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Abstrakt 

Analýza výhledových poměrů z užitkových vozidel je velmi důležité téma. Protože řidičův 

výhled z vozidla je hlavní částí aktivní bezpečnosti. Když nastane dopravní nehoda, tak musí 

být prošetřena. Otázkou je, mohl řidič vidět daný objekt? Je velmi důležité a odlišné, zda řidič 

neviděl daný objekt nebo ho nemohl vidět. Práce obsahuje normy zabývající se problematikou 

pozice řidiče ve vozidle a pozicí jeho očí, normy zabývající se binokulárním a ambinokulárním 

viděním řidiče. Práce obsahuje i normy zabývající se problematikou zpětných zrcátek 

a nepřímého výhledu za vozidlo. V práci jsou uvedeny informace o konstrukčních prvcích 

vozidel pro zlepšení výhledu. Tato práce je o možnostech, měření řidičova výhledu 

z užitkových vozidel. Práce obsahuje několik metod měření řidičova výhledu a jejich výsledky. 

Cílem práce je převzít zkušenosti z proběhlých testů a použít je při návrhu a popsání vlastní 

metody měření řidičova výhledu z užitkových vozidel, která povede ke zlepšení. Následně 

použít metodu na změření několika užitkových vozidel. Které jsou rozměrově větší a mají větší 

slepá místa než osobní vozidla. 

 

Abstract 

Analysis of the field of view from commercial vehicles is very important issue. Because driver’s 

field of view is main part of active safety. When some traffic accident happens, it must be 

investigated. The question is, was the driver able to see that object? It’s very different 

and important if driver didn’t see that object or couldn’t see it. In the thesis are described norms 

which contains information about driver’s position on driving seat and position his eyes, 

information about differences between binocular and ambinocular field of view. In the thesis 

are regulations about rearview and rearview mirrors. The thesis contains elements of vehicle 

equipment for improvement field of view. The thesis is about possibilities, how measure 

the field of view from commercial vehicles. The thesis contains few methods for measurements 

driver’s field of view and theirs results. Objective of the thesis is to take experiences from 

measured tests and use them for invention and description own method of measuring driver’s 

field of view from commercial vehicles, which leads to improvement. Then use the method 

for measurements and comparations few commercial vehicles. Which are dimensionally more 

bigger and have bigger blind spots than personal vehicles. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou výhledových poměrů řidiče z užitkových 

vozidel. Výhled řidiče z vozidla je hlavním prvkem aktivní bezpečnosti. Spousta dopravních 

nehod je způsobena tím, že řidič něco nebo někoho přehlédl. Proto je toto téma velmi důležité 

a je potřeba se tímto oborem zabývat, aby se dalo určit, co řidič neviděl a co nemohl vidět. Zda 

jedna z příčin nehod je jen nepozornost řidiče, nebo na přehlédnutí daného objektu měla vliv 

konstrukce vozidla snižující řidičův výhled. Pokrokem ke zvýšení pasivní bezpečnosti vozidel, 

se za posledních 60 let hodně změnila jejich karosérie. To především v konstrukci sloupků 

karosérie, které zmohutněly a jsou rozměrově širší než dříve a zabírají větší část v řidičově 

výhledu. Totéž platí i o zpětných zrcátkách, které jsou též rozměrnější, aby jimi 

zprostředkovaný výhled byl větší a eliminoval se slepý úhel, ale opět v přímém výhledu 

představují větší překážku bránící ve výhledu. 

V práci jsou vysvětleny podmínky a postupy homologačních zkoušek související 

s problematikou dopředného výhledu z vozidla a prvků nepřímého výhledu. Vychází se 

z norem Evropské hospodářská komise (EHK), které Česká republika akceptuje a řídí se jimi. 

Práce obsahuje informace o možnostech a způsobu vidění lidského oka a skládání obrazu 

očima, které jsou popsány v normách EHK a SAE. V těchto normách jsou i informace o přímém 

a nepřímém výhledu z vozidla. Práce též pojednává o konstrukčních prvcích vozidel mající 

podíl na řidičově výhledu.  

Na toto téma vzniklo několik studií a testů. Práce se zabývá jejich analýzou a dává si 

za úkol, na základě těchto dat, navrhnout vlastní metodu měření výhledu z užitkových vozidel, 

která by měla pozitivní přínos pro tento obor.  

 

  



12 

1 NORMY A SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE VÝHLEDU Z 

VOZIDLA 

Homologační podmínky jsou v České republice dané vyhláškou Ministerstva dopravy 

a spojů č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 

provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. Tato vyhláška stanovuje podmínky 

pro schvalování technické způsobilosti, technické podmínky pro konstrukci a provedení 

vozidel, technické podmínky pro vozidla poháněná stlačeným nebo zkapalněným plynem, 

technické podmínky pro elektromobily a některá jiná vozidla [3]. 

V rámci „Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci a o vzájemném 

uznávání homologace výstroje a součásti motorových vozidel“, kterou uzavřela většina států 

OSN, jsou vydány předpisy EHK OSN a směrnice EHS/ES, které stanovují rámcové podmínky 

pro homologaci. V těchto předpisech a směrnicích jsou řešeny technické parametry 

jednotlivých částí vozidel [3]. 

Pro účely této práce jsou důležité předpisy týkající se výhledu okny z vozidla a zpětných 

zrcátek vozidla, tedy prvky nepřímého výhledu, jež jsou jednotlivě popsány níže. 

Dále s tímto tématem souvisí funkce očí, protože výsledný obraz, který vnímá řidič, je 

skládán z obrazů každého oka. Pozicí očí, změnou jejich pozice při natočení hlavy a skládáním 

obrazu se zabývá norma SAE J1050 a EHK/OSN č. 125. 

1.1 POLOHA OČÍ A SKLÁDÁNÍ OBRAZU 

Polohu očí pro 95 % populace lze zakreslit jako prostorové elipsoidy, v normách SAE 

označovány jako „Eyellipse“. Obrázky 1, 2 a 3 zobrazují vykreslené elipsoidy. Elipsoidy jsou 

obálky všech přímek rozdělujících změřené polohy očí na dvě oblasti. 5 % poloh očí populace 

leží nad tečnami k elipse a 95 % leží na druhé straně přímek [29, 4]. 

 

Obrázek 1 – Elipsa polohy očí řidičů [4] 
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Obrázek 2 – Bokorys, půdorys a příčný řez elips [4] 

 

Obrázek 3 – SAE J941, Eyellipses - oční elipsoidy [29] 

 

Obrázek 4 – Měření čelního výhledu, s mezními úhly výhledu [4] 

 

Při rozšíření výhledu z vozidla se rozlišuje natočení pouhých očí či natočení celé hlavy 

a samozřejmě kombinace natočení. Maximální možné natočení očí do stran je 30°, nahoru 45° 

a dolů 65°, ale běžné a nezatěžující natočení očí je 15° všemi směry. Natočení hlavy okolo 

vertikální osy z přímohledící polohy je až 60° na obě strany, ale přirozené natočení je do 45°. 
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Natočení hlavy okolo horizontální osy je až 50°, ale přirozené natočení je do 30°. Na obrázku 5 

je znázorněn diagram natáčení očí a hlavy. Body „E“ značí polohu očí a bod „P“ polohu krku, 

kolem které se hlava otáčí [28, 4]. 

 

Obrázek 5 – Úhly natočení očí a hlavy [4] 

 

Obrázek 6 – SAE J1050, natočení očí a hlavy [28] 

Rozeznáváme tři druhy viditelného pole monokulární, binokulární a ambinokulární. 

Monokulární pole je pole viditelné jedním okem, buď pravým nebo levým. Binokulární pole je 

pole viditelné oběma očima, tj. průnik jednotlivých monokulárních viditelných polí. Jejich 

společná překrývající se část vytváří výsledný viditelný obraz. Ambinokulární pole je 

maximální možné viditelné pole, je to sjednocení jednotlivých monokulárních viditelných polí 

[28]. 
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Obrázek 7 – SAE J1050, skládání viditelných polí [28] 

Na obrázku 7 jsou z každé strany překážky ve výhledu, výsledná viditelná plocha je 

ambinokulární složené pole obrazu obou očí [28]. 

1.2 PŘÍMÝ VÝHLED Z VOZIDLA 

Výhled z vozidla patří k prvkům aktivní bezpečnosti. Přímý výhled je ve směru pohybu 

vozidla, a není zprostředkován odrazem, jak tomu je u výhledu dozadu či do stran. Je 

zprostředkován průhlednou částí karosérie, okny, používá se označení čelní a boční okna. 

Z hlediska konstrukce se výrobci snaží umožnit co největší možný výhled z vozidla, ale musí 

dbát na celkovou pevnost vozidla, která je limituje. Každý modelový typ vozidla musí projít 

homologační zkouškou, aby, mimo jiné, byla zaručena minimální požadovaná velikost výhledu 

[3]. 

