
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

  

 

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING  

 

 

 

KOMPLEXNÍ ANALÝZA OBVYKLÉ DOBY 
POZOROVÁNÍ JEDOUCÍHO VOZIDLA A OKOLNÍCH 
PODMÍNEK PRO VYHODNOCENÍ DOPRAVNÍ SITUACE 
 
COMPLEX ANALYSIS OF COMMON OBSERVATION TIME OF MOVING VEHICLE AND 
ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR EVALUATION OF TRAFFIC SITUATION 

 

 

DIZERTAČNÍ PRÁCE 
DOCTORAL THESIS 

 

AUTOR PRÁCE Ing. ROBERT SEDLÁK 
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. ALBERT BRADÁČ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

 

 

 

BRNO 2013  
 







Abstrakt 

V disertační práci jsou odvozeny teoretické vztahy pro výpočet minimální rozpoznatelné 

změny polohy objektu pozorovatelem. K posouzení vhodnosti přístupu této teorie byly 

provedeny testy na zkušebním polygonu. Testy potvrdily teoretický výklad u tří z pěti 
zkušebních osob. V případě čelního pozorování byly ve větších vzdálenostech i delší časy 

fixace, u bočního pozorování byly časy pozorování v krátkých a větších vzdálenostech bez 

významných odlišností. Dále byly provedeny testy v křižovatkách městského provozu v denní 

a noční době. Statistickým vyhodnocením bylo zjištěno, že pokud ke křižovatce nepřijíždělo 

žádné vozidlo, byl medián doby pozorování této situace 0,4 s (noc) a 0,56 s (den), pokud ke 

křižovatce přijíždělo vozidlo, byl medián doby pozorování vozidla 0,74 s (noc) a 1,06 s (den), 

medián kontrolního pohledu byl shodně 0,12 s pro den i noc. Dále byla statisticky 

vyhodnocena motorika otáčení hlavy řidiče při rozhlížení se v křižovatce. Medián časového 

intervalu natočení hlavy z přímého směru doleva, z přímého směru doprava a naopak byl 

0,36 s, medián časového úseku natočení hlavy zleva doprava a naopak byl 0,56 s.  

Abstract 

In the doctoral thesis is derived a theoretical equations for calculating the minimum 

recognizable change in position of an object by the observer. To assess the suitability of this 

approach theory tests were carried out on the test track. Tests confirmed the theoretical 

explanation for three of the five test persons. In the event of a head-on observations were at 

greater distances longer times of fixation, at the side watching the observation times at short 

and long distances were without significant differences. Further tests were carried out in 

urban traffic intersections in day and night time Statistical evaluation was found that if to the 

intersection did not come any vehicle, the median observation time was 0,4 s (night) 

and 0,56 s (day), if to the intersection were coming vehicle, the median observation time was 

0,74 (night) and 1,06 (day), the median of the check view was 0,12 s for both day and night. 

There were also statistically evaluated motor skills of turning the driver's head when looking 

around the intersection. The median time interval rotation of the head from a straight line to 

the left, straight line to the right and vice versa was 0,36 s, median time period of rotation of 

the head from left to right and vice versa was 0,56 s. 
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ÚVOD 
 
Ve znalecké praxi je možno se setkat s celou řadou dopravních nehod, při kterých řidič 
vozidla při vjíždění na hlavní silnici vjede do koridoru pohybu jiného vozidla na takovou 

vzdálenost, kdy řidič jedoucí po hlavní silnici nemá možnost včas snížit rychlost nebo provést 

včasný úhybný manévr tak, aby střetu zabránil. Další podobnou situací jsou dopravní nehody 

při odbočování vozidla z hlavní silnice přes protisměrný jízdní pruh vlevo, kdy řidič 
odbočujícího vozidla koliduje s protijedoucím. 

 

Pomineme-li nehody, kdy vozidlo jedoucí po hlavní silnici bylo pro odbočujícího řidiče 

v oblasti zakrytého výhledu přes sloupek vozidla a necháme-li stranou nehody s přehlédnutím 

dopravního značení, světelné signalizace, atd., tak typickým příkladem jsou nehody vozidla 

v křižovatkách, kdy vozidlo jedoucí po hlavní silnici jelo vyšší než stanovenou rychlostí, 

přičemž pokud by vozidlo jedoucí po hlavní silnici jelo stanovenou rychlostí, tak by k nehodě 
nedošlo. 

 

Ze znaleckého hlediska zůstává otázkou, jaké jsou možnosti řidiče v konkrétní dopravní 

situaci rozpoznat rychlost vozidla a vyhodnotit možnost vzniku kolizní situace s ohledem na 

jeho vizuální a motorické schopnosti a dále jaká je obvyklá doba pozorování jedoucího 

vozidla při vyhodnocování dopravní situace řidičem a do jaké míry je při obvyklé době 
pozorování jedoucího vozidla řidič schopen rozlišit jeho rychlost, vyhodnotit dopravní situaci 

a učinit odpovídající rozhodnutí. 
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1 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY, FORMULOVÁNÍ PROBLÉMU  

1.1 Současný stav řešené problematiky 

1.1.1 Souhrn předchozích výzkumů  

 
Výsledky výzkumů publikovaných vědeckými pracovišti z různých částí světa, které souvisí 
s problematikou chování řidičů v prostředí dopravního provozu, zejména se zaměřením na 
jejich vizuální orientaci, navigaci a způsob jednání a rozhodování v křižovatkách, jsou 
shrnuty v odstavcích níže. 
 

Gregora a Korč v [1] zkoumali možnosti rozpoznání rozjíždějícího se vozidla kolmo na 

pozorovatele, který byl ve vzdálenosti 30 m. Motivací byly nehody v křižovatkách pro případ 

vjíždění vozidla z vedlejší silnice na hlavní. Snahou bylo zjistit okamžik, kdy může řidič 
jedoucí po hlavní silnici nejprve reagovat. Bylo zjištěno, že v dané konfiguraci bylo možno 

rozjezd rozpoznat 0,2 až 1,4 s po jeho zahájení. 

 

V publikaci [2] jsou analyzovány rozdíly v navigační strategii řidiče při jízdě ve dne a v noci. 

Za denního světla probíhá navigace hlavně pomocí středové čáry a vegetace na okraji silnice 

(stromy, keře apod.). V noci se řidič naviguje výlučně podle okrajové čáry a směrových 

sloupků, jejichž reflexní prvky mají významný charakter. Navigace ve dne vykazuje širší 

rozptyl fixačních bodů, v noci je toto výrazně omezené. Za denního světla jsou využívány 

navigační body ve vzdálenosti asi 120 až 140 m,  kdežto v noci se tato vzdálenost redukuje asi 

na 40 až 50 m, což prakticky odpovídá úseku osvíceným reflektorem. 85% navigace ve dne se 

pohybuje v úhlovém rozmezí 4,13 až 8,43º, v noci je toto rozmezí s hodnotami 3,09 až 4,64º. 

Při jízdě v noci za mokra dochází ke značnému zhoršení podmínek pro navigaci kvůli 

zrcadlení. Při jízdě v obci při pouličním osvětlení vznikají ve tmě na mokré vozovce početné 

světelné body a tyto způsobují rozptýlení řidiče, delší časy pohledu a vytvářejí priority 

vnímání – tzn., že jiné důležité informace, opticky nenápadné, nejsou vnímány – jsou 

překryty, maskovány. 

 

Literatura [3] pojednává o rozdílech v očních pohybech zkušeného řidiče - instruktora a žáka 

autoškoly. Zkušební osoby při tomto testu projížděly na simulátoru tři trasy ve dne, v noci a 

za deště. Bylo zjištěno, že vyšší riziko vzniku nehody v noci a za deště bylo dáno tím, že byla 

v těchto podmínkách snížena schopnost vizuální orientace. Výsledky ukázaly, že instruktor 

sledoval četněji vnější zrcátka, pozoroval okolí ve větším úhlu a polohu pohledu měnil častěji 
a rychleji než začátečník.  
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Pfleger ve výzkumné práci [4] uvádí, že řidič se v praxi setkává s velkým množstvím 

informací. Zrakové vnímání je však omezeno fyziologicky. Vnímání barev, tvarů, kontrastu je 

v oblasti do 10º. V oblasti větší než 10º (periferní vidění) jsou vnímány pouze větší pohyby. 

Zaznamenání informací je provedeno jejich výběrem z jednotlivých cílů, následně jsou tyto 

informace subjektivně zpracovány a teprve potom následuje reakce. Chybná reakce je 

způsobena třemi faktory: 1. nedostatek objektivních informaci, 2. nedostatečným využitím 

známých informací, 3. nesprávným použitím známých informací. V této publikaci bylo 

jízdním testem zkoumáno, které objekty v okolí vozovky jsou předmětem zájmu a jak dlouho 

trvá jejich sledování. Testu se zúčastnila řidička ve věku 30 let, která měla najeto přes 

10 000 km. Řidička projížděla městem rychlostí 50 km/h ve vymezené oblasti. Objekty byly 

sledovány v rozmezí 0,24 až 0,6 s. Dále bylo zjištěno, že při projíždění ulice se řidička 

orientovala pomocí domů a okraje silnice. Ve fázi, kdy řidička přijížděla do dvojité zatáčky, si 

pomáhala sledováním okraje vozovky a středové čáry. Okraj v zatáčce sledovala řidička 

celkem 3 x v délce 0,44, 0,44 a 0,8 s. V závěru byla uvedena tabulka, která byla sestavena 

z mnoha výzkumů chování řidiče s upozorněním, že tabulka ukazuje pouze obecné příklady, a 

z tohoto důvodu by měl být každý případ testován odděleně. 
 

Rozpoznání chodců: [s] 
Pohled na hlavu 0,7 – 1,0 
Pohled na polovinu těla 0,4 – 0,5 
Pohled na pohybující se celé tělo 0,4 
Kontrolní pohled na chodce 0,4 
První detekce pohybu cyklistů v provozu 1,2 – 3,0 
Pohled do levého zrcátka 0,6 – 1,1 
Pohled do pravého zrcátka 1,1 – 1,4 
Pohled do vnitřního zrcátka 0,6 
Pohled přes levé rameno 1,0 – 2,2 
Pohled na předjíždějící vozidlo 0,5 
Otočení hlavy vlevo-vpravo-vlevo 1,1 – 1,9 
Kontrolní pohled vlevo-vpravo-vlevo 0,7 – 0,9 
Otočení hlavy vlevo-vpravo 0,5 – 0,8 
Otočení hlavy přímo-vlevo 0,5 – 0,8 
Fixace vozidla přijíždějícího z dálky 2,5 
Fixace vozidla přijíždějícího z blízkosti  0,4 – 0,7 
Fixace vozidla jedoucího blízko vpředu  0,4 
Navigace podle tvaru vozovky 0,3 – 0,4 
Tabulka 1: Motorické a vizuální charakteristiky řidiče [4] 

 

Autorem publikace [5] bylo zkoumáno chování řidičů v městských a mimoměstských 

křižovatkách. Rychlost, jakou řidiči projížděli křižovatkou, byla závislá na umístění 
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křižovatky, intenzitě dopravního provozu, činnosti semaforů, typu vozidla a pohlaví řidiče. 

Bylo zjištěno, že mimo dopravní špičku je 3 x vyšší riziko překročení rychlosti než při ní. 

Řidiči pod 55 let měli největší sklon k překračování rychlosti.  

 

Autoři v literatuře [6] se zabývají kompenzačními mechanismy starších řidičů, jimiž tito řidiči 
nahrazují deficit v rychlosti vnímání, který souvisí s jejich věkem. Zkoumaný vzorek osob 

měl v průměru 70,8 let. Bylo zjištěno, že základním kompenzačním mechanismem je snížení 

rychlosti, dále potom jízda pouze po známých silnicích, neodbočování vlevo přes protisměrný 

jízdní pruh a řízení pouze mimo noční hodiny. 

 

V publikaci [7] autoři uvádí, že nehody v křižovatkách jsou pravděpodobnější u seniorů než u 

mladších řidičů. K nehodám seniorů nad 65 let dochází většinou při odbočování v křižovatce 

vlevo. Tyto nehody mohou být způsobeny zhoršeným fyzickým a psychickým stavem, který 

souvisí se stárnutím. 

 

Rovněž v práci [8] je uvedeno, že množství nehod vztaženo na počet ujetých kilometrů 

vzrůstá od 65 let věku a je značně urychleno po dosažení věku 70 let. Většina nehod seniorů 

se stává v křižovatkách a výzkumy ukazují, že tyto nehody souvisí s chybným vnímáním 

vozidla, které má přednost v jízdě. Řidiči ve věkové skupině 35 až 54 let způsobí přibližně 
stejný počet nehod daného typu jako senioři nad 70 let. Ve výzkumu provedeném v práci 

autoři prováděli test na detekci pohybu periferním viděním a test na kontrastní citlivost. Bylo 

zjištěno, že kontrastní citlivost a možnost vnímat periferně pohyb klesá s přibývajícím věkem 

řidičů.  

 

V literatuře [9] byly srovnávány řidičské schopnosti u osob s normálním zrakem (mladí, 

střední věk, starší) s řidiči, kteří měli oční vadu (pouze starší). Testy byly prováděny na 

uzavřeném okruhu v denní dobu. Bylo zjištěno, že starší řidiči bez ohledu na to, zda měli nebo 

neměli oční vadu, vykazovali nižší výkonnost, než řidiči mladí a středního věku. Výkonnost 

byla měřena časem, za který řidiči splnili stanovené úkoly na testovacím polygonu. Tendenci 

k nižšímu či vyššímu výkonu bylo možné předpovědět podle testu na rozsah zorného pole, 

kontrastní citlivost a citlivost jedince na vjem pohybu.   

 

Porovnání zrakové citlivosti na podnět ve formě pohybu u starších a mladších řidičů bylo 

provedeno také v [10]. Bylo zjištěno, že starší řidiči měli sníženou citlivost na vjem pohybu, 
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a to podle poznatků autorů může způsobovat obtíže při stanovování rychlosti nebo 

odhadování vzdálenosti v dopravním provozu. 

 

Kolektiv autorů publikace [11] zjišťoval experimentálním měřením na simulátoru vliv 

Head up displeje na chování řidičů v křižovatkách. Řidiči byli rozděleni do dvou věkových 

kategorií, první skupina byla ve věku 18 až 24 let a druhá 65 až 76 let. Při promítání 

dopravních značek na sklo v kabině vozu řidiči projížděli křižovatku nižší rychlostí a častěji 
zastavovali na relativně krátký žlutý signál. Mladší skupina řidičů déle a častěji pozorovala 

údaje zobrazené na displeji. Starší skupina řidičů přijížděla ke křižovatce pomaleji, a pokud 

tito řidiči projížděli křižovatku na žlutý signál, tak zpravidla oproti mladším řidičům, nestihli 

vyklidit prostor křižovatky před rozsvícením červeného signálu. U starší skupiny řidičů 

promítané údaje prokazatelně usnadňovaly jejich orientaci. 

 

Faktory ovlivňující individuální výběr rychlosti pohybu u řidičů ve věku 18 až 30 let byly 

zkoumány v [12]. Bylo zjištěno, že velmi významnou roli hraje chování resp. rychlost, jakou 

se pohybují ostatní řidiči. Řízení svého vlastního vozidla a jízda po známé cestě s kvalitním 

povrchem bez výtluků a nerovností vedlo u zkoumaného vzorku osob ke zvýšení rychlosti 

jízdy.    

 

V publikaci [13] bylo uvedeno, že pokud se řidič dívá při jízdě na přístrojovou desku, tak 

schopnost detekovat periferním viděním zkracující se vzdálenost od předcházejícího vozidla, 

které brzdí, není závislá na zkušenostech řidiče. Pokud však jde o udržení jízdního směru – 

jízdu v pruhu při pohledu na přístrojovou desku, tak zkušení řidiči vykazovali lepší 

schopnosti, neměnili výrazně směr pohybu.  

