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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá přístrojovým panelem automobilů. Pojednává o tom, k čemu 

panel slouží, jaký byl jeho vývoj, jaké typy existují nebo jakou formou jsou řidiči podávány 

informace. Dále pojednává o tom, na co je třeba se zaměřit při návrhu přístrojového panelu a 

jak při návrhu postupovat. Poslední část se zabývá mým konceptem přístrojového panelu a 

možnými inovacemi. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Přístrojový panel, návrh, automobil, koncept, vize, vývoj, aplikace, přizpůsobení 

ABSTRACT 

Bachelor thesis deals with car dashboard. Thesis is about what is the purpose of dashboard, 

what was its development, what types of dashboard exist or form in which the information is 

transmitted to the driver. Also it’s about what to focus on and how to do the design. The last 

part is about my concept of dashboard and about possible innovations. 

KEYWORDS 

Dashboard, instrument cluster, design, car, concept, vision, development, app, customization 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Palubní přístrojový panel je pro řidiče jednou z nejdůležitějších částí vozidla. 

Jeho primární funkcí je poskytnout řidiči všechna potřebná data o provozu vozidla a 

funkčnosti některých komponent vozidla. Je tedy důležité, aby panel obsahoval všechny 

potřebné prvky a řidič o nich měl dostatečný přehled. Samotný panel se skládá z několika 

ukazatelů. Každý ukazatel je připojený na senzor nebo zařízení, který měří jednotlivá 

získávaná data. Tato data se následně předávají různou formou řidiči. Řidič dostane informaci 

v podobě určitého čísla nebo hodnoty, se kterou musí nadále pracovat. Také ji může dostat ve 

formě indikátoru či kontrolky, která svou signalizací ukáže, zda je vše v pořádku, anebo zda 

se naopak něco děje.  

Sekundární funkcí přístrojového panelu je jeho design, začlenění do interiéru vozidla a 

ergonomie. Přeci jen je přístrojový panel a palubní deska velkou součástí interiéru, a tedy i 

jeho design, ergonomie a samotné uspořádání jednotlivých prvků ovlivňuje ať už řidiče při 

jízdě nebo člověka, který uvažuje o koupi vozidla. 

Cílem této bakalářské práce je zamyšlení se nad problematikou přístrojového panelu. Jestli 

způsob, kterým se od minulosti do současnosti vyvíjí a posouvá je správný, anebo jestli zde 

jsou věci, které jsou špatné a mají se vylepšit, anebo jestli nejsou zbytečné a nepřebývající. 

Také je cílem zamyšlení se nad způsobem předávání informací řidiči nebo 

rozvržením jednotlivých ukazatelů na přístrojovém panelu.  
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1 VÝVOJ A POUŽÍVANÉ TECHNOLOGIE 
 

1.1 PRVNÍ POUŽITÍ 

Poprvé se s pojmem, který se dnes překládá jako přístrojový panel nebo přístrojová deska 

setkáváme v roce 1846. Ačkoliv už v tomto roce existoval parní motor a s ním spojené parní 

lokomotivy a parní automobily, tak pojem přístrojová deska se u nich neobjevil a nesouvisel s 

nimi. Tímto termínem se označovala část koňského povozu, která oddělovala místo, kde seděl 

vozka a místo, kde byli zapřažení koně. Deska sloužila k tomu, aby při jízdě v mokrém nebo 

bahnitém terénu neodlétávalo bahno a kusy zeminy z koňských noh do interiéru povozu. 

Později se s tímto termínem setkáváme až při výrobě prvních automobilů se spalovacími 

motory na konci 19.století a na začátku 20. století. První automobily se spalovacími i 

elektrickými motory byly sestavovány na základě všeobecných znalostí a na základních 

principech.  Byly využity znalosti z výroby kočárů a povozů. K těmto povozům se přidělávaly 

motory a další potřebné prvky k jízdě a ovládání. Při výrobě byla na automobilu použita 

stejná přední deska, jaká byla u koňských povozů. Deska zde sloužila jako ochrana proti 

zašpinění interiéru a cestujících. Sloužila také jako plocha, na kterou se postupně začaly 

přidělávat předměty potřebné ke správnému chodu motoru, ovládání zařízení a také přístroje 

k přenosu základních informací řidiči o stavu a chodu automobilu. [1] 

 

1.2 HISTORIE 

 

1.2.1 OBDOBÍ DO 20. LET 20. STOLETÍ 

Vývoj přístrojového panelu začíná s vývojem automobilů. Jak se vyvíjela auta, tak stejně 

s nimi se vyvíjel i přístrojový panel. První spalovací automobil vyrobený v roce 1885 

německým Benzem byl tříkolový a přístrojový panel neměl. O rok později, tedy v roce 1886, 

už však Daimler představuje první čtyřkolový automobil se spalovacím motorem, kde se 

objevuje stejný panel jako u koňských povozů. Tento panel zpočátku sloužil pravděpodobně 

jako ochrana před znečištěním interiéru a pasažérů, jež mohlo vzniknout od jiných vozidel, 

nebo mohlo být z předních kol automobilu. [2] [3] 

V následujících několika letech už se začíná měnit koncepce automobilů. Někteří výrobci 

začínali přesouvat motor před řidiče a na panel umísťovat světla, zvony nebo nádržky oleje. 

Také se však na panel začala instalovat zařízení, která řidiči pomáhala s ovládáním chodu 

motoru nebo ho informovala o rychlosti a jiných údajích spojených s jízdou.  

Na obrázku 1 můžeme vidět Mercedes Simplex z roku 1903. Konkrétněji je zobrazen jeho 

přístrojový panel, který lze považovat za jeden z prvních konceptů přístrojového panelu. Lze 

si všimnout, že oproti dnešním přístrojovým panelům se jeho konstrukce a použitá zařízení 

značně liší. Je to samozřejmě z toho důvodu, že technologie v té době nebyla tak vyspělá. 

Avšak i samotná koncepce se lehce lišila. Přístrojový panel sloužil jako držák pro součástky, 

kterými se ovládal a kontroloval chod motoru. Například díl nacházející se úplně vlevo je 

pumpa, kterou se tlakoval olej a palivo před startem automobilu. Viditelné jsou také kontrolky 

hladiny oleje nebo zapalovací systém. Tyto prvky byly navržené k jednoduché údržbě a 
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k rychlé kontrole stavu vozidla. Přesněji tedy na to, aby se řidiči usnadnila kontrola stavu 

některých částí motoru a zároveň se zkrátila doba kontroly před startem. Řidič díky tomu 

mohl trávit méně času přípravou samotného startování vozidla. V této době totiž ještě nebylo 

těsnění motoru natolik důmyslné a mohlo se tedy stát, že olej mohl někudy unikat. [4] 

Jiný postoj k tomu zaujali ve Spojených státech amerických v automobilce Ford. Na obrázku 

2 můžeme vidět přístrojovou desku Fordu Modelu T, jenž se začal vyrábět roku 1908. V 

prvních standardních modelech byl vybaven zapalovacím systémem a ampérmetrem. 

Postupně se na přístrojové desce začal objevovat také tachometr nebo počítadlo kilometrů. Je 

však patrné, že oproti německému mercedesu se zde nenachází žádné kontrolky hladiny oleje 

nebo pumpa na tlakování oleje a paliva. Přístrojový panel zde byl spíše brán jako místo 

k umístění základních prvků potřebných k chodu, což byl zapalovací systém a následně 

zařízení, která informovala řidiče o jízdě.  Kontrola kapalin však musela probíhat přímo u 

nádrží.  [1][5] 

Obrázek 1 - Mercedes Simplex 1903 [4] 

Obrázek 2 - Ford Model T [5] 
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Do roku 1920 se koncepce přístrojové desky oproti prvním automobilům ještě lehce 

pozměnila. Souviselo to s vývojem rámů a karoserií a taktéž s celkovým designem 

automobilů. Oproti prvním automobilům se začala snižovat světlá výška novějších 

automobilů, jejich těžiště se posouvalo blíže k zemi, začala se více řešit aerodynamika vozidel 

a také interiér vozů. Klíčové ale bylo to, že se v souvislosti s přesunutím motoru začal měnit i 

návrh interiéru. Díky tomu vznikl prostor pro nohy u řidiče a u spolujezdce. Nad tímto 

prostorem byla vytvořena plocha palubní desky s přístrojovým panelem velmi podobná tomu, 

jak je známa dnes.  

Vývoj se také posunul v počtu přístrojů na přístrojovém panelu. Nejenže bylo možné na 

panelu nalézt tachometr, počítadlo ujetých kilometrů, zapalovací systém nebo hodiny, ale 

později se zde začaly objevovat ručičkové kontrolky hladiny oleje, vody nebo paliva. Do té 

doby se v automobilech vyskytovaly skleněné kontrolky oleje (viz. obrázek 1) a například 

zůstatek paliva v nádrži se měřil ponořením tyče do nádrže. Od roku 1912 se také začal do 

automobilů instalovat elektronický startér. To vše je vidět na obrázku 3, kde je přístrojový 

panel automobilu Locomobile Dual Cowl Phaeton. Jednalo se o jeden z prémiových 

automobilů, který se v roce 1920 dal zakoupit. Oproti Mercedesu Simplex nebo Fordu 

Modelu T se zde projevuje značný vývoj v konceptu celého přístrojového panelu jako celku. 

