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Abstrakt  

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou vnímání rychlosti posádky vozidla (ne 

řidiče) v dopravním provozu z hlediska různých aspektů, které ovlivňují vnímání jízdy ve 

vozidle. Jde především o přiblížení faktorů vnímání, které můžou mít dopad na stanovení 

rychlosti. Cílem práce je navrhnout vhodnou metodiku měření a následně vyhodnocení 

získaných dat, která vedou ke zlepšení představy o tom, zda svědci dopravních nehod 

vypovídají o odhadech rychlosti vozidel přiměřeně reálným rychlostem. 

 

Abstract 

The presented master thesis deals with the perception of the speed vehicle crew (not the drivers) 

in traffic in terms of different aspects, that influencing the feeling while driving in the vehicle. 

This is primarily about the approximation of factors that may have an impact on the speed. The 

aim of the thesis is to propose an appropriate methodology of measurement and subsequent 

evaluation of acquired date, which leads to an improvement in the idea of whether witnesses of 

traffic accidents are indicative of the speed of the vehicles, at reasonable real speed. 

 

 

Klíčová slova  

Motorové vozidlo, rychlost, vnímání, vnímání rychlosti. 
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ÚVOD 

K dnešní moderní době neodmyslitelně patří silniční doprava, celý svět klade z hlediska 

dopravy vysoké nároky na životy nás všech. S dopravou se můžeme setkat v každodenním 

životě a je nedílnou součástí fungování v dnešním světě. Životní úroveň se neustále zvyšuje 

a s tím se zvyšují i naše nároky na život obecně, proto k dnešní uspěchané době samozřejmě 

patří co nejrychlejší, nejpohodlnější a nejefektivnější přesun z jedno místa na druhé.  

K silniční dopravě mimo jiné neodmyslitelně patří motorové vozidlo. Vlastnictví 

motorového vozidla, nepředstavuje luxus jako tomu bylo dříve, ale nezbytnost téměř každé 

rodiny, protože motorové vozidlo patří k životu stejně jako mnohé jiné důležité věci. Není 

žádnou výjimkou to, že jedna rodina vlastní dvě a více vozidel. S dynamickým nárůstem 

motorizace obyvatel v České republice, se síť komunikací budovaná v dřívější době více a více 

přetěžuje a stává se nedostatečnou. V mnoha případech vysoký nárůst hustoty provozu vede 

ke zvyšujícímu se riziku vzniku dopravních nehod, a to i těch nejzávažnějších. Při každé jízdě 

ve vozidle vzniká riziko vzniku dopravní nehody, na řidiče jsou z okolí mnohdy kladeny vysoké 

nároky, jako je únava, stres, nepříznivé povětrnostní podmínky, časová tíseň či ostatní účastníci 

provozu. Stále častěji nastávají situace, kdy řidič je během jízdy vyprovokován jiným 

účastníkem provozu k hazardnímu stylu jízdy, čím ohrožuje provoz na pozemních 

komunikacích a zvyšuje předpoklad vzniku dopravní nehody, to nám vyplývá i ze statistik 

nehodovosti v České republice. Pro Českou republiku, co se týče počtu dopravních nehod patří 

nejúspěšnější rok za posledních 10 let rok 2009, kdy došlo k 74 815 nehod z toho 21 703 nehod 

zanechalo následky na životech a zdraví. Od zmíněného roku 2009 dochází podle statistik 

Policie ČR, každým rokem k nárůstu dopravních nehod.  

K dopravním nehodám prostě dochází, a díky neustále se navyšující intenzitě 

dopravního provozu se do budoucna nedají očekávat velké změny. Je tedy na pravém místě aby 

se odborníci ustavičně zabývali otázkami bezpečnosti silničního provozu a vybízeli veřejnost 

ke své opatrnosti. Obětí dopravní nehody se může stát každý, nejde jen o řidiče, ale o celou 

posádku vozidla, často jsou oběťmi i chodci. Velká část drobných dopravní nehod zůstává 

dlouhou dobu neobjasněná. Stále dochází ke zdokonalování a zlepšování způsobu odhalování 

příčin dopravních nehod. Jedním se způsobů zjištění příčin nehod mohou být nápomocny 

výpovědi svědků dopravních nehod, které se ale bohužel ve většině případů realitě pouze 

podobají. 
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Diplomová práce se zabývá právě jednou z možností, jak svědek může vypovídat 

o rychlosti vozidla před dopravní nehodou. Cílem práce je tedy navrhnou metodiku měření 

vnímání rychlosti posádky ve vozidle. Provedení navrhnutého experimentu s vybranou škálou 

vozidel a dobrovolníků. Čímž zjistíme, jaké hodnoty jsme reálně schopni dostat od svědků 

vypovídajících k dopravní nehodě v návaznosti na jejich pocit rychlosti ve vozidle. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická východiska vyplývají z prostudované literatury, která seznamuje s odbornou 

terminologií, zahrnuje definice pojmů: rychlost, vnímání a rozdělení vozidel do kategorií podle 

platné legislativy. 

1.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Na úvod si dovolím definovat specifické pojmy, které úzce souvisí se zadaným tématem 

práce: 

Měření – Jedná se o soubor činností spojených s určením hodnoty dané veličiny. Jde 

o srovnávání měřené veličiny s veličinou téhož druhu, která byla vzata za porovnatelnou 

jednotku. (1) 

Metody měření – Měřící metoda nám udává, jakým způsobem budeme jednotlivá měření 

provádět. Pro přesnou volbu měřící metody je důležité znát, s jakou požadovanou přesností 

a jak rychle chceme znát výsledky měření. (2) 

Metody měření můžeme dělit podle různých atributů: 

1. Metody přímé a nepřímé. 

Přímá metoda je založená na definici měřené veličiny. Měřenou veličinu vypočítáme ze vztahu, 

kterým je daná veličina definovaná.  

Nepřímá metoda vychází při měření ze vztahu měřené veličiny k různým jiným veličinám, 

se kterými podle své definice bezprostředně nesouvisí. 

2. Metody absolutní a relativní. 

Absolutní metoda poskytuje absolutní hodnotu veličiny vyjádřenou v definovaných jednotkách. 

Výsledky absolutní metody jsou cennější, ale uskutečnění absolutní metody měření bývá těžší 

než realizace metod relativních. 

Relativní metoda poskytuje jen poměrnou, relativní hodnotu měřené veličiny k zvolené hodnotě 

veličiny stejného druhu. Mezi relativní metody patří také metoda porovnávací, jelikož nám 

udává poměr veličin téhož druhu.  

3. Metody substituční. 

Metoda substituční je založena na tom, že měřenou veličinu porovnáváme s jinými veličinami 

téhož druhu různých hodnot, mezi kterými hledáme veličinu, která se svoji hodnotou nejvíce 



12 

přibližuje měřené veličině. Při měření se tedy postupuje tak, že zjišťovanou veličinu postupně 

nahrazujeme jednotlivými veličinami, z nichž jako vhodnou vybereme tu, při které se stav 

měřících přístrojů co nejméně liší od stavu při měření veličiny.  

4. Metody kompenzační. 

Kompenzační metody lze aplikovat jen v případech kdy měřená veličina může nabývat kladné 

i záporné hodnoty. Princip této metody je, že měřenou veličinu nahrazujeme stejně velkou 

veličinou téhož druhu, ale opačného znaménka, tak aby se oba účinky vyrovnaly a nastala 

rovnováha. Kompenzační metoda může mít v jistých případech určité modifikace. Pokud 

kompenzujeme jen část měřené veličiny a zbytek určujeme z odchylky příslušného měřícího 

přístroje, metodu nazýváme jako výchylkovou. V jiných případech kdy měníme veličinu tak 

dlouho až na měřícím přístroji nenastává odchylka z nulové polohy, takovou metodu nazýváme 

metodou nulovou.  

5. Metody postupných měření.  

Metoda postupných měření je často využívaná ve fyzice, spočívá v početním zpracování 

naměřených hodnot. Je vhodná pro fyzikální měření veličin, které se několikrát opakuje, 

přičemž jednotlivá měření na sebe navazují a to tak, že konečná hodnota jednoho měření je 

zároveň výchozí pro následující měření. 

6. Metody omezovací. 

Omezovací metodou jsme schopni dosáhnout přesných výsledků za předpokladu, že měřený děj 

můžeme v dostatečném počtu opakovat. Mimo jiné nám umožňuje rozpoznat maximální chybu, 

které se můžeme při jednotlivých měřeních dopustit. 

7. Metody speciální. (2) 

Rychlost – Je vektorová fyzikální veličina, která udává jednak svoji velikost tak i směr. 

Rychlost je pro každodenní život velmi důležitá veličina, se kterou se setkáváme často v praxi. 

Označuje časovou změnu polohy za určitý čas. (3) 

𝑣 =  
𝑠

𝑡
 

v …… rychlost [km/h] 

s …… dráha [m] 

t …… čas [s] 
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Rozlišujeme dvě základní rychlosti: 

1. Rychlost okamžitá – vyjadřuje okamžitou změnu polohy. 

2. Rychlost průměrná – vyjadřuje průměrnou změnu polohy, to znamená, jakou dráhu 

urazí těleso za určitý čas. 

Rychlost je možno zjistit přímou a nepřímou metodou. Přímá metoda vychází z konkrétního 

měření, toto nám umožňuje speciální mechanismus pro měření rychlosti – tachometr. Nepřímá 

metoda je realizována na základě výpočtu, podle vztahu uvedeného výše. 

„Rychlost jízdy motorového vozidla musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, 

vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu 

pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, 

které je možno předvídat a proto smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo 

na vzdálenost na kterou má rozhled.“ (30) 

Dopravní nehoda – je událost v silničním provozu při niž dojde ke škodám na majetku, zranění 

nebo usmrcení osob v přímé souvislosti s provozem vozidla. (28) 
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1.2 DRUHY SILNIČNÍCH VOZIDEL 

Rozdělení silničních vozidel podle ČSN 30 0024: 

 

 

 Obr. 1 Rozdělení silničních vozidel (4) 

Motorové vozidlo – Je silniční vozidlo poháněné vlastním motorem. (4) 

Silniční vozidlo – Je motorové nebo přípojné vozidlo určené k provozu na pozemních 

komunikacích, nevázané na koleje a používané pro přepravu osob, zvířat a věcí. (4) 

Přípojné vozidlo – Silniční vozidle bez vlastního pohonu.  

Jízdní souprava – Je složená z motorového vozidlo spojeného s jedním nebo několika 

přípojnými vozidly. 

Automobil – Je dvou nebo vícestopé motorové vozidlo nejméně se čtyřmi koly, zpravidla 

užívané pro přepravu osob nebo nákladu. (4) 

SILNIČNÍ VOZIDLA 

MOTOROVÁ PŘÍPOJNÁ OSTATNÍ 

JÍZDNÍ 

SOUPARAVA 

AUTOMOBIL MOTOCYKL 

OSOBNÍ 

AUTOBUS 

NÁKLADNÍ 

SPECIÁLNÍ 

TAHAČ 

PŘÍVĚSOVÁ 

NÁVĚSOVÁ 

KOMBINOVANÁ 

SMÍŠENÁ 

MOSTOVÁ 

PŘÍVĚS 

NÁVĚS 

POSTRANNÍ 

VOZÍK 

PŘÍVĚSNÝ 

VOZÍK 
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Pro zajímavost je možné zmínit že: slovo automobil pochází z řeckého άυτο [áuto] – samostatně 

a latinského mobilis ve významu pohyblivý. Ve starší češtině byl užíván doslovný překlad slova 

automobil, tedy samohyb. Automobil je tedy dále v učebních textech definován jako samostatně 

se pohybující pozemní dopravní prostředek, který je nezávislý na kolejích nebo trolejích 

a k jehož pohybu není třeba žádných tažných zvířat či jiné síly. 

Osobní automobil – Konstrukčně určen pro přepravu osob a zavazadel, má nejvýše 9 míst 

k sezení včetně řidiče. (4) 

Autobus – Výhradně konstruován pro přepravu osob a jejich zavazadel s více jak 9 místy 

k sezení včetně řidiče.  

Nákladní automobil – Určen především pro přepravu nákladu s možností táhnout přívěs. (4) 

Speciální automobil – Není prvotně určen pro přepravu osob ani nákladu, ale pro provádění 

speciálních činností. 

Tahač – Určen výhradně k tažení přípojných vozidel. (4) 

Přívěs – Vozidlo, u něhož se jen nepodstatná část hmotnosti přenáší na motorové vozidlo.  