Přímý výhled z vozidla je legislativně stanoven pouze pro vozidla kategorie M1, pro 

ostatní kategorie vozidel není nijak legislativně stanoven. Jelikož kategorie vozidel N1 má 

v mnoha případech obdobnou karosérii jako vozidla kategorie M1, protože z těchto vozů 

vychází, tak bývá konstrukčně upravena pouze interiérová část nebo bývají zadní okna 

karosérie nahrazeny plechovou karosérií. Tím se výhledové poměry, z hlediska dopředného 

výhledu, v těchto případech neliší od vozů kategorie M1. Případně konstrukce, u vozidel 
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kategorie N1 a ostatních kategorií nákladních vozidel, je koncipována tak, že v prostoru řidiče 

jsou montována rozměrově větší přední a boční okna a tím dosahováno větších rozměrů 

výhledových polí než u kategorie vozidel M1. [3]. 

1.2.1 Požadavky na minimální rozměry čelního skla 

Plocha čelního skla se měří dle přístroje nahrazující řidiče, pomocí kterého se měří 

možný výhled. D polohy bodů V se umístí přístroj vysílající optický paprsek. Čelním sklem 

musí procházet určité přímky tohoto paprsku z výchozích bodů V1 a V2, v místě průniku čelním 

sklem vzniknou vztažné body. Na obrázku 9 jsou tyto body zakreslené [1]. 

• vztažný bod ležící ve vodorovné rovině před bodem V1 a 17° vlevo od něj 

• horní vztažný bod ležící před bodem V1 a 7° nad vodorovnou rovinou 

• dolní vztažný bod ležící před bodem V2 a 5° pod vodorovnou rovinou 

 

Obrázek 8 – Stanovení bodů V [1] 

 

Pro druhou polovinu čelního skla jsou určeny též tři vztažné body, které jsou souměrné 

podle střední podélné roviny vozidla, s uvedenými vztažnými body [1]. 
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1.2.2 Poloha bodů R, V, P a E 

Polohy bodů, které jsou využity pro určení pole výhledu jsou souřadnicemi určeny níže. 

Jejich hodnoty se vztahují k bodu R (referenční bod sedění), který je určen přímo výrobcem 

i trojrozměrná vztažná soustava, která je definovaná třemi pravoúhlými rovinami je určena 

výrobcem. Od trojrozměrné vztažné soustavy a bodu R se pak body V, P a E odměřují a určují 

(viz obrázek 9), [1]. 

 

Obrázek 9 – Trojrozměrná vztažná soustava [1] 

Poloha bodů V 

Souřadnice bodů V vzhledem k bodu R jsou označeny souřadnicemi XYZ trojrozměrné 

referenční sítě. Z těchto bodů je pak testovacím zařízením promítán optický paprsek, 

a dle dopadu světla na přední sklo je určována velikost výhledové plochy. Následující tabulka 

zobrazuje souřadnice pro konstrukční úhel sklonu opěradla sedadla 25° (viz obrázek 8), [1, 3]. 

 

 

Tabulka 1 – Souřadnice bodů V [1] 

Bod V X Y Z 

V1 68 mm - 5 mm 665 mm 

V2 68 mm - 5 mm 589 mm 
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Poloha bodů P 

Souřadnice bodů P vzhledem k bodu R jsou označeny souřadnicemi XYZ trojrozměrné 

referenční sítě. Body P jsou ve výšce očí figuríny při testování a okolo nich se otáčí hlava 

figuríny v horizontální rovině. Následující tabulka udává základní souřadnice pro konstrukční 

úhel opěradla sedadla 25° (viz obrázek 8). Bod Pm vznikne průsečíkem přímky spojující body 

P1 a P2 s podélnou svislou rovinou procházející bodem R [1, 3]. 

 

Tabulka 2 – Souřadnice bodů P [1] 

Bod P X Y Z 

P1 35 mm - 20 mm 627 mm 

P2 63 mm 47 mm 627 mm 

Pm 43,36 mm 0 mm 627 mm 

 

Tabulka udává doplňující korekce pro body P1 a P2 u souřadnice X, pokud seřízení 

sedadla ve vodorovném směru je vetší než 108 mm (viz obrázek 8), [1].  

 

Tabulka 3 – Korekce souřadnic bodů P [1] 

Rozsah vodorovného seřízení sedadla ΔX 

108 - 120 mm - 13 mm 

121 - 132 mm - 22 mm 

133 - 145 mm - 32 mm 

146 - 158 mm - 42 mm 

více než 158 mm - 48 mm 

 

Tabulka udává doplňující korekce pro body P a V u souřadnic X a Z, pokud konstrukční 

úhel opěradla sedadla je jiný než 25° [1]. 
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Tabulka 4 – Korekce souřadnic bodů P a V [1] 

Úhel 

opěradla 

Vodorovné 

souřadnice 

ΔX 

Svislé 

souřadnice 

ΔZ 

Úhel 

opěradla 

Vodorovné 

souřadnice 

ΔX 

Svislé 

souřadnice 

ΔZ 

5 - 186 mm 28 mm 23 - 18 mm 5 mm 

6 - 177 mm 27 mm 24 - 9 mm 3 mm 

7 - 167 mm 27 mm 25 0 mm 0 mm 

8 - 157 mm 27 mm 26 9 mm - 3 mm 

9 - 147 mm 26 mm 27 17 mm - 5 mm 

10 - 137 mm 25 mm 28 26 mm - 8 mm 

11 - 128 mm 24 mm 29 34 mm - 11 mm 

12 - 118 mm 23 mm 30 43 mm - 14 mm 

13 - 109 mm 22 mm 31 51 mm - 18 mm 

14 - 99 mm 21 mm 32 59 mm - 21 mm 

15 - 90 mm 20 mm 33 67 mm - 24 mm 

16 - 81 mm 18 mm 34 76 mm - 28 mm 

17 - 72 mm 17 mm 35 84 mm - 32 mm 

18 - 62 mm 15 mm 36 92 mm - 35 mm 

19 - 53 mm 13 mm 37 100 mm - 39 mm 

20 - 44 mm 11 mm 38 108 mm - 43 mm 

21 - 35 mm 9 mm 39 115 mm - 48 mm 

22 - 26 mm 7 mm 40 123 mm - 52 mm 

 

Poloha bodů E 

Body E1 a E2 jsou vždy ve vzdálenosti 104 mm od bodu P1 a zároveň je bod E2 vzdálen 

65 mm od bodu E1 (viz obrázek 11). Okolo bodu P1 se otáčí úsečka, která spojuje body E1 

a E2, dokud tečna spojující bod E1 s vnějším okrajem řezu 2 „A“ sloupku na straně řidiče není 

kolmá k úsečce spojující body E1 a E2 (viz obrázek 11), [1]. 

Body E3 a E4 jsou vždy ve vzdálenosti 104 mm od bodu P2 a zároveň je bod E3 vzdálen 

65 mm od bodu E4 (viz obrázek 11). Okolo bodu P2 se otáčí úsečka, která spojuje body E3 

a E4, dokud tečna spojující bod E4 s vnějším okrajem řezu 2 sloupku „A“ na straně řidiče není 

kolmá k úsečce spojující body E3 a E4 (viz obrázek 11), [1]. 

 

1.2.3 Úhel zakrytí výhledu sloupky „A“ 

Vozidlo nesmí mít více než dva sloupky typu „A“. Výhledový úhel zakrytý sloupkem 

„A“ se změří promítnutím dvou vodorovných řezů ve vodorovné rovině (viz obrázek 10), [1]: 
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• od bodu Pm směrem dopředu vychází rovina nakloněna pod úhlem 2° směrem 

nahoru od vodorovné roviny procházející bodem Pm, dále se určí vodorovný 

průřez sloupku „A“ z krajního předního bodu řezu sloupku „A“ nakloněnou 

rovinou 

• obdobný postup se použije ještě jednou s jedinou změnou, že nakloněná rovina 

vycházející z bodu Pm bude nakloněna pod vodorovnou rovinu úhlem 5° 

 

Obrázek 10 – Pozorovací body sloupků A [1] 



21 

Úhel zakrytí výhledu sloupkem „A“ na straně řidiče je potom úhel, který v půdorysu 

svírá přímka, procházející bodem E2, rovnoběžná s tečnou spojující vnější okraj řezu S2 

s bodem E1, s tečnou spojující vnitřní okraj řezu S1 s bodem E2 (viz obrázek 11), [1]. 

Pro úhel zakrytí výhledu sloupkem „A“ na straně spolujezdce platí, že ho v půdorysu 

svírá přímka vedená bodem E3, rovnoběžná s tečnou spojující vnější okraj řezu S2 s bodem E4, 

s tečnou spojující vnitřní okraj řezu S1 s bodem E3 (viz obrázek 11), [1]. 

