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Abstrakt (vzor) 

Tato diplomová práce se zabývá vnímáním rychlosti vozidla z pohledu řidiče bez 

možnosti kontroly tachometru. Teoretická část je věnovaná řidiči jako rizikovému faktoru 

a rešerši vozidel. Praktická část představuje realizované jízdní zkoušky týkající se 

subjektivního vnímání řidiče v závislosti na věku, zkušenostech a typu vozidla. 

Abstract (example) 

This diploma thesis deals with the perception of the speed of the vehicle from the 

point of view of the driver without the possibility of checking the speedometer. The 

theoretical part is devoted to the driver as a risk factor and vehicle research. The practical 

part consists of conducted driving tests concerning the subjective perception of the driver 

according to age, experience and type of vehicle. 
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ÚVOD 

Při vnímání rychlosti je důležité zohlednit základní faktory ovlivňující řidiče a jeho 

chování při řízení dopravního prostředku na pozemní komunikaci. Na základě vysoké 

nehodovosti je potřeba výrazně prohloubit problematiku lidského faktoru jako 

nejpravděpodobnějšího prvku selhání při vzniku dopravní nehody. Důležitými aspekty, které 

jsou závislé na správném vnímání rychlosti, jsou vlastnosti řidiče. Mezi nejdůležitější vlastnosti 

patří schopnosti, které mohou být získány výcvikem nebo praxí. Předpokladem schopností jsou 

dispozice. Dispozice získává každý jedinec již při samotném narození. Vnímání rychlosti je 

také v prvé řadě založeno na zkušenostech. Zkušený řidič by měl lépe vnímat rychlost vozidla, 

lépe se adaptovat na cizí prostředí nejen ve dne, ale také při snížených viditelných podmínek. 

Pro objasnění dopravní nehody je důležité pochopit vztah řidiče, prostředí a stroje jako tři 

skutečnosti. Ty jsou na sobě závislé. Velmi často se subjektivní pocit řidičů neshoduje se 

skutečnou rychlostí vozidla. 

Cílem práce bude analyzovat schopnost vnímat rychlost vozidla a provést souhrn 

vlastností a aspektů, které ovlivňují vnímání řidiče. 

Teoretická část diplomové práce se bude upínat k řidiči vozidla, jeho 

psychomotorickým schopnostem, zkušenostem a faktorům ovlivňujícím vnímání rychlosti. 

Následně bude vypracovaná rešerše v oblasti vozidel.  

Praktická část bude zaměřena na řidiče vozidla a jeho schopnost dosáhnout dané 

rychlosti na počátku vymezeného úseku, se snahou tuto rychlost udržet po zbytek měřené trasy. 

Vnímání rychlosti bude záviset na zkušenostech, věku, typu vozidla a vztahu daného řidiče 

k vozidlu.  

Vyhodnocením této diplomové práce bude porovnání dosažených rychlostí jednotlivých 

řidičů pří jízdě na rovném úseku při rychlostech 30, 50 a 90 km/h. Na základě vyhodnocení dat 

z realizovaných jízdních zkoušek budou porovnány rozdíly ve vnímání rychlosti řidičů 

s ohledem na jednotlivé faktory. 
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1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Nepřiměřená rychlost se řadí mezi nejčastější příčiny dopravních nehod. Rozsah příčiny 

dopravních nehod je z velké části přisuzován řidiči. Mnoho řidičů podceňuje rizika spojená 

s vyšší rychlostí a záměrně nerespektují dopravní předpisy. Zvláště mladí řidiči si nejsou 

vědomi závažných následků spojených s nedodržením povolené rychlosti. Čím vyšší je rychlost 

vozidla, tím vyšší je riziko vzniku dopravní nehody. I přesto, že bývá těžké v rizikových 

situacích správně vnímat a předvídat chování ostatních účastníků silničního provozu, řidič 

nesmí přeceňovat své schopnosti. Při řízení vozidla je důležité, aby řidič dokázal požadované 

informace vnímat a správně vyhodnotit. 

1.1 DOPRAVNÍ NEHODA 

Dopravní nehoda je nepředvídatelná událost, která vznikla při provozu na pozemní 

komunikaci s následkem zranění, usmrcení nebo újmy na majetku zúčastněných nebo třetích 

osob. (1) 

Silniční dopravní nehoda je definovaná dle § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. Zákon 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.  

,, Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie 

nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde 

k  usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem 

vozidla v pohybu.“ (2) 

1.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY  

Zákon č. 56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (3) 

1.2.1 Rychlost 

Dle pravidel silničního provozu zákona č. 361/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů, 

které stanovují nejvyšší povolené rychlosti na určitých pozemních komunikacích, které by měl 

dodržovat každý účastník silničního provozu. (2) 
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,,(1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem 

vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní 

komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je 

možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, 

na kterou má rozhled.“ (2) 

,,(3) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg 

a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km/h; na dálnici a silnici pro motorová 

vozidla rychlostí nejvýše 130 km/h. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 

80 km/h. (2) 

,,(4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/h, a jde-li o dálnici nebo silnici pro 

motorová vozidla, nejvýše 80 km/h.“ (2) 

,,(5) Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní 

soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.“ (2) 

2 LIDSKÝ FAKTOR V DOPRAVĚ 

Rozhodujícím prvkem v dopravě je lidský faktor. U většiny nehod je prvkem selhání 

řidič. Statistiky ukazují, že lidský faktor stojí za vznikem 90 % dopravních nehod. Pro lepší 

poznání problematiky lidského faktoru byly vypracovány typické modely lidského chování při 

řízení dopravních prostředků. Tyto modely vychází z předpokladů, že řízení je skupinou 

komplexních činností vyžadující řadu zkušenostní, dovedností, schopností a vlastních 

předpokladů. Řidič je aktivní prvek, který se snaží dosáhnout určitých cílů při řízení dopravního 

prostředku (přemístění z bodu A do bodu B). Chování řidiče je výsledkem mentálního procesu, 

který je nestálý a ovlivňovaný podněty z vnitřního a vnějšího okolí. (4) 

Celý komplexní svět je soubor optických informací. Činnosti prováděné při řízení 

vozidla vychází z 90 % optického vnímání. Pouze 10 % připadá na vnímání ostatními smysly. 

Pro získání relevantních detailů dané situace si musí řidič osvojit vlastní vnímání. Správná 

schopnost vnímání se rozvíjí po ujetí 30 000 až 60 000 km. (5) 

Na vznik dopravní nehody mají vliv tři základní faktory: člověk - prostředí - stroj. 

Lidský faktor má největší podíl na vzniku dopravní nehody. Dopravní cesty a prostředí 

zapříčiňují vznik nehody z 10 %, technický stav vozidla z 5 %. (6) 
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 Obr.1 znázorňuje vliv jednotlivých činitelů na vznik dopravní nehody. Na vznik 

dopravní nehody má největší podíl řidič 57–65 %. Druhým největším činitelem je 

spolupůsobení řidiče a pozemní komunikace. Ostatní činitelé nedosahují tak velkého podílu, 

avšak na vznik dopravní nehody mohou mít velký vliv. (7) 

 

Obr. č. 1 - Podíl jednotlivých činitelů na vzniku dopravních nehod (7) 

Vznik dopravní nehody se vysvětluje rizikovými faktory. Tyto rizikové faktory dělíme 

na přímé a nepřímé. Přímé rizikové faktory jsou ty, které jsou z hlediska času ke vzniku 

dopravní nehody nejblíže. Zřídka se týkají stavu, v jakém se účastník provozu aktuálně nachází, 

ale zpravidla směřují k řízení vozidla. Přímé rizikové faktory se vztahují k řidiči, vozidlu 

či  danému prostředí. Tyto faktory jsou dále závislé na: 

 fyzickém stavu řidiče, stresu, únavě, spánku atd. 

 chybě v řízení vozidla, chybném předjíždění, špatném vnímání rychlosti ostatních 

účastníků provozu, ztrátě kontroly nad vozidlem atd. 

 špatném rozhodnutí v dopravní situaci, distrakci, špatném zpracování informací (8) 

Nepřímé rizikové faktory vytváří prostor pro vznik situací, které vedou k dopravní 

nehodě. Tyto rizikové faktory vytvářejí dlouhé řetězce, které mají blízko k dopravní nehodě, 

avšak ne vždy k ní vedou. Chování řidiče je ovlivněno nepřímými rizikovými faktory jako jsou 

únava, spěch, alkohol, stres, potřeba riskovat, soutěživost, nerespektování silničních pravidel 

apod. Mezi další faktory patří špatné ovládání vozidla, nebo návyky, které si řidič osvojil. (8) 
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2.1 ZKUŠENOSTI ŘIDIČŮ 

Nejdůležitější roli při řízení vozidla hraje řidič. Schopnosti lidí nejsou konstantní, neboť 

se neustále mění v závislosti na vnějších a vnitřních okolnostech. Pro řidiče je důležitý jeho 

zdravotní stav, který je vymezen právními normami. (1) 

Řidič začátečník aplikuje znalosti a dovednosti získané z výcviku pro získání řidičského 

oprávnění. Při řešení specifických situací získává řidič zkušenosti, které nebylo možné získat 

při výcviku. Chování řidiče je ovlivněno nedostatečnými řidičskými zkušenostmi s ohledem na 

nízký věk. U pokročilých řidičů dochází k postupnému poklesu nehodovosti, ale se stále 

velkým rizikem, které vychází z motivace přeceňování dosaženého řidičského umění. Za 

pokročilého řidiče se považuje řidič, který má za sebou minimálně desetiletou praxi v řízení 

vozidel a má komplexně zformovanou strukturu své ,,řidičské osobnosti“. Zkušený řidič je 

nositelem minimálního rizika vzniku nehody. V pokročilejším věku může docházet k přecenění 

psychických i fyzických sil. (1) 

Řidič začátečník není schopen pojmout tolik informací jako zkušený řidič, který využívá 

nejen centrální vidění, ale také periferní. Funkční zorné pole nezkušeného řidiče je menší než 

zkušeného. Nezkušený řidič není schopen ve stejné rychlosti zachytit a vyčlenit důležité 

informace jako zkušený řidič. Statistiky dokazují, že 40–50 % nehod bývá způsobeno chybou 

ve vnímání. Udávaná reakční doba činí 0,7 sekund, pokud je podmínkou, že se objekt nachází 

v centrálním zorném poli řidiče. Jestliže se nebezpečný objekt nachází v periferním zorném 

poli, může reakční doba řidiče překročit 1 sekundu. Pokud se pozornost řidiče zatíží na 

akustickou úlohu, čas reakce se dále prodlužuje. (9) 

2.2 VĚKOVÉ KATEGORIE 

Z hlediska dopravní nehodovosti se vyskytují dvě rizikové kategorie - mladí řidiči ve 

věku 18–24 let a řidiči senioři. (10) 

2.2.1 Mladí řidiči 

Mladí řidiči jsou společností vnímáni jako skupina, která představuje vyšší riziko vzniku 

dopravní nehody. Chování řidičů této kategorie často pojí tendence k riskování, soutěživosti, 

impulzivitě. Tito řidiči často přeceňují své schopnosti a v neposlední řadě ztrácí 

ohleduplnost. (10) 
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2.2.2 Starší řidiči 

Se stárnutím populace na silnicích přibývá vyššího počtu starších řidičů. Nehodě seniorů 

z velké části předchází chyba v řízení. K nejčastějším příčinám dochází z hlediska špatného 

vnímání rychlosti vozidel, v odhadu vzdálenosti a nepozornému předjíždění. S přibývajícím 

věkem dochází ke zhoršení smyslových funkcí, které znamenají horší příjem informací, jejich 

následné zpracování a jednání. (10) 

Největší počet nehod zaviněných nepřiměřenou rychlostí náleží řidičům 

ve věku 18– 26 let. Jedná se o rizikovou skupinu, zpravidla bez potřebných zkušeností. Na obr. 

č. 2 můžeme vidět, že dalším typem chybného jednání je odstup mezi vozidly, přednost v jízdě 

a odbočování. 

 

Obr. č. 2 - Chybné dopravní chování podle věku řidiče (10) 

2.3 ROZDĚLENÍ MUŽI, ŽENY 

Jestli jsou muži, nebo ženy lepšími řidiči, o to se vede mnoho spekulací. Ženy jsou 

vnímané jako horší řidiči, jejich styl jízdy je však bezpečnější. Ve statistikách jsou u žen 

evidovány nižší počty zaviněných nehod. Důležitý rozdíl je v jednotlivé povaze a způsobu 

myšlení řidiče. Muži mají od dětství lepší vztah k technice, čímž jsou bezpochyby technicky 

lepšími řidiči. (11) 

Muži se řízení vozidla věnují podstatně intenzivněji. Mají lepší prostorové vnímání, na 

silnicích se cítí jistěji, suverénněji a lépe odhadují dopravní situaci. Mužské vnímání rychlosti 

a vzdálenosti je přesnější, díky tomu také více riskují. Ženy při řízení často ovlivňují emoce 

a mají větší problém v odhadu chování ostatních účastníků dopravního provozu. Ženy hůře 
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vyhodnocují vzdálenosti přibližujících se vozidel, zvlášť při snížené viditelnosti. Před 

započetím určitého manévru se dostatečně přesvědčí o dané situaci na silnici. Z pohledu 

zrakového vnímání mají ženy lepší zrak a širší zorné pole. Vnímají více podnětů než muži. Na 

druhou stranu však zahlcují svůj mozek více podněty, které nejsou tak důležité a ubírají 

pozornosti primárním podnětům. Ženy potřebují více času na vyhodnocení informací, které jsou 

důležité. (12) 

Sluchové vnímání žen je koncentrovanější, dokáží vnímat více podnětů dohromady. 