Přístroje jsou zapuštěny do přístrojového panelu, jsou rozmístěny s určitou pravidelností, je 

zde použito více materiálů a barev pro lepší vizuální dojem. Z obrázku je také patrné, jak 

dobře byl řidič informovaný o všech údajích spojených s řízením a provozem automobilu. Po 

obou stranách jsou vidět kontrolky hladiny paliva a oleje, uprostřed lze pak vidět trojici 

přístrojů. Tachometr, počítadlo kilometrů a hodiny. [6][7] 

Díky posunu technologie řidič po nasednutí do automobilu viděl, jak je na tom s provozními 

kapalinami, kolik je hodin a mohl si i vynulovat denní počítadlo ujetých kilometrů. Oproti 

dřívějším automobilům se dalo nastartovat přímo zevnitř vozidla a nemuselo se vycházet ven 

a startovat vozidlo klikou. Po jízdě si řidič mohl zkontrolovat stav kapalin ve vozidle, počet 

ujetých kilometrů a dobu trvání cesty, aniž by využil jiných příslušenství, než nabízí vozidlo. 

Dnes je to vnímáno jako samozřejmost, ale v porovnání s prvními automobily, které se 

Obrázek 3 - Locomobile Dual Cowl Phaeton [7] 
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vyráběly pár let předtím, to byl výrazný pokrok. U prvních automobilů totiž musel řidič před 

jízdou zkontrolovat, jestli je vše dostatečně promazané, zkontrolovat palivo v nádrži, a ještě 

klikou nastartovat motor, což bylo kolikrát dost nebezpečné a člověk, jenž vozidlo startoval, 

se mohl zranit. [6][7]  

 

1.2.2 OBDOBÍ MEZI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI 

V meziválečném období se koncepce přístrojového panelu změnila nejvíce v uspořádání 

přístrojů a umístění panelu. Dá se říct, že v tomto období se začala formovat palubní deska a 

přístrojový panel. V automobilech se začínají objevovat přihrádky na odkládání věcí, zvětšují 

se přístroje používané na přístrojové desce a také se začínají objevovat otáčkoměry nebo 

například rádia. [8] 

Na obrázku 4 je zobrazena palubní deska a přístrojový panel automobilu Mercedes-Benz 540 

K z roku 1939, na kterém je tento posun vidět. Na přístrojovém panelu se nachází tachometr, 

kontrolka paliva a oleje, nově však i otáčkoměr, ukazatel teploty oleje a rádio. Na ploše 

palubní desky jsou přihrádky na drobné věci a uprostřed se nachází popelník. [9] 

 

 

Co je ale také důležité, a v dnešní době považované za jistý standard, je větší používání 

přístrojového panelu v ose řidiče a volantu. Přístrojový panel se nachází za volantem 

umístěný tak, aby na něj řidič dobře viděl. Začala se tedy řešit daleko více i ergonomie a 

umístění přístrojového panelu. Kvůli tomuto přemístění přístrojového panelu se zmenšila 

využívaná plocha a na panel se nevlezlo tolik ukazatelů. Oproti větším přístrojovým panelům, 

se také musely zmenšit jednotlivé ukazatele nebo snížit jejich počet. Vzniká však díky tomu 

místo, které je možné využít jinak. Zároveň se stává přístrojový panel pro řidiče dostupnější.  

Obrázek 4 – 1939 Mercedes-Benz 540 K Special Roadster [9] 
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Na obrázku 5 je přístrojový panel Citroënu Traction 11 BL z roku 1937. Na něm je vidět, jak 

se díky přemístění přístrojového panelu uvolnilo místo nejen ve středu palubní desky, ale i na 

jejím kraji před spolujezdcem. Díky tomu se mohla před spolujezdce umístit větší přihrádka 

na uložení věcí v automobilu. Dále je u tohoto automobilu zajímavé použití přístrojového 

panelu s více ukazateli v jednom zakrytovaném boxu, jenž je schován pod sklem. Tato 

koncepce je velmi podobná té, která se používá v dnešních automobilech. Nachází se na ní 

tachometr, hodiny, počítadlo ujeté vzdálenosti, kontrolka hladiny paliva a ampérmetr. I 

přes absenci například otáčkoměru je tento přístrojový panel dostačující a řidič má všechna 

potřebná data k jízdě. [10] 

 

Za zmínku však stojí i to, že se v tomto období začala používat elektricky řízená signalizační 

zařízení o změně směru jízdy. Směrová světla byla sice vynalezena a patentována už před 

první světovou válkou, avšak výrobci automobilů o ně nejevili zájem a do svých vozidel je 

tedy nemontovali. To se však postupem času změnilo a postupně je někteří výrobci začali 

používat ve svých automobilech. Jejich použití v meziválečném období sice nebylo až tak 

rozšířené, ale z bezpečnostního hlediska je důležité, že se s tím začalo.[11] 

Pokud se závěrem provede srovnání automobilů vyrobených krátce po první světové válce 

s automobily vyrobenými ve 30. letech, tak je vidět určitý posun. Avšak tento posun není tak 

významný, co se týče technologie používané na přístrojovém panelu. Nejvíce se zlepšila 

čitelnost jednotlivých přístrojů, změnil se jejich tvar nebo přibyly nové přístroje. Také se 

změnilo rozmístění a umístění přístrojů, čímž se zlepšila ergonomie. Z pohledu používané 

technologie, zde však velký posun není vidět. 

 

Obrázek 5 – Citroën Traction 11 BL [10] 
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1.2.3 OBDOBÍ BĚHEM A PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE 

Po 2. světové válce se celkový koncept přístrojového panelu moc nemění. Technologie se 

posunula nejvíce ve způsobu měření dat, začátku používání elektrických kontrolek a 

v možnosti výroby různých tvarů přístrojů. Kromě toho jsou pak nejvíce viditelné změny 

ergonomické a designové. Přístrojový panel se daleko více začíná používat v ose řidiče a 

volantu, přístroje mění svůj tvar, přičemž je u nich kladen důraz na design a zlepšení 

ergonomie. Celkový koncept však zůstává stejný.  

Ford Galaxie z roku 1961 (obrázek 6) je toho dobrým důkazem. Nejvýraznějším prvkem 

přístrojového panelu je dominantní tachometr umístěný přímo před řidičem. Tachometr je sice 

stále analogový, ale jeho design je zcela odlišný. Díky novým možnostem výroby ukazatelů 

bylo možné změnit tvar z klasického kulatého na roztažený do šířky. Pro řidiče se tak stává 

přístup k potřebné informaci daleko snazší a neztrácí tolik přehled o stavu a dění kolem něj. 

Také se začal klást větší důraz na důležitost jednotlivých zobrazovaných informací. Už to 

není tak, že se vedle sebe nachází skoro stejně velké ukazatele, například tachometru a hodin. 

To sice začalo už před 2. světovou válkou, avšak v tomto období je tento posun lépe viditelný 

a více propracovanější. [12] 

 

1.2.4 BOD ZLOMU 

Bod zlomu však nastává v 70. a 80. letech 20. století, a to s příchodem elektrizace 

přístrojových panelů. Analogové ukazatele, které se do této doby používaly, byly a stále jsou 

dobrým způsobem předávání informací, avšak začátek používání elektrických přístrojů je 

důležitý v mnoha ohledech. Asi nejdůležitějším bodem je to, že se podařilo dostat na malý 

prostor daleko více informací a předat je řidiči i jiným způsobem než pomocí stupnice, ve 

které se musel řidič orientovat a podle toho následně rozhodovat. V automobilech nadále 

zůstávaly analogové ukazatele, avšak vznikla zde možnost začít předávat informace řidiči i 

Obrázek 6 - Ford Galaxie [12] 
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jinou formou. Nebo tyto dvě technologie zkombinovat a mít tak větší možnost variability při 

samotném návrhu přístrojového panelu. 

Začaly se také více používat varovné kontrolky nebo kontrolky ukazující funkčnost některých 

zařízení. To znamenalo, že se mohly nahradit některé sice důležité, avšak ne tolik používané 

analogové ukazatele za kontrolky. Také se díky tomu uvolnilo místo na přístrojovém panelu a 

na uvolněné místo se tak mohly přidat další přístroje. Jako příklad lze uvést elektrickou 

kontrolku oleje. Místo používaných analogových ukazatelů se začaly používat elektrické 

kontrolky. Řidič sice neměl přesné informace o stavu oleje v motoru, ale díky změně 

ukazatele se ušetřilo místo na přístrojovém panelu a bylo možno přidat další kontrolky nebo 

se mohla více řešit velikost jednotlivých přístrojů. Kontrolka se v případě nízké hladiny oleje 

rozsvítila a tím řidiči signalizovala informaci o možném problému. Kromě ušetření místa, to 

mělo také význam ve zjednodušení předávání informací. Řidič nemusel kontrolovat, kde se 

ručička nachází, ale věděl, že pokud nesvítí kontrolka, tak je vše v pořádku. Jednalo se o 

kontrolku výstražnou. Do automobilů se však začaly mimo výstražné kontrolky 

implementovat i kontrolky ukazující stav jednotlivých zařízení, což bylo dobré například pro 

kontrolku zapnutí dálkových světel.  