Návěs – Vozidlo, u něhož se podstatná část celkové hmotnosti přenáší na motorové vozidlo. (4) 

Motocykl – Vozidlo o dvou nebo třech kolech s pohotovostní hmotností nižší než 400 kg. (4) 

1.3 MOTOROVÉ VOZIDLO 

Pod termín motorové vozidlo patří, autobusy, pojízdné pracovní stroje, ale také 

motocykly a mopedy. Motorové vozidlo se pak dále dělí na jednostopá a dvoustopá. 

1.3.1 Kategorie vozidel  

V příloze zákona č. 56/ 2001 Sb. je vymezeno 7 základních kategorií vozidel, každá 

kategorie má podobné technické parametry, tyto kategorie se dále dělí dle různých specifických 

skupin, které jsou označeny číselnými indexy: 

• Kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly. (32) 

Mopedy 

o Dvoukolové mopedy LA – Jsou dvoukolová vozidla s objemem válců motoru 

nepřesahujícím 50 cm3 v případě spalovacího motoru a s maximální konstrukční 

rychlostí nepřesahující 45 km/h. (4) 
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o Tříkolové mopedy LB – Jsou tříkolová vozidla s jakýmkoliv uspořádáním kol, 

objem válců motoru nepřesahuje 50 cm3 v případě spalovacího 

motoru  s maximální konstrukční rychlostí nepřesahující 45 km/h. (32) 

o Lehké čtyřkolky LB – Jde o vozidla jejichž hmotnost je menší než 350 kg, do 

této hmotnosti se nezapočítává náklad a baterie v případě elektrických pohonů, 

jejichž maximální konstrukční rychlost nepřesahuje 45 km/h a jejichž zdvihový 

objem válců činí maximálně 50 cm3. 

Motocykly 

o Dvoukolová vozidla LC – Jde o vozidla s objemem válců motoru přesahující 

50 cm3 v případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí 

přesahující 45 km/h při jakémkoliv druhu pohonu. 

o Motocykly s postranním vozíkem LD – Jde o vozidla s třemi koly uspořádanými 

nesouměrně ke střední podélné rovině, s objemem válců motoru přesahujícím 

50 cm3 v případě spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí 

přesahující 45 km/h při jakémkoliv druhu pohonu. 

Motorové tříkolky 

o Motorové tříkolky LE – Jsou vozidla se třemi koly uspořádanými souměrně ke 

střední podélné rovině, s objemem válců motoru přesahujícím 50 cm3 v případě 

spalovacího motoru, nebo s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h při 

jakémkoliv pohonu.  

o Čtyřkolky LE – Jde o jiná vozidla než lehké tříkolky, jejichž hmotnost 

nepřesahuje 400 kg nebo 500 kg u vozidel určených k přepravě nákladů. Do této 

určené hmotnosti se nezapočítává náklad a hmotnost baterie, v případě 

elektrických vozidel. U takových vozidel nesmí maximální čistý výkon motoru 

přesáhnout 15 kW. (32) 

Motokolo 

o Motokolo LM – Jde o jízdní kolo s trvale zabudovaným motorem o objemu 

válců nepřesahujícím 50 cm3 v případě spalovacího motoru a s maximální 

konstrukční rychlostí nepřesahující 25 km/h při jakémkoliv pohonu. 

 

• Kategorie M – dvoustopá motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a jsou určena 

pro přepravu osob a zavazadel. 
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o M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, vyjma místa řidiče. 

o M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, vyjma místa řidiče, 

jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg.  

o M3- vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, vyjma místa řidiče, 

nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg. 

 

• Kategorie N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a jsou určena pro 

přepravu zvířat a věcí. 

o N1 – vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg. 

o N2 – vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale 

nepřevyšuje 12 000 kg. 

o N3- vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.  

 

• Kategorie O – přípojná vozidla.  

o O1 – přípojná vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. 

o O2 – přípojná vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale 

nepřevyšuje 3 500 kg. 

o O3 – přípojná vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, 

ale nepřevyšuje 10 000 kg. 

o O4 – přípojná vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg. 

• Kategorie T – zemědělské nebo lesnické traktory.  

o T1 - traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, 

minimálním rozchodem kol větším než 1,15 m a s nenaloženou hmotností 

v provozním stavu větší než 600 kg, se světlou výškou nad vozovkou menší než 

1 m. (32) 

o T2 – traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, 

s maximálním rozchodem kol do 1,15 m a s naloženou hmotností v provozním 

stavu větší než 600 kg, se světlou výškou nad vozovky menší než 0,6 m. 

o T3 – traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h 

a s nenaloženou hmotností v provozním stavu menší než 600 kg. 

o T4 – ostatní traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h. 

• Kategorie R – ostatní vozidla, která nelze zařadit do jiných kategorií. (4, 8) 

• Kategorie S – pracovní stroje. 
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Předmětem dané diplomové práce jsou osobní automobily, tedy dvoustopá motorová 

vozidla, která se používají pro přepravu osob. Především osobní vozidla kategorie M1. 

1.3.2 Třídění osobních automobilů  

„Vývoj světového automobilového průmyslu nesporně směřuje k stále širší integraci 

a zmenšování počtu samostatných výrobců.“(33, s.16) S rostoucím trendem v automobilovém 

průmyslu roste i počet typů a modelů vyráběných vozidel, se zjevnou snahou velkých 

automobilek vytvořit kontinuální výrobní program, tím zaplnit veškeré mezery na trhu a získat 

si co nejvíce potencionálních zákazníků. (33) U evropských výrobců lze najít několik 

společných charakteristik osobních automobilů. Existuje mnoho meřítek, podle kterých lze 

automobily roztřídit (např. hmotnost, rozměry, objem motoru). Největší výrobci jsou schopni 

v každé skupině vyrábět alespoň jednu typovou řadu s rozsáhlou škálou odvozených modelů, 

odlišujících se motory, výbavou a modifikací karoserie. Někteří výrobci produkují dvě typově 

podobné řady vozidel, které se odlišují například konstrukcí karoserie. 

Rozdělení automobilů dle charakteru karoserie: 

Karoserie jsou částí automobilu, ve kterých jsou přepravovány osoby a náklad. Rozdělují se do 

několika kategorií a to podle provedení střechy nebo zadní části. Účelem karoserie vozidla je 

ochránit posádku před okolními vlivy, při havárii, zajistit komfort během jízdy a vhodnými 

tvary zajistit co nejmenší odpor vzduchu.  

Karoserie můžeme dělit podle vztahu k podvozku:  

• Podvozková – je umístěna na rámu vozidla pomocí pružných bloků, nemá nosnou 

funkci a je odnímatelná. K podvozku je karoserie upevněna pružně, tento typ není 

nepoužíván u osobních vozidel. 

• Polonosná – tento systém částečně přebírá nosnou funkci rámu. Rám slouží k uchycení 

součástí podvozku a karoserie musí být pevně spojena s rámem. Rám polonosné 

karoserie není schopen samostatného pohybu. (33) 

• Samonosná – je karoserie vyrobená z prostorově uspořádaných plechových dílů, 

s nosnými výztuhami tvořícími bezpečnou a tuhou klec pro posádku. Přední, zadní 

i boční části karoserie jsou deformovatelné tak, aby s maximální bezpečností ochránily 

posádku při dopravní nehodě. (31) 

Rozdělení karoserie podle vnitřního uspořádání: 

• Trojprostorová karoserie je vyráběna s odstupňovanou zádí, 
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• dvouprostorová karoserie, splývavá záď typu hatchback, většinou s lichým počtem 

dveří 

• jednoprostorová karoserie využívaná u minibusů a osobních automobilů moderní 

generace. (31) 

Rozdělení karoserií dle vzhledu a užití: 

Ne vždy je na první pohled jasné, do které skupiny automobil spadá. Vzhledem 

k modernímu provedení automobilů a konkurenčnímu boji výrobců ve všestrannosti využití se 

kategorie často prolínají.  

Pro potřebu diplomové práce si jednotlivé druhy přiblížíme. 

Sedan – Jde o typ karoserie vozidla, u které je oddělen zavazadlový prostor od prostoru 

pro posádku a zároveň oddělený prostor pro motor. Tento typ karoserie má dvě řady sedadel 

a odstupňovanou záď. Sedan je čtyřdveřová uzavřená karoserie, přičemž zavazadelník je 

přístupný pouze malým víkem, které nezasahuje do zadního okna. (5, 6) 

 

 Obr. 2 Druh karoserie – SEDAN (5) 

Liftback – Je tří nebo pětidvéřová uzavřená karoserie, jejíž tvar je typický tím, že za spodní 

hranou okna zadních dveří je vodorovná plocha (odsazení), oproti sedanu se zadní dveře 

otevírají i se zadním sklem. Výhodou liftbacku je snadný přístup do zavazadlového prostoru, 

ale ve srovnání se sedanem není zavazadlový prostor oddělen od kabiny, jedná se tedy 

o dvouprostorový automobil. Liftback se používá hlavně u vyšší tříd vozidel. (8) 
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 Obr. 3 Druh karoserie – LIFTBACK (7) 

Hatchback- Karoserie vyznačující se splývavou zádí, otevíranou v téměř celé ploše, 

jedná se o tří nebo pětidvéřovém uspořádání se dvěma řadami sedadel. Hatchback je karoserie 

používaná především u vozů nižších tříd, v dnešní době se jedná o jeden z nejužívanějších 

druhů karoserie. Historie tohoto druhu karoserie se datuje do meziválečného období, kdy vznikl 

například Ciroën Traction Avant z roku 1934. (29) 

 

 Obr. 4 Druh karoserie – HATCHBACK (8) 

Limuzína – Prostornější uzavřená karoserie, která může mít dělící stěnu mezi předními 

a zadními sedadly, jedná se tedy o sedan s dlouhým rozvorem, čtyřdveřové nebo šestidveřové 

uspořádání se dvěma nebo více řadami sedadel, sedadla mohou být umístěna i proti sobě. 

Minimální délka vozidla je 5,4 m. (8) 
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 Obr. 5 Druh karoserie – LIMUZÍNA (8) 

Kombi - Jde o typ karoserie s velkým zavazadlovým prostorem, střecha je prodloužena 

až do zadní části vozidla, svislá zadní stěna tvoří páté dveře, mývá obvykle dvě až tři řady 

sedadel, zadní jsou sklopná nebo vyjímatelné pro využití ještě většího zavazadlového prostoru. 

Prodloužená část je na bocích vozidla doplněna o třetí řadu bočních oken. Dnes mají tyto vozy 

typicky dva páry bočních dveří, v minulosti se ale vyskytovaly i kombíky s jedním párem 

bočních dveří. Takovým typickým příkladem byla Škoda 1202 z šedesátých let. (5) 

 

 Obr. 6 Druh karoserie – KOMBI (7) 

MPV( Multi-Purpose Vehicle) – Přeloženo jako velkoprostorový vůz. Jde o druh 

osobního automobilu, jenž se tvarem podobá dodávce. Obvykle se jedná o pětidveřovou 

karoserii se zvětšeným vnitřním prostorem. Od kombi se liší tím, že má zvýšenou střechu, tento 

typ karoserie je obvykle osazen dvěma až třemi řadami sedadel, které jsou obvykle vyvýšeny 

oproti konstrukci běžného osobního automobilu. Za zakladatele MPV je mnohdy považována 

první generace Renault Espace. 
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 Obr. 7 Druh karoserie – MPV (5) 

SUV (Sport-Uliti Vehicle) – Přeloženo jako sportovní užitkové vozidlo, do lehčího 

terénu a na silnici. Výrobci zkombinovali výhody většího vnitřního a zavazadlového prostoru. 

Někdy bývá odvozen z kombíků: zvětšením světlé výšky a úpravou podvozku (zavedení 

pohonu všech kol.) 