 

Výzkum uvedený v [14] se zabýval úlohou přímého a periferního vidění při získávání 

informací řidičem. Řidiči nepotřebovali přímé vidění k udržení jízdního pruhu a vzdálenosti, 

k tomuto stačilo periferní vidění. V případě, kde byla rozhodující rychlost zpracování 

informace, museli řidiči použít přímé – foveální vidění. Využití periferního vidění při 
udržování vzdálenosti bylo ukázáno na jednom konkrétním případě. Řidič při jízdě v koloně  - 
rychlost 70 mph (113 km/h), vzdálenost mezi vozidly 70 stop (21 m) -  mohl následovat 

vedoucí vozidlo při udržování fixace do 25° od podélné osy vozidla. Se zvětšujícím se úhlem 

periferního vidění, klesal výkon řidiče při plnění kontrolních úkolů. Když řidič vykonával dva 
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prostorově oddělené úkoly současně, tak výkon řidiče při přímém vidění rovněž klesal. Čím 

větší byla vzdálenost mezi těmito kontrolními podněty, tím nižší byl výkon řidiče.   

 

Autor literatury [15] se zabýval podněty, které řidič využívá pro udržení vzdálenosti za 

vozidlem jedoucím před ním. Dospěl k závěru, že rozhodnutí řidiče o tom kdy, a jakou 

intenzitou brzdit není závislé na vzdálenosti vozidel ani na rychlosti přibližujícího se vozidla, 

resp. na zrychlení/brzdění, ale na nějakém vztahu mezi těmito proměnnými. Tento vztah 

definoval jako převrácenou hodnotu z poměrného zvětšení obrazu překážky na sítnici za 

jednotku času. 

 

                 
                                                                  

1
)( =tτ             (1)            

 

V publikaci [16] byla zkoumána schopnost řidičů pohybujících se zatáčkou do křižovatky. 

Tito řidiči měli předpovědět, zda vozidlo, které se pohybuje kolmo na jejich trajektorii, stihne 

přijet ke křižovatce před anebo po jejich průjezdu daným místem. Bylo zjištěno, že v situaci, 

kdy se pozorované vozidlo pohybuje v prostředí, kde jsou pevné body v okolí, byly odhady 

přesnější než v případě volné plochy. Rovněž v práci [17] je uvedeno, že stacionární 

referenční body usnadňují rozlišení pohybu v prostoru.  

  

Burg v [18] porovnával výsledky zrakového testu, osobnostní a řidičské návyky se záznamem 

o počtu dopravních nehod a záznamu v přestupcích, to vše u cca 18 000 řidičů. Dospěl 
k závěru, že s počtem záznamů v přestupcích nejvíce souvisí výsledek testu na dynamickou 

zrakovou ostrost, následován statickou zrakovou ostrostí, šířkou zorného pole a schopností 

vidět v noci. Výsledky ukázaly, že počet ujetých kilometrů, věk a pohlaví jsou také důležité 

faktory ovlivňující řidičské záznamy. 

 

V literatuře [19] je uvedeno, že orientaci v rychlostech pohybu – v tzv. optickém toku - 

člověk získává zkušeností - chůze, běh, jízda vozidlem apod. Optický tok je smyslovými 

orgány využíván v dopravním provozu např. k detekci kolizních situací, odhadu vzdáleností 

a jeho důležitost byla prokázána již v roce 1950 Gibsonem.  

 

Autoři práce [20] prováděli testy na uzavřeném okruhu. Testovací osoby byly z řad zkušených 

řidičů a začátečníků. Úkolem bylo odhadnout čas do kolize se statickou překážkou, kterou 

    poměrné zvětšení obrazu překážky na sítnici 
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mohly testovací osoby pozorovat 3 s v zorném poli. Rychlost jedoucího vozidla byla 

30 a 90 km/h, vzdálenost překážky byla také variována. Odhady byly prováděny s využitím 

monokulárního i binokulárního vidění, s omezeným zorným polem a se zorným polem bez 

omezení. Výsledky ukázaly, že přesnost odhadu doby do kolize vzrůstala v případě 
neomezeného zorného pole, binokulárního vidění, při vyšších rychlostech a u zkušených 

řidičů. Bylo zjištěno, že pro odhad doby do kolize je využívána rychlost i vzdálenost.  

 

Výzkum provedený v práci [21] vedl k závěru, že pohybující se menší objekty se jeví 

vzdálenější, než stejně vzdálené pohybující se rozměrnější objekty. 

 

V publikaci [22] bylo v laboratorních podmínkách prověřováno rozhodnutí řidiče přejet anebo 

zůstat stát, před vozidlem jedoucím po hlavní silnici v situaci T křižovatky se značkou 

„STOP“. Tyto výsledky potom byly porovnávány s vyhodnocením chování řidiče v reálných 

dopravních situacích. Autoři došli k závěru, že v laboratorních podmínkách řidiči posuzovali 

nebezpečí podle poměru vzdálenosti a rychlosti přijíždějícího vozidla oproti realitě, kdy 

posuzovali pouze časovou vzdálenost přijíždějícího vozidla. 

 

Na provedeném laboratorním výzkumu v [23] bylo ukázáno, že periferní vidění ovlivňuje 

přesnost odhadu rychlostí a vzdáleností. Vnímání zvuku přijíždějícího vozidla tyto odhady 

ještě zpřesňovalo.  

 

V literatuře [24] byly s využitím simulátoru zkoumány vlivy, podle kterých se řidič rozhoduje 

při odbočení v křižovatce vlevo. Výsledky ukázaly odlišné posouzení vzdálenosti a rychlosti 

pole typu přijíždějícího vozidla. Sklon ke vzniku kolizního chování byl tehdy, když si řidič 
nebyl jistý, zda odbočit či nikoliv. Toto vznikalo zejména při vyšších rychlostech 

pozorovaného vozidla. Rozhodnutí o odbočení autoři popsali jako výsledek komplexního 

působení změny vnímaných veličin, jakými jsou „doba do kontaktu“ a vnímané 

charakteristiky vozidla. 

 

Caird a Hancock se v práci [25] zabývali stejnou problematikou s tím, že využili zkušební 

osoby ve věku 51 až 84 let – tedy starší osoby než v [24]. Rychlost přijíždějících vozidel byla 

variována v rozmezí 16 až 112 km/h, v čase příjezdu do křižovatky 3 až 9 sekund. Provedené 

testy potvrdily předchozí závěry. Ze zkoušek bylo patrné, že rozhodnutí o odbočení není 

výhradně prováděno podle rychlosti a vzdálenosti, ale bylo také založeno na jiných vnějších 
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podnětech majících vztah k těmto parametrům (např. velikost vozidla). Z pokusů vyplynulo, 

že se vzrůstající rychlostí vyhodnocovaného vozidla rostl počet kolizí. 

 

Přesnost odhadu časového intervalu podle pohlaví a věkové kategorie (od 20 do 69 let) byla 

prověřována v [26]. Bylo zjištěno, že muži byli v odhadech přesnější než ženy, věk prováděné 

odhady časového intervalu neovlivňoval. Ženy odhadovaly delší čas než muži. Autoři 
v závěru práce poznamenali, že existují další studie, které rozdíly v odhadech času mezi muži 

a ženami nenalezly. 

 

V publikaci [27] bylo zjištěno, že zrychlování pozorovaného objektu nemá vliv na odhad času 

do okamžiku minutí pozorovatele objektem. 

 

Podle změny obrazu na sítnici byla Reganem v [28] sestavena rovnice, která popisuje pohyb 

pozorovaného přibližujícího se objektu. Tato rovnice (2) byla ekvivalentem ke vztahu 

uvedeném v práci [15]. 

 

 

 

kde: D……..okamžitá vzdálenost objektu 
I……...oční rozestup 
β……...okamžitý úhel mezi směrem pohybu objektu a spojnicí objektu s bodem mezi 

očima pozorovatele 
dφ/dt…úhlová rychlost změny sítnicového obrazu pozorovaného objektu  
dδ/dt…rychlost změny úhlu, který svírají oční osy 

 

Experimenty prováděné v [29] měly za cíl zjistit faktory, které ovlivňují odhad času do 

příjezdu vozidla, pokud se pohybuje příčným směrem k pozorovateli. Testy ukázaly, že 

zkušební osoby se rozhodovaly podle rychlosti a vzdálenosti. 

 

Autoři literatury [30] promítali zkušebním osobám záznam z pohledu řidiče přibližujícího se 

ke stojícímu vozidlu. Záznam byl promítán v délce od 2 do 6 sekund, rychlost vozidla byla od 

40 do 100 km/h. Film byl vždy ukončen ve vzdálenosti 100 m před stojícím vozidlem. 

Úkolem zkušebních osob bylo odhadnout čas do kolize. Výsledky ukázaly, že větší délka 

pozorování nevedla k přesnějším odhadům. Tím bylo prokázáno, že odhady byly založeny 

pouze na informacích získaných z měnícího se optického pole v oku pozorovatele. Se 

(2)  
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vzrůstající rychlostí vozidla se zvyšovala i přesnost odhadů. Muži odhadovali vyšší časy a 

přesněji než ženy.  

 

V publikaci [31] byla zkoumána rozlišitelnost relativního pohybu nejprve s úplně odkrytým a 

později s částečně zakrytým objektem pozorování. Situace byla navozena na simulátoru tak, 

že zkušební osoba se pohybovala ve vozidle rychlostí 50 km/h a před jejím vozidlem jelo ve 

vzdálenosti 20 m další vozidlo. Vpředu jedoucí vozidlo se pohybovalo relativní rychlostí od 

± 2 do ± 18 km/h. Úkolem bylo stanovit, zda se pozorované vozidlo přibližuje či vzdaluje. 

Zkušební osoba po zaznamenání tohoto vjemu stiskla tlačítko a tím byl změřen čas. Bylo 

zjištěno, že zkušební osoby se byly vždy schopny adaptovat na konkrétní podmínky daného 

úkolu.  

 

Rozbor očních pohybů řidiče při následování jiného vozidla byl proveden v [32]. Účastníci 

testu se pohybovali po dálnici i městských silnicích. Nebyla jim kladena žádná specifická 

otázka, mohli se chovat tak, jak byli zvyklí, tzn. ladit rádio, nastavovat klimatizaci, sledovat 

zrcátka, značky apod. Osoby byly placeny za účast a nebyly tak v časové tísni. Podle autorů 

byla během testu vidět u všech osob snaha dokončit jízdu úspěšně - bezpečně, proto získaná 

data autoři považovali za „bezpečností ideál“ očních pohybů při jízdě. Při jízdě v koloně, resp. 

za jiným vozidlem byla délka pohledu mimo přímý směr průměrně 0,6 sekundy s odchylkou 

0,46 s. Délku pohledu mimo přímý směr nebylo možno předpovědět podle vzdálenosti od 

předcházejícího vozidla ani podle rychlosti. Všechny věkové kategorie sledovaly častěji 
vnitřní zrcátko než vnější. Mladší řidiči a řidiči ve středním věku měli podobné návyky, které 

se však odlišovaly od návyků starší skupiny řidičů. Starší řidiči méně sledovali přístrojovou 

desku, a častěji se dívali přes levé rameno než do levého zrcátka. 
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Obr. 1: Délka pohledu do levého zpětného zrcátka [32] 

 

V literatuře [33] byl zkoumán vjem zrychlujícího objektu a objektu pohybujícího se 

konstantní rychlostí. Testované osoby pozorovaly pohybující se objekt, který se v určitém 

okamžiku skryl za překážku, a úkolem bylo odhadnout čas, kdy objekt vyjede zpoza 

překážky. Pokud se objekt pohyboval konstantní rychlostí, byly odhady přesné, se vzrůstající 

akcelerací objektu se zvyšovala i nepřesnost odhadu. 

 

Porovnání odhadu času do kolize při vizuálním a akustickém podnětu bylo provedeno v 

literatuře [34]. Při akustické zkoušce nebylo vozidlo viditelné, blížilo se pouze zvukově. 
Vyhodnocované vozidlo se pohybovalo v čelním a příčném směru vzhledem k poloze 

zkušební osoby. Bylo zjištěno, že optické podněty byly využity efektivněji než sluchové 

vjemy. Při čelním pohybu vozidla byly časy podhodnocovány, při příčném pohybu byly 

odhady přesnější, ale časy byly nadhodnoceny. Ženy odhadovaly kratší časy než muži. 

 

Odhady času přijíždějícího vozidla v závislosti na věku, pohlaví, trajektorii a rychlosti vozidla 

byly zkoumány v [35]. Mladší řidiči odhadovali přesněji, starší ženy odhadovaly nejkratší čas. 

Při vyšších rychlostech vozidla byly odhady přesnější. 

 

V publikaci [36] je uvedeno, že nehody starších řidičů mohou souviset s obtížemi při 
stanovení rychlostí ostatních vozidel. Pro vykonání testu na tuto problematiku byly sestaveny 
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3 věkové skupiny (mladí, střední věk, starší). Úkolem bylo odhadnout rychlost samostatně se 

pohybujícího vozidla, jehož rychlost byla v rozmezí 24 až 80 km/h. Bylo zjištěno, že starší 

řidiči měli menší citlivost na rozlišení změny v rychlosti pozorovaného vozidla.  

 

Stoffregen a Riccio v [37] prověřovali citlivost periferních částí sítnice na detekci pohybu a 

zjistili, že tato část očního pozadí je citlivá na danou formu optického podnětu.  

 

Autoři literatury [38] mj. zjistili, že proměnná τ (viz literatura [15]) sama o sobě neposkytuje 

dostatečné informace ke správnému časovému odhadu doby do kolize. 

 

Tvůrci publikace [39] prováděli testy na simulátoru se zaměřením na problematiku 

dopravních nehod v křižovatkách, pro případ odbočení vlevo. V tomto typu nehod jsou 

nejčetnější nehody motocyklů. Testu se zúčastnilo 24 žen a 24 můžu ve věku od 18 do 44 let. 

Zkušební osoby pozorovaly vozidlo vždy po dobu 3 s. Byly zkoumány vlivy, podle kterých se 

řidiči rozhodují o tom, zda odbočit či nikoliv. Odhadovaná veličina byla doba do příjezdu 

vozidla do křižovatky TA. Při testu byla měněna doba TA, vzdálenost vozidla a typ 

přijíždějícího vozidla (motocykl, osobní, dodávkové, nákladní vozidlo). V případě, že byla 

doba TA zvyšována, docházelo k většímu podhodnocování tohoto skutečného času. 

Významný vliv na tyto odhady mělo pohlaví osoby, typ vozidla a vzdálenost, ve které bylo 

vozidlo pozorováno. Muži byly při odhadech příjezdu motocyklu a dodávkového vozidla 

přesnější než ženy, zatímco u ostatních dvou typů vozidel nebyly nalezeny rozdíly. Autoři 
došli k závěru, že velikost vozidla rozhoduje o úsudku řidiče, zda odbočit či zůstat stát. U 

větších vozidel docházelo k většímu podhodnocování TA. Na obr. 2 byly v [39] shrnuty 

výsledky prací předchozích autorů a je z nich vidět jasně patrná shoda i přes rozdílně použité 

postupy a předpoklady. Při testech docházelo k soustavnému podhodnocování doby TA.  
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Obr. 2: Závislost odhadované doby TA na skutečné době TA [39] 

 
Z předchozích výzkumů autorů [39] vyplývalo, že mladší i starší řidiči se častěji rozhodli 

odbočit před menšími vozidly, v porovnání s rychlostmi u větších vozidel. 

Provedené zkoušky v [39] potvrdily předpoklad, že účastníci testu se vzrůstající TA 

odhadovaný čas více podhodnocovali a se vzrůstající TA se zvětšoval i rozptyl odhadovaných 

hodnot. 

 
Obr. 3: Výsledky testů [39] se znázorněním zjištěného rozptylu pro čas 1, 2, 3, 5, 7 sekund 
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Při kratších vzdálenostech přijíždějícího vozidla (vozidlo blíže k pozorovateli) byly odhady 

přesnější. Tyto výsledky ukázaly, že řidiči při odhadech využívali kromě proměnné τ ještě 
další informace. Pokud by totiž řidiči využívali pouze proměnnou τ, tak potom by se odhady 

v různých vzdálenostech nelišily. 