 

Obrázek 11 – Úhly zakrytí [1] 
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Dále je vymezeno přímé dopředné pole výhledu řidiče v úhlu 180°, ve kterém nesmí být 

žádné překážky ve výhledu řidiče, žádné zakrytí. Toto pole je pod vodorovnou rovinou 

procházející bodem V1 a nad třemi rovinami procházející bodem V2, jedna z nich je kolmá 

k ose X-Z a skloněná dopředu v úhlu 4° pod vodorovnou rovinu, další dvě roviny jsou kolmé 

k rovině X-Y a skloněné do stran úhlem 4° pod vodorovnou rovinu (viz obrázek 12), [1]. 

 

Obrázek 12 – Vyhodnocení zakrytí pole přímého výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180° 

[1] 
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Existují výjimky, které mohou být v tomto poli výhledu [1]: 

• „A“ sloupky dle daných kritérií 

• dělící příčky pevných nebo pohyblivých větracích okének nebo bočních okének 

• vnější rádiová anténa a její zapuštěné vodiče do 0,5 mm a tištěné vodiče do 1 mm 

šířky 

• zpětná zrcátka 

• stěrače čelního skla 

• vodiče systému vyhřívání čelního skla do 0,03 mm šířky, hustota vodičů na 1 cm 

je 8 u svislých a 5 u vodorovných vodičů 

• věnec volantu a přístrojová deska dle obrysu volantu, jestliže rovina procházející 

bodem V2, kolmá k rovině X-Z a tečna k hornímu okraji věnce volantu je 

skloněna nejméně úhlem 1° pod vodorovnou rovinu 

 

1.3 NEPŘÍMÝ VÝHLED Z VOZIDLA 

Zpětná zrcátka 

Zpětná zrcátka jsou nejvíce využívaným zařízením pro nepřímý výhled z vozidla. Jejich 

využití, defacto od počátku automobilismu, umožnilo projít vývojem až do dnešní podoby. 

Rozdělujeme zpětná zrcátka do několika tříd, dle jejich určení a možnostem zobrazení různých 

ploch za vozidlem [2]. 

Zařízení pro nepřímý výhled jiná než zrcátka 

Musí být seřiditelné uživatelem. Pokud zařízení může zachytit celkové předepsané pole 

výhledu pouze snímáním, musí celková doba snímání, zobrazení a uvedení do původní polohy 

trvat max. 2 s [2]. 

Zařízení kamera-monitor pro nepřímý výhled 

Kamera musí správně fungovat i v podmínkách slabého slunečního světla a v těchto 

podmínkách poskytovat kontrast jasu nejméně 1:3 v oblasti vně části obrazu u světelného 

zdroje. Světelný zdroj musí ozářit kameru aspoň 40 000 luxy. Úhel mezi kolmicí k rovině 

snímače a přímkou, která spojuje střed snímače a světelný zdroj, musí být 10° [2]. 

Jas monitoru musí jít seřizovat dle okolních podmínek a jeho minimální hodnota je 

určena dle normy ISO 15008:2003 [2]. 
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Ostatní zařízení pro nepřímý výhled vozidla 

Tato zařízení musí snímat viditelnou část spektra a poskytnout ji ve viditelné části 

spektra bez potřeby interpretace [2]. 

1.3.2 Požadavky na zpětná zrcátka 

Všechna zrcátka musí být seřiditelná. Kraje odrazné plochy musí být uchyceny 

v ochranném pouzdře po celém obvodu s tloušťkou pouzdra nejméně 2,5 mm [2]. 

Zrcátka musí být připevněna v takové míře, aby nemohlo dojít k jejich chvění v takové 

míře, která by mohla ovlivnit vnímání interpretace obrazu řidičem. Tohoto opatření se musí 

docílit v rychlostech do 80 % možné konstrukční rychlosti, nejvýše však do 150 km/h [2]. 

Co se týče optických požadavků na zpětná zrcátka, tak ty jsou popsány níže. 
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1.3.3 Rozdělení zpětných zrcátek 

Tabulka 5 – Třídy zpětných zrcátek [2] 

 Kategorie vozidla 

Třída zrcátka M1 a N1 N2 <= 7,5 t N2 > 7,5 t N3 

I 

Povinné - není-li 

vozidlo vybaveno 

čímkoli jiným než 

materiálem 

bezpečnostního 

zasklení v 

předepsaném poli 

výhledu, 

Nepovinné - pokud 

zrcátko nezajišťuje 

výhled směrem dozadu 

Nepovinné - 

žádné požadavky 

na pole výhledu 

Nepovinné - 

žádné požadavky 

na pole výhledu 

Nepovinné - 

žádné požadavky 

na pole výhledu 

II 

Nepovinné Povinné - jedno 

na straně řidiče a 

jedno na straně 

spolujezdce 

Povinné - jedno 

na straně řidiče a 

jedno na straně 

spolujezdce 

Povinné - jedno 

na straně řidiče a 

jedno na straně 

spolujezdce 

III 

Povinné - jedno na 

straně řidiče a jedno na 

straně spolujezdce, 

alternativně mohou být 

namontována zrcátka 

třídy II 

Není dovoleno Není dovoleno Není dovoleno 

IV 

Nepovinné - jedno na 

straně řidiče a/nebo 

jedno na straně 

spolujezdce 

Povinné - pro 

obě strany, lze-li 

namontovat 

zrcátko třídy V, 

Nepovinné - pro 

obě strany 

zároveň, není-li 

to možné 

Povinné - jedno 

na straně řidiče a 

jedno na straně 

spolujezdce 

Povinné - jedno 

na straně řidiče a 

jedno na straně 

spolujezdce 

V 

Nepovinné - jedno na 

straně řidiče a jedno na 

straně spolujezdce (obě 

musí být namontována 

nejméně 2 m nad 

vozovku) 

Povinné - jedno 

na straně 

spolujezdce, 

Nepovinné - 

jedno na straně 

řidiče (obě musí 

být namontována 

nejméně 2 m nad 

vozovku 

Povinné - jedno 

na straně 

spolujezdce, 

Nepovinné - 

jedno na straně 

řidiče (obě musí 

být namontována 

nejméně 2 m nad 

vozovku 

Povinné - jedno 

na straně 

spolujezdce, 

Nepovinné - 

jedno na straně 

řidiče (obě musí 

být namontována 

nejméně 2 m nad 

vozovku 

VI 

Nepovinné - musí být 

namontováno nejméně 

2 m nad vozovku 

Nepovinné - 

jedno přední 

zrcátko (musí být 

namontováno 

nejméně 2 m nad 

vozovku) 

Povinné - jedno 

přední zrcátko 

(musí být 

namontováno 

nejméně 2 m nad 

vozovku) 

Povinné - jedno 

přední zrcátko 

(musí být 

namontováno 

nejméně 2 m nad 

vozovku) 
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Pokud je možné použít jiné zařízení pro nepřímý výhled z vozidla, je možné nahradit 

příslušné zrcátko tímto zařízením, avšak musí splňovat stejné podmínky pro oblast výhledu 

jako samotné zrcátko [2]. 

1.3.4 Konstrukční rozměry zpětných zrcátek 

Třída I 

Velikost odrazné plochy musí být minimálně v takové výši, aby se do něho mohl vepsat 

obdélník o délce jedné strany 40 mm a délce druhé o rozměru „a“, jež se vypočte 

z následujícího vztahu [2]: 

𝑎 =
150

1 +
1000

𝑟

     [𝑚𝑚]; 𝑟 − 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟 𝑘ř𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡𝑖 
(1) 

Třída II a III 

Do odrazné plochy zrcátek těchto tříd musí být možné vepsat obdélník o výšce 40 mm 

a délce základny o rozměru „a“ získaného z následujícího vztahu, a také úsečku, která je 

rovnoběžná s výškou obdélníku, o délce „b“ [2]. 

Třída II 

𝑎 =
170

1 +
1000

𝑟

     [𝑚𝑚]; 𝑟 − 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟 𝑘ř𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡𝑖 

𝑏 = 200 𝑚𝑚 

(2) 

Třída III 

𝑎 =
130

1 +
1000

𝑟

     [𝑚𝑚]; 𝑟 − 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟 𝑘ř𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡𝑖 

𝑏 = 200 𝑚𝑚 

(3) 

Třída IV, V, VI 

Tvar zrcátka musí být jednoduchého geometrického tvaru a musí být dostatečné velké, 

aby, v případě nutnosti i ve spojení se zrcátky třídy II, poskytovalo pole výhledu určené 

pro tento typ zrcátek. Pole výhledu jsou určena v následující kapitole, která pojednává 

o seřízení zrcátek [2].  
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1.3.5 Odrazný povrch zpětných zrcátek 

Zrcátko musí mít odrazný povrch buď rovinný nebo sféricky vypuklý. U vnější zrcátek 

může být hlavní plocha zrcátka doplněna asférickou částí, za předpokladu že hlavní část 

odpovídá parametrům pro danou třídu zrcátka [2]. 

Asférická zrcátka musí být pro řidiče užitečná, tím pádem musí mít dostatečnou velikost 

a tvar. Jejich nejmenší možná šířka je 30 mm a poloměr zakřivení 150 mm [2]. 