 

 Obr. 8 Druh karoserie – SUV (5) 

Crossover – Je kombinací prvků z různých tříd automobilů, svou vyšší světlou výškou 

a pohonem všech kol zapadá do kategorie SUV, prvky MPV určují tento automobil do 

městského prostředí nebo do lehčího terénu. Nový model z řady crossover představila 

společnost Škoda v letošním roce na autosalonu v Ženevě, jde o crossover Vision X.  Mezi 

zástupce crossover na aktuálním trhu patří Suzuki Vitara, Nissan Juke, Renault Captur apod. 
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 Obr. 9 Druh karoserie – CROSSOVER (5) 

Terénní vůz – Jde o vozidlo, jehož karoserie je přizpůsobena jízdě v terénu, disponuje 

převážně vyšší světlou výškou, velkými nájezdovými úhly a pohonem všech kol. Dalšími 

specifickými znaky terénního vozu jsou pneumatiky větších průměrů a speciální tlumiče 

přizpůsobené jízdě v terénu. Karoserie může být uzavřená i otevřená, takováto vozidla jsou 

využívána v záchranných systémech a armádách po celém světě. (9) 

 

 Obr. 10 Druh karoserie – TERENNÍ VŮZ (5) 

Dalšími druhy karoserií osobních vozidel jsou například: kupé, pick – up, 

kabriolet a roadster. Následující způsob dělení druhů osobních vozidel může být: sanitní, 

pohřební, obytný, požárnický, zahrádkářský, montážní, sportovní a vůz technické pomoci. (5) 

 

1.3.3 Základní koncepce osobních vozidel 

Každé vozidlo musí mít motor a převodná ústrojí, což jsou všechna ústrojí, která jako 

celek nebo jednotlivě spojují motor s hnacími koly vozidla za účelem přenosu točivého 

momentu nebo jeho přerušování i za účelem změny jeho velikosti nebo smyslu . Motor zajišťuje 
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tažnou sílu, převodovka ji mění podle vnějších odporů a rozvodovka sílu ještě navyšuje a 

rozvádí ke hnacím kolům. Motor a převodovka mají určitou hmotnost a nemůžou být umístěny 

v těžišti vozidla, protože ovlivňují při pohybu vozidla jízdní i trakční vlastnosti. Podle toho, 

kde je ve vozidle umístěno poháněcí, převodné a rozvodné ústrojí vzhledem k nápravám, 

mluvíme o koncepci automobilu. (12, 38) 

Základní koncepce automobilu se dělí do 3 skupin: 

1. Klasická koncepce – Motor s převodovkou je umístěn vpředu, před anebo nad přední 

řízenou nápravou v podélné ose vozidla. Hnací síla je potom přenášena od motoru, přes 

spojku do převodovky a dále pomocí kloubové hřídele do rozvodovky hnací nápravy. 

Těžiště je potom umístěno blíže k přední nápravě, jedná se o nejstarší způsob konstrukce 

automobilu.  

• Výhody – Větší a dobře přístupný zavazadlový prostor, větší množství různých 

verzí karoserie. (13) 

• Nevýhody – Abychom přenesli krouticí moment na zadní kola, musíme převodovku 

a rozvodovku v zadní nápravě spojit dlouhým spojovacím hřídelem, 

který je zdrojem hluku a zmenšuje prostor podlahové části, nedotáčivost na suché 

vozovce při průjezdu zatáčkou, při snížených adhezních podmínkách náchylnost na 

smyk. (33, s.10) 

 

 

 Obr. 11 Klasická koncepce osobního automobilu (13) 

 

2. Přední pohon – Motor s převodovkou a rozvodovkou jsou umístěny podélně, napříč 

nebo před přední nápravou. Těžiště vozidla je posunuto k přední hnací nápravě. 

Jde o nejrozšířenější způsob koncepce. (12) 

• Výhody – Velký a dobře přístupný zavazadlový prostor, vetší množství různých verzí 

karoserie, bezpečnější průjezd zatáčkou. Jde o typ koncepce, u které odpadá spojovací 

kloubový hřídel. Jednoduchá konstrukce zadní hnané nápravy.  



25 

• Nevýhody – Vlivem odlehčení přední nápravy automobilu při rychlém rozjezdu vlivem 

posunu těžiště k zadní straně je snížena adheze. Jde o typ koncepce se složitější 

konstrukcí karoserie.  

 

 

 Obr. 12 Koncepce přední pohon (13) 

 

3. Zadní pohon – Motor s převodovkou a rozvodovkou je umístěn u zadní nápravy. Může 

být uložen podélně i příčně. Pokud je motor umístěn napříč před zadní nápravou, 

označuje se jako provedení s motorem uprostřed. (33) 

• Výhody – Velký přenos hnací síly na vozovku vlivem posunu těžiště k zadní nápravě. 

Tudíž je zadní náprava dostatečně zatížena zejména pří jízdě do svahu a akceleraci. Jde 

o typ koncepce s jednoduchou konstrukcí přední nápravy a bez nutnosti použití 

spojovacího kloubového hřídele. (12) 
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• Nevýhody – Nedostatečně velký zavazadlový prostor, při průjezdu zatáčkou dochází 

k přetáčivosti, skoro žádná možnost vytváření různých karoserií, horší 

chlazení a vytápění vozidla. 

 

 

 Obr. 13 Koncepce zadní pohon (13) 

 

Další skupiny rozdělení vozidel podle druhu koncepce: 

4. Pohon všech kol (4x4) - Jde především o typ koncepce pro zlepšení trakce rozdělením 

celkové tažné síly na více kol. Na kvalitním povrchu se tato vlastnost příliš neprojevuje, 

ale ve zhoršených podmínkách už je rozdíl výrazný.  

Skupinu koncepce pohon všech kol můžeme ještě dělit na: 

• Neustále poháněné obě nápravy 

Obě nápravy jsou neustále poháněné.  Osobních vozidel s předním pohonem se 

rozvodovka zadní nápravy pohání rozdělovací převodovkou pomocí 

kloubového hřídele. Mezinápravový diferenciál má za úkol vyrovnávat rozdíl 

otáček mezi přední a zadní nápravou.  

• Připojitelný pohon všech kol 

Pomocí rozdělovací převodovky, která je součástí manuální převodovky, jsou 

vedeny kloubové hřídele k zadní a přední nápravě. Převážně je poháněná zadní 

náprava a přední se v případě potřeby připojuje. (13) 

 

 

 Obr. 14 Pohon všech kol (13) 
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5. Hybridní pohon – pohon automobilu zajišťují dva různé motory, změna pohonu je 

možná i během jízdy. (12) Hybridní pohon je mezičlánkem v pohonu automobilu 

klasickým spalovacím motorem a elektromotorem, tudíž pro pohon automobilu jsou 

používány – spalovací motor a elektromotor.  

 

 

 Obr. 15 Hybridní pohon (13) 

 

 

Uspořádaní hybridních pohonů: 

Sériové uspořádání 

„Jednotlivé hnací čísti jsou umístěny za sebou. U sériových hybridních systému spalovací motor 

pohání stejnosměrný generátor, který přes měnič stejnosměrného proudu na střídavý pohání 

hnací elektromotor, popř. dobíjí akumulátor. Jde vlastně o elektromobil doplněný o generátor 

poháněný spalovacím motorem. Velkou nevýhodou tohoto uspořádání je nutnost použití 

vícenásobné přeměny energie a tím i nižší mechanická účinnost mezi spalovacím motorem 

a hnací nápravou vozidla.“ ( 34, s.41) 

 Paralelní uspořádání  

„V takovém případě hybridní systém používá k pohonu kol vozidla oba zdroje energie. 

U paralelních hybridních pohonů pracuje elektromotor ve dvou režimech – v motorickém 

chodu (s otáčkami nižšími než synchronními) jako hnací jednotka a v generátorovém chodu 

(s otáčkami vyššími než synchronními) jako zdroj energie pro dobíjení akumulátoru. Výhodou 

je to, že při provozu se spalovacím motorem nedochází k žádnému zhoršení oproti normálnímu 

provozu vozidla. Současným zapnutím obou zdrojů energie je možno při nízkých otáčkách 

spalovacího motoru zvýšit hnací sílu. V kombinovaném provozu zůstává spalovací motor trvale 
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zapnut, teprve při velkém zrychlení se zařadí hnací elektromotor, čímž se zvýší krátkodobě 

špičkový výkon. Rovněž při elektrickém provozu může být následným spuštěním spalovacího 

motoru zlepšena jízdní dynamika vozidla.“ (34, s. 42)  

1.3.4 Třídy osobních vozidel 

Rozdělení osobních vozidel do zaužívaných obchodních tříd není stanoveno žádným 

zákonem ani žádnou technickou normou, o takovém rozdělení rozhodují samotní výrobci za 

účasti organizací, které se zabývají analýzami trhu. Neexistence obecně závazných pravidel 

zároveň vysvětluje, proč se některé hraniční modely ocitnou v jiné kategorii, než ve které by je 

intuitivně chtěla vidět část zákazníků. Časté přesvědčení o tom, že o zařazení daného vozidla 

do tříd rozhodují jeho vnější rozměry nebo rozvor náprav, pochází ze situace ve Spojených 

státech amerických (USA), kde jsou třídy automobilů definovány federální normou, ne podle 

velikosti, ale podle celkového objemu prostoru pro cestující a zavazadla. V Evropě se avšak 

s žádnou takovou normou nesetkáme, Evropská komise (EK) sice pracuje s vlastní klasifikací, 

ale jednotlivé kategorie nemají přesnou definici. Z hlediska technických předpisů rozlišujeme 

pouze kategorie vozidel, které jsou evropskými předpisy jasně definovány. V České republice 

(ČR) kategorie vozidel upravuje zákon č. 56/ 2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu na 

pozemních komunikacích. 

Primárně tedy řadí každý nový model do dané třídy už jeho výrobci a to v nejrannější 

fázi, kdy se rozhoduje o tom jaké místo na trhu má vozidlo zaujmout. V ČR tedy třídy vozidel 

vyplývají z rozdělení Evropské komise (EK) a zejména agentur, které poskytují analýzu trhu v 

nad národní i národní úrovni, tuto roli plní Svaz dovozců automobilů (SDA). (13) 
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Tabulka 1 Obchodní třídy vozidel (13) 

Označení Třídy dle EK Třídy dle SDA Vozidlo patřící do třídy 

A mini cars Mini Fiat 500 Fiat Panda 

B small cars Malé Škoda Fabia BMW i3 

C medium cars nižší střední Peugeot 308 Škoda Rapid 

D large cars Střední VW Passat Škoda Octavia 

E executive cars vyšší střední MBW řady 5 Škoda Superb 

F luxury cars Luxusní Mercedes – Benz S Mercedes– Benz R 

S sport cars Sportovní Porsche 911 Opel Cascada 

M multi purpose cars MPV Renault Scénic VW Multivan 

J sport utility cars Terénní Land Rover Evoque Nissan Qashqai 

 

Tabulka 2 Rozdělení jednotlivých modelů v roce 2014 (13) 

Třída mini malé nižší střední střední vyšší střední Luxusní 

Skupina  A B C D E F 

Skupina 1 2 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7 

Délka (mm) <3900 <4300 <4500 <4600 <4700 <4800 <5000 <5200 

Rozvor (mm) <2500 <2600 <2700 <2800 <2900 <3000 

Běžný výkon (kW) <45 40 - 132 59 – 190 75 - 210 100 - 270 170+ 

 

Další dělení vozidel vyplývá z jejich bezpečnosti , kterou hodnotí zahraniční organizace. 

Organizace The European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) používá vlastní 

třídění:  

• Supermini,  

• malé rodinné vozy,  

• velké rodinné vozy,  

• luxusní vozy,  
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• roadstery, 

• malé terénní vozy,  

• velké terénní vozy, 

• malá MPV,  

• velká MPV. (10) 

Euro NCAP vytvořil pětihvězdičkový systém hodnocení bezpečnosti vozidel, který 

pomáhá spotřebitelům snáze porovnávat vozidla a identifikovat tak pro ně nejbezpečnější 

volbu. Takové bezpečností hodnocení vychází ze sérií testů vozidel, které byly navrženy 

a provedeny společností Euro NCAP, v těchto testech může nový automobil získat až pět 

hvězdiček.  

EURO ENCAP provádí především tři druhy testů:  

• Čelní náraz do neformovatelné překážky se 40 % překrytím, rychlostí 64 km/h,  

• boční náraz do boku v rychlosti 50 km/h, 

• boční náraz na sloupek (tzv. pool test) se provádí v rychlosti 26 km/h. (10 , 11) 
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2 VNÍMÁNÍ 

Vnímáni patří mezi základní procesy orientace člověka, jde o proces odrazu 

předmětů a jevů, které v daném okamžiku působí na smyslové orgány. Je to 

schopnost a dovednost smyslů pociťovat a uvědomovat si vnější i vnitřní podněty. Při vnímání 

vycházíme z toho, že okolní svět nemá žádnou stálou polohu v čase, ale neustále se mění. Je to 

dané především tím, že objekty v prostředí i řidič a ostatní cestující ve vozidle neustále mění 

svoji pozici vůči prostředí. (15) 

Během vnímání řidič registruje celou řadu podmětů, které je následně nucen zpracovat. 