Důležité je však i to, že se posunula i technologie zobrazování. Začaly se používat digitální 

přístroje. Místo používaných analogových přístrojů se na přístrojovém panelu objevil displej, 

na kterém se zobrazovala data. Celkově to znamenalo velký posun přístrojového panelu jako 

celku. Nejenže tu byl posun v počtu informací, které šlo získávat a následně ukazovat řidiči, 

ale také se objevily nové prostředky, jak tato data interpretovat řidiči. 

Avšak to, že se mohlo začít měřit více informací a mohly se přenášet řidiči v různých 

podobách mělo v konečném důsledku i své negativní stránky. Jedním z negativních důsledků 

bylo příliš velké množství podávaných informací řidiči, jež byly kolikrát podány i ve špatné 

formě. Nová technologie znamenala pro automobilky hodně, avšak ne vždy se jim povedlo 

držet v nějakých pomyslných rozumných mezích. Některé přístrojové panely začaly být plné 

kontrolek, které byly často stejně velké, a to způsobovalo dezorientaci řidiče. Stávalo se tedy, 

že řidič byl obklopen příliš mnoho informacemi a nevěděl, které informace pro něj jsou nebo 

nejsou důležité. Při návrhu se totiž zapomnělo na důležitost jednotlivých informací vůči řidiči, 

a jejich vliv na funkčnost automobilu. V rámci snahy o efektivní využití prostoru vozidla se 

začaly objevovat automobily s kontrolkami a ukazateli na volantu nebo na jiných částech 

vozidla. Objevovaly se například digitální ukazatele rychlosti, které byly hůře přehledné než 

analogové ukazatele. Technologie těchto kontrolek a ukazatelů byla ještě v počátcích vývoje, 

a to také znamenalo, že automobilky neměly moc na výběr a musely vést vlastní výzkum 

nebo použít to, co bylo dostupné. To vše a mnoho dalšího vedlo k tomu, že snaha 

automobilek o zlepšení přehledu informací byla často kontraproduktivní a řidič byl zmaten. 

Automobilky a designéři museli tedy začít řešit, které informace jsou pro řidiče důležité, a 

které naopak důležité tolik nejsou. Musela se tedy začít daleko více řešit ergonomie 

přístrojového panelu a rozložení přístrojů, tak aby se dosáhlo co nejoptimálnějšího řešení. 

Celkově se od této doby začal daleko více řešit přístrojový panel a jeho návrh. I to má za 

následek, že v následujících letech vznikl jakýsi koncept přístrojového panelu, který přetrval a 

můžeme jej vidět i v dnešních automobilech. 
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1.3 POUŽÍVANÉ PŘÍSTROJOVÉ PANELY 

V současné době lze pozorovat velkou různorodost přístrojových panelů. Panely se liší napříč 

značkami aut, jednotlivými modely aut, ale také typy automobilů. Tyto aspekty také ovlivňuje 

cena nebo staří automobilu. Avšak i přes všechny tyto odlišnosti se dá říci, že je možné 

rozdělit přístrojové panely na několik základních typů podle toho, jakou technologii 

používají. A to na přístrojové panely analogové, digitální, kombinované a speciální. 

 

1.3.1 ANALOGOVÝ PŘÍSTROJOVÝ PANEL 

Analogový přístrojový panel je vidět nejvíce na starších modelech automobilů. Lze ho vidět 

na většině starších automobilů napříč cenovými třídami nebo na speciálních typech 

automobilů. Speciálními typy jsou myšleny automobily například závodní, terénní či 

vojenské. Jedná se o levnou a jednoduchou technologii. Tato technologie je stále používaná 

díky své ceně, jednoduchosti a nezávislosti. Avšak už spíše jen okrajově, například 

v závodních speciálech nebo armádních vozidlech. Oproti digitálním přístrojovým panelům je 

zde výhodou, že při poruše jednoho prvku nemusíme měnit celý panel, ale jen jednotlivé 

přístroje panelu. 

Co se týká jednotlivých druhů analogových přístrojů, tak v automobilech jsou k vidění 

přístroje závislé, ale také nezávislé na elektrice. Přístroje nezávislé na elektrice se v současné 

době moc nepoužívají. Jedná se o starou technologii, která byla nahrazena přístroji závislými 

na elektrice. Pomocí čidel se snímá požadovaná informace, která se přenáší do jednotky. 

Jednotka poté informaci zpracuje a následně přenese pomocí elektrického kabelu nebo drátu 

do přístroje. Díky čidlům a následnému vedení elektrickým kabelem nebo drátem je tu 

možnost měřit data, která pomocí starší technologie nebyla možná naměřit. Docílilo se tím 

tedy daleko lepší informovanosti řidiče o stavu jednotlivých částí automobilu.  

V současnosti nejsou čistě analogové přístrojové panely tolik využívány. Pokud se však 

někdo rozhodne tento panel použít, tak je nejčastěji k vidění v kombinaci analogových 

přístrojů a elektrických kontrolek. Popřípadě se jedná o kombinaci analogových přístrojů, 

kontrolek a malého displeje, který je používán například jako ukazatel počtu najetých 

kilometrů.  

Díky své jednoduchosti se jedná o nejlevnější typ přístrojového panelu, který lze dnes do 

automobilu dát, při splnění všech základních požadavků řidiče, norem a legislativy. Avšak 

kvůli velikosti přístrojů, omezené velikosti plochy pro umístění jednotlivých přístrojů a 

celkové zastaralosti, s tím související menší informovaností řidiče, se tento typ panelu 

nepoužívá. Největší nevýhodou těchto panelů je totiž to, že tak jak se panel vytvoří, tak už 

zůstane a jednotlivé prvky nejdou měnit. Dnes se spíše používají digitální nebo kombinované 

přístrojové panely, které tento problém úplně či částečně eliminují. 
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1.3.2 DIGITÁLNÍ PŘÍSTROJOVÝ PANEL 

Digitální přístrojový panel je v současné době nejvíce vidět u moderních automobilů střední a 

vyšší třídy. Díky použité technologii nepatří tento panel mezi ty levné. K tomu, aby tento 

panel fungoval je třeba počítač, který nám na displej zobrazuje data získaná přes čidla 

v automobilu. Displej zabírá celou plochu přístrojového panelu, který se nachází za volantem 

nebo u některých automobilů uprostřed vozidla. Také je často u automobilů k vidění 

kombinace dvou či více displejů, které jsou rozmístěny na palubní desce. 

Co se týká funkcí tohoto panelu, tak je to typ panelu s největšími možnostmi. Díky tomu, že 

se jedná o displej, na kterém se zobrazují informace z počítače, tak je na výrobci, jak naloží 

s prostorem na panelu a kolik informací na něj zobrazí. Nemusí brát zřetel na zakrytování 

jednotlivých přístrojů nebo jejich velikost. Každý výrobce si je schopen navrhnout vlastní 

rozložení jednotlivých zobrazovaných prvků. Může si navrhnou i jejich vzhled nebo velikost. 

Je tak prakticky limitován pouze velikostí daného displeje. 

Avšak to s sebou přináší velkou zodpovědnost. Každý výrobce musí navrhnout rozložení, 

velikost a design každého zobrazovaného prvku, tak aby byl prvek maximálně efektivní a 

nestával se pro řidiče rušivým elementem. Musí být správně zvolená barva, velikost, umístění, 

ale také podklad každého prvku. Je třeba se tedy nad vším daleko více zamyslet, poučit se 

z dřívějších chyb, ať už vlastních nebo chyb konkurence, a vymyslet tak systém, který bude 

fungovat. 

Digitální přístrojové panely se dají dělit, jak bylo zmíněno výše, na jedno a více displejové, 

ale dále se také dají dělit podle použité technologie displeje. Například OLED a LCD nebo 

také dotykové a nedotykové. Díky tomu vzniká pro výrobce opravdu velká možnost 

variability při návrhu a lze tedy pomocí toho značně regulovat i cenu výsledného 

přístrojového panelu. 

Pokud však jde o technologii digitálního přístrojového panelu, tak se v ní do budoucna skrývá 

největší potenciál a nejspíše ji bude možné vídat stále častěji.  

Obrázek 7 - Analogový přístrojový panel [13] 
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1.3.3 KOMBINOVANÝ PŘÍSTROJOVÝ PANEL 

Kombinovaný přístrojový panel je vlastně kombinace analogového přístrojového panelu a 

digitálního přístrojového panelu. Tento přístrojový panel využívá obě technologie. Díky tomu 

je možné předat velké množství informací skrz displej, ale zároveň regulovat cenu, protože 

můžeme výrazně zmenšit velikost displeje a předat chybějící informace pomocí analogových 

přístrojů. A to je hlavní důvod, proč byl tento přístrojový panel v posledních letech nejvíce 

využívaný. 