U motocyklů respondenti odhadovali vyšší TA než při stejných podmínkách u ostatních 

vozidel. To mohlo být částečně způsobeno malou změnou úhlu expanze profilu motocyklu, 

která je strmější u větších vozidel, tak je to vidět na obr. 4.  

 

 
Obr. 4: Závislost úhlu expanze na vzdálenosti objektu od pozorovatele – porovnání objektu 

motocykl s objektem nákladní automobil [39] 
 

V literatuře [40] je uvedeno, že řidič přijíždějící ke křižovatce s úmyslem odbočit vpravo se 

v 82 % procentech podívá nejprve doprava a v 99 % jeho poslední pohled směřuje doleva. 

Mezi všemi věkovými kategoriemi řidičů není rozdíl v tomto způsobu jednání - pohybech 

hlavy. Obtížnou detekci přijíždějícího vozidla způsobuje nízký kontrast mezi prostředím a 

vozidlem a při čelním pozorování je toto ztíženo vždy.  

 

V publikaci [41] je uvedeno, že lidské oko je schopno zaregistrovat velké množství informací, 

ale jen část se dostane do vědomí pozorovatele. Pro bezpečnou jízdu není důležité jen dobře 

vidět, ale také správně rozeznat, co vidíme. Nestačí jen nepoškozený smyslový orgán, 

rozhodující je, jakým způsobem řidič relevantní informace zpracuje. Dobře vidět však 

neznamená dobře vnímat. Dobrý zrak je pouhým předpokladem pro dobré zrakové vnímání, 
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které je psychickým procesem. Způsob zrakového vnímání je závislý nejen na dobrém zraku, 

ale také na řidičských zkušenostech, věku, psychických schopnostech a vlastnostech řidiče, 

množství informací poskytovaných dopravním systémem a vybavením vozidla. 

Prostřednictvím zraku přijímá řidič až 90 % informací. Délka řidičské praxe potřebná k 

získání způsobu zrakového vnímání, pro optimální zpracování vizuálních informací při řízení, 

se odhaduje na nejméně tři roky, respektive ujetí 50 000 km v různém dopravním prostředí. 

Zrakové funkce, které jsou pro řízení vozidla potřebné, jsou zraková ostrost, vidění za snížené 

viditelnosti, citlivost na oslnění, schopnost akomodace, barevné a prostorové vidění, 

pohyblivost očí a zorné pole. Těžkosti při řízení vozidla mohou být způsobeny také 

poruchami dalších funkcí, jako je kontrastní citlivost a zpomalení zpracování zrakových 

informací. Neexistují statistiky vztahu dopravních nehod v souvislosti s nedostatky zrakového 

vnímání řidičů. Řidiči sami si své případné nedostatky vidění neuvědomují. Následující typy 

nehod se vyskytují převážně při poruchách vidění či nedostatku vizuálního vnímání: nehody v 

situacích s předností v jízdě, chybné předjíždění, nerespektování dopravního značení, 

nedostatečné vnímání ostatních účastníků dopravního provozu. Jedná se o situace, kdy byl 

relevantní signál rozpoznán pozdě nebo vůbec. Pro sníženou schopnost zrakové ostrosti jsou 

typické nehody chybného způsobu předjíždění v meziměstském provozu, u protijedoucího 

vozidla je pozdě nebo špatně zhodnocena rychlost jízdy. Další typickou nehodovou situací pro 

řidiče se sníženou zrakovou ostrostí je také nehoda při manévrech odbočování, otáčení, 

vjíždění na hlavní silnici, na které se pohybují vozidla vysokou rychlostí. Z psychologického 

hlediska je důležitý pojem využitelný rozsah zorného pole, který je možno definovat jako 

výseč zorného pole, ve kterém je v daném okamžiku jedinec schopen vnímat objekty. Pouze v 

jeho rozsahu vnímané informace mohou ovlivnit dopravní chování. Velikost využitelného 

zorného pole závisí na kvantitě informací, které je nutno zpracovat. Čím větší množství 

informací, tím větší zúžení zorného pole. To může být důvodem, proč lidé s redukovaným 

zorným polem jezdí pomaleji. V situacích s vyšší pozornostní zátěží musí být počítáno s větší 

potřebou času pro vizuální vnímání. Využitelný rozsah zorného pole se zužuje nejen se 

vzrůstající rychlostí vozidla, ale také se zvyšujícím se množstvím poskytovaných informací, 

které překračuje kapacitu centrální nervové soustavy, umožňující dané informace zpracovat. 

Vedle velikosti kritického objektu je z fyziologického hlediska rozhodující poloha objektu v 

zorném poli řidiče. Rozhodující je intaktní zorné pole asi do 20°-30° . V situaci časové tísně 
poskytuje pozornost omezený rozsah informací. Kromě sníženého rozsahu pozornosti se 

snižuje také přenášení a rozdělení pozornosti. Řidič nedokáže vnímat několik předmětů 

najednou a vykonávat několik činností najednou. Výraznější vliv časové tísně se projevuje u 
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nezkušených řidičů, u kterých nejsou některé činnosti zautomatizovány. Větší zkušenost 

znamená, že je zapotřebí méně času k rozhodnutím a k akcím. Řidič-začátečník není schopen 

rozdělit pozornost a zaměřit se na podněty dopravně důležité. Řidiči-začátečníci získávají 

optické informace především centrálním viděním, tedy fixací pohledu. Periferní vidění 

získává na důležitosti s přibývající řidičskou praxí. Sledováním očních pohybů v reálném 

provozu bylo zjištěno, že zatímco začátečník provádí relativně méně cílené oční pohyby k 

vyhledávání, zkušený řidič se naučil nevědomě zacílit vidění na objekty s vyšší mírou rizika. 

Oblasti zrakového vnímání, které se zhoršují ve vyšším věku a hrají významnou roli 

vzhledem k řízení vozidla, jsou např.: prodlužování času pro příjem a zpracování vizuálních 

informací, významné zúžení rozsahu zorného pole, zhoršení zrakové ostrosti a schopnosti 

akomodace oka, snížení vidění za snížené viditelnosti a citlivosti na oslnění, snížení 

schopnosti rozlišovat detaily, oční choroby. Vizuální informace nejsou ve svém významu 

dostatečně rychle a bezpečně vnímány, orientace v dopravní situaci se daří s vyšší potřebou 

času, diference pozornosti je nedostatečná, takže je postižena jen část informací, snížená 

výkonnost při sekundární zátěži, prodlužuje se čas reakce zvláště v komplexním dopravním 

prostředí, zhoršené rozeznávání předmětů v prostoru a nesprávný odhad rychlosti ostatních 

vozidel, potíže s výběrem relevantních informací. Vztah deficitu statické zrakové ostrosti u 

starších řidičů k nehodovosti při denní jízdě je malý. Naproti tomu vidění za snížené 

viditelnosti má vliv na bezpečnost jízdy. Dynamická zraková ostrost, tj. schopnost detailně 
vnímat pohybující se objekty, klesá s přibývajícím věkem a je považována za prediktor 

zapříčinění dopravní nehody u starších řidičů, stejně tak rozsah využitelného zorného pole.  

Senzorickou zátěž řidiče vytváří např. velký počet zrakových informací, trvalé sledování 

jednoho místa zrakem, ztížená viditelnost sledovaných míst, velká náročnost zrakového 

rozlišování, velká náročnost sluchového rozlišování, nedostatek zrakových a sluchových 

podnětů, velký počet sdělovačů, složité vztahy mezi údaji na sdělovačích, vysoké nároky na 

přesnost čtení a rozlišování údajů, složitý způsob kódování, ztížená viditelnost a identifikace 

sdělovačů. 

Dvě různé dopravní značky mohou být vnímány velmi spolehlivě, pokud má řidič pro jejich 

vnímání k dispozici dobu nejméně 0,5 s. Současný vjem 3 různých dopravních značek 

v tomto čase byl úspěšný jen v 50 % případů. Více než 3 dopravní značky nemohou být 

současně vnímány a správně rozeznány. 
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1.1.2 Činnost zrakové soustavy  

 
Z rešerše provedených výzkumů uvedených v předchozí kapitole a z podstaty daného 
problému je zřejmé, že k jeho řešení je nutné znát princip činnosti zraku a vytváření 
zrakového vjemu, tedy lze vycházet ze znalostí anatomie zrakového ústrojí, optických a fyzio-
logických vlastností oka. Tyto zákonitosti jsou uvedeny níže v další části textu této kapitoly. 
 

Teorie vidění [42] 
 
Polášek v literatuře [42] definoval vidění jako činnost dostatečně vyvinutého zraku, 

charakterizovaného vnímáním jasů (popř. barev) a spojováním těchto vjemů při vytváření 

představy předmětů, jejich velikosti, tvaru a umístění v prostoru. K dalším vlastnostem vidění 

patří vnímání kontrastů, prostoru a pohybu. Obraz okolního světa vytvořený okem není 

vnímán nekriticky, ale je zpracováván během procesu vnímání; mezi vnímaným obrazem a 

pozorovaným předmětem může docházet k odchylkám. Důležitou roli přitom hrají zkušenosti 

a vzájemná souvislost s ostatními orgány v jiných centrech vědomí. 

 

Vidění je složitý fyziologický děj, který se skládá z několika pochodů, vzájemně na sebe 

navazujících v celém zrakovém analyzátoru. 

 

Zrakový vjem je výsledkem složitých nervových pochodů nejen v korovém zrakovém centru 

a jeho okolí, ale v celém mozku, jehož různé okrsky jsou vzájemně spojeny. 

 

Podněty, které vyvolávají pochod vidění, jsou většinou veličinami, které se dají hodnotit 

podle fyzikálních vlastností (vlnová délka světla nebo jeho barevných složek, jas, intenzita, 

trvání podnětu a jeho kvalita apod.).  

 

Anatomie zrakového ústrojí [42] 
 

Zrakové ústrojí se skládá z vlastního percepčního ústrojí a přídatných orgánů. Vlastním 

ústrojím je oko. Má tvar vertikálně lehce oploštěné koule s průměrem asi 25 mm. Stěna oka se 

skládá ze tří vrstev.  

 

Zevní, nejpevnější vrstva je vpředu tvořena čirou rohovkou asi v šestině obvodu, zbytek je 

tvořen bělimou. Její povrch je kryt vazivou blánou, která vpředu splývá s úponem bulbární 

spojivky a končí vzadu při výstupu zrakového nervu. Tato blána (Tenonova) splývá také s 

fasciemi (povázkami) svalovými.  
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Střední vrstva obstarává převážně výživu nitroočních tkání, proto ji nazýváme živnatka. 

Skládá se ze tří částí: duhovky, řasnatého tělesa a cévnatky.  

 

Vnitřní vrstva obsahuje vlastní světločivé elementy, nervové buňky a vlákna; nazývá se 

sítnice. Vlákna nervových buněk se sbíhají na papile zrakového nervu při zadním pólu bulbu a 

opouštějí oko jako zrakový nerv; tvoří tak počátek zrakové dráhy. Dutina bulbu obsahuje 

prvky optické soustavy oka (čočku a sklivec); zbytek prostoru je rozdělen prstencem duhovky 

v přední a zadní komoru a je vyplněn čirou nitrooční tekutinou (komorovou vodou). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5:  Svislý řez pravým okem [42]: 
1 rohovka, 2 bělima, 3 cévnatka, 4 ciliární těleso, 5 duhovka, 6a  přední komora, 6b zadní komora, 7 čočka, 8 

sklivec, 9 sítnice, 10 odpovídá umístění žluté skvrny v horizontálním řezu, 11 papila, 12 oční nerv 
 

Zrakový nerv vede podráždění vzniklé při dopadu světelných paprsků na sítnici svými vlákny 

očnicí okrouhlým otvorem v jejím vrcholu do zkřížení zrakových nervů a dále zrakovým 

traktem do primárního zrakového centra. Po interpolaci v jeho buňkách je vedeno podráždění 

dále Gratioletovým svazkem do korového zrakového centra na vnitřní straně týlního laloku. 

V těchto místech a jejím okolí se integruje původní podráždění s ostatní mozkovou činností a 

vzniká vjem okolního prostředí ve tvarech a barvách jakožto jedna součást vztahů organismu 

k okolnímu prostředí. 

 

Dioptrické zařízení oka [42] 
 

Při vytváření obrazu na sítnici procházejí světelné paprsky lámavými plochami a prostředími, 

které tvoří optickou soustavu oka. Jsou to:  rohovka, 
komorová voda, 
čočka, 
sklivec, 
sítnice. 
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Funkci clony zastává zornice, tvořená kruhovým otvorem duhovky. 

   
 
 
1 rohovka, 2 komorová voda, 3 zornice, 4 oční čočka,  
5 sklivec, 6 sítnice, H, H´- hlavní body, N, N' - uzlové body,  
 F předmětové ohnisko, C střed otáčeni oka 

 

Rozlišovací mez oka [42] 
 

Bod se zobrazuje na sítnici emetropického oka jako malý rozptylový kroužek. Dva body lze 

vzájemně rozeznat jen tehdy, je-li na sítnici mezi jejich rozptylovými kroužky alespoň jeden 

volný čípek (nezasažený světlem, obr. 4). Protože průměr čípku je přibližně 0,005 mm 

a vzdálenost sítnice od obrazového uzlového bodu oka asi 17 mm, musí být úhlová vzdálenost 

obou právě ještě rozlišitelných bodů 

ΨO = 0,005/17 = 0,0003 rad = 1´. 

 

 
Obr. 8:  Schematická struktura světločivých prvků sítnice – čípků [42]. 

Obrazy A´, B´jsou vnímány odděleně, protože je mezi nimi čípek nezasažený světlem, C´,D´splývají v jediný 
vjem 

 

Veličina Ψ se nazývá rozlišovací mez, závisí na kontrastu, na počtu pozorovaných 

podrobností a na jasu. Meze ΨO = 1´ = 60´  ́ se dosáhne při pozorování černých čárek 

na bílém podkladě při vhodném osvětlení.  

 

Obr. 6:  Optická soustava oka [42]: Obr. 7:  Princip zobrazení obrazu na 
sítnici [43] 

 



27 

Tzv. noniová rozlišovací mez oka ΨON při pozorování dvou rovnoběžných úseček, které 

na sebe zdánlivě navazují, dosahuje 5´´ až 10´ .́ 

Světlo [42]  
 
Lze je definovat jako viditelné záření nebo jako elektromagnetické vlnění, které působí 

v lidském oku barevné vjemy, a to při vlnových délkách od λ = 380 nm do λ = 760 nm. 

 

 
Obr. 9:  Spektrum elektromagnetických vln [44] 

 

Vznik zrakového vjemu [42] 
 
Zrakový vjem vzniká tím, že paprskové svazky z vnějších předmětů, které projdou 

dioptrickou soustavou oka, se spojují na sítnici, kde se setkávají se světločivými buňkami. 

V sítnici jsou uloženy dva druhy elementů citlivých na světlo: tyčinky a čípky. Čípků, které 

jsou většinou ve středu sítnice, je 6 000 000 až 7 000 000; počet tyčinek, jež jsou především 

v okrajových částech sítnice, je 110 000 000 až 125 000 000. 

 

Čočka lidského oka je zatížena především vadou barevnou a otvorovou. Barevná vada 

způsobuje, že paprsky různých vlnových délek, které vycházejí ze stejně vzdálených 

předmětů, se neprotínají přesně na sítnici; oko proto vidí nejostřeji v monochromatickém 

světle. (To je též jedním z důvodů, proč bývají vozovky osvětlovány oranžově žlutým světlem 

sodíkových výbojek). Otvorovou vadu člověk samočinně zmenšuje tím, že při potřebě ostrého 

vidění přimhuřuje oko. 

 

Nitrooční sval přizpůsobí poměrně pomalu tvar čočky a tím její optickou mohutnost 

(ohniskovou vzdálenost) vzdálenosti pozorovaného předmětu (akomodace). 
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Při velkých jasech a velkém kontrastu proti okolí se svítící předmět zdá být větší, než je ve 

skutečnosti. Na sítnici se totiž podráždí i světločivé prvky sousedící s obrazem předmětu 

(iradiace). 