Nejprve dochází k analýze vnímaného objektu na jednotlivé složky, výsledkem je počitek, ty 

se pak sjednocují v celek (vjem). 

Vnímání tedy dělíme do pěti skupin podle smyslových orgánů: zrakové, čichové, hmatové, 

sluchové a chuťové.  

Nejpodstatnější význam pro bezpečné řízení vozidla má vnímání zrakové. To především 

pro řidiče, kterému poskytuje základní informace o dopravní situaci i o situaci ve vztahu 

k vlastnímu vozidlu. Vnímání je záležitostí zcela osobní a představuje výběr mezi tím, co 

dopravní situace nabízí a tím, co řidič potřebuje registrovat. (15, 16) 

Pří řízení lze vnímání dělit na vnímání dvojího druhu. Za prvé na to, které se bezprostředně 

týká dopravní situace a za druhé na to, které se týká plánování cesty 

tedy tzv. myšlenkové a představové vyhodnocení trasy. Proces pro vyhodnocení a zpracování 

trasy je ten, který zahrnuje schopnosti, které řidiči umožňují sbírat, organizovat, ukládat a poté 

zpracovávat informace o prostorovém okolí. Tento proces zpracování trasy neovlivňuje při 

jízdě pouze řidiče, ale má podobný dopad i na spolucestující ve vozidle. Tyto schopnosti se 

mění s vývojem jedince, s jeho věkem a zkušenostmi. Výsledkem je osobité vyjádření určité 

části prostorového okolí, jak si ho řidič nebo jiný jednotlivec představuje. (17)  

 Neopomenutelné pro bezpečné řízení vozidla je také sluchové vnímání, protože některé 

informace o vozidle a impulzy z okolí přijímá jedinec sluchem. Především řidič musí být 

schopen jednotlivé zvuky správně rozpoznat, určit jejich příčinu a směr odkud pocházejí. 

Příkladem zvuku, který řidič musí rozpoznat, mohou být výstražná zvuková znamení nebo 

zvuky vozidla, které zprostředkovávají informace o technickém stavu vozidla. (17, 18) 
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2.1 VNÍMÁNÍ SPOLUJEZDCE A ŘIDIČE 

„Procesy vnímání tvoří nedílnou součást poznávacích procesů. Prostřednictvím 

vnímání, jehož nejjednodušší součástí jsou počitky a vjemy, dochází k poznávání barev, 

času a prostoru. Podle intenzity podnětů a jejich působením na receptory jsou vyvolány vjemy 

různé intenzity a různého charakteru. Poznávání probíhá ale i za pomocí představ, které se 

rozlišují na fantazijní a paměťové a pomocí myšlení, prostřednictvím kterého dochází 

k vytváření pojmů a myšlenkovému řešení problému.“ (19, s. 12) 

Vnímání se uskutečňuje na několika úrovních: rozlišujeme vnímání smyslově 

pohybové, výsledkem je rozlišování figur ve vjemovém poli a dále vnímání významově 

aktivační určeno pro vnímání podnětů a symbolů. Obě tyto úrovně hrají z pohledu vnímání 

důležitou roli v dopravních situacích. (20) 

2.1.1 Vnímání smyslově pohybové 

Výsledný vjem může být ovlivněn i citlivostí vnímání, proto se vnímané pole člení na 

figuru a pozadí. U každého jedince zdánlivě záleží na tom, co chce vnímat jako figuru a co jako 

pozadí. Pokud jedinci vnímané předměty a okolí dobře znají, tak pro ně bývá velmi snadné 

vyčlenit figuru a pozadí. Jako nejznámější příklad této problematiky je Rubinova váza, kde 

základní vlastností vnímání je soustředění (centrace), kdy přesněji vnímáme určitý objekt 

v popředí a ostatní ustupují do pozadí. (19, 20 )  

 

 Obr. 16 Rubinova váza (20) 

2.1.2 Vnímání prostoru a objektů 

Neustále se pohybujeme v prostoru a jsme ovlivňováni objekty, které prostor vyplňují, 

proto je pro nás správné vnímání prostoru velmi důležité. Nesprávná lokalizace předmětů ztrácí 
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na funkci orientační. Vnímání prostoru je důležité i v dopravních situacích, kdy musíme umět 

odhadnout, jak jsou dané předmět rozmístěny, abychom na ně mohli správným způsobem 

reagovat. Dále nám napomáhají se v novém ale i dobře známém okolí orientovat. Kdybychom 

neměli reálnou představu o uspořádání objektů v prostoru, právě za volantem, neuměli bychom 

spolehlivě předpovědět vývoj dané situace. Tím by docházelo k ohrožování svého okolí 

ale i sama sebe, především na křižovatkách, v zatáčkách či před každou překážkou na vozovce. 

(21) 

Základem vnímání prostoru je binokulární vidění, toto vidění je přirozenou vlastností 

člověka. Tuto vlastnost má každý zdravý jedinec, který má správně vyvinuté obě oči a jehož 

nervová soustava z nich umožňuje správně zpracovávat signály. Při pohledu jedním okem je 

člověk schopen vnímat obraz jednotlivě z každého oka. Při pohledu oběma očima jsou vnímané 

obrazy spojeny v jeden a je umožněno vnímání do hloubky obrazu. (21) Informace o prostoru 

nám nepodává jen binokulární vidění ale i paralaxa pohybu, díky níž dokážeme vytvořit co 

nejvíce přesnou představu o pozici objektů a o jejich vzdálenosti v porovnání se sledovaným 

objektem. Takovou schopnost prostorového vnímání lze ztratit např. u řidičů, kteří usednou za 

volant pod vlivem alkoholu. 

Následkem zpracování informací o vnímaném objektu se nám dostává zpráva o tvaru 

objektu, velikosti, barvě, poloze a jiných vlastnostech. Základní rozdělení tvarů – čtverec, 

trojúhelník, kruh a křivka. Jejich poutavost je velmi rozdílná, méně nás upoutají čtvercové 

tvary, které se vyskytují ve velkém množství. Řidič i spolujezdec nejčastěji narazí na čtvercový 

tvar u vozovek např. billboardy, směrové tabule. Na rozdíl od trojúhelníkové tvary, které díky 

svým ostrým úlům, vyjadřují pozor, tím přitahují pozornost jedince např. dopravní značky. (21) 

2.1.3 Vnímání rychlosti a pohybu 

Vnímání pohybu chápeme jako odraz změny polohy předmětu v prostoru. Objekty se 

vždy pohybují ve vztahu k prostředí a jakýkoliv pohyb kolem nás přitahuje naši pozornost. To 

nás vědomě či nevědomě nutí pohlednou tím směrem, kterým se objekt pohybuje, proto je nutné 

rozlišovat, zda jde o pohyb skutečný či zdánlivý.  

Při skutečném (reálném) pohybu jde o případy kdy:  

• Objekt se pohybuje po nehybném pozadí, 

• sítnicový obraz předmětu je nehybný, pohybuje se pozadí, 

• obrazy vnějšího světa přebíhají přes sítnici. (22) 
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V běžných každodenních situacích, zejména při jízdě ve vozidle, je velmi stěžejní mít 

přehled o tom, jak rychle a pod jakým úhlem se subjekty v zorném poli k nám přibližují nebo 

my k nim. Informace o pohybu nám umožňují sledovat trajektorii vozidla (objektu), čímž je pro 

nás jednodušší určit, zda objekt stihne před daným místem zastavit případně jinak reagovat, 

nebo nám umožnit vzniklou situaci řešit jiným vhodným způsobem (např. odvrácením místa 

střetu). 

Pohyb objektu ve vztahu k prostředí nám také umožňuje odhadovat jeho rychlost. 

Rychlost je možné určovat díky tomu, že většina předmětů v prostoru má neměnnou polohu. 

Když dojde k situaci, že se dva předměty začnou pohybovat po stejném nebo velmi podobné 

trajektorii, určení rychlostí se stává mnohem složitější a dochází ke zkreslení. Především 

u řidičů je velmi důležité, aby dobře vnímali rychlost a změny jak vlastního vozidla, tak vozidel 

ostatních, především vozidel jedoucí do protisměru. (17) 

2.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VNÍMÁNÍ 

Psychologický pohled na činnost řidiče silničního motorového vozidla zaměříme 

především na rozpoznávání a mapování příčin dopravní nehodovosti. Vycházíme ze 

skutečnosti, že řízení silničního motorového vozidla je komplexní úloha, která zahrnuje celou 

řadu aspektů, kterými jsou senzomotorická koordinace, reakční doba, pozornost, emoce, 

motivace, vliv denní doby na řidiče a únava.  

2.2.1 Únava  

Jde o sníženou schopnost vykonávat činnost, která vyplývá z předchozího vynaloženého 

úsilí. Únava je obranným a ochranným mechanismem organismu, chrání zatěžovaný 

organismus před možným poškozením z přetížení. Únava úzce souvisí s úrovní řidičovy 

pozornosti, projevuje se postupným ubýváním výkonnosti a přibýváním chyb, psychicky 

souvisí se zhoršeným vnímáním, sníženou pozorností a změnami nálad. Každý jedinec má jinou 

hranici, kdy začne pociťovat únavu a u každého jedince je projev únavy velice subjektivní. 

Z hlediska řízení vozidla lze únavu rozdělit na:  

• „Fyzickou únavu, která je daná samotným sezením ve vozidle, které zatěžuje 

nejvíce svaly držící hlavu a trup ve vzpřímené poloze. Převažuje námaha statická 

nad pohybovou, únava nervových reflexů, která se projevuje s únavou fyzickou 

současně, nebo ještě dříve vede rovněž ke zhoršení pohybových funkcí 

a tím, že je řízení vozidla souhrnem různých reflexních mechanismů 
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a z automatizovaného jednání (např. řazení rychlostních stupňů) se tyto reflexy 

i jednání častým opakováním unaví.“(28, str. 92) 

Fyzická únava ve vozidle neovlivňuje jen řidiče, může mít vliv i na zbytek 

cestujících, avšak ne v takové míře. Z tohoto důvodu může být jeden z aspektů, 

který ovlivňuje subjektivní vnímání rychlosti vozidla z pohledu spolucestujících 

a jejich následné výpovědi po dopravní nehodě. 

• „Únava duševní, která je únavou v oblasti duševních funkcí, vede 

k přecitlivělému jednání, mnohdy k přehnaným reakcím na slabé podněty, 

k obtížné koncentraci především řidiče na více dějů probíhajících v dopravní 

situaci současně.“ (28, s. 92) 

• „Únava smyslových orgánů, postihuje především zrakové ústrojí, které je 

namáháno nejvíce a které také reaguje nejcitlivěji. Vyvolává výpadky zorného 

pole, snižuje zrakovou ostrost, způsobuje poruchy hloubkového 

vidění a rozlišovací zrakovou schopnost pří jízdě za šera.“ (28, s. 92) 

 Nejhorším stupněm únavy je vyčerpání, při němž může dojít až ke změně vnímání, 

halucinacím, depresím a zmatenosti, což v souvislosti s řízením motorového vozidla může 

způsobovat vznik dopravní nehody. (28) 

2.2.2 Agresivita 

Agrese – z latinského agressio = výpad, útok vůči věci nebo osobě. Jde tedy o chování, 

které záměrně ubližuje nebo omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby či věci. Agrese může 

vzniknout v afektu nebo se může jednat o agresi úmyslnou.  

Agresivita – vlastnost, postoj nebo vnitřní pohotovost k agresi. V širším smyslu se takto 

označuje schopnost organismu mobilizovat síly k zápasu o dosažení nějakého cíle a schopnost 

vzdorovat těžkostem. Agresivita je tedy poměrně stálá predispozice jednat agresivně v různých 

situacích. K agresivním sklonům jednání dochází například v příliš hlučném nebo horkém 

prostředí. V souvislosti s dopravou lze tedy konstatovat, že k agresivnějšímu chování řidičů 

dochází zpravidla v letních měsících v centru měst.  