Tento typ přístrojového panelu se používá v levných, ale také drahých modelech automobilů 

napříč všemi značkami. Díky své univerzálnosti, menší ceně oproti digitálním a jednoduchosti 

se hojně používá ve všech typech automobilů. Používá se také ve všech různých speciálních 

typech automobilů, jako třeba závodních nebo armádních vozidlech. Na displeji se zobrazuje 

určité množství informací a zbylé se předávají buď pomocí kontrolek nebo pomocí 

analogových přístrojů. Také vzhledem k tomu, že se jedná o kombinaci dvou technologií je 

možné využít rozsáhlost znalostí obou technologií a vytvořit tak přesně to, co je potřeba.  

Kombinované přístrojové panely se poslední roky často objevují v automobilech v kombinaci 

s displejem umístěným uprostřed automobilu. Výrobce například značně zjednoduší 

přístrojový panel za volantem a k tomu přidá displej, který je umístěn uprostřed automobilu a 

doplní tak automobil o další prvek, který je schopný předávat informace řidiči. Avšak ten poté 

slouží většinou i k ovládání dalších přístrojů v automobilu. 

 

 

 

 

Obrázek 8 - Digitální přístrojový panel [14] 



BRNO 2020 

 

 

23 
 

VÝVOJ A POUŽÍVANÉ TECHNOLOGIE 

 

1.3.4 SPECIÁLNÍ PŘÍSTROJOVÝ PANEL 

Speciální přístrojový panel není sám o sobě tak úplně přístrojovým panelem. V posledních 

letech se začaly používat nové technologie známé jako holografické nebo head-up displeje. 

Jde o jakýsi doplněk k digitálním či kombinovaným přístrojovým panelům. Jedná se o 

technologii, která promítá informace na čelní sklo automobilu nebo na skleněné tabulky 

nacházející se na palubní desce. 

Tento systém vznikl, jak překlad jeho anglického názvu napovídá, aby řidič nemusel při jízdě 

sklánět hlavu nebo aby nemusel tolik sklápět oči, pokud se chce podívat na přístrojový panel. 

Data jsou na těchto displejích značně omezena, avšak přenáší se jen základní informace, které 

řidič nejvíce potřebuje, aby tento prvek nebyl rušivým elementem a nezabíral místo ve 

výhledu. 

V posledních pár letech se lze s touto technologií setkávat stále častěji. Má na to vliv i její 

vývoj, který značně pokročil. Souvisí to také s faktem, že se rozvíjejí i další technologie, jako 

je například rozšířená realita, které se automobilky snaží zkombinovat právě s head-up 

displeji. Vzniká tím tak velmi zajímavý segment vývoje těchto technologií, který má velký 

potenciál do budoucna. 

Obrázek 10 - Speciální přístrojový panel [16] 

Obrázek 9 - Kombinovaný přístrojový panel [15] 
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1.4 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ ŘIDIČI 

Účelem přístrojového panelu je zobrazení informací o stavu vozidla. Ať už se jedná o stav, ve 

kterém se vozidlo právě nachází nebo stav jeho jednotlivých částí. Díky různorodosti 

přístrojových panelů a zařízení je však na výrobci automobilu, jaké zařízení na přenos této 

informace zvolí. Musí se však splnit legislativní předpisy pro silniční dopravu. Předávané 

informace se dají předat pomocí dvou metod, které je člověk schopen zpracovat. A to pomocí 

vizuální a zvukové metody. 

Vizuální 

Elektrické kontrolky – jednoduché symbolické vyjádření, které nám značí určitou předávanou 

informaci. 

Stupnicové značení – ručičkový ukazatel, který pomocí své pozice ve stupnici předává 

informaci řidiči o stavu zkoumaného údaje. Ne vždy se díky velikosti zařízení a úhlu pohledu 

řidiče předá zcela přesná informace, ale i přibližná informace je dostačující. 

Číselná informace – konkrétní číselné vyjádření žádané informace řidiči. 

Obrázková informace – slouží k bližšímu specifikování předávané informace. Může se jednat 

například o zobrazení modelu automobilu, ve kterém jsou zvýrazněné nebo specifikované 

části automobilu. U nich jsou pak napsána data o těchto částech. 

Navigační prvky – v novějších automobilech jsou často zabudované navigace, které nám na 

displej zobrazují mapu s konkrétní polohou automobilu a ukazují řidiči směr jízdy. Avšak 

kromě mapy se na displeji můžou zobrazovat jen symbolická značení, například pomocí 

šipek. Tento prvek se využívá například v head-up displejích. 

Zvuková 

Řidiči se předává specifický zvukový signál, který je schopen zpracovat. Každý zvukový 

signál se liší tak, aby řidič věděl, o co se jedná a mohl informaci správně zpracovat a vyvodit 

díky tomu náležitou reakci. V případě navigace se používá mluvené slovo. 
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2 NÁVRH PŘÍSTROJOVÉHO PANELU 
Při návrhu přístrojového panelu je důležité vzít v potaz základní kritéria, která je třeba dodržet 

tak, aby přístrojový panel splňoval v konkrétním automobilu svůj účel. Proto je několik 

kategorií, na které je nutné se při návrhu panelu zaměřit a důkladně je promyslet. Jakmile totiž 

nebude návrh a výběr v jednotlivých kategoriích důkladný a opodstatněný, tak se může stát, 

že přístrojový panel nebude dostatečně splňovat požadavky řidiče nebo bude pro řidiče 

nepřehledný. To posléze rozhoduje o prodejích automobilu a zisku společnosti u daného 

modelu. 

 

2.1 ZÁKLADNÍ SPECIFIKA 

 

2.1.1 CENA AUTOMOBILU 

Mezi prvotní rozhodnutí, které je třeba učinit je to, v jaké cenové třídě se bude automobil 

prodávat. Jestli se bude jednat o automobil nižší, střední či vyšší třídy. Je důležité učinit toto 

rozhodnutí hned na začátku celého procesu plánování. V následujících bodech návrhu totiž 

bude naše volba závislá na tomto bodě. 

Většinou však při návrhu přístrojového panelu bývá znám alespoň určitý koncept automobilu. 

Ví se tedy, do které cenové třídy se bude automobil řadit a je tedy většinou jasné, čeho se 

chce docílit. 

2.1.2 TYP AUTOMOBILU 

Při návrhu je důležité vzít v potaz, o jaký typ automobilu se bude jednat. Jestli se bude jednat 

o hatchback, sedan, SUV nebo dodávku. Pomocí tohoto a předchozího bodu je totiž možné 

formovat určitý koncept přístrojového panelu.  Oba tyto body značně ovlivňují následující 

kroky výběru, a proto je důležité tyto body zahrnout hned na začátek každého návrhu.  

2.1.3 PRO KOHO JE AUTOMOBIL URČEN A JAKÝ BUDE MÍT ÚČEL 

Aby se pomyslný základní koncept uzavřel, je třeba určit cílovou skupinu, pro kterou je tento 

automobil určen. Je dáno, jaká bude cena automobilu a o jaký typ automobilu se bude jednat. 

Proto na řadu přichází určení skupiny lidí, pro kterou je automobil cílen a jaký bude mít 

automobil účel.  

Jako příklad lze uvést, že máme vybranou cenu 3 miliony korun, typ automobilu je hatchback 

a automobil bude cílit na jednotlivce, páry nebo menší rodiny. Také se bude jednat o 

automobil, který bude cílen na dopravu po zpevněných silnicích. Na základě znalostí těchto 

bodů je možné přejít ke konkrétnějšímu návrhu přístrojového panelu. 
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2.2 BLIŽŠÍ SPECIFIKA 

 

Poté co je známa cena, typ automobilu, pro koho je automobil určen a účel, je možné návrh 

přístrojového panelu přenést do další fáze. Tou je bližší specifikace a konkrétnější návrh 

přístrojového panelu. Avšak i u něj je důležité se řídit několika body, aby byly splněny 

všechny náležitosti. 

 

2.2.1 UMÍSTĚNÍ 

Jednou z klíčových vlastností, kterou musí přístrojový panel splňovat je, aby byl co nejlépe 

vidět. Proto se musí při návrhu dbát na legislativní i logické náležitosti. Podstatné při návrhu 

je pochopení fungování lidského oka a jeho zorného pole. 

Zorné pole lze rozdělit na centrální a periferní. Centrální zorné pole slouží k rozpoznávání 

objektů. Vidění v tomto poli je ostré a člověk je tak schopen vnímat text a barvy. Periferní 

vidění slouží poté k orientaci. Pomocí něj jsme schopni vnímat pohyb a lépe se orientovat ve 

tmě. Nejsme však schopni vnímat tvary. Na obrázku 11 máme znázorněné zóny periferního a 

centrálního vidění. [17] [18] [19] 

Dále je třeba vzít v potaz ještě rozlišovací schopnosti v zorném poli. Protože v různých 

zónách zorného pole jsme schopni přijímat rozlišné informace. Na obrázku 12 jsou 

znázorněny jednotlivé zóny a informace, které jsme schopni z těchto zón přijímat. Je tedy 

důležité, aby se tým pracující na návrhu přístrojového panelu zamyslel nad jeho umístěním 

tak, aby řidič měl snadný přístup k informacím a zároveň, aby neztratil pozornost od řízení 

automobilu. Jak je také možné vidět, tak centrální zorné pole je malé. To znamená, že pokud 

řidič změní svůj směr pohledu z normálního výhledu před automobil na přístrojový panel, tak 

jeho centrální zorné pole nyní směřuje na přístrojový panel a ostatní dění kolem něj se dostává 

do periferního zorného pole. Avšak i u periferního zorného pole záleží na tom, jak moc 

vzdálené jsou objekty od našeho centrálního zorného pole. Proto je důležité, aby vzdálenost 

mezi těmito pomyslnými body nebyla velká a řidič tedy neztrácel pozornost na moc dlouho. 

