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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou vnímání rychlosti vozidla z pohledu chodce. 

Teoretická část se skládá z rešerše smyslového vnímání člověka a konstrukce motorových 

vozidel. V praktické části je navrženo a popsáno provedené měření, které poskytlo data 

potřebná k následnému vyhodnocení různých faktorů a jejich vlivu na přesnost odhadů 

rychlosti vozidla. 

Abstract 

This master’s thesis deals with the issue of the perception of speed of a vehicle from 

pedestrian’s point of view. The theoretical part consists of a research into sense perception of 

humans and construction of motor vehicles. The practical part designs and describes 

the experiment which was performed in order to provide data used for analyzing different 

factors and their effect on the accuracy of vehicle speed estimations.  
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Doprava je nedílnou součástí každé vyspělé civilizace. Každý člen takové společnosti 

se s dopravou v nějaké její formě dostává denně do styku. Nejčastěji využívaným módem 

dopravy je bezesporu doprava silniční. S tou je spojena neustále rostoucí individuální 

přeprava, která má za následek i zvýšení nehodovosti. Při řešení dopravních nehod nelze vždy 

ihned jednoznačně zjistit příčinu a je tedy nutný sběr všech dostupných skutečností vedoucích 

k jejímu vzniku. K tomu jsou mimo jiné zapotřebí i výpovědi svědků, kteří nebyli přímo 

účastníky dopravní nehody. Mezi takové svědky patří například chodci a ve výpovědích je po 

nich požadován odhad rychlosti vozidel před kolizí. Právě vnímání rychlosti vozidla chodcem 

je tématem této diplomové práce. 

Věrohodnost svědeckých výpovědí úzce souvisí s vnímáním člověka. Tím se tato 

práce zabývá hned na začátku teoretické části. Nejprve je věnována pozornost vnímání jako 

takovému, jeho hlavním aspektům a dělení. Následně je blíže rozebráno zvlášť vnímání 

zrakové a sluchové a vnější faktory, které toto vnímání ovlivňují. 

Protože u vnímání záleží rovněž i na pozorovaném objektu a jeho parametrech, je 

nutná rešerše v oblasti motorových vozidel. Zde je kladen důraz na vlastnosti vozidel, které 

mají přímou souvislost se zrakovým a sluchovým vjemem, tedy vzhled, rozměry a hluk 

vozidel. Na hluk motorových vozidel má největší vliv druh pohonu a převodové ústrojí, na 

které se zaměřuje teoretická část. Rozměry a vzhled vozidel jsou popsány v kapitole 

klasifikující nejčastější typy karoserií motorových vozidel. 

Experimentální část této práce je rozdělena do dvou částí, kde je nejdříve navrženo 

a provedeno experimentální měření za účelem získání dostatečného množství odhadů 

rychlostí vozidel od respondentů v rolích chodců. Následně jsou nasbíraná data vyhodnocena 

a porovnána vzhledem k několika faktorům ovlivňujícím vnímání člověka. Také 

je zhodnocena jejich relevance a míry, jakou odhady rychlostí vozidel chodcem ovlivňují.  
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Rychlost vozidel je důležitou veličinou potřebnou pro správnou analýzu dopravní 

nehody. Pro zjištění rychlostí vozidel, která byla účastníky dané nehody, se často využívá 

svědeckých výpovědí. Ty jsou však subjektivní a zřídka odpovídají skutečným hodnotám. 

Na téma vnímání rychlosti vozidel člověkem existuje mnoho článků zkoumající tuto 

problematiku z různých úhlů pohledu. Z provedených studií vyplývá, že na vnímání rychlosti 

měla vliv pozice svědka, například jestli v době nehody řídil, jel jako spolujezdec, byl 

v pozici chodce nebo dokonce cyklisty [1], [7]. Například vysoký posed, jako je u vozidel 

s karoserií typu SUV, způsobuje podhodnocování rychlosti vozidla [13].  

Dalšími významnými faktory ovlivňujícími vnímání byly vnější okolnosti, jako je typ 

vozidla, parametry silniční komunikace, viditelnost nebo povětrnostní podmínky. Ze studie, 

která vyhodnocovala odhady rychlostí vozidla od 206 řidičů při průjezdu směrovým 

obloukem o poloměru 75 m, vyplynulo, že řidiči podhodnocovali rychlosti vozidel. Na 

přesnost odhadů mělo vliv také to, zda si řidiči všimli svislého dopravního značení. 

Překvapivým zjištěním bylo, že mladí řidiči byli v odhadech rychlostí vozidla přesnější než 

starší a zkušenější řidiči. [10] 

Dále bylo zjištěno, že v mlze mají řidiči tendenci více zrychlovat, protože 

podhodnocují rychlost vozidla, a to až o 20 km/h [15]. Důležité jsou také okolnosti specifické 

pro daného svědka, jako jsou například jeho věk nebo řidičské zkušenosti [19]. 

 

Vnímání je základní poznávací proces pro smyslové poznání světa. Poznávání lze 

charakterizovat jako odraz skutečnosti ve vědomí. Základní poznávání probíhá 

prostřednictvím lidských smyslů (zrak, sluch, hmat, čich a chuť). Prostřednictvím vnímání 

dochází k poznávání barev, času a prostoru. Lze rozlišit vnímání smyslově pohybové, kde 

dochází k odlišování figur ve vjemovém poli, a vnímání významově aktivační, kde dochází 

k vnímání předmětů a symbolů. Oba dva tyto druhy vnímání hrají důležitou roli ve vnímání 

dopravní situace. Intenzita a charakter vjemů záleží na intenzitě podnětů. Vzhledem 

k zaměření práce na vnímání rychlosti vozidel byl v rešerši zvláštní důraz kladen na vnímání 

prostoru, času a pohybu, a také na vnímání zaměřené a nezaměřené.  
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Vnímání lze také rozlišit na vnímání zkreslené, které se označuje jako iluze a klamy, 

a nepřesné vnímání vznikající v důsledku neuvědomovaných obranných mechanismů. Mezi 

další chyby ve vnímání se řadí paobrazy, perseverační představy a eidetické obrazy. 

V dopravě se rozlišují dva druhy chyb vnímání – chyby objektivní, vznikající jako selhání při 

plnění daného optima, a chyby osobní, vznikající v důsledku reakčního selhání na podmínky 

daného prostředí. Tyto dva druhy chyb vnímání se vzájemně nevylučují. Dále lze chyby 

rozlišovat na chyby vzniklé chybným rozhodnutím, tedy záměrné, a chyby vzniklé ve 

spojitosti s osobností, tedy nezáměrné. [5] 

Důležitým faktorem ovlivňujícím vnímání člověka je jeho psychický stav. Tento stav 

závisí na vnitřních podmínkách i na vnějších okolnostech. Psychický stav se může za určitých 

podmínek měnit. Psychický stav člověka ovlivňuje například pohotovost, připravenost, únava 

a další, které jej ovlivňují buď negativně nebo pozitivně. Na psychický stav má také velký 

vliv pozornost člověka, která se definuje jako „zaměřenost a soustředěnost duševní činnosti 

na určitý děj nebo určitý objekt“. [5] 

Mezi vlastnosti pozornosti se řadí například její zaměřenost, výběrovost, intenzita, 

stálost, trvalost a rozsah. Tyto vlastnosti jsou ovlivňovány dalšími vnitřními psychickými 

faktory, jako například motivací a potřebami. Pozornost je dále možné rozlišit na pozornost 

záměrnou, úmyslně zaměřenou a bezděčnou, tedy vyvolanou nejčastěji něčím náhlým nebo 

novým.  

Paměť je dalším aspektem úzce spjatým s vnímáním a pozorností. Paměť lze definovat 

jako „schopnost přijímat, podržovat a znovu oživovat minulé vjemy“. Obecně se tedy rozlišují 

tři fáze paměti – zapamatování, podržení v paměti a vybavení. Také se rozlišuje paměť 

krátkodobá (epizodická, ultrakrátká), střednědobá a dlouhodobá. Paměť lze dále dělit podle 

smyslů na paměť vizuální, auditivní, hmatovou, čichovou, ale také například na paměť 

motorickou nebo lexikální. Zároveň s dalšími psychickými funkcemi má paměť vliv na 

uchovávání prožitků a dějů a jejich výbavnost. [5] 

Z uvedeného vyplývá, že přesnost odhadů rychlosti vozidel by se měla lišit hlavně 

v závislosti na době pozorování vozidla a na tom, zda vozidlo, u kterého se rychlost odhaduje, 

je známo předem nebo se rychlost odhaduje zpětně. 
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Úhel zorného pole člověka je přibližně 170° horizontálně a 110° vertikálně bez 

pohybu očí a při pohybu očí se zvyšuje na 290° horizontálně a 190° vertikálně. Ostrost 

viděného obrazu závisí na jeho poloze v zorném poli. Centrální zorné pole, kde je obraz 

nejostřejší, je oblast přibližně 2–7° od zrakové osy, zbytek zorného pole je tedy periferní 

zorné pole. Při ideálních podmínkách, tedy za optimálního osvětlení a při dostačující době pro 

zaostření a při koncentraci pozorujícího, je člověk schopen rozlišit objekt o velikosti jeden 

milimetr na vzdálenost přibližně 3–6 m. Rozlišit dva body odděleně je člověk schopen, pokud 

je jejich úhlová vzdálenost minimálně 2‘, což odpovídá vzdálenosti dvou bodů přibližně 6 mm 

od sebe pozorovaných ze vzdálenosti 10 m. V periferním zorném poli se pak rozlišovací 

schopnosti snižují. [11] 

Z výše uvedeného vyplývá, že i rychlost vozidel vnímaná člověkem by se měla lišit 

v závislosti na světelných podmínkách, poloze vozidla v zorném poli pozorujícího, jeho 

koncentraci a době, po kterou bylo vozidlo pozorováno. 

 

Člověk registruje zvukové vlny prostřednictvím ucha. Aby byl zvuk slyšitelný, musí 

se nacházet v oblasti slyšitelné frekvence (16 – 20 000 Hz) a akustického tlaku (20 µPa –

 20 Pa). Akustický tlak se udává v decibelech (dB), kde dolní práh slyšitelnosti akustického 

tlaku je 0 dB a hranice bolestivosti 120 dB. Vnímání hlasitosti se mění v závislosti na 

kmitočtu, např. 70 dB při 50 Hz a 50 dB při 200 Hz lze vnímat jako stejně hlasité.  

Člověk je nejcitlivější na zvuky o frekvenci cca 4 kHz. Na změny hladiny akustického 

tlaku je citlivost vnímání výraznější při nízkých frekvencích než při vysokých. Sluchové 

vnímání je ale individuální. Zpravidla se schopnost slyšení snižuje v pozdějším věku. Stářím 

se zhoršuje vnímání vysokých tónů, tedy hladiny akustického tlaku ve vysokých frekvencích, 

a také klesá vnímání hlasitosti. [11] 

Hluk by tedy měl mít vliv i na vnímání vozidel a jejich rychlostí chodcem. Jedna 

z následujících kapitol popisuje zdroje a příčiny hluku vozidel. 

 

Smyslové vnímání člověka je ovlivněno také vnějšími podmínkami. Tato kapitola 

popisuje hlavní faktory, které mají největší podíl na vnímání dopravní situace chodcem. 



  

19 

Počasí hraje největší roli ve vnímání člověka, hlavně co se týče viditelnosti. Ke 

zhoršené viditelnosti dochází zejména při mlze, dešti a sněhu. Při těchto pro vnímání 

nepříznivých podmínkách dochází ke snížení schopnosti rozlišovat okolní předměty 

a vzdálenosti. Kombinace povětrnostních podmínek a jejich zvýšená intenzita má ještě větší 

vliv na vnímání člověka. Při zvýšené oblačnosti se mimo jiné snižuje světelnost, která má také 

vliv na správné posouzení vzdálenosti a pohybu [2], [16]. 

Denní doba má výrazný vliv na vnímání člověka. Zejména v noci se pozorovací 

schopnosti snižují vzhledem k omezení periferního vidění. Může také docházet k oslnění 

světlomety vozidel. Oslnění lze rozlišit na fyziologické a psychologické. Při fyziologickém 

oslnění dochází k omezení zrakového výkonu, například ostrosti vidění. Psychologické 

oslnění je subjektivně vnímaným pocitem. Při snížené viditelnosti dochází také k nízké 

rozlišitelnosti jasů, a tedy i složitějšímu rozeznání tvarů a pohybu předmětů [12], [17]. 

Pro praktickou část této práce byla snaha omezit vliv těchto vnějších faktorů na 

minimum. Součástí vyhodnocení tedy bylo vnímání rychlosti vozidel v denní době a při 

počasím nezhoršených světelných podmínkách.  

 

Předmětem této práce je vnímání rychlosti vozidel, je tedy třeba rozlišit jejich 

charakteristiky, které mají na vnímání vozidel vliv. Následující kapitola popisuje aspekty 

mající vliv na hluk vozidel, jako je druh pohonu a převodové ústrojí, a na vzhled vozidel, jako 

je typ karoserie. 

 

Spalovací motory lze rozdělit na dva základní typy. Zážehový motor je typem 

spalovacího motoru, kde je palivová směs zapálena jiskrou ve válci. Vznětový motor je typ 

spalovacího motoru, u kterého je směs paliva a vzduchu zapálena vlivem vysoké kompresní 

teploty. Palivová směs je samovznícena a není potřeba jiskra z externího zdroje. Hlukový 

rozdíl mezi těmito dvěma typy motorů je nejvíce patrný při rozjezdu, při kterém jsou vznětové 
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motory v průměru o 2 dB hlučnější než motory zážehové. S rostoucí rychlostí se ale rozdíl 

ztrácí s ohledem na ostatní zdroje hluku, které jsou popsány v pozdější podkapitole. [14] 

Pohon vozidla zajišťuje elektromotor. V případě hybridního pohonu může být navíc 

zapojen i spalovací motor (záleží na uspořádání hybridního pohonu). Z pohledu chodce je 

hlavní rozdíl v celkové hlučnosti vozidla. Ta je zejména u elektromobilu ve srovnání 

s vozidlem se spalovacím motorem výrazně nižší. 

 

Manuální převodovka je typ vícestupňového převodového ústrojí, kde řidič sám volí 

stupně pomocí voliče (řadicí páky) a spojkového pedálu. Zpravidla má minimálně tři 

převodové rychlosti dopředu a jeden zpětný. Mezi výhody manuální převodovky by se dala 

zařadit její jednoduchost a menší hmotnost v porovnání s automatickou převodovkou. 

Na rozdíl od automatické převodovky však hluk ve větší míře závisí na řidiči, protože si sám 

volí, kdy a při jakých otáčkách zařadit jaký rychlostní stupeň. [3] 

Na rozdíl od převodovky manuální je automatická převodovka typem převodového 

ústrojí, jež mění převodové stupně samočinně. Řadicí páka a spojkový pedál je zde nahrazen 

voličem s minimálně čtyřmi možnosti stanovení pohybu vozidla – jízda vpřed (D), jízda 

vzad (R), neutrál (N) a parkovací poloha (P). Automatická převodovka volí převodové stupně 

v závislosti na otáčkách motoru, poloze plynového pedálu a aktuální rychlosti vozidla. [3] 

 

Vzhled a velikost karoserie má vliv na zrakové vnímání vozidla chodcem. V této 

kapitole jsou uvedeny základní rozdíly vybraných typů karoserií. Druhy karoserií vozidel lze 

dělit podle provedení střechy, zadní části vozidla anebo způsobu využití.  
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Označuje typ karoserie, kde je zavazadlový prostor oddělen od prostoru pro posádku. 

Sedan je zpravidla čtyřdveřový, se dvěma řadami sedadel a stupňovitou zádí. Rozměrově se 

tento typ karoserie pohybuje 4,2–4,9 m v délce, šířka bez zrcátek do 2 m a výška do 1,5 m. [4] 

 
Obr. č. 1 – Příklad karoserie typu sedan [autolexicon.net, 2020] 

Oproti předchozímu typu karoserie nemá hatchback stupňovitou záď ani oddělený 

prostor pro zavazadla a posádku. Z toho vyplývá hlavní rozdíl v rozměrech oproti 

předchozímu typu, kdy vozidla s karoserií typu hatchback bývají zpravidla kratší až o 0,5 m 

než sedan. Typicky je tato karoserie užívaná u vozidel nižších a nižších středních tříd. Má dvě 

řady sedadel a vyskytuje se v tří i pětidveřovém provedení. [4] 

 
Obr. č. 2 – Příklad karoserie typu hatchback [autolexicon.net, 2020] 

Jedná se o typ karoserie s velkým zavazadlovým prostorem. Má prodlouženou záď 

zakončenou pátými dveřmi umožňujícími pohodlný přístup do zavazadlového prostoru. 

Prostor pro posádku má zpravidla dvě, maximálně tři řady. V případě vozidel kombi, jejichž 
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základní verzí je sedan, se jejich vnější rozměry nijak neliší. Pokud jde o „prodloužení“ 

karoserie typu hatchback, bývá kombi o cca 0,3 m delší. [4] 

 
Obr. č. 3 – Příklad karoserie typu kombi [autolexicon.net, 2020] 

Zkratka vznikla z anglického Multi-Purpose Vehicle, v překladu víceúčelové vozidlo, 

někdy se lze také setkat s označením minivan. Jedná se o velkoprostorovou karoserii, jakýsi 

mezistupeň mezi kombi a dodávkovým vozidlem. Oproti kombi je vyšší, mívá až 2 m. Délka 

může přesahovat i 5 m. Zpravidla má pětidveřové uspořádání dveří. [4] 

 
Obr. č. 4 – Příklad karoserie typu MPV [autolexicon.net, 2020] 

Opět se jedná o zkratku vycházející tentokrát z anglického Sport Utility Vehicle, 

v překladu sportovní užitkové vozidlo. Oproti například sedanu nebo hatchbacku má větší 

vnitřní prostor a zvýšený posed. U vozidel s touto karoserií se také předpokládá schopnost 

jízdy i mimo zpevněné komunikace, proto mívají robustnější konstrukci a nezřídka i pohon 

4x4. To se promítá také do vnějších rozměrů, hlavně v šířce i výšce, kde oba rozměry mohou 

přesahovat 2 m. [4] 
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Obr. č. 5 – Příklad karoserie typu SUV [autolexicon.net, 2020] 

 

Zdroje vnějšího hluku vozidla lze rozdělit do tří základních kategorií [6]: 

• Hluk motoru vznikající během spalovacího procesu v motoru vlivem změny tlaku 

ve válcích a vlivem pohybu částí klikového mechanismu. Je závislý na otáčkách 

motoru. 

• Hluk od pneumatik vznikající při odvalování pneumatik na vozovce, který je 

ovlivněn typem pneumatiky a vozovky. 

• Aerodynamický hluk vznikající vlivem obtékání vzduchu kolem karoserie, který 

roste s rychlostí vozidla. 
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Obr. č. 6 – Zdroje vnějšího hluku [3] – editováno 

Dalším zdrojem hluku vozidla je hluk sání a výfuku. Ten lze rozdělit podle dvou 

zdrojů tohoto hluku. Prvním zdrojem je proudění média přes sací a výfukové ventily, které 

způsobuje výkyvy tlaku dále se šířící do sacího a výfukového potrubí. Druhým zdrojem hluku 

sání a výfuku je proudění procházející daným potrubím. 

Hluk motoru lze rozdělit na hluk způsobený spalováním a mechanický hluk. Hluk 

spalování je způsoben rychlými změnami tlaku ve válcích během spalovacího procesu. Hluk 

mechanický je způsoben pohyblivými částmi klikového mechanismu. Zpravidla bývá 

mechanický hluk významnější u zážehových motorů a hluk způsobený spalováním převládá 

u vznětových motorů. Hluk motoru také závisí na rychlosti a zátěži motoru.  

Na obr. č. 7 je vyobrazen podíl jednotlivých zdrojů na hluku spalovacího motoru 

měřen na zážehovém motoru. Je zřejmé, že u všech s rostoucími otáčkami roste i hluk motoru, 

kdy hluk způsobený spalováním převládá. 
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Obr. č. 7 – Podíl dílčích zdrojů hluku ve spalovacím motoru [9] 

Hluk od pneumatiky má dva hlavní zdroje vzniku: 

• Hluk vzniklý prouděním vzduchu, který při kontaktu pneumatiky s vozovkou 

uniká vzorkem pneumatiky a nerovnostmi na vozovce. 

• Hluk vzniklý vibracemi pneumatiky způsobenými otřesy a nárazy při kontaktu 

pneumatiky s vozovkou. 

Oba dva zdroje závisí na konstrukci a vzorku pneumatiky, povrchu vozovky 

a rychlosti vozidla. [1] 

U osobních vozidel při rychlostech do 30 km/h a u nákladních vozidel při rychlostech 

do 50 km/h dominuje hluk motoru. Při vyšších rychlostech potom zpravidla kvůli nižším 

otáčkám převažuje hluk pneumatik a s rychlostí současně roste i aerodynamický hluk. [6] 
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Obr. č. 8 – Závislost hluku vozidla na rychlosti [18] – editováno 

Výše uvedené platí pro běžný provoz na komunikacích, kdy je snaha o co 

nejekonomičtější, a z toho vyplývající i nejtišší, jízdu. Při měření je ale potřeba vzít v potaz 

i nestandardní jízdu, např. nízký převodový stupeň ve vysoké rychlosti nebo naopak, a její 

vliv na vnímanou rychlost vozidla chodcem. 

Obecně lze normy dělit podle působnosti: 

• mezinárodní normy (ISO, IEC);  

• národní normy (ČSN, DIN, ASME);  

• podnikové normy (PNE).  

Co se týče motorových vozidel tak v současnosti je celosvětově platná soustava 

technických předpisů GTR – Global Technical Regulations. Ta je dána „Dohodou o vytvoření 

celosvětových technických předpisů pro kolová vozidla a pro vybavení a části, které mohou 

být montovány a/nebo užity na kolových vozidlech“, která byla uzavřena roku 1998. 

Předcházela jí „Dohoda o vytvoření celosvětových technických předpisů pro kolová vozidla 

a pro vybavení a části, které mohou být montovány a/nebo užity na kolových vozidlech 

a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel“. 

Tu zavedla pracovní skupina WP.29 pod záštitou Evropské hospodářské komise EHK/OSN 

roku 1958.  
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V Evropě v současnosti platí dvě soustavy definující technické předpisy pro motorová 

vozidla: 

• směrnice, nařízení nebo rozhodnutí ES/EU, 

• předpisy EHK/OSN.  

Technické předpisy EKH a GTR jsou průběžně měněny tzv. sériemi změn, opravami 

a doplňky. Ty jsou značeny vždy původním číslem předpisu. ES směrnice, nařízení 

a rozhodnutí mohou být doplňovány změnovými směrnicemi, nařízeními a rozhodnutími, 

vždy s novým (pořadovým) číslem. Členské státy EU mají povinnost přijmout a aplikovat 

ve svých schvalovacích postupech přijaté a vyhlášené směrnice, nařízení a rozhodnutí 

a současně jsou také povinny uznávat i odpovídající předpisy EHK/OSN. Vyhláška 

Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, toto také nařizuje [8].  

Z uvedených soustav vycházejí i předpisy a směrnice zabývající se hlukem vozidel. 

Mezinárodní normy ISO stanovují metody měření a zkoušení uváděné v jednotlivých 

předpisech a směrnicích.  

Kategorie vozidel M a N se řídí nařízením EU č. 540/2014. Emise hluku související 

s hlukem pneumatik stanovuje nařízením ES č. 661/2009. Předpisy EHK/OSN jsou:  

• EHK/OSN č. 51 Emise hluku čtyřkolových vozidel, 

• EHK/OSN č. 59 Náhradní výfukové systémy, 

• EHK/OSN č. 117 Emise zvuku ze styku pneumatika/vozovka, valivý odpor 

a adheze za vlhka.  

Normy ISO pro tuto kategorii:  

• ISO 362-1 Měření hluku vyzařovaného jedoucími vozidly kategorie M a N,  

• ISO 362-3 Měření hluku vyzařovaného jedoucími vozidly kategorie M a N 

ve vnitřních prostorách,  

• ISO 5130 Měření hluku stojících vozidel, 

• ISO 16254 Měření hluku vyzařovaného vozidly kategorie M a N při nízkých 

provozních otáčkách a rychlostech. 

V České republice navíc platí zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů. Hygienické limity hluku stanovuje nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Rešeršní část byla zaměřená na různé okolnosti, které ovlivňují vnímání rychlosti 

vozidel člověkem, potažmo chodcem. Z pohledu tématu této diplomové práce je potřeba 

se nejprve zaměřit na vnímání jako takové. Z provedené rešerše vyplynulo, že je vhodné 

se zaměřit na vnímání smyslové, kdy pro vnímání rychlosti vozidla chodcem jsou 

pravděpodobně nejvýznamnější vnímání zrakové a sluchové.  

Následně byly zjišťovány vnější okolnosti mající vliv na vnímání, například faktory 

ovlivňující viditelnost, jako je počasí či denní doba. Vnější faktory ovlivňují oba zmíněné 

smyslové vjemy a je tedy vhodné se zaměřit na to, jaká omezení vznikají za daných podmínek 

a jaký je jejich vliv na vnímání rychlosti vozidla chodcem. 

Pro vnímání jsou důležité také vlastnosti objektu, na který je pozornost zaměřena. 

Proto byla nutná rešerše v oblasti motorových vozidel a jejich parametrů, které je chodec 

schopen vnímat. Z hlediska zrakového vnímání byla provedena klasifikace vozidel podle 

jejich tvaru a rozměrů. Poté byla vzhledem ke sluchovému vnímání rešerše zaměřena na hluk 

a zdroje hluku motorových vozidel. Pro účely této diplomové práce je tedy třeba se zaměřit na 

typ karoserie a hluk motorových vozidel. 

Z předchozích studií vyplynulo, že na vnímání rychlosti vozidla člověkem mají vliv 

nejen smyslové vjemy, ale i poloha člověka vůči vozidlu, jeho řidičské zkušenosti, druh 

komunikace a povětrnostní podmínky. Při realizaci měření a jeho vyhodnocení je třeba 

posoudit vliv a zaměřit se na podmínky specifické pro chodce, jako jsou jeho řidičské 

zkušenosti, a na podmínky specifické pro danou komunikaci, jako je stanovená rychlost. 
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Jako problémovou situaci, které se tato diplomová práce týká, lze považovat dopravní 

nehodu. U nehod vyžadujících provedení analýzy může v případě nedostatečného množství 

podkladů nastat problém se stanovením rychlostí vozidel, která se dopravní nehody účastnila. 

Možným podkladem pro řešení tohoto problému jsou výpovědi svědků a účastníků 

dopravních nehod. Tyto výpovědi obsahující odhady rychlostí vozidel bývají zpravidla velmi 

subjektivní a závislé na mnoha faktorech, což způsobuje jejich odlišnost od reálných hodnot. 

Tato nepřesnost má negativní vliv na analýzu dané dopravní nehody. Ověřování těchto 

svědeckých výpovědí je problémem, kterým se tato diplomová práce zabývá. 

Dílčím cílem této práce je návrh a provedení experimentálního měření za účelem 

získání dostatečného množství odhadů rychlostí vozidel od několika respondentů, a to jak za 

běžného provozu, tak i odhadů rychlostí vozidel jedoucích nestandardně hlasitou jízdou 

s vysokými otáčkami způsobenou zařazením nízkého převodového stupně. Dalším dílčím 

cílem je analýza a porovnání získaných hodnot se skutečně naměřenými rychlostmi vozidel 

a stanovení závislosti odchylek na faktorech ovlivňujících vnímání člověka z pohledu:  

• typu karoserie vozidla, 

• stanovené rychlosti na dané komunikaci, 

• řidičských zkušeností, 

• pohlaví, 

• zda bylo vozidlo pozorováno s předstihem, nebo byla jeho rychlost 

odhadována zpětně, 

• počasí, 

• hluku a stylu jízdy. 

Hlavním cílem této práce je popsat vliv výše jmenovaných faktorů na vnímání 

rychlosti vozidel. Následně je třeba určit konkrétní vliv relevantních vnějších a vnitřních 

podmínek nebo jinak určit, za jakých podmínek jsou odhady rychlostí vozidel přesné, či 

podhodnocovány nebo nadhodnocovány. 
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Experimentální část této diplomové práce se skládala ze dvou částí. První částí bylo 

navržení experimentálního měření, kdy cílem bylo získat subjektivní odhady rychlostí vozidel 

od respondentů v rolích chodců a také skutečné rychlosti vozidel potřebné pro porovnání 

přesnosti jednotlivých odhadů. Tyto subjektivní odhady měly za úkol simulovat svědecké 

výpovědi v případě dopravní nehody, kdy je po účastnících a svědcích požadována výpověď 

mimo jiné zahrnující odhad rychlostí vozidel před kolizí. Druhá část zahrnovala provedení 

navrženého měření a vyhodnocení získaných dat. 

 

Experimentální měření bylo navrženo tak, aby bylo možné zkoumat vliv faktorů na 

vnímání rychlosti popsaných v teoretické části. Pozornost byla zaměřena na: 

• výběr vhodných úseků: 

o kde se chodec jako svědek může vyskytovat,  

o kde je dostatečný provoz,  

o kde se vozidla pohybují rozdílnými rychlostmi,  

o kde je možné nenápadné rozmístění respondentů a silničního 

rychloměru, 

• výběr vhodných respondentů  

o pro porovnání vlivu řidičských zkušeností a pohlaví na vnímání 

rychlosti, 

• vliv zrakového vnímání – záznam toho, jaký typ karoserie má vozidlo, 

u kterého se rychlost odhaduje, 

• vliv sluchového vnímání  

o omezení sluchového vjemu u některých respondentů,  

• vliv hluku vozidel  

o účast vozidel jedoucích nestandardně hlasitou jízdou, 

• vliv soustředění / paměti  

o předstih nebo zpoždění ohlašování vozidel, 

• uskutečnění více měření na jednom místě  

o pro porovnání rozdílných povětrnostních podmínek. 
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Měření probíhala na třech místech ve dnech 12. 5. 2020 a 13. 5. 2020. Na jednotlivých 

místech se lišila stanovená rychlost. Povětrnostní podmínky a viditelnost byly pro všechna 

měření srovnatelná, kromě posledního měření, které probíhalo za deště. Jinak bylo oblačno až 

polojasno, bezvětří, teplota cca 15 °C. Měření probíhalo oba dny v odpoledních hodinách 

mezi 14:00 a 17:00. První den se měření zúčastnilo 10 respondentů a druhý den 

7 respondentů.  

Respondenti byli umístěni v bezpečné vzdálenosti od vozovky tak, aby měli 

dostatečný výhled na měřený úsek a vzájemně se neovlivňovali, a rychlosti vozidel na pokyn 

zapisovali do poskytnutých záznamových archů. Protože chodci se běžně nesoustředí na 

rychlosti vozidel, byly respondentům zadány i různé úkoly (čtení, psaní a počítání), aby se 

rozptýlila jejich pozornost (Obr. č. 9). 

 

Obr. č. 9 – Ukázka záznamového archu [archiv autora] 
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Pro měření byl využit silniční rychloměr s označením AD9T (Obr. č. 10) zapůjčený 

firmou RAMET s.r.o. Jedná se o radarový měřič rychlosti o vysílacím kmitočtu 34,0, 34,3 

nebo 24,125 GHz. Přístroj zaznamenává rychlost, směr a snímky projíždějících vozidel do 

interní paměti (Obr. č. 11). Při měření byl umístěn na stativu u kraje vozovky.  

 

Obr. č. 10 – Silniční rychloměr AD9T 

[archiv autora] 

 

Obr. č. 11 – Snímek ze silničního rychloměru 

AD9T [archiv autora] 

 

Měření probíhala na třech místech, každé s jinou stanovenou rychlostí 30 km/h, 

50 km/h a 90 km/h.  

 

Místo měření se stanovenou rychlostí 30 km/h bylo v areálu OC Olympia Brno 

v Modřicích na ulici U Dálnice. Respondenti byli rozmístěni po obou stranách vozovky, tak 

aby měli volný výhled na místo označeném dopravní značkou, kde byla měřena rychlost 

vozidel, kterou odhadovali.  
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Obr. č. 12 – Místo měření v oblasti se stanovenou rychlostí 30 km/h [archiv autora] 

Na obr. č. 12 je zeleně označeno místo, kde byla projíždějícím vozidlům měřena 

rychlost. Respondenti byli rozmístěni na místech označených modrou značkou. 

 

Místo měření se stanovenou rychlostí 50 km/h bylo v obci Kobylnice na ulici 

Táborská. Jednalo se o ulici, kde na jedné straně byla řada rodinných domů a na druhé straně 

parkoviště a dětské hřiště. Respondenti byli rozmístěni jen na jedné straně komunikace, 

na obr. č. 13 vyznačeno modrými značkami. Místo měření rychlosti vozidel bylo u sloupu 

elektrického vedení, níže vyznačeno zeleně. 

  
Obr. č. 13 – Místo měření v oblasti se stanovenou rychlostí 50 km/h [archiv autora] 
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Místo měření se stanovenou rychlostí 90 km/h bylo za hranicí obce Sokolnice na ulici 

Kobylnická u místního hřbitova. Respondenti byli rozmístěni na jedné straně komunikace, na 

obr. č. 14 vyznačeno modrými značkami. Místo, kde se měřila rychlost vozidel, bylo 

u předem vybraného stromu, níže vyznačeno zeleně. Červeně je označené místo umístění 

radaru. 

  
Obr. č. 14 – Místo měření v oblasti s se stanovenou rychlostí 90 km/h [archiv autora] 

 

Měření se zúčastnilo celkem 13 respondentů z toho 6 žen a 7 mužů. Všichni 

respondenti měli platný řidičský průkaz a byli aktivními řidiči. První den se měření zúčastnilo 

10 respondentů, druhý den se zúčastnilo 7 respondentů. Čtyři respondentky se zúčastnily obou 

měření. Respondenti jsou seřazeni podle průměrného ročního počtu ujetých kilometrů 

v tabulce č. 1. 

Tab. č. 1 – Přehled respondentů 

Respondent Pohlaví Věk 
Řidičský 

průkaz 

Ročně 

ujetých km 

Účast na 

měření 

R1 Muž 25 let Od r. 2012 Do 1 000 První den 

R2 Žena 28 let Od r. 2012 Do 1 000 Oba dny 

R3 Žena 25 let Od r. 2015 Cca 1 500 Druhý den 

R4 Muž 27 let Od r. 2010 Cca 2 000 První den 

R5 Žena 26 let Od r. 2012 Cca 5 000 Oba dny 
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Respondent Pohlaví Věk 
Řidičský 

průkaz 

Ročně 

ujetých km 

Účast na 

měření 

R6 Žena 46 let Od r. 1994 Cca 7 000 Oba dny 

R7 Žena 48 let Od r. 1990 Cca 8 500 První den 

R8 Žena 24 let Od r. 2014 Cca 9 000 Oba dny 

R9 Muž 25 let Od r. 2013 Cca 10 000 První den 

R10 Muž 29 let Od r. 2009 Cca 15 000 Druhý den 

R11 Muž 47 let Od r. 1990 Cca 25 000 První den 

R12 Muž 47 let Od r. 1989 Cca 25 000 První den 

R13 Muž 43 let Od r. 2000 Cca 100 000 Druhý den 
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Následující kapitola porovnává výsledky naměřených dat v závislosti na různých 

faktorech: 

• vzhledem k hlasitosti jízdy, 

• vzhledem k typu karoserie vozidel, u kterých byla rychlost odhadována, 

• vzhledem ke stanovené rychlosti na měřeném úseku – 30 km/h, 50 km/h, 

90 km/h, 

• vzhledem ke zkušenostem respondentů, 

• vzhledem k pohlaví respondentů – muži vs ženy, 

• vzhledem k tomu, kdy bylo ohlášeno vozidlo, u kterého byla rychlost 

odhadována, jestli před nebo po projetí vozidla měřeným úsekem, 

• vzhledem k počasí, 

• vzhledem ke sluchovému omezení respondentů. 

U všech měření byly srovnatelné povětrnostní podmínky – oblačno až polojasno, 

bezvětří, teplota cca 15 °C. Výjimkou bylo druhé měření na úseku se stanovenou rychlostí 

50 km/h, které probíhalo za deště. Pouze pro tento úsek jsou tedy porovnávány výsledky 

vzhledem k počasí. 

Vyhodnocení bylo provedeno v programu MS Excel. Jednotlivé odchylky odhadů 

respondentů od naměřené rychlosti vozidla byly vyjádřeny v % naměřené rychlosti vozidla 

bez zaokrouhlení. Pro grafické vyobrazení byly odchylky roztříděny do jednotlivých skupin 

s délkou intervalu 5 %. Dále byl vyhodnocen také podíl správných oddílů. Při porovnávání 

výsledků byly za správné odhady považovány odhady s maximální odchylkou ± 5 % od 

naměřené rychlosti. 

Celkově byla naměřena rychlost 239 vozidel z toho 47 na úseku 

se stanovenou rychlostí 30 km/h, 94 vozidel na úseku se stanovenou rychlostí 50 km/h 

a 98 vozidel na úseku se stanovenou rychlostí 90 km/h. Z měření bylo tedy získáno celkem 

2090 odhadů, z toho 470 odhadů z úseku se stanovenou rychlostí 30 km/h, 790 odhadů 

rychlostí z úseku se stanovenou rychlostí 50 km/h a 830 odhadů z úseku se stanovenou 

rychlostí 90 km/h. Graf č. 1 zobrazuje četnosti naměřených rychlostí vozidel na daných 

úsecích: 
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Graf č. 1 – Četnosti naměřených rychlostí na jednotlivých úsecích [archiv autora] 

 

Celkově bylo od respondentů zaznamenáno 2090 odhadů rychlostí vozidel. Z nich 

bylo 435 odhadů správných, tedy s odchylkou ± 5 % od naměřené rychlosti, 911 odhadů 

rychlosti nadhodnotilo skutečně naměřenou rychlost o více než 5 % a 744 odhadů rychlosti 

bylo podhodnocujících. 

 
Graf č. 2 – Histogram odchylek všech odhadů rychlosti [archiv autora] 

Graf č. 2 zobrazuje četnosti odchylek všech odhadů rychlosti od skutečně naměřených 

hodnot. V celkovém součtu, tedy i včetně nestandardních jízd, bylo 435 správných odhadů. 

V průměru byly rychlosti vozidel nadhodnocovány. Oranžově je vyznačena oblast správných 

odhadů s odchylkou ± 5 %. 
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Měření se zúčastnili i dva řidiči, kteří měli za úkol projíždět měřeným úsekem 

nestandardní jízdou, konkrétně s nižším zařazeným převodovým stupněm, aby dosahovali 

vyšších otáček a zvuk motoru byl tedy hlasitější, než by byl u standardního stylu jízdy. 

Celkem bylo vyhodnoceno 273 odhadů rychlostí vozidel ze 30 nestandardních jízd. Graf č. 3 

porovnává celkové četnosti odchylek odhadů rychlostí vozidel jedoucích v běžném provozu 

a jedoucích nestandardní jízdou bez ohledu na ostatní zkoumané faktory. Je zde patrná vysoká 

tendence podhodnocovat rychlosti vozidel jedoucích nestandardně hlasitou jízdou a svědčí 

o tom, že zvýšený hluk motoru negativně ovlivňuje vnímání rychlosti vozidel chodcem. 

 
Graf č. 3 – Porovnání četností odchylek všech odhadů rychlosti běžného provozu 

a nestandardních jízd [archiv autora] 

Graf č. 4 porovnává úspěšnosti odhadů u standardně a hlasitě projíždějících vozidel. 

 
Graf č. 4 – Porovnání úspěšnosti odhadů dle hlasitosti jízdy [archiv autora] 
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Z grafu vyplývá, že u rychlostí nad 30 km/h měla nestandardně vysoká hlasitost motoru 

negativní vliv na úspěšnost odhadů rychlostí vozidel. To mohlo být zapříčiněno tím, že 

u vyšších rychlostí standardně zvyšuje svůj podíl na celkovém hluku vozidla aerodynamický 

hluk.  

V případech, kdy byl hluk motoru dominantní složkou celkového hluku vozidla, byla 

rychlost vozidel podhodnocována. To je patrné i z grafu č. 5, který porovnává rozptyly 

odhadů rychlosti vozidel jedoucí standardním a hlasitým stylem jízdy. 

 
Graf č. 5 – Krabicový graf porovnání rozptylu odhadů dle hlasitosti jízdy [archiv autora] 

Následující podkapitoly obsahují i porovnání četností odchylek odhadů rychlostí 

vozidel včetně a bez těchto nestandardních jízd vzhledem ke zkoumanému faktoru. 

 

Následující tabulka č. 2 uvádí počty naměřených vozidel podle typu karoserie 

a celkový počet odhadů pro daný typ:  

Tab. č. 2 – Počet vozidel a odhadů dle typu karoserie  

Typ karoserie Počet vozidel Počet odhadů 

Kombi 107 899 

Sedan 17 146 

SUV 51 489 

Hatchback 30 261 

MPV 19 163 
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Typ karoserie Počet vozidel Počet odhadů 

Autobus 3 27 

Dodávka 9 78 

Pickup 2 17 

Nákladní 1 10 

Celkem 239 2090 

Z porovnání úspěšnosti odhadů rychlosti pro vozidla s různým typem karoserie byly 

vzhledem nízkému množství naměřených dat vyloučeny autobusy, dodávky, pickupy 

a nákladní vozidla. 

 
Graf č. 6 – Porovnání úspěšných odhadů podle typu karoserie [archiv autora] 

Graf č. 6 porovnává procentuální úspěšnosti odhadů rychlostí u jednotlivých typů 

karoserie s celkovou úspěšností odhadů rychlosti u všech vozidel. Celková úspěšnost 

respondentů byla 21 %. Nejvyšší úspěšnost odhadů byla u vozidel s karoserií typu sedan a to 

21,9 %, naopak nejnižší úspěšnost 19,2 % byla u vozidel s karoserií typu hatchback.  
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Graf č. 7 – Krabicový graf rozptylů podle typu karoserie [archiv autora] 

Na grafu č. 7 jsou zobrazeny rozptyly odhadů podle typu karoserie rozdělené podle 

stanovené rychlosti na daném úseku. Z grafu vyplývá, že s rostoucí stanovenou rychlostí 

i rostoucí rychlostí projíždějících vozidel, rostla i tendence respondentů nadhodnocovat 

rychlosti měřených vozidel. Jedinou výjimkou byly odhady rychlostí u vozidel s karoserií 

typu sedan, u kterých byly rychlosti nejvíce nadhodnocovány na úseku se stanovenou 

rychlostí 50 km/h. Mimo tuto výjimku byla ale právě na tomto úseku nejvyšší úspěšnost 

odhadů. 

Celkově bylo tedy zjištěno, že typy karoserie vozidel neměly výrazný vliv na vnímání 

rychlosti vozidel chodci. Největší rozdíl v úspěšnosti byl u vozidel s karoserií typu sedan 

a hatchback, a to hlavně u odhadů od mužských respondentů, kteří byli výrazně úspěšnější 

v odhadech rychlosti pro vozidla s karoserií typu sedan a neúspěšní u vozidel s karoserií typu 

hatchback. Toto je podrobněji vyhodnoceno v kapitole 5.6. 
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Následující podkapitoly obsahují i grafy porovnávající úspěšnost odhadů, a tedy i vliv 

typu karoserie vzhledem k danému faktoru. 

 

Měření probíhalo na třech úsecích – jednou na úseku se stanovenou rychlostí 30 km/h 

a dvakrát na úsecích se stanovenou rychlostí 50 km/h a 90 km/h. Graf č. 8 porovnává procenta 

úspěšných odhadů na jednotlivých úsecích s určitou stanovenou rychlostí a úspěšnost všech 

získaných odhadů.  

 
Graf č. 8 – Úspěšnosti vzhledem k stanovené rychlosti na měřeném úseku [archiv autora] 

Z grafu je patrné, že nejvíce úspěšných odhadů bylo na úseku se stanovenou rychlostí 

50 km/h. Naopak nejméně úspěšní byli respondenti na úseku s omezením stanovené rychlosti 

na 30 km/h, což ale může být zapříčiněno menší tolerancí v km/h pro vyhodnocení odhadů 

jako úspěšných. 

Graf č. 9 porovnává rozptyly odhadů rychlostí vozidel na jednotlivých úsecích. 

Z grafu je patrná rostoucí tendence nadhodnocovat rychlosti vozidel s rostoucí stanovenou 

rychlostí. 
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Graf č. 9 – Krabicový graf rozptylů podle stanovené rychlosti [archiv autora] 

 

Na úseku se stanovenou rychlostí 30 km/h proběhlo jedno měření s deseti respondenty. 

Celkem byla změřena rychlost 47 vozidel a bylo tedy zaznamenáno 470 odhadů rychlosti. 

Graf č. 10 zobrazuje četnost odchylek odhadů v % od naměřených rychlostí na zkoumaném 

úseku, oranžově je vyznačena oblast úspěšných odhadů. Správných odhadů rychlosti vozidel 

bylo na daném úseku 77. Z grafu je patrné, že rychlost vozidel byla výrazně více 

podhodnocována (282 odhadů) než nadhodnocována (111 odhadů). Průměrná odchylka od 

naměřené rychlosti byla -6 %. 

 
Graf č. 10 – Četnosti odchylek na úseku se stanovenou rychlostí 30 km/h [archiv autora] 

Ze srovnání četností odchylek odhadů rychlostí vozidel běžného provozu a vozidel 

jedoucích nestandardní jízdou zobrazeného na grafu č. 11 je patrné, že bez ohledu na styl 
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jízdy byly rychlosti vozidel podhodnocovány. Rychlosti vozidel jedoucí nestandardní jízdou 

byly ovšem podhodnocovány znatelně více, v průměru o 10 %. 

 
Graf č. 11 – Porovnání četností odchylek odhadů rychlosti běžného provozu a nestandardních 

jízd na úseku se stanovenou rychlostí 30 km/h [archiv autora] 

 
Graf č. 12 – Úspěšnosti odhadů na úseku se stanovenou rychlostí 30 km/h [archiv autora] 

Graf č. 12 porovnává úspěšnost odhadů rychlosti na úseku se stanovenou rychlostí 

30 km/h v závislosti na typu karoserie. Nevyšší úspěšnost odhadů byla pro vozidla s karoserií 

typu sedan a to 25 % a naopak nejnižší úspěšnost 10 % pro vozidla s karoserií typu hatchback. 

 

Na úseku se stanovenou rychlostí 50 km/h proběhla dvě měření, první měření s deseti 

a druhé měření se sedmi respondenty. Celkem byla naměřena rychlost 94 vozidel a bylo tedy 
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zaznamenáno 790 odhadů rychlosti. Graf č. 13 zobrazuje četnost odchylek odhadů v % od 

naměřených rychlostí na zkoumaném úseku, oranžově je vyznačena oblast úspěšných odhadů. 

 
Graf č. 13 – Četnosti odchylek na úseku se stanovenou rychlostí 50 km/h [archiv autora] 

Správných odhadů rychlosti vozidel bylo na daném úseku 193. Ve srovnání s úsekem 

s nižší stanovenou rychlostí vyplynulo, že rychlost vozidel byla naopak více nadhodnocována 

(340 odhadů), než podhodnocována (257 odhadů). Průměrná odchylka od naměřené rychlosti 

byla 3 %. 

Z grafu č. 14, který porovnává četnosti odhadů rychlostí vozidel běžného provozu 

a vozidel jedoucí nestandardní jízdou, vyplývá, že rychlosti vozidel jedoucí nestandardní 

jízdou, a kde byl tedy dominantní hluk motoru, byly, stejně jako tomu bylo v případě úseku se 

stanovenou rychlostí 30 km/h, opět spíše podhodnocovány. 
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Graf č. 14 – Porovnání četností odchylek odhadů rychlosti běžného provozu a nestandardních 

jízd na úseku se stanovenou rychlostí 50 km/h [archiv autora] 

Graf č. 15 porovnává úspěšnost odhadů rychlosti na úseku se stanovenou rychlostí 

50 km/h v závislosti na typu karoserie. Nejvyšší úspěšnost odhadů zde byla pro vozidla 

s karoserií typu SUV, a to 28 %, a naopak nejnižší úspěšnost 14,6 % pro vozidla s karoserií 

typu sedan. 

 
Graf č. 15 – Úspěšnosti odhadů na úseku se stanovenou rychlostí 50 km/h [archiv autora] 

 

Na úseku se stanovenou rychlostí 90 km/h proběhla také dvě měření, první s deseti 

a druhé se sedmi respondenty. Celkem byla naměřena rychlost 98 vozidel a bylo 

zaznamenáno 830 odhadů rychlosti. Graf č. 16 zobrazuje četnost odchylek odhadů rychlosti 
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v % od naměřených rychlostí na zkoumaném úseku, oranžově je vyznačena oblast úspěšných 

odhadů. 

 
Graf č. 16 – Úspěšnosti odhadů na úseku se stanovenou rychlostí 90 km/h [archiv autora] 

Správných odhadů rychlosti vozidel bylo na daném úseku 165. Podobně jako na úseku 

se stanovenou rychlostí 50 km/h byla rychlost vozidel opět častěji nadhodnocována. 

Nadhodnocujících odhadů bylo 460, podhodnocujících 205. Průměrná odchylka od naměřené 

rychlosti byla 9 %. 

Přestože v součtu byla rychlost vozidel nadhodnocována, z grafu č. 17 je opět patrné, 

že rychlosti vozidel jedoucí hlasitou jízdou, kde byl dominantní hluk motoru, byly znovu 

podhodnocovány, stejně jako na ostatních úsecích. 

 
Graf č. 17 – Porovnání četností odchylek odhadů rychlosti běžného provozu a nestandardních 

jízd na úseku se stanovenou rychlostí 90 km/h [archiv autora] 
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Graf č. 18 – Úspěšnosti odhadů na úseku se stanovenou rychlostí 90 km/h [archiv autora] 

Na tomto úseku byla nejvyšší úspěšnost odhadů rychlostí vozidel s typem karoserie 

sedan (24,6 %) a naopak nejnižší u vozidel s karoserií typu hatchback (15,6 %). Graf č. 18 

zobrazuje úspěšnost odhadů rychlosti na úseku se stanovenou rychlostí 90 km/h v závislosti na 

typu karoserie. 

Nejvyšší úspěšnost odhadů byla v úseku se stanovenou rychlostí 50 km/h. To může být 

způsobeno tím, že se jedná o nejčastější stanovenou rychlost v oblastech, kde se pohybují 

chodci. Jedná se tedy i o chodci nejvíce pozorovanou rychlost vozidel, což může mít vliv na 

úspěšnost odhadů rychlosti. Překvapivě nejnižší úspěšnost byla u odhadů rychlostí vozidel 

v zóně se stanovenou rychlostí 30 km/h. To bylo pravděpodobně zapříčiněno nižšími 

rychlostmi a tím pádem nižší tolerancí v km/h pro klasifikaci odhadů jako správných. 

 

Jednotliví respondenti (R1-R13) byli seřazeni vzestupně v závislosti na tom, kolik 

ročně ujedou kilometrů, v případě shody na době vlastnictví řidičského průkazu. Grafy č. 19 

a 20 porovnávají jejich úspěšnosti na úsecích s rozdílnou stanovenou rychlostí. 
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Graf č. 19 – Porovnání úspěšnosti odhadů jednotlivých respondentů [archiv autora] 

 
Graf č. 20 – Krabicový graf rozptylů odhadů jednotlivých respondentů [archiv autora] 

Nejúspěšnější byl respondent, který ročně ujede cca 10 000 km, ten měl celkově 

27,3 % úspěšných odhadů. Respondenti, kteří ročně ujedou více než 20 000 km, dosahovali 

srovnatelné úspěšnosti (kolem 18 %) jako respondenti, kteří ročně ujedou méně než 1 000 km. 

Z grafů a nasbíraných dat nebyla zjištěna žádná souvislost mezi úspěšností odhadů 

a řidičskými zkušenostmi respondentů. 
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Měření se zúčastnilo celkem 13 respondentů, z toho 7 mužů a 6 žen. Čtyři ženy 

se zúčastnily obou dnů měření, ostatní pouze jednoho. První den měření se měření zúčastnilo 

5 mužů a 5 žen a druhý den 2 muži a 5 žen. Celkem bylo zaznamenáno 895 odhadů rychlostí 

vozidel od mužů a 1195 odhadů od žen. 

 
Graf č. 21 – Úspěšnosti odhadů dle pohlaví respondentů [archiv autora] 

Celkový počet správných odhadů rychlostí vozidel u žen byl 263 a u mužů 172. 

Z grafu č. 21 je patrné, že úspěšnější byly ženy s 22,1 % správných odhadů, zatímco muži 

měli správných odhadů 19,3 %.  

 
Graf č. 22 – Porovnání úspěšných odhadů u žen dle typu karoserie [archiv autora] 

Z grafu č. 22 vyplývá, že typ karoserie neměl výrazný vliv na úspěšnost odhadů u žen. 

Nejvyšší úspěšnost měly u karoserie typu hatchback (23,3 %) a nejnižší u vozidel s karoserií 

typu sedan (20 %). Naproti tomu z grafu č. 23 vyplývá, že u mužů byly výraznější výkyvy 

v závislosti na typu karoserie. Muži byli nejúspěšnější v odhadech rychlostí u vozidel 

s karoserií typu sedan (24,6 %) a nejméně úspěšní u typu hatchback (13,5 %). 
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Graf č. 23 – Porovnání úspěšných odhadů u mužů dle typu karoserie [archiv autora] 

Následující dva grafy č. 24 a 25 poskytují porovnání četnosti odchylek odhadů u žen 

a mužů. Z nich lze vyčíst, že zatímco ženy měly spíše tendenci rychlosti vozidel 

nadhodnocovat, muži naopak rychlosti vozidel podhodnocovali. 

 
Graf č. 24 – Histogram odchylek odhadů rychlosti u žen [archiv autora] 
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Graf č. 25 – Histogram odchylek odhadů rychlosti u mužů [archiv autora] 

U obou pohlaví je z grafů č. 26 a 27, které porovnávají četnosti odchylek odhadů 

rychlostí vozidel jedoucí standardní a nestandardně hlasitou jízdou, opět zřejmé, že rychlosti 

vozidel jedoucí nestandardně byly více podhodnocovány než rychlosti vozidel běžného 

provozu. 

 
Graf č. 26 – Porovnání četností odchylek odhadů rychlosti běžného provozu a nestandardních 

jízd u mužů [archiv autora] 
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Graf č. 27 – Porovnání četností odchylek odhadů rychlosti běžného provozu a nestandardních 

jízd u žen [archiv autora] 

 

Tato podkapitola porovnává úspěšnost odhadů vzhledem k tomu, kdy byla vozidla 

respondentům nahlášena, jestli před nebo po projetí měřeným úsekem. Z celkového počtu 

naměřených vozidel bylo 124 vozidel nahlášeno před a 115 vozidel nahlášeno po projetí 

úseku, kde byla měřena rychlost. Celkem bylo zaznamenáno 1 081 odhadů „před“ 

a 1 009 odhadů „po“. Následující graf č. 28 porovnává úspěšnost odhadů v závislosti na tom, 

kdy byla vozidla respondentům nahlášena. 

 
Graf č. 28 – Porovnání úspěšnosti v závislosti na ohlášení vozidla [archiv autora] 
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Správných odhadů pro vozidla nahlášená před projetím místem měření bylo 234 a po projetí 

201. Úspěšnost odhadů rychlostí vozidel dle nahlášení byla o 1,4 % vyšší u vozidel 

nahlášených před projetím (21,6 %) než u vozidel nahlášených po projetí (20,2 %). 

Grafy č. 29 a 30 zobrazují odchylky odhadů rychlostí vozidel ohlášených před a po 

průjezdu. V obou případech byly rychlosti vozidel nadhodnocovány. Celkově, i vzhledem 

k předchozímu porovnání úspěšnosti, lze tedy soudit, že skutečnost, kdy byly vozidla 

nahlášena respondentům, neměla vliv na jejich odhady. 

 
Graf č. 29 – Histogram odchylek odhadů rychlosti při ohlášení vozidla před průjezdem 

[archiv autora] 

 
Graf č. 30 – Histogram odchylek odhadů rychlosti při ohlášení vozidla po průjezdu 

[archiv autora] 
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Graf č. 31 porovnává četnosti odchylek odhadů rychlostí vozidel ohlášených před 

průjezdem vozidla měřeným úsekem vzhledem k nestandardně hlasitému stylu jízdy. Znovu 

se zde projevil vliv nestandardní jízdy na zvýšené četnosti podhodnocených odhadů. 

 
Graf č. 31 – Porovnání četností odchylek odhadů rychlosti běžného provozu a nestandardních 

jízd u vozidel ohlášených před průjezdem [archiv autora] 

Graf č. 32 poskytuje porovnání četnosti odchylek odhadů rychlosti vozidel vzhledem 

ke stylu jízdy, tentokrát u vozidel, která byla ohlášena po projetí měřeným úsekem. Je zde 

patrná dokonce vyšší tendence podhodnocovat rychlosti vozidel, něž tomu bylo v případě 

vozidel nahlášených předem. Tyto extrémní jízdy byly zřejmě i důvodem nižší úspěšnosti 

odhadů rychlosti pro vozidla ohlášená po projetí, což může svědčit o tom, že u zpětných 

odhadů rychlostí je hluk vozidla dominantní složkou vnímání rychlosti. 
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Graf č. 32 – Porovnání četností odchylek odhadů rychlosti běžného provozu a nestandardních 

jízd u vozidel ohlášených po průjezdu [archiv autora] 

 

Na úseku se stanovenou rychlostí 50 km/h byla uskutečněna dvě měření. Během 

prvního měření bylo polojasno a byla naměřena rychlost u 44 vozidel, bylo tedy zaznamenáno 

440 odhadů rychlosti. Druhé měření probíhalo za deště a byla zde naměřena rychlost 

u 50 vozidel, resp. bylo zaznamenáno 350 odhadů rychlosti. Ostatní povětrnostní podmínky 

byly pro obě měření srovnatelné. Následující graf č. 33 porovnává úspěšnost odhadů rychlostí 

vozidel v závislosti na počasí. 

 
Graf č. 33 – Porovnání úspěšnosti odhadů v závislosti na počasí [archiv autora] 
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Navzdory zhoršeným podmínkám, hlavně co se týče viditelnosti, byla vyšší úspěšnost 

odhadů rychlosti za deště (24,57 %) než při polojasnu (24,55 %). Rozdíl je ale minimální, 

tudíž lze vyvodit, že zhoršené podmínky způsobené deštěm nemají vliv na úspěšnost odhadů 

rychlosti vozidel. 

Grafy č. 34 a 35 zobrazují odchylky odhadů rychlostí vozidel při polojasnu a za deště. 

Z porovnání těchto dvou grafů vyplývá, že zatímco při polojasnu byly rychlosti vozidel 

podhodnocovány, za deště byly naopak nadhodnocovány. 

 
Graf č. 34 – Histogram odchylek odhadů rychlosti při polojasnu [archiv autora] 

 
Graf č. 35 – Histogram odchylek odhadů rychlosti za deště [archiv autora] 
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V průběhu měření byli někteří respondenti umístěni ve vozidlech za účelem omezení 

sluchového vjemu, a tedy i potlačení vlivu hluku vozidel na vnímanou rychlost. První den 

měření byli takto omezeni tři respondenti a druhý den jeden.  

 
Graf č. 36 – Porovnání úspěšnosti odhadů dle sluchového omezení respondentů 

[archiv autora] 

Z grafu č. 36 je patrné, že vliv hluku na úspěšnost odhadů byl nejznatelnější na úseku 

se stanovenou rychlostí 50 km/h. Na tomto úseku byli respondenti se sluchovým omezením 

úspěšní v 31,9 % odhadů a respondenti bez sluchového omezení v 22,4 %. Tak vysoký rozdíl 

může být zapříčiněn tím, že ve vyšších rychlostech se do popředí dostává aerodynamický hluk 

vozidel, který měl zjevně negativní vliv na vnímání rychlosti. Naopak při nízkých 

rychlostech, jako tomu bylo na úseku se stanovenou rychlostí 30 km/h, kdy převládá hluk 

motoru, byl rozdíl minimální. Na úseku se stanovenou rychlostí 90 km/h byli respondenti se 

sluchovým omezením také úspěšnější, avšak ne s takovým rozdílem jako na úseku se 

stanovenou rychlostí 50 km/h. 

Graf č. 37 porovnává rozptyly odhadů dle sluchového omezení respondentů. 
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Graf č. 37 – Krabicový graf odhadů dle sluchového omezení respondentů [archiv autora] 

Z grafu je zřejmé, že již zmiňovaná tendence nadhodnocovat rychlosti vozidel, která roste 

s rostoucí stanovenou rychlostí, je nejvíce znatelná právě u respondentů mimo vozidlo, a tedy 

bez omezeného sluchového vnímání. Z toho vyplývá, že zvyšující se aerodynamický hluk 

způsobuje nadhodnocování rychlostí vozidel. Naopak z porovnání rozptylů odhadů rychlosti 

vozidel v zóně se stanovenou rychlostí 30 km/h plyne, že hluk motoru převažující v nízkých 

rychlostech způsobil podhodnocování rychlosti vozidel, i když už ne tak výrazně. 

Následující dva grafy porovnávají četnosti odchylek odhadů rychlosti vzhledem 

k umístění respondentů – graf č. 38 četnosti odhadů od respondentů mimo vozidlo 

a graf č. 39 četnosti odhadů od respondentů ve vozidle – a jejich rozdíly v četnostech odhadů 

pro vozidla jedoucí standardní a hlasitou jízdou. V obou případech byla jednoznačná tendence 

podhodnocovat rychlosti vozidel jedoucích nestandardně hlasitě.  

V případě odhadů od respondentů se sluchovým omezením bylo podhodnocování ještě 

výraznější. To bylo pravděpodobně způsobeno nedokonalou zvukovou izolací, která 

způsobila, že rozdíl mezi hlasitou a standardní jízdou byl pro respondenty ve vozidlech 

znatelnější a vedl tedy k výraznějšímu podhodnocování rychlosti. 



  

60 

 
Graf č. 38 – Porovnání četností odchylek odhadů rychlosti běžného provozu a nestandardních 

jízd od respondentů bez omezení sluchového vjemu [archiv autora] 

 
Graf č. 39 – Porovnání četností odchylek odhadů rychlosti běžného provozu a nestandardních 

jízd od respondentů s omezením sluchového vjemu [archiv autora] 
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Data získaná z provedených měření byla následně vyhodnocena vzhledem k určeným 

faktorům ovlivňujícím vnímání rychlosti vozidla chodcem. Z celkových 2090 získaných 

odhadů bylo 20,5 % úspěšných, tedy s odchylkou maximálně ± 5 % od naměřené rychlosti 

vozidla. V celkovém součtu byly rychlosti vozidel nadhodnocovány s průměrnou odchylkou 

odhadů 3,4 % od naměřené rychlosti. To platilo hlavně pro vozidla běžného provozu, 

u kterých byla průměrná odchylka odhadů 5,2 %, protože naopak rychlosti vozidel jedoucích 

nestandardně hlasitou jízdou byly podhodnocovány s průměrnou odchylkou odhadů 9 %. 

Rychlosti vozidel jedoucích nestandardně hlasitou jízdou byly podhodnocovány 

na všech měřených úsecích, a to až o 10 % více než rychlosti vozidel běžného provozu. 

Rozdíl v odhadech rychlostí běžných a nestandardních jízd rostl úměrně s jejich rychlostí, 

tedy nejznatelnější byl na úseku se stanovenou rychlostí 90 km/h.  

 Z vyhodnocení získaných dat s ohledem na typ karoserie měřených vozidel 

nevyplynula žádná souvislost mezi rozměry nebo tvary karoserie. 

Z vyhodnocení dat vzhledem k stanovené rychlosti na daném úseku vyplynulo, že čím 

vyšší byla stanovená rychlost na daném úseku, tím více byly rychlosti vozidel 

nadhodnocovány. To mělo pravděpodobně souvislost s aerodynamickým hlukem vozidel, 

který roste se zvyšující se rychlostí vozidel. Naopak v případech, kdy byl dominantní hluk 

motoru, jako tomu bylo u nestandardně hlasitých jízd nebo měření na úseku s nízkou 

stanovenou rychlostí, byly rychlosti vozidel podhodnocovány. 

Vyhodnocení naměřených dat s ohledem na řidičské zkušenosti respondentů 

nepotvrdilo žádné vazby mezi zkušenostmi a přesností odhadů rychlosti. Nejúspěšnější byl 

respondent, který ročně ujede cca 10 000 km, který měl 27,3 % úspěšných odhadů. 

Respondenti, kteří ročně ujedou více než 20 000 km, dosahovali srovnatelné úspěšnosti 

(kolem 18 %) jako respondenti, kteří ročně ujedou méně než 1 000 km. 

Z porovnání odchylek odhadů rychlostí u můžu a u žen vyplynulo, že zatímco ženy 

měly tendenci rychlosti vozidel spíše nadhodnocovat, muži měli naopak tendence rychlosti 

podhodnocovat. Rychlosti vozidel jedoucích nestandardně hlasitou jízdou obě skupiny 

respondentů podhodnocovaly. 

Bylo také provedeno porovnání odhadů rychlostí vzhledem k tomu, kdy byl dán pokyn 

pro zapsání rychlosti vozidla. Celkově byly odhady rychlostí zaznamenané před i po projetí 
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vozidla měřeným úsekem vyšší než skutečné rychlosti vozidel, takže rychlosti vozidel byly 

srovnatelně nadhodnocovány v obou případech. Při srovnání odhadů rychlostí vozidel 

běžného provozu a nestandardně hlasitých jízd vyšlo najevo, že rychlosti vozidel jedoucích 

nestandardně hlasitě byly výrazně více podhodnocovány u vozidel nahlášených po projetí. 

Z toho vyplývá, že při odhadech z paměti byl hluk vozidla výrazně ovlivňujícím faktorem pro 

stanovení rychlosti. 

Z porovnání dat získaných za odlišných povětrnostních podmínek, konkrétně za deště 

a při polojasnu, vyplynulo, že ačkoliv podíl správných odhadů byl téměř stejný v obou 

případech, rychlosti vozidel za deště byly více nadhodnocovány s průměrnou odchylkou 7 %. 

Jako poslední byl vyhodnocen vliv umístění respondentů do vozidel za účelem 

omezení jejich sluchového vjemu. Z tohoto bylo možné vyhodnotit dvě skutečnosti. První je, 

že rychlosti vozidel běžného provozu byly respondenty se sluchovým omezením méně 

nadhodnocovány, z čehož lze vyvodit, že to byl právě aerodynamický hluk, který způsoboval 

nadhodnocování rychlostí. Druhá je, že nadstandardně hlasité jízdy byly naopak více 

podhodnocovány respondenty ve vozidlech, což bylo pravděpodobně zapříčiněno 

nedokonalou zvukovou izolací vozidel a tím pádem byly tedy rychlosti vozidel, které 

respondenti i přes omezení slyšeli, silně podhodnoceny. 

Na vnímání rychlosti vozidel chodcem se nejvíce projevil hluk, což je patrné 

z porovnání odhadů vzhledem k omezení sluchového vjemu a vzhledem ke stylu jízdy. 

Z uvedených srovnání lze usuzovat, že zvyšující se aerodynamický hluk způsobuje 

nadhodnocování rychlostí vozidel a zvyšující se hluk motoru zase způsobuje naopak 

podhodnocování rychlostí vozidel. Oba dva tyto hluky mají negativní vliv na úspěšnost 

odhadů rychlosti. 

Pro další potvrzení dosažených závěrů, a tedy i možného rozšíření této práce, by bylo 

vhodné se ve větším rozsahu zaměřit na vliv hluku vozidel. Ideální by bylo větší množství 

nestandardních jízd a zaměření se i na nestandardně tiché jízdy. V tomto směru by mohlo 

přispět i přesné měření úrovně hluku u konkrétních vozidel a také dokonalejší sluchové 

omezení pro vybranou skupinu respondentu, protože pouze uzavřené vozidlo se projevilo jako 

nedostatečně zvukově izolované. 

Dalším možným navázáním by bylo rozšíření v oblasti zrakového vjemu. V tomto by 

mohlo přispět provedení měření na více různých místech pro srovnání vlivu okolí a druhu 

komunikace na vnímání rychlosti vozidel chodcem. Bylo by vhodné rozšířit srovnání vlivu 
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počasí na vnímání rychlosti vozidel chodcem, například měřením za mlhy. Další možností je 

srovnání vlivu denní a noční doby a případně i dalších zrakových omezení. 

Bylo by také vhodné zajistit větší množství respondentů, ideálně dostatečně velký 

vzorek, aby mohlo být porovnání například několika věkových skupin, případně porovnání 

odchylek odhadů řidičů a respondentů bez řidičského oprávnění.  
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Tato práce byla zaměřena na vnímání rychlosti vozidla chodcem. Nejprve byla 

provedena rešerše z oblasti lidského vnímání, dvou smyslů, které jsou pro tuto problematiku 

využívány (zrak a sluch) a vnějších faktorů, které mají vliv na vnímání člověka. Vnímaným 

objektem bylo vozidlo, proto byla provedena rešerše v oblasti motorových vozidlech a jejich 

vlastností, které je chodec schopen vnímat. Byla věnována pozornost tvaru a rozměrům 

vozidla a také hluku a jeho příčinám. 

Z provedené rešerše vyplynulo, že bylo třeba se zaměřit na smyslové vnímání člověka, 

zejména na zrakové a sluchové vnímání, a faktory, které toto vnímání ovlivňují. Z pohledu 

vnímaného objektu, kterým bylo vozidlo, byly nejvýznamnější vlastnosti vnímané těmito 

dvěma smysly, kterými jsou tvar, rozměry a hluk vozidla. 

V experimentální části bylo navrženo a provedeno měření, kdy byly od respondentů 

sbírány odhady rychlostí vozidel v běžném provozu a také vozidel jedoucích nestandardně 

hlasitě. Respondenti byli během měření rozmístěni v bezpečné vzdálenosti od vozovky tak, 

aby se vzájemně neovlivňovali, a také s ohledem na to, aby jejich přítomnost neovlivňovala 

řidiče projíždějících vozidel. Respondenti měli během měření za úkol plnit různé úlohy, aby 

byla rozptýlena jejich pozornost a bylo tak docíleno přirozenějších odhadů. Měření se také 

zúčastnili dva řidiči jezdící nestandardně hlasitou jízdou, o čemž respondenti nebyli předem 

informováni, za účelem zjištění vlivu hluku na vnímání rychlosti vozidla chodcem.  

Získané subjektivní odhady byly porovnány se skutečně naměřenými rychlostmi 

vozidel a byla vyhodnocena závislost odhadů na různých faktorech ovlivňujících vnímání 

člověka. 

Nejpřínosnější bylo vyhodnocení odhadů rychlostí vzhledem k faktorům ovlivňujícím 

hluk vozidla. Z tohoto porovnání vyplynulo, že rychlosti, kdy dominantní složkou hluku 

vozidla je hluk motoru, jsou podhodnocovány a naopak rychlosti, kdy je dominantní 

aerodynamický hluk vozidla, jsou nadhodnocovány. Průměrná odchylka odhadů rychlosti 

vozidel na úseku se stanovenou rychlostí 30 km/h byla -6 %, na úseku se stanovenou rychlostí 

50 km/h byla 3 % a na úseku se stanovenou rychlostí 90 km/h byla průměrná odchylka odhadů 

rychlosti vozidel 9 %. 

K tomuto závěru přispělo i srovnání odhadů rychlostí vozidel běžného provozu 

a vozidel jedoucích nestandardně hlasitě. Průměrná odchylka odhadů rychlostí vozidel 
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běžného provozu byla 5 %. Rychlosti vozidel jedoucích nestandardně hlasitě, tedy stylem 

jízdy, kdy byly otáčky motoru vyšší než u standardní jízdy a hluk motoru byl tím pádem 

dominantní složkou hluku vozidla, byly bez výjimky ve všech srovnáních podhodnocovány 

v průměru o více než 8 %. 

Tato práce tedy potvrdila, že na vnímání rychlosti vozidel chodcem mají vliv vnější 

faktory ovlivňující smyslové vnímání člověka, z nichž nejzajímavější byl vliv hluku vozidel, 

a poskytuje tak námět pro další výzkum v této oblasti. 
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Real Den 
Stanovená 

rychlost 
Oznámení 

Typ 

karoserie 

20 43 x 27 33 30 28 30 36 x 27 27 x 28 12.5 30 km/h před Kombi 

25 41 x 31 36 40 35 30 40 x 31 31 x 37 12.5 30 km/h před Kombi 

30 39 x 35 41 38 30 30 35 x 32 32 x 42 12.5 30 km/h po SUV 

20 35 x 30 35 34 25 28 25 x 26 26 x 32 12.5 30 km/h před Hatchback 

25 43 x 32 38 37 32 35 33 x 34 34 x 39 12.5 30 km/h před SUV 

20 38 x 30 45 48 50 20 50 x 55 55 x 65 12.5 30 km/h po Kombi 

35 46 x 25 25 20 20 20 30 x 23 23 x 22 12.5 30 km/h po Kombi 

30 32 x 30 20 32 25 20 30 x 28 28 x 30 12.5 30 km/h po Nákladní 

25 40 x 28 36 35 34 25 38 x 30 30 x 36 12.5 30 km/h po Kombi 

30 48 x 31 37 49 35 35 36 x 30 30 x 35 12.5 30 km/h před Kombi 

24 36 x 28 30 32 25 20 26 x 24 24 x 26 12.5 30 km/h před Sedan 

29 37 x 30 28 36 20 15 30 x 30 30 x 31 12.5 30 km/h před Kombi 

30 44 x 35 40 43 35 35 40 x 28 28 x 41 12.5 30 km/h před Hatchback 

30 41 x 30 32 41 25 25 28 x 29 29 x 31 12.5 30 km/h před Sedan 

25 43 x 27 30 35 25 40 38 x 25 25 x 29 12.5 30 km/h po SUV 

50 52 x 45 45 52 50 50 50 x 50 50 x 70 12.5 30 km/h po Hatchback 

40 38 x 30 35 36 28 25 32 x 28 28 x 38 12.5 30 km/h před Kombi 

35 37 x 29 30 39 25 25 23 x 25 25 x 27 12.5 30 km/h po SUV 

25 28 x 20 20 18 18 28 25 x 22 22 x 24 12.5 30 km/h před Kombi 

40 34 x 33 37 31 25 30 30 x 27 27 x 31 12.5 30 km/h po Kombi 

70 53 x 55 58 56 55 65 65 x 68 68 x 84 12.5 30 km/h před Kombi 

35 38 x 29 30 36 25 30 34 x 27 27 x 31 12.5 30 km/h před Kombi 

30 34 x 30 28 34 25 25 35 x 30 30 x 38 12.5 30 km/h po SUV 

30 32 x 29 28 32 23 20 28 x 27 27 x 35 12.5 30 km/h po MPV 

40 42 x 33 35 49 35 45 54 x 35 35 x 46 12.5 30 km/h před SUV 

30 33 x 25 25 44 23 30 18 x 25 25 x 29 12.5 30 km/h po Kombi 

35 29 x 30 33 38 25 28 33 x 30 30 x 35 12.5 30 km/h před Kombi 

35 34 x 32 30 47 32 30 22 x 30 30 x 33 12.5 30 km/h před Sedan 

50 44 x 39 40 55 35 60 52 x 46 46 x 55 12.5 30 km/h před SUV 

45 39 x 35 38 48 32 45 44 x 45 45 x 44 12.5 30 km/h po SUV 

45 30 x 29 25 28 30 30 33 x 30 30 x 34 12.5 30 km/h před Kombi 

35 22 x 19 20 29 32 20 20 x 18 18 x 24 12.5 30 km/h před SUV 

30 33 x 31 30 33 28 28 35 x 30 30 x 35 12.5 30 km/h po SUV 

45 39 x 33 28 41 38 30 42 x 32 32 x 36 12.5 30 km/h před Kombi 

35 44 x 30 30 40 25 30 35 x 30 30 x 31 12.5 30 km/h po SUV 

60 53 x 55 50 54 45 65 56 x 63 63 x 63 12.5 30 km/h před SUV 

70 51 x 58 55 57 48 55 48 x 58 58 x 60 12.5 30 km/h po Kombi 

40 34 x 32 30 38 25 20 28 x 26 26 x 30 12.5 30 km/h před SUV 

50 44 x 29 28 45 40 30 40 x 33 33 x 40 12.5 30 km/h po Kombi 

50 47 x 40 34 48 28 35 43 x 33 33 x 46 12.5 30 km/h po Sedan 



  

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Real Den 
Stanovená 

rychlost 
Oznámení 

Typ 

karoserie 

40 17 x 33 28 36 30 15 36 x 25 25 x 23 12.5 30 km/h po Kombi 

40 15 x 21 25 17 25 25 35 x 20 20 x 25 12.5 30 km/h po SUV 

35 35 x 30 24 32 20 25 25 x 22 22 x 29 12.5 30 km/h před SUV 

40 41 x 32 30 39 28 30 36 x 28 28 x 32 12.5 30 km/h před Kombi 

40 42 x 31 32 39 35 30 37 x 28 28 x 34 12.5 30 km/h po SUV 

55 29 x 29 30 42 30 25 35 x 27 27 x 32 12.5 30 km/h před Kombi 

39 44 x 36 35 47 45 35 50 x 33 33 x 42 12.5 30 km/h před Kombi 

40 48 x 48 45 44 45 45 45 x 50 43 x 32 12.5 50 km/h po MPV 

35 53 x 49 40 43 48 50 52 x 50 42 x 51 12.5 50 km/h po MPV 

45 52 x 39 50 42 51 40 42 x 49 40 x 43 12.5 50 km/h před Kombi 

56 61 x 57 55 48 60 50 49 x 52 45 x 64 12.5 50 km/h po Kombi 

40 53 x 40 40 39 42 43 42 x 46 40 x 48 12.5 50 km/h před SUV 

47 49 x 46 48 40 47 47 45 x 50 38 x 46 12.5 50 km/h po SUV 

38 48 x 45 45 43 52 40 39 x 52 40 x 44 12.5 50 km/h po Bus 

44 50 x 37 38 45 50 42 45 x 50 38 x 44 12.5 50 km/h před Kombi 

40 53 x 51 44 43 49 40 43 x 47 36 x 45 12.5 50 km/h před MPV 

37 53 x 57 53 46 45 45 42 x 49 38 x 48 12.5 50 km/h po Hatchback 

43 49 x 54 45 42 50 42 48 x 50 40 x 47 12.5 50 km/h před Van 

45 52 x 46 58 40 52 47 35 x 53 36 x 48 12.5 50 km/h po Kombi 

40 51 x 50 55 42 45 45 43 x 54 35 x 48 12.5 50 km/h po MPV 

40 43 x 51 42 43 54 40 43 x 47 37 x 48 12.5 50 km/h před Kombi 

50 49 x 54 53 46 54 50 46 x 52 40 x 52 12.5 50 km/h před Hatchback 

45 45 x 57 48 46 46 48 43 x 53 39 x 48 12.5 50 km/h po SUV 

53 47 x 56 55 45 50 52 38 x 48 37 x 54 12.5 50 km/h po SUV 

60 56 x 55 60 50 54 57 52 x 56 41 x 62 12.5 50 km/h před Kombi 

56 49 x 52 50 46 58 47 44 x 62 39 x 46 12.5 50 km/h po Kombi 

50 52 x 50 48 45 52 45 45 x 52 40 x 55 12.5 50 km/h před MPV 

41 44 x 43 42 44 52 40 38 x 50 35 x 38 12.5 50 km/h před Kombi 

44 46 x 56 58 48 46 42 43 x 55 40 x 58 12.5 50 km/h před Van 

50 48 x 56 50 46 50 52 44 x 48 37 x 39 12.5 50 km/h před Hatchback 

45 51 x 51 47 46 49 40 47 x 50 38 x 46 12.5 50 km/h před Hatchback 

44 50 x 50 50 46 50 42 38 x 48 36 x 48 12.5 50 km/h před SUV 

58 46 x 60 60 48 54 48 47 x 56 38 x 56 12.5 50 km/h před SUV 

50 49 x 57 48 47 52 45 44 x 48 36 x 44 12.5 50 km/h před Sedan 

56 48 x 61 55 52 49 47 54 x 48 39 x 52 12.5 50 km/h po Hatchback 

62 49 x 64 58 48 58 45 49 x 60 37 x 47 12.5 50 km/h po SUV 

60 51 x 67 55 50 60 52 52 x 58 38 x 56 12.5 50 km/h před SUV 

64 53 x 63 53 48 53 47 50 x 52 40 x 50 12.5 50 km/h po Kombi 

70 49 x 71 58 54 59 40 38 x 62 45 x 65 12.5 50 km/h po SUV 

60 55 x 70 48 56 56 53 48 x 54 40 x 53 12.5 50 km/h po SUV 

48 51 x 66 45 45 53 42 54 x 48 34 x 35 12.5 50 km/h po Sedan 

55 53 x 72 62 54 60 52 51 x 55 36 x 63 12.5 50 km/h po Hatchback 

62 52 x 75 60 54 62 58 56 x 61 42 x 64 12.5 50 km/h po SUV 

58 57 x 69 58 53 58 52 54 x 63 45 x 59 12.5 50 km/h před Kombi 



  

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Real Den 
Stanovená 

rychlost 
Oznámení 

Typ 

karoserie 

55 51 x 63 52 48 59 47 45 x 50 39 x 47 12.5 50 km/h po SUV 

58 57 x 67 55 50 58 50 42 x 58 37 x 49 12.5 50 km/h po Bus 

65 66 x 77 65 50 63 55 58 x 64 40 x 74 12.5 50 km/h po Kombi 

60 53 x 53 60 46 57 51 46 x 54 36 x 49 12.5 50 km/h po SUV 

64 59 x 57 50 47 54 48 47 x 50 38 x 40 12.5 50 km/h po Hatchback 

64 53 x 75 55 55 65 55 46 x 60 39 x 68 12.5 50 km/h po SUV 

50 52 x 65 54 54 56 46 44 x 52 38 x 49 12.5 50 km/h po Hatchback 

85 76 x 90 90 68 80 80 65 x 60 58 x 63 12.5 90 km/h před MPV 

95 82 x 100 98 80 75 90 75 x 72 66 x 87 12.5 90 km/h před Kombi 

75 53 x 88 90 75 75 78 70 x 68 64 x 64 12.5 90 km/h po SUV 

85 79 x 85 85 69 70 83 70 x 60 65 x 67 12.5 90 km/h před Sedan 

87 68 x 77 70 66 74 68 68 x 72 60 x 53 12.5 90 km/h po Kombi 

90 81 x 89 85 73 82 86 65 x 80 63 x 73 12.5 90 km/h před Sedan 

78 84 x 93 95 81 75 93 72 x 78 65 x 83 12.5 90 km/h před SUV 

75 78 x 95 90 70 70 84 74 x 72 64 x 84 12.5 90 km/h před Hatchback 

85 72 x 87 83 65 80 78 63 x 76 64 x 62 12.5 90 km/h před Kombi 

80 66 x 88 85 68 82 75 58 x 80 63 x 63 12.5 90 km/h před SUV 

100 79 x 96 80 71 90 89 67 x 90 65 x 75 12.5 90 km/h před Van 

90 83 x 107 110 88 82 105 78 x 85 74 x 93 12.5 90 km/h před SUV 

110 76 x 103 100 80 105 94 72 x 105 78 x 80 12.5 90 km/h po MPV 

80 91 x 120 120 90 85 120 105 x 78 90 x 125 12.5 90 km/h před Kombi 

86 33 x 94 110 74 78 75 75 x 75 65 x 70 12.5 90 km/h po Kombi 

80 83 x 81 120 70 70 92 70 x 70 67 x 52 12.5 90 km/h po Kombi 

85 74 x 92 85 68 90 85 63 x 92 65 x 63 12.5 90 km/h po Kombi 

80 81 x 99 75 72 85 95 58 x 90 70 x 71 12.5 90 km/h po SUV 

84 72 x 88 65 71 74 81 55 x 92 69 x 61 12.5 90 km/h před Kombi 

78 75 x 89 70 69 78 93 68 x 80 66 x 66 12.5 90 km/h po SUV 

73 73 x 97 80 68 65 95 63 x 70 68 x 70 12.5 90 km/h před Sedan 

80 66 x 80 65 62 80 68 57 x 80 45 x 51 12.5 90 km/h před Kombi 

75 64 x 92 70 70 78 78 68 x 75 65 x 66 12.5 90 km/h před SUV 

82 66 x 86 65 72 82 86 63 x 82 66 x 64 12.5 90 km/h po Pickup 

93 78 x 97 70 73 89 90 75 x 90 68 x 71 12.5 90 km/h po SUV 

82 81 x 99 85 81 75 98 68 x 78 70 x 80 12.5 90 km/h před Kombi 

77 62 x 89 65 68 85 75 60 x 90 69 x 62 12.5 90 km/h před Hatchback 

90 73 x 93 65 67 74 80 55 x 70 65 x 56 12.5 90 km/h po Kombi 

86 75 x 89 70 63 76 90 68 x 70 69 x 64 12.5 90 km/h po Hatchback 

80 73 x 90 65 68 72 80 68 x 80 64 x 65 12.5 90 km/h po Kombi 

107 83 x 105 70 77 79 95 72 x 84 65 x 79 12.5 90 km/h po Kombi 

83 96 x 118 80 86 95 120 85 x 97 78 x 108 12.5 90 km/h po SUV 

116 73 x 91 70 74 74 75 63 x 84 75 x 64 12.5 90 km/h před Kombi 

118 101 x 120 65 85 96 110 80 x 102 79 x 109 12.5 90 km/h po SUV 

80 89 x 92 80 69 80 70 65 x 78 74 x 70 12.5 90 km/h před Hatchback 

107 97 x 125 120 80 110 120 90 x 107 76 x 123 12.5 90 km/h po Kombi 

112 82 x 87 70 68 70 75 63 x 75 57 x 58 12.5 90 km/h před Kombi 



  

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Real Den 
Stanovená 

rychlost 
Oznámení 

Typ 

karoserie 

110 86 x 116 100 75 98 80 94 x 90 63 x 110 12.5 90 km/h po SUV 

95 79 x 119 120 84 90 113 90 x 100 77 x 103 12.5 90 km/h před SUV 

93 82 x 97 100 76 98 95 68 x 92 75 x 72 12.5 90 km/h po SUV 

120 102 x 127 130 88 110 120 110 x 112 92 x 134 12.5 90 km/h po Kombi 

80 62 x 78 65 62 83 78 58 x 74 60 x 55 12.5 90 km/h před MPV 

82 77 x 86 70 68 72 80 60 x 72 60 x 64 12.5 90 km/h před Hatchback 

68 88 x 99 85 77 76 75 70 x 75 66 x 72 12.5 90 km/h před Van 

90 81 x 101 87 75 80 80 65 x 85 68 x 63 12.5 90 km/h po MPV 

83 74 x 82 76 76 72 75 57 x 88 65 x 62 12.5 90 km/h před Hatchback 

80 89 x 98 78 81 83 95 65 x 90 76 x 78 12.5 90 km/h před Van 

91 91 x 109 86 80 95 110 78 x 94 78 x 91 12.5 90 km/h před SUV 

x 51 60 x 50 45 x 45 x 55 x x 55 51 13.5 50 km/h před Hatchback 

x 48 70 x 55 48 x 55 x 50 x x 60 52 13.5 50 km/h po Kombi 

x 47 50 x 53 50 x 60 x 50 x x 60 55 13.5 50 km/h před Kombi 

x 52 48 x 47 48 x 48 x 48 x x 55 49 13.5 50 km/h po Bus 

x 46 52 x 52 45 x 43 x 50 x x 50 47 13.5 50 km/h před SUV 

x 43 54 x 45 47 x 47 x 52 x x 55 48 13.5 50 km/h po Kombi 

x 50 52 x 53 49 x 50 x 47 x x 60 50 13.5 50 km/h před Kombi 

x 44 51 x 54 47 x 48 x 50 x x 45 45 13.5 50 km/h před Kombi 

x 53 64 x 52 45 x 53 x 45 x x 50 52 13.5 50 km/h po Hatchback 

x 55 52 x 46 45 x 58 x 51 x x 60 55 13.5 50 km/h po Van 

x 51 71 x 55 50 x 50 x 60 x x 50 53 13.5 50 km/h před Kombi 

x 50 48 x 64 47 x 47 x 60 x x 50 47 13.5 50 km/h před Kombi 

x 53 56 x 48 45 x 52 x 55 x x 50 47 13.5 50 km/h po Hatchback 

x 48 52 x 54 48 x 45 x 48 x x 55 47 13.5 50 km/h před Kombi 

x 51 61 x 59 45 x 42 x 50 x x 55 48 13.5 50 km/h před Sedan 

x 43 47 x 50 45 x 43 x 40 x x 40 40 13.5 50 km/h po Kombi 

x 48 52 x 53 40 x 52 x 50 x x 60 46 13.5 50 km/h před Kombi 

x 47 53 x 55 45 x 40 x 52 x x 50 45 13.5 50 km/h před Kombi 

x 53 60 x 55 45 x 47 x 50 x x 60 42 13.5 50 km/h po Kombi 

x 56 61 x 65 52 x 55 x 53 x x 70 56 13.5 50 km/h po Kombi 

x 54 72 x 45 47 x 58 x 47 x x 60 50 13.5 50 km/h po Kombi 

x 49 69 x 66 50 x 60 x 57 x x 55 66 13.5 50 km/h po Kombi 

x 43 75 x 70 50 x 55 x 50 x x 55 54 13.5 50 km/h před Kombi 

x 48 58 x 63 48 x 52 x 58 x x 55 55 13.5 50 km/h po SUV 

x 50 54 x 62 48 x 50 x 50 x x 55 47 13.5 50 km/h před Kombi 

x 47 52 x 50 52 x 53 x 56 x x 60 49 13.5 50 km/h po Kombi 

x 54 59 x 68 53 x 48 x 60 x x 65 53 13.5 50 km/h po Sedan 

x 45 51 x 45 46 x 42 x 52 x x 50 42 13.5 50 km/h před Kombi 

x 47 47 x 48 47 x 48 x 50 x x 50 41 13.5 50 km/h po Hatchback 

x 48 46 x 56 54 x 40 x 48 x x 40 40 13.5 50 km/h před Kombi 

x 50 46 x 63 50 x 49 x 55 x x 55 48 13.5 50 km/h po Kombi 

x 54 51 x 46 47 x 50 x 54 x x 45 41 13.5 50 km/h před SUV 

x 56 62 x 54 50 x 54 x 60 x x 40 42 13.5 50 km/h po Kombi 



  

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Real Den 
Stanovená 

rychlost 
Oznámení 

Typ 

karoserie 

x 49 61 x 56 50 x 50 x 51 x x 60 47 13.5 50 km/h po Kombi 

x 47 62 x 52 44 x 49 x 53 x x 45 45 13.5 50 km/h před Kombi 

x 49 65 x 54 45 x 41 x 48 x x 50 41 13.5 50 km/h před Kombi 

x 53 52 x 51 53 x 50 x 54 x x 45 48 13.5 50 km/h před SUV 

x 51 55 x 52 50 x 56 x 57 x x 60 48 13.5 50 km/h po Kombi 

x 49 50 x 55 46 x 47 x 49 x x 40 48 13.5 50 km/h před MPV 

x 44 62 x 50 54 x 58 x 60 x x 55 50 13.5 50 km/h po Kombi 

x 51 61 x 58 50 x 48 x 61 x x 40 43 13.5 50 km/h před Sedan 

x 42 47 x 62 43 x 44 x 43 x x 50 46 13.5 50 km/h před Hatchback 

x 46 51 x 56 46 x 49 x 50 x x 60 46 13.5 50 km/h po Hatchback 

x 49 61 x 55 50 x 55 x 63 x x 70 59 13.5 50 km/h po Kombi 

x 51 60 x 56 50 x 50 x 50 x x 55 47 13.5 50 km/h před Kombi 

x 53 62 x 54 45 x 52 x 56 x x 55 56 13.5 50 km/h po SUV 

x 69 81 x 75 65 x 65 x 70 x x 75 85 13.5 50 km/h po Kombi 

x 60 72 x 65 56 x 52 x 60 x x 45 57 13.5 50 km/h před Kombi 

x 73 85 x 80 85 x 76 x 90 x x 90 98 13.5 50 km/h před Kombi 

x 52 56 x 63 52 x 48 x 56 x x 40 49 13.5 50 km/h před MPV 

x 83 70 x 79 70 x 90 x 80 x x 70 83 13.5 90 km/h před Kombi 

x 94 60 x 100 76 x 93 x 90 x x 70 91 13.5 90 km/h po Kombi 

x 79 75 x 90 74 x 90 x 85 x x 65 85 13.5 90 km/h před Hatchback 

x 75 80 x 85 79 x 85 x 78 x x 55 79 13.5 90 km/h před Kombi 

x 82 70 x 94 72 x 92 x 75 x x 60 62 13.5 90 km/h po Kombi 

x 102 95 x 75 76 x 88 x 90 x x 60 90 13.5 90 km/h po Kombi 

x 83 65 x 65 70 x 85 x 80 x x 55 64 13.5 90 km/h po Kombi 

x 121 120 x 120 95 x 110 x 110 x x 90 140 13.5 90 km/h po Kombi 

x 74 60 x 68 60 x 70 x 75 x x 65 60 13.5 90 km/h před Kombi 

x 93 80 x 95 85 x 97 x 90 x x 70 90 13.5 90 km/h před Sedan 

x 82 60 x 68 68 x 80 x 87 x x 60 54 13.5 90 km/h před Kombi 

x 76 70 x 72 73 x 73 x 85 x x 60 66 13.5 90 km/h po MPV 

x 94 80 x 75 75 x 87 x 85 x x 70 75 13.5 90 km/h po SUV 

x 104 90 x 103 84 x 85 x 90 x x 65 87 13.5 90 km/h po Kombi 

x 84 83 x 80 78 x 95 x 86 x x 70 76 13.5 90 km/h před Van 

x 79 60 x 65 72 x 70 x 80 x x 65 67 13.5 90 km/h před MPV 

x 111 92 x 85 88 x 100 x 95 x x 80 101 13.5 90 km/h před Hatchback 

x 94 75 x 80 80 x 89 x 87 x x 65 83 13.5 90 km/h před Kombi 

x 89 67 x 83 75 x 85 x 90 x x 60 72 13.5 90 km/h po Kombi 

x 86 84 x 75 77 x 86 x 70 x x 60 75 13.5 90 km/h před Kombi 

x 61 50 x 50 50 x 40 x 50 x x 45 41 13.5 90 km/h před Sedan 

x 78 79 x 70 70 x 77 x 80 x x 55 58 13.5 90 km/h po MPV 

x 76 69 x 65 75 x 80 x 70 x x 60 63 13.5 90 km/h po Kombi 

x 85 72 x 85 80 x 84 x 83 x x 65 71 13.5 90 km/h před Kombi 

x 78 64 x 68 79 x 86 x 80 x x 60 59 13.5 90 km/h po Sedan 

x 119 115 x 100 90 x 115 x 105 x x 90 108 13.5 90 km/h před Kombi 

x 78 68 x 72 75 x 80 x 89 x x 70 71 13.5 90 km/h před MPV 



  

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Real Den 
Stanovená 

rychlost 
Oznámení 

Typ 

karoserie 

x 76 59 x 68 70 x 82 x 80 x x 55 66 13.5 90 km/h po Hatchback 

x 80 73 x 65 80 x 71 x 79 x x 55 62 13.5 90 km/h před SUV 

x 89 81 x 75 75 x 82 x 90 x x 60 75 13.5 90 km/h před Hatchback 

x 92 90 x 80 80 x 87 x 90 x x 65 74 13.5 90 km/h po Kombi 

x 88 95 x 78 88 x 95 x 97 x x 75 93 13.5 90 km/h po Van 

x 73 52 x 50 65 x 60 x 57 x x 55 47 13.5 90 km/h před Hatchback 

x 79 88 x 69 70 x 82 x 80 x x 65 68 13.5 90 km/h po Van 

x 85 85 x 71 75 x 84 x 87 x x 60 71 13.5 90 km/h po Pickup 

x 108 105 x 110 85 x 100 x 95 x x 70 104 13.5 90 km/h před Kombi 

x 76 71 x 73 75 x 90 x 88 x x 65 71 13.5 90 km/h po Kombi 

x 121 129 x 135 90 x 120 x 127 x x 100 147 13.5 90 km/h po Kombi 

x 82 54 x 65 75 x 73 x 76 x x 60 63 13.5 90 km/h před Hatchback 

x 69 48 x 58 65 x 61 x 60 x x 50 48 13.5 90 km/h před Kombi 

x 133 140 x 140 100 x 135 x 140 x x 120 147 13.5 90 km/h před Kombi 

x 122 112 x 90 85 x 100 x 105 x x 90 107 13.5 90 km/h po Sedan 

x 83 70 x 73 70 x 80 x 80 x x 60 74 13.5 90 km/h před Kombi 

x 129 108 x 103 87 x 115 x 120 x x 110 124 13.5 90 km/h před MPV 

x 76 82 x 85 70 x 93 x 86 x x 70 60 13.5 90 km/h po Kombi 

x 79 56 x 80 72 x 69 x 85 x x 55 57 13.5 90 km/h před Kombi 

x 83 61 x 85 79 x 87 x 90 x x 60 73 13.5 90 km/h po Sedan 

x 80 79 x 75 68 x 80 x 83 x x 65 70 13.5 90 km/h před MPV 

x 78 67 x 84 75 x 90 x 90 x x 70 81 13.5 90 km/h po Hatchback 

x 92 82 x 78 80 x 93 x 90 x x 65 84 13.5 90 km/h před MPV 

 

  



  

 

• Vyhodnocení (soubor .xlsx) 

• Záznamový arch (soubor .docx) 

• Složka Měření 

o Ověřovací list silničního rychloměru AD9T (soubor .jpg) 

o Složka se snímky z rychloměru (239 souborů .jpg) 