2.2.3 Emoce 

Emoce jsou psychologický proces, zahrnující subjektivní zážitky 

příjemností a nepříjemností, provázené fyziologickými změnami, motorickými projevy, 

změnami pohotovosti a zaměřenosti. Fyziologickým základem je zajišťování součinností 

nervové i hormonální soustavy, tvoří ho biochemické procesy limbického systému. 
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Hypotalamus je centrem emocí, jde o část mezimozku, jehož činnost spočívá ve sledování 

jednotlivých vnitřních orgánů do komplexní odpovědi. Tudíž má za úkol připravovat všechny 

orgánové soustavy na fyzickou nebo psychickou zátěž. Emoce se relativně snadno přenášejí na 

ostatní (panika, smích, pláč apod.). Dlouhodobé a silné působení emoce může vést ke změnám 

zdravotního stavu nebo k jeho poškození. (25, 26) 

2.2.4 Stres 

Stres je fyziologická reakce, kterou naše tělo reaguje na život ohrožující situace. Je to 

poplachová reakce na „boj nebo útěk“, při níž člověk mobilizuje energii potřebnou pro rychlou 

a soustředěnou akci. Stresem je i reakce na přímé ohrožení, ale i očekávání ohrožení, s ní 

spojená např. úzkost, obava, napětí a strach. Naše tělo reaguje na stresory tím, že spustí složitý 

řetěz reakcí na vnímání ohrožení. Stres rozdělujeme na dva druhy eustres (jde o pozitivní zátěž, 

která v přiměřené míře jedince stimuluje k vyšším a lepším výkonům) a distres (jedná 

se o nadměrnou zátěž, která může jedince ohrozit a vyvolat onemocnění či dokonce smrt). 

(26, 27) 

2.2.5 Pozornost a nepozornost  

„Každodenní zkušenost nás poučuje o tom, že jedinec je některými okolními předměty 

„přitahován“, vybírá si je mezi ostatními.“(28, s. 87) Toto zaměření pozornosti k objektu, 

myšlence a události je součástí vybrané aktivity člověka, tato aktivita je především pro řidiče 

velmi důležitá. Selektivní aktivity člověka mohou omezovat pozornost, to se může 

projevit i v případě zaznamenávání subjektivní rychlosti osobního vozidla od dotazovaných 

respondentů, čímž se tato diplomová práce dále zabývá. Takovým ovlivňující aspektem při 

jízdě mohou být pro spolujezdce okolní objekty u vozovky (např. stromy, sloupy veřejného 

osvětlení, domy, dopravní značky, atd.) 

Pozornost dělíme na: 

• Spontánní (bezděčnou), 

• úmyslnou, 

• rozdělenou, distributivní. (28, s. 88) 
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3 METODIKA 

Experimentální část diplomové práce se skládá ze dvou úkolů. Prvním úkolem byl návrh 

experimentálního měření subjektivní rychlosti u osobních vozidel, přičemž hlavním cílem 

měření bylo zjistit subjektivní pocity rychlosti posádky vozidla, vyjma řidiče. Ty můžou být 

nápomocny k dalšímu zpracování při výpovědích svědků dopravních nehod. V případě 

dopravní nehody jsou účastnící povinni podat výpověď Policii ČR a to především o příčině či 

průběhu dopravní nehody. Jedním z aspektů, které uvádí ve svých výpovědích je rychlost 

vozidla před dopravní nehodou, kde byli jako přímí účastníci. Druhým úkolem bylo provést 

přípravu, samotné měření v terénu a naměřené výsledky následně vyhodnotit. 

3.1 POUŽITÉ METODY 

Pozorování - je základem jakékoliv výzkumné metody, jde o záměrně plánované 

sledování s vytyčeným cílem, předem stanovenou dobou a počtem pozorování.  

Měření - určitým druhem pozorování je měření, navazuje na popis tím, že ho rozvádí 

a upřesňuje. Cílem je určení kvalitativní stránky určité vlastnosti pozorovaného jevu, případně 

srovnání jevů. (35) 

Experiment - rozumíme pokus, který je pozorováním určitého jevu za kontrolovaných 

nebo řízených podmínek. Cílem experimentu je ověření pravdivosti určité hypotézy nebo teorie. 

Analýza - je proces reálného nebo myšlenkového rozkladu zkoumaného objektu na dílčí 

části, které se dále stávají předmětem dalšího zkoumání. (35) 

 Indukce - je vyvození obecného závěru na základě poznatků o jednotlivostech. 

Umožňuje dojít k podstatě jevů, stanovit jejich zákonitosti. 

3.2 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 

K problému měření subjektivních odhadů rychlosti bylo přistupováno takto: 

• Nejprve byl navržen postup měření a potom prostředky k tomu určené, 

• výběr různých vozidel, která se budou na měření podílet, opatření jejich 

dostupnosti, 

• zaměření na výběr respondentů, kteří jsou ochotni se experimentu 

zúčastnit a splňují požadované podmínky, 

• návrh a výběr optimální varianty prověřovaných rychlostí, 
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• prozkoumání a vytyčení vhodné trasy v blízkosti bydliště všech respondentů, 

vhodnost trasy na měření za běžného provozu, 

• stanovení řidiče, který se zúčastní všech měření 

• samotné plánování realizace měření za podobných klimatických podmínek, 

• samotná realizace měření (dotazování respondentů), 

• následné vyhodnocení nashromážděných dat během dvouměsíčního časového 

úseku. 

Potřebné pomůcky pro měření: 

Pro samotné měření nebylo zapotřebí žádných speciálních pomůcek, vyjma testovaného 

vozidla a připravených tabulek pro respondenty s psacími potřebami. Každé měření bylo vždy 

řádně písemně dokumentováno. Fotodokumentace vozidel byla pořízena fotoaparátem Canon 

EOS 200D + 18 – 55 mm DC III, video záznam kamerou Lamax Drive C3. 

3.2.1 Postup měření 

Základem měření bylo stanovení tří prověřovaných rychlostí, pro svoji práci jsem 

zvolila rychlosti – 50 km/h, 70 km/h a 100 km/h s tím, že rychlost 100 km/h byla ve dvou 

případech přizpůsobena výkonu vozidel Škoda Favorit a Škoda Felicia a to úpravou na 90 km/h. 

První měření k diplomové práci proběhlo v březnu 2017, kde jsem v rámci seminární 

práce do předmětu Analýza silničních nehod I. provedla prvních dvanáct desetikilometrových 

okruhů s šesti vozidly a čtyřmi respondenty, každá rychlost byla prověřena 144 krát. 

V návaznosti na výsledky prvního měření jsem se vyvarovala některých chyb, tyto chyby se ve 

většině případů týkaly mé komunikace s řidičem vozidel. Proto byl pro zvýšení kvality měření 

zvolen jeden řidič, účastnil se všech měření a sám si stanovil pořadí prověřovaných rychlostí, 

tak aby v průběhu jízdy nebylo možné pro respondenty rozpoznat jejich opakování. 

Řidič  

Muž ve věku 53 let, majitel několika vozidel značky Škoda, s řidičským oprávněním skupiny 

B, B1, A, T od roku 1988. V minulosti řidič z povolání, najeto přibližně kolem 1 000 000 km. 

Za svoji řidičskou kariéru vystřídal několik druhů vozidel, proto jeho řidičské schopnosti 

hodnotím jako velmi dobré. 

Dalším úkolem, ještě před zahájením samotného měření, bylo si uspořádat jednotlivé 

respondenty do skupin, ve kterých byli prověřováni. První měření pro tuto diplomovou práci 

bylo zahájeno v listopadu 2017 a ukončeno v začátku dubna 2018. Experiment byl rozdělen do 
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několika etap, první etapa rok 2017 – měření s vozidlem Karoq, Octavia, Fabia, druhá etapa 

únor 2018 – měření s vozidlem Felicia a Superb, třetí etapa březen 2018 – měření s vozidlem 

Favorit a poslední čtvrtá etapa začátek dubna 2018 – noční měření s vozidlem Fabia.  

 Průběh měření byl následovný: řidič vozidla věděl, že za jeden okruh daným vozidlem 

musí nejlépe čtyřikrát dosáhnout každé stanovené rychlosti, tak aby mohli být respondenti 

sedící na zadních sedadlech dotazováni celkem na 12 pocitových rychlostí u každého 

konkrétního vozidla. Pro maximální naplnění kapacity vozidla bylo toto pro každou jízdu vždy 

obsazeno třemi respondenty, řidičem a organizátorem měření, který si sám jednotlivé rychlosti 

zapisoval stejně jako respondenti s výjimkou toho, že viděl na tachometr. Každý z respondentů 

měl zamezen výhled na tachometr a v okamžiku dosažení stanovené rychlosti byl dotázán na 

jeho subjektivní pocit rychlosti a zároveň ho zapsal do předem připravené tabulky. 

S každým jednotlivým vozidlem bylo provedeno min. 8 měření na zvolené trase tak aby 

byli prověřeni všichni respondenti. Celkový počet měřených jízd s vozidly byl stanoven 

na 48 pro základní experiment (= respondent sedící na zadním sedadle). Dále bylo provedeno 

6 měřících jízd u vozidel Favorit, Felicia, Superb a Karoq pro další experiment (= respondent 

sedící na předním sedadle). V poslední řadě bylo provedeno měření s vozidlem Fabia a šesti 

respondenty (= noční měření). 

 Celkový počet ujetých kilometrů při měření cca 560 km, celkem 

prověřeno 1728 rychlostí z toho přibližně 600 krát prověřena rychlost 50 km/h a 600 krát 

rychlost 70 km/h, u rychlosti 90-100 km/h došlo maximálně k 530 prověření z důvodu běžných 

dopravních komplikací na trase při měření (kdy nebylo technicky možné dosáhnout rychlosti 

100 km/h). 

3.2.2 Trasa měření  

Pro měření potřebné pro danou diplomovou práci byla stanovena trasu, na které bylo 

výše uvedené měření provedeno. Výběr trasy byl zaměřen na nejbližší okolí bydliště všech 

účastníků experimentu pro lepší mobilitu. Zvolená trasa musela splňovat určité požadavky 

potřebné k danému měření:  

• dostatečná délka okruhu – na jedno projetí okruhu muselo dojít k prověření 

dvanácti stanovených rychlostí, 

• nízká intenzita provozu – z důvodu měření za běžného provozu ve dne i v noci,  

• různé úseky sjízdnosti – na trase se prověřovala rychlost 50 km/h, ale také 

rychlost 100km/h. 
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Šlo o 10 km okruh v olomouckém kraji (mezi obcemi Vilémov–Bohuslavice–Olbramice). Podle 

možností byla zvolena trasa, která obsahuje různě sjízdné úseky, část trasy vedla přes obec 

Olbramice a část obcí Vilémov, další 2 km dlouhý úsek je lesem kde je několik ostrých zatáček 

a v neposlední řadě nesměla chybět delší rovina, která se táhne mezi lány polí. V okolí zvolené 

trasy se nachází několik objektů, které by mohly být záměrně rušivými aspekty při subjektivním 

vnímání rychlosti (např. ovocný sad podél silnice, sloupy veřejného osvětlení, most, zalesněná 

plocha, zastavěné území, samostatně stojící dům u lesa, rybníky, klášter, atd.) Jde o silnici III. 

třídy 37340 mezi obcemi Vilémov–Bohuslavice–Olbramice a silnici III. třídy 37316 mezi 

obcemi Olbramice–Vilémov. Nejnižší bod testované trasy je v nadmořské 

výšce 360 m a naopak nejvyšší bod trasy je 431 m. n. m. Na celé délce se nachází maximální 

stoupáni 147 m a klesání 148 m. Silnice, na kterých bylo měření prováděno, nebyly v nejlepším 

technickém stavu, tudíž některé části trasy byly sjízdné jen při nízkých rychlostech. 

 

 Obr. 17 Vytyčená trasa měření (37) 

3.3 POPIS SOUBORU TESTOVANÝCH VOZIDEL 

Pro experimentální část práce bylo zapotřebí zvolit vhodný vozový park, se kterým mělo 

být měření prováděno. Dle dostupnosti a vlastních možností je práce zaměřena pouze na vozy 

značky ŠKODA, čím je zajištěno také možné porovnání jednoho výrobce vzhledem k různému 

stáří vozidel, různé ekonomické třídě, různé výbavě a komfortu. Vozidla byla zvolena nejen 

podle stáří, ale také podle modifikace, objemu motoru a výkonu s ohledem na zastoupení nižší, 

střední i vyšší třídy. 
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3.3.1 Přehled vybraných vozidel pro měření 

• ŠKODA Favorit  

o Rok výroby: 1991, 

o modelová řada: 1.3 GLXi 

o druh karoserie: hatchback, 

o objem motoru: 1289 cm3, 

o výkon motoru: 40 kW, 

o palivo: benzín, 

o převodovka: manuální, 

o počet převodových stupňů: 5- stup. 