U sférických zrcátek třídy I, II a III je hodnota minimálního poloměru zakřivení 1200 

mm a u zrcátek třídy IV a V 300 mm. Pro zrcátka třídy VI je tento poloměr stanoven na hodnotu 

200 mm [2]. 

1.3.6 Umístění zpětných zrcátek 

Řidič sedící v normální jízdní poloze musí mít jasný výhled na silnici za vozidlem, 

po stranách vozidla a před vozidlo, proto všechny zrcátka musí být namontované tak, aby na ně 

viděl z této polohy [2]. 

Vnější zrcátka na straně řidiče musí být nainstalované maximálně pod úhlem 55°, který 

svírají střední podélná svislá rovina vozidla a svislá rovina procházející středem zrcátka 

a středem úsečky dlouhé 65 mm, která spojuje zorné body řidiče [2]. 

Pokud je vozidlo plně zatíženo a zrcátko je namontováno níže než 2 m nad vozovku, 

nesmí toto zrcátko vyčnívat přes celkovou šířku vozidla (bez zrcátek) více jak o 250 mm [2]. 

Zrcátka třídy V a VI nesmí být instalována pod výšku 2 m nad vozovku, i při plně 

zatíženém vozidle musí být tato výška splněna, pokud vozidlo nedisponuje dostatečnou výškou 

a pro danou kategorii vozidla jsou povinná, tak nemusí být instalována [2]. 

1.3.7 Vnitřní zpětná zrcátka třídy I 

Nejmenším možným polem výhledu musí řidič vidět 20 m širokou rovinnou 

a vodorovnou část vozovky, jejíž střed leží na střední svislé podélné ose vozidla a je vzdálená 

60 m za zornými body řidiče (viz obrázek 13), [2]. 
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Obrázek 13 – Pole výhledu zrcátek třídy I [2] 

1.3.8 Hlavní vnější zpětná zrcátka třídy II 

Na straně řidiče 

Nejmenším možným polem výhledu musí řidič vidět 5 m širokou rovinnou 

a vodorovnou část vozovky, která je ohraničena rovinou procházející krajním bodem vozidla 

na straně řidiče a rovnoběžnou se střední svislou podélnou rovinou vozidla, a která je vzdálená 

30 m za zornými body řidiče. Tímto polem výhledu musí řidič také vidět pás vozovky o šířce 

1 m, který je též ohraničen rovinou rovnoběžnou s podélnou osou vozidla a procházející 

krajním bodem vozidla na straně řidiče, a která je vzdálená 4 m za zornými body řidiče 

(viz obrázek 14), [2]. 

Na straně spolujezdce 

Zde nejmenší možné pole výhledu řidiče je obdobné jako u zrcátka na straně řidiče, 

s tím rozdílem, že zorné pole je ohraničené rovinou procházející krajním bodem vozidla 

na straně spolujezdce (viz obrázek 14), [2]. 

 

Obrázek 14 – Pole výhledu zrcátek třídy II [2] 
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1.3.9 Hlavní vnější zpětná zrcátka třídy III 

Na straně řidiče 

Polem výhledu musí řidič vidět minimálně 4 m širokou rovinnou a vodorovnou část 

vozovky, která je ohraničena rovinou procházející krajním bodem vozidla na straně řidiče 

a rovnoběžnou se svislou podélnou rovinou vozidla, a která je vzdálená 20 m za zornými body 

řidiče. Mimo to musí řidič ve výhledu vidět pás vozovky o šířce 1 m, který je též ohraničen 

rovinou rovnoběžnou se střední svislou podélnou osou vozidla a procházející krajním bodem 

vozidla na straně řidiče, a která je vzdálená 4 m za zornými body řidiče (viz obrázek 15), [2]. 

Na straně spolujezdce 

Stejně jako u zrcátek třídy II, je pole výhledu u zrcátek třídy III, změna jen, že pole výhledu je 

ohraničené rovinou procházející krajním bodem vozidla na straně spolujezdce, jinak velikost 

a určení roviny zůstávají stejné (viz obrázek 15), [2]. 

 

Obrázek 15 – Pole výhledu zrcátek třídy III [2] 

 

1.3.10 Širokoúhlá vnější zpětná zrcátka třídy IV 

Na straně řidiče 

Řidič musí, ve zpětném zrcátku, minimálně vidět 15 m širokou rovinnou a vodorovnou 

část vozovky ohraničenou z jedné strany rovinou rovnoběžnou se střední svislou podélnou 

rovinou vozidla a z druhé strany rovinou procházející krajním bodem vozidla na straně řidiče, 

a která sahá do vzdálenosti 10 m od a 25 m za zorné body řidiče. S tímto výhledem musí 
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též vidět i pás vozovky o šířce 4,5 m, který je ohraničen též rovinou rovnoběžnou se střední 

svislou podélnou osou vozidla a rovinou procházejícím krajním bodem vozidla na straně řidiče, 

ale je také vzdálen 1,5 m za zornými body řidiče (viz obrázek 16), [2]. 

Na straně spolujezdce 

Obdobně jako u předchozích dvou tříd, je zde výhled zrcadlově otočen přes střední 

podélnou osu vozidla na stranu spolujezdce, plocha výhledu má stejné rozměry, akorát je 

ohraničená rovinou procházející krajním bodem vozidla na straně spolujezdce 

(viz obrázek 16), [2]. 

 

Obrázek 16 – Pole výhledu zrcátek třídy IV [2] 
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1.3.11 Blízkopohledová vnější zpětná zrcátka třídy V 

Výhledem těmito zrcátky musí řidič vidět rovinnou a vodorovnou část vozovky podél 

boku vozidla na straně spolujezdce, která je ohraničena několika rovinami (viz obrázek 17), 

[2]: 

• rovina rovnoběžná se střední svislou podélnou rovinou vozidla, která prochází 

krajním bodem vozidla na straně spolujezdce a k této v příčném směru 

rovnoběžnou rovinou vzdálenou 2 m od boku vozidla ze strany spolujezdce 

• rovinou rovnoběžnou se svislou rovinou procházející zornými body řidiče 

vzdálenou 1,75 m za ní a rovinou též rovnoběžnou se svislou rovinou 

procházející zornými body řidiče, ale ležící 1 m před touto rovinou 

• pokud rovina rovnoběžná s rovinou procházející zornými body řidiče 

procházející přední hranou nárazníku vozidla je ve vzdálenosti menší než 1 m, 

omezí se pole výhledu touto rovinou 

 

Obrázek 17 – Pole výhledu zrcátek třídy V [2] 
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1.3.12 Přední zrcátka třídy VI 

Pole výhledu z těchto zrcátek musí být minimálně tak velké, aby řidič viděl rovinnou 

a vodorovnou část vozovky, která je ohraničena rovinami (viz obrázek 18) [2]: 

• rovinnou příčnou svislou procházející krajním bodem přední části vozidla 

a rovinou příčnou svislou a rovnoběžnou s touto a vzdálenou 2 m před ní 

• rovinou podélnou svislou rovnoběžnou se střední podélnou svislou rovinou 

vozidla, která prochází krajním bodem vozidla na straně řidiče 

• rovinou podélnou svislou rovnoběžnou se střední podélnou svislou rovinou 

vozidla ve vzdálenosti 2 m od krajního bodu vozidla na straně spolujezdce 

• přední část na straně spolujezdce může být zaoblena poloměrem 2 m 

 

Obrázek 18 – Pole výhledu zrcátek třídy VI [2] 

1.3.13 Překážky ve výhledu u zpětných zrcátka třídy I 

Plocha výhledu může být částečně zakryta vnitřními prvky výbavy nebo konstrukčním 

uspořádáním vozidla např.: opěrky hlavy, zadní stěrač, vyhřívání zadního okna nebo sloupky 

oken u dělených zadních dveří [2]. 

1.3.14 Překážky ve výhledu u zpětných zrcátek třídy II - VI 

Viditelné plochy u těchto tříd zrcátek mohou být zmenšené max. o 10 % předepsané 

velikosti tvary a konstrukčním řešeními vozidla, jakou jsou např.: obrysová a směrová světla, 

zadní a přední nárazník a dveřní kliky. Výjimkou můžou být zrcátka třídy VI u vozidel 

konstruovaných pro zvláštní účely, u kterých je povoleno i větší zakrytí výhledové plochy 

než 10 %, zakrytí nesmí však být větší, než je nezbytně nutné pro zvláštní funkci vozidla. 

Příkladem může být posypový vůz, který má ve výhledové ploše umístěnou sněhovou radlici 

[2]. 