 

Čípky zprostředkovávají vidění za světla, umožňují vidění tvarů a barev a vyžadují 

k podráždění podněty relativně vysoké prahové intenzity (vidění fotopické, oko je adaptováno 

na vysoké hladiny jasu). Tyčinky umožňují vidění nebarevné, pracují při nízkých prahových 

světelných podnětech a uplatňují se při adaptaci oka na velmi nízké hladiny jasu (skotopické 

vidění). Adaptaci oka umožňuje fotochemická reakce, při které se rozkládá zrakový purpur 

za světla a syntetizuje za tmy. 

 

Rozdělení tyčinek a čípků se liší podle místa sítnice. V místě neostřejšího vidění (fovea) jsou 

čípky, z nichž každý má své nervové vlákno, což umožňuje jejich individuální podráždění. 

Směrem do periferie sítnice jich rychle ubývá a mění se poněkud i svou skladbou. V periférii 

převládají tyčinky, jejichž nervové dráhy jsou navzájem spojené, to umožňuje sčítání více 

podprahových podnětů a snížení vjemového prahu. Podle tohoto rozdělení je zřejmé, že 

fotopické vidění probíhá převážně v makule a skotopické vidění převážně v periferiích sítnice. 

Adaptace na temno tedy probíhá nejdříve v oblasti makuly, citlivost se však zvýší relativně 
málo, později probíhá v periférii sítnice, kde se citlivost zvýší mnohonásobně. 
 

Setrvačnost zrakových vjemů [42] 
 
Zrakový vjem nevzniká ani nezaniká současně s popudem, ale o něco později. Doba mezi 

popudem a vznikem vjemu závisí na velikosti jasu (při jasu 1 cd·m-2 je to 0,5 s). Zpoždění 

zrakových vjemů umožňuje kinematografii. Světlo přerušované vícekrát než 13krát za 

sekundu (f > 13Hz) působí dojmem světla nepřerušovaného. 

 

Reakce oka na jasy předmětů [42] 
 
Normální lidské oko se dovede přizpůsobit vnímání viditelného záření při značně různé 

intenzitě osvětlení. Změna schopnosti vidění však není při větších a rychlých změnách 

okamžitá, oko se musí změněnému osvětlení přizpůsobit. Přechod z vidění fotopického 

(čípky) na skotopické (tyčinkami) je pozvolný, čípky nepracují při jasu menším než 

0,003 cd·m-2, tyčinky však fungují i při jasech větších než 3 cd·m-2 . 
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Adaptace na světlo trvá velmi krátkou dobu, obvykle několik sekund až desítek sekund. 

Podstatným činitelem při adaptaci na temno je rychlost, jakou se snižuje intenzita osvětlení. 

Při pomalém snižování intenzity osvětlení přestáváme postupně vnímat detaily předmětů, 

jejich barvu, tvar a při dalším snížení předměty samé. Tento proces je však kompenzován 

právě pochodem adaptace, který způsobuje, že vidění zůstává zachováno. Při náhlém snížení 

intenzity osvětlení je vidění značně sníženo až znemožněno. Adaptace na temno je mnohem 

delší než adaptace na světlo. Trvá obvykle 40 až 60 minut. 

 

Při přechodu ze tmy do světla a naopak se značně mění i relativní citlivost oka k barvám 

(Purkyňův jev). V příliš intenzivním osvětlení přestáváme vnímat jednotlivé barvy a to 

nejdříve od krátkovlnného konce spektra (fialová, modrá) postupně k barvě červené. Při 
snižování intenzity osvětlení zanikají barvy v opačném sledu. Po překročení prahové hodnoty 

nejsou čípky schopny své funkce a rozeznávání barev se stane nemožným. K měření adaptace 

se používá prahové hodnoty L0, tj. nejmenšího jasu, při kterém může být vnímána určitá 

ploška. Prahová hodnota se snižuje s postupující adaptací na tmu, takže za stejných okolností 

lze rozeznat méně jasné předměty. Velikost plošky ovlivňuje prahovou hodnotu vztahem 

L0·τ2 = konst (Riccoův zákon). 

 

Purkyňův jev [42] 
 
Jestliže se snižuje intenzita světla, mění se postupně relativní citlivost oka k barvám. 

Maximum spektrální citlivosti oka se přitom posouvá směrem ke kratším vlnovým délkám. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10: Průběh spektrální citlivosti oka adaptovaného na různý jas zorného pole [42]: 
a – vidění fotopické (L = 100 cd·m-2), b – vidění mezopické (L = 10 cd·m-2), c – vidění skotopické                     

(L = 10 -5cd·m-2) 
 



30 

Young-Helmholtzova teorie vidění barev [42]  
 
Vychází ze tří základních barevných složek bílého světla (modrofialová, zelená, červená). 

Předpokládá, že v sítnici jsou tři druhy čípků, které při podráždění světlem vytvářejí vjem tří 
základních barev. Jsou-li všechny druhy čípků podrážděny stejnoměrně, vzniká dojem bílé 

barvy, jinak převládá podráždění některou ze základních složek, což vyvolá její vjem. 

 

Binokulární vidění [42] 
 
Jedním okem (monokulárně) lze posuzovat vzdálenosti asi do 4 m, a to pouze přibližně, 
oběma očima (binokulárně) se vzdálenosti posuzují mnohem lépe. 

 

Při pozorování určitého předmětu se stáčejí osy obou očí tak, aby se v předmětu protínaly. 

V obou očích vznikají obrazy na sdružených místech, která se vytvořila na sítnici zkušeností 

od mládí. Oba obrazy, které splývají v jediný zrakový vjem, se od sebe poněkud liší, protože 

oči mají vzhledem k pozorovanému předmětu různou polohu (středy očních pupil jsou 

od sebe vzdáleny 56 až 72 mm, průměrná vzdálenost je 65 mm). Různost obrazů je příčinou 

prostorového (stereoskopického) vidění. 

 

 
Obr. 11: Binokulární vidění [42] 

Při pozorování bodu P ve vzdálenosti d svírají osy očí úhel δ (stereoskopickou paralaxu), P1 a P2 jsou nejbližší 
body vnímané ve vzdálenostech ještě různých od d. d0 – poloměr stereoskopického vidění, δ0 – mez 

stereoskopického vidění. 
 

Při pozorování předmětu svírají oční osy úhel δ, který se nazývá stereoskopická paralaxa 

(paralaktický úhel).  
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Stereoskopická paralaxa δ je určena vztahem: 

 
     δ = PD/d ,      (3)  
 

kde: d je vzdálenost předmětu a 
PD zornicová vzdálenost (oční rozestup). 

 

Dva předměty P, P1 jsou vnímány v různých vzdálenostech, je-li absolutní hodnota rozdílu 

odpovídajících stereoskopických paralax |δ – δ1| větší nebo rovna hodnotě δ0 = 0,0001 

(tj. δ0 = 20´ )́, zvané mez stereoskopického vidění. Mez stereoskopického vidění je hodnota 

individuálně měnlivá, může dosáhnout 10´  ́i méně. 
 

Vzdálenost d0 = PD/δ0 určená mezí stereoskopického vidění δ0 se nazývá poloměr 
stereoskopického vidění, od vzdálenosti d0 přestává prostorové vidění. 

 

Pro PD = 65 mm a δ0 = 20´  ́ je poloměr stereoskopického vidění 650 m. Osoba s očním 

rozestupem PD = 72 mm a mezí stereoskopického vidění δ0 = 10´́  rozliší vzdálenosti až do 

1440 m. 

 

Při pozorování předmětu ve vzdálenosti d jsou ostatní předměty vnímány v odlišné 

vzdálenosti (blíže nebo dále), je-li jejich skutečná vzdálenost h1 od pozorovaného předmětu 

směrem k pozorovateli, resp. h2 od pozorovaného předmětu dále větší nebo rovna 
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d
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0

2
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dd

d
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−
≥
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2
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1.1.3 Základní fyzikální veličiny a jednotky v oboru světla a záření  

 
Fyzikální veličiny, které souvisí s vytvářením zrakového vjemu, jsou uvedeny dále v textu. 
 
Světelný tok [42] 
 
Světelný tok Φ zdroje je zářivý tok hodnocený normálním lidským okem. Jednotkou je lumen 

[lm]. 
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Svítivost [42] 
 
Svítivost I zdroje v daném směru je podíl světelného toku vyzářeného zdrojem v tomto směru 

do nekonečně malého prostorového úhlu a do prostorového úhlu. 

     [ ]cd
d

d
I

ω

Φ=      (5)  

 

Osvětlení (intenzita osvětlení) [42] 
 
Osvětlení E (nebo též intenzita osvětlení) v daném bodě plochy je podíl světelného toku, 

dopadajícího na element této plochy, obsahující daný bod a velikosti tohoto plošného 

elementu. 

     [ ]lx
dS

d
E

Φ=      (6)  

 

Při rovnoměrném rozdělení světelného toku je osvětlení přímo podíl světelného toku a plochy  

     .
S

E
Φ=      (7)  

 

Jas  
 
Fyzikální veličinou, která způsobuje počitek, je jas. Různě jasné plochy jsou sítnicí 

transformovány s různou intenzitou [45]. 

 

Kdyby konstantní jas působil trvale na stejné elementy sítnice, přestal by být pro oko 

podnětem. Proto oko vyvolává ustavičně mikropohyby a v důsledku toho se vytváří obraz 

v každém okamžiku na jiných elementech sítnice, takže světelné podněty vyvolávají 

v receptoru trvale odezvu [45]. 

 

Jas L v daném bodě plochy a v daném směru je podíl svítivosti plošného elementu zdroje 

(obsahujícího daný bod) v daném směru a průmětu tohoto plošného elementu do roviny 

kolmé danému směru [42]. 

          [ ]2
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α
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Při rovnoměrném rozložení svítivosti je jas L určen podílem svítivosti I a plochy S, resp. 

jejího průmětu S·cosα: 

      
αcosS

I
L =     (9)  

 

Kontrast jasu [42] 
 
Pro vidění je důležitý pojem kontrast jasu. Subjektivně je to vizuálně hodnocená nestejnost 

jasu (světlosti) dvou částí zorného pole viděných současně nebo dvou nestejných podnětů 

postupně působících na zrak. Objektivně se kontrast jasu K vyjadřuje poměrem 

                   
1

12

L

LL
K

−
= ,    (10)  

kde L2 > L1 jsou jasy současně či postupně pozorovaných částí zorného pole. 
 
Mění-li se průměrný jas zorného pole s časem, je doba adaptace (přizpůsobení citlivosti zraku 

jasu a barvě pozorovaného okolí) přímo úměrná následnému (sukcesivnímu) kontrastu jasu. 

Při přechodu z většího jasu na menší je adaptační doba delší, než jde-li o přechod opačný. 

Schopnost rozlišovat jasy je závislá na adaptačním jasu, tj. na hodnotě jasu, na kterou je 

lidské oko přizpůsobeno při daném uspořádání zorného pole pozorovatele. 

 

 
Obr. 12: Závislost mezi adaptačním jasem L a kontrastem jasů K, jež určuje oblast rozlišení 

[42] 
 

Při vyšších adaptačních jasech lze rozlišit i malé kontrasty jasů, kdežto při nízkém adaptačním 

jasu rozliší oko jen vysoké kontrasty. 
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Schopnost rozlišovat jasy závisí na jasu okolí ve větší vzdálenosti od pozorovaného detailu. 

Tato schopnost klesá, má-li širší okolí větší jas než detail, anebo jsou-li v zorném poli 

umístěny rušivé (oslňující) svítící prvky (zdroje, svítidla). 

 

Rychlost rozlišování [45] 
 
Je určena jako převrácená hodnota nejmenšího času, potřebného pro rozlišování objektu  

 

     
t

vr

1
=       (11)  

 
a závisí na jasu zorného pole, kontrastním činiteli a zorném úhlu pozorovaného objektu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2 Formulování problému 
 
V předchozí části disertace je uvedeno, že při rekonstrukci silničních nehod v křižovatkách, 

pro specifický případ nehod vysoké rychlosti vozidla, které má přednost v jízdě, je pro 

technického znalce velmi problematické popsat, jaké měl odbočující řidič možnosti stanovit 

rychlost přibližujícího se vozidla v okamžiku před rozhodnutím o odbočení. Jedná se 

o nehody typu „viděl, ale nerozpoznal“. Lze je charakterizovat tak, že odbočující řidič viděl 
přijíždějící vozidlo, ale neodhadl správně vzájemnou vzdálenost ve vztahu k rychlosti 

přijíždějícího vozidla, to vše s ohledem k reakčním schopnostem řidičů a dynamickým 

možnostem vozidel (akcelerace, brzdění, vyhýbání), které jsou fyzikálně omezeny. 

 

Obr. 13: Zorné pole lidského oka  
s hranicemi barevného vidění [45] 
 

Obr. 14: Zorné pole obou očí [45] 
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Dalšími podobnými nehodami jsou kolize typu „podíval se, ale neviděl“. Při tomto typu 

nehod jsou možné v zásadě dva pohledy. Buď vozidlo v okamžiku, kdy se řidič odbočujícího 

vozidla rozhlédl, bylo v oblasti zakrytého výhledu (za zatáčkou, zástavbou, horizontem apod.) 

anebo bylo pro odbočujícího řidiče viditelné po celou dobu jeho rozhodování v křižovatce 

a příčina přehlédnutí vozidla pak byla jiná než technická. Pro stanovení, která z těchto dvou 

alternativ je s ohledem na podmínky v místě nehody (zejm. rychlost vozidla jedoucího 

po hlavní silnici a stavebně technický charakter daného místa) technicky přijatelná, je nutno 

znát dobu, během které řidič mění úhel pohledu z jedné na druhou stranu a dále dobu, během 

které řidič vyhledává objekty ve svém zorném poli a jak dlouho trvá jejich fixace. 

 
Z výše uvedeného je možno formulovat základní problém tématu disertace: 
 
1. S ohledem k fyziologické hranici zrakového vnímání pohybujících se těles v prostoru 

definovat matematický vztah, kterým lze popsat minimální rozpoznatelnou změnu 
polohy přibližujícího se vozidla v závislosti na podélné a příčné vzdálenosti 
pozorovatele od trajektorie objektu.  

 
2. Ověřit odvozený matematický vztah v realitě zkušebního polygonu. 
 
3. Zjistit obvyklou dobu pozorování jedoucího vozidla, která je dostatečná pro 

zaznamenání vjemu – rozhodnutí zda odbočit či zůstat stát. 
 
4. Popsat motorické schopnosti řidičů při rozhlížení se křižovatce.  
 

2 CHARAKTERISTIKA ZVOLENÝCH METOD ŘEŠENÍ  

2.1 Teoretický výklad k rozpoznání změny polohy objektu pozorovatelem 
 
Možnost rozlišení změny polohy pohybujícího se objektu za daný čas je v obecném pohledu 

závislá zejména na: 

- poloze pozorovatele vzhledem k trajektorii pozorovaného objektu 

- rychlosti pohybu tohoto tělesa, 

- vzdálenosti, ve které je objekt pozorován, 

- prostředí, v němž se objekt pohybuje. 

- světelných podmínkách - kontrastem jasů mezi objektem a prostředím. 

 

Změnu polohy objektu, kterou je schopen člověk z teoretického hlediska v konkrétních 

podmínkách zaznamenat, souvisí s fyziologickou hranicí zrakového vnímání. Při ideálních 

světelných podmínkách, tedy při denní době je zaručen dostatečný kontrast jasů mezi 

objektem a prostředím, který umožňuje rozpoznání vozidla – objektu v prostředí. 
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Fyziologická hranice vnímání je při ideálních podmínkách potom dána minimálním rozdílem 

paralaktických úhlů, které svírají osy očí při stáčení do bodu zájmu. Tento minimální úhel 

představuje mez stereoskopického vidění.  

Při matematickém popisu rozlišitelnosti pohybu tělesa v prostoru v obecné poloze 

pozorovatele vzhledem k trajektorii objektu, je dále uvažováno s minimálním úhlem, který 

svírají osy paralaktických úhlů. Minimální úhel mezi těmito osami lze odvodit z obr. 11 

a odpovídá mu hodnota ½ Oδ . Na obr. 15 je z obecného pohledu znázorněna vzájemná poloha 

„pozorovatel – skutečná vzdálenost objektu“ a „pozorovatel – minimální vnímaná změna 

vzdálenosti objektu“. Z vyznačené situace je možno po úpravách odvodit vztahy (12) až (15).  