 

 Obr. 18 ŠKODA Favorit (vlastní zdroj) 

 

 Obr. 19 ŠKODA Favorit (vlastní zdroj) 

 

• ŠKODA Felicia 

o Rok výroby: 1996, 

o modelová řada: 1.9 Classic, 

o druh karoserie: hatchback, 

o objem motoru: 1896 cm3, 

o výkon motoru: 46 kW, 

o palivo: nafta, 

o převodovka: manuální, 

o počet převodových stupňů: 5- stup. 
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 Obr. 20 ŠKODA Felicia (vlastní zdroj) 

 

 Obr. 21 ŠKODA Felicia (vlastní zdroj) 

 

• ŠKOODA Fabia 

o Rok výroby: 2004, 

o modelová řada: 1.2 HTP, 

o druh karoserie: kombi, 

o objem motoru: 1198 cm3, 

o výkon motoru: 47 kW, 

o palivo: benzín, 

o převodovka: manuální, 

o počet převodových stupňů: 5- stup. 

 

 Obr. 22 ŠKODA Fabia (vlastní zdroj) 

 

 Obr. 23 ŠKODA Fabia (vlastní zdroj) 

 

• ŠKODA Octavia 

o Rok výroby: 2008, 

o modelová řada: 2.0 TDI CR, 

o druh karoserie: hatchback, 

o objem motoru: 1968 cm3, 



43 

o výkon motoru: 79 kW, 

o palivo: nafta, 

o převodovka: manuální, 

o počet převodových stupňů: 5- stup. 

 

 Obr. 24 ŠKODA Octavia (vlastní zdroj) 

 

 Obr. 25 ŠKODA Octavia (vlastní zdroj) 

 

• ŠKODA Superb 

o Rok výroby: 2017, 

o modelová řada: 2.0 TSI L&K, 

o duh karoserie: hatchback, 

o objem motoru: 1968 cm3, 

o výkon motoru: 206 kW, 

o palivo: benzín, 

o převodovka: automatická 

o počet převodových stupňů: 6- stup. 

 

 Obr. 26 ŠKODA Superb (vlastní zdroj) 

 

 Obr. 27 ŠKODA Superb (vlastní zdroj) 
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• ŠKODA Karoq 

o Rok výroby: 2017,  

o modelová řada: 2.0 TDI Ambition, 

o druh karoserie: SUV, 

o objem motoru: 1968 cm3, 

o výkon motoru: 110 kW, 

o palivo: nafta, 

o převodovka: automatická,  

o počet převodových stupňů: 7- stup. 

 

 Obr. 28 ŠKODA Karoq (vlastní zdroj) 

 

 

 Obr. 29 ŠKODA Karoq (vlastní zdroj) 

 

3.4 POPIS SOUBORU TESTOVANÝCH OSOB 

Výběr testovaných osob se prováděl na základě dobrovolnosti a dostupnosti. Cílem výběru 

respondentů bylo následné testování 22 osob, zařazených do tří skupin, osoby s platným 

řidičským oprávněním, osoby bez řidičského oprávnění a do poslední skupiny spadají senioři. 

Nejvíce obsazenou skupinou jsou osoby s platných řidičským oprávněným, kdy se měření 

zúčastnilo 11 osob. Ve skupině osob bez řidičského oprávnění se měření zúčastnilo pouze 5 

osob. A ve skupině seniorů měřením prošlo celkem 6 osob, z toho 4 z nich je stále majitelem 

platného řidičského průkazu. Hranice rozhodující o zařazení do skupiny řidič či senior byla 

stanovena věkem 60 let. Testované osoby se pohybovaly ve věkovém rozmezí od 14 do 82 let. 

Mezi testovanými osobami bylo 13 žen, 9 mužů a jeden nezletilý.  
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3.4.1 Přehled respondentů přítomných při měření vnímání rychlosti 

Respondent č. 1 

• Pohlaví: muž, 

• Věk: 82 let, 

• Skupina: senior – řidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 1956, 

• Majitel vozidla: ŠKODA Felicia kombi 1.3 (rok výroby 1988), 

• Řidičské zkušenosti: počet ujetých kilometrů cca 400 000 km. 

Respondent č. 2 

• Pohlaví: žena, 

• Věk: 75 let, 

• Skupina: senior – neřidič, 

• Řidičský průkaz: ne, 

• Majitel vozidla: ne. 

Respondent č. 3 

• Pohlaví: žena, 

• Věk: 71 let, 

• Skupina: senior – neřidič, 

• Řidičský průkaz: ne, 

• Majitel vozidla: ne. 

Respondent č. 4 

• Pohlaví: žena, 

• Věk: 46 let,  

• Skupina: řidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 1991, 

• Majitel vozidla: ŠKODA Fabia kombi 1.2 TSI (rok výroby 2017), 

• Řidičské zkušenosti: počet ujetých kilometrů cca 200 000 km. 

Respondent č. 5 

• Pohlaví: žena,  

• Věk: 71 let, 
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• Skupina: senior – neřidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 1964 řidičský průkaz skupiny T, 

• Majitel vozidla: ne, 

• Řidičské zkušenosti: pouze ukončení výcviku autoškoly. 

Respondent č. 6 

• Pohlaví: žena,  

• Věk: 69 let, 

• Skupina: senior – neřidič,  

• Řidičský průkaz: ne,  

• Majitel vozidla: ne. 

Respondent č. 7  

• Pohlaví: muž,  

• Věk: 41 let,  

• Skupina: řidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 1995,  

• Majitel vozidla: FORD S-MAX 1,8 TDCI Titánium (rok výroby 2006), OPEL Vivaro 

2. 0 CDTi (rok výroby 2013), 

• Řidičské zkušenosti: počet ujetý kilometrů cca 200 000 km. 

Respondent č. 8 

• Pohlaví: muž, 

• Věk: 68 let, 

• Skupina: senior – řidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 1968, 

• Majitel vozidla: FORD C-MAX 1.6 (rok výroby 2006), FIAT Ducato 2.0 JTD (rok 

výroby 2014), 

• Řidičské zkušenosti: počet ujetých kilometrů cca 550 000 km. 

Respondent č. 9 

• Pohlaví: muž, 

• Věk: 49 let, 

• Skupina: řidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 1984, 
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• Majitel vozidla: ŠKODA Favorit 1.3 Forum (rok výroby 1991) – vozidlo použité při 

měření, ŠKODA Rapid Spaceback 1.2 TSI (rok výroby 2017), 

• Řidičské zkušenosti: počet ujetých kilometrů cca 1,2 mil. 

Jde o řidiče z povolání cca 24 let. Jeho řidičské schopností hodnotím jako velmi dobré.  

Respondent č. 10 

• Pohlaví: žena,  

• Věk: 45 let, 

• Skupina: řidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 2008, 

• Majitel vozidla: ŠKODA Fabia 1.2 HTP (rok výroby 2003), 

• Řidičské zkušenosti: počet ujetých kilometrů cca 50 000 km. 

Respondent č. 11 

• Pohlaví: žena, 

• Věk: 14 let, 

• Skupina: neřidič, 

• Řidičský průkaz: ne, 

• Majitel vozidla: ne. 

Respondent č. 12 

• Pohlaví: žena,  

• Věk: 24 let, 

• Skupina: řidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 2011, 

• Majitel vozidla: ŠKODA Felicia 1.9 Classic (rok výroby 1996) – vozidlo použité při 

měření, 

• Řidičské zkušenosti: počet ujetých kilometrů cca 50 000 km. 

Respondent č. 13 

• Pohlaví: muž,  

• Věk: 25 let, 

• Skupina: řidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 2009, 
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• Majitel vozidla: ŠKODA Octavia kombi 2.0 TDI (rok výroby 2008), 

• Řidičské zkušenosti: počet ujetých kilometrů cca 200 000 km. 

Respondent č. 14 

• Pohlaví: žena,  

• Věk: 65 let, 

• Skupina: senior – řidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 1973, 

• Majitel vozidla: ŠKODA Fabia, 

• Řidičské zkušenosti: počet ujetých kilometrů cca 50 000 km. 

Respondent č. 15 

• Pohlaví: muž, 

• Věk: 29 let, 

• Skupina: řidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 2007, 

• Majitel vozidla: ŠKODA Octavia Hatchback 2.0 TDI (rok výroby 2008) – vozidlo 

použito při měření, 

• Řidičské zkušenosti: počet ujetých kilometrů cca 200 000 km. 

Respondent č. 16 

• Pohlaví: muž, 

• Věk: 62 let, 

• Skupina: senior – řidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 1974, 

• Majitel vozidla: CITROEN Xsara Hatchback 1,4 i (rok výroby 2003), 

• Řidičské zkušenosti: počet ujetých kilometrů cca 600 000 km. 

Respondent č. 17 

• Pohlaví: muž, 

• Věk: 48 let, 

• Skupina: neřidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 1988 do roku 2010, 

• Majitel vozidla: Škoda Favorit kombi, 
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Řidičské zkušenosti: počet ujetých kilometrů cca 300 000 km. 

Respondent č. 18 

• Pohlaví: muž, 

• Věk: 51 let, 

• Skupina: řidič, 

• Řidičský průkaz: od rou 1986, 

• Majitel vozidla: ŠKODA Superb Hatchback 2.0 TSI (2017), - vozidlo použito při 

měření, 

• Řidičské zkušenosti: počet ujetých kilometrů cca 850 000 km. 

Respondent č. 19 

• Pohlaví: žena, 

• Věk: 51 let, 

• Skupina: řidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 1987, 

• Majitel vozidla: VOLKSWAGEN Touran 2,0 TDI (rok výroby 2015), 

• Řidičské zkušenosti: Počet ujetých kilometrů 150 000 km. 

Respondent č. 20 

• Pohlaví: žena, 

• Věk: 72 let, 

• Skupina: senior – neřidič, 

• Majitel vozidla: ne, 

• Řidičský průkaz: ne. 

Respondent č. 21 

• Pohlaví: žena, 

• Věk: 25 let, 

• Skupina: řidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 2013, 

• Majitel vozidla: ŠKODA Fabia 1.4 MPI (rok výroby 2003), 

• Řidičské zkušenosti: počet ujetých kilometrů cca 45 000 km. 
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Respondent č. 22 

• Pohlaví: žena, 

• Věk: 49 let, 

• Skupina: řidič, 

• Řidičský průkaz: od roku 1990, 

• Majitel vozidla: RENAULT Clio 1,2 (rok výroby 2001), 

• Řidičské zkušenosti: počet ujetých kilometrů cca 150 000 km.  
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4 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Cílem provedeného testování znamenalo z naměřených dat vyhodnotit výsledky. Na 

danou problematiku je možno nahlížet s nespočetně mnoha úhlů, pro svoji diplomovou práci 

jsem si vybrala tyto úhly pohledu: 

• Porovnání jednotlivých rychlostí u každého z vozidel, 

• porovnání skupin řidič x neřidič x senior u jednotlivých vozidel, 

• porovnání výsledků měření, pohlaví žena x muž, 

• porovnání nasbíraných hodnot od respondentů na předním i zadním sedadle, 

• porovnání hodnot nasbíraných za denní doby a v noci. 

Je nutno podotknou, že každé měření bylo provedeno za téměř stejných povětrnostních 

podmínek (polojasno až jasno, bezvětří, bez sněhu a bez náledí) jen s výjimkou teploty vzduchu 

vlivem rozsáhlého měření v různém ročním období. Nejnižší teploty v průběhu experimentu 

byly 5-7º C, naopak nejvyšší teploty v průběhu testu byly zaznamenány v dubnu, až 25º C. 

Při hodnocení respondenty nashromážděných dat pro stanovení rychlosti byla tolerována 

odchylka správného odhadu ± 5%: 

• Pro rychlost 50km/h………. správné výsledky 45–55 km/h, 

• pro rychlost 70 km/h……… správné výsledky 65–75 km/h, 

• pro rychlost 90 km/h……… správné výsledky 85–95 km/h, 

• pro rychlost 100 km/h……. správné výsledky 95–105 km/h. 

4.1.1 Výsledky porovnání rychlostí u jednotlivé skupiny respondentů 

Šlo o zhodnocení výsledků všech prověřených rychlostí u každého z vozidel jednotlivě. Pro 

konkrétní situaci vyhodnocení bylo 22 respondentů rozděleno do tří skupin. 

1. Řidič = 11 respondentů  

2. Neřidič = 5 respondenti 

3. Senior = 6 respondentů 

Pro konkrétní vyhodnocení byly zohledněny všechny úspěšné odhady prověřovaných rychlostí 

pro každé vozidlo samostatně. 