33 

2 SOUČASNÁ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A PRVKY 

VÝBAVY PODPOŘUJÍCÍ VÝLED Z VOZIDLA 

V problematice výhledu z vozidla se často mluví o slepém úhlu, někdy zvaném mrtvém 

úhlu. Pro většinu lidí to je běžně známý termín, ale přesto ho raději vysvětlím. Slepý úhel je 

prostor za řidičem, který není řidiči zobrazen systémem zpětných zrcátek a všechny osoby 

či předměty nacházející se v tomto prostoru jsou pro řidiče „neviditelné“, tím přinášejí hrozbu 

sobě či řidičovi. Slepý úhel je ohraničen svislou rovinou procházející zornými body řidiče 

a kolmou ke střední podélné rovině vozidla. Od této roviny, až po oblast výhledu zpětnými 

zrcátky, je prostor slepého (mrtvého) úhlu (viz obrázek 19), [4]. 

 

Obrázek 19 – Schématické znázornění slepého úhlu [4] 

 

Laboratorní test z r.1974, který simuloval podmínky svítání a soumraku ukázal, 

že vozidlo v nepřímém poli řidiče může být detekováno stejně dobře, jak u rovného, 

tak i u vypouklého (konvexního) zrcátka. Test nočního řízení ukázal, že nízko i středně 

dopadající paprsky hlavních světel následujícího vozidla, produkují oslňující odraz, který 

se projevil u vnitřního i vnějšího zrcátka, ať bylo rovné či vypouklé. Viditelnost následujícího 

vozidla v noci byla lépe hodnocená u rovného vnějšího zrcátka. Měření výhledu pro řidiče 

při bezpečném měnění pruhů a předjíždění byla nerozdílná u rovného nebo vypouklého zrcátka 

ve spojení s rovným vnitřním zrcátkem, a to bez rozdílu za dne či noci. V případě měření 

předjíždění, kdy počáteční rychlost předjížděcího vozidla byla o 24 km/h větší 
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než předjížděného, byla odhad o rychlosti řidičem předjížděného vozidla velmi podhodnocen 

a vzniklo nebezpečí výskytu dopravní nehody [5]. 

Z této studie vznikla otázka snížení nebo odstranění slepého úhlu. Možností bylo 

zvětšení zrcátek, ale to vede k větší náchylnosti na jejich rozbití. Proto další možnost byla užití 

vypouklých zrcátek, zde ale byl problém s možnostmi uložení a zkreslením obrazu [5]. 

Postupem času se nedostatky zjištěné touto studií minimalizovaly nebo byly odstraněny 

konstrukčními řešeními zrcátek či doplňkovými elektrickými systému, které jsou níže popsané. 

 

2.1 PŘÍMÝ VÝHLED Z VOZIDLA 

Pro přímý výhled z vozidla došlo evolucí spíše k vzniku podpůrných systémů, které 

eliminují řidičovu nepozornost či nevšimnutí důležitých momentů a překážek. Upozorňují 

na možnost vzniku nebezpečí a popřípadě reagují za řidiče. Vznikly i systémy, které udržují 

dobrou viditelnost z vozidla, tím i stálý zaručený výhled z vozidla. 

2.1.1 Bezdrátově vyhřívané čelní sklo 

Čelní sklo vyhřívané drobnými topnými drátky není žádnou novinkou, ale současně 

představené řešení automobilky Volkswagen tuto funkci značně zlepšuje. Tyto drátky brání, 

v jistých, situacích ve výhledu řidiče z vozidla, hlavně při oslnění Sluncem, které je nízko 

nad obzorem, nebo v noci protijedoucími auty. Volkswagen namísto drátků instaloval, 

do již tak vrstveného čelního skla, vrstvu elektricky vodivého stříbra, která je velmi tenká 

a průhledná, a která přemění elektrickou energii na potřebné teplo. V systému vyhřívání jsou 

použity i výhřevné drátky umístěné ve skle, ale jsou použity pouze pro koncovou polohu 

stěračů, která svým položením již nebrání výhledu [17]. 

2.1.2 Systémy detekce možné kolize 

Automobilky mohou vybavit svá užitková vozidla, který doplňuje řidičův dopředný 

výhled, a který dokáže zabránit vzniku dopravní nehody. Každá automobilka ho nazývá jinak 

a mají svá řešení, ale výsledek je stejný. Ford tento systém nazývá „Pre-collision assist“. Jedná 

se o systém nouzového brzdění, který rozpoznává pomocí radaru a kamery překážku v provozu 

nebo chodce, kteří by mohli vstoupit do jízdní dráhy vozu nebo se v ní nacházejí. V případě 

možné kolize systém upozorní řidiče nejprve varovným signálem, při nulové reakci řidiče 
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na tento signál začne vozidlo samo brzdit, aby zabránilo nebo zmírnilo následky možné kolize 

[6, 7, 8]. 

 

Obrázek 20 – Detekce náhlé překážky před vozidlem [8] 

 

 

Obrázek 21 – Detekce možného vstupu chodce do směru jízdy vozidla [8] 

 

2.1.3 Adaptivní tempomat 

Dalším systémem, který snímá objekty před vozidlem a dokáže reagovat na okolnosti 

místo řidiče je adaptivní tempomat, který se stále častěji instaluje do vozidel. Klasická funkce 
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tempomatu je o nastavení požadované rychlosti řidičem a vozidlo ji udržuje. Při jízdě do kopce 

vozidlo samo zvýší výkon motoru, který je potřebný pro udržení rychlosti, a naopak při jízdě 

z kopce dokáže vozidlo přibrzdit. Adaptivní tempomat sleduje vozidlo před sebou a udržuje 

nastavený bezpečný odstup pro danou rychlost. Tím, po nastavení rychlosti řidičem, adaptivní 

tempomat reaguje na přibrzdění vozidla před sebou a následně, když vozidlo před ním opět 

zrychlí, tak adaptivní tempomat, za dodržení bezpečného odstupu také zrychlí, 

avšak maximálně na nastavenou rychlost řidičem [6]. 

2.1.4 Systém rozpoznávání značek 

Systém zaznamenává dopravní značky, které mohl řidič přehlédnout. Systém 

zaznamená a rozpozná základní zákazové značky standartního formátu, které pak interpretuje 

na přístrojovém panelu rozsvícenými kontrolkami se symbolem rychlostního omezení nebo 

zákazem předjíždění [6, 8]. 

 

 

Obrázek 22 – Detekce a vyhodnocení dopravní značky [8] 

 

2.1.5 Stěrače se snímačem deště 

Pro udržení výhledu byly navrženy stěrače se snímačem deště, které se automaticky 

zapnou při detekování kapek deště. Dále se jejich rychlost stírání odvíjí od intenzity deště. Řidič 

si může nastavit citlivost snímače, při kterém už se stěrače mají zapnout [6, 9]. 
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Obrázek 23 – Podoba a umístění dopředných snímačů automobilky Mercedes-Benz [9] 

 

2.1.6 Systémy pro ovládání světel 

Další systémy světel, které podporují viditelnost řidiče. Systém, který automaticky 

zapne světla při stmívání nebo při vjezdu do tunelu. Systém, který při zapnutých dálkových 

světlech a detekci protijedoucího vozidla automaticky ztlumí světla, aby neoslňoval onoho 

řidiče a po minutí vozidel je opět zapne. Systém, který aktivuje „odbočovací“ světla. 

Při rychlosti do 30 km/h a natočení kol do průjezdu ostré zatáčky se sami aktivují a řidič má 

lepší výhled do tohoto prostoru [6, 8]. 

 

Obrázek 24 – Ztlumení dálkových světel detekcí protijedoucího vozidla [8] 
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2.2 NEPŘÍMÝ VÝHLED Z VOZIDLA 

I v tomto směru vzniklo několik řešení podporujících dění za vozidlem či zlepšení 

viditelnosti, především k minimalizaci či odstranění slepého úhlu. Dnes se již používají 

systémy na detekci objektů ve slepém úhlu či zlepšení nepřímého výhledu systémy jinými, 

než jsou zpětná zrcátka. 

Vnější zpětná zrcátka, u užitkových vozidel obdobného typu „VW Transporter“, postačí 

třídy III, neboť vozidla spadají do kategorie N1. Vozidla jsou tedy standardně vybavena pouze 

jedním zpětným vnějším zrcátkem na každé straně. U větších dodávek typu „VW Crafter“ 

už jsou instalována zrcátka třídy II a třídy IV, tak jak nařizuje legislativa. V krytu zrcátka 

na každé straně jsou pak dvě zrcátka, jedno větší třídy II a druhé menší širokoúhlé třídy IV, 

pro bližší pohled a zmenšení slepého úhlu [10]. 

 

Obrázek 25 – Zrcátko třídy II a třídy IV u vozidla Ford Transit [10] 

 

2.2.1 Parkovací kamera 

Doplnění výhledu dozadu, při parkování a couvání, jsou dnes velmi běžné parkovací 

systémy s kamerou nebo jen parkovací senzory, které se automaticky aktivují po zařazení 

zpětného chodu. Parkovací senzory upozorňují řidiče přerušovanými zvukovými signály 

až do plného signálu bez přerušení, čím kratší je pauza mezi signály tím je vozidlo blíže 



39 

k překážce. Tento systém pro parkování je doplněn i senzory na přední části karosérie. Systém 

s kamerou zobrazuje řidiči prostor za vozidlem na displeji na přístrojové desce, kde ukazuje 

i naváděcí linie vozidla a tím usnadní couvání i do velmi úzkých míst [6, 11]. 

 

Obrázek 26 – Parkovací kamera u vozidla Ford Transit [11] 

2.2.2 Systémy hlídání slepých úhlů 

Systém hlídání slepých úhlů pomocí radaru zaznamenává vozidla kolem vozidla. Pokud 

se jiné vozidlo nachází v oblasti radaru, rozsvítí se výstražná kontrolka přímo ve zpětném 

zrcátku. Toto platí, jak za jízdy při detekování vozidla ve slepém úhlu, tak i při couvání 

z parkovacího místa a detekci pohybujícího se vozidla, které může být skryté za sousedním 

vozidlem na parkovišti [7, 11]. 

 

Obrázek 27 – Upozornění na pohyb v oblasti slepého úhlu [11] 
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Obrázek 28 – Upozornění na přijíždějící vozidlo v zakrytém výhledu [11] 

2.2.3 Zrcátko ve sluneční clonce spolujezdce 

Unikátní širokoúhlé zrcátko pro snímání slepého úhlu, které je umístěné ve sluneční 

clonce spolujezdce sloužící pro viditelnost do oblasti nepřístupné klasickými venkovními 

zrcátky na straně spolujezdce. Automobilka Opel umístila toto zrcátko do užitkových vozidel 

modelu Vivaro pro lepší výhled při parkování a změně jízdních pruhů. [12]. 

 

Obrázek 29 – Zrcátko ve sluneční clonce spolujezdce [12] 
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2.2.4 Vnitřní zpětné zrcátko tvořeno systémem s kamerou 

Vnitřní zpětná zrcátka začínají být nahrazována kamerou a displejem. Tato technologie 

se už nějakou dobu testuje na konceptech automobilek, ale letošním rokem 2018 se dostává 

již do sériové výroby některých prémiových vozidel např. Subaru Levorg. Jde o systém, který 

má vzadu u pátých dveří kameru, která přenáší v reálnem čase obraz k řidiči na vnitřní zpětné 

zrcátko. Toto zrcátko tím funguje jako displej pro zobrazení videa z kamery, ale může 

se přepnout i do klasického režimu, a tak fungovat jako klasické zpětné zrcátko. Tento systém 

přináší lepší viditelnost prostoru za vozidlem. Zprostředkovaný obraz není zmenšen o vnitřní 

překážky ve vozidle jako jsou opěradla zadních sedadel, zaplněný zavazadelník nebo sloupky 

karosérie zadních dveří. Postupem času si jistě najde, jako u všech nových systému, cestu 

z prémiových osobních modelů k užitkovým vozidlům, kde by tato technologie byla velmi 

užitečná, protože všechny „skříňové“ modely vozidel trpí absencí vnitřního zpětného zrcátka, 

a také nemají žádný systém, který by řidiči poskytl výhled za vozidlo při dopředném směru 

jízdy [13]. 

 

Obrázek 30 – Vnitřní zpětné zrcátko tvořeno displejem [13] 
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Obrázek 31 – Porovnání klasického a displejem tvořeného zrcátka [14] 

2.2.5 Vnější zrcátka nahrazena systémem s kamerou a displejem 

S nahrazením zrcátek kamerou a displeji se zabývá i problematika vnějších zpětných 

zrcátek, kde je tato technologie ještě ve fázi testování na konceptech automobilek a není ještě 

připravena do sériové výroby, jako tomu je u vnitřního zpětného zrcátka. Automobilka 

Volkswagen sice uvedla na trh sériově vyráběný vůz označený XL1, ale šlo o malosériovou 

výrobu hybridního konceptu o 250 kusech. Větší rozšíření se očekává v budoucnu po fázích 

dalších testování a zlepšení řešení. Jde o systém, který místo klasických vnějších zrcátek má 

na karosérii umístěny kamery, které zprostředkovávají obraz řidiči pomocí displejů umístěných 

ve vozidle. Prozatím se pracuje na celkovém řešení a musí se doladit otázky, umístění displejů 

(po stranách volantu či v „A“ sloupcích), čištění čoček kamer či negativní záři blikajících 

směrových světel. Toto řešení přinese řadu výhod, jako např.: menší vzdušný odpor, díky menší 

konstrukci, tím i menší hluk obtékaného vzduchu, možnost většího zorného pole, lepší 

viditelnost při horších světelných podmínkách – jízda tunelem, minimalizace oslnění v noci 

ostatními vozidly atd. [15, 16]. 
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Obrázek 32 – Současná podoba nahrazení zrcátek kamerou společnosti Valeo [16] 

 

Obrázek 33 – Porovnání zrcátek se systémem s kamerou za deště [16] 
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Obrázek 34 – Porovnání zrcátek s budoucí minimalizací systému s kamerou [16] 

 

Obrázek 35 – Porovnání zrcátek se systému s kamerou v noci – snížení oslnění [16] 

 

Obrázek 36 – Porovnání zrcátek se systému s kamerou při jízdě v tunelu [16) 
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2.3 SOUČASNÉ STUDIE A MOŽNÉ BUDOUCÍ PRVKY VÝBAVY 

VOZIDEL 

V současné době se hodně spekuluje o možnosti výhledu do všech stran, ve kterém 

nebude žádná překážka v podobě sloupků karoserie vozu. Níže jsou popsány systémy, které 

byly představeny nebo patentovány, ale prozatím jde o studie a v současné době nebyly 

obdobné systémy sériově použity. 

2.3.1 Průhledná přední kapota vozidla 

V této oblasti představil před několika lety Jaguar systém Transparent Bonnet. 

Základem je displej umístěný přímo ve skle, v přední části vozu jsou umístěny kamery, 

výpočetní jednotka poté složí obraz z kamer a promítne ho na čelní sklo. Výsledný efekt 

vypadá, jako by vůz měl průhlednou kapotu. Systém byl představen na voze Land Rover a má 

usnadnit jízdu v terénu, aby bylo vidět přímo pod kola vozu např. při jízdě do svahu, kdy 

při vrcholu svahu řidič nevidí za horizont [18]. 

 

Obrázek 37 – Projekce obrazu pod vozidlem [18] 

2.3.2 Průhledné sloupky vozidla 

Další systém opět předvedl Jaguar a jedná se o kamery, které snímají okolí vozidla. 

Obrazy jsou poté promítány na displeje, které pokrývají interiérovou část sloupků karosérie. 

Tím dojde ke „zprůhlednění“ sloupků a lepšího výhledu na překážky, které by se mohly 

nacházet, pro řidiče, v neviditelném poli výhledu. Systém využívá i předchozí projekci na čelní 

sklo vozu, kde dokáže zvýraznit obraz chodce či promítání satelitní navigace, tím odpadá 

uhýbání pohledu na běžný displej navigace [19]. 



46 

 

Obrázek 38 – Projekce obrazu skrytého za sloupky karoserie [19] 

2.3.3 Průhledné sloupky vozidla II 

I Toyota popsala systém na projekci obrazu skrývající se za sloupky karosérie. Nejedná 

se však o nákladné systémy s kamerami a displeji. Toyota dokázala využít zákony optiky 

tak dobře, že na projekci obrazu jí stačí systém zrcadel, která svým rozmístěním odráží světlo 

kolem sloupku až na vnitřní plochu sloupku. Tento systém si Toyota nechala patentovat 

v polovině loňského roku a více než dokument, který Toyota poskytla patentovému úřadu, 

nebylo prozrazeno a dosud nebylo nepředstaveno výsledné řešení [20]. 
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3 PROBĚHLÉ VÝZKUMY A JEJICH METODIKY 

MĚŘENÍ 

3.1 VÝHLED Z VOZIDEL V BLÍZKÉM POLI 

Švýcarský autoklub TCS podrobil testu výhledu vozidla vyráběná v letech 2012 

až 2017. Ve výběru bylo 69 modelů ze všech kategorií. Test se zaměřil na blízký výhled 

z vozidla při parkovacích manévrech. Švýcarský autoklub porovnával výhled 

před a za vozidlem a to, jak na prázdnou plochu, tak i na okolní zaparkovaná vozidla. K tomuto 

ještě klub hodnotil parkovací asistenty vozidel [21, 22]. 

Jedním z hledisek testu bylo měření vzdálenosti, na kterou řidič dohlédne na vozovku. 

Na obrázku níže je znázorněna metodika měření, kde vzdálenost „c“ a „d“ prezentuje výhled 

z vozidla a vzdálenost „xc“ a „xd“ vzdálenost od vozidla, při které dohlédne na vozovku 

[21, 22, 23]. 

 

Obrázek 39 – Test TCS, měření výhledu na vozovku [23] 

Druhým hlediskem bylo měření vzdálenosti, na kterou již řidič nevidí nárazník vozidla 

zaparkovaného před a za ním. Nárazník ostatních vozidel byl reprezentován 50 cm vysokým 

dopravním kuželem. Obrázek 33 prezentuje vzdálenosti výhledu „a“ a „b“ a vzdálenost „xa“ 

a „xb“ prezentuje vzdálenost od vozidla k dopravnímu kuželu, respektive vzdálenost 

mezi vozidly, kdy řidič již nevidí na nárazník druhého vozidla [21, 22, 23]. 

 

Obrázek 40 – Test TCS, měření výhledu na zaparkované vozidlo [23] 
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Posledním hlediskem testu bylo subjektivní hodnocení parkovacích systémů 

a celkového hodnocení pocitů řidičem [21, 22, 23]. 

Ze všech hledisek se vyhodnotilo celkové hodnocení vozidla a bylo použito 

do celkového hodnocení dané kategorie, pro porovnání kategorií [21, 22, 23]. 

Nejlepší známky v testu měly malá vozidla naopak vozidla kategorie SUV dopadly 

nejhůře. Např. při výhledu za vozidlo je možné spatřit 50 cm vysoký dopravní kužel u vozidla 

Smart Fortwo na vzdálenost 1,9 m a u vozidla Ford Edge na vzdálenost 12,5 m. Tato vzdálenost 

u Fordu Edge je extrémem, u ostatních vozidel v kategorii SUV se viditelná vzdálenost 

na dopravní kužel pohybovala převážně okolo 7 m. Celkové výsledky jsou znázorněny 

na obrázcích 41 a 42 [21, 22, 23]. 
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Obrázek 41 – Výsledky testu TCS, 1. část [23] 
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Obrázek 42 – Výsledky testu TCS, 2. část [23] 
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3.2 MĚŘENÍ VÝHLEDU ZE SEDADLA ŘIDIČE MOTOROVÝCH 

VOZIDEL 

Studie z roku 1958 poukazuje na možnost přehlédnutí chodce či motocyklistu, řidičem 

automobilu, protože v době rozhledu se pro něj nacházeli za sloupky karosérie vozidla. 

Autorem je R. A. C. Fosberry. Metoda je založena na umístění dvou světelných zdrojů 

do pozice očí průměrného řidiče. Viditelnost je měřena pomocí stínu, který vrhají sloupky 

karosérie, kapota atd. Výhled z vozidla je interpretován, jako viditelné oblasti dopadající 

na zem okolo vozidla, které jsou ohraničené právě stíny prvků karosérie [24]. 

 

Obrázek 43 – Fosberryho metoda, umístění dvou světelných drojů [24] 

Nastala otázka pro správné umístění světel. Nejprve se určila poloha sedadla. Vybralo 

se osm řidičů, kteří měli výšku a váhu postavy co nejblíže k průměrným hodnotám populace, 

dále se vybralo devět vlastníků vozidel. Tito řidiči si postupně v šesti vozech optimálně 

nastavili pozici sedadla a změřila se vzdálenost sedadla k pedálu akcelerátoru. Naměřené 

vzdálenosti se porovnaly a určila se průměrná vzdálenost od sedadla k pedálu akcelerátoru. 

Dále hrálo roli, jak měkké sedadlo je a jestli je vozidlo užitkové či osobní, protože u vozidel 

osobních byla opěradla více sklopena pro pohodlnější jízdu a tím se měnila pozice očí. 
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Pro určení optimální polohy očí při různých sklonech opěradel se za pomoci 25 řidičů určila 

výsledná průměrná poloha pro užitková a pro osobní vozidla. Obrázek 35 zobrazuje výslednou 

určenou polohu očí. Vzdálenost „b“ je rovna 36,5 palce [24]. 

 

Obrázek 44 – Fosberryho metoda, pozice očí řidiče [24] 

 

Výsledkem měření jsou následující digramy.  První diagram vykresluje dopředný 

výhled z vozidla. Jsou zde vyšrafované osvícené oblasti separátně od obou světel. Výsledným 

překřížením vyšrafovaných částí vzniknou plochy, které brání ve výhledu řidiči z vozidla [24].

  

 

Obrázek 45 – Fosberryho metoda, diagram výhledu [24] 



53 

 

Druhý diagram zobrazuje promítnuté stíny prvků karosérie, bránicích ve výhledu, 

na zem [24]. 

 

Obrázek 46 – Fosberryho metoda, diagram promítnutého stínu [24] 

Závěrem měření bylo, že ve výhledu nejvíce bránily sloupky karoserie a kapota. 

Do dnešní doby se tvar karoserie pozměnil a tvar kapoty již tolik nezasahuje do této 

problematiky, ale hlavním prvkem, který brání ve výhledu jsou „A“ sloupky a zpětná zrcátka 

na nich umístěná [24]. 

3.3 VYŠETŘOVACÍ POKUS VÝHLEDU Z NÁKLADNÍHO VOZIDLA 

PODLE KNOTT LABORATORY 

Studie se zaměřuje na slepé body řidiče nákladních vozidel. Obsahem měření nebylo 

pouze zaměření výhledu z nákladního vozidla, ale i vyšetřovací pokus jedné dopravní nehody. 

Kdy nákladní vozidlo bylo předjížděno osobním vozem. V tu samou chvíli začalo nákladní 

vozidlo měnit jízdní pruh a protože si osobního vozidla nevšimlo, tak jej srazilo. Nákladní 
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vozidlo bylo s pravostranným řízením, ale nehoda se stala v Coloradu, kde jsou pravidla 

provozu pro vozidla s levostranným řízením [26]. 

K měření bylo potřeba nákladního vozidla a jeho řidiče, který je s ním zvyklý jezdit. 

Řidič si nastavil sedadlo a zrcátka do běžné polohy, ve které je měl nastavené při běžném 

ježdění. Poté si na místo řidiče sedl jeden z vědců Knott Laboratory a asistentovi předával 

verbálně pokyny o výhledu z vozidla. Prvně se měřil výhled z čelního a bočních oken, kdy 

se asistent pohyboval před vozidlem a byl instruován vědcem z kabiny, kam si má stoupnou 

či posunout. V ten moment, kdy vědec už neviděl chodidlo asistenta, se dala na toto místo 

značka. Takto se postupovalo a vyznačil se celkový výhled z oken [26]. 

 

 

Stejným postupem se změřil výhled i ze zpětných zrcátek, a to jak u rovných, 

tak i konvexních [26]. 

Obrázek 47 – Knott Laboratory, dopředný výhled [26] 
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Obrázek 48 – Knott Laboratory, výhled zpětným zrcátkem [26] 

Po zaměření výhledu z vozidla se v rámci pokusu použilo i obdobné osobní vozidlo, 

které předjíždělo stojící nákladní vůz v rychlosti 10 mph. Tato rychlost byla stanovena 

jako rozdíl rychlostí při nehodě [26]. 

 

Obrázek 49 – Knott Laboratory, výhledové poměry [26] 

Pro pokus se umístila kamera do vozidla, která dokumentovala pohyb osobního vozidla 

v zrcátkách. Z analýzy záznamu byla usouzeno, že osobní vozidlo bylo možné vidět po celou 

dobu, kdy se pohybovalo v okolí nákladního vozidla. Závěr zněl, že řidič nákladního vozidla 

ho neviděl, ale bylo dokázáno, že ho vidět mohl [26]. 

3.4 MĚŘENÍ ZPROSTŘEDKOVANÉHO VÝHLEDU ZPĚTNÝMI 

ZRCÁTKY 

Metodiku toho měření vymyslel Ing. Tomáš Mandys ve své závěrečné práci. Jedná se 

o výzkum nepřímého výhledu z vozidla, tedy zprostředkovaný odraznými plochami [27]. 
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Pro vykreslení celkového vozidla i s naznačenými výhledy bylo potřeba nejprve zaměřit 

polohu vozidla, proto se nalepily značky na zem z vnější strany kol, tím byl znám jeho rozvor 

a přibližná šířka. Pro sestrojení zorného úhlu bylo potřeba nejprve určit střed odrazné plochy 

zrcátka, a to značkou na zem jako svislice středu odrazné plochy. Zorný úhel byl ohraničen 

svislými hranicemi odrazné plochy zpětného zrcátka, opět se umístily značky na zemi. Měření 

probíhalo za řidiče a asistenta. Řidič seděl ve voze nastavil si zrcátka do optimální polohy s tím, 

aby viděl malou část vozidla na hranici odrazné plochy. Asistent se pohyboval s měřicí tyčí 

ve výhledovém poli zrcátka a byl instruován řidičem, kde ještě je v jeho zorném poli a kde 

už není. Podle toho se i rozmístili značky na zem, následně se polohy bodů zaměřili digitálním 

dálkoměrem pro sestrojení výsledných zorných úhlů [27]. 