 

 
Vysvětlivky:  

d ……….. příčná vzdálenost pozorovatele vzhledem k trajektorii objektu 
   

l ……….. podélná vzdálenost mezi objektem a pozorovatelem z pohledu směru 
pohybu objektu 

a, b ……….. minimální pozorovatelná změna polohy objektu 
   
ϕ  ……….. úhel pozorování 

   

2
Oδα =  ……….. minimální úhel, při kterém je schopen pozorovatel zjistit změnu polohy 

objektu; úhel mezi osami paralaktických úhlů 

Oδ  ……….. mez stereoskopického vidění 

Obr. 15: Schematické znázornění situace objekt vs. pozorovatel – obecná poloha [48] 

v → 

Stanoviště 
pozorovatele 
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Na obr. 16 je s využitím odvozených vztahů znázorněn možný rozptyl vzdáleností 

od skutečné polohy objektu, ve kterých pozorovatel není schopen rozlišit změnu polohy 

tohoto tělesa. Závislosti na obr. 16 platí v případě čelního pozorování objektu pro oční 

rozestup PD = 65 mm a mez stereoskopického vidění δ0 = 20´ .́ Z grafického znázornění je 

zřejmé, že při větších vzdálenostech objektu od pozorovatele je velké rozpětí vzdáleností, 

ve které není schopen člověk v dané konfiguraci pohybu objektu a polohy pozorovatele 

rozpoznat změnu jeho polohy. 
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Vysvětlivky:  

l ……….. skutečná vzdálenost objektu od pozorovatele 
a, b ……….. minimální pozorovatelná změna polohy objektu 

Obr. 16: Hranice rozlišitelnosti změny polohy objektu pro případ čelního pozorování (modrá 
a zelená křivka) [48] 

 

Z veličiny „a“ podle vztahu (13) lze dovodit dráhový úsek, o který se musí objekt pozorovaný 

v určité vzdálenosti přemístit, aby bylo možno postřehnout změnu jeho polohy. Tato veličina 

tak může mj. sloužit ke stanovení, zda mohl člověk během určitého časového okamžiku, 

při dané rychlosti objektu – vozidla, zaznamenat změnu polohy vozidla a kvantifikovat tak 

jeho rychlost.  

 



39 

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že vnímání rychlosti objektu je omezeno 

fyziologicky. Pro spojité vnímání pohybu je nutné, aby se objekt pohyboval takovou 

rychlostí, při níž během 1 sekundy urazí vzdálenost, která je 13krát větší než vzdálenost „a“, 

tedy délky, která je nezbytná k rozlišení změny jeho polohy. Tato podmínka vychází 

z fyziologické hranice frekvence vzniku zrakových vjemů, viz literatura [42], příklad podstaty 

kinematografie. V tabulce 2a je mj. názorně uvedena hodnota veličiny „a“ pro vzdálenost 

objektu od pozorovatele v rozmezí 0 až 300 m. 

 
l [m] a [m] b [m] l + b [m] l - a [m]  v [km/h] s_f [m] 

0 0 0 0 0  5 0 
10 0 0 10 10  10 0 
20 1 1 21 19  15 0 
30 1 1 31 29  20 0 
40 2 3 43 38  25 1 
50 3 4 54 47  30 1 
60 5 6 66 55  35 1 
70 7 8 78 63  40 1 
80 9 11 91 71  45 1 
90 11 14 104 79  50 1 
100 13 18 118 87  55 1 
110 16 22 132 94  60 1 
120 18 26 146 102  65 1 
130 21 32 162 109  70 1 
140 24 37 177 116  75 2 
150 28 44 194 122  80 2 
160 31 51 211 129  85 2 
170 35 58 228 135  90 2 
180 38 67 247 142  95 2 
190 42 76 266 148  100 2 
200 46 86 286 154  105 2 
210 50 97 307 160  110 2 
220 55 109 329 165  115 2 
230 59 122 352 171  120 3 
240 64 136 376 176  125 3 
250 68 151 401 182  130 3 
260 73 167 427 187  135 3 
270 78 185 455 192  140 3 
280 83 204 484 197  145 3 
290 88 224 514 202  150 3 
300 93 247 547 207  155 3 

  Tab. 2a          Tab. 2b  
l ……….. skutečná vzdálenost objektu od pozorovatele 

a, b ……….. minimální pozorovatelná změna polohy objektu 
v ……….. rychlost pozorovaného objektu 

s_f ……….. vzdálenost ujetá během 1/13 sekundy při rychlost v 
Tabulka 2a: Souřadnice hraničních křivek grafu na obr. 16 - rozptyl  vzdáleností od skutečné 
polohy objektu, které je schopen člověk nejdříve zaregistrovat 
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Tabulka 2b: Rychlost vozidla a z ní přepočtený dráhový úsek podle frekvence vzniku 
zrakového vjemu, tedy vzdálenost, která musí být pozorovatelem rozpoznatelná, aby byl 
schopen pozorovatel danou rychlost pohybu vnímat spojitě. Vzdálenost objektu 
od pozorovatele, kdy hodnota „a“ odpovídá tomuto dráhovému úseku pro splnění podmínky 
spojitosti vnímání rychlosti je pro ilustraci znázorněna červenými rámečky v tab. 2a, 2b. 
 

Z tabulky 2a, 2b a grafického znázornění na obr. 16 lze dále dovodit, že v případě čelního 

pozorování je člověk schopen spojitě vnímat změnu polohy objektu, který se pohybuje 

rychlostí 70 až 160 km/h v relativně krátkých vzdálenostech přibližně do 40 až 50 m, 

viz hodnoty v červených rámečcích tabulky 2a, 2b, které si odpovídají. Zaznamenáním změny 

polohy vznikne tzv. počitek a syntézou dalších počitků vzniká vjem, viz literatura [45]. 

Při spojitém pozorování změny polohy tak může pozorovatel získat vjem v relativně krátkém 

časovém okamžiku, v řádu několika desetin sekundy. Při pozorování v delších vzdálenostech 

k tomu potřebuje delší čas, řádově i několik sekund. Na následujícím příkladě jsou uvedené 

skutečnosti názorně vysvětleny. 

 

Příklad: Vozidlo se pohybuje rychlostí 20 m/s, tj. 72 km/h. Pozorovatel je v čelním 

postavení k trajektorii pohybu vozidla a toto spatřil ve vzdálenosti 210 m. Aby 

pozorovatel zaregistroval změnu jeho polohy, musí se vozidlo k pozorovateli 

přiblížit o 50 m (PD = 65 mm, Oδ = 20´  ́). Z tohoto je zřejmé, že pro vznik počitku 

musí pozorovatel fixovat vozidlo po dobu minimálně 2,5 sekundy (50/20 = 2,5). 

Pokud by pozorovatel spatřil vozidlo ve vzdálenosti 60 m, stačilo by jej sledovat 

pouze 0,25 s, tedy dobu 10krát nižší a počitek by tím vznikl 10krát rychleji. 

 

Rychlost vytvoření vjemu syntézou počitků je závislá především na prostředí, v němž se 

objekt pohybuje (množství a vzdálenost referenčních bodů od trajektorie objektu – viz [16], 

[17]) a dále také na správném chápání vnímané situace v tomto prostředí. 

 

Na výše uvedeném příkladu je rovněž možno vysvětlit rozdíl v době fixace blízkých 

a vzdálených vozidel při odbočování přes jejich koridor pohybu, tak jak je to uvedeno 

v publikaci [4]. Z příkladu dále vyplývá i důležitost délky doby pozorování vozidla v dané 

vzdálenosti, která je nutná pro rozpoznání rychlostní hladiny vozidla. Pokud je řidič vystaven 

velké informační zátěži, může být doba potřebná k vyhodnocení rychlostní hladiny 

přijíždějícího vozidla omezena tím, že řidič sleduje i jiné objekty a cíle (chodci, cyklisté, 

pohyb vozidel na vedlejší silnici, dopravní značení navádějící vjezd na vedlejší silnici, tvar 
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vedlejší silnice apod.). Řidič tak během této omezené doby nemusí získat plnohodnotný vjem 

a jeho rozhodnutí či reakce tímto může být negativně ovlivněna. V situacích hustého 

dopravního provozu jsou na řidiče kladeny vysoké požadavky na rychlost rozhodování a řidič 
potom musí některé činnosti výrazně zkrátit na úkor kvality získaných informací. Je zřejmé, 

že k posouzení toho, jaké měl řidič možnosti rozpoznat rychlostní hladinu vozidla, je vždy 

nutno brát ohled na konkrétní dopravní situaci a podmínky v daném místě, které řidič 
při rozhodování o odbočení musel brát v potaz.  

Na obr. 17 je znázorněn možný rozptyl vnímané vzdálenosti od skutečné v případě, že poloha 

pozorovatele je vzhledem k trajektorii objektu posunuta příčně o 5 m. Při tomto částečně 
bočním pozorování, je rozpoznání změny polohy objektu a tedy i kvantifikace jeho rychlosti 

a následný odhad času příjezdu k pozorovateli výrazně usnadněna než v případě čelního 

pozorování, viz závislosti na obr. 17. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Skute čná vzdálenost [m]

R
oz

po
zn

at
el

ná
 v

zd
ál

en
os

t [
m

]

l + b

l

l - a

 
Obr. 17: Hranice rozlišitelnosti změny polohy objektu pro případ posunu pozorovatele o 5 m 

příčně vzhledem k trajektorii objektu [48] 
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l [m] a [m] b [m] l + b [m] l - a [m]  v [km/h] s_f [m] 
0 0 0 0 0  5 0 
10 0 0 10 10  10 0 
20 0 0 20 20  15 0 
30 0 0 30 30  20 0 
40 0 0 40 40  25 1 
50 0 0 50 50  30 1 
60 0 0 60 60  35 1 
70 0 0 70 70  40 1 
80 0 0 80 80  45 1 
90 0 0 90 90  50 1 
100 0 0 100 100  55 1 
110 0 0 110 110  60 1 
120 0 0 120 120  65 1 
130 0 0 130 130  70 1 
140 0 0 140 140  75 2 
150 0 0 150 150  80 2 
160 0 0 160 160  85 2 
170 0 0 170 170  90 2 
180 0 0 180 180  95 2 
190 0 0 190 190  100 2 
200 0 0 200 200  105 2 
210 0 0 210 210  110 2 
220 0 0 220 220  115 2 
230 1 1 231 229  120 3 
240 1 1 241 239  125 3 
250 1 1 251 249  130 3 
260 1 1 261 259  135 3 
270 1 1 271 269  140 3 
280 1 1 281 279  145 3 
290 1 1 291 289  150 3 
300 1 1 301 299  155 3 

           Tab. 3a        Tab. 3b 
Tabulka 3a: Souřadnice hraničních křivek grafu na obr. 17 - rozptyl  vzdáleností od skutečné 
polohy objektu, které je schopen člověk nejdříve zaregistrovat v případě, že je vzdálen 5 m 
příčně od trajektorie pohybu objektu 
Tabulka 3b: Rychlost vozidla a z ní přepočtený dráhový úsek podle frekvence vzniku 
zrakového vjemu, tedy vzdálenost, která musí být pozorovatelem rozpoznatelná, aby byl 
schopen pozorovatel danou rychlost vnímat spojitě  
 

Při stanovení vzdálenosti „d“, tedy zda se jedná o čelní pozorování či nikoliv, je nutno dbát 

vždy na trajektorii pohybu – směr vektoru rychlosti objektu v rozhodném čase. Na příkladu, 

kdy jsou odděleny jízdní směry ostrůvkem, ale objekt se pohybuje v zatáčce po poloměru 

několika set metrů, vektor rychlosti objektu může v okamžiku, kdy se pozorovatel rozhoduje 

o odbočení směřovat do pozice pozorovatele a jedná se tak o čelní pozorování, i když se může 

situace na první pohled jevit jako případ pro boční pozorování, neboť mezi jízdními směry je 

dodatečný prostor - ostrůvek. Závislosti pro čelní pozorování tak lze využít i pro jiné případy 
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než jsou jen typické nehody motocyklů jedoucích vysokou rychlostí a pozorovatel odbočuje 

přes jejich koridor pohybu. Obdobně by se dala posuzovat i situace při vjíždění z vedlejší 

na hlavní, záleželo by opět způsobu napojení vedlejší silnice na hlavní a na tvaru hlavní 

silnice. 

 

2.2 Praktické ověření teoretického výkladu k rozpoznání změny polohy objektu 
 
Praktickým ověřením vhodnosti teoretického přístupu, matematických vztahů a správnosti 

dovozených principů, lze následně posoudit jeho aplikovatelnost ve znalecké praxi. Modelové 

dopravní situace, které reprezentují problém čelního a částečně bočního pozorování řidičem 

odbočujícího vozidla jsou znázorněny na obr. 18 a 19. Testy byly prováděny tak, aby 

navozovaly podmínky, které by odpovídaly těmto dvěma základním modelovým situacím.  

 

 
Obr. 18: Modelová dopravní situace pro případ čelního pozorování [48] 

 

Obr. 19: Modelová dopravní situace pro případ částečně bočního pozorování [48] 
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2.2.1 Testovací plocha 

Testy proběhly dne 20. 6. 2013 na letištní ploše. V přilehlém okolí plochy nebyla zástavba, 

stromy ani jiné referenční body.  

Technické parametry plochy: 
 

Délka:               850 m  
Šířka:    14 m 
Povrch:   asfaltový 
Podélný sklon: 0º 
Příčný sklon:   0º  

 

2.2.2 Světelné podmínky 

Jednotlivé zkoušky probíhaly v denní době. Vzhledem ke směru pozorování se v daném místě 
stáčelo slunce zleva doprava, viz obr. 20 a 21. Během testů byla jasná obloha, teplota 36º, 

viditelnost několik kilometrů – na horizontu se tvořil opar.  

 
Obr. 20: Letecký snímek testovací plochy [49] 

 

Směr jízdy vozidla 

Pozorovatel 
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Obr. 21: Poloha slunce na začátku a konci testu [50] 

 

2.2.3 Zkušební osoby 
 
Testu se zúčastnilo 5 osob, mužů ve věku 26 až 31 let. Žádná z osob neměla oční vadu, která 

by potřebovala korekci zraku. Jednalo se o řidiče s praxí přes 100 000 km. 

2.2.4 Testovací vozidlo 

 
Značka a typ vozidla: Škoda Octavia kombi 
Motor:   1,9 TDI PD 77 kW 
Rok výroby:  2008 
Barva:   stříbrná 
Rozměry (d x š x v) : 4572 x 1769 x 1468    
Pneumatiky:  Barum Polaris2 195/65 R15 91H 
 

2.2.5 Použitá technika 
 
1. Sportovní kamera Drift HD s tímto nastavením a parametry: 
 

Úhel záběru:  170º 
Snímková frekvence: 25 fps 
Rozlišení:    1280 x 720 
Senzor:   CMOS 
Paměťové médium:  microSDHC 32 GB Class 10 
Rozměry (d x v x š): 104 x 50 x 33 mm  
Hmotnost: 119 g                            Obr. 22: Kamera Drift HD  

 s dálkovým ovládáním [51] 
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2. DSD PicDAQ – měřící zařízení pro snímání zrychlení, úhlové rychlosti, polohy a rychlosti 

vozidla. Při testech bylo využito pouze snímání polohy a rychlosti. Poloha, resp. rychlost 

vozidla je snímána pomocí GPS přijímače Venus638FLPx-L. Podstatné technické 

parametry přijímače jsou následující. 

 
Přesnost záznamu polohy:  ± 2,5 m 
Přesnost záznamu rychlosti: ± 0,1 m/s 
Nastavená frekvence záznamu:  5 Hz 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                          Obr. 23: DSD PicDAQ [48] 
 

3. Pracovní přilba vybavená nosičem na uchycení sportovní kamery  

 
Obr. 24: Pracovní přilba s uchycenou kamerou Drift HD [48] 

 

2.2.6 Schéma a průběh testů 
 
Zkušební podmínky, které měly navodit modelové dopravní situace popsané v úvodu kapitoly 

2.2, jsou znázorněny na obr. 25 a 27. Při zkoušce čelního pozorování byl koridor pohybu 

protijedoucího vozidla uvažován o šířce 4 m, viz obr. 25. K vymezení tohoto prostoru byly 

pro názornou představu pozorovatele použity dopravní kužely. Tato povědomost pozorovatele 

byla důležitá k následnému sdělení jeho reakce na vnímané skutečnosti, viz následující 

kapitola. 

 

Testy probíhaly tím způsobem, že figurant byl postaven na značku. Řidič rozjel vozidlo na 

požadovanou rychlost (60 nebo 110 km/h) a tato byla udržována tempomatem. Přesná 
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hodnota rychlosti byla zaznamenána měřícím zařízením PicDaq 156 ICD 12 bit. Pozorovatel 

během rozjezdu a ustálení rychlosti jízdy vozidla směřoval svůj pohled napříč asfaltovou 

plochou, tak aby neregistroval pohyb přibližujícího se vozidla. Jakmile řidič testovacího 

vozidla přijel ustálenou rychlostí do rozhodné vzdálenosti, která byla vyznačena na asfaltové 

ploše značkovacím sprejem (150 nebo 250 m od polohy pozorovatele), dal řidič klaksonem 

pozorovateli zvukový signál, aby zahájil pozorování. Pozorovatel natočil svůj pohled vlevo 

do směru přijíždějícího vozidla a po ukončení pozorování – vyhodnocení situace vrátil svůj 

pohled zpět do výchozí polohy napříč plochou. Vozidlo se mezitím pohybovalo stálou 

rychlostí až do okamžiku minutí pozorovatele. Řidič zkušebního vozidla před příjezdem do 

rozhodné vzdálenosti namířil pravý přední roh vozidla na figuranta (platí pro čelní 

pozorování) a v okamžiku, kdy již bylo zřejmé, že figurant ukončil vyhodnocování – 

směřoval svým pohledem napříč polygonu, se řidič kvůli bezpečnosti figuranta s vozidlem 

plynule přemístil levým bokem vozidla ke kuželům, tj. o cca 1,5 m příčně. 
 

V případě bočního pozorování testy probíhaly obdobným způsobem jen s tím rozdílem, že na 

ploše byl pro účely udržení požadovaného bočního odstupu od figuranta a směru trajektorie 

pohybu vozidla ustaven směrový bod, viz obr. 28 a na dráze před tímto bodem byly na asfaltu 

zakresleny kontrolní značky v odpovídající příčné vzdálenosti od okraje polygonu. Koridor 

pohybu vozidla v tomto případě představovala vzdálenost mezi směrovým bodem 

a dopravními kužely. Zkušební osoba byla při vyhodnocování situace ve vzdálenosti 5 m 

od pravého boku vozidla. Koridor pohybu vozidla byl široký 8 m.  

 

V testovacím dni byly nejprve provedeny u všech osob pokusy na čelní pozorování a potom 

byla zkušební situace upravena na podmínky bočního pozorování. 
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Obr. 25: Schéma navozených podmínek při testu na polygonu - čelní pozorování [48] 
 

 
Obr. 26: Figurant vyhodnocující rychlost vozidla – čelní pozorování [48] 

 

 
Obr. 27: Schéma navozených podmínek při testu na polygonu - boční pozorování [48] 
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Obr. 28: Figurant vyhodnocující rychlost vozidla – boční pozorování [48] 

 

2.2.7 Způsob vyhodnocení, výsledky 
 
Podle modelové situace pro čelní pozorování by řidič odbočoval do kolmého směru vzhledem 

ke svému původnímu pohybu. Při výpočtu délky trajektorie pohybu odbočujícího vozidla, 

která by byla nutná k vyklizení koridoru pohybu protijedoucího vozidla v této modelové 

situaci, bylo uvažováno s tím, že průvodič otáčivého pohybu odbočujícího vozidla procházel 

spojnicí pólu otáčení a osou zadní nápravy (osou rotace zadních kol). Pokud by byla šířka 

jízdního pruhu protijedoucího vozidla 4 m, potom by dráha odbočujícího vozidla nutná 

k vyklizení tohoto koridoru byla 9 m (¼ obvodu kruhu, který při zatáčení opisuje těžiště vozu 

na poloměru RT = 5 m + vzdálenost osy zadní nápravy od zadního obrysu vozidla 1 m).  

 

V testech na boční pozorování byla teoretická dráha odbočujícího vozidla přes koridor 

protijedoucího vypočtena ze stejných předpokladů jako u testů na čelní pozorování s tím 

rozdílem, že odbočující vozidlo překonávalo příčnou vzdálenost 13 m, tedy těžiště vozidla by 

opisovalo poloměr RT = 14 m. Dráha odbočujícího vozidla nutná k vyklizení koridoru 

protijedoucího vozidla by potom byla 23 m  

 

Zkušební osoby - pozorovatelé byly instruováni tak, že k překonání koridoru pohybu 

vyhodnocovaného vozidla by se měli zařadit až do prostoru za dopravní kužely, a to celým 

obrysem vozidla a směřovat podél nich. Poloha pozorovatele na značce udávala jeho polohu 

„za volantem“ tak, aby teoreticky projetá dráha za kužely odpovídala dráze projeté 

při vyklizení koridoru protijedoucího v konkrétní modelové situaci popsané v předchozích 

dvou odstavcích.  
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Pozorovatel měl při testu na hlavě nasazenou pracovní ochrannou přilbu, na které byla 

na pravé straně uchycena kamera Drift HD. Kamera byla přibližně ve výšce očí a byla 

namířena do přímého pohledu pozorovatele. V úrovni pozorovatele bylo napříč testovací 

plochou vykresleno na asfaltu značení, které sloužilo pro odečet času míjení pozorovatele 

vozidlem z pořízeného záznamu kamery. Z okamžiku, kdy vozidlo projelo stanovištěm 

pozorovatele, byl stanoven okamžik zahájení a ukončení fixace před míjením. Z těchto 

okamžiků byly potom s využitím záznamu rychlosti vozidla (obr. 29) dopočteny odpovídající 

vzdálenosti vozidla. Na tomto podkladě bylo možno určit:  
1. délku fixace vozidla pozorovatelem 

   2. dráhu ujetou vozidlem během doby fixace 
   3. okamžik ukončení fixace před míjením 
   4. vzdálenost vozidla od pozorovatele na počátku fixace 
 

 
Obr. 29: Ukázka záznamu rychlosti pozorovaného vozidla (vodorovná osa: čas [s], svislá 

osa: rychlost [km/h]) [52]  
 

Hodnoty ad 1, 2 a 4 byly využity k porovnání s tendencemi, které vyplývají z teoretických 

závislostí, o nichž je pojednáno v kapitole 2.1. Okamžik ukončení fixace ad 3 byl použit 

pro stanovení možností vykonat odbočení před projíždějícím vozidlem z pozice pozorovatele 

(viz instruktáž figuranta), tedy k ověření, zda pozorovatel během doby fixace skutečně 
pochopil to, co vnímal.  

 

Vyhodnocení doby fixace objektu popsaným způsobem s využitím záznamu kamery bylo 

navrženo s ohledem k poznatku uvedeném v literatuře [46] a sice, že během změny úhlu 
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pohledu neprobíhá uspořádané vnímání. Z tohoto je zřejmé, že pozorovatel během pohybu 

hlavy doleva systematicky nevyhodnocoval rychlost a polohu přibližujícího se vozidla. Tento 

úkon začal až po natočení hlavy vlevo. V dané zkušební situaci, kdy pozorovatel očekával 

příjezd vozidla zleva po konkrétní trajektorii pohybu (buď čelně anebo s bočním odstupem), 

se pozorovatel pohybem hlavy cíleně zaměřoval na jedoucí vozidlo a po ukončení pohybu 

hlavy vlevo nevyhledával žádné jiné nebezpečné objekty v zorném poli, jeho pozornost byla 

soustředěna pouze na konkrétní očekávanou úlohu. Orientace ve směru a vzdálenosti příjezdu 

vozidla byla ještě podpořena i sluchovým vjemem. Po ukončení pohybu hlavy měly testovací 

osoby objekt v zorném poli přímého vidění. Oči zkušební osoby se tak prakticky ihned 

po ukončení pohybu hlavy upíraly na požadovaný objekt zájmu. 

 

Při vyhodnocování videozáznamu bylo navíc zjištěno, že zahájení natáčení hlavy z přímého 

směru doleva bylo spojeno se zavřením očních víček a ukončení tohoto pohybu hlavy s jejich 

otevřením. Rovněž při následném pohybu hlavy zleva do  přímého směru probíhal tento 

pohyb současně se zavřením očních víček. Z tohoto bylo možno s jistotou stanovit počátek 

a konec pozorování. Tento způsob chování při natáčení hlavy do bodu zájmu bylo možno 

sledovat u všech 5 zkoumaných osob. 

 

     
 Obr. 30: Počátek pohybu hlavy vlevo,       Obr. 31: 0,08 s po zahájení pohybu hlavy,  
               víčka otevřena [48]               víčka zavřena [48] 

     
Obr. 32: 0,2 s po zahájení pohybu hlavy,       Obr. 33: 0,32 s po zahájení pohybu hlavy,  

   otevírání víček [48]           pohled vlevo, počátek fixace [48] 
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Každý figurant se vyjadřoval ke 4 zkouškám na čelní a ke 4 testům na boční pozorování, 

viz tab. 4 až 8 níže. Figurant se vždy po dílčím testu vyjádřil, jestli by se při dané rychlosti 

a vzdálenosti vozidla rozhodl odbočit a jak razantní rozjezd by případně využil. Situace byly 

koncipovány tak, aby při signálu k zahájení pozorování ve 150 m zkušební osoba nestihla 

průjezd přes koridor pohybu vozidla jedoucího 110 km/h ani s využitím maximálně 
dosažitelného zrychlení u běžného osobního automobilu (reakční doba figuranta 0,8 s, náběh 

zrychlení vozidla 0,8 s, maximální zrychlení na 1. RS 3,9 m/s²). Vyslovení způsobu reakce 

testovací osoby sloužila k posouzení, jestli během konkrétní doby pozorování tato osoba 

pochopila to, co vnímá.  

 

  ČELNÍ POZOROVÁNÍ BOČNÍ POZOROVÁNÍ - 5 m 
Rychlost vozidla  [km/h] 67,3 64,3 102,7 112,9 67 68 108 108,2 
Vzdálenost vozidla od 
pozorovatele na počátku fixace [m] 130 226 137 207 132 219 110 209 

Doba fixace  [s] 1,6 2,76 1,4 1,96 0,96 1,12 1,08 1,24 
Dráha projetá vozidlem během 
fixace [m] 30 49 40 61 18 21 32 37 

Násobky teoretické min. dráhy 
projeté během doby fixace * [-] 3 x 1,6 x 4 x 2,6 x -  - - - 

Okamžik ukončení fixace (čas 
před minutím pozorovatele 
vozidlem) 

 
[s] 

5,3 9,9 3,4 4,7 6,1 10,5 2,6 5,7 

Reakce figuranta (NR, RR, Ф)  NR NR Ф RR RR NR Ф RR 
Tab. 4: Zkušební osoba 1, věk 27 let 
 
  ČELNÍ POZOROVÁNÍ BOČNÍ POZOROVÁNÍ - 5 m 
Rychlost vozidla  [km/h] 64,9 65,8 108,2 106,1 65,4 65,6 110,5 109,1 
Vzdálenost vozidla od 
pozorovatele na počátku fixace [m] 

134 
 

220 124 198 129 227 115 207 

Doba fixace  [s] 1,2 2,1 1,08 1,52 1 1,2 0,96 1,16 
Dráha projetá vozidlem během 
fixace [m] 

22 38 32 45 18 22 29 35 

Násobky teoretické min. dráhy 
projeté během doby fixace * [-] 

2 x 1,3 x 3,9 x 2 x - - - - 

Okamžik ukončení fixace (čas 
před minutím pozorovatele 
vozidlem) 

 
[s] 

6,2 10,0 3,1 5,2 6,1 11,3 2,8 5,7 

Reakce figuranta (NR, RR, Ф)  NR NR Ф RR RR NR Ф RR 
Tab. 5: Zkušební osoba 2, věk 26 let 
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  ČELNÍ POZOROVÁNÍ BOČNÍ POZOROVÁNÍ - 5 m 
Rychlost vozidla  [km/h] 68,5 70,6 116 108,4 75,5 76,3 105,7 101,7 
Vzdálenost vozidla od 
pozorovatele na počátku fixace [m] 132 226 126 225 134 221 122 219 

Doba fixace  [s] 0,8 0,96 0,84 0,84 0,72 0,68 0,92 0,76 
Dráha projetá vozidlem během 
fixace [m] 15 19 27 25 15 14 27 21 

Násobky teoretické min. dráhy 
projeté během doby fixace * [-] 1,3 x 0,6 x 2,9 x 0,7 x - - - - 

Okamžik ukončení fixace (čas 
před minutím pozorovatele 
vozidlem) 

 
[s] 

6,2 10,6 3,1 6,6 5,7 9,8 3,2 7 

Reakce figuranta (NR, RR, Ф)  NR NR Ф RR RR NR RR NR 
Tab. 6: Zkušební osoba 3, věk 30 
 
  ČELNÍ POZOROVÁNÍ BOČNÍ POZOROVÁNÍ - 5 m 
Rychlost vozidla  [km/h] 55,5 52,1 104,2 108,8 59,5 61,1 109 108,7 
Vzdálenost vozidla od 
pozorovatele na počátku fixace [m] 138 241 124 215 132 227 121 219 

Doba fixace  [s] 1,56 3,16 1,44 2,2 1,6 1,4 1,32 1,52 
Dráha projetá vozidlem během 
fixace [m] 24 46 42 66 26 24 40 46 

Násobky teoretické min. dráhy 
projeté během doby fixace * [-] 2 x 1,3 x 5 x 2,8 x - - - - 

Okamžik ukončení fixace (čas 
před minutím pozorovatele 
vozidlem) 

 
[s] 

7,4 13,5 2,8 4,9 6,4 12 2,7 5,7 

Reakce figuranta (NR, RR, Ф)  NR NR Ф RR RR NR Ф RR 
Tab. 7: Zkušební osoba 4, věk 31 
 
  ČELNÍ POZOROVÁNÍ BOČNÍ POZOROVÁNÍ - 5 m 
Rychlost vozidla  [km/h] 69,7 70,9 115,5 113,5 62,4 66,5 107,8 107,3 
Vzdálenost vozidla od 
pozorovatele na počátku fixace [m] 133 233 132 212 138 233 128 215 

Doba fixace  [s] 0,64 1,08 0,8 1,04 0,84 0,96 0,88 1,04 
Dráha projetá vozidlem během 
fixace [m] 12 21 25 33 15 18 26 31 

Násobky teoretické min. dráhy 
projeté během doby fixace * [-] 1 x 0,6 x 2,4 x 1,2 x - - - - 

Okamžik ukončení fixace (čas 
před minutím pozorovatele 
vozidlem) 

 
[s] 

6,2 10,8 3,3 5,7 7,1 11,6 3,4 6,2 

Reakce figuranta (NR, RR, Ф)  NR NR RR NR RR NR Ф RR 
Tab. 8: Zkušební osoba 5, věk 28 
Vysvětlivky:   NR…normální rozjezd 
  RR…rychlý rozjezd 
  Ф …nerozjel 
  */ orientační hodnota, platí pro PD = 65 mm,  Oδ = 10´  ́

 

Z vyhodnocení testu na čelní pozorování je možno u figurantů 1, 2, 4 vysledovat, že při 
srovnatelné rychlostní hladině (viz sloupec 2 a 3, resp. 4 a 5 v tab. 9) byly ve větších 

vzdálenostech vozidla od pozorovatele i delší časy pozorování než tomu bylo v případě 
kratších vzdáleností. Tato tendence je zejména patrná u nižších rychlostních hladin. U těchto 
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osob tedy lze v souvislosti s rychlostí vozidla poukázat na její vliv na dobu pozorování - 

rychlost vytvoření vjemu. Nižší rychlost ve větší vzdálenosti vedla u této skupiny osob 

k delším intervalům fixace. V případě bočního pozorování tato skupina osob vyhodnocovala 

navozené situace ve srovnatelném časovém intervalu bez významných odchylek. Zmiňované 

osoby správně vyhodnotily všechny předestřené situace. Popsaná zjištění vlivu trajektorie 

vozidla vzhledem k poloze pozorovatele, vzdálenosti a rychlosti pozorovaného vozidla jsou 

v souladu s teoretickými poznatky uvedenými v kapitole 2.1. 

 

Časy pozorování, které byly u jednotlivých testovacích osob porovnatelné, jsou shrnuty 

v tabulkách 9 až 12.   

 

  ČELNÍ POZOROVÁNÍ 
Rychlost vozidla  [km/h] 56 až 67 52 až 66 103 až 108 106 až 113 
Vzdálenost vozidla od 
pozorovatele na počátku fixace [m] 130 až 138 220 až 241 124 až 137 198 až 215 

Doba fixace  [s] 1,2 až 1,6 2,1 až 3,2 1,1 až 1,4 1,5 až 2,2 
Tab. 9: Shrnutí výsledků testů na čelní pozorování u zkušební osoby 1, 2, 4 

 
  ČELNÍ POZOROVÁNÍ 
Rychlost vozidla  [km/h] 69 až 70 71 116 108 až 114 
Vzdálenost vozidla od 
pozorovatele na počátku fixace [m] 132 až 133 223 až 233 126 až 132 212 až 225 

Doba fixace  [s] 0,6 až 0,8 1,0 až 1,1 0,8 0,8 až 1,0 
Tab. 10: Shrnutí výsledků testů na čelní pozorování u figurantů 3 a 5 

 
  BOČNÍ POZOROVÁNÍ 
Rychlost vozidla  [km/h] 60 až 67 61 až 68 108 až 111  108 až 109 
Vzdálenost vozidla od 
pozorovatele na počátku fixace [m] 129 až 132 219 až 227 110 až 121 207 až 219 

Doba fixace  [s] 1,0 až 1,6 1,1 až 1,4 1,0 až 1,3 1,2 až 1,5 
Tab. 11: Shrnutí výsledků testů na boční pozorování u figurantů 1, 2, 4 

 
  BOČNÍ POZOROVÁNÍ 
Rychlost vozidla  [km/h] 62 až 76 67 až 76 106 až 108 102 až 107 
Vzdálenost vozidla od 
pozorovatele na počátku fixace [m] 134 až 138 221 až 233 122 až 128 215 až 219 

Doba fixace  [s] 0,7 až 0,8 0,7 až 1,0 0,9 0,8 až 1,0 

Tab. 12: Shrnutí výsledků testů na boční pozorování u figurantů 3 a 5 

 
Figuranti 3 a 5 vyhodnocovali navozené situace v testech na čelní i boční pozorování 

v prakticky totožném časovém intervalu.  

 

Testovací osoba 3 ve zkoušce na čelní pozorování při prvním testu fixovala objekt po dobu 

0,8 s v počáteční vzdálenosti 132 m. Během tohoto času pozorovatel správným způsobem 
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vyhodnotil akcelerační předpoklady k bezpečnému rozjezdu a následnému projetí koridorem 

pohybu jedoucího vozidla. Pozorovatel by zvolil normální rozjezd. V tomto testu přijelo 

vozidlo do stanoviště pozorovatele za 6,2 s od ukončení fixace. V posledním testu na čelní 

pozorování tato osoba začala vyhodnocovat vozidlo ve vzdálenosti 225 m, a po ukončení 

fixace, která trvala také 0,8 s, zbývalo do příjezdu vozidla ke stanovišti pozorovatele 6,6 s. 

Podle vyjádření pozorovatele by se v této situaci rozhodl k rychlému rozjezdu. Vnímání 

hranic mezi normálním a rychlým rozjezdem je subjektivní záležitost. Při uvážení celkového 

času, který by byl v popsané situaci k dispozici - 6,6 s, reakční doby pozorovatele 0,8 s, dráhy 

na vyklizení koridoru 9 m, by vyšlo průměrné zrychlení 0,5 m/s². Tuto hodnotu zrychlení lze 

za všech okolností považovat za velmi mírný rozjezd. Pokud pozorovatel uvedl, že by zvolil 

rychlý způsob rozjezdu, vede to k úvaze, že doba po kterou vozidlo pozoroval v dané 

vzdálenosti nebyla dostatečná k získání plnohodnotného vjemu o způsobu pohybu 

pozorovaného vozidla.  

 

V případě testu na boční pozorování by se tato osoba v situaci, kdy zpozorovala 

ve vzdálenosti 122 m vozidlo jedoucí rychlostí 106 km/h, rozhodla po uplynutí doby fixace 

0,9 s rozjet rychlým rozjezdem, a to i přesto, že měla překonat příčnou vzdálenost 13 m 

(se zařazením za kužely 23 m). Do okamžiku průjezdu vyhodnocovaného vozidla stanovištěm 

pozorovatele zbývalo po ukončení fixace pouze 3,2 s. Pokud by tato osoba po uplynutí 

reakční doby 0,8 s, se rozjížděla s maximálním zrychlením 3,9 m/s² (náběh zrychlení 0,8 s), 

tak by za čas 3,2 s ujela dráhu 7 m. Je zřejmé, že by za tento čas nebylo možno vyklidit 

vymezený koridor pohybu jedoucího vozidla. Toto  chybné vyhodnocení bylo zřejmě 
způsobeno momentální nepozorností, neboť všechny osoby v těchto testech během 

srovnatelné doby pozorování situaci spolehlivě vyhodnotily. 

 

Pátá testovací osoba ve zkoušce na čelní pozorování naznala, že by při zpozorování vozidla 

ve vzdálenosti 132 stihla před tímto projet rychlým rozjezdem. Vozidlo se pohybovalo 

rychlostí 116 km/h a po ukončení pozorování testovací osoby vozidlo přijelo do místa 

pozorovatele za 3,3 s. Při uvážení reakční doby pozorovatele 0,8 s, maximálního zrychlení 

vozidla 3,9 m/s² s náběhem 0,8 s, tak by za čas 3,3 s rozjíždějící se vozidlo ujelo dráhu 8 m. 

Dráha potřebná k vyklizení koridoru pohybu vyhodnocovaného vozidla by byla 9 m. Je 

zřejmé, že pozorovatel rozpoznal vysokou rychlost přibližujícího se vozidla. Pokud by tato 

osoba reagovala v kratším čase než uvažovaných 0,8 s (0,6 s a méně), tak by bylo možno její 

reakci považovat za správnou.  
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Respondenti 3 a 5 ve všech zkušebních situacích čelního pozorovaní fixovali vozidlo po dobu, 

která se lišila řádově v desetinách sekundy. Rozmezí doby jejich fixace bylo ve velmi úzkém 

časovém intervalu. Teoretická zjištění, která byla podpořena výsledky zkoušek u respondentů 

1, 2, 4 naznačují, že zkušební osoby 3 a 5 se rozhodují i na základě dalších skutečností než je 

pouze kvalifikované vyhodnocení skutečné rychlostní hladiny pozorovaného vozidla v dané 

vzdálenosti. Z výsledků respondentů 3 a 5 je zřejmé, že v krátkých vzdálenostech (v testu 132 

až 133 m) byly tyto osoby schopny během doby pozorování rozlišit, jestli vozidlo jede nízkou 

nebo vysokou rychlostí a odpovídajícím způsobem vyhodnotit danou situaci. Vyjádření třetí 

zkušební osoby k situaci vozidla zpozorovaného ve větší vzdálenosti (v testu 225 m) však 

vzbuzuje pochybnosti o správném pochopení a vyhodnocení navozených skutečností v dané 

situaci, viz výše. U figuranta 3 tedy nelze s jistotou potvrdit, že během doby pozorování, která 

ve všech navozených situacích kolísala s malou významností, byla tato osoba schopna 

spolehlivě vyhodnotit všechny předestřené situace, zejména ty ve větších vzdálenostech 

v testu na čelní pozorování. Respondenti 3 a 5 se během testů projevili podobnými návyky. 

U zkušební osoby 5 je však možno podle uvedených reakcí potvrdit správnost jejího úsudku 

o vnímaných skutečnostech ve všech navozených situacích. Respondent 5 se rozhodoval 

na základě prakticky stejného časového intervalu fixace nezávisle na trajektorii a vzdálenosti 

vozidla vzhledem k poloze pozorovatele. Spolehlivost této strategie rozhodování (zejména 

pro čelní pozorování) by však bylo nutno ještě dále zkoumat a ověřit, aby bylo možno 

eventuelně vyloučit pochybnosti, které byly vzneseny rozpory v uvedených reakcích 

respondenta 3. 

 

2.3 Doba pozorování při vyhodnocování dopravní situace řidičem v křižovatkách 
městského provozu  

 
Následující kapitola se zabývá rozborem chování řidičů v křižovatkách stran délky trvání 

jejich pohledu na pohybující se objekty - vozidla v zorném poli řidiče. 

 

K řešení tohoto úkolu byly mj. použity data z provedeného měření Ústavu soudního 

inženýrství ve spolupráci s rakouským výzkumným institutem EPIGUS (dále jen testy 1). 

Cílem těchto měření bylo získat informace pro znaleckou analýzu nehod s chodci za snížené 

viditelnosti. Tyto testy byly prováděny v běžném provozu a zkušební řidiči tak byli nuceni 

během jízdy po vymezeném testovacím okruhu vyhodnocovat i jiné dopravní situace, v tomto 

případě zejména jízdu křižovatkami, což je předmětem předkládané práce. 
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Mimo výše uvedené testy byl ještě proveden sběr dat v městském dopravním provozu přímo 

za účelem vyhodnocení motoriky a doby pozorování jedoucích vozidel v křižovatkách 

z pohledu odbočujícího řidiče (dále jen testy 2). 

2.3.1 Místo provedeného sběru dat 

Pro testy 1 byla zvolena trasa mezi obcemi Lednice, Břeclav, Valtice, Hlohovec. 

Vyhodnocované křižovatky na tomto okruhu se nacházely v obci.    

 
Obr. 34: Vyznačení trasy testu 1 [53] 

 

Testy 2 byly provedeny v Prostějově. Ve zvoleném úseku byly kombinovány křižovatky 

nerozlišené dopravními značkami (přednost zprava) s křižovatkami ve tvaru T s rozlišením 

hlavní a vedlejší silnice. 

 

START 
CÍL 
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Obr. 35: Vyznačení trasy testu 2 [54] 

2.3.2 Světelné podmínky 

Testy 1 byly prováděny za soumraku a v nočních hodinách. Během první sady těchto měření 

bylo zataženo, občas jemně mžilo, místy se tvořila mlha a byla mokrá vozovka. V další sadě 
měření (jiný den) bylo polojasno a testy již byly prováděny na suché vozovce. Projížděné 

ulice a křižovatky byly osvětleny pouličními lampami. 

 
Testy 2 byly prováděny v denní době, za sucha a jasna. 

 

2.3.3 Zkušební osoby 
 
Testu 1 se zúčastnilo 8 řidičů, 7 mužů a 1 žena. Všichni řidiči splňovali z očního hlediska 

podmínky pro řízení motorových vozidel skupiny B podle vyhlášky č. 277/2004 Sb., 

o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pět řidičů bylo z nejmladších věkových 

skupin (průměrný věk 35 let), čtyři z nich se podrobili očnímu vyšetření, kterým bylo 

zjištěno, že tito řidiči měli hodnotu parametru kontrastní citlivosti na horní hranici normy. 

Podle sdělení pátého řidiče, který se vyšetření nepodrobil, měl normální zrak bez vad zrakové 

ostrosti. Zbývající 3 řidiči spadali do vyšší věkové kategorie (průměrný věk 52 let). Očním 

vyšetřením bylo zjištěno, že nedosahovali horní hranice kontrastní citlivosti ve vyšších 

testovaných frekvencích v rámci normy. U této skupiny bylo možno předpokládat horší 

rozlišení objektů s velmi malým kontrastem jasů [47].  

 

Testu 2 se zúčastnilo 7 řidičů, mužů ve věku 25 až 31 let, žádný z nich neměl oční vadu, která 

by potřebovala korekci zraku.  

START 

CÍL 
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2.3.4 Testovací vozidla 
 
V testu 1 byla použita dvě vozidla Škoda Octavia Combi 4x4, 2.0 TDi shodného roku výroby 

2008. Vozidla se lišila pouze použitými světlomety. První vozidlo bylo vybaveno světlomety 

s žárovkami typu H7, druhé vozidlo světlomety s výbojkami typu Xenon. Světlá výška obou 

vozidel byla shodná [47]. 

 

V testu 2 zkušební osoby řídily svá vozidla. Jednalo se o vozidla Nissan Almera (2001), 

Honda Civic (2008), VW Passat (1998), Ford Fiesta ST (2005), Audi 100 (1993), Audi 80 

(1994), Opel Astra (1998). 

 

2.3.5 Použitá technika  
 
V testu 1 byl použit eyetracker od firmy Viewpointsystem®, GmBH. Jedná se o 2 kamery, 

které jsou osazeny na brýlích. Jedna kamera snímá pohyb oka a druhá, infrakamera s úhlem 

záběru cca 120º a s velmi vysokou světelnou citlivostí (0,0003 Lux) snímala obraz před 

řidičem. Obě kamery zaznamenávaly s frekvencí 25 snímku za sekundu. Na základě časové 

synchronizace obou kamer bylo možno s pomocí softwaru vyhodnotit místo, resp. bod, 

do kterého se stáčely oční osy, tj. bod fixace. Směr pohledu řidiče pak byl v pořízeném 

záznamu graficky zobrazen (viz obr. 36). Udávaná přesnost je 10 až 15'. Pro zajištění 

kvalitního záznamu infrakamerou byl na střeše vozidla umístěn infrasvětlomet [47]. 

 

                      
      Obr. 36: Soustředné kružnice ukazující             Obr. 37: Řidič s nasazenými obroučky 
      bod fixace [55]                            na nichž jsou uchyceny 2 kamery [47] 
 

Test 2 byl proveden s pomocí sportovní kamery Drift HD upevněné na pracovní přilbě, 
viz kapitola 2.2.5. 

 

 



60 

2.3.6 Způsob vyhodnocení, výsledky 
 
Dopravní situace pro test 2 byly vybrány tak, aby řidiči při rozhlédnutí se v křižovatce byli 

nuceni k výrazné změně úhlu pohledu. Tímto byla podmíněna použitelnost kamery spojené 

s hlavou řidiče bez možnosti zobrazení bodu fixace. Předpoklad k takovémuto využití vychází 

z toho, že během změny úhlu pohybu neprobíhá uspořádané vnímání, viz [46].  Podle této 

presumpce tedy řidič začíná situaci plánovitě zpracovávat až po natočení pohledu do daného 

směru. Na tomto podkladě je možno definovat obvyklou dobu pozorování v pojetí 

předkládané práce, tedy tak jak byla při zpracování pořízených záznamů testu 1 a 2 chápana 

a byla i tímto způsobem vyhodnocena.  

 

Obvyklá doba pozorování je časový interval, během něhož řidič vyhledává očními pohyby 
objekty ve svém zorném poli a ty potom následně fixuje. Je to tedy časový interval mezi 
změnou úhlu pohledu natáčením hlavy, který řidič provedl za účelem vyhledání objektů 
v zorném poli.  
 

Vyhodnocením záznamu testu 2 nebylo možno oddělit dobu vyhledávání objektu v zorném 

poli a dobu jeho fixace. Při analýze nehod je však potřebné znát celkový součet časů, během 

nichž řidič odvrací pohled do určitého směru, v tomto případě vyhledává objekt v zorném poli 

a následně jej fixuje - tedy časový interval ve smyslu definovaného pojmu „obvyklá doba 

pozorování“ (dále jen doba pozorování). Popis vyhledávací strategie očních pohybů by měl 
význam např. při návrhu opatření ke snížení nehodovosti v konkrétním místě. Využitelnost 

těchto poznatků by byla ve znalecké praxi omezená.  

 

Záznam testu 1 a 2 byl vyhodnocen rozborem po jednotlivých snímcích. Rozfázování 

záznamu kamery bylo dáno nastavenou snímkovací frekvencí 1/25 s, která odpovídá 

časovému kroku 0,04 s.  Tato frekvence umožňovala snadné rozlišení počátku skokové změny 

v úhlové rychlosti natáčení hlavy – počátku změny úhlu pohledu (počátek a konec 

pozorování). Pro ilustraci a porovnání jsou na obr. 38 a 39 ukázány dva po sobě jdoucí 

snímky z testu 1 a 2, ze kterých je patrná náhlá změna úhlu pohledu při ukončeném 

pozorování. Na obrázcích je vidět rozdíl v ostrosti předcházejícího snímku oproti 

následujícímu. Snížená ostrost následujícího snímku (vpravo na obr. 38 a 39) vznikla 

otáčením kamery. V případě obrázku z testu 1 je ještě navíc možno vidět i absenci záměrného 

bodu ukazujícího do bodu fixace, což má rovněž souvislost s ukončením pozorování.  
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Okamžik zahájení a ukončení pozorování bylo tedy možno při vyhodnocování záznamů 

ve formulované koncepci stanovit na základě zjevného pohybu a zastavení obrazu záznamu, 

tak jak je to znázorněno na obr. 38 a 39. 

 

  
Obr. 38: Okamžik změny úhlu pohledu na příkladu dvou po sobě jdoucích snímků (test 1) 

[55]  

  
Obr. 39: Okamžik změny úhlu pohledu na příkladu dvou po sobě jdoucích snímků (test 2) 

[48]  
 

Vyhodnocením pořízených záznamů testu 1 a 2 byl získán soubor dat – časových intervalů 

dob pozorování. Získaný soubor dat bylo možno setřídit a statisticky zpracovat. Doby 

pozorování získané z testu 1 a 2 byly zpracovány odděleně, neboť při každém z těchto dvou 

testů byly odlišné světelné podmínky. Doby pozorování při rozhlédnutí v křižovatce lze 

v obou testech rozdělit do tří základních skupin.  

1. V zorném poli nebyl žádný objekt zájmu 

2. Řidič sledoval – vyhodnocoval přijíždějící vozidlo 

3. Kontrolní pohled  

Podle těchto tří skupin byla v každém testu získaná data rozřazena a samostatně zpracována. 

Ze souboru byly odstraněny časy, které zjevně nesouvisely s vyhodnocením dopravní situace, 

např. časy, během nichž řidič vyčkával průjezdu vozidla křižovatkou a mezitím jej stále 

pozoroval. 
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První skupinu lze charakterizovat jako čas pozorování, podle kterého se řidič rozhoduje 

o rozjetí za předpokladu, že z daného směru nepřijíždí žádné vozidlo. Výsledky pro denní 

a noční dobu jsou shrnuty v histogramech na obr. 40 a 41. Porovnáním mediánů, které jsou 

obecně považovány za robustní charakteristiku lze zjistit, že v denní době jsou tyto doby 

pozorování přibližně o 0,2 s delší než v nočních hodinách (0,4 x 0,56 s). 

 

 
Obr. 40: Test 1 (soumrak, noční doba) – data od 8 řidičů, doba pozorování v případě, že ke 

křižovatce nepřijíždělo žádné vozidlo [48] 
 

 
Obr. 41: Test 2 (denní doba) – data od 7 řidičů (jiné osoby než v testu 1), doba pozorování 

v případě, že ke křižovatce nepřijíždělo žádné vozidlo [48] 
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Druhá skupina jsou doby pozorování, během nichž řidič vyhodnocuje časové možnosti 

odbočení na základě sledování přibližujícího se vozidla. Pokud je toto vozidlo ve velmi krátké 

vzdálenosti od křižovatky, kdy je zřejmé, že by odbočující řidič úkon nestihl, jsou tyto doby 

pozorování srovnatelné se skupinou 1 (řekněme s mediánem skupiny 1), tedy v histogramu 

na obr. 42 a 43 by se jednalo spíše o nižší, podprůměrné časy. U některých řidičů se ukázalo, 

že obdobná strategie je používána i v případě vozidla jedoucího ve velké vzdálenosti, kdy 

naopak řidič předpokládá, že do místa křižovatky toto vozidlo přijede za „dostatečný“ čas 

a bylo jím pak rozhodnuto provést odbočení. Z rozložení časů v histogramech na obr. 42 a 43 

je zřejmé, že tyto jsou rozloženy v poměrně širokém pásu bez ostrého maxima. (např. pro 

denní dobu od 0,3 až po 1,9 s, výjimečně i více). Doba pozorování u této skupiny časů je 

kromě skutečností uvedených v úvodu kapitoly 2.1 závislá na konkrétních podmínkách 

daného místa (zejm. přehlednost), konkrétní dopravní situaci (množství objektů) 

a samozřejmě i na psychických a fyziologických vlastnostech řidiče. Při eventuelním 

stanovení doby pozorování by bylo třeba vždy tyto konkrétní podmínky v daném místě zvážit. 

Tyto „nepříznivé okolnosti“ v zorném poli řidiče při vyhodnocování dopravní situace mohou 

vést k delším časům pozorování. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.2, v porovnatelných 

situacích se doby pozorování u různých osob mohou lišit velmi významně (i v řádech 

sekund), viz popsané testy v kapitole 2.2. Mimo fyziologických předpokladů totiž vždy záleží 

na osvojené strategii jednání každého řidiče. 

 

 
Obr. 42: Test 1 (soumrak, noční doba) – data od 8 řidičů, doba pozorování v případě, 

že ke křižovatce přijíždělo vozidlo [48] 
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Obr. 43: Test 2 (denní doba) – data od 7 řidičů (jiné osoby než v testu 1), doba pozorování 

v případě, že ke  křižovatce přijíždělo vozidlo [48]  
 

Třetí skupina jsou doby pohledu, které řidič používá pro rychlé přesvědčení, jestli je z daného 

směru volno anebo přijíždí vozidlo. Tato strategie byla používána testovacími osobami během 

příjezdu a přiblížení se ke křižovatce ještě před zastavením na její hranici. Tento krátký 

pohled sloužil pro zběžnou kontrolu a přehled o situaci v daném místě. Dále byly kontrolní 

pohledy používány v případě, pokud řidič stál určitou dobu v křižovatce a čekal na uvolnění 

prostoru v dopravním proudu. Řidič již měl z předchozího pozorování během stání 

v křižovatce znalost o frekvenci provozu a vyčkával průjezdu konkrétního vozidla, resp. 

vozidel, které sledoval. Řidič před zahájením rozjezdu situaci ještě prověřil i v opačném 

směru, zda je skutečně volno anebo vozidlo, které měl na zřeteli a počítal s ním, bylo opravdu 

v dostatečné vzdálenosti a nepřiblížilo se blíže, než očekával. Tyto doby pohledu nesloužily 

jako samostatné informace, na základě nichž se řidiči rozhodovali o rozjezdu.  
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Obr. 44: Test 1 (soumrak, noční doba) – data od 8 řidičů, délka trvání kontrolního pohledu 

[48] 
 

 
Obr. 45: Test 2 (denní doba) – data od 7 řidičů (jiné osoby než v testu 1), délka trvání 

kontrolního pohledu [48] 
 

2.4 Motorika pohybu při rozhlédnutí se řidičem v křižovatce 
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možno získat i časové intervaly pohybu - natáčení hlavy řidiče při rozhlížení v křižovatce. 
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naopak. Druhou skupinou jsou časové intervaly, během nichž řidič natáčí hlavu zleva doprava 

a zprava doleva. 

 

Pro zjištění první skupiny časových intervalů bylo možno využít záznam z testu 1, 2 a testu, 

uvedeném v kapitole 2.2. Porovnáním těchto vyhodnocených testů bylo zjištěno, že se jedná 

o srovnatelné soubory dat a je tedy možné je zahrnout do společného histogramu, viz obr. 46.  

 

Druhou skupinu časových intervalů bylo možno získat z testů 1 a 2. Vyhodnocená data 

z těchto testů rovněž vykazovala stejné znaky a tyto data tak byly také zapracovány 

do jednoho histogramu, viz obr. 47. 

 

 
Obr. 46:  Délka trvání natočení hlavy z přímého směru doleva, z přímého směru doprava a 

naopak – data od 19 řidičů (osoby z testu 1,2 a osoby z testu podle kapitoly 2.2) [48]  
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0,16 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36 0,4 0,44 0,48 0,52 0,56 0,6 0,64 0,68

DOBA POHYBU HLAVY Z P ŘÍMÉHO SMĚRU DOLEVA, Z PŘÍMÉHO SMĚRU DOPRAVA A NAOPAK 
[s]

ČE
T

N
O

S
T

 [-
]

Rozsah  n 539 
Aritmetický  průměr  x  0,37 
Medián x~  0,36 
Modus  x

)

 0,36 
Rozptyl s² 0,007 
Směrodatná odchylka  s 0,08 
Koeficient šikmosti  A 0,55 



67 

 
Obr. 47:  Délka trvání natočení hlavy zleva doprava a naopak – data od 15 řidičů (osoby 

z testu 1 a 2) [48] 
 

3 ZÁVĚRY DISERTAČNÍ PRÁCE, PŘÍNOS 
 

Změnu polohy objektu, kterou je schopen člověk zaznamenat, souvisí s fyziologickou hranicí 

zrakového vnímání. Možnost rozlišení změny polohy pohybujícího se objektu za daný čas je 

v obecném pohledu závislá především na poloze pozorovatele vzhledem k trajektorii 

pozorovaného objektu, rychlosti pohybu tohoto tělesa, vzdálenosti, ve které je objekt 

pozorován, prostředí (zejm. množství a vzdálenost referenčních bodů od trajektorie objektu) 

a na světelných podmínkách (kontrast jasů mezi objektem a prostředím).  

Podle příčné polohy stanoviště pozorovatele vzhledem k trajektorii objektu a vzdálenosti, 

ve které je objekt pozorován, lze z teoretického hlediska matematicky popsat minimální 

změnu vzdálenosti objektu, kterou je schopen člověk z fyziologického hlediska rozpoznat. 

Tyto matematické vztahy a z nich odvozené závislosti pro příklad čelního a bočního 

pozorování naznačují určité tendence o dobách pozorování, které jsou v těchto konfiguracích 

nutné k rozlišení rychlostní hladiny objektu. Provedeným testem bylo ukázáno, že 3 osoby 

z pěti se rozhodovaly o odbočení na základě tendencí vyplývajících z těchto teoretických 

zjištění. V testu čelního pozorování při srovnatelné rychlostní hladině byly ve větších 

vzdálenostech vozidla od pozorovatele i delší časy pozorování než tomu bylo v případě 
kratších vzdáleností. Tato tendence byla zejména patrná u nižších rychlostních hladin. 

V případě bočního pozorování tyto osoby vyhodnocovaly navozené situace ve srovnatelném 
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časovém intervalu bez významných odchylek. Tato skupina osob spolehlivě vyhodnocovala 

všechny předestřené situace. Zbývající dvě osoby vyhodnocovaly navozené situace v testech 

na čelní i boční pozorování v prakticky totožném časovém intervalu. Teoretická zjištění, která 

byla podpořena výsledky zkoušek u tří předchozích respondentů, naznačují, že zbývající 

2 zkušební osoby se rozhodovaly i na základě dalších skutečností, než je pouze kvalifikované 

vyhodnocení skutečné rychlostní hladiny pozorovaného vozidla v dané vzdálenosti. V testu 

na čelní pozorování v rozdílných vzdálenostech vozidla od pozorovatele byl u jedné osoby 

z této dvojice zjištěn zásadní rozpor ve zvoleném způsobu rozjezdu při srovnatelném času 

příjezdu vozidla do stanoviště pozorovatele, a na tomto podkladě lze mít pochybnosti 

o správném chápání vnímané situace touto osobou za daný čas. Druhý respondent z této 

dvojice v testu na čelní pozorování se zase projevil sklonem ke koliznímu jednání. Zvolená 

reakce na vnímané skutečnosti touto osobou by v jednom případě znamenala průjezd 

přes koridor vozidla prakticky bez časové rezervy. Podstatu a spolehlivost vyhodnocovací 

strategie u těchto 2 osob by bylo nutno dále zkoumat.  

Dále byly provedeny testy v městském provozu. Cílem bylo získat časové intervaly dob 

pozorování v realitě dopravního provozu, které řidiči obvykle užívají při rozhlížení se 

v křižovatce. Bylo zjištěno, že doba pozorování v dopravním provozu je kromě skutečností 

uvedených v prvním odstavci této kapitoly závislá na konkrétních podmínkách daného místa 

(zejm. přehlednost), konkrétní dopravní situaci (množství objektů) a dále také samozřejmě 
i na psychických a fyziologických vlastnostech řidiče. Výsledky statistického zpracování byly 

shrnuty v histogramech. V histogramech byly rovněž shrnuty i motorické schopnosti řidičů – 

natáčení hlavy z jednoho směru do druhého při rozhlížení v křižovatce.   

Přínos předkládané práce lze spatřovat zejména při řešení dvou typů nehod. Prvním z nich 

jsou nehody „viděl, ale nerozpoznal“. Lze je charakterizovat tak, že odbočující řidič viděl 
přijíždějící vozidlo, ale neodhadl správně vzájemnou vzdálenost ve vztahu k rychlosti 

přijíždějícího vozidla. Jedná se zejména o problematiku čelního pozorování, kdy je možno se 

vyjádřit, zda bylo v časových možnostech odbočujícího řidiče před okamžikem rozhodnutí 

o odbočení pozorovat potřebnou dobu vozidlo tak, aby vyhodnotil jeho rychlost, to vše 

s ohledem na jím prováděné úkony před odbočením (zařazení do pruhu, pohled zrcátek, 

prohlédnutí situace v místě odbočení apod.).  

Druhým typem jsou nehody „podíval se, ale neviděl“. Na tyto nehody lze v zásadě nahlížet 

tak, že buď bylo vozidlo pro odbočujícího řidiče v okamžiku rozhlédnutí v křižovatce 

v oblasti zakrytého výhledu (za zatáčkou, zástavbou, horizontem apod.) anebo bylo 
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pro odbočujícího řidiče viditelné po celou dobu jeho rozhodování v křižovatce a příčina 

přehlédnutí vozidla pak byla jiná než technická. Z provedených testů v dopravním provozu je 

možno stanovit dobu, během níž řidič při rozhlížení se v křižovatce mění úhel pohledu z jedné 

na druhou stranu a dále dobu, během které řidič vyhledává objekty ve svém zorném poli 

a dobu trvání jejich fixace. Na tomto podkladě by potom bylo možno rozhodnout, která 

z těchto dvou popsaných alternativ je s ohledem na podmínky v místě nehody (zejm. rychlost 

vozidla jedoucího po hlavní silnici a stavebně technický charakter daného místa) technicky 

přijatelná. 

Vnímání řidiče v dopravním provozu je značně složitý psychologicko-fyziologický proces. 

Z výzkumného hlediska se jedná o velmi obsáhlé téma dané jednak velkým množstvím 

individualit řidičů, tak i různorodosti prostředí, v němž se tito řidiči pohybují. Prostředí 

dopravního provozu se z pohledu řidiče - člověka mění nejen technickým pokrokem 

v automobilovém průmyslu a dopravě, ale i jeho psychickými a fyziologickými změnami – 

stárnutím. To klade na řidiče postupem času stále vyšší nároky a je zřejmé, že výzkum jeho 

chování a rozhodování v souvislosti s tímto měnícím se prostředím je stálým zdrojem otázek 

a inspirace. V budoucnu je možno na tuto práci navázat např. výzkumem rozhodovací 

strategie řidičů a její spolehlivosti v různých dopravních situacích (stavebně technický 

charakter, hustota provozu, informační zátěž...) nebo byť jen klasickým porovnáním dob 

pozorování podle různých kategorií osob – věk, pohlaví apod.. Předkládaná práce poskytuje 

informace, které by mohly sloužit jako výchozí bod pro navržené navazující výzkumy.  
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