[17] [18] [19] 

Obrázek 11- Zorné pole při pohledu z vrchu [20] a zepředu [21] 
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V poslední řadě je třeba pro umístění panelu vzít v potaz, jaký účel bude auto mít. To se ví na 

základě znalostí základních specifikací, které jsou už určeny. Tento bod se však musí 

zohlednit i zde. Souvisí to s tím, že se musí určit, zda se jedná o automobil, který bude určen 

k rychlé či pomalé jízdě. V závislosti na rychlosti automobilu se totiž mění zorné pole, ve 

kterém jsme schopni reagovat. Náš mozek je schopný přijímat jen určité množství informací 

za určitou dobu. Pokud tedy řidič pojede jednou rychle a podruhé pomalu a čas jízdy bude 

stejný, tak informace, které přijme oko, budou rozdílné. To znamená, že ve větších 

rychlostech není schopen přijímat tolik periferních informací jako u jízdy pomalé. Přístrojový 

panel je tedy daleko více důležité umístit u rychlých automobilů blíže k centrálnímu zornému 

poli, při normálním výhledu před automobil, než je tomu u pomalejších automobilů. [22] 

2.2.2 CENA PŘÍSTROJOVÉHO PANELU 

Při návrhu se musí počítat také s financemi. V základních specifikacích jsme si určili cenu 

automobilu. V tomto kroku je však třeba zohlednit jaká část těchto peněz půjde na přístrojový 

panel. To souvisí s typem automobilu a jeho účelem. Jiný finanční obnos peněz půjde na 

sportovní kupé a jiný na malý hatchback. Pro návrh je tedy podstatné, jaké procento 

z celkového finančního obnosu bude moci být využito. Je zde třeba důkladné zvážení tohoto 

kroku, protože to může mít za následek to, že při vývoji a návrhu jiných částí automobilu 

budou peníze chybět nebo přístrojový panel nebude odpovídat kvalitě zbytku automobilu. 

2.2.3 TYP PŘÍSTROJOVÉHO PANELU 

Na základě znalosti předchozích bodů je možné vybrat typ přístrojového panelu, který se 

v automobilu použije. Máme totiž už dostatečné množství údajů, abychom mohli tento krok 

učinit. Špatné zvolení typu panelu se může projevit už při vývoji, avšak může být také vidět 

až na prodejích daného modelu automobilu. 

2.2.4 DESIGN 

Jako poslední krok celého procesu návrhu je samotný design přístrojového panelu. Vzhledem 

k tomu, že máme všechna potřebná data, tak je možné pokročit k samotnému vzhledu 

přístrojového panelu. Tento proces se však skládá z více kroků. Prvním krokem je prvotní 

návrh přístrojového panelu. Jedná se pouze o vizuální návrh toho, jak by mohl přístrojový 

panel vypadat. Jako další krok následuje zasazení do již stávajících a důležitých prvků 

automobilu. Jako příklad lze uvést větrací a klimatizační systém automobilu. Pokud navržený 

přístrojový panel nebude kompatibilní s tímto systémem, tak je třeba návrh designu změnit. Je 

Obrázek 12 - Rozlišovací schopnosti oka z pohledu zepředu [17] a z vrchu [18] 
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třeba zajistit, aby všechny systémy v automobilu spolu fungovaly správně a nekolidovaly 

spolu. Je třeba se tedy vrátit k návrhu a změnit prvky, které kolidují. 

V tomto kroku se také volí rozložení přístrojů u analogových a kombinovaných přístrojových 

panelů. U digitálních přístrojových panelů se vytváří vzhled, který se bude zobrazovat na 

displeji. Výhodou digitálních přístrojových panelů zde však je to, že později můžeme 

kdykoliv změnit zobrazovaná data na displeji. Rozložení přístrojů na analogovém a 

kombinovaném přístrojovém panelu však později změnit nelze. U nich je možné vyměnit 

pouze celý přístrojový panel. 

2.2.5 ČEMU SE VYVAROVAT 

Při návrhu přístrojového panelu je dobré se vyvarovat několika problémům. Je třeba se učit 

z chyb z dřívějších let. Ať už vlastních nebo chyb jiných. Není však možné se vyvarovat 

všemu, protože každému řidiči mohou vadit odlišné prvky. 

Mezi základní chyby, které se můžou objevit řadíme špatné rozvržení přístrojů na 

přístrojovém panelu. Špatné rozvržení přístrojů vede ke špatné informovanosti řidiče, a to s 

sebou přináší další řadu problémů.  

Také je třeba se vyvarovat použití velkého množství zobrazovaných prvků. Poté by mohlo 

dojít k tomu, že je řidič dezorientován z velkého množství informací a nesoustředí se 

dostatečně na jízdu. 

Mezi klíčové vlastnosti, které je třeba dodržet, patří také dobrá viditelnost panelu za každého 

počasí a pro všechny řidiče nehledě na jejich výšku. Pokud řidič na přístrojový panel nevidí 

například za slunečného počasí, tak panel správně neplní svůj účel. Je tedy důležité zahrnout 

do návrhu i tyto parametry a předejít tak možným vzniklým komplikacím pro řidiče. Tento 

krok je ale komplikovaný na realizaci a je proto těžké přizpůsobit panel tak, aby vyhovoval 

každému řidiči. 

Poslední věcí, které je dobré se vyvarovat, je přílišná komplikovanost přístrojového panelu a 

jeho ovládání. Pokud má automobil cílit na široké spektrum uživatelů, tak je zásadní, aby 

řidič nebyl zmatený ze všech různých systémů, které automobil nabízí. Je důležité, aby vše 

bylo intuitivní a snadno pochopitelné. Také je dobré, pokud už dané technologie jsou řidiči 

známé a je na ně tedy zvyklý. Není dobré vymýšlet stále nové systémy a měnit kvůli nim 

ovládací prvky. Jedním z důvodů, proč by si řidič mohl chtít koupit automobil od stejného 

výrobce, jako byl jeho předchozí automobil, může být právě to, že se ohlíží po něčem, co už 

zná a má ozkoušené. Proto je dobré se držet jisté cesty ohledně vývoje a zároveň 

jednoduchosti použitých systémů. 

2.2.6 LEGISLATIVA 

Všechny předchozí kroky však podléhají legislativě, která platí na území, ve kterém se bude 

automobil prodávat. Je nutné projít legislativní požadavky, které na těchto územích platí a 

následně je zakomponovat do samotného návrhu. Tyto předpisy se většinou týkají 

zobrazovaných symbolů, umístění kontrolek a tachometru, výhledu řidiče z automobilu atd. 

Konkrétní specifikace a normy jsou popsány v legislativě a v zákonech. V České republice je 

třeba dodržovat českou legislativu, ale zároveň předpisy platné pro Evropskou unii. 

[23][24][25][26][27]
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3 MŮJ KONCEPT PŘÍSTROJOVÉHO PANELU 
 

3.1 TYP PŘÍSTROJOVÉHO PANELU 

 

Pokud jde o typ přístrojového panelu, vidím největší potenciál v použití digitálního 

přístrojového panelu. Zejména díky jeho všestrannosti, univerzálnosti a možnosti 

přizpůsobení. Dále také však i díky možnosti propojení s dalšími systémy ve vozidle. Jediným 

limitujícím parametrem je vlastně jeho velikost. Ostatní parametry je totiž možné později 

změnit. Analogové nebo kombinované přístrojové panely budou nejspíše stále používané, 

avšak budou k vidění stále méně častěji. Do mého konceptu už moc nezapadají. 

 

3.2 UMÍSTĚNÍ A POČET DISPLEJŮ 

 

V mém konceptu vidím přístrojový panel jako součást centrálního systému automobilu, který 

slouží jako spojovací prvek všech systémů použitých ve vozidle.  Přístrojový panel (nebo 

spíše jeho displej) by byl umístěný v ose s řidičem a volantem. Druhý displej by byl umístěn 

ve středu vozidla a jednalo by se o hlavní displej centrálního systému automobilu. Ve vozidle 

by se však mohly vyskytovat i další displeje, například před sedadly pasažérů. Všechny 

displeje by byly řízeny centrálním systémem, avšak nebyly by na sobě závislé. Z toho plyne 

možnost provádět na každém displeji rozdílné úkony. Minimální počet displejů je však 

limitován na dva. Tedy na displej přístrojového panelu a displej centrálního systému 

automobilu. 

Jedná se vlastně o koncept, který se dnes už začíná v některých automobilech objevovat a 

používat. Tento koncept je však mnohdy nedopracován a nedomyšlen v ostatních krocích. 

Mohlo by se však i zkusit zamyslet nad systémem, který by dovolil řidiči měnit polohu nebo 

úhel, ve kterém je přístrojový panel natočen k řidiči. Přístrojový panel je totiž nyní vyráběn ve 

statické pozici a nejde s ním nijak hýbat. Řidič dnes už může změnit polohu volantu nebo 

sedačky tak, aby to vyhovovalo jeho postavě a výšce. Avšak po přizpůsobení se může stát, že 

při pohledu na panel řidiči zavazí část volantu. Tento problém lze vyřešit vyvinutím nového 

systému uložení, který by dovolil polohování celého přístrojového panelu nebo použitím 

většího displeje přístrojového panelu, na kterém by se následně dalo daty hýbat tak, aby je 

řidič viděl. 

 

3.3 TECHNOLOGIE DISPLEJE 

 

V současnosti je velké množství rozdělení displejů. Displej může být vyroben například 

pomocí LCD nebo LED technologie. Tyto technologie se dají dále rozlišit podle způsobu 

výroby nebo použitých komponentů. Díky tomu vzniká široké spektrum rozdělení displejů, 
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kde každý typ má své výhody i nevýhody. Dále se řeší také rozlišení daného displeje nebo to, 

zda je displej dotykový či nedotykový. Výběr konkrétního displeje však závisí na financích, 

které je možné při návrhu použít.   

Já bych se ve svém návrhu držel primárně toho, aby displej na přístrojovém panelu nebyl 

dotykový. Druhý displej sloužící k ovládání centrálního systému automobilu, aby však 

dotykový byl. Přístrojový panel je totiž prvek, který má řidiče informovat a není tedy určen 

k tomu, aby přes něj řidič cokoliv ovládal. Naopak displej centrálního systému by měl sloužit 

k ovládání jednotlivých systémů vozidla, a proto by měl být dotykový.  

 

3.4 SYSTÉM A ZOBRAZOVANÉ PRVKY 

 

Úlohou systému musí být hlavně dobrá přehlednost, informovanost a jednoduchost. Při 

návrhu se musí dbát na to, aby každý prvek byl zvolen s náležitým opodstatněním a následně, 

aby se tento prvek otestoval. V mém konceptu pojetí přístrojového panelu navrhuji vyvinutí 

nového systému, který bude všechna tato kritéria splňovat. Zároveň by díky tomu došlo ke 

zlepšení informovanosti řidiče a zlepšila by se forma podávání informací řidiči. 

Dnešní automobily využívají velké množství technologií. Avšak tyto technologie jsou kolikrát 

použity jen pro jeden účel. Proto by bylo dobré projít jednotlivé technologie používané 

v automobilu a zamyslet se, zda nejdou použít i někde jinde, popřípadě zda nejdou 

zkombinovat s jinou technologií.  

Dále je také důležitá možnost propojení s telefonem. Telefon je velkou součástí dnešních 

životů lidí, a proto je třeba zakomponovat jeho propojení do systému vozidla. A to ať už se 

jedná o telefon se systémem Android, Apple iOS nebo jiným. 

 

3.4.1 PŘÍSTROJOVÝ PANEL 

Přístrojový panel je velice individuální záležitost. Každý řidič preferuje zobrazení jiných dat, 

rozdílnou formu zobrazení, a i jinou velikost jednotlivých zobrazovaných prvků. Proto si 

myslím, že by zde bylo nejlepší vyvinutí softwaru, díky němuž by si mohl řidič nastavit 

všechny prvky tak, jak to vyhovuje právě jemu. Jednalo by se například o aplikaci do počítače 

nebo tabletu, ve které by si řidič nastavil vzhled svého přístrojového panelu a přizpůsobil si 

všechny zobrazované prvky tak, aby bylo vše podle něj. Přímo v aplikaci by byly šablony, 

které by mohly sloužit jako inspirace při tvorbě vlastního návrhu nebo by se daly přímo 

použít. U jednotlivých prvků přístrojového panelu by pak byla možnost výběru designu a řidič 

by si tedy mohl vybrat přesně to, co mu vyhovuje nejvíce. Také by v aplikaci byla tabulka, ze 

které by si řidič vybral ty prvky, které chce na displeji zobrazit a mohl by si tak omezit 

množství zobrazovaných prvků. Aplikace by limitovala pouze to, aby výsledný návrh 

splňoval všechna kritéria, která musí panel splňovat. Žijeme v době, kdy si člověk může 

přizpůsobit prakticky cokoliv, tak proč ne přístrojový panel, když už se vyrábí s displejem. 

Automobilka by navrhla svůj displej, který by byl nastaven jako výchozí, avšak byla by zde 

možnost změny. Tento vytvořený profil by se dal uložit do řidičova profilu, který dnes už 

v automobilech bývá k vidění, ale slouží spíše na nastavení zrcátek a sedačky. 
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Dále by se mohlo toto přizpůsobení rozšířit tím, že by si řidič navrhl třeba 3 konfigurace 

přístrojového panelu. Mohlo by se jednat například o jednoduchou verzi, o složitější verzi 

s více údaji a o noční verzi. Řidič by měl poté na volantu tlačítko, kterým by mohl mezi 

těmito verzemi přepínat a zvolit si tu verzi, kterou zrovna potřebuje. Nemusel by tak být 

limitován pouze jedním návrhem přístrojového panelu. To je dobré například pro řidiče, kteří 

by chtěli mít jeden profil přístrojového panelu minimalistický a druhý ne. Na druhém profilu 

by měli přidány prvky, které by si zobrazily jen pokud by je chtěli znát, ale nebyly pro ně 

natolik důležité, aby zabíraly místo přístrojového panelu v prvním profilu.  

Pokud by ale existovala možnost vytvoření vlastního nastavení, tak je třeba toto nastavení 

nějak nahrát do systému automobilu. To by šlo vyřešit několika způsoby. Jednak by se to dalo 

vyřešit připojením zařízení s návrhovou aplikací pomocí kabelu k automobilu a následnému 

nahrání do systému. Dále by se to však dalo vyřešit nahráním souboru na přenosné datové 

zařízení, které by se vložilo, do připraveného slotu nebo portu ve vozidle a soubor se následně 

nahrál do systému. Nastavení by však do vozidla mohlo být nahráno i bezdrátově. Šlo by to 

vyřešit přímo z návrhové aplikace, kde by měl řidič vytvořený svůj profil, který by spároval 

s automobilem a následně mohl nahrát tato data přes Bluetooth nebo Wi-Fi přímo do 

automobilu. Tato data by řidič mohl mít dále uložená ve svém telefonu, kde by měl aplikaci 

k automobilu a byl by v ní přihlášen pod stejným účtem jako v návrhové aplikaci. Mohl by se 

tak využít i NFC čip v telefonu, díky kterému by řidič pouze přiložil telefon na předem určené 

místo, kde by se nacházelo zařízení, které by přijalo a následně zpracovalo tato data. Velkou 

výhodou této aplikace by bylo to, že by si řidič mohl nosit své nastavení automobilu stále s 

sebou. To by bylo výhodné například pro firmy, kdy by řidič přišel ke služebnímu automobilu 

a jen spároval svůj profil s automobilem a automobil by se poté kompletně nastavil podle 

specifikací z aplikace. Tento koncept aplikace k automobilu už dnes částečně používá 

například automobilka Škoda se svým programem Škoda Connect. [28] 

3.4.2 DISPLEJ CENTRÁLNÍHO SYSTÉMU  

Displej centrálního systému vozidla není tak úplně přístrojový panel, ale dá se říct, že je jeho 

součástí. Tento displej lze totiž použít jako druhý displej přístrojového panelu. Řidič si na 

displej může zobrazit například navigaci nebo údaje o vozidle, což jsou prvky, které ovlivňují 

a informují řidiče. Díky tomu lze displej považovat za součást přístrojového panelu a je tedy 

podstatné ho zahrnout do konceptu.  

První faktor, který je třeba zahrnout do návrhu je displej a data na něm při jízdě. Je důležité 

zajistit, aby displej nebyl rušivým elementem, protože to, na co by se měl řidič soustředit je 

řízení a dodržování předpisů. K tomu slouží přístrojový panel a většinová data přijímá řidič 

právě z něj. Displej centrálního systému může být využit například na již zmíněnou navigaci, 

avšak krom prvků, které řidič aktivně využívá při jízdě by zde nemělo být nic, co by mohlo 

řidiče rozptýlit. Je třeba tedy zajistit, aby se při jízdě regulovala zobrazovaná data a jejich 

množství. Tento faktor je třeba zahrnout již do návrhu systému tak, aby systém automaticky 

blokoval přístup k určitým datům během řízení. Pokud by však automobil stál, tak není 

potřeba limitovat zobrazovaná data a systém by tedy opět mohl umožnit přístup k těmto 

datům. 