 

Obrázek 50 – Mandys, zorné úhly [27] 

Zorné úhly byly měřeny pro optimální polohu řidiče s výškou 180 cm. K tomu byly 

změřeny i úhly pro krajní polohy sedadla (maximální a minimální vzdálenost k volantu), kdy 

si řidič opět nastavil zrcátka do vyhovující polohy. Na obrázku je též přerušovanou čarou 

naznačena oblast, od které dochází ke zkreslení obrazu [27]. 
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4 NÁVRH A METODIKA VLASTNÍ METODY MĚŘENÍ 

Z uvedených proběhlých výzkumů bylo načerpáno praktických poznatků a možných 

metodik měření výhledu z vozidel a byl navrhnut vlastní postup pro měření dané problematiky. 

Snaha byla o vytvoření jednoduché, rychlé a přesné metodiky měření. Metody založené 

na řidiči ve vozidle a asistentovy, který rozmisťuje značky či kužely podle toho, jak mu řidič 

říká, co již vidí a co ne, jsou časově i komunikačně velmi náročné. Protože asistent musí 

pohybovat značkami v ose „x“ i „y“ zároveň a na volné ploše není rozmístění značek, i dle 

sebelepších instrukcí řidiče, jednoduché a je časově náročné. Nehledě na subjektivní vnímání 

řidiče daných překážek ve výhledu, kdy při delšímu sledování jednoho objektu (např. zrcátka) 

a snaze jeho zaměření, se řidiči díky binokulárnímu vidění začne objekt zdvojovat a řidič nevidí 

daný objekt korektně. 

4.1 POPIS A CÍLE MĚŘENÍ 

Základem návrhu je nahrazení řidiče světelným zdrojem, který osvítí okolní oblast. 

Nahrazením řidiče světelným zdrojem vzniknou na zemi okolo vozidla osvícené plochy 

a vykreslí se stíny prvků vozidla, které řidiči brání v přímém výhledu. Osvícené plochy 

prezentují, co je řidič schopen z vozidla vidět. Překážky ve výhledu jsou zejména „A“ sloupky 

karosérie a vnější zpětná zrcátka. Vykreslené stíny se zaměří a přerýsují na počítači v programu 

AutoCAD. Následně půjde výsledný diagram dále porovnávat s ostatními diagramy změřených 

vozidel, či v diagramu změřit různé parametry. Přímý výhled se doplní i o plochy viditelné 

zpětnými zrcátky. 

Výsledkem bude diagram výhledových poměrů řidiče obsahující viditelné i neviditelné 

plochy okolo vozidla. V diagramu budou znázorněny i kritické oblasti neviditelných ploch. 

4.2 SVĚTELNÝ ZDROJ 

Důležitým prvkem této metody je světelný zdroj. Od světelného zdroje je požadována 

dostatečná svítivost pro vykreslení stínů prvků karosérie, jejichž stíny je potřebné v dostatečné 

kvalitě zachytit i na vzdálenosti 10 m a více. Je požadován i velký rozptyl světelného toku 

zdroje, pro osvícení celého okna vozidla.  
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4.2.1 Volba světelného zdroje 

Po světelném zdroji je vyžadován co největší rozptyl světelného toku a vysoká svítivost. 

Proto se vybíralo ze světelných zdrojů s koncepcí klasické žárovky, které osvítí okolí v úhlu 

360°. Jako světelný zdroj se vybrala žárovka o výkonu 500 W, která je rozměrově, cca dvakrát, 

větší než běžné žárovky v domácích lustrech. 

• Výkon sv. zdroje: 500 W  

• Světelný tok: 8300 lm 

• Průměr: 99 mm 

• Celková délka: 210 mm 

• Patice: E40 

 

Obrázek 51 – Světelný zdroj, 500 W [25] 

Na obrázcích níže je zobrazeno několik vybraných dostupných žárovek, pro porovnání 

osvícení ploch okolo vozidla. 

 
Obrázek 52 – Žárovka 40 W 

 
Obrázek 53 – Žárovka 60 W 
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Obrázek 54 – Žárovka 75 W 

 
Obrázek 55 – Žárovka 100 W 

 
Obrázek 56 – Žárovka 200 W 

 
Obrázek 57 – Žárovka 250 W 

 

Obrázek 58 – Žárovka 500 W 

Už zdroj o výkonu 200 W je vcelku dostačující pro blízkopohledové měření, ale 

na obrázcích je vykreslen pohled řidiče z levého bočního okna. V případě výhledu bočním 

oknem spolujezdce by už světelný zdroj o výkonu 200 W nestačil, protože vzdálenost stínu 

vrcholového bodu pravého zrcátka je zhruba dvojnásobná než u levého. Na obrázcích je zrcátko 

vykresleno na zem ve vzdálenosti cca 5 m od vozidla, u zrcátka na straně spolujezdce by to bylo 

9-10 m. 
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4.2.2 Poloha světelného zdroje 

Polohou světelného zdroje byla simulována poloha očí řidiče vysokého 168 cm. Oči 

řidiče byly ve výšce 75 cm od sedadla. Vertikální poloha očí byla, při natočení hlavy pro výhled 

bočními okny, neměnná, tím byl nastaven střed žárovky do výšky 75 cm. Horizontální poloha 

byla určena, jako poloha kořene nosu řidiče, který je ve stejné horizontální rovině jako oči a je 

uprostřed mezi nimi. Řidič si nastavil sedadlo do optimální polohy, nos řidiče byl ve střední 

svislé rovině sedadla a byla změřena vzdálenost kořene nosu k opěrce hlavy sedadla 

a k bočnímu oknu řidiče. Samozřejmě se tyto vzdálenosti měnily pro každé testované vozidlo, 

pro výchozí měření se použilo vozidlo Fiat Scudo, modelový rok 2012. V tomto vozidle byla 

pro dopředný výhled nastavena poloha světelného zdroje do svislé výšky 75 cm od sedáku 

sedadla, vodorovně 31 cm od opěrky sedadla a v této výšce byla vodorovná vzdálenost 

k bočnímu oknu řidiče 43 cm. 

 
Obrázek 59 – Řidič v optimální poloze 

 
Obrázek 60 – Sv. zdroj v optimální poloze 

Při natočení hlavy a pohledu do bočních oken se horizontální poloha očí měnila 

a po nahrazení očí světelným zdrojem se musela změnit i horizontální poloha světelného zdroje. 

Vertikální poloha zůstala stejná tedy 75 cm. Po natočení hlavy na boční okno řidiče 

se horizontální vzdálenost kořene nosu od opěrky sedadla snížila o 1 cm na 30 cm. Horizontální 

vzdálenost kořene nosu od bočního okna se snížila o 4,5 cm na 38,5 cm. Při natočení hlavy 

na boční okno spolujezdce se naopak vzdálenost od bočního okna řidiče prodloužila o 4,5 cm 

na 47,5 cm, vzdálenost kořene nosu od opěrky byla opět 30 cm a výška od sedáku sedadla byla 

stále stejná 75 cm. Tím pro změření celkového přímého výhledu bylo použito tří poloh 

světelného zdroje, čímž byly simulovány tři běžné polohy natočení hlavy při řízení motorového 

vozidla. 
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4.3 METODIKA MĚŘENÍ 

Po umístění světelného zdroje do správné polohy, bylo potřeba mít dostatečně volnou 

a rovnou plochu okolo vozidla pro ideální vykreslení stínů. Samozřejmě bylo potřeba vyvarovat 

se parazitnímu světlu, které by mohlo osvítit prostor okolo vozidla. Měření bylo tedy prováděno 

v noci, aby byly co nejlepší podmínky pro vykreslení stínu, i když zvolený světelný zdroj byl 

dostatečně silný a dokázal vykreslit stíny i za denního světla. Ale pro použití ve dne musí být 

zataženo nebo po západu Slunce, při jasném počasí by světelný zdroj nebyl dostatečně silný 

pro rozpoznání a zaznamenání osvíceného a zakrytého výhledu světelným zdrojem.  

 

Obrázek 61 – Použití metody ve dne, po západu Slunce 

Z obrázku lze vidět, že vrchol zrcátka už není dost dobře rozeznatelný, a to se jedná 

o pohled z bočního okna řidiče, u okna spolujezdce, kdy se vykreslují obrysy do větší 

vzdálenosti, by byl výkres ještě méně rozeznatelný. Ale pokud jde o zkoumání vzdálenosti, 

na kterou již řidič dohlédne na vozovku mohou být tyto podmínky dostatečné. 

U samotného měření v noci byly, po nastavení světelného zdroje, označeny reflexními 

značkami hranice vykreslených stínů. Ty byly následně označeny křídou a číselným nebo 

písmenným označením, jako body hran vykreslených stínů. Optimální počet bodů pro věrné 
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označení hranic stínů se měnil s vozidly a s jejich složitostí, velikostí a tvarů zrcátek, sloupků 

a bočních oken. Na jednodušší tvary bylo využito 37 bodů pro označení celkového výhledu 

a na složitější až 62 bodů. 

 Pro ilustraci, jak vypadalo měření v noci, jsou přiloženy níže obrázky. Obