4. Vyhodnocení celkové doby řidiče potřebné ke kontrole situace za vozidlem 

ve zpětném zrcátku. 
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5. Vyhodnocení podílů celkových dob fixací pohledů vůči celkovým časům pohledů 

do zpětných zrcátek. 

6. Analýza doby pozorování levého zpětného zrcátka. 

7. Analýza doby pozorování pravého zpětného zrcátka. 

8. Analýza doby pozorování vnitřního zpětného zrcátka. 

9. Vyhodnocení četnosti pohledů do zpětných zrcátek v závislosti na typu zpětného 

zrcátka. 

10. Vyhodnocení průměrné doby pohledu potřebné ke kontrole situace za vozidlem 

bez ohledu na použité zpětné zrcátko. 

11. Vyhodnocení celkové doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem bez ohledu 

na zpětné zrcátko. 

8 METODIKA MEŘENÍ A VYHODNOCENÍ DAT 

Pro měření byla autorkou zvolena bezkontaktní metoda eyetrackingu. Jedná 

se o speciální technologii pro sledování pohybu očí člověka oční kamerou, která dokáže 

rozlišit, co testovanou osobu zaujalo, v jakém pořadí dané objekty sledovala a s jakou 

intenzitou. Také dokáže určit, čeho si testovaná osoba nevšimla nebo co přehlédla. 

Pro naměření dat bylo použito zařízení Pupil Labs. Vzhledově toto zařízení vypadá 

jako obdoba brýlí. Skládá se z horních obrub a dvou očních kamer. Jedna kamera snímá 

prostor a druhou kamerou je snímána čočka oka řidiče. 

Informace o zařízení: 

Tab. 4 - Informace o zařízení[24] 

Kamera pro snímání okolí 

Specifikace Eyetracker high resolution 30 Hz 

Sensor 1920x1080 @30fps 

Latence 127,7 ms 

Úhel pohledu 90° 

Oční kamera 

Senzor 1600x1200 @30fps 

Latence 4,5 ms 

Osvětlení 
Infračervená kamera s infračerveným 

zářením 
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Obr. č. 19 – Eyetracker high resolution [24] 

 

Data byla získána sledováním pořízených videozáznamů po jednotlivých framech 

a získána odečtením jednotlivých časových úseků, ve kterých řidič sledoval zpětná zrcátka. 

Poté byla získaná data zaznamenána pomocí softwaru Microsoft Office Excel, kde byla 

pomocí statistických a matematických funkcí vyhodnocována. Využity byly funkce průměr, 

medián, max a min. Ze získaných údajů lze vyčíslit četnost a délky pohledů do jednotlivých 

zrcátek. 

9 REALIZACE MĚŘENÍ 

Pro získání dostatečného počtu vstupních dat k vyhodnocení analýzy časů řidičů 

potřebných ke kontrole situace za vozidlem před započetím jízdních manévrů byly provedeny 

testovací jízdy 15 řidičů v potřebné délce. Při měření byly podstatné časy potřebné k přesunutí 

pohledu řidiče ze situace před vozidlem do zpětného zrcátka, délka doby fixace pohledu 

ve zpětném zrcátku a čas přesunu pohledu ze zpětného zrcátka zpět na situaci před vozidlem.  

Měření probíhalo v pěti dnech, kdy podmínky měření byly v podstatě srovnatelné. 

Počasí bylo slunečné, viditelnost dobrá, vozovka suchá a měřilo se cca v době 

od 11:00 do 17:00 hodin, v reálném městském silničním provozu. V závislosti na čase jízdy 

byli řidiči vystaveni hustšímu nebo mírnějšímu provozu. 

Příprava měření spočívala v pohodlném usazení řidiče ve vozidle, nastavení sedadla 

a zpětných zrcátek dle potřeb. Dále následovalo nasazení eyetrackeru na hlavu řidiče 
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a spuštění softwaru pro záznam jízdy. Před započetím jízdy a nahráváním záznamu bylo nutné 

před jízdou provést kalibraci zařízení pomocí kalibračního terčíku. Po správné kalibraci 

bylo možné spustit nahrávání a započít zkušební jízdu. 

 

Obr. č. 20 – Ukázka z videozáznamu při pohledu do levého zpětného zrcátka[26] 

 

9.1 KALIBRACE ZAŘÍZENÍ 

Kalibrace zařízení se provádí pomocí kruhového terčíku. Testovaný řidič je pohodlně 

usazen za volantem, eyetracker je pomocí USB kabelů propojen s počítačem a v softwaru 

je spuštěna kalibrace měření. Osoba pohybující se s terčíkem před vozidlem určila 15 bodů 

pro kalibraci v zorném poli řidiče. Řidič při kalibraci nepohybuje hlavou, ale pouze očima. 

Po zkalibrování všech 15 bodů se kalibrace ukončí a provede se zkušební záznam, zda je oko 

správně snímáno bez výpadků. Jedná se o důležitou část před počátkem měření. Špatná 

kalibrace zařízení by znamenala pořízení nepřesného videozáznamu z testovací jízdy, 

eyetracker by zaznamenal pohyb oka s odchylkami. 
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Obr. č. 21 – Kalibrační terčík [26] 

 

Obr. č. 22 – Příprava kalibrace zařízení [26] 
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9.2 ZKUŠEBNÍ TRASA 

Zvolená trasa byla cca 9 km dlouhá. Vedla přes městské části Brna – Královo Pole, 

Žabovřesky a Veveří. Trasa byla vybrána tak, aby řidiči projížděli jak hlavními tahy města 

Brna, tak i vedlejšími ulicemi soustředěnými na odbočování. Záměrně byla zvolená poměrně 

velká část trasy zkušební jízdy po úsecích souběžně s tramvajovou tratí, kdy řidiči museli mít 

zvýšenou pozornost například při objíždění různých překážek, které se jim postavili na těchto 

tazích do cesty a zároveň neohrozit jízdu tramvaje ani ostatních účastníků silničního provozu. 

Trasa začínala i končila na parkovišti na ulici Husitská. 

Řidiči vyjeli na trasu z parkoviště na ul. Husitská směrem na ul. Palackého třída, 

kde se dali doleva a za cca 290 m odbočili doleva na ul. Berkova a jeli po ní cca 300 m.  

Poté odbočili doleva na ul. Srbská a na konci této ulice, po cca 240 m, vjeli na kruhový 

objezd. Na prvním výjezdu řidiči opustili kruhový objezd ve směru ul. Skácelova a jeli 

cca 140 m po této ulici. Dále odbočili doleva na ul. Vodova a po cca 180 m odbočili doprava 

na ul. Svatopluka Čecha, po které jeli cca 180 m a na konci odbočili doleva na ul. Purkyňova. 

Po této ulici jeli 820 m po směru ul. Jana Babáka. Dále se pokračovalo směrem na ul. Tábor 

a cca po 90 m odbočili na ul. Kounicova a jeli po této ulici dalších cca 290 m, kde dále 

odbočili na ul. Šumavská po které jeli cca 350 m. Na konci ulice řidiči odbočili doleva 

na ul. Veveří, po které jeli cca 490 m ve směru na ul. Resslova, poté odbočili doleva na ulici 

Zahradníkova, na konci odbočili doleva na ul. Nerudova. Po cca 190 m odbočili doprava 

na ul. Hrnčířská, po dalších cca 430 m odbočili doleva na ul. Botanická, kde jeli dalších 

cca 470 m a odbočili doprava na ul. Šumavská směrem k ul. Štefánikova cca 30 m. Na konci 

ul. Šumavská odbočili doleva ve směru ul. Štefánikova a jeli po první odbočku doprava na 

ul. Reissigova, po které jeli cca 350 m. Na konci této ulice se dali doprava ve směru 

ul. Sportovní, po které jeli cca 850 m směrem na ul. Pionýrská a jeli po ní cca 350 m. 

Z ul. Pionýrská se odbočilo doprava zpět na ul. Štefáníkova a jelo se po ní cca 1,95 km, 

kde se poté odbočilo doleva na parkoviště na ulici Husitská. 
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Obr. č. 23 – Trasa Brno [25] 

 

9.3 ZKUŠEBNÍ VOZIDLO 

Testovací jízdy byly odježděny vozidlem Peugeot 405. 

Tab. 5 - Informace o vozidle [26] 

Peugeot 405 

OZNAČENÍ Peugeot 405 2.0 SRDT 

ROK VÝROBY 1994 

MOTOR, MAX. VÝKON 66 kW 

OTÁČKY 4000 ot/min 

OBJEM MOTORU 1 905 cm
3
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Peugeot 405 

PŘEVODOVKA Manuální 

BARVA Stříbrná 

PODVOZEK Standart 

KAROSERIE Sedan 

ABS Ano 

ROZMĚRY – D/V/Š (mm) 4 408/1 406/1 716 

 

 

Obr. č. 24 – Zkušební vozidlo [26] 

 

9.4 RESPODENTI (ŘIDIČI) 

Měření se zúčastnilo 15 různých řidičů – 12 mužů a 3 ženy. Věková skladba řidičů 

byla od 24 do 58 let. Data naměřená jednoho z řidičů nebyly zahrnuty do srovnání z důvodu 

ovlivnění dat ostatních řidičů. Zmíněný řidič dosahoval oproti ostatním řidičům 

nadprůměrných hodnot, takže ve výsledcích je zahrnuto pouze 14 řidičů. Do zkušebních jízd 

byli zahrnuti méně zkušení řidiči, řidiči co jezdí pravidelně téměř každý den a také 

profesionální řidiči. Více informací o řidičích v následující tabulce. 
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Tab. 6 - Informace o řidičích [26] 

Řidič Pohlaví Věk Profese 

Odhadovaný 

dosavadní počet 

najetých km 

Doba, po kterou řidič 

vlastní řidičský průkaz 

Řidič 1 Muž 29 
Profesionální 

řidič 
500 000 11 let 

Řidič 2 Muž 27 Student 40 000 9 let 

Řidič 3 Muž 29 Mechanik 200 000 11 let 

Řidič 4 Muž 53 
Profesionální 

řidič 
1 200 000 35 let 

Řidič 5 Muž 27 Student 200 000 9 let 

Řidič 6 Muž 36 Elektrotechnik 600 000 18 let 

Řidič 7 Žena 41 Dělnice 320 000 23 let 

Řidič 8 Muž 26 Student 15 000 8 let 

Řidič 9 Muž 26 
Profesionální 

řidič 
300 000 8 let 

Řidič 10 Muž 24 Student 10 000 8 let 

Řidič 11 Žena 34 
Sociální 

pracovnice 
130 000 16 let 

Řidič 12 Muž 24 Voják 200 000 6 let 

Řidič 13 Muž 58 
Profesionální 

řidič 
800 000 40 let 

Řidič 14 Žena 25 Plavčík 220 000 7 let 

 

10 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 

V této kapitole jsou na základě provedené analýzy naměřených dat jednotlivých řidičů 

dále prezentovány výsledky provedených měření. 

10.1 ANALÝZA NAMĚŘENÝCH DAT 

V podkapitole jsou rozebrána naměřená data jednotlivých řidičů, kdy se autorka práce 

zaměřila na jednotlivé časy přesunů a fixací pohledů, jejich průměrnou a celkovou dobu 

za testovací jízdu a na mediány těchto naměřených hodnot. Jednotlivé časy všech řidičů jsou 

uvedeny v příloze. 
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Řidič č. 1 

Řidič č. 1 odjel testovací jízdu v čase 16,68 min s celkovým počtem pohledů 

do zrcátek 28. Průměrně byla zrcátka sledována každých 0,602 min. Ke kontrole situace 

za vozidlem bylo využito 20 x levé zpětné zrcátko, 3 x pravé zpětné zrcátko a 5 x vnitřní 

zpětné zrcátko. Byly zjištěny průměrné nejkratší a nejdelší celkové doby potřebné ke kontrole 

situace za vozidlem vztažené na jednotlivé typy zrcátek s časem u levého zpětného zrcátka 

0,08 s a 0,33 s, u pravého zpětného 0,14 s a 0,20 s, u vnitřního 0,06 s a 0,19 s.  Jedná se o typ 

zkušeného profesionálního řidiče, který řídí jak v rámci pracovní doby, tak ve svém volném 

čase. 

Ukázka dopočtu časů u řidiče č. 1 

Z pořízených videozáznamů byly vyhodnoceny jednotlivé časy jednotlivých fází 

pohledů (pohled do zrcátka, fixace pohledu v zrcátku, pohled zpět před vozidlo) ve zpětných 

zrcátkách. Analýza dob probíhala v závislosti na řidičem vybraném zpětném zrcátku k využití 

požadovaného jízdního manévru. V následujících tabulkách jsou uvedeny ukázky analýzy 

naměřených časů řidiče č. 1. 

Tab. 7 - Přehled časů dosahovaných u levého zpětného zrcátka [26] 

Počet pohledů 
Levé zpětné zrcátko 

Přesun do zrcátka Fixace Zpět Celkem 

1 0,05 0,24 0,04 0,33 

2 0,07 0,03 0,04 0,14 

3 0,09 0,08 0,05 0,22 

4 0,07 0,03 0,06 0,16 

5 0,04 0,05 0,03 0,12 

6 0,05 0,02 0,05 0,12 

7 0,05 0,04 0,02 0,11 

8 0,03 0,03 0,05 0,11 

9 0,04 0,03 0,06 0,13 

10 0,07 0,03 0,04 0,14 

11 0,04 0,04 0,06 0,14 

12 0,04 0,03 0,05 0,12 

13 0,04 0,02 0,04 0,10 

14 0,06 0,02 0,05 0,13 

15 0,05 0,02 0,05 0,12 

16 0,05 0,08 0,05 0,18 

17 0,03 0,03 0,04 0,10 
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Počet pohledů 
Levé zpětné zrcátko 

Přesun do zrcátka Fixace Zpět Celkem 

18 0,03 0,02 0,03 0,08 

19 0,04 0,04 0,05 0,13 

20 0,05 0,09 0,04 0,18 

 

Tab. 8 - Přehled časů dosahovaných u pravého zpětného zrcátka [26] 

Počet pohledů 
Pravé zpětné zrcátko 

Pohled do zrcátka Fixace Zpět Celkem 

1 0,04 0,08 0,08 0,20 

2 0,05 0,05 0,04 0,14 

3 0,05 0,02 0,07 0,14 

 

Tab. 9 – Přehled časů dosahovaných u vnitřního zpětného zrcátka [26] 

Počet pohledů 
Vnitřní zpětné zrcátko 

Pohled do zrcátka Fixace Zpět Celkem 

1 0,04 0,03 0,04 0,11 

2 0,03 0,01 0,04 0,08 

3 0,07 0,04 0,05 0,16 

4 0,02 0,12 0,05 0,19 

5 0,02 0,01 0,03 0,06 

 

Z těchto vyhodnocených hodnot byly vypočteny celkové časy jednotlivých fází během 

pohledu ve vybraném zpětném zrcátku. Celkové časy i časy jednotlivých fází pohledu byly 

zprůměrovány. Z naměřených hodnot jednotlivých fází dle použitého zrcátka byla zjištěna 

minimální a maximální časová hodnota řidiče ke kontrole situace za vozidlem. Další důležité 

číslo, které bylo zjištěno, je medián naměřených hodnot. Ukázka výpočtu hodnot je uvedena 

v následujících tabulkách. 

Tab. 10 - Vypočtené hodnoty – levé zpětné zrcátko [26] 

Hodnota 
Levé zpětné zrcátko 

Pohled do zrcátka Fixace Pohled zpět Celkem 

Celkem za jízdu 0,99 0,97 0,90 2,86 

Průměr 0,050 0,049 0,045 0,143 

MAX 0,09 0,24 0,06 0,33 

MIN 0,03 0,02 0,02 0,08 

Medián 0,05 0,03 0,05 0,13 
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Tab. 11 - Vypočtené hodnoty – pravé zpětné zrcátko [26] 

Hodnota 
Pravé zpětné zrcátko 

Pohled do zrcátka Fixace Pohled zpět Celkem 

Celkem za jízdu 0,14 0,15 0,19 0,48 

Průměr 0,047 0,050 0,063 0,16 

MAX 0,05 0,08 0,08 0,20 

MIN 0,04 0,02 0,04 0,14 

Medián 0,05 0,05 0,07 0,14 

 

Tab. 12 - Vypočtené hodnoty – vnitřní zpětné zrcátko [26] 

Hodnota 
Vnitřní zpětné zrcátko 

Pohled do zrcátka Fixace Pohled zpět Celkem 

Celkem za jízdu 0,18 0,21 0,21 0,60 

Průměr 0,036 0,042 0,042 0,12 

MAX 0,07 0,12 0,05 0,19 

MIN 0,02 0,01 0,03 0,06 

Medián 0,03 0,03 0,04 0,11 

 

Pomocí těchto dopočtů byla vytvořena následující tabulka a bylo možné hodnotit 

a porovnávat tyto zjištěné časy a počty pohledů s ostatními testovanými řidiči v grafickém 

vyjádření. Tento postup výpočtu se opakuje u všech uvedených řidičů. 

Tab. 13 - Vyhodnocení časů řidiče č. 1 [26] 

Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu (s) 

Celkový čas pohledu 

za jízdu (s) 
Medián (s) 

Levé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,044 0,87 0,05 

Fixace pohledu 0,085 1,7 0,03 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,045 0,89 0,05 

Celkem 0,173 3,46 0,13 

Pravé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,047 0,14 0,05 

Fixace pohledu 0,050 0,15 0,05 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,063 0,19 0,07 

Celkem 0,16 0,48 0,14 

Vnitřní zpětné 

zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,036 0,43 0,03 

Fixace pohledu 0,084 1,01 0,03 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,037 0,44 0,04 
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Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu (s) 

Celkový čas pohledu 

za jízdu (s) 
Medián (s) 

Celkem 0,157 1,88 0,11 

 

Řidič č. 2 

Řidič č. 2 odjel testovací jízdu v čase 17,216 min s celkovým počtem pohledů 

do zrcátek 32. Průměrně sledoval zrcátka každých 0,538 min. Ke kontrole situace za vozidlem 

bylo využito 24 x levé zpětné zrcátko, 2 x pravé zpětné zrcátko a 16 x vnitřní zpětné zrcátko. 

Byly zjištěny průměrné nejkratší a nejdelší doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem 

vztažené na jednotlivé typy zrcátek s časem u levého zpětného zrcátka 0,12 s a 0,23 s, 

u pravého zpětného 0,10 s a 0,22 s, u vnitřního 0,08 s a 0,57 s.  Jedná se o řidiče, který 

je pravidelným účastníkem silničního provozu, vozidlo využívá denně. 

Tab. 14 - Vyhodnocení časů řidiče č. 2 [26] 

Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Levé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,052 1,24 0,05 

Fixace pohledu 0,065 1,57 0,07 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,043 1,02 0,04 

Celkem 0,16 3,83 0,16 

Pravé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,04 0,08 0,04 

Fixace pohledu 0,06 0,12 0,06 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,06 0,12 0,06 

Celkem 0,16 0,32 0,16 

Vnitřní zpětné 

zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,039 0,63 0,04 

Fixace pohledu 0,097 1,55 0,07 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,033 0,52 0,03 

Celkem 0,169 2,7 0,13 

 

Řidič č. 3 

Řidič č. 3 odjel testovací jízdu v čase 16,49 min s celkovým počtem pohledů 

do zrcátek 37. Průměrně sledoval zrcátka každých 0,446 min. Ke kontrole situace za vozidlem 

bylo využito 21 x levé zpětné zrcátko, 5 x pravé zpětné zrcátko a 11 x vnitřní zpětné zrcátko. 

Byly zjištěny průměrné nejkratší a nejdelší doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem 

vztažené na jednotlivé typy zrcátek s časem u levého zpětného zrcátka 0,08 s a 0,28 s, 
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u pravého zpětného 0,14 s a 0,32 s, u vnitřního 0,08 s a 0,16 s. Řidič je pravidelným 

účastníkem silničního provozu, vozidlo využívá denně. 

Tab. 15 - Vyhodnocení časů řidiče č. 3 [26] 

Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Levé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,052 1,09 0,05 

Fixace pohledu 0,055 1,15 0,04 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,044 0,93 0,04 

Celkem 0,151 3,17 0,14 

Pravé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,076 0,38 0,08 

Fixace pohledu 0,056 0,28 0,03 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,056 0,28 0,05 

Celkem 0,188 0,94 0,16 

Vnitřní zpětné 

zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,035 0,39 0,03 

Fixace pohledu 0,045 0,5 0,05 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,033 0,36 0,03 

Celkem 0,114 1,25 0,12 

 

Řidič č. 4 

Řidič č. 4 odjel testovací jízdu v čase 16,943 min s celkovým počtem pohledů 

do zrcátek 38. Průměrně sledoval zrcátka každých 0,446 min. Ke kontrole situace za vozidlem 

bylo využito 28 x levé zpětné zrcátko a 10 x vnitřní zpětné zrcátko, pravé zpětné zrcátko 

nebylo řidičem v rámci zkušební jízdy využito. Byly zjištěny průměrné nejkratší a nejdelší 

doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem vztažené na jednotlivé typy zrcátek s časem 

u levého zpětného zrcátka 0,10 s a 0,26 s, u vnitřního 0,14 s a 0,34 s. Jedná se o zkušeného 

profesního řidiče, který využívá dopravní prostředky jak v práci, tak ve volném čase. 

Tab. 16 - Vyhodnocení časů řidiče č. 4 [26] 

Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Levé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,054 1,5 0,05 

Fixace pohledu 0,044 1,23 0,035 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,066 1,85 0,06 

Celkem 0,164 4,58 0,16 

Pravé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka - - - 

Fixace pohledu - - - 
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Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět - - - 

Celkem - - - 

Vnitřní zpětné 

zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,052 0,52 0,05 

Fixace pohledu 0,072 0,72 0,05 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,082 0,82 0,075 

Celkem 0,206 2,06 0,175 

 

Řidič č. 5 

Řidič č. 5 odjel testovací jízdu v čase 17,428 min s celkovým počtem pohledů 

do zrcátek 24. Průměrně sledoval zrcátka každých 0,726 min. Ke kontrole situace za vozidlem 

bylo využito 21 x levé zpětné zrcátko, 1 x pravé zpětné zrcátko a 2 x vnitřní zpětné zrcátko. 

Byly zjištěny průměrné nejkratší a nejdelší doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem 

vztažené na jednotlivé typy zrcátek s časem u levého zpětného zrcátka 0,08 s a 0,20 s, 

u pravého zpětného 0,17 s (uvedena jen jedna hodnota z důvodu, že pohled do zrcátka byl 

pouze jeden), u vnitřního 0,08 s a 0,11 s.  Jedná se o řidiče, který je pravidelným účastníkem 

silničního provozu, vozidlo využívá denně. 

Tab. 17 - Vyhodnocení časů řidiče č. 5 [26] 

Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Levé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,046 0,96 0,04 

Fixace pohledu 0,032 0,67 0,02 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,047 0,98 0,05 

Celkem 0,124 2,61 0,11 

Pravé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,05 0,05 0,05 

Fixace pohledu 0,06 0,06 0,06 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,06 0,06 0,06 

Celkem 0,17 0,17 0,17 

Vnitřní zpětné 

zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,035 0,07 0,035 

Fixace pohledu 0,015 0,03 0,015 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,045 0,09 0,045 

Celkem 0,095 0,19 0,095 
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Řidič č. 6 

Řidič č. 6 odjel testovací jízdu v čase 18,015 min s celkovým počtem pohledů 

do zrcátek 21. Průměrně sledoval zrcátka každých 0,858 min. Ke kontrole situace za vozidlem 

bylo využito 20 x levé zpětné zrcátko, 1 x pravé zpětné zrcátko a vnitřní zpětné zrcátko 

nebylo řidičem v rámci zkušební jízdy využito.. Byly zjištěny průměrné nejkratší a nejdelší 

doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem vztažené na jednotlivé typy zrcátek s časem 

u levého zpětného zrcátka 0,08 s a 0,24 s, u pravého zpětného 0,19 s (uvedena pouze jedna 

hodnota, z důvodu pouze jednoho pohledu řidiče do tohoto zrcátka). Řidič je pravidelným 

účastníkem silničního provozu, vozidlo využívá denně. 

Tab. 18 - Vyhodnocení časů řidiče č. 6 [26] 

Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Levé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,045 0,09 0,04 

Fixace pohledu 0,052 1,04 0,04 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,039 0,78 0,035 

Celkem 0,136 2,72 0,125 

Pravé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,06 0,06 0,06 

Fixace pohledu 0,05 0,05 0,05 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,08 0,08 0,08 

Celkem 0,19 0,19 0,19 

Vnitřní zpětné 

zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka - - - 

Fixace pohledu - - - 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět - - - 

Celkem - - - 

 

Řidič č. 7 

Řidička č. 7 odjela testovací jízdu v čase 16,127 min s celkovým počtem pohledů 

do zrcátek 22. Průměrně sledovala zrcátka každých 0,733 min. Ke kontrole situace 

za vozidlem bylo využito 16 x levé zpětné zrcátko, 3 x pravé zpětné zrcátko a 3 x vnitřní 

zpětné zrcátko. Byly zjištěny průměrné nejkratší a nejdelší doby potřebné ke kontrole situace 

za vozidlem vztažené na jednotlivé typy zrcátek s časem u levého zpětného zrcátka 

0,12 s a 0,22 s, u pravého zpětného 0,12 s a 0,17 s, u vnitřního 0,14 s a 0,25 s. Řidička 

je pravidelným účastníkem silničního provozu, vozidlo využívá denně. 
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Tab. 19 - Vyhodnocení časů řidiče č. 7 [26] 

Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Levé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,052 0,83 0,05 

Fixace pohledu 0,046 0,73 0,04 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,053 0,84 0,05 

Celkem 0,15 2,4 0,14 

Pravé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,043 0,13 0,04 

Fixace pohledu 0,04 0,12 0,03 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,053 0,16 0,05 

Celkem 0,137 0,41 0,12 

Vnitřní zpětné 

zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,073 0,22 0,07 

Fixace pohledu 0,057 0,17 0,04 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,05 0,15 0,04 

Celkem 0,18 0,54 0,15 

 

Řidič č. 8 

Řidič č. 8 odjel testovací jízdu v čase 23,129 min s celkovým počtem pohledů 

do zrcátek 65. Průměrně sledoval zrcátka každých 0,356 min. Ke kontrole situace za vozidlem 

bylo využito 50 x levé zpětné zrcátko, 12 x pravé zpětné zrcátko a 3 x vnitřní zpětné zrcátko. 

Byly zjištěny průměrné nejkratší a nejdelší doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem 

vztažené na jednotlivé typy zrcátek s časem u levého zpětného zrcátka 0,12 s a 0,86 s, 

u pravého zpětného 0,12 s a 0,24 s, u vnitřního 0,12 s a 0,14 s.  Jedná se o řidiče, který 

je spíše méně častým účastníkem silničního provozu. 

Tab. 20 - Vyhodnocení časů řidiče č. 8 [26] 

Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Levé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,057 2,87 0,05 

Fixace pohledu 0,058 2,9 0,045 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,076 3,79 0,06 

Celkem 0,191 9,56 0,16 

Pravé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,054 0,65 0,05 

Fixace pohledu 0,037 0,44 0,035 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,07 0,84 0,06 

Celkem 0,161 1,93 0,155 

Vnitřní zpětné Přesun pohledu do zrcátka 0,047 0,14 0,04 
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Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

zrcátko Fixace pohledu 0,04 0,12 0,04 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,047 0,14 0,04 

Celkem 0,133 0,4 0,14 

 

Řidič č. 9 

Řidič č. 9 odjel testovací jízdu v čase 17,682 min s celkovým počtem pohledů 

do zrcátek 28. Průměrně sledoval zrcátka každých 0,632 min. Ke kontrole situace za vozidlem 

bylo využito 22 x levé zpětné zrcátko, 7 x pravé zpětné zrcátko a 1 x vnitřní zpětné zrcátko. 

Byly zjištěny průměrné nejkratší a nejdelší doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem 

vztažené na jednotlivé typy zrcátek s časem u levého zpětného zrcátka 0,07 s a 0,26 s, 

u pravého zpětného 0,12 s a 0,27 s, u vnitřního 0,14 s (uvedena pouze jedna hodnota 

z důvodu, že řidič se do tohoto zrcátka podíval během zkušební jízdy pouze jednou). Jedná 

se o zkušeného profesního řidiče. 

Tab. 21 - Vyhodnocení časů řidiče č. 9 [26] 

Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Levé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,05 1,11 0,05 

Fixace pohledu 0,053 1,16 0,04 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,048 1,06 0,045 

Celkem 0,151 3,33 0,15 

Pravé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,047 0,33 0,05 

Fixace pohledu 0,074 0,52 0,06 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,054 0,38 0,05 

Celkem 0,176 1,23 0,16 

Vnitřní zpětné 

zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,03 0,03 0,03 

Fixace pohledu 0,05 0,05 0,05 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,06 0,06 0,06 

Celkem 0,14 0,14 0,14 

 

Řidič č. 10 

Řidič č. 10 odjel testovací jízdu v čase 24,651 min s celkovým počtem pohledů 

do zrcátek 34. Průměrně sledoval zrcátka každých 0,725 min. Ke kontrole situace za vozidlem 
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bylo využito 23 x levé zpětné zrcátko a 11 x vnitřní zpětné zrcátko, pravé zrcátko nebylo 

řidičem v rámci zkušební jízdy využito. Byly zjištěny průměrné nejkratší a nejdelší doby 

potřebné ke kontrole situace za vozidlem vztažené na jednotlivé typy zrcátek s časem 

u levého zpětného zrcátka 0,13 s a 0,28 s, u vnitřního 0,012 s a 0,26 s. Jedná se o řidiče, který 

je spíše méně častým účastníkem silničního provozu. 

Tab. 22 - Vyhodnocení časů řidiče č. 10 [26] 

Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Levé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,06 1,39 0,06 

Fixace pohledu 0,063 1,45 0,05 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,047 1,08 0,05 

Celkem 0,017 3,92 0,16 

Pravé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka - - - 

Fixace pohledu - - - 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět - - - 

Celkem - - - 

Vnitřní zpětné 

zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,035 0,39 0,04 

Fixace pohledu 0,078 0,86 0,07 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,04 0,44 0,04 

Celkem 0,154 1,69 0,15 

 

Řidič č. 11 

Řidička č. 11 odjela testovací jízdu v čase 17,817 min s celkovým počtem pohledů 

do zrcátek 21. Průměrně sledovala zrcátka každých 0,848 min. Ke kontrole situace 

za vozidlem bylo využito 17 x levé zpětné zrcátko, 2 x pravé zpětné zrcátko a 2 x vnitřní 

zpětné zrcátko. Byly zjištěny průměrné nejkratší a nejdelší doby potřebné ke kontrole situace 

za vozidlem vztažené na jednotlivé typy zrcátek s časem u levého zpětného zrcátka 

0,12 s a 0,26 s, u pravého zpětného 0,14 s a 0,16 s, u vnitřního 0,13 s a 0,23 s.   Jedná 

se o řidičku, která je spíše méně častým účastníkem silničního provozu 

 

Tab. 23 - Vyhodnocení časů řidiče č. 11 [26] 

Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Levé vnější Přesun pohledu do zrcátka 0,058 0,98 0,06 
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Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

zpětné zrcátko Fixace pohledu 0,043 0,73 0,04 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,052 0,88 0,05 

Celkem 0,152 2,59 0,14 

Pravé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,065 0,11 0,055 

Fixace pohledu 0,035 0,07 0,035 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,06 0,12 0,06 

Celkem 0,15 0,3 0,15 

Vnitřní zpětné 

zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,04 0,08 0,04 

Fixace pohledu 0,095 0,19 0,095 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,045 0,09 0,045 

Celkem 0,18 0,36 0,18 

 

Řidič č. 12 

Řidič č. 12 odjel testovací jízdu v čase 17,003 min s celkovým počtem pohledů 

do zrcátek 23. Průměrně sledoval zrcátka každých 0,739 min. Ke kontrole situace za vozidlem 

bylo využito 22 x levé zpětné zrcátko a 1 x vnitřní zpětné zrcátko, pravé vnější zpětné zrcátko 

nebylo řidičem v rámci zkušební jízdy využito. Byly zjištěny průměrné nejkratší a nejdelší 

doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem vztažené na jednotlivé typy zrcátek s časem 

u levého zpětného zrcátka 0,08 s a 0,27 s, u vnitřního 0,08 s (uvedena pouze jedna hodnota, 

z důvodů, že měl během zkušební jízdy pouze jeden pohled do tohoto zrcátka). Jedná 

se o poměrně pravidelného účastníka silničního provozu. 

Tab. 24 - Vyhodnocení časů řidiče č. 12 [26] 

Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Levé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,056 1,23 0,06 

Fixace pohledu 0,038 0,83 0,03 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,048 1,06 0,05 

Celkem 0,142 3,12 0,13 

Pravé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka - - - 

Fixace pohledu - - - 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět - - - 

Celkem - - - 

Vnitřní zpětné 

zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,03 0,03 0,03 

Fixace pohledu 0,02 0,02 0,02 
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Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,03 0,03 0,03 

Celkem 0,08 0,08 0,08 

 

Řidič č. 13 

Řidič č. 13 odjel testovací jízdu v čase 18,919 min s celkovým počtem pohledů 

do zrcátek 32. Průměrně sledoval zrcátka každých 0,591 min. Ke kontrole situace za vozidlem 

bylo využito 20 x levé zpětné zrcátko a 12 x vnitřní zpětné zrcátko, pravé vnější zpětné 

zrcátko nebylo během zkušební jízdy využito. Byly zjištěny průměrné nejkratší a nejdelší 

doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem vztažené na jednotlivé typy zrcátek s časem 

u levého zpětného zrcátka 0,11 s a 0,24 s, u vnitřního 0,16 s a 0,44 s. Jedná se o zkušeného 

profesního řidiče. 

Tab. 25 - Vyhodnocení časů řidiče č. 13 [26] 

Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Levé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,059 1,17 0,055 

Fixace pohledu 0,044 0,88 0,045 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,072 1,44 0,07 

Celkem 0,175 3,49 0,16 

Pravé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka - - - 

Fixace pohledu - - - 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět - - - 

Celkem - - - 

Vnitřní zpětné 

zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,083 1,00 0,06 

Fixace pohledu 0,073 0,88 0,055 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,072 0,86 0,07 

Celkem 0,228 2,74 0,195 

 

Řidič č. 14 

Řidička č. 14 odjela testovací jízdu v čase 22,61 min s celkovým počtem pohledů 

do zrcátek 32. Průměrně sledovala zrcátka každých 0,707 min. Ke kontrole situace 

za vozidlem bylo využito 20 x levé zpětné zrcátko a 12 x vnitřní zpětné zrcátko, pravé zpětné 

zrcátko nebylo v rámci zkušební jízdy využito. Byly zjištěny průměrné nejkratší a nejdelší 
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doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem vztažené na jednotlivé typy zrcátek s časem 

u levého zpětného zrcátka 0,09 s a 0,64 s, u vnitřního 0,08 s a 0,41 s.  Jedná se o řidičku, která 

je pravidelným účastníkem silničního provozu, vozidlo využívá denně. 

Tab. 26 - Vyhodnocení časů řidiče č. 14 [26] 

Druh zrcátka Fáze pohledu 
Průměrný čas 

pohledu 

Celkový čas 

pohledu za jízdu 
Medián 

Levé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,044 0,87 0,04 

Fixace pohledu 0,085 1,7 0,05 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,046 0,89 0,04 

Celkem 0,173 3,46 0,145 

Pravé vnější 

zpětné zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka - - - 

Fixace pohledu - - - 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět - - - 

Celkem - - - 

Vnitřní zpětné 

zrcátko 

Přesun pohledu do zrcátka 0,036 0,43 0,03 

Fixace pohledu 0,084 1,01 0,05 

Přesun pohledu ze zrcátka zpět 0,037 0,44 0,04 

Celkem 0,157 1,88 0,12 

 

SHRNUTÍ: 

Řidiči nejvíce využívali ke kontrole situace za vozidlem vnější levé zpětné zrcátko. 

Druhé nejvyužívanější bylo vnitřní zpětné zrcátko, ačkoliv se našli řidiči, kteří toto zrcátko 

nevyužili. A nejméně využívané zrcátko bylo vnější pravé zpětné zrcátko, důvodem malého 

využití mohla být skutečnost, že řidiči pravé zpětné zrcátko využívají nejvíce při přejíždění 

z jednoho jízdního pruhu do jiného nebo při předjíždění vozidel na silnici, v ostatních 

případech si vystačí s levým či vnitřním zpětným zrcátkem. Levé zrcátko bylo mnohem více 

využíváno také z důvodu, že podstatná část zkušební trasy vedla podél tramvajových pásů. 

Z pořízených videozáznamů bylo jasně viditelné, že narostl počet pohledů především 

do levého zpětného zrcátka v oblasti tramvajových pásů něž jak tomu bylo ve vedlejších 

ulicích nebo na silnicích bez tramvajových pásů, typickým příkladem místa zvýšené kontroly 

levého zpětného zrcátka byla ulice Kounicova, kde se tramvajový pás slučoval do jednoho 

s jízdním pruhem pro automobily, dalším místo bylo v případě odbočení doleva z ulice Veveří 

na ulici Zahradníkova, kde se v rámci odbočení přejíždělo přes tramvajový pás a obdobná 

situace nastala také na konci trasy při odbočení doleva z ulice Palackého tř. na ulici Husitská. 
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10.2 PREZENTACE VÝSLEDKŮ 

Jednotlivě jsou rozebrány složky časů potřebné ke kontrole situace za vozidlem, které 

obsahují doby přesunů a fixací pohledů, vztažené na jednotlivé řidiče a také hodnocené 

dle toho, které zpětné zrcátko bylo využito. Byla provedena analýza pohledů do zpětných 

zrcátek pomocí časových hodnot a četností pohledů. V posledních grafech byla analyzována 

četnost pohledů do zrcátek v závislosti na typu zrcátka, celková doba potřebná ke kontrole 

situace za vozidlem bez ohledu na vybrané zpětné zrcátko a procentuální vyjádření doby 

fixace pohledu do zrcátka z celkového času potřebného ke kontrole situace za vozidlem. 

Tabulky s časovými hodnotami potřebnými k sestavení jednotlivých grafů jsou uvedeny 

v příloze. 

10.2.1 Analýza doby potřebné k přesunu pohledu řidiče ze situace před vozidlem 

do zpětného zrcátka 

 

Graf 1 - Doba přesunu pohledu řidiče ze situace před vozidlem do zpětného zrcátka [26] 

 

Z předchozího grafu vyplývá, že průměrné doby potřebné k přesunu pohledu řidiče 

do zpětného zrcátka byly zjištěny pro levé zpětné zrcátko 0,052 s, pro pravé 

0,053 s a pro vnitřní 0,044 s. Průměrná doba potřebná k přesunu pohledu v závislosti 

na použitém zpětném zrcátku se liší o hodnotu 0,001 s více u pravého zrcátka více než 
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u levého, o 0,009 s u zrcátka pravého více než vnitřního a o 0,008 s u zrcátka levého 

více než zpětného.  

Nejkratší potřebná doba k přesunu pohledu u levého zrcátka byla zaznamenána 

u řidiče č. 1 a č. 14 a to 0,044 s. Naopak nejdelší doba potřebná k přesunu pohledu 

byla zaznamenána u řidiče č. 10 a to 0,060 s. V rámci využití pravého zpětného zrcátka byla 

vyhodnocena minimální doba přesunu pohledu 0,04 s u řidiče č. 2 a maximální potřebná doba 

u řidiče č. 3 s časem 0,076 s. V případech přesunu pohledu do vnitřního zpětného zrcátka byla 

nejkratší potřebná doba k přesunu pohledu 0,03 s u řidičů č. 9 a č. 12 a nejdelší potřebná doba 

byla zaznamenána u řidiče č. 13 a to 0,083 s. Obecně lze říci, že rychlost přesunu pohledu 

řidiče z dějiště před vozidlem do zpětného zrcátka byla ovlivněna naléhavostí dopravní 

situace. V případech, kdy bylo nutné jednat rychle, např. náhle objet překážku v cestě, 

tak řidiči reagovali mnohem rychleji, než když prováděli běžnou kontrolu situace ve zpětných 

zrcátkách. 

10.2.2 Analýza doby potřebné k fixaci pohledu řidiče do zpětných zrcátek pro 

kontrolu situace za vozidlem 

 

Graf 2 - Doba fixace pohledu řidiče do zpětného zrcátka [26] 

 

Průměrná doby fixace pohledu byly zjištěny pro levé zpětné zrcátko 0,052 s, pro pravé 

0,051 s a pro vnitřní 0,059 s. Průměrná doba fixace pohledu v závislosti na použitém zpětném 
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zrcátku se liší o hodnotu 0,001 s více u levého zrcátka více než u pravého, o 0,008 s u zrcátka 

vnitřního více než pravého a o 0,007 s u zrcátka vnitřního více než levého. 

Nejdelší doba fixace u levého zpětného zrcátka byla zaznamenána u řidiče 

č. 14 s časem 0,085 s a nejkratší doba fixace u řidiče č. 5 s časem 0,032 s.  U pravého 

zpětného zrcátka byla nejdelší doba fixace zpozorována u řidiče č. 9 s časem 

0,074 s a nejkratší doba fixace u řidiče č. 11 s časem 0,035 s. Ve vnitřním zpětném zrcátku 

byla zaznamenána nejdelší doba fixace u řidiče č. 2 s časem 0,097 s a nejkratší doba fixace 

u řidiče č. 5 s časem 0,015 s. Doba fixací se odvíjela od dopravních situací, vzrůstala při stání 

na červeném světelném signálu semaforů, ale také v případech odbočování do leva z hlavní 

cesty na vedlejší přes tramvajový pás. 

10.2.3 Analýza doby potřebné k přesunu pohledu řidiče ze zpětného zrcátka zpět 

na situaci před vozidlem 

 

Graf 3 - Doba přesunu pohledu řidiče ze zpětného zrcátka na situaci před vozidlem [26] 
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Průměrné hodnoty doby přesunů pohledů ze zpětného zrcátka zpět na situaci 

před vozidlem byly zjištěny u levého zpětného zrcátka 0,052 s, u pravého 

0,062 s a u vnitřního 0,047 s. Průměrná doba přesunu pohledu ze zpětného zrcátka zpět 

na situaci před vozidlem v závislosti na použitém zpětném zrcátku se liší o hodnotu 

0,01 s u pravého zrcátka více než u levého, o 0,015 s u zrcátka pravého více než vnitřního 

a o 0,005 s u zrcátka levého více než zpětného. 

Maximální doba přesunu pohledu z levého zpětného zrcátka byla zaznamenána 

u řidiče č. 8 s časem 0,076 s a minimální doba přesunu u řidiče č. 6 s časem 0,039 s. 

U pravého zpětného zrcátka byla zjištěna nejdelší doba přesunu u řidiče č. 6 s časem 

0,08 s a nejkratší doba přesunu pohledu u řidiče č. 7 s časem 0,053 s. V případě vnitřního 

zpětného zrcátka byla zjištěna nejdelší doba přesunu u řidiče č. 4 s časem 0,082 a nejkratší 

doba přesunu u řidiče č. 12 s časem 0,03 s. Doby přesunu pohledu zpět na situaci 

před vozidlem záviseli především na hustotě dopravního provozu, pokud měl řidič před sebou 

neustále kolonu aut, byl více ve střehu, než když byl provoz mírnější. 

10.2.4 Analýza celkové doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem ve zpětném 

zrcátku 

 

Graf 4 - Celková doba řidiče potřebná ke kontrole situace za vozidlem [26] 
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Tento graf je dán součtem předchozích jednotlivých složek pohledů do zpětných 

zrcátek. Průměrné doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem jsou pro levé zpětné zrcátko 

0,156 s, pro pravé 0,166 s a pro vnitřní 0,150 s. Průměrná celková doba potřebná ke kontrole 

situace za vozidlem se v závislosti na použitém zpětném zrcátku se liší o hodnotu 

0,01 s u pravého zrcátka více než u levého, o 0,016 s u zrcátka pravého více než vnitřního 

a o 0,006 s u zrcátka levého více než vnitřního. 

Maximální doba potřebná ke kontrole situace za vozidlem při použití levého zpětného 

zrcátka byla zjištěna u řidiče č. 8 s časem 0,191 s a naopak nejkratší potřebná doba řidiče 

č. 5 s časem 0,124 s. Při použití pravého zpětného zrcátka byla nejdelší potřebná doba zjištěna 

u řidiče č. 6 s časem 0,190 s a nejkratší potřebná doba u řidiče č. 7 s časem 0,137 s. 

Při kontrole situace za vozidlem vnitřním zpětným zrcátkem byla zjištěna nejdelší potřebná 

doba u řidiče č. 13 s časem 0,228 s a nejkratší potřebná doba u řidiče č. 12 s časem 0,08 s. 

Jak lze z grafu vyčíst, tak délky potřebné ke kontrole situace za vozidlem nejsou nijak zvláště 

ovlivněny věkem.  

Z celkového počtu 14 řidičů nepoužilo 5 řidičů pravé zpětné zrcátko. V rámci 

zkušební trasy se přitom hned z počátku trasy sbíhaly dva jízdní pruhy v jeden, kde by se dala 

očekávat kontrola situace vozidel z pravé strany vozidla v pravém zpětném zrcátku a také 

na ul. Palackého třida byla překážka na silnici z důvodu stavebních úprav a u ní by se taktéž 

dalo předpokládat, že při objetí překážky a zpětného zařazení do jízdního pruhu řidiči 

zkontrolují situaci v pravém zpětném zrcátku. Je možné, jelikož se jednalo o statickou 

překážku, že řidičům stačilo ke kontrole situace vnitřní zpětné zrcátko. Pravé zrcátko 

je pravděpodobně nejvíce využívané při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého 

jízdního pruhu na dálnicích nebo při předjíždění vozidel, kdy už ke kontrole situace 

za vozidlem nestačí vnitřní zpětné zrcátko, jelikož se jedná o pohybující se podnět 

předjíždění. Někteří řidiči zpětně uvedli, že pravé zpětné zrcátko využívají běžné ke kontrole 

situace za vozidlem z důvodu přehledu, o tom jak moc blízko se pohybují u okraje vozovky 

nebo jestli se v jejich blízkosti po pravé straně nenachází „nebezpečný“ cyklista případně 

motocyklista. 
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10.2.5 Analýza podílů celkových časů fixací pohledů vůči celkovým časům 

pohledů do zpětných zrcátek 

 

Graf 5 - Procentuální vyjádření podílu celkových časů fixací vůči celkovým časům pohledů do 

zpětných zrcátek [26] 

 

Z grafu vyplývá, že fixaci pohledu do zpětného zrcátka trvá 26 % - 51 % z celkového 

času pohledu do zpětných zrcátek, tedy času, po který se řidiči nevěnují dění před vozidlem. 

Fixace vyjadřuje čistý čas, který řidič potřebuje ke kontrole situace za vozidlem bez času 

přesunu pohledů.  

Nejmenší podíl z celkového času pohledu byl zaznamenán u řidiče č. 5 s 26 %, 

nejvyšší naopak u řidiče č. 14 s 51 %. 
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10.2.6 Analýza doby pozorování levého zpětného zrcátka 

 

Graf 6 - Analýza pohledů řidičů v levém zpětném zrcátku [26] 

 

Graf znázorňuje četnost a dobu pohledů v levém zpětném zrcátku vztažené 

na jednotlivé řidiče. Jsou vyznačeny maximální a minimální průměrné časy řidičů, které 

dosahují hodnot 0,326 s a 0,092 s. Průměrné maximální a minimální časy řidičů byly získány 

zprůměrováním minimálních a maximálních časů jednotlivých řidičů. Dále byl vypočítán 

medián časů řidičů, který dosahuje hodnoty 0,143 s. Průměr byl vypočítán z průměrných časů 

jednotlivých řidičů a dosahuje 0,156 s. Křivka průměrné doby pohledu znázorňuje jednotlivé 

průměrné časy řidičů. 

Vnější zpětné zrcátko využili všichni testovaní řidiči. Z grafu je možné vyčíst, že řidiči 

č. 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12 dosahují doby potřebné ke kontrole situace v levém zpětném zrcátku 

v rozsahu hodnot průměru a mediánu, což je 0,143 – 0,156 s. Řidiči č. 5, 6 dosahují nižších 

časových hodnot než je medián. Naopak řidiči č. 8, 10, 13, 14 dosahují nadprůměrných časů 

pohledu do levého zpětného zrcátka. 
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10.2.7 Analýza doby pozorování pravého zpětného zrcátka 

 

Graf 7 - Analýza pohledů řidičů v pravém zpětném zrcátku [26] 

 

Graf znázorňuje četnost a dobu pohledů v pravém zpětném zrcátku vztažené 

na jednotlivé řidiče. Jsou vyznačeny maximální a minimální průměrné časy řidičů, které 

dosahují hodnot 0,216 s a 0,138 s. Medián dosahuje hodnoty 0,160 s a průměr 0,166 s.  

Do vnějšího pravého zpětného zrcátka se dívali pouze řidiči zaznamenaní v grafu. 

Řidiči č. 1, 2, 5, 8 dosahují času potřebného ke kontrole situace za vozidlem v intervalu 

hodnot mediánu a průměru. Řidiči č. 3, 6 a 9 dosahují hodnot v intervalu hodnot mezi 

průměrem a průměrným maximálním časem řidičů. Naopak řidiči č. 7 a 11 se vyskytují 

pod hranicí průměrných minimálních časů řidičů, postačovali jim kratší doby pohledu 

ke kontrole situace za vozidlem než ostatním. 
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10.2.8 Analýza doby pozorování vnitřního zpětného zrcátka 

 

Graf 8 - Analýza pohledů řidičů ve vnitřním zpětném zrcátku [26] 

 

Graf znázorňuje četnost a dobu pohledů ve vnitřním zpětném zrcátku vztažené 

na jednotlivé řidiče. Jsou vyznačeny maximální a minimální průměrné časy řidičů, které 

dosahují hodnot 0,255 s a 0,108 s. Medián dosahuje hodnoty 0,140 s a průměr 0,150 s.  

Do vnitřního zpětného zrcátka se v rámci zkušební jízdy dívali všichni testovaní řidiči 

kromě řidiče č. 6. Jak z grafu vyplývá, tak řidiči č. 9 a 10 se nachází v intervalu hodnot 

mediánu a průměru. Řidiči číslo 2, 4, 7, 11, 13, 14 převyšují hodnotu průměru, ale nedosahují 

průměrných maximálních hodnot. Řidiči č. 1, 3, 8 mají časové hodnoty nižší než je medián, 

ale vyšší než je průměrný minimální čas. Řidiči č. 5 a 12 dosahují hodnot nižších 

než je průměrný minimální čas. 
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10.2.9 Analýza četnosti pohledů do zpětných zrcátek v závislosti na typu zpětného 

zrcátka 

 

Graf 9 - Četnost pohledů řidičů do zrcátek v závislosti na typu zrcátka [26] 

 

Všemi testovanými řidiči bylo nejvíce využíváno levé zpětné zrcátko, poté vnitřní 

zpětné zrcátko a nejméně využito bylo pravé zpětné zrcátko. Z celkového počtu měření 

vychází 449 situací, kdy se řidiči dívali do zpětného zrcátka. Z tohoto celkového počtu bylo 

324 pohledů věnováno levému zpětnému zrcátku (což představuje 72,2 % z celkového počtu), 

pravému zpětnému zrcátku pouze 36 pohledů (8 % z celkového počtu) a vnitřnímu zpětnému 

zrcátku 89 pohledů (19.8 % z celkového počtu). Z celkových 449 pohledů při 14 testovaných 

řidičích vychází, že každý řidič se průměrně za zkušební jízdu podíval 32 krát do zpětných 

zrcátek. Nelze uvažovat, že by například profesní řidiči, starší řidiči nebo ženy preferovali 

určitý typ zpětného zrcátka. Z grafu vyplývá, že každá osoba má jiné preference ve využívání 

typů zpětných zrcátek. Dále z grafu vyplývá, že u řidiče č. 8 byl zjištěn podstatně extrémní 

rozdíl v počtu pohledů do zpětných zrcátek, především do levého zpětného zrcátka. 

Po zpětném zjišťování, proč tomu tak bylo, bylo zjištění, že řidič č. 8 byl viníkem dopravní 

nehody, která vznikla v důsledku špatné kontroly situace ve zpětném zrcátku. Řidič 

č. 8 v minulosti přejížděl z pravého jízdního pruhu do levého jízdního pruhu, špatně 

vyhodnotil kontrolu situace ve zpětném zrcátku a naboural vozidlo jedoucí vedle jeho vozidla 
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v levém jízdním pruhu. Od této situace tento řidič dbá na zvýšenou kontrolu ve zpětných 

zrcátkách.  

 

10.2.10 Analýza průměrné doby pohledu potřebné ke kontrole situace za 

vozidlem bez ohledu na použité zpětné zrcátko 

 

Graf 10 - Průměrné časy pohledů řidičů potřebné ke kontrole situace za vozidlem bez ohledu 

na použité zpětné zrcátko [26] 

 

V grafu jsou zaznamenány celkové průměrné časy potřebné ke kontrole situace 

za vozidlem, jsou tedy sečteny časy levého, pravého i vnitřního zpětného zrcátka 

u jednotlivých řidičů, které jsou zprůměrovány počtem pohledů. Maximální hodnoty potřebné 

ke kontrole situace za vozidlem dosahuje řidič č. 2 s časem 0,489 s a minimální hodnoty 

dosahuje řidič č. 12 s časem 0,222 s. Z grafu vychází průměrné časové hodnoty znázorňující 

průměrnou dobu jednoho pohledu jednotlivých řidičů do zpětného zrcátka. Dle grafu 

se dá říci, že celková doba kontroly situace za vozidlem se u jednotlivých řidičů odvíjí 

od zkušeností, věku a činnosti jejich profesí. Řidiči s povoláním, které vyžadují dobré reflexní 

vlastnosti člověka, dosahují nižších časů potřebných ke kontrole situace za vozidlem. 
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10.2.11 Analýza celkové doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem bez 

ohledu na použité zpětné zrcátko 

 

Graf 11 – Celkové časy potřebné ke kontrole situace za vozidlem bez ohledu na použité zpětné 

zrcátko [26] 

 

Graf znázorňuje sečtené celkové časy pohledů do levého, pravého a vnitřního zpětného 

zrcátka. Nejkratší doba pohledů do zpětných zrcátek během zkušební jízdy byla zaznamenána 

u řidiče č. 6 a to čas 2,91 s. Nejdelší doba pohledů potřebná ke kontrole situace za vozidlem 

byla zaznamenána u řidiče č. 8 a to čas 11,89 s. Tento řidič měl výrazně vyšší celkovou dobu 

pohledů z důvodu, že zpětné zrcátka využíval cca 2 krát více než ostatní řidiči. V průměru 

vychází na jednoho řidiče průměrná celková doba kontroly situace za vozidlem 5,16 s. 

 

SHRNUTÍ KAPITOLY: 

V kapitole byly zpracovány naměřená data z videozáznamů. Byly vypočteny potřebné 

časy jednotlivých fází pohledů ke kontrole situace za vozidlem i časy celkové vztažené 

na použité zpětné zrcátko. 
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Tab. 27 – Shrnutí průměrných časů potřebných ke kontrole situace za vozidlem [26]  

Typ zrcátka 
Přesun pohledu do 

zrcátka 
Fixace pohledu 

Přesun pohledu 

zpět 
Celkem 

Levé 0,052 s 0,052 s 0,052 s 0,156 s 

Pravé 0,053 s 0,051 s 0,062 s 0,166 s 

Vnitřní 0,044 s 0,059 s 0,047 s 0,150 s 

 

V další části byly analyzovány pohledy v jednotlivých zpětných zrcátkách. V úvahy 

byly brány hodnoty průměr, maximální a minimální hodnota, medián hodnot a počet pohledů 

do jednotlivých zrcátek. 

Tab. 28 – Analýza pohledů ve zpětných zrcátcích [26] 

Hodnota Levé zpětné zrcátko Pravé zpětné zrcátko Vnitřní zpětné zrcátko 

Průměr 0,156 s 0,166 s 0,150 s 

MAX 0,326 s 0,216 s 0,255 s 

MIN 0,092 s 0,138 s 0,108 s 

Medián 0,143 s 0,160 s 0,140 s 

Počet pohledů 324 36 89 

 

Za celý průběh měření bylo spočteno celkem 449 pohledů do zpětných zrcátek. 

Nejvíce využívané bylo levé zpětné zrcátko, počty i časy pohledů v tomto zrcátku narůstaly 

především v místech, kde se odbočovalo doleva přes tramvajový pás. Nejdelší průměrná doba 

potřebná ke kontrole situace za vozidlem bez ohledu na vybrané zpětné zrcátko byla 

0,489 s a nejkratší 0,222 s. Nejdelší celková doba potřebná ke kontrole situace za vozidlem 

bez ohledu na vybrané zpětné zrcátko byla 11,89 s a nejkratší 2,91 s. Podíl dob fixací pohledů 

z celkové doby pohledů do zrcátek se pohyboval v rozmezí 26 % (0,76 s z 2,97 s) až 51 % 

(2,71s z 5,34 s). 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat dobu, kterou řidič potřebuje ke kontrole 

situace za vozidlem před započetím vybraného jízdního manévru. Při zpracování této práce 

bylo vycházeno z pořízených videozáznamů ze zkušebních jízd. Zkušebních jízd se zúčastnilo 

15 řidičů, ale do zpracování výsledků bylo zahrnuto pouze 14. Jednalo se jak o řidiče 

z povolání, tak o řidiče běžné. Zkušební trasa byla dlouhá 10 km a byla vedena městským 

provozem centrem Brna.  

V práci byla zkoumána doba potřebná k přesunu pohledu ze situace před vozidlem 

do zpětného zrcátka, čas fixace potřebný ke kontrole situace ve zpětném zrcátku a čas 

potřebný k přesunu pohledu zpět před vozidlo. Tyto jednotlivé složky časů byly hodnoceny 

v závislosti na typu použitého zpětného zrcátka a byly vyhodnoceny časové rozdíly mezi 

jednotlivými zrcátky. Vyhodnoceny byly četnosti pohledů do zpětných zrcátek a zjištěny 

preference řidičů při využívání zrcátek. 

Nejvíce pohledů bylo směřováno do levého zpětného zrcátka (324 z 449 pohledů), 

kdy celková doba potřebná ke kontrole situace za vozidlem dosáhla nejnižší časové hodnoty 

0,124 s a nejvyšší 0,198 s. Druhé nejvíce využívané zrcátko bylo vnitřní zpětné zrcátko 

(89  z 449 pohledů), u kterého byla celková doba potřebná ke kontrole situace za vozidlem 

nejnižší časové hodnoty 0,08 s a nejvyšší 0,232 s. Nejméně využívaným zrcátkem bylo pravé 

zpětné zrcátko (36 z 449 pohledů) s celkovým potřebným časem ke kontrole situace 

za vozidlem nejnižší časové hodnoty 0,137 s a nejvyšší 0,310 s. Ze 14 zkoumaných řidičů 

pouze 5 řidičů využilo pravé zpětné zrcátko. V rámci zkušební trasy byly minimálně dvě 

místa, kde bylo vhodné využití pravého zpětného zrcátka. Je možné, že si řidiči v těchto 

situacích vystačili pouze s vnitřním zpětným zrcátkem. Pravé zpětné zrcátko 

je pravděpodobně nejvíce využíváno při přejíždění z pruhu do pruhu na víceproudových 

silnicích či dálnicích nebo při předjíždění vozidel, kdy se jedná o pohybující podnět 

předjíždění a použití pravého zrcátka je vhodná a bezpečná volba, ve vnitřním zpětném 

zrcátku by v takovém případě řidič vozidlo v určitém úhlu pohledu nemusel vidět a mohlo 

by dojít k dopravní nehodě. Někteří řidiči uvedli, že i pravé zpětné zrcátko využívají k běžné 

kontrole situace za vozidlem, aby měli přehled o tom, jak blízko se pohybují u okraje vozovky 

nebo jestli se po jejich pravé straně nenachází cyklista, případně motocyklista. 

Průměrný čas jednoho pohledu potřebného ke kontrole situace za vozidlem bez ohledu 

na použité zpětné zrcátko dosahoval nejnižší hodnoty 0,222 s a nejvyšší hodnoty 0,74 s. 
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Celkový čas potřebný ke kontrole situace za vozidlem bez ohledu na použité zpětné zrcátko 

dosahoval nejnižší hodnoty 2,91 s a nejvyšší hodnoty 11,89 s. Průměrný celkový čas potřebný 

ke kontrole situace za vozidlem byl vypočten na jednoho řidiče během cca 20 minutové 

jízdy 5,19 s. Nejkratší čas potřebný na kontrolu situace za vozidlem byl zaznamenán u 

vnitřního zpětného zrcátka, ale to je dáno také tím, že při přesunu pohledu do tohoto zrcátka 

stačí pouze pohyb očima na rozdíl od pravého či vnitřního zpětného zrcátka, kde je potřeba i 

mírné natočení hlavy. 

Je důležité, aby řidič kontroloval situaci za vozidlem, ale důležité je také to, 

aby na úkor kontroly situace za vozidlem nezanedbával kontrolu situace před vozidlem 

a tak stihal bezpečně sledovat i to, co se děje před ním. Většina řidičů, kteří byli pro účely této 

diplomové práce měřeni, se pohybovala v oblasti průměrného počtu pohledů (což vychází 

cca 32 krát na jednoho řidiče) až na řidiče č. 8. Po zpětném doptávání bylo zjištěno, že tento 

řidič právě při špatné kontrole situace za vozidlem byl viníkem dopravní nehody, 

kdy přejížděl z jednoho jízdního pruhu do druhého, a od té doby se více věnuje pohledům 

do zpětných zrcátek.  

Lidský faktor v dopravě je nejnebezpečnějším a nevyzpytatelným prvkem. Mohou být 

navržena sebelepší bezpečnostní opatření a doporučení, ale stačí jeden nezodpovědný řidič 

a může nastat fatální situace. 

V rámci této tématiky by bylo vhodné se do budoucna zaměřit na porovnání kontroly 

situace za vozidlem v závislosti na dosažené rychlosti v intravilánu a extravilánu, a také 

porovnat kontrolu situace za vozidlem za příznivého a nepříznivého počasí. Jiné hodnoty 

budou naměřeny, pokud se bude jednat o měření za slunečného počasí při dobré viditelnosti, 

a jiné hodnoty budou, pokud se bude jednat o měření za deště či sněžení. 
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