Přestože ženy zachytí víc zvuků než muži, potřebují víc času na jejich zpracování. Problém žen 

je určit, z jaké strany zvuk přichází. (12) 

Pozornost žen je kolísavější. Žena v rizikové situaci často brzdí i přesto, že je to v daném 

momentě nevhodné. Reakční čas u mužů je kratší. Muži dokáží rychleji vyhodnotit situaci 

a lépe jednat. Ženy dlouze přemýšlí, jaké řešení by bylo v daný okamžik nejvhodnější. To 

ovšem prodlužuje čas a snižuje rychlost rozhodnutí. Mužům všeobecně nevadí blízkost 

ostatních vozidel. Velmi často nedodržují bezpečnou vzdálenost a podceňují rychlost vozidel 

ostatních účastníků silničního provozu. Myslí si, že jsou schopni velmi rychle zareagovat 

a zabrzdit. Muži mají větší tendenci se svými vozidly soutěžit a snaží se s vozidlem dosáhnout 

maximálního výkonu. (12)  
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3 PSYCHOMOTORICKÉ SCHOPNOSTI ŘIDIČE 

3.1 POZORNOST 

Lidé si myslí, že pozornost je poměrně přesnou reflexí okolního světa. Ve skutečnosti 

si člověk uvědomuje pouze část informací, jedná se o mentální proces. Pozornost lidem 

umožňuje monitorovat vnitřní i vnější prostředí a vybírat ty podněty, kterou jsou v danou chvíli 

nejdůležitější. (13) 

Nepozornost u řidiče je charakterizovaná jako koncentrace odvrácená jinam než 

k dopravní situaci. Může být zaměřena na vnější, ale také na vnitřním podněty. Odvrácená 

pozornost je častou příčinou selhání lidského faktoru. (5)  

Vznik nebezpečné situace může mít za příčinu soustředění se na informaci, která je pro 

řidiče z daného hlediska aktuálních podmínek méně důležitá. Výběr toho, co má být v dané 

situaci vnímáno, je důsledkem pozornosti. (14) 

Kvalita pozornosti závisí na aktuálním psychickém a fyzickém stavu řidiče, na jeho 

motivaci, praxi, zkušenostech a aktuální dopravní situaci. Pozornost se dělí na záměrnou 

a bezděčnou neboli neúmyslnou. Pozornost záměrná je koncentrace řidiče na podněty 

související s řízením vozidla a je velmi důležitá pro správné jednání a bezpečnost na 

komunikaci. Pozornost bezděčná se projeví, pokud řidiče začne zajímat něco jiného než 

primární podněty, např. billboard, komunikace s cestujícími, mobilní telefon apod. (12) 

3.2 VNÍMÁNÍ  

Vnímání neboli percepci můžeme definovat jako organizaci a interpretaci senzorických 

informací. Konečné interpretace informací dochází v lidském vědomí. Vnímání je proces, jehož 

výsledkem jsou vjemy. Vjemy se značně liší od neúplných údajů, které zaznamenávají naše 

smysly. Lidé mají tendenci doplňovat chybějící informace, seskupovat objekty, vidět celky 

a dávat si dohromady zvuky. Nyní existují dvě hlavní teorie lidského vnímání. První z nich 

představuje konstruktivní mentální děj. Tento děj se odvíjí od dřívějších zkušeností a myšlení. 

Druhé vnímání vychází z přímé percepce, která je vrozená. Vnímání tedy není úplně závislé na 

zkušenostech. Tyto zkušenosti jsou získávány z učení. (13)  

V závislosti na zkušenostech je důležitým prvkem rozsah vnímání, který zachycuje 

počet prvků, které je schopen řidič zaznamenat v průběhu jedné zrakové fixace. Využívat 

periferní vidění je schopnost, která závisí na zkušenostech z řízení vozidla. (9) 



19 

3.2.1 Zrakové, sluchové a hmatové vnímání 

Nejdůležitějším smyslovým orgánem řidiče je zrak. Zrakem řidič zachytí až 90 % 

informací, které dále zpracovává. Čím vyšší je rychlost vozidla, tím lepší musí být zraková 

ostrost řidiče, aby byl schopen zachytit všechny potřebné informace. Zraková ostrost zaručuje 

správné a rychlé přečtení dopravních ukazatelů, kontrolu nad ostatními účastníky dopravního 

provozu a nad dopravní situací. Při snížené ostrosti zraku jsou typické nehody při předjíždění, 

nebo odbočování, kdy řidiči špatně odhadují rychlosti protijedoucích vozidel. Relativní rychlost 

ostatních vozidel musí řidič správně vyhodnotit před započetím daného manévru. (15) 

Řidič se za jízdy neustále setkává se zrakovými klamy. Ty jsou důležité hlavně při 

vnímání velikosti, směru a prostoru. Vnímání těchto vztahů ovlivňuje i rychlost jízdy. Méně 

zkušení řidiči nabývají při vysokých rychlostech dojmu zužující se silnice a nejsou schopni 

rozeznat, zda vozidlo před nimi stojí nebo se pohybuje. Při vyšších rychlostech, zejména kolem 

100 km/h, se zorné pole řidiče pohybuje okolo 40 %. To znamená, že vše, co se nachází mimo 

zorné pole, řidič nedokáže vnímat. Řidiči, kteří si tyto zrakové klamy neuvědomují, mohou při 

jízdě, zejména při předjíždění, jednat nesprávně a rizikově. Vnímání dopravní situace je 

záležitostí osobní. Vybrat v dané situaci to nejdůležitější bývá odlišné u řidičů, kteří jsou 

v odlišném psychickém rozpoložení. Obecně tak platí důležitost dodržování základních 

pravidel ať už legislativních (dodržování maximálních povolených rychlostí), nebo obecně 

doporučených (bezpečná vzdálenost). (16) 
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Obr. č. 3 - Vnímání dopravní situace (17) 

Vizuální vnímání podnětů je často nepřesné a dochází ke špatnému odhadu rychlosti. 

Na řidiče často působí vizuální iluze a zkreslené podněty, které jejich styl jízdy výrazně 

ovlivňují. Řidiči mají tendenci všeobecně svoji rychlost podhodnocovat. Vnímání se však může 

v závislosti na ostatních smyslech výrazně lišit. Sluchové vnímání je pohyblivé, neboť zvuky 

jsou generovány pohybem objektů. Podle výsledků Bayesovského modelu, který se zaměřil na 

vnímání rychlosti pomocí sluchu, se zdají být hlučnější předměty rychlejší. Pokud by se jednalo 

o vnímání sluchem v normálním prostředí, došlo by ke zkresleným výsledkům měření, jelikož 

se nejedná o ideální prostředí bez šumu a rušivých elementů. (18) 

Informace z okolí a stavu vozidla přijímá řidič také sluchem. Sluchové vnímání je pro 

řidiče důležité z hlediska bezpečnosti a plynulého provozu na pozemní komunikaci. Za jízdy 

může řidič vnímat několik zvuků (technický stav vozidla, rychlost jízdy, výstražné signály nebo 

signály ostatních účastníků silničního provozu). Důležité je zaměřit se na zvuky v hustém 

silničním provozu, na nepřehledných křižovatkách nebo na železničních přejezdech. (5) 

Zdroje hluku automobilu můžeme rozdělit do tří skupin: 

 závislý na otáčkách motoru (výfuku, sání, mechanickém hluku motoru, nebo chladícím 

ventilátoru) 
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 závislé na rychlosti jízdy (vzduchu, který obtéká karoserii vozidla, hluku převodového 

ústrojí nebo odvalování pneumatik) 

 ostatní zdroje zvuku (vibrace jednotlivých dílů vozidla a karoserie, nevyváženost kol, 

nerovnosti vozovky) (19) 

Ani hmatové vnímání není při jízdě zanedbatelné. Informace může řidič vnímat pomocí 

hmatových receptorů rukou, dále jsou to informace z receptorů nohou nebo informace ze 

zádových a hýžďových receptorů, které vyjadřují síly působící na vozidlo v různých situacích, 

např. při akceleraci, deceleraci, při jízdě zatáčkou nebo při předjíždění. (5) 

3.3 VLIV OKOLNÍCH PODMÍNEK  

Dopravní nehody, které jsou zaviněné nepřiměřenou rychlostí, jsou ve statistikách mezi 

prvními. I přesto, že dle legislativ platí rychlostní limity na pozemních komunikacích, je 

důležité, aby řidiči správně přizpůsobili rychlost vozidla vzhledem k aktuálním podmínkám 

(hustotě dopravního provozu, povětrnostním vlivům, povrchu vozovky). Subjektivní vnímání 

rychlosti je závislé na vnějších a vnitřních faktorech. (5) 

3.3.1 Denní doba 

Denní doba má výrazný vliv při řízení vozidla. Odhad rychlosti vlastního vozidla za 

jízdy v noci je značně horší než ve dne. Pro odhad rychlosti je důležité využití periferního 

vidění. Jelikož je periferní vidění v noci velmi omezeno, dochází k velmi nepřesnému odhadu 

rychlosti. Za tmy dochází k nízké rozlišitelnosti jasů a velké citlivosti na oslnění. Odhad 

rychlosti a vzdálenosti je také výrazně horší než ve dne. Řidič se musí adaptovat na tmu nebo 

šero, aby rozeznal tvary předmětů při jasu menším, než několik setin nitu (NT). (5) 

3.3.2 Typ komunikace a směr pohybu 

Dle zákona č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, pozemní komunikace 

dělíme na čtyři kategorie. Dálnice, silnice (I.-III. třídy), místní a účelové komunikace. (20) 

Nejen typ komunikace, ale také šířka, délka a povrch jsou důležitým faktorem při 

vnímání rychlosti. 

,,Vnímanou rychlost významně ovlivňují rozměry podnětového pole, přičemž pohyb 

objektu v úzkém poli (tj. na ,,malém prostoru˝) se nám zdá rychlejší než pohyb objektu 

odehrávající se na větší ploše.“ (21) 
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Vnímání rychlosti ovlivňuje také to, v jakém směru se k nám pohybuje pozorovaný 

objekt. V souhlasném směru je vnímaná rychlost sledovaného objektu nižší. Při nesouhlasném 

směru je tomu naopak. Vnímaná rychlost se značně liší také v závislosti na směru pohybu 

vzhledem k ose pohledu. V radiálním směru připadá řidiči rychlost objektu vyšší. (21) 

Na volném prostranství působí silnice širší, než ve skutečnosti je. Pokud je silnice 

lemovaná stromy nebo se v blízkosti nacházejí domy, působí komunikace opticky užší. Řidič 

má tendenci vnímat rychlost vyšší, pokud se pohybuje v užším nebo ohraničeném prostoru. Při 

vyšších rychlostech mají méně zkušení řidiči pocit, že se silnice zužuje a nedokáží správně 

vnímat, zda je vozidlo před nimi v pohybu, nebo stojí. (5)  

3.3.3 Distraktory pozornosti 

Jev, ohrožující pozornost řidiče, se nazývá distrakce. Nepozornost je způsobena 

koncentrací řidiče na podnět, který s řízením nesouvisí. Primární pozornost je odvedena 

k pozornosti sekundární. Mezi nejčastější podněty, které mohou odvrátit řidičovu pozornost, 

patří telefonování, komunikace se spolujezdci, obsluha rádia, konzumace potravin nebo 

manipulace s předměty ve vozidle. V současné době je problematika distrakce řidičů úzce 

spjatá s vozidly vybavenými inteligentními systémy. (12) 

Vizuální vnímání narušují zpravidla všechny ostatní distrakce, neboť řidič přestává 

sledovat situaci před vozidlem. Při telefonování nebo komunikaci se spolujezdci je narušeno 

sluchové vnímání řidiče, který se nemůže soustředit na zvuk svého vozidla a situaci v silničním 

provozu. Rádio nebo hudební přehrávač patří do běžné výbavy vozidla. Poslouchání hudby při 

řízení vozidla může být pro nezkušeného řidiče větším rizikem. Výběr hudby ovlivňuje styl 

jízdy. Rychlá hudba svádí k agresivnější jízdě. Poslech hudby má ale také svá pozitiva, neboť 

působí proti vzniku monotonie a snižuje vliv únavy na řidiče. (12) 

Obr. č. 4 zobrazuje faktory distrakce řidiče. Soustředění řidičů je v posledních letech 

stále více ovlivněno moderními technologiemi. Pozornost řidiče je nejvíce ohrožena při použití 

mobilního telefonu (prohlížení internetu, čtení a psaní SMS nebo telefonování). Běžné aktivity, 

jako je konzumace jídla, poslech hudby nebo komunikace s ostatními spolujezdci, patří podle 

mnoha řidičů mezi málo ohrožující faktory. Tolerantní k používání moderních technologií jsou 

převážně mladí řidiči do 30 let. (22) 
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Obr. č. 4 - Do jaké míry odvádí následující faktory pozornost řidičů od řízení (22) 

3.3.4 Počasí 

Počasí se podílí až na třetině všech dopravních nehod. Zhoršená viditelnost 

v nepříznivém počasí snižuje řidiči vnímání okolních předmětů a dochází ke zpomalení reakcí. 

Mezi nepříznivé podmínky patří mlha, která izoluje řidiče od okolního prostředí a zkresluje 

vnímání okolí. Mlha dokáže opticky okolní předměty oddálit a způsobit 3x vyšší 

pravděpodobnost dopravní nehody. Největší nástrahou je vzájemná kombinace nepříznivých 

vlivů a tím mnohonásobně horší koncentrace. Jízda za tmy zhoršuje schopnost správně posoudit 

vzdálenost vozidel a jejich pohyb. Při jízdě se výrazně zkracuje viditelná vzdálenost a zmenšuje 

se ostrost periferního vidění. Na řidiče působí únava, se kterou souvisí snížená pozornost 

a opožděné reakce. (23) 

Při zkoumání odhadu vzdálenosti v mlze se zjistilo, že při dohledu mezi 30 až 130 m 

jsou objekty vnímány podstatně vzdálenější a zároveň i větší. Pří jízdě v mlze se zrak řidiče 

nedokáže správně adaptovat. Po prvních minutách se řidiči může zdát, že v mlze vidí lépe 

a  zřetelněji. Jedná se pouze o zdání, které může jízdu řidiče negativně ovlivnit. (5) 
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4 REŠERŠE V OBLASTI VOZIDEL 

4.1 MOTOROVÉ VOZIDLO 

Dle evropských podmínek se vozidla rozdělují do základních kategorií, pro které platí 

stejné technické podmínky. Podmínky provozu na pozemních komunikacích upravuje zákon 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.  Vozidla se dělí 

do 7 kategorií. (3) 

4.1.1 Kategorie 

Kategorie L 

Vozidla, která mají zpravidla méně než 4 kola 

Mopedy 

LA – dvoukolová vozidla s objemem válců motoru do 50 cm³  

LB – tříkolová vozidla s objemem válců do 50 cm³ a rychlostí nepřesahující 45 km/h 

Motocykly  

LC – dvoukolová vozidla s objemem motoru nepřesahující 50 cm³ 

LD – vozidla s postranním vozíkem, která mají tři kola umístěna nesouměrně vzhledem 

ke střední podélné rovině a přesahují svým objemem 50 cm³ 

LE – motorové tříkolky, které mají tři kola umístěna souměrně ke střední podélné rovině 

a přesahují svým objemem a maximální konstrukční rychlostí tříkolový moped (24) 

Kategorie M 

Motorová vozidla, která mají nejméně 4 kola 

M1 – jsou vozidla, která mají nejvýše osm míst pro přepravu osob, kromě místa řidiče  

M2 –  vozidla, která mají více než osm míst, kromě místa řidiče pro přepravu osob a jejichž 

nejvyšší přípustná hmotnost je 5 000 kg 

M3 – vozidla, která mají více než osm míst, kromě místa řidiče a jejichž nejvyšší přípustná 

hmotnost je nad 5 000 kg (24) 

Kategorie N 

Motorová vozidla, která mají nejméně 4 kola a využívají se pro přepravu nákladu. 
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N1 – vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost dosahuje maximálně 3 500 kg 

N2 – vozidla, jejichž nejmenší přípustná hmotnost dosahuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje hmotnost 

1200 kg 

N3 – vozidla, jejichž přípustná hmotnost přesahuje 1 200 kg (24) 

Kategorie O 

Přípojná vozidla 

O1 – přípojná vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost dosahuje nejvýše 750 kg 

O2 – přípojná vozidla, jejichž přípustná hmotnost přesahuje 750 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg 

O3 – přípojná vozidla, jejichž přípustná hmotnost je vyšší než 3 500 kg, ale nepřevyšuje 

10 000 kg 

O4 – přípojná vozidla, jejichž hmotnost převyšuje 10 000 kg (24) 

Kategorie T -  

Kategorie T označuje traktory zemědělské, nebo lesnické 

Kategorie S – 

Pracovní stroje 

Ss – pracovní stroje samojízdné 

Sp – pracovní stroje přípojné (24) 

Kategorie R 

Kategorie R označuje všechny druhy nemotorových vozidel, která nejsou přípojnými 

vozidly.  

Do kategorie patří – jízdní kola, ruční vozíky, nemotorová vozidla pro invalidy, 

potahová vozidla, vozidla bez karoserie, speciální čtyřkolky, jednonápravový traktor 

s přívěsem a také některá pásová motorová vozidla. (24) 

Předmětem této diplomové práce jsou osobní automobily (M1), které se využívají pro 

přepravu osob a jedno nákladní vozidlo do 3,5t (N1) pro přepravu nákladu. 

4.1.2 Typ karoserie 

Karoserie je část automobilu sloužící k přepravě osob nebo nákladu. Nejedná se pouze 

o funkci přepravní, ale také ochrannou. Funkční požadavky karoserie úzce souvisí s bezpečností 
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při přepravě osob nebo nákladu. Karoserie musí plnit provozní bezpečnost, která se dělí na 

aktivní a pasivní. Aktivní bezpečnost je opatření, které snižuje riziko vzniku dopravní nehody. 

Pasivní bezpečnost snižuje následky dopravní nehody. (19) 

Tvar karoserie vozidla závisí na počtu přepravovaných osob, nákladu nebo druhu 

silnice. Karoserie automobilů lze dělit do několika druhů dle typu střechy, zadní a přední části 

vozidla nebo jeho užití. Podle účelu se rozlišují vozidla na osobní automobil, autobus, nákladní 

automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo, traktor a ostatní vozidla. (19) 

V dnešní době se snaží výrobci dosáhnout všestrannosti vozidla a není tak jasné, do jaké 

skupiny je vozidlo zařazeno. (25) 

Sedan 

Sedan (v anglickém prostředí známé jako saloon) je automobil s tříprostorovou 

konfigurací karoserie. V prostoru pro cestující jsou dvě řady sedadel, přičemž zavazadlový 

prostor je přístupný pouze zadním víkem, které není součástí zadního okna. (26) 

Typické příklady těchto vozů jsou: Škoda Fabia, Škoda Superb, Volkswagen Passat. 

Hatchback 

Hatchback je tzv. dvouprostorovým vozidlem, u něhož prostor pro cestující 

a zavazadlový prostor není oddělen. Prostor pro cestující a zavazadlový prostor zde tvoří 

druhou část, zatímco první část tvoří příď automobilu ukrývající motor. Výklopná záď se 

svažuje stejně rychle jako u kombi, zavazadlový prostor ale není tak objemný. Přístup do 

zavazadlového prostoru zajišťují tzv. třetí nebo páté dveře, v závislosti na tom, zda vůz 

disponuje jedním nebo dvěma páry bočních dveří. Dnes se jedná o jeden z nejtypičtějších druhů 

karoserie. (26) 

Typické příklady těchto vozů jsou: Škoda Fabia, Škoda Citigo, Ford Fiesta. 

Liftback 

Jedná o pětidveřový automobil, který kopíruje siluetu sedanu. Na rozdíl od sedanu je 

však zavazadlový prostor přístupný nikoliv jen zadním víkem, ale výklopnými dveřmi, jejichž 

součástí je i zadní okno. Přístup do zavazadlového prostoru je tak mnohem snazší než u sedanu. 

Ve srovnání se sedanem není kufr jasně oddělen od kabiny. Jedná se tedy o dvouprostorový 

automobil, který je podobný karoserii hatchback nebo kombi. (26) 

Typické příklady těchto vozů jsou: Škoda Octavia, Ford Mondeo, Opel Insignia. 
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Kombi 

Kombi je druh dvouprostorového automobilu s velkým zavazadlovým prostorem. 

Charakteristickým prvkem je delší zadní partie a prodloužená linie střechy, která narozdíl 

od sedanu pokračuje i nad zavazadlový prostor. Zadní výklopná část je ve srovnání s karoserií 

hatchback svislejší a zakončena rozměrným víkem, kterým je přístupný zavazadlový prostor. 

Páté dveře se přitom otevírají směrem nahoru, v některých případech i do strany (Mini 

Clubman). Kufr je přístupný dvojicí do stran otevíraných dveří. (27) 

Typické příklady těchto vozů jsou: Škoda Superb, Volkswagen Passat, Audi A4. 

SUV 

SUV (sportovně-užitková vozidla) jsou terénní automobily, které jsou více než jízdě 

v terénu přizpůsobeny jízdě na běžné komunikaci. Jsou tedy tzv. kompromisem, který nenabízí 

takové terénní schopnosti jako offroady, ale zároveň jsou tyto vozy na běžné silnici mnohem 

pohodlnější. Mimo zpevněné cesty toho SUV zvládnou mnohem více než klasická auta. (26) 

Typické příklady těchto vozů jsou: Mitsubishi Outlander, Fiat Panda 4×4, Škoda Yeti, 

Škoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, BMW X5. 

MPV 

MPV (z anglického výrazu Multi-Purpose Vehicle, víceúčelové vozidlo) známé jako 

vany či minivany. Jedná se o rodinné automobily s vysokou karoserií. Tyto vozy však nejsou 

určeny k převážení nákladu, ale k převážení osob. MPV disponují vnějšími tvary podobné 

karoserii kombi, proti kterým jsou však vyšší. Obvykle mívají pětici dveří, druhý pár dveří 

někdy bývá i posuvný. Dnes je výraz van spíše používán pro osobní verze dodávek. (26) 

Typické příklady těchto vozů jsou: Ford C-MAX, Mazda MPV, Škoda Roomster, 

Renault Espace. 

Offroad 

Offroad jsou vozidla určená pro jízdu v terénu, čemuž je uzpůsobena i stavba karoserie, 

tedy vysoká světlost, brodivost a vynikající nájezdové úhly, které zaručují perfektní průjezd 

terénem. Vozidla offroad jsou postavena na prostorovém rámu. Pravé offroady jsou pomalu 

vymírajícím druhem automobilů, které postupně nahrazují vozidla SUV, jejichž vlastnosti jsou 

pro většinu majitelů vhodnější. (26) 

Typické příklady těchto vozů jsou: Mercedes-Benz G a Jeep Wrangler. 
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Další druhy karoserie: cabrio, kupé, landaulet, limuzína, pickup, roadster, targa. 

Speciální vozidla jsou pohřební, sanitní, záchranářské, sportovní, vyprošťovací apod. 

4.1.3 Třídy 

Rozdělení automobilů do tříd se neřídí žádnou normou ani zákonem. Jedná se 

o rozdělení samotných výrobců, rozhodujících o kategoriích vozů za přítomnosti organizací 

zabývajících se analýzou trhu. Neexistuje žádné přesné rozdělení automobilů do tříd 

a o příslušnosti zařazení automobilu do dané třídy rozhodují jeho vnější rozměry, motorizace 

a vnitřní výbava. U každého nového modelu musí výrobce obhájit jeho zařazení do dané 

kategorie. (28) 

Malé neboli mini vozy 

Jsou malá vozidla o délce do 3,5 m s objemem motoru do 1 000 cm 3 využívané převážně 

ve městech. Průměrný výkon motoru dosahuje hodnoty 48 kW. Typem mini vozů jsou nejčastěji 

třídveřové nebo pětidveřové karoserie hatchback nebo MPV. Do třídy malé a mini vozy patří 

Opel Agila, Fiat Panda, Škoda Fabia, Hyundai Getz. (27) 

Nižší střední třída 

Vozidla o délce od 4 m do 4,6 m s objemem motoru do 1,8 cm3. Průměrná hodnota 

výkonu je 74 kW. Všechny typy karoserií. Do nižší střední třídy patří VW Golf, Ford Focus, 

Škoda Octavia nebo Renault Megane. (27) 

Střední třída 

Je kategorie automobilů mezi nižší střední třídou a vyšší střední třídou. Vozidla mají 

délku do 4,5 m. Průměrná hodnota výkonu je 94 kW. Středně velké vozy s dostatkem místa pro 

pohodlí a asistenčními systémy. Do střední třídy patří např. Mazda 6, Ford Mondeo, Audi A4, 

VW Passat. (27) 

Vyšší střední třída 

Vyšší střední třída je těsně pod hranicí třídy luxusní. Vozidla dosahují délky do 5 m. 

Průměrná hodnota výkonu je 122 kW. Vozidla mají silnější motory a luxusní výbavu s velmi 

kvalitními materiály. Do vyšší střední třídy patří Škoda Superb, Audi A6, Mercedes 

Benz  E. (27) 
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Vozy nejvyšší třídy 

Vozy nejvyšší třídy se označují také jako luxusní třída, zastupují vozy s většími rozměry 

a kvalitními materiály ve vnitřním prostoru. Jedná se zpravidla o sedany, které poskytují 

pohodlí na zadních sedadlech. Průměrná hodnota výkonu je 185 kW. Do luxusní třídy patří vozy 

Audi A8, BMW 7, Mercedes Benz S. (27) 

Sportovní třída 

Sportovní vozy se liší od ostatních tím, že je na ně kladen větší důraz v dynamice než 

v praktičnosti. Jedná se o automobily, které jsou sportovní, ale zároveň musí splnit veškeré 

podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Do sportovní třídy patří Peugeot 307 CC, 

BMW 645, Mazda RX8 nebo BMW 6. (27) (29) 

4.1.4 Velikost vozidla 

 Nejen velikost, ale i výška vozidla všeobecně ovlivňují vnímání rychlosti. 

Řidiči vozidel typu SUV nebo offroad mají tendenci nadhodnocovat schopnosti svého vozu. 

Dle výzkumu bylo zjištěno, že řidiči, kteří řídili vozidlo z nižší výšky, byli schopni lépe 

odhadnout rychlost vozidla bez kontroly tachometru. Naopak řidiči sedící ve vyšší poloze 

dosahovali vyšších rychlostí. (30) 

4.1.5 Typ převodového ústrojí 

Manuální převodovka 

Jedná se o vícestupňovou převodovku, kdy je řidič nucen volit převodové stupně. 

Manuální převodovka má možnost řazení nejméně tří převodových stupňů v jednom směru 

a jednoho stupně zpětného chodu. Při řazení jednotlivých stupňů je využita síla lidské ruky, 

servomotor nebo posilovač. Manuální převodovka umožňuje řidiči plnou kontrolu nad 

vozidlem. Řidič si sám volí, kdy je vhodné řadit, a sám kontroluje prokluz spojky. U manuální 

převodovky jsou minimalizované ztráty v přenosu výkonu mezi motorem a převodovkou, 

protože jsou kola pevně spojena s klikovou hřídelí. (31) 

Automatická převodovka 

Automatická převodovka neboli automat je typ převodového ústrojí, který samočinně 

mění převodový poměr (převodové stupně). Rozdílem je absence spojkového pedálu a přidaná 

volicí páka, na které jsou obvykle umístěna písmena P, R, N, D. Podle volby písmene na páce 

si řidič stanoví pohyb svého vozidla. Jelikož řidič ovládá pouze plyn a brzdu, je schopný lépe 
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sledovat provoz před vozidlem a mít přehled nad dopravní situací. Výhoda automatické 

převodovky spočívá ve správném a přesném řazení ve správných otáčkách. Nevýhoda je, že si 

řidič nemůže zvolit, kdy chce zařadit určitý převodový stupeň. Některé převodovky jsou 

schopné řadit i v nevhodných momentech s poměrně dlouhou prodlevou. Moment přeřazení se 

vypočítává z aktuální rychlosti vozidla, míry sešlápnutí pedálu a dalších dat. U automatické 

převodovky dochází k co nejnižší spotřebě paliva řazením nejvyššího rychlostního stupně. Pro 

mnoho řidičů může být pořízení vozidla s automatickou převodovkou pohodlnější a jednodušší 

volbou. (31) 

Ve své práci se zabývám vnímáním rychlosti řidičů při řízení automobilů s oběma typy 

převodového ústrojí a následnému srovnání naměřených hodnot. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 REALIZACE MĚŘENÍ 

Měření bylo rozděleno do několika dní. První měření probíhalo ve dnech 19.11 

a 9.12.2017. Jednalo se o zimní měsíce. Druhé měření probíhalo v jarním období, ve dnech 4. 3. 

a 10. 3. 2018. První den jezdili 4 řidiči ve třech automobilech (Škoda Felicia, Volkswagen 

Passat B5, Škoda Octavia III). Dne 9.12. odjezdilo 5 řidičů další tři vozidla (Mercedes, Citroen 

Jumper a Škoda Octavia III). Dne 4. 3. 2018 řidiči jezdili ve vozidlech Ford Focus 

a Volkswagen Passat B8. Při měření se vystřídalo celkem 7 řidičů, každý z nich projel měřenou 

trasu ve třech rychlostech (30, 50 a 90 km/h).  

5.1.1 Místo měření 

Měření probíhalo na ulici V. Nejedlého za Vyškovem ve směru k obci Radslavice. 

Řidiči projížděli rovný měřený úsek ve vzdálenosti 1,3 km na nefrekventované silnici 

za nesnížených, viditelných podmínek. Stav vozovky byl suchý, klimatické podmínky 

cca 12°C. Na této trase byl předem zvolen bod počátku a konce měření (označené stromy). Před 

samotným měřením byl každý řidič podrobně seznámen s trasou. 

 

Obr. č. 5 - Místo měření na mapě (archiv autora) 
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Obr. č. 6 - Stanovení počátku měření jednotlivých rychlostí (archiv autora) 

Tab. č. 1 Stanovení počátku měření pro rychlosti 30, 50 a 90 km/h (archiv autora) 

Rychlost [km/h] Délka celého úseku [m] Počátek měření [m] Měřený úsek [m] 

30 1 300 150 1 000 

50 1 300 250 1 000 

90 1 300 400 800 

 

5.1.2 Měřicí technika  

Pro měření byl použit přístroj V-BOX (obr. č. 7). Přístroj zobrazil aktuální rychlosti při 

jízdě se záznamem grafu. Jako záloha měření byla během jízdy použita aplikace RaceChrono, 

která je určena na mobilní telefony a počítače. Naměřené hodnoty z obou přístrojů byly 

následně porovnány. 
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Obr. č. 7 - Použití V-BOXU (archiv autora) 

V-Box 

Jedná se o bezkontaktní měřicí přístroj, který funguje pomocí GPS signálu a je určený 

pro měření rychlosti, času a výkonu. V-Box má 20 Hz a zpracovává aktuální polohu vozidla 

20krát za sekundu. Výsledky ukládá na externí úložiště (paměťová karta). Zpracování 

naměřených hodnot probíhalo v programu Circuit Tools (obr. č. 9) na přenosném počítači 

okamžitě po dokončení jízdy (obr. č. 8). 

 

Obr. č. 8 - Použití měřící techniky (archiv autora) 
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Obr. č. 9 - Záznam trasy v programu Circuit Tools (archiv autora) 

RaceChrono 

Racechrono je program, zaznamenávající jízdu pomocí grafů včetně rychlosti, 

vzdálenosti, výkonu a času. Na obr. č. 10 můžeme vidět průběh trasy daného řidiče. V horní 

části byla zaznamenaná trasa pomocí GPS se šipkou v aktuálním bodě. Pod tímto oknem je graf 

rychlosti v závislosti na dráze. Červená svislá čára nám znázorňuje, v jaké vzdálenosti se řidič 

nacházel a jakou rychlost dosáhl. V tomto případě se jedná o počátek měření rychlosti 50 km/h 

ve vzdálenosti 250 m, tedy v okamžiku, kdy měl řidič dosáhnout požadované rychlosti. Stejným 

způsobem byla ověřena správnost výsledků pomocí přístroje V-BOX. 
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Obr. č. 10 - Zaznamenaná trasa pomocí aplikace Racechrono na mobilním telefonu (archiv 

autora) 

5.1.3 Měřené rychlosti 

Pro měření bylo nutné zvolit rychlosti, kterými se na pozemních komunikacích jezdí 

nejčastěji a které jsou pro vnímání podstatné. Měřené rychlosti byly zvoleny na základě zákona 

č. 361/2000 popsaného v kapitole 1.2.1. 

Rychlost 30 km/h 

Mnoho řidičů je přesvědčeno, že rychlost 30 km/h je poněkud bezvýznamná, a tudíž 

i málo respektovaná. Zón, kde je povolená rychlost maximálně 30 km/h, přibývá. Jedná se o tzv.     

,,pomalé“ zóny. Omezení rychlosti se vyskytuje hlavně v obydlených zástavbách, pokud hrozí 

vyšší riziko střetu s dětmi. Rychlost je stanovena pro přejíždění přes železniční přejezd, pokud 

přerušovaně nesvítí bílé světlo. Jízda přes zpomalovací práh bývá zpravidla vymezena 

přejezdovou rychlostí 30 km/h. Předpoklad zavádění více zón s omezenou rychlostí má přispět 

ke zvýšení bezpečnosti. Brzdná dráha se při rychlosti 30 km/h výrazně zmenšuje a to na 13,3 m. 

Při této rychlosti vydává automobil hluk o 3– 5 decibelů nižší, než u rychlosti 50 km/h. 

Pomalejší jízda snižuje počet dopravních nehod až o 20 %.  (32) (33) 

Rychlost 30 km/h je špatně vnímatelná, proto je nutné, aby řidič neustále kontroloval 

rychlost na tachometru. Jeho pozornost je tak výrazně zhoršena. Jízda při této rychlosti je méně 

efektivní, což úzce souvisí s ekologičností provozu. Při dané rychlosti je řazen první až druhý 

rychlostní stupeň. (33) 
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Rychlost 50 km/h 

Rychlost 50 km/h je určena pro jízdu ve městech a obcích dle zákona 

č. 361/2000 v kapitole 3.1. V současné době platí tato rychlost ve většině evropských 

zemí. (34) 

Řidiči jezdí rychlostí 50 km/h velmi často. Proto je zřejmé, že vnímání této rychlosti 

bude lépe odhadnutelné než rychlosti nižší. Při rychlosti 50 km/h dosahuje brzdná dráha 28 m, 

což je skoro dvojnásobek brzdné dráhy u rychlosti 30 km/h. (35) 

Rychlost 90 km/h 

V České republice se rychlostí 90 km/h jezdí mimo obce. Rychlost nad 70 km/h, zvláště 

na rovných silnicích, za hluku a v hustém provozu bývá značně podceňována.  Při rychlosti 

90 km/h činí brzdná dráha na suché vozovce 70 m. Na mokré vozovce se brzdná dráha 

prodlužuje na 88 m. (35) 

5.1.4 Vozidla 

Na měření bylo vybráno 7 rozdílných vozidel. Výběr byl zaměřen na motorizaci 

(výkon), velikost vozidla, kategorii a typ převodového systému. Neméně důležitým parametrem 

byla velikost vnitřního prostoru a komfort vozidla. 
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Škoda Felicia 

Osobní vozidlo Škoda Felicia bylo vyrobeno v roce 1999. Vozidlo patří do nižší střední 

třídy. Je vybaveno motorem s označením 1.3 MPI. s výkonem 50 kW. Vozidlo disponuje 

manuální převodovkou a základní výbavou bez posilovače řízení. 

 

Obr. č. 11 - Škoda Felicia (archiv autora) 

Citroen Jumper 

Nákladní vozidlo Citroen Jumper je řazen do kategorie N (N1 – do 3500 kg). Vozidlo 

patří do nižší střední třídy. Je vybaveno motorem s označením 2.2 HDI s výkonem 74 kW. 

Vozidlo disponuje manuální převodovkou, využívá se pro převoz nákladu. 

 

Obr. č. 12 - Citroen Jumper (archiv autora) 
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Volkswagen Passat B5 

Osobní automobil Volkswagen Passat B5 byl vyroben v roce 1999. Vozidlo patří do 

nižší střední třídy. Je vybaveno motorem s označením 1.9 TDI s výkonem 105 kW. Vozidlo 

disponuje manuální převodovkou. 

 

Obr. č. 13 - Volkswagen Passat B5 (archiv autora) 

Ford Focus II 

Osobní automobil Ford Focus II byl vyroben v roce 2006. Vozidlo patří do nižší střední 

třídy. Je vybaveno motorem s označením 1.6i s výkonem 85 kW. Vozidlo disponuje manuální 

převodovkou. 

 

Obr. č. 14 - Ford Focus II (archiv autora) 
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Škoda Octavia III 

Osobní automobil Škoda Octavia III byl vyroben v roce 2013. Vozidlo patří do nižší 

střední třídy. Je vybaveno motorem s označením 1.2 TSI s výkonem 77 kW. Vozidlo disponuje 

manuální převodovkou. 

 

Obr. č. 15 - Škoda Octavia III (archiv autora) 

Mercedes R 320 

Osobní vozidlo Mercedes R 320 CDI 4 MATIC bylo vyrobeno v roce 2008. Vozidlo 

patří do vyšší střední třídy. Je vybaveno motorem s označením 2.0 CDI s výkonem 165 kW. 

Vozidlo disponuje automatickou převodovkou. 

 

Obr. č. 16 - Mercedes (archiv autora) 
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Volkswagen Passat B8 Variant  

Osobní automobil Volkswagen Passat B8 Variant byl vyroben v roce 2018.Vozidlo patří 

do vyšší střední třídy. Je vybaveno motorem s označením 2.0 TDI s výkonem 110 kW. Vozidlo 

disponuje automatickou převodovkou. VW Passat B8 patří mezi komfortní vozidla. Do výbavy 

patří i adaptivní tempomat. 

 

Obr. č. 17 - Volkswagen Passat B8 (archiv autora) 
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5.1.5 Řidiči 

Jízdních zkoušek se zúčastnilo 7 řidičů. Úkolem řidičů bylo projet měřený úsek předem 

danou rychlostí. Vozidla se od sebe navzájem lišila motorizací, výkonem a velikostí. Řidiči byli 

rozděleni do tří kategorií, přičemž každý řidič odjel danou trasu ve třech rychlostech. Řidiči 

byli seřazeni vzestupně dle zkušeností. Řidič 1 – nejméně zkušený, Řidič 7 – řidič z povolání. 

U prvních dvou řidičů se jednalo o ženy. Charakteristika jednotlivých řidičů je uvedena v této 

kapitole. 

Řidič 1 

Jedná se o ženu ve věku 48 let. Příležitostní řidička s malými zkušenostmi. Řidička není 

vlastníkem žádného vozidla. Ročně najede do 1 000 km. 

Řidič 2 

Jedná se o ženu ve věku 26 let. Příležitostní řidička s malými zkušenostmi. Řidička 

nevlastní žádné vozidlo. S ohledem na nízký věk je řazena do rizikové skupiny řidičů. Ročně 

najede do 1 000 km. 

Řidič 3 

Jedná se o muže ve věku 22 let. Příležitostní řidič s malými zkušenostmi. Občasné 

dojíždění do práce do vzdálenosti 10 km. Řidič nevlastní žádné vozidlo. S ohledem na nízký 

věk je řidič řazen do rizikové skupiny řidičů. Ročně najede do 1 500 km. 

Řidič 4 

Jedná se o muže ve věku 55 let. Řidič se středními zkušenostmi. Časté dojíždění 

do práce do vzdálenosti 15 km. Vlastník vozidla Škoda Octavia III. Ročně najede do 5 000 km. 

Řidič 5 

Jedná se o muže ve věku 29 let. Řidič se středními zkušenostmi. Každodenní dojíždění 

do práce do vzdálenosti 15 km. Vlastník vozidla Ford Focus II. Řidič má zkušenosti s řízením 

osobních automobilů jiné motorizace a vozidel jiné kategorie do 3,5 t. Ročně najede 

do 10 000 km. 
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Řidič 6 

Jedná se o muže ve věku 27 let. Zkušený řidič. Každodenní dojíždění do práce 

do vzdálenosti 35 km.  Vlastník vozidla Volkswagen Passat B5. Řidič má zkušenosti s řízením 

osobních automobilů jiné motorizace a vozidel jiné kategorie do 3,5 t. Ročně najede nad 

10 000 km. 

Řidič 7 

Jedná se o muže ve věku 52 let. Profesionální řidič. Každodenní dojíždění do práce do 

vzdálenosti 70 km. Řidič má zkušenosti s řízením osobních automobilů jiné motorizace 

a vozidel jiné kategorie nad 3,5 t. Vlastník vozidla Mercedes R 320 a Citroen Jumper (služební 

vozidlo). Ročně najede nad 15 000 km. 
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6 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

6.1 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Tato kapitola se bude zabývat výsledky měření rychlosti 30, 50 a 90 km/h. Na základě 

provedených jízdních zkoušek byla vyhodnocena data zpracovaná v programu Circuit Tools 

a aplikaci Racechrono. Trasa zaznamenaná v aplikaci Racechrono je zobrazena na obr. č. 10. 

Hodnocení bylo zaměřeno na:  

 vyhodnocení rychlosti na počátku měřeného úseku  

 schopnost řidičů udržet danou rychlost po celý úsek 

 výpočtu průměrné rychlosti 

 

6.2 PREZENTACE VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 

Měření rychlosti 30 km/h 

 

Obr. č. 18 - Stanovení počátku měření rychlosti 30 km/h (archiv autora) 

Výchozí bod měření je zobrazen na obr. č. 18. ve vzdálenosti 150 m od počátku měřené 

trasy. Řidič byl povinen dosáhnout rychlosti 30 km/h již ve výchozím bodě. Tuto rychlost musel 

udržet tak, aby její průměr dosahoval požadované rychlosti. 

Na poměrně dlouhé trase bylo pro řidiče obtížné udržet konstantní rychlost. Pro 

přesnější měření byla ve výchozím bodě naměřena průměrná rychlost z 10 m úseku. 
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Obr. č. 19 - Graf počáteční rychlosti řidiče 1 a řidiče 4 jízdou ve vozidle Mercedes s 

automatickou převodovkou (archiv autora) 

Předchozí graf znázorňuje vyhodnocení jízdy řidiče 1 (červený graf) a řidiče 4 (modrý 

graf) ve vozidle Mercedes s automatickou převodovkou. Svislá přerušovaná čára znázorňuje 

dosaženou rychlost na počátku měření. Řidič 1 v počátku měření dosáhl rychlosti 30 km/h 

a řidič 4 dosáhl rychlosti 32 km/h.  

 

Obr. č. 20 - Graf průběžné rychlosti řidiče 1 a řidiče 4 jízdou ve vozidle Mercedes s 

automatickou převodovkou (archiv autora) 

Vozidlo Mercedes disponovalo automatickou převodovkou a řidiči se museli 

přizpůsobit jinému stylu řízení. Řidič 1 (červený graf) udržoval rychlost nerovnoměrně. 

Maximální dosažená rychlost řidiče 1 je 40 km/h a minimální dosažená rychlost je 30 km/h. 
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Řidič 4 dosahoval téměř konstantní rychlosti. Naměřené hodnoty je možné porovnat s ohledem 

na zkušenosti a praxi v řízení vozidel s automatickou převodovkou. 

 

Obr. č. 21 - Graf průběžné rychlosti řidiče 1 a řidiče 3 s vozidlem Škoda Octavia III (archiv 

autora) 

Na obr. č. 21 dosáhl řidič 1 (modrý graf) průměrné rychlosti 32 km/h a po celou dobu 

měření dosahoval konstantní rychlosti. Řidič 3 (červený graf) dosáhl rychlosti 36 km/h ve 

výchozím bodě. Po celou dobu měření dosahoval průměrné rychlosti 38 km/h.  
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Měření rychlosti 50 km/h 

Výchozí bod počátku měření pro rychlost 50 km/h byl zvolen ve vzdálenosti 250 m 

od počátku měřené trasy. Měření probíhalo na vzdálenost 1 km, viz obr. 22. 

 

Obr. č. 22 - Stanovení počátku měření rychlosti 50 km/h (archiv autora) 

 

Obr. č. 23 - Graf rychlosti řidiče 6 a řidiče 7 při jízdě ve vozidle Škoda Octavia III 

(archiv  autora) 

Na obr. 23 dosáhl řidič 6 (modrý graf) s vozidlem Škoda Octavia rychlosti 51 km/h 

a řidič 7 (červený graf) rychlosti 48 km/h. Na počátku měření jel řidič 6 rychlostí 52 km/h, poté 

mírně zpomalil a jeho průměrná rychlost byla 51 km/h. Řidič 7 dosahoval průměrné hodnoty 

50 km/h.  
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Obr. č. 24 - Graf průběhu rychlosti řidiče 6 a řidiče 7 při jízdě ve vozidle Škoda Octavia III 

(archiv autora) 

Rychlost 50 km/h nejlépe vnímali poslední dva řidiči, kteří mají nejvíce zkušeností. 

Řidič 7 udržoval rychlost v rozmezí 48–51 km/h. Řidič 6 vnímal rychlost podobně jako řidič 7. 

Dle výsledku měření lze konstatovat, že řidiči dosáhli požadovaných hodnot a jejich vnímání 

bylo správné. 

 

Obr. č. 25 - Graf průběhu rychlosti 50 km/h řidiče 3 a 4 s vozidlem VW Passat B8 

(archiv  autora) 
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Při jízdě s vozidlem VW Passat B8 jezdili řidiči vyššími rychlostmi. Řidič 3 dosáhl 

rychlosti 54 km/h a řidič 4 rychlosti 52 km/h. Z grafu je patrné, že řidiči po celý úsek udržovali 

konstantní rychlost.  
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Měření rychlosti 90 km/h 

Pro měření rychlosti 90 km/h byl stanoven výchozí bod ve vzdálenosti 400 m od počátku 

měřené trasy. Délka úseku pro měření této rychlosti byla zvolena dle tab. č. 1 v délce 800 m.  

 

Obr. č. 26 - Stanovení počátku měření rychlosti 90 km/h (archiv autora) 

Při měření rychlosti 90 km/h se předpokládalo, že vnímání rychlosti řidičů bude značně 

podhodnoceno a řidiči budou dosahovat vyšších rychlostí. Výsledky dokazují, že řidiči 

dosahovali nižších hodnot, než se předpokládalo.  

 

Obr. č. 27- Graf počátku měření rychlosti 90 km/h VW Passat B5, řidič 3 a řidič 6 

(archiv autora) 
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Z naměřených hodnot, viz obr. č. 27, je viditelné, že řidič 3 (modrý graf) dosáhl rychlosti 

93 km/h. Řidič 6 (červený graf) dosáhl na počátku měření rychlosti 88 km/h. Řidič 6 jel na 

počátku měření konstantní rychlostí a naopak řidič 3 zrychloval. 

 

Obr. č. 28 - Graf rychlosti 90 km/h vozidla VW Passat B5 (archiv autora) 

Průměrná rychlost u vozidla VW Passat B5 dosahuje nejvyšších hodnot. Řidič 3 

(červený graf) dosáhl maximální rychlosti 99 km/h. Jeho průměrná rychlost na celý měřený 

úsek byla 97 km/h. Řidič 6 dosáhl průměrné rychlosti 89 km/h. Podstatným faktem je, že řidič 

6 je vlastníkem vozidla VW Passat B5. 

 

Obr. č. 29 - Graf průběhu rychlosti 90 km/h vozidla Citroen Jumper řidiče 2 a 5 

(archiv  autora)  
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Pro řidiče bylo obtížné správně vnímat rychlost u vozidla Citroen Jumper. Řidič 2 

dosáhl na počátku měření rychlosti 74 km/h a řidič 5 86 km/h. Průměrná rychlost řidiče 5 se 

v průběhu jízdy mírně zvýšila na rychlost 88 km/h. Rychlost řidiče 2 byla konstantní a vzrostla 

na 76 km/h v průběhu celého úseku. Z grafu je viditelný rozdíl v dosažených rychlostech. 

Řidič 2 dosáhl rychlosti výrazně pomalejší než řidič 5. Zde můžeme konstatovat, že řidiči 

dosáhli rozdílných rychlostí v závislosti na kategorii vozidla. Citroen Jumper patří do kategorie 

N. Při porovnání obou výsledků obou řidičů lze vyvodit, že řidič 2 nemá dostatek zkušeností 

s řízením vozidel kategorie N. 

6.3 MĚŘENÍ RYCHLOSTI 30 KM/H 

U nižších rychlostí je vidět větší rozdíl mezi dosaženými rychlostmi. Jelikož se jednalo 

o úsek 1  km dlouhý, řidiči těžko vnímali nízkou rychlost po celou dobu měření.  

 

Obr. č. 30 - Graf dosažených rychlostí pro rychlost 30 km/h (archiv autora) 

 Z předchozího grafu pro měření rychlosti 30 km/h lze předpokládat, že řidiči budou 

dosahovat rychlostí průměrně vyšších. Nejnižší dosažené rychlosti byly naměřeny s vozidlem 

Citroen Jumper. Tuto skutečnost lze přisuzovat větším rozměrům vozidla. Řidiči jedoucí 

vozidlem Mercedes, disponujícím automatickou převodovkou, společně s vozidlem Passat B8 

dosahovali nižších průměrných rychlostí. Naopak vyšší dosažené rychlosti dosáhli řidiči 

s vozidlem Škoda Felicia. Dosažená rychlost řidičů 4 a 5 přesáhla rychlost 34 km/h. Poslední 

dva řidiči dosáhli rychlosti 29–31 km/h. Obecně se dá říct, že řidiči bez zkušeností dosahovali 

rychlostí nad 30 km/h u vozidel s manuální převodovkou. U vozidel s automatickou 
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převodovkou dosahovali rychlostí do 25 km/h. Zkušení řidiči dosahovali průměrně vyšších 

rychlostí než 30 km/h.  

Tab. č. 2 Dosažené hodnoty pro rychlost 30 km/h na počátku měření (archiv autora) 

Vozidlo Řidič 1 Řidič 2 Řidič 3 Řidič 4 Řidič 5 Řidič 6 Řidič 7 

Škoda Felicia 33 31 34 35 31 31 29 

Citroen Jumper 23 22 28 27 29 29 30 

VW Passat B5 31 32 34 35 32 31 28 

Ford Focus II 33 33 35 36 28 28 30 

Škoda Octavia III 32 31 36 34 34 30 29 

Mercedes 29 22 32 32 30 31 30 

VW Passat B8 25 24 34 31 29 28 29 

 

 

Obr. č. 31 - Dosažené průměrné hodnoty na celou trasu měření pro rychlost 30 km/h 

(archiv  autora) 

Z předchozího grafu je vidět, že první dva řidiči (patřící do skupiny nezkušených řidičů) 

dosahovali rychlosti v rozmezí 25–31 km/h u vozidel disponující automatickou převodovkou 

(vozidlo VW Passat B8 a Mercedes). U ostatních vozidel disponující manuální převodovkou 

dosahovali rychlosti v rozmezí 31–36 km/h. U řidiče 3 a 4 si lze povšimnou výrazného rozdílu 

při řízení vozidla jiné kategorie N. Jejich průměrné hodnoty dosahovaly rozmezí 27– 28 km/h. 

U posledních dvou řidičů (zkušení řidiči) docházelo v porovnání s ostatními řidiči k dosažení 

nejlepších výsledků a minimálních odchylek při vnímání rychlosti s jednotlivými vozidly. 
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U většiny řidičů je patrné, že při řízení vozidla Škoda Felicia dosahovali nadprůměrných 

hodnot. Tuto skutečnost je možné přisuzovat starším typu vozidla a méně komfortnějším stylu 

řízení (vozidlo není vybaveno posilovačem řízení). V úvahu je možné brát také menší rozměry 

a nižší hmotnost vozidla Škoda Felicia. 

6.4 MĚŘENÍ RYCHLOSTI 50 KM/H 

 

Obr. č. 32 - Graf dosažených rychlostí pro rychlost 50 km/h (archiv autora) 

Z předchozího grafu je zřejmé, že největší rozdíl jednotlivých dosažených rychlostí 

vychází u prvních dvou řidičů. Nejnižší průměrná rychlost byla dosažena u vozidla Citroen 

Jumper. Řidiči 1, 2 a 3 dosáhli rychlostí v rozmezí 37–40 km/h. Nejvyšší rychlost byla 

naměřená u řidiče 3 s vozidlem Škoda Octavia, VW Passat B5 a Škoda Felicia. Z daného 

hlediska lze konstatovat, že hodnoty jsou závislé na nízkém věku řidiče. Mladí řidiči mají 

tendenci často podhodnocovat danou rychlost vozidla. Dosažení hodnot kolem 37 km/h 

u rychlosti 50 km/h je značně podprůměrné. Příčinu zde můžeme přisuzovat nezkušenosti řidiče 

s jízdou vozidla jiné kategorie. 
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Tab. č. 3 Dosažené hodnoty pro rychlost 50 km/h na počátku měření (archiv autora) 

Vozidlo Řidič 1 Řidič 2 Řidič 3 Řidič 4 Řidič 5 Řidič 6 Řidič 7 

Škoda Felicia 49 47 55 55 52 49 47 

Citroen Jumper 37 39 40 45 48 46 48 

VW Passat B5 45 48 56 48 51 48 49 

Ford Focus II 43 46 54 52 52 50 49 

Škoda Octavia III 47 43 55 53 49 52 48 

Mercedes 42 44 53 52 47 50 49 

VW Passat B8 42 45 54 52 50 49 47 

 

 

Obr. č. 33 - Dosažené průměrné hodnoty na celou trasu měření pro rychlost 50 km/h 

(archiv  autora) 

Při porovnání dosažené rychlosti a rychlosti průměrné zjistíme, že výsledky dosahují 

odlišných hodnot. Z obou grafů vyplývá, že u většiny řidičů došlo k následnému zvýšení 

rychlosti v průběhu jízdy. Dosažené hodnoty na počátku měření byly zpravidla nižší než 

u průměrných rychlostí z celého měření. Z předchozího grafu je patrné, že první dva řidiči 

dosahovali podprůměrných hodnot v rozmezí 41–48 km/h. U vozidla Škoda Felicia dosáhli 

první dva řidiči rychlostí nadprůměrných hodnot v rozmezí 54 km/h a 51 km/h. Jelikož se jedná 

o ženy s nízkými zkušenostmi, rychlost vozidla je adekvátní potřebné rychlosti pro měření. 

Řidič 3, 4 a 5 s velkou četností přesáhli rychlost 50 km/h. Poslední dva řidiči dosáhli daných 

hodnot nejlépe, a to v rozmezí 48–52 km/h. 
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6.5 MĚŘENÍ RYCHLOSTI 90 KM/H 

 

Obr. č. 34 - Graf dosažených rychlostí pro rychlost 90 km/h (archiv autora) 

Z předchozího grafu vyplývá, že první dva řidiči dosahovali rychlostí průměrně nižších, 

než je tomu například u následujících 3 řidičů. S vozidlem Škoda Felicia dosáhl první řidič 

hodnoty 87 km/h a druhý řidič dosáhl rychlosti 80 km/h. Řidiči 3 a 4 dosahují prokazatelně 

nejvyššího rozpětí dosažených rychlostí. Jejich vnímaná rychlost se pohybuje v rozmezí 

76– 94 km/h. Nejnižší rychlosti dosáhli řidiči s vozidlem Škoda Felicia a Citroen Jumper. Tyto 

hodnoty vychází z předpokladu, že řidiči disponují malými zkušenostmi s řízením vozidel jiné 

kategorie. Stejně tomu bylo i u předchozích měřených rychlostí 30 a 50 km/h.  

Tab. č. 4 Dosažené hodnoty pro rychlost 90 km/h na počátku měření (archiv autora) 

Vozidlo Řidič 1 Řidič 2 Řidič 3 Řidič 4 Řidič 5 Řidič 6 Řidič 7 

Škoda Felicia 87 80 87 76 87 85 90 

Citroen Jumper 76 77 85 78 86 81 88 

VW Passat B5 84 80 93 87 94 88 91 

Ford Focus II 80 81 88 91 87 88 87 

Škoda Octavia III 85 82 88 94 92 91 86 

 Mercedes 78 81 87 91 88 90 89 

VW Passat B8 81 79 83 86 89 86 87 
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Obr. č. 35 - Dosažené průměrné hodnoty na celou trasu měření pro rychlost 50 km/h 

(archiv  autora) 

Z předchozího grafu je patrné, že první dva řidiči dosáhli výrazně nižších hodnot. 

Řidiči 3, 4 a 5 dosáhli průměrné rychlosti převážně nad 90 km/h. Všichni řidiči dosahovali 

nižších hodnot u vozidel s automatickou převodovkou a to 83– 89 km/h. Nejvyšší rychlosti 

dosáhl řidič 3 s vozidlem VW Passat B5, který se přiblížil hranici 100 km/h, viz graf obr. č. 28. 

Jeho průměrná rychlost na celém úseku dosahovala 97 km/h. Zkušení řidiči (6,7) vnímali 

rychlost nejpřesněji.  
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6.6 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DLE ZKUŠENOSTÍ ŘIDIČŮ 

Z teoretické části diplomové práce bylo předpokládáno, že lépe budou vnímat rychlost 

řidiči s většími zkušenostmi. Předešlé tvrzení se při zpracování výsledku měření potvrdilo. 

Zkušení řidiči byli klidnější při řízení jiných typů vozidel. Jízda byla rovnoměrná a jejich 

vnímání se nejvíce přiblížilo dané rychlosti.  

K porovnání výsledků měření v závislosti na zkušenostech byli vybráni pouze řidiči 

s nejmenšími zkušenostmi (řidič 1 a 2) a největšími zkušenostmi (řidič 6 a 7). 

 

Obr. č. 36 - Graf rychlosti 30 km/h podle zkušeností řidičů (archiv autora) 

Graf (obr. č. 36) ukazuje, že řidiči s menšími zkušenostmi dosahovali průměrné 

rychlosti v rozmezí 33–36 km/h, zatímco řidiči zkušení dosahovali nižších hodnot v rozmezí 

30– 32 km/h. 
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Obr. č. 37 - Graf rychlosti 50 km/h podle zkušeností řidičů (archiv autora) 

Z grafu (obr. č. 37) vyplývá, že méně zkušení řidiči dosahovali rychlosti v rozmezí 

43– 47 km/h, zatímco řidiči s bohatými zkušenostmi lépe udržovali rychlost na potřebné 

hodnotě v rozmezí 49–52 km/h. Graf ukazuje, že méně zkušení řidiči dosahovali nižších hodnot 

a jejich průměrná rychlost nedosáhla potřebných 50 km/h. 

 

Obr. č. 38 - Graf rychlosti 90 km/h podle zkušeností (archiv autora) 

Stejné poznatky vyplývají z předchozího grafu rychlosti 90 km/h. Skupina méně 

zkušených řidičů (1 a 2) vnímala rychlost v rozmezí 81–85 km/h. Méně zkušení řidiči nedosáhli 
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průměrné rychlosti 90 km/h. U zkušených řidičů (6 a 7) byla naměřena hodnota v rozmezí 

89– 94 km/h. 

Obecně lze říci, že zkušení řidiči dokáží vnímat rychlost lépe. U řidičů s menšími 

zkušenostmi bylo vnímání rychlosti značně nadhodnoceno a dosahovali průměrných hodnot 

kolem 80 km/h. 

6.7 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DLE VĚKU ŘIDIČE 

Dle statistik mladí řidiči vnímají rychlost nižší, než je ve skutečnosti. Vycházelo se tedy 

z předpokladu, že mladší řidiči pojedou vyšší rychlostí. V této kapitole jsou zobrazeny výsledky 

prvních čtyř řidičů (2, 3, 4 a 7) ve věku 26, 22, 55 a 52 let.  

 

Obr. č. 39 - Graf rychlosti 30 km/h podle věku řidiče (archiv autora) 

Z předchozího grafu je evidentní, že hodnoty nevyšly dle předpokladů. Řidič 2 dosáhl 

nižších hodnot, než řidič 3. Jejich věková kategorie je stejná (nepřesahuje hranici 26 let). 

Skutečnost, že mladší řidiči jezdí rychleji, zde nelze potvrdit. Důvodem může být fakt, že 

srovnání hodnot řidičů dle věku záleží také na pohlaví a zkušenostech. Řidič 7 dosahoval 

nejpřesnějších hodnot. Jeho dosažené rychlosti oproti ostatním řidičům jsou nejnižší. 
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Obr. č. 40 - Graf rychlosti 50 km/h podle věku řidiče (archiv autora) 

Naopak u grafu obr. č. 40 je evidentní, že dosažené hodnoty řidiče 2 jsou výrazně nižší 

v rozmezí 45–47 km/h. Ostatní řidiči dosahují hodnot v rozmezí 50–55 km/h. Řidič 3 dosahoval 

nejvyšších hodnot 53–55 km/h. Nejpřesněji dokázal vnímal rychlost řidič 7 ve věku 52 let 

a nejnižší rychlost byla dosažena řidičem 2 ve věku 26 let. 

 

Obr. č. 41 - Graf rychlosti 90 km/h podle věku řidiče (archiv autora) 

Rozdíl v dosažených rychlostech spočívá spíše než na věkové kategorii na pohlaví 

řidiče. To je očividné z předešlého grafu. Řidič 2 dosáhl průměrné rychlosti značně nižší 
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než ostatní řidiči. Jelikož se jedná o ženu, měřením bylo potvrzeno, že muži dosahují vyšších 

hodnot. 

Obecně lze konstatovat, že vnímání rychlosti řidičů není tak závislé na věku jako na 

zkušenostech. Z posledního grafu je zřejmé, že řidič 2, patřící do nejnižší věkové kategorie, 

dosáhl nejnižších rychlostí. Řidič 2 dosahoval naopak nejvyšších hodnot. 

6.8 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DLE POHLAVÍ – MUŽI, ŽENY 

Pro porovnání grafu rychlosti v závislosti na pohlaví řidiče byli vybráni 4 řidiči. 

U prvních dvou řidičů (1 a 2) se jednalo o ženy ve věku 48 a 26 let. U posledních dvou řidičů 

(3 a 4) se jednalo o muže ve věku 22 a 55 let. Při měření rychlostí se předpokládalo, že muži 

budou dosahovat vyšších rychlostí. 

 

Obr. č. 42 - Graf rychlosti 30 km/h podle pohlaví (archiv autora) 

Z předchozího grafu vyplývá, že dosažená průměrná rychlost všech řidičů přesahuje 

požadovanou rychlost 30 km/h. Řidič 1 a 2 dosahovali rychlosti v rozmezí 33–36 km/h. 

U řidičů  3 a 4 byly naměřené hodnoty v rozmezí 34–38 km/h. Lepších a přesnějších výsledků 

zde dosáhly ženy. 
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Obr. č. 43 - Graf rychlosti 50 km/h rozdělení muži, ženy (archiv autora) 

Předchozí graf dokazuje tvrzení, že ženy jezdí pomaleji. Ženy dosahovaly rychlostí 

nižších, v rozmezí 43–47 km/h. Rychlost mužů je všeobecně podhodnocena a z grafu vyplývá, 

že se jejich průměrná rychlost pohybovala v rozmezí 52–55 km/h. 

 

Obr. č. 44 - Graf rychlosti 90 km/h rozdělení muži, ženy (archiv autora) 

Stejné poznatky vyplývají i z předchozího grafu. Řidiči 3 a 4 dosahovali vyšších 

hodnot. Muži jsou všeobecně technicky zdatnějšími řidiči a jezdí rychleji. Ženy při rychlosti 
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90 km/h dosahovaly rychlosti v rozmezí 81–85 km/h. Průměrné hodnoty mužů překročily 

rychlost 90 km/h zpravidla o 1–7 km/h. 

6.9 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DLE KATEGORIE VOZIDLA 

Pro porovnání výsledků dle kategorie bylo vybráno jedno vozidlo kategorie N a jedno 

vozidlo spadající do nižší střední třídy. Pro přesnější výsledky budou porovnány dva grafy 

různých kategorií vozidel. V prvním případě byly srovnány vozidla Citroen Jumper a Škoda 

Octavia III. Ve druhém případě byly srovnány vozidla Citroen Jumper s vozidlem 

VW Passat B5. 

 

Obr. č. 45 - Porovnání rychlosti 30 km/h podle kategorie vozidel (archiv autora) 

Na obr. č. 45 je vidět, že první řidič dosáhl rychlosti s vozidlem Citroen Jumper 25 km/h 

a s vozidlem Škoda Octavia dosáhl rychlosti 34 km/h. Druhý řidič vnímal rychlost podobně 

jako řidič 1. S vozidlem Citroen Jumper dosáhl rychlosti 23 km/h a s vozidlem Škoda Octavia 

32 km/h. Nejpřesnějšího vnímání rychlosti dosáhli řidiči 6 a 7. Jejich průměrná rychlost se 

pohybovala v rozmezí 29–32 km/h. Řidič 3 dosahoval největšího rozpětí 28–38 km/h. 
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Obr. č. 46 - Porovnání rychlosti 30 km/h podle kategorie vozidel, vozidlo Citroen Jumper 

a VW Passat B5 (archiv autora) 

První dva řidiči vnímali rychlost rozdílných kategorií vozidel velmi odlišně. Z grafu 

(obr. č. 46) je jasně viditelné, že první řidič dosáhl rychlosti u vozidla Citroen Jumper 

25 km/h a s vozidlem VW Passat rychlosti 36 km/h. Druhý řidič dosáhl rychlosti 23 km/h 

s vozidlem Citroen Jumper a s vozidlem VW Passat dosáhl rychlosti 34 km/h. U řidiče 6 je 

patrné, že dosahoval rychlosti u obou vozidel stejných hodnot. Poslední dva řidiči dosáhli 

rychlosti v rozmezí 29–32 km/h, tedy nejpřesněji. 

 

Obr. č. 47 - Porovnání rychlosti 50 km/h podle kategorie vozidel (archiv autora) 
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K menšímu rozpětí vnímání rychlosti obou vozidel došlo u rychlosti 50 km/h. Rozdíl 

u prvních dvou řidičů dosahuje rozmezí 41–47 km/h. Téměř všichni řidiči s vozidlem Citroen 

Jumper nedosáhli rychlosti 50 km/h. Řidič 6 vnímal rychlost obou vozidel stejně a dosáhl 

průměrné rychlosti v rozmezí 49–50 km/h. Řidič 7 je vlastníkem vozidla Citroen Jumper. Jako 

jediný dosáhl s vozidlem Citroen Jumper vyšší hodnoty než 50 km/h. 

 

Obr. č. 48 - Porovnání rychlosti 50 km/h podle kategorie vozidel, vozidlo Citroen Jumper a 

VW Passat B5 (archiv autora) 

Řidiči jedoucí vozidlem VW Passat B5 dosahovali rychlostí značně vyšších než při jízdě 

s vozidlem Citroen Jumper. Největší rozdíly rychlostí lze vidět u prvních 4 řidičů. Řidič 3 

dosáhl rychlosti 42 km/h s vozidlem Citroen Jumper a rychlosti 53 km/h s vozidlem VW Passat 

B5. První dva řidiči dosahovali podprůměrných rychlostí u obou vozidel. Poslední tři řidiči se 

nejlépe přiblížili rychlosti 50 km/h s maximálními odchylkami 2 km/h.  
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Obr. č. 49 - Porovnání rychlosti 90 km/h podle kategorie vozidel (archiv autora) 

Pouze malá část řidičů dosáhla u obou vozidel rychlosti 90 km/h. S vozidlem kategorie 

N dosáhl požadované rychlosti pouze řidič 7. Rychlost prvních dvou řidičů se pohybuje pod 

hranicí 80 km/h s vozidlem Citroen Jumper. U dalších řidičů je dosahováno rychlosti v rozmezí 

83–84 km/h se stejným vozidlem. Průměrná rychlost prvních dvou řidičů je u vozidla Škoda 

Octavia III v rozmezí 83– 85 km/h.  U ostatních řidičů byly naměřeny hodnoty v rozmezí 

91– 94 km/h. Z výsledků je zřejmé, že dosažené hodnoty u vozidla Citroen Jumper byly značně 

nižší než u ostatních vozidel. 
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Obr. č. 50 - Porovnání rychlosti 90 km/h podle kategorie vozidel, vozidlo Citroen Jumper 

a  VW Passat B5 (archiv autora) 

Dosažené rychlosti řidičů jednotlivých kategorií vozidel jsou srovnatelné s dosaženými 

hodnotami v předešlém grafu (obr. č. 49). Dosažená rychlost u vozidla Citroen Jumper 

dosahovala nižších hodnot než s vozidlem VW Passat B5. Rychlost prvních dvou řidičů se 

pohybovala v rozmezí 74–84 km/h. Nejvyšších rozdílných hodnot dosahoval řidič 3. 

S vozidlem Citroen Jumper dosáhl rychlosti 84 km/h a s vozidlem VW Passat B5 rychlosti 

97 km/h. Zde je nutné podotknout, že je vozidlo Citroen Jumper větších rozměrů. Z toho důvodu 

je možné, že řidiči značně nadhodnotili svoji rychlost. 
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6.10 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DLE TYPU PŘEVODOVKY 

Lepší představu o naměřených hodnotách poskytne rozdíl porovnání vozidel 

s automatickou převodovkou (vozidlo Mercedes a vozidlo VW Passat B8) s vozidlem Škoda 

Octavia III. První 4 řidiči se doposud nesetkali s řízením vozidla s automatickou převodovkou, 

proto bylo nutné je alespoň částečně seznámit s odlišnou formou řízení před počátkem měření. 

 

Obr. č. 51 - Graf rychlosti 30 km/h v závislosti na typu převodovky (archiv autora) 

Důležité bylo porovnat rozdíly dosažených hodnot vozidel s automatickou převodovkou 

a vozidlem s manuální převodovkou. U prvních dvou řidičů je zjevné, že dosahovali odlišných 

hodnot. U vozidel s automatickou převodovkou dosahovali první dva řidiči průměrných hodnot 

v rozmezí 25–31 km/h. S vozidlem Škoda Octavia byla naměřená rychlost podstatně vyšší a to 

32–34 km/h. Řidiči 3 a 5 dosáhli výrazného rozdílu u jednotlivých vozidel. U ostatních řidičů 

byl naměřen maximální rozdíl rychlosti v rozmezí 5 km/h. 
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Obr. č. 52 - Graf rychlosti 50 km/h v závislosti na typu převodovky (archiv autora) 

Nejmenší rozdílné rychlosti dle obr. č. 52 dosáhli řidič 6 a 7. Naměřené hodnoty se 

pohybovaly v rozmezí 49–51 km/h. Naopak nejméně zkušení řidiči (1 a 2) dosahovali nižších 

hodnot v rozmezí 43–47 km/h. Řidiči 6 a 7 dosáhli nejpřesnějších hodnot. 

 

Obr. č. 53 - Graf rychlosti 90 km/h v závislosti na typu převodovky (archiv autora) 

Předchozí graf poukazuje na menší rozdíly v dosažených rychlostech především 

u prvních dvou řidičů, kteří dosáhli rychlosti v rozmezí 81–85 km/h. Řidiči 3 a 4 dosáhli 
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průměrné rychlosti 86–94 km/h. Poslední dva řidiči (6 a 7) vzhledem ke svým zkušenostem 

neměli problém přiblížit se u všech vozidel průměrné rychlosti 90 km/h. 

6.11 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DLE VLASTNÍKA VOZIDLA 

 

Obr. č. 54 - Graf znázorňující průměrnou rychlost řidič v závislosti na vlastníkovi vozidla pro 

rychlost 30 km/h (archiv autora) 

Z obr. č. 54 je možné vyčíst hodnoty řidičů jedoucí ve vlastním vozidle. Řidič 4 je 

vlastníkem vozidla Škoda Octavia III. Jeho dosažená průměrná rychlost s vozidlem Škoda 

Octavia je 34 km/h. Řidič 5 je vlastníkem vozidla Ford Focus II a dosáhl se svým vozidlem 

průměrné rychlosti 33 km/h. Řidič 6, který je vlastníkem vozidla VW Passat B5, dosáhl 

průměrné rychlosti 31 km/h. Řidič 7, vlastnící vozidla Mercedes a Citroen Jumper, dosáhl 

s prvním vozidlem průměrné rychlosti 32 km/h. S vozidlem Citroen Jumper byla naměřena 

rychlost 30 km/h. Z kap. 5.1.5 lze vyčíst, že všichni vlastníci vozidla jsou muži. Dosažené 

hodnoty jsou uspokojující a závislé na zkušenostech s řízením vlastního vozidla. 
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Obr. č. 55 - Graf znázorňující průměrnou rychlost řidič v závislosti na vlastníkovi vozidla pro 

rychlost 50 km/h (archiv autora) 

Řidiči vlastnící vozidlo dosáhli vzájemně podobných hodnot. Řidič 4 dosáhl rychlosti 

53 km/h. Průměrná rychlost řidiče 5 byla 53 km/h a rychlost řidiče 6 vlastnícího vozidlo 

VW Passat B5 byla 49 km/h. Řidič 7 dosáhl rychlosti 51 km/h u obou svých vozidel.  

 

Obr. č. 56 - Graf znázorňující průměrnou rychlost řidič v závislosti na vlastníkovi vozidla pro 

rychlost 90 km/h (archiv autora) 
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Stejně rozdílné hodnoty byly naměřeny u rychlosti 90 km/h. Řidič 4 dosáhl rychlosti 

94 km/h se svým vozidlem. Řidič 5 dosáhl rychlosti 93 km/h. U řidiče 6 byla naměřena hodnota 

89 km/h a řidič 7, vlastnící dvě vozidla (Citroen Jumper a Mercedes), dosáhl rychlosti 90 km/h 

s vozidlem Citroen Jumper a rychlosti 91 km/h s vozidlem Mercedes. 
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7 DISKUZE A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

Jeden z hlavních cílů diplomové práce byla analýza výsledků naměřených z jízdních 

zkoušek. Měřením byly potvrzeny předpoklady, které vyplývají z poznatků vnímání rychlosti 

v teoretické části. Účelem zpracování analýzy bylo zjištění vnímání rychlosti jednotlivých 

řidičů v závislosti na podstatných faktorech, dále srovnání grafů dle věku řidiče, zkušeností 

a pohlaví. Důležitým faktorem bylo i vozidlo v závislosti na jeho parametrech, velikosti nebo 

druhu kategorie. Závěrem bylo shrnutí výsledků a faktorů, které jsou z hlediska vnímání 

nejpodstatnější.  

Z výsledků měření bylo evidentní, že mladí řidiči, zpravidla ve věku méně než 30 let, 

dosahují vyšších hodnot, viz kap. 6.7. Důležité bylo zohlednit také to, zda se jedná o muže, 

nebo ženu. Řidičky, nacházející se v nižší věkové kategorii, byly opatrnější a hůře se adaptovaly 

na odlišný styl řízení. Tyto poznatky vyplývají z jednotlivých grafů v kapitole 6.8. Z grafu (obr. 

č. 42) je zřejmé, že ženy dosahují průměrné rychlosti nižší než muži. Jedinou výjimkou, kde 

tohle tvrzení neplatí, jsou naměřené hodnoty u rychlosti 30 km/h. Průměrná rychlost se zde 

pohybovala v rozmezí 33–36 km/h. 

Důležitým faktorem při měření rychlosti byly v první řadě zkušenosti řidiče. 

Z kap. 6.6  lze vidět rozdíly v rychlostech 30, 50, 90 km/h, které dosáhli řidiči nezkušení 

v porovnání s řidiči zkušenými, popř. profesionálními. Z grafu (obr. č. 36) je patrné, že 

nezkušení řidiči dosahují vyšších hodnot než řidiči zkušení. Řidiči s většími zkušenostmi se 

lépe přiblížili rychlosti 30 km/h. Výsledek měření lze přisuzovat tomu, že vnímání rychlosti 

řidičů bylo nadhodnoceno jízdě skutečné. Potvrdil se zde fakt, že řidiči nejsou zvyklí udržovat 

rychlost 30 km/h na delší vzdálenosti. 

Odlišné hodnoty byly naměřeny s vozidlem jiné kategorie. Z naměřených výsledků 

v kap. 6.9 je zřetelné, že rychlost řidičů jedoucí vozidlem kategorie N byla značně 

nadhodnocena. Při vnímání rychlosti byly důležité rozměry vozidla, vůči kterým vzrostl respekt 

řidičů. To stejné platí i vozidel komfortnějších s větším vnitřním prostorem. Při vnímání 

rychlosti 30 km/h s vozidlem Citroen Jumper dosahovali řidiči rychlosti v rozmezí 20– 30 km/h, 

viz obr. č. 45.  

Důležitým prvkem při řízení vozidla byl typ převodového ústrojí. Pouze dva řidiči měli 

dosud zkušenosti s řízením vozidel disponující automatickou převodovkou. Grafy znázorňující 

jízdu řidičů s těmito vozidly jsou znázorněny v kap. 6.10. Z grafu (obr. č. 51) lze porovnat 

dosažené hodnoty vozidel Škoda Octavia III, VW Passat B8 a Mercedes. U vozidel 
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VW Passat B8 a Mercedes s automatickou převodovkou je významný rozdíl u prvních čtyř 

řidičů. Poslední dva řidiči (zkušení řidiči) vnímali rychlost přesněji. U ostatních řidičů byla 

naměřena naopak rychlost vyšší. Příčinu těchto odlišných hodnot můžeme přisuzovat 

skutečnosti minimálních zkušeností s řízením vozidel vybavených automatickou převodovkou 

a nutnou adaptací na odlišný typ řízení.  U rychlostí 50 km/h a 90 km/h dosahovali řidiči 

menších odchylek.  

Z naměřených hodnot vyplývá, že vnímání rychlosti vozidla je značně ovlivněno 

zkušenostmi řidiče. I přesto, že ne každý zkušený řidič dosáhl přesných hodnot, bylo prokázáno, 

že zkušení řidiči jsou zdatnější, lépe psychicky odolnější a bez větších problémů dokáží přesněji 

vnímat rychlost vozidla. Zkušení řidiči se dokáží lépe adaptovat na prostředí jiného vozidla 

a jiný způsob řízení. Nezkušení řidiči mají naopak větší problém s vnímáním rychlosti cizích 

vozidel a jejich rychlost v průběhu měření je kolísavá. Z naměřených výsledků je prokazatelné, 

že řidiči vlastnící vozidlo s automatickou převodovkou se intenzivněji soustředili na jízdu 

a odhadovali rychlost přesněji.  

Vnímání rychlosti je možné posoudit i z hlediska toho, zda je řidič vlastníkem vozidla. 

Pokud ano, lze předpokládat, že je na daný styl řízení vozidla zvyklý. V případě adaptace na 

jiný typ vozidla (velikost, druh karoserie, kategorie nebo stáří vozidla) je nutné, aby si v prvé 

řadě vozidlo vyzkoušel a naučil se jej ovládat. 

Při měření bylo zjištěno, že řidiči, kteří přecházeli ze staršího vozidla na novější, 

dokázali lépe vnímat rychlost než řidiči přecházející z nového vozidla na starší. Pokud řidič 

přecházel z vozidla větších rozměrů na menší, jeho rychlost byla podhodnocena. S menším 

vozidlem jezdili řidiči vyšší rychlostí. Z vozidel větších rozměrů byl vycítěn respekt a řidiči tak 

dosahovali podprůměrných hodnot.  

Z měření je evidentní, že bezpečné řízení vozidla je z největší části založeno na 

zkušenostech. Zkušenosti získá řidič praxí, tedy počtem najetých kilometrů. Ani nejlepší výuka 

v autoškole nedokáže řidiče připravit na to, aby se dokázali správně a rychle rozhodnout 

v důležitém okamžiku. Čím je řidič zkušenější, tím se stává bezpečnějším řidičem se schopností 

správně a včas reagovat. Je důležité, aby řidič měl kontrolu nejen nad svým vozidlem, ale také 

nad ostatními účastníky silničního provozu. 
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8 NÁVRH METODIKY MĚŘENÍ PRO DALŠÍ VYUŽITÍ 

Výsledky měření je možné použít jako východisko pro další podrobné analýzy. Pro 

porovnání vnímání rychlosti je možné zvážit typ komunikace, která hraje významnou roli při 

řízení dopravního prostředku. Tato diplomová práce byla zaměřena pouze na jeden typ 

komunikace pro všechna měření. Za zmínku stojí například porovnání jízdy řidiče na odlišných 

komunikacích. Dalším prvkem návrhu pro přesnější informace o vnímání rychlosti je možné 

aplikovat řízení dopravního prostředku v závislosti na typu rušivého elementu ve vozidle. Dnes 

jsou velkou výhodou nová vozidla se zabudovanou moderní technologií. Tyto technologie ve 

vozidlech mohou sloužit jako distraktory pozornosti. Příkladem rušivého elementu ve vozidle 

je systém GPS, zabudovaný počítač, telefonní zařízení či rádio. Vnímání řidiče může být značně 

ovlivněno i poslechem hudby nebo komunikací se spolujezdcem. Pro podrobnější měření je 

možné zhodnotit tyto vlivy působící na řidiče a jeho pozornost při řízení dopravního prostředku. 

Pro další měření jízdních zkoušek se předpokládá vhodné využití pokročilejší moderní 

techniky aplikované pro větší přesnost měření a pohodlnější vyhodnocení naměřených dat. 

U přístroje V- box je důležité zdůraznit, že došlo k občasnému vypadnutí signálu GPS, což 

mohlo značně ovlivnit výsledky měření. Proto bylo nutné zvolit záložní zařízení v podobě 

aplikace Racechrono, která vyhodnotila průběh měření na stejném principu jako přístroj V-box. 

Samozřejmostí bylo porovnat výsledky obou přístrojů. Pomocí vyspělejší techniky by bylo 

možné zpracovat podrobnější a přesnější analýzu.  
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9 ZÁVĚR 

Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou vnímání rychlosti řidiče při 

řízení dopravního prostředku. Jelikož je řidič považován za nejrizikovější faktor selhání, je 

potřeba se v první řadě zaměřit na jeho schopnosti a možná rizika selhání. Na základě vysoké 

nehodovosti bylo potřeba vzít v úvahu problematiku vnímání rychlosti řidiče v závislosti na 

podstatných aspektech, které mají za následek špatné vnímání.  

Vnímání řidiče představuje jednu z nejdůležitějších schopností při řízení dopravního 

prostředku, neboť smysly je řidič schopen vnímat až 90 % všech informací. Mezi vlivy 

ovlivňující vnímání rychlosti vozidla patří také vliv okolních podmínek (typ komunikace, směr 

pohybu ostatních vozidel, denní doba a povětrnostní podmínky). Aby řidič mohl vnímat 

všechny podstatné vlivy, je potřeba zaměřit se pouze na ty, které jsou nejdůležitější. Všechny 

smysly jsou zahrnuty v psychomotorických schopnostech řidiče. Podstatnou podmínkou řidiče 

je koncentrovat se pouze na informace důležité a minimalizovat podněty, které odvrací 

pozornost. Kvalita pozornosti závisí na psychickém a fyzickém stavu řidiče. Při řízení je 

důležitá praxe a schopnost aplikovat získané zkušenosti.  

V neposlední řadě je důležitý věk řidiče. Mladí řidiči všeobecně podhodnocují svoji 

rychlost a přeceňují své schopnosti. Společností jsou mladí řidiči považování za rizikovou 

skupinu. Naopak starší řidiči jsou méně koncentrovanější a často více omezeni svým fyzickým 

stavem. Pro společnost představují stejnou rizikovou skupinu jako mladí řidiči. Starší řidiči 

však nejsou schopni včas a správně vnímat celou dopravní situaci jako komplex veškerých 

informací. Jejich fyzické schopnosti jsou s přibývajícím věkem omezené. Celkové chování 

řidiče závisí na mnoha velmi podstatných aspektech, které není možné podceňovat. 

V experimentální části diplomové práce byly vyhodnoceny hodnoty vnímání rychlosti 

řidiče v závislosti na všech podstatných aspektech popsaných v teoretické části. Měření bylo 

zaměřeno na subjektivní vnímání rychlosti řidiče bez možnosti kontroly tachometru. Měření 

bylo zaměřeno na výchozí rychlost řidiče v daném bodě měření a také na průměrné rychlosti 

po celou dobu měření. 

Zvláštní důraz byl brán na zkušenosti řidiče. Výsledky měření poukázaly na to, že 

zkušení řidiči se dokáží lépe adaptovat na odlišné podmínky a jsou schopni získáné zkušenosti 

lépe aplikovat při řízení ostatních vozidel. Z provedené analýzy bylo zjištěno, že méně zkušení 

řidiči nedosáhli tak přesných výsledků jako řidiči zkušení.  
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Odlišné vnímání rychlosti je potřeba brát v úvahu u žen. Při nižších rychlostech 

(30 km/h) dosahovaly ženy vyšších hodnot než při vyšších rychlostech (50 km/h a 90 km/h). 

Obecně se dá říct, že ženy vnímaly rychlost vyšší, než ve skutečnosti byla. Z analýzy bylo 

zjištěno, že ženy si byly jistější v menších vozidlech. Z výsledků měření vyplývá, že muži se 

dokázali lépe koncentroval a aplikovat získané zkušenosti při řízení jiného vozidla. Z analýzy 

bylo patrné, že styl jízdy žen byl s každým vozidlem jiný.  

Z jízdních zkoušek vyplývá, že věk řidiče byl méně důležitý než zkušenosti řidiče. 

Největší rozsah dosažených rychlostí byl naměřen právě u žen a mladých řidičů. Muži ve věku 

do 30 let dosahovali průměrně vyšších hodnot, než je tomu u starších řidičů, kteří dosahovali 

průměrných hodnot mírně odchýlených od požadované rychlosti.  

S vozidly disponující automatickou převodovkou dosahovaly ženy nižších rychlostí. 

Stejné výsledky měření přinesly i jízdy s rozměrově většími vozidly, popř. s vozidlem kategorie 

N. Nejedná se pouze o ženy, ale také muži měli větší respekt při řízení vozidla kategorie N. 

Obecně se dá říct, že muži jsou technicky schopnější řidiči a lépe vnímali požadovanou rychlost.  

Z výsledků a analýzy měření vyplývá, že vnímání rychlosti je závislé především na 

zkušenostech. U zkušených řidičů lze předpokládat větší kontrolu nad celým vozidlem. 

Z analýzy měření je patrné, že nejlepších výsledků dosáhli právě tito řidiči. Do značné míry 

bylo dokázáno, že vliv věku řidiče nehraje tak podstatnou roli jako zkušenosti, neboť řidič 6, 

který dosahuje věku 26 let, dokázal vnímat rychlosti s velkou přesností.  

Výsledky práce poukazují na to, že méně zkušení řidiči by měli více kontrolovat stav 

tachometru, neboť správné vnímání rychlosti závisí především na dosažených zkušenostech. 

Nezkušení řidiči spadající do rizikové skupiny by neměli přeceňovat své schopnosti. 

Dodržování dopravních předpisů je cestou k minimalizování příčin dopravních nehod. Řidičské 

schopnosti a zkušenosti jsou výsledkem správného vnímání rychlosti.   
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PŘÍLOHA A – Tabulka řidičů 

Tab. č. 5 Přehled řidičů (archiv autora) 

Řidič Pohlaví Věk  Zkušenosti Počet km/rok Zkušenosti s vozidly 

Řidič 1 
Žena 48 Nezkušený řidič Do 1 000 Škoda Octavia 

Řidič 2 
Žena 26 Nezkušený řidič Do 1 000 VW Passat 

Řidič 3 
Muž 22 Nezkušený řidič Do 1 500 Škoda Octavia 

Řidič 4 
Muž 55 Řidič středně 

zkušený 

Do 5 000 Vlastník vozidla Škoda 

Octavia 

Řidič 5 
Muž 29 Řidič středně 

zkušený 

Do 5 000 Vlastník vozidla  

Ford Focus 

Řidič 6 
Muž 26 Zkušený řidič Do 10 000 Vlastník vozidla  

VW Passat 

Řidič 7 
Muž 52 Profesionální řidič Do 10 000 Vlastník vozidla 

Mercedes, Citroen Jumper 

 

  



88 

PŘÍLOHA B – Tabulka vozidel 

Tab. č. 6 Přehled vozidel (archiv autora) 

Vozidlo Motorizace 
Výkon 

[kW] 

Rok 

výroby 

Typ 

karoserie 
Druh Třída Převodovka 

Škoda Felicia 
1.3 MPI 50 1999 Hatchback M1 Nižší střední 

třída 

Manuální 

Citroen Jumper 
2.2 HDI 74 2011 Nákladní  N1 Nižší střední 

třída  

Manuální 

VW Passat B5 
1.9 TDI 105 1999 Sedan M1 Nižší střední 

třída  

Manuální 

Ford Focus II 
1.6i  85 2006 Hatchback M1 Nižší střední 

třída  

Manuální 

Škoda Octavia III 1.2 TSI 77 2013 Hatchback M1 Střední třída Manuální 

Mercedes R 320  
2.0 CDI 165 2008 Combi M1 Vyšší střední 

třída 

Automatická 

VW Passat B8 
2.0 TDI 110 2018 Combi M1 Vyšší střední 

třída 

Automatická 
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Příloha C – Tabulka dosažených průměrných hodnot pro rychlost 30, 50 a 90 km/h 

Tab. č. 7 Průměrná rychlost řidičů na celém úseku při měření rychlosti 30 km/h 

(archiv  autora) 

Vozidlo 
Řidič 1 

[km/h] 

Řidič 2 

[km/h] 

Řidič 3 

[km/h] 

Řidič 4 

[km/h] 

Řidič 5 

[km/h] 

Řidič 6 

[km/h] 

Řidič 7 

[km/h] 

Škoda Felicia 33 34 35 36 34 33 32 

Citroen Jumper 25 23 28 27 32 29 28 

VW Passat B5 36 34 37 36 35 31 30 

Ford Focus II 35 33 36 37 33 32 31 

Škoda Octavia  34 32 38 34 36 31 30 

Mercedes 31 26 34 33 33 29 32 

VW Passat B8 26 25 32 32 31 28 29 

 

Tab. č. 8 Průměrná rychlost řidičů na celém úseku při měření rychlosti 50 km/h 

(archiv  autora) 

Vozidlo 
Řidič 1 

[km/h] 

Řidič 2 

[km/h] 

Řidič 3 

[km/h] 

Řidič 4 

[km/h] 

Řidič 5 

[km/h] 

Řidič 6 

[km/h] 

Řidič 7 

[km/h] 

Škoda Felicia 53 51 53 52 46 50 48 

Citroen Jumper 43 41 42 46 48 48 51 

VW Passat B5 43 47 53 54 52 49 50 

Ford Focus II 44 45 55 52 53 52 51 

Škoda Octavia  46 47 57 53 52 50 50 

Mercedes 43 45 52 48 51 53 48 

VW Passat B8 42 47 54 52 52 51 47 
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Tab. č. 9 Průměrná rychlost řidičů na celém úseku při měření rychlosti 90 km/h 

(archiv  autora) 

Vozidlo 
Řidič 1 

[km/h] 

Řidič 2 

[km/h] 

Řidič 3 

[km/h] 

Řidič 4 

[km/h] 

Řidič 5 

[km/h] 

Řidič 6 

[km/h] 

Řidič 7 

[km/h] 

Škoda Felicia 86 84 86 89 91 89 88 

Citroen Jumper 78 74 84 83 86 87 91 

VW Passat B5 82 84 97 94 93 89 92 

Ford Focus II 84 81 94 91 94 89 93 

Škoda Octavia  85 83 95 94 94 91 89 

Mercedes 80 82 89 93 92 92 90 

VW Passat B8 83 81 86 87 89 88 91 

 