52 

 

 Obr. 30 Graf – vyhodnocení všech subjektivních pocitů rychlosti u vozidla Favorit 

 

 

 Obr. 31 Graf – vyhodnocení všech subjektivních pocitů rychlosti u vozidla Felicia 

50%

57%

64%

50%

43%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

řidič

neřidič

senior

Vyhodnocení všech subjektivních pocitů 

rychlosti u vozidla Favorit 

Procensto nesprávných odhadů rychlosti Procento správných odhadů rychlosti

57%

71%

69%

43%

29%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

řidič

neřidič

senior

Vyhodnocení všech subjektivních pocitů 

rychlosti u vozidla Felicia 

Procensto nesprávných odhadů rychlosti Procento správných odhadů rychlosti



53 

 

 Obr. 32 Graf – vyhodnocení všech subjektivních pocitů rychlosti u vozidla Fabia 

 

 

 Obr. 33 Graf – vyhodnocení všech subjektivních pocitů rychlosti u vozidla Octavia 
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 Obr. 34 Graf – vyhodnocení všech subjektivních pocitů rychlosti u vozidla Superb 

 

 

 Obr. 35 Graf – vyhodnocení všech subjektivních pocitů rychlosti u vozidla Karoq 
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úspěšnosti po podrobném prozkoumání bylo zjištěno, že u vozidla Karoq ne jenom senioři 

výsledky velmi podhodnocovali viz. Příloha 2, graf č. 34. Hlavním důvodem může být velikost 

a komfort vozidla jelikož žádná s testovaných osob nebyla majitelem SUV. 

4.1.2 Porovnání úspěšnosti MUŽI x ŽENY  

 

 Obr. 36 Graf – muži vs. ženy 

Z uvedeného grafu vyplývá například tvrzení, že muži byli v odhadování rychlosti 

nejpřesnější ve vozidle Favorit, protože mají nejmenší procento neúspěšnosti ze všech vozidel. 

Naopak ženy byly nejméně úspěšné ve vozidle Felicia, což vyplývá z jejich 70 % neúspěšných 

odhadů.  

4.1.3 Vyhodnocení dat u jednotlivých vozidel při rychlosti 50 km/h 

V průběhu celého měření bylo u rychlosti 50 km/h testováno 22 respondentů. Nejnižší 

testovaná rychlost byla u každého z vozidel prověřovaná v průměru 87 krát. V následujícím 

grafu můžeme vidět jak každý respondent, během měření u vozidla ŠKODA Favorit vnímal 

stanovenou rychlost. Červeně označené jsou správně tipované rychlosti. Z 87 měření byla 

rychlost 37-krát odhadována v tolerantní odchylce. V každém z vozidel u jednoho či dvou 

respondentů došlo k extrémnímu nadhodnocení rychlosti 50 km/h. Takové vnímání může být 

zapříčiněno individuálním rozpoložením respondenta, jeho aktuálním fyzickým či psychickým 

stavem či nepozorností. V žádném z případů nebylo objasněno, co přesně by mohlo vést 

k extrémnímu výkyvu. 
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 Obr. 37 Graf – Porovnání respondentů u vozidla Favorit při rychlosti 50 km/h 

Další z poznatků během prověřovaní nejnižší rychlosti jsou velmi dobré typy respondenta 

č. 4 (R4) u vozidla Fabia, v tomto případě se jednalo o majitelku vozidla Škoda Fabia z toho 

můžeme vyhodnotit, že ve svém vozidle má velmi dobrý odhad rychlosti viz. Příloha 2 graf 

č. 4. To stejné můžeme říct o respondentovi č. 13 (R13), který je majitelem vozidla Škoda 

Octavia viz. Příloha 2 graf č. 7. 

 

 Obr. 38 Graf – Úspěšnost odhadů rychlosti 50 km/h 
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4.1.4 Vyhodnocení dat u jednotlivých vozidel při rychlosti 70 km/h 

Při hodnocení nasbíraných dat u všech testovaných vozidel Škoda, pro rychlost 70 km/h 

také nejlépe vyšlo vozidlo Škoda Favorit.  

 

 Obr. 39 Graf – Úspěšnost odhadů rychlosti 70 km/h 

 U vozidla Škoda Favorit byla rychlost 70 km/h respondenty odhadovaná celkem 88 krát 

z toho 38 odhadů se shoduje s měřenou rychlostí. Na níže uvedeném grafu jsou správné odhady 

vyznačené barevně. Jednoznačným výsledkem je, že čím starší vozidlo tím větší procento 

úspěšnosti odhadů. V našem případě všichni respondenti odhadovali rychlost správně alespoň 

jednou ze čtyř pokusů kromě respondenta č. 6 (R6) – jde o seniorku s nulovými řidičskými 

schopnostmi, tudíž není žádný předpoklad o tom, že by mohla mít ponětí o rychlosti vozidla. 

Z grafů uvedených v Příloze č. 2 v kapitole 4.1.4 můžeme jednoznačně vidět nesprávné hodnoty 

R6 téměř u všech vozidel při testované rychlosti 70 km/h. Dále je z grafů v příloze zřejmé, že 

s přesedáním do novějšího a novějšího vozidla se odhady respondentů zhoršují. 
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 Obr. 40 Graf – Porovnání respondentů u vozidla Favorit při rychlosti 70 km/h 

4.1.5 Vyhodnocení dat u jednotlivých vozidel při rychlosti 90-100 km/h 

U každého z vozidel se porovnávalo 22 respondentů, testovaných při rychlosti 100 km/h. 

U vozidel škoda Favorit a Felicia musela být nejvyšší rychlost ponížena na 90 km/h. Stanovená 

rychlost se v celkovém počtu měření prověřovala u každého z vozidel v průměru 69 krát. Z níže 

uvedeného grafu je zřejmé že nejvíce správných odpovědí se nasbíráno u vozidla Škoda Favorit. 

U vozidla Škoda Favorit bylo povedeno 62 měření rychlostí z toho 29 odhadů správných, což 

je zřejmé z Přílohy 2 graf č. 243. Ze zmíněného grafu je také patrné, že u vozidla Favorit měl 

nejúspěšnější odhady respondent č.8 (R8), což je pravděpodobně zapříčiněno tím, že dříve byl 

majitelem podobného vozidla Škoda Favorit. Dále je nutno podotknout, že respondent č.18 

(R18) je majitel vozila Škoda Superb, ale jako sedící na zadním sedadle nezvládl odhad ani 

jednoho měření pro danou rychlost viz. Příloha 2 graf č. 26. V takovém případě nemusí být 

pravidlem, že každý řidič své vozidlo zná dobře z místa spolujezdce, nýbrž z pozice řidiče. Dále 

z naměřených hodnot vyplývá, že vysoká rychlost byla lépe odhadovaná u nejstaršího 

z testovaných vozidel. 
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 Obr. 41 Graf – Porovnání odhadů rychlosti 90-100 km/h 

 

4.1.6 Porovnání subjektivních pocitů na předním vs. zadním sedadle 

Jedním z pohledů vyhodnocení výsledků dané diplomové práce, bylo porovnání rozdílů 

vnímání subjektivní rychlosti posádkou na předním a zadním sedadle ve vozidle. Pro zmíněný 
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1. Respondenta č. 11 (R11) – Nejmladší účastnice měření, dívka ve věku 14 let tudíž 

zařazena do skupiny neřidič, prověřována pouze ve vozidla Škoda Favorit.

 

 Obr. 42 Graf – porovnání respondenta č.11 ( přední x zadní sedadlo) 

2. Respondenta č. 21 (R21) – Žena ve věku 25 let, začleněná do skupiny řidič, jejíž řidičské 

schopnosti jsou hodnoceny jako mírně pokročilé. Prověřována ve vozidle Škoda Felicia. 

 

 Obr. 43 Graf – porovnání respondenta č.21 ( přední x zadní sedadlo) 

3. Respondenta č. 14 (R14) – Žena ve věku 65 let, zařazena do skupiny senior s platným 

řidičským oprávněním. Její řidičské schopnosti hodnoceny jako mírně pokročilé. 

Aktivním řidičem je až posledních 10 let. Prověřována ve vozidle Škoda Superb. 
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 Obr. 44 Graf – porovnání respondenta č.14 ( přední x zadní sedadlo) 

4. Respondenta č. 9 (R9) – Řidič z povolání ve věku 49 let, tudíž jeho řidičské schopnosti 

dle počtu ujetých kilometrů mohou být hodnoceny jako velmi dobré. Prověřován rovněž 

ve vozidle Škoda Superb. 

 

 Obr. 45 Graf – porovnání respondenta č.9 ( přední x zadní sedadlo) 

5. Respondenta č. 15 (R15) – Muž ve věku 29 let, začleněn do skupiny řidičů. Prověřován 

ve vozidle Škoda Karoq. 
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 Obr. 46 Graf – porovnání respondenta č.15 ( přední x zadní sedadlo) 

6. Respondenta č. 22 (R22) – Žena ve věku 49 let, zařazena do skupiny řidičů, jejíž řidičské 

schopnosti jsou na úrovni pokročilý. 

 

 Obr. 47 Graf – porovnání respondenta č.22 ( přední x zadní sedadlo) 

Zařazení respondentů do vozidel bylo náhodné. 

Vyhodnocení : 

Z výše uvedených grafů je možné vyčíst téměř jednoznačný výsledek, že v porovnání předního 

a zadního sedadla, byly odhady na předním sedadle přesnější. V pěti případech z šesti převažují 

lepší odhadované rychlosti (odchylka ± 5%) respondentů na předním sedadle. Pokud se 

zaměříme na výsledky R11 zjistíme, že jde o opačný případ, správných odhadů bylo ze zadního 

sedadla více a navíc vidíme, že respondent téměř ve všech případech rychlost na předním 

sedadle nadhodnocoval. Takové neadekvátní odhady mohou být zaviněny nulovými 
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zkušenostmi respondenta s řízením vozidla a současně s nepatrnými zkušenostmi z cestování 

na předním sedadle.  

4.1.7 Porovnání subjektivních pocitů den vs. noc 

Posledním z pohledů vyhodnocení pro danou práci je porovnání odhadů za denního 

světla a tmy. Pro takové měření bylo zvoleno pouze jedno vozidlo, přesně tedy Škoda Fabia a 

šest dobrovolníků ze souboru testovaných osob. Jak večerní tak denní měření probíhalo na 

stejné trase, ale v jiný den. Během nočního měření nebyly optimální podmínky při testování 

vysokých rychlostí, z důvodu velkého výskytu lesní zvěře na komunikaci. Následkem toho byla 

rychlost 100 km/h během prvního měření dosažena pouze jednou. 

Přehled dobrovolníku nočního měření: 

- Respondent č. 3, 

- Respondent č. 11, 

- Respondent č. 10,  

- Respondent č. 4, 

- Respondent č. 15, 

- Respondent č. 21. 

 

 Obr. 48 Graf – porovnání respondent č. 3 ( den x noc ) 
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 Obr. 49 Graf – porovnání respondent č. 11 ( den x noc ) 

 

 

 Obr. 50 Graf – porovnání respondent č. 10 ( den x noc ) 

6
0

8
0

5
1

7
5

5
2 6

0

7
1

6
5

8
5

5
0

8
0

6
0

9
0

6
0

8
0

8
0

9
0

1
0

0

5 0 7 0 5 0 7 0 5 0 7 0 7 0 7 0 1 0 0

S
U

B
JE

K
T

IV
N

Í 
R

Y
C

H
L

O
S

T

TESTOVANÁ RYCHLOST

POROVNÁNÍ R11 U VOZIDLA FABIA

den noc
4

0

6
0

4
0

5
0

4
0

5
0

6
0

4
0

6
0

8
0

5
0

8
0

4
0

6
0

4
0

8
0

6
0

4
0

8
0

1
0

0

5 0 7 0 5 0 7 0 5 0 7 0 7 0 5 0 7 0 1 0 0

S
U

B
JE

K
T

IV
N

Í 
R

Y
H

L
O

S
T

TESTOVANÁ RYCHLOST

POROVNÁNÍ R10 U VOZIDLA FABIA

den noc



65 

 

 Obr. 51 Graf – porovnání respondent č. 4 ( den x noc ) 

 

 

 Obr. 52 Graf – porovnání respondent č. 15 ( den x noc ) 
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 Obr. 53 Graf – porovnání respondent č. 21 ( den x noc ) 

Vyhodnocení: 

Během vyhodnocení nedošlo k překvapivým výsledkům, za denního světla jsou odhady 

mnohem přesnější, výjimkou se stává pouze R11 – kde jsou výsledky, ovlivněny nulovými 

zkušenostmi a představami o rychlosti vozidla. Troufám si konstatovat, že porovnávání 

výsledků ve dne a v noci je naprosto zbytečné u respondentů s žádnými zkušenostmi, nicméně 

případy, kdy svědkem dopravní nehody je pouze někdo bez zjevných zkušeností nastat mohou 

a to jak ve dne, tak i v noci. 
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4.1.8 Celkové porovnání u jednotlivých vozidel 

 

 Obr. 54 Graf – přehled rozptylů rychlostí pro jednotlivá vozidla 

 Na výše uvedeném přehledném grafu můžeme vidět všechna vozidla, u nichž byly 

testovány tři zvolené rychlosti. Lze tedy vyčíst odhadované maximální a minimální hodnoty 

pro konkrétní rychlost a vozidlo. Nejvíce správným odhadů se blížily v součtu hodnoty 

odhadované u vozidla Škoda Karoq, kde se i průměrné hodnoty odhadů pohybovaly správně 

kolem reálně měřené rychlosti. 

  

4.2 NÁVRH PŘÍPADNÝCH ÚPRAV METODIKY MĚŘENÍ 

Navrhnutou metodiku pro daný experiment shledávám dostačující, i přesto se člověk 

chybami učí, a během měření vyjdou na povrch některé detaily, které je nutno poznamenat 

a v případě dalšího navazujícího či rozšiřujícího měření zdokonalit: 

- Pestřejší výběr respondentů (více věkových kategorií). 

-  Zvýšení kapacity u skupiny respondentů senior a neřidič z důvodů získání 

rozsáhlejšího množství dat a názorů. 

- Zaměření na testování jiných značek vozidel. 

- Výběr trasy s lepší kvalitou vozovky. 



68 

- Testovaní nižší rychlosti než 50 km/h pro případné dopravní nehody ve městech či 

obcích (maximální povolená rychlost 50 km/h). 

- Testování respondentů nahodile – jde o to, aby nevěděli, za jakým účelem jsou 

testováni, a aby se během jízdy nesoustředily na rychlost vozidla, záměrem je získat 

co nejvíce subjektivní pocit jedinců. 

- Další možné úhly pohledu na hodnocení výsledků mohou být: porovnání 

v návaznosti s různými povětrnostními podmínkami (mlha, ostré slunce, déšť, sníh), 

zaměření na konkrétní osobu (za jakých podmínek jsou její odhady nejlepší), atd.  
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ZÁVĚR 

 Předkládaná diplomová práce byla zaměřena na problematiku vnímání rychlosti 

vozidla. Z tohoto hlediska se práce zabývala subjektivními pocity rychlosti ve vozidle 

spolucestujícími. Cílem bylo navrhnout a připravit experimentální měření, později navržené 

měření provést a získané výsledky zpracovat. 

 Práce byla rozdělena na obecnou část, která měla za cíl provedení rešerše v oblasti 

vozidel. V první kapitole šlo o seznámení se základními pojmy souvisejícími s tématem práce, 

dále šlo o přiblížení druhů vozidel, jejich klasifikace a rozdělení podle různých kritérií. V druhé 

kapitole obecné částí byla nastíněna problematika vnímání z psychologického pohledu, která 

se dále rozšiřuje na konkrétní problematiku vnímání řidiče a spolujezdce ve vozidle. Nadále 

jsou v práci vybrány faktory, které vnímání mohou ovlivňovat, mezi uvedené faktory patří 

například únava, emoce, pozornost či nepozornost.  

 Druhá část práce se zaměřuje právě na návrh experimentálního měření. Pro přípravu 

měření se musela vhodně zvolit vozidla a respondenti, kteří se měření účastnili. Dalším krokem 

před samotným experimentem bylo důležité vybrat trasu, na které měření probíhalo a zajistit 

potřebné prostředky. Měření se uskutečnilo celkem se šesti vozidly značky Škoda, které byly 

zvoleny tak aby zastoupily různé třídy. Co se týče respondentů, měření se účastnilo celkem 22 

respondentů, kteří byli podle zvolených kritérií rozděleni do tří skupin řidiči, neřidiči a senioři. 

Během experimentu došlo k opakovanému prověřování zvolených rychlostí v různých 

vozidlech, konkrétně se jednalo o rychlosti 50 km/h, 70 km/h a 100 km/h.  

 Výsledky získané od respondentů se vyhodnocovaly z různých úhlů pohledu. Pro 

diplomovou práci bylo zvoleno nejméně pět hledisek vyhodnocení, kterými jsou porovnání 

jednotlivých rychlostí u každého vozidla, porovnání úspěšných odhadů mezi třemi skupinami 

respondentů (řidiči, neřidiči, senioři), srovnání odhadovaných rychlostí získaných od mužů a 

žen, případné porovnání od respondentů sedících na předním a zadním sedadle jednoho vozidla 

a v poslední řadě srovnání hodnot získaní při měření ve dne a v noci.  

Z provedeného experimentu můžu konstatovat, že v porovnání rychlostí u vozidel je 

rychlost 70 km/h a 100 km/h nejlépe odhadovaná u starších vozidel a s modernějšími vozidly 

jejich úspěšnost klesá, zatímco pro rychlost 50 km/h to není jednoznačné. Z porovnávání 

úspěšných odhadů u jednotlivých skupin nejlépe vyšla skupina řidiči, jen ve dvou případech 

byly senioři úspěšnější. A to konkrétně u vozidla Škoda Fabia a Karoq, z podrobnějším 

prozkoumání výsledků vozidlo Karoq vyšlo jako nejhůře odhadované, v takovém případě 
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respondenti pocity rychlosti podhodnocovali vůči rychlosti měřené. Kdo má lepší vnímání 

rychlosti vozidla muži nebo ženy? Takovou otázku si už pokládat nemusíme, z experimentu 

jasně vyplývá, že muži byly při svým odhadech úspěšnější téměř u všech vozidel, zde bylo ale 

výjimkou vozidlo Škoda Fabia, kde je v úspěšnosti předběhly ženy, ze sedmi testovaných žen 

s platným řidičským oprávněním jsou čtyři majitelky vozidla Fabia. Výsledky získané při 

měření na předním a zadním sedadle nebo získané při denním a nočním měření naplnily 

očekávání, i přesto že extrémy se v každém měření vždy najdou.  Výsledky na předním sedadle 

byly vždy přesnější než výsledky získané na sedadle zadním, dále výsledky z měření ve dne se 

více přibližují správným hodnotám než hodnoty z nočního měření. V obou případech porovnání 

se vyskytly opačné výsledky, které pocházely od respondenta s nulovými řidičskými 

zkušenostmi. 

V samotném závěru práce došlo ke zhodnocení průběhu a postupu měření a na základě 

poznatků k návrhu případných opatření, která by mohla být přínosem pro podobné navazující 

experimenty. 

 Pro zhlédnutí průběhu měření během dne nebo v noci je k předkládané diplomové práci 

přiloženo DVD s videozáznamem. 
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PŘÍLOHA 1: STRUČNÝ SEZNAM RESPONDENTŮ  

RESPONDENT SKUPINA POHLAVÍ VĚK ŘIDIČSKÉ ZKUŠENOSTI 

R1 senior muž 82 let 400 000 km 

R2 neřidič žena 75 let  

R3 neřidič žena 71 let  

R4 Řidič žena 46 let 200 000 km 

R5 senior žena 71 let  

R6 senior žena 69 let  

R7 Řidič muž 41 let 200 000 km 

R8 senior muž 68 let 550 000 km 

R9 Řidič muž 49 let 1 200 000 km 

R10 Řidič žena 45 let 50 000 km 

R11 neřidič žena 14 let  

R12 Řidič žena 24 let 20 000 km 

R13 Řidič muž 25 let 200 000 km 

R14 senior žena 65 let 52 000 km 

R15 Řidič muž 29 let 200 000 km 

R16 senior muž 62 let 600 000 km 

R17 neřidič muž 48 let 300 000 km 

R18 Řidič muž 51 let 850 000 km 

R19 Řidič žena 51 let 150 000 km 

R20 neřidič žena 72 let  

R21 Řidič žena 25 let 45 000 km 

R22 Řidič žena 49 let 150 000 km 



 

 

PŘÍLOHA 2 :VÝSLEDKY NAMĚŘENÝCH DAT  

- VÝSLEDNÉ GRAFY KE KAPITOLE: 4.1.3 Vyhodnocení dat u jednotlivých 

vozidel při rychlosti 50 km/h 
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Graf č. 2 - Porovnání respondentů u vozidla Felicia pro 

rychlsot 50 km/h
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Graf č. 4 - Porovnání repondentů u vozidla Fabia pro 

rychlost 50 km/h
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GRAF Č. 5 - PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ 

ODHADŮ - FABIA
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Graf č. 6 - Porovnání responentů u vozidla Octavia pro 

rychlost 50 km/h
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Graf č. 8 - Porovnání respondentů u vozidla Superb pro 

rychlost 50 km/h
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GRAF Č. 9 - PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ 

ODHADŮ - SUPERB

špatné odhady správné odhady

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

K
m

/h

Respondenti

Graf č. 10 - Porovnání respondentů u vozidla Karoq pro 

rychlost 50 km/h
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GRAF Č. 11 - PROCENTUÁLNÍ 

POROVNÁNÍ ODHADŮ - KAROQ

špatné odhady správné odhady



 

 

- VÝSLEDNÉ GRAFY KE KAPITOLE: 4.1.4. Vyhodnocení dat u jednotlivých 

vozidel při rychlosti 70 km/h 
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Graf č. 12 - Porovnání repspondentů u vozidla Favorit pro 

rychlost 70 km/h
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Graf č. 14 - Porovnání respondentů u vozidla Felicia pro 

rychlost 70 km/h
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Graf č. 16 - Porovnání respondentů u vozidla Fabia pro 

rychlost 70 km/h
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GRAF Č. 17 - PROCENTUÁLNÍ 
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Graf č. 18 - Porovnání respondentů u vozidla Octavia pro 

rychlost 70 km/h
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GRAF Č. 19 - PROCENTUÁLNÍ 

POROVNÁNÍ ODHADŮ - OCTAVIA
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Graf č. 20 - Porovnání respondentů u vozidla Superb pro 

rychlost 70 km/h
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GRAF Č. 21 - PROCENTUÁLNÍ 
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Graf č. 22 - Porovnání respondentů u vozidla Karoq pro 

rychlost 70 km/h
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GRAF Č. 23 - PROCENTUÁLNÍ 

POROVNÁNÍ ODHADŮ - KAROQ

špatné odhady správné odhady



 

 

 

- VÝSLEDNÉ GRAFY KE KAPITOLE: 4.1.5. Vyhodnocení dat u jednotlivých 

vozidel při rychlosti 90-100 km/h 
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Graf č. 24 - Porovnání respondentů u vozidla Favorit pro 

ryhlost 90 km/h
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GRAF Č. 25 - PROCENTUÁLNÍ 
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Graf č. 26 - Porovnání respondentů u vozidla Superb pro 

rychlost 100 km/h
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Graf č. 28 Porovnání respondentů u vozidla Karoq pro 

rychlost 100 km/h
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GRAF Č. 29 - PROCENTUÁLNÍ 
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Graf č. 30 - Porovnání respondentů u vozidla Fabia pro 

rychlost 100 km/h
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GRAF Č. 31 - PROCENTUÁLNÍ 

POROVNÁNÍ ODHADŮ - FABIA

špatné odhady správné odhady
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Graf č. 32 - Porovnání respondentů u vozidla Octavia pro 

rychlost 100 km/h 
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GRAF Č. 33- PROCENTUÁLNÍ 
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- VÝSLEDNÉ GRAFY KE KAPITOLE 4.1.1. Výsledky porovnání rychlostí u 

jednotlivé skupiny respondentů 
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Graf č. 34 - ukázka odhadů seniorů u vozidla Karoq

(1. měření)

měřená rychlost 50 km/h měřená rychlost 70 km/h

měřená rychlost 100 km/h
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Graf č. 35 - ukázka odhadů seniorů u vozidla Karoq

(2. měření)

měřená rychlost 50 km/h měřená rychlost 70 km/h

měřená rychlost 100 km/h
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Graf č. 36 - ukázka odhadů seniorů u vozidla Karoq

(3. měření)

měřená rychlost 50 km/h měřená rychlost 70 km/h

měřená rychlost 100 km/h