Dalším faktorem je samotný systém. Displej je totiž pouze prvek, který slouží jako předavač 

informací, avšak prostředí, formu nebo složitost určuje systém. Nejlepším krokem by bylo 

vyvinutí jednotného systému pro celou automobilku nebo celý koncern. Jediné, co by se 

měnilo je například vzhled nebo rozsáhlost systému v závislosti na ceně automobilu, jeho 
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výbavě a povaze. Avšak jádro systému by bylo stále stejné. Řidič by si tak nemusel zvykat na 

nový systém při změně modelu automobilu nebo při koupi nového modelu. Tento systém by 

již dobře znal. Důležitým faktorem je však i to, aby tento systém byl dostatečně jednoduchý a 

intuitivní na ovládání, aby i nový uživatel tohoto systému věděl, jak se ovládá. Technologie se 

stále posouvá a s ní i možnosti, které jsou schopné realizovat. Oproti tomu je zde člověk, 

který pokud nesleduje tento vývoj a nevzdělává se, tak zůstává pomyslně na místě. Proto je 

důležité, aby systém vykazoval dostatečnou dávku intuice a byl natolik jednoduchý, aby i 

tento neznalý člověk věděl, co má dělat. Častou chybou u novějších automobilů bývá totiž to, 

že systém použitý v automobilu je příliš složitý a neintuitivní. Důsledkem toho zejména řidiči, 

kteří se neorientují v novějších technologiích mají problém s ovládáním těchto systémů. I 

proto by bylo dobré, aby automobilky měly svoje systémy a těmto problémům se 

předcházelo. 

 

3.5 PODOBNÉ KONCEPTY 

 

Můj koncept je v několika bodech specifický, avšak jsou koncepty, které splňují některé mnou 

požadované náležitosti. Vybral jsem některé zajímavé koncepty a udělal z nich koláž (obrázek 

13). Na jednotlivých obrázcích jde vidět, jakou různorodost automobilky při samotném 

návrhu designu stále mají i při splnění bodů, které jsou v mém konceptu.  Na obrázku vlevo 

nahoře jde vidět přístrojový panel, který je roztáhlý do šířky. Avšak mnohem zajímavější je 

řešení upevnění tohoto panelu, což lze vidět v pravém dolním rohu tohoto obrázku. Na dalších 

obrázcích této koláže lze pak vidět rozdílné pojetí konceptu, z pohledu umístění displejů, 

jejich velikosti či tvaru. [29][30][31][32] 

Obrázek 13 - Koláž přístrojových panelů [29][30][31][32] 
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo zamyšlení se nad přístrojovým panelem automobilu. 

Popsáním, jakými způsoby se předávají informace řidiči, návrhem přístrojového panelu a 

rozložením jednotlivých prvků.  

První část bakalářské práce se zabývá vývojem přístrojového panelu. Je v ní popsán vývoj od 

prvních automobilů až po ty současné. Dále je zde popsáno, jaké se dnes používají typy 

přístrojových panelů a jakými způsoby se řidiči předávají informace. 

Druhá část bakalářské práce se poté zaměřuje na návrh přístrojového panelu. V jednotlivých 

bodech je popsáno, co je potřeba při návrhu přístrojového panelu zvážit a jak při návrhu 

postupovat. Také je zde popsáno, co je třeba dodržet, aby panel splňoval všechny náležitosti, 

nebo čeho je třeba se při návrhu vyvarovat. Jedná se tedy o takový základní postup pro tvorbu 

přístrojového panelu.  

Třetí část bakalářské práce se zaměřuje na můj návrh přístrojového panelu a na mé osobní 

názory. Popisuji v ní, jak by měl podle mě vypadat přístrojový panel. Avšak nejedná se o 

specifický přístrojový panel. Pouze o jakýsi koncept popsaný v bodech, který je dle mého 

názoru správnou cestou vývoje. Není totiž možné vymyslet jeden přístrojový panel, který 

bude vyhovovat všem lidem. Každý člověk preferuje jiné údaje a jiné prvky, a proto je můj 

návrh pojat spíše jako koncept či vize. Přičemž hlavní důraz celého konceptu je kladen na 

přizpůsobivost. Na samotném konci této časti se poté nachází koláž z obrázků ukazujících 

koncepty, které částečně splňují mé požadavky. Tato koláž může sloužit jako inspirace při 

návrhu nebo jako ukázka možného finálního provedení. 

Celkově je touto prací vytvořen jakýsi návod, podle kterého je možné postupovat při návrhu 

přístrojového panelu automobilu. Avšak práce může sloužit i jako dobrý zdroj inspirace. 

 



BRNO 2020 

 

 

34 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
[1] MATTERN, Shannon. Mission Control: A History of the Urban Dashboard. In: Places 

Journal [online].  March 2015 [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.22269/150309 

[2] Benz Patent Motor Car. In: Mercedes-Benz [online]. [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

https://mercedes-benz-publicarchive.com/marsClassic/en/instance/ko/Benz-patent-

motor-car-Model-1-1885---1886.xhtml?oid=4376 

[3] 1886-1920. Beginnings of the automobile. In: Daimler [online]. [cit. 2020-06-13]. 

Dostupné z: https://www.daimler.com/company/tradition/company-history/1886-

1920.html 

[4] GARY, Anders, Michael PLAG, David GOOLEY, Susan MOREHOUSE. The first 

modern Automobile – The revolutionary 1902-1905 Mercedes-Simplex. In: Mercedes-

Benz Club of America [online]. [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

https://www.mbca.org/node/7336599 

[5] Ford Model T [online]. In.: Model T Ford Club of America [cit. 2020-06-13]. 

Dostupné z: https://www.mtfca.com/phpBB3/app.php/gallery/image/1051 

[6] WALSWORTH, Jack. Kettering’s electric self-starter wins patent protection. In: 

Autonews [online]. August 16, 2016 [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

https://www.autonews.com/article/20160816/CCHISTORY/160819909/kettering-s-

electric-self-starter-wins-patent-protection  

[7] Ride the Most Expensive Car in 1920 a Locomobile Dual Cowl Phaeton – My Car 

Story with Lou Costabile, In: Youtube [online]. 16.09.2015 [cit. 2020-06-13]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=dvVSBmG0Igk . Kanál uživatele Lou 

Costabile 

[8] BERKOWITZ, Justin. The History of Car Radios. In: Car and Driver [online]. 

October 25, 2010 [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

https://www.caranddriver.com/features/a15128476/the-history-of-car-radios/  

[9] LITWINSKI, Pawel, RM Sothebys. 1939 Mercedes-Benz 540 K Special Roadster. In: 

RM Sothebys [online]. 2013 [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

https://rmsothebys.com/en/auctions/az17/arizona/lots/r199-1939-mercedes-benz-540-

k-special-roadster-by-sindelfingen/408016  

[10] Citroën Traction 11 BL [online]. In: Gallery-Aaldering. [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

https://www.gallery-aaldering.com/collection/citroen-traction-11-bl-original-

convertible-en-2/ 

[11] MOTAVALLI, Jim. The Strange but True History of the Turn Signal. In: Car Talk 

[online]. Octorber 3, 2019 [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

https://www.cartalk.com/blogs/jim-motavalli/strange-true-history-turn-signal 

 

https://doi.org/10.22269/150309
https://mercedes-benz-publicarchive.com/marsClassic/en/instance/ko/Benz-patent-motor-car-Model-1-1885---1886.xhtml?oid=4376
https://mercedes-benz-publicarchive.com/marsClassic/en/instance/ko/Benz-patent-motor-car-Model-1-1885---1886.xhtml?oid=4376
https://www.daimler.com/company/tradition/company-history/1886-1920.html
https://www.daimler.com/company/tradition/company-history/1886-1920.html
https://www.mbca.org/node/7336599
https://www.mtfca.com/phpBB3/app.php/gallery/image/1051
https://www.autonews.com/article/20160816/CCHISTORY/160819909/kettering-s-electric-self-starter-wins-patent-protection
https://www.autonews.com/article/20160816/CCHISTORY/160819909/kettering-s-electric-self-starter-wins-patent-protection
https://www.youtube.com/watch?v=dvVSBmG0Igk
https://www.caranddriver.com/features/a15128476/the-history-of-car-radios/
https://rmsothebys.com/en/auctions/az17/arizona/lots/r199-1939-mercedes-benz-540-k-special-roadster-by-sindelfingen/408016
https://rmsothebys.com/en/auctions/az17/arizona/lots/r199-1939-mercedes-benz-540-k-special-roadster-by-sindelfingen/408016
https://www.gallery-aaldering.com/collection/citroen-traction-11-bl-original-convertible-en-2/
https://www.gallery-aaldering.com/collection/citroen-traction-11-bl-original-convertible-en-2/
https://www.cartalk.com/blogs/jim-motavalli/strange-true-history-turn-signal


BRNO 2020 

 

 

35 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 
[12] LIEDHOLM, Marcus. Ford Galaxie Starliner 4.8 V8 Automatic, 177hp, 1961. In: 

car.info [online] 2016 [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: https://www.car.info/en-

se/image/ford-galaxie-starliner-interior-fordonstraff-pa-westerqwarn-v28-2016-3-

276677  

[13] Analogový přístrojový panel, Chevrolet Corvette ZR1 C6. In: Silver Arrow Cars. 

[online]. [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: http://silverarrowcars.com/cars/2011-corvette-

zr1/ 

[14] Digitální přístrojový panel, The new Golf GTI. In: volkswagen-newsroom [online]. 

27.2.2020 [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: https://www.volkswagen-

newsroom.com/en/images/albums/the-new-golf-gti-golf-gti-the-vehicle-is-a-near-

production-concept-car-2815 

[15] Kombinovaný přístrojový panel, Volkswagen Atlas. In: volkswagen-newsroom 

[online]. 30.6.2018 [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: https://www.volkswagen-

newsroom.com/en/images/albums/atlas-international-models-2078 

[16] Speciální přístrojový panel, Technology in the new Touareg – Part 5: the head-up 

display projects information onto the windscreen. In: volkswagen-newsroom [online]. 

26.6.2018 [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: https://www.volkswagen-

newsroom.com/en/press-releases/technology-in-the-new-touareg-part-5-the-head-up-

display-projects-information-onto-the-windscreen-3832 

[17] REICHL, Jaroslav, Martin VŠETIČKA. Zorné pole, Encyklopedie fyziky. In: 

fyzika.jreichl [online]. [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/488-zorne-pole 

[18] MIMS, Christopher. Augmented Reality Interface Exploits Human Nervous System. 

In: MIT Technology Review [online]. April 7, 2011 [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

https://www.technologyreview.com/2011/04/07/119227/augmented-reality-interface-

exploits-human-nervous-system/ 

[19] PIVODOVÁ, Lenka. Perimetrie – vývoj, princip a popis vyšetřovacích přístrojů 

[online]. Brno, 2013 [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/h9rf6/. 

Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. Vedoucí práce Jana 

Sokolová Šidlová 

[20] Peripheral vision. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Peterburg 

(Florida): Wikipedia Foundation, 29 November 2014 [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Peripheral_vision.svg 

[21] Field of view. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Peterburg (Florida): 

Wikipedia Foundation, 29 November 2014 [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Field_of_view.svg  

[22] Speed and the laws of physics. In: Société de l’assurance automobile Québec [online]. 

[cit. 2020-06-13]. Dostupné z: https://saaq.gouv.qc.ca/en/road-

safety/behaviours/speed/laws-of-physics/ 

 

https://www.car.info/en-se/image/ford-galaxie-starliner-interior-fordonstraff-pa-westerqwarn-v28-2016-3-276677
https://www.car.info/en-se/image/ford-galaxie-starliner-interior-fordonstraff-pa-westerqwarn-v28-2016-3-276677
https://www.car.info/en-se/image/ford-galaxie-starliner-interior-fordonstraff-pa-westerqwarn-v28-2016-3-276677
http://silverarrowcars.com/cars/2011-corvette-zr1/
http://silverarrowcars.com/cars/2011-corvette-zr1/
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/images/albums/the-new-golf-gti-golf-gti-the-vehicle-is-a-near-production-concept-car-2815
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/images/albums/the-new-golf-gti-golf-gti-the-vehicle-is-a-near-production-concept-car-2815
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/images/albums/the-new-golf-gti-golf-gti-the-vehicle-is-a-near-production-concept-car-2815
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/images/albums/atlas-international-models-2078
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/images/albums/atlas-international-models-2078
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/technology-in-the-new-touareg-part-5-the-head-up-display-projects-information-onto-the-windscreen-3832
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/technology-in-the-new-touareg-part-5-the-head-up-display-projects-information-onto-the-windscreen-3832
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/technology-in-the-new-touareg-part-5-the-head-up-display-projects-information-onto-the-windscreen-3832
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/488-zorne-pole
https://www.technologyreview.com/2011/04/07/119227/augmented-reality-interface-exploits-human-nervous-system/
https://www.technologyreview.com/2011/04/07/119227/augmented-reality-interface-exploits-human-nervous-system/
https://is.muni.cz/th/h9rf6/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Peripheral_vision.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Field_of_view.svg
https://saaq.gouv.qc.ca/en/road-safety/behaviours/speed/laws-of-physics/
https://saaq.gouv.qc.ca/en/road-safety/behaviours/speed/laws-of-physics/


BRNO 2020 

 

 

36 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 
[23] Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) 

č. 125 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel, pokud jde o pole 

výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu. In.: Úřední věstník Evropské 

unie. 31.7.2010, L 200, s. 38-62. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A42010X0731%2803%29 

[24] Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 

121 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska umístění a 

označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů [2016/18]. In: Úřední věstník 

Evropské unie. 8.1.2016, L 5, s. 9-22. Dostupné také z: https://eur-

lex.europa.eu/eli/reg/2016/18/oj?locale=cs#document1 

[25] Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) 

č. 39 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení 

včetně jeho montáže. In: Úřední věstník Evropské unie. 13.5.2010, L 120, s. 40-48. 

Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A42010X0513%2803%29 

[26] Předpis Evropské hospodářské komise OSN (EHK/OSN) č. 21 – Jednotná ustanovení 

o schvalování vozidel z hlediska jejich vnitřního vybavení. In: Úřední věstník 

Evropské unie. 16.7.2008, L 188, s. 32-70. Dostupné také z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A42008X0716%2801%29 

[27] Vyhláška č.341/2014 Sb., Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. In: Sbírka 

zákonů ČR, 2020. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-341/zneni-

20200421  

[28] Škoda Connect. [online]. In: škoda-auto [cit. 2020-06-13]. Dostupné z:  

https://www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-connect 

[29] Porsche Mission E. [online]. In: porsche [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

https://www.porsche.com/microsite/mission-e/international.aspx#/reveal 

[30] Ingeniously Designed: Continental Showcases Solutions for Mobility as a Great Place 

to Live. In: continental [online]. 2017-12-14. [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

https://www.continental.com/en/press/fairs-events/ces-2018/ingeniously-designed--

continental-showcases-solutions-for-mobility-as-a-great-place-to-live-118204 

[31] Škoda Vision IV. In: škoda-auto [online]. 4.3.2019 [cit. 2020-06-13]. Dostupné také z: 

https://www.skoda-auto.com/news/news-detail/vision-iv 

[32] ŠKODA OCTAVIA RS iV spojuje sportovní charakter s ekologickým provozem. In: 

škoda-storyboard [online]. 3.3.2020 [cit. 2020-06-13]. Dostupné z: 

https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-octavia-rs-iv-

spojuje-sportovni-charakter-s-ekologickym-provozem/  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A42010X0731%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A42010X0731%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/18/oj?locale=cs#document1
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/18/oj?locale=cs#document1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A42010X0513%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A42010X0513%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A42008X0716%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A42008X0716%2801%29
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-341/zneni-20200421
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-341/zneni-20200421
https://www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-connect
https://www.porsche.com/microsite/mission-e/international.aspx#/reveal
https://www.continental.com/en/press/fairs-events/ces-2018/ingeniously-designed--continental-showcases-solutions-for-mobility-as-a-great-place-to-live-118204
https://www.continental.com/en/press/fairs-events/ces-2018/ingeniously-designed--continental-showcases-solutions-for-mobility-as-a-great-place-to-live-118204
https://www.skoda-auto.com/news/news-detail/vision-iv
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-octavia-rs-iv-spojuje-sportovni-charakter-s-ekologickym-provozem/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-octavia-rs-iv-spojuje-sportovni-charakter-s-ekologickym-provozem/


BRNO 2020 

 

 

37 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
 

Obrázek 1 - Mercedes Simplex 1903 [4] ...…………………………………………………  14 

Obrázek 2 - Ford Model T [5] ……………………………………………………………....  14 

Obrázek 3 – Locomobile Dual Cowl Phaeton [7] ………………………………………….   15 

Obrázek 4 - 1939 Mercedes-Benz 540 K Special Roadster [9] …………………………….  16 

Obrázek 5 - Citroën Traction 11 BL [10] …………………………………………………..  17 

Obrázek 6 - Ford Galaxie [12] ……………………………………………………………...  18 

Obrázek 7 - Analogový přístrojový panel [13] ……………………………………………..  21 

Obrázek 8 - Digitální přístrojový panel [14] ………………………………………………..  22 

Obrázek 9 - Kombinovaný přístrojový panel [15] ………………………………………….  23 

Obrázek 10 - Speciální přístrojový panel [16] ……………………………………………...  23 

Obrázek 11 - Zorné pole při pohledu z vrchu [20] a zepředu [21] …………………………  26 

Obrázek 12 - Rozlišovací schopnosti oka z pohledu zepředu [17] a z vrchu [18] ………….  27 

Obrázek 13 - Koláž přístrojových panelů [29][30][31][32] ………………………………...  32 

 

 

 

 

 

 


	TitulniList_color (1)
	nic
	zav_prace__755bdfbe7399dcb1fca25a19b1de8b31
	2020_BP_Janhuba_Tomas_193137 test
	nic
	2020_BP_Janhuba_Tomas_193137 test
	2020_BP_Janhuba_Tomas_193137 test
	2020_BP_Janhuba_Tomas_193137 test
	2020_BP_Janhuba_Tomas_193137 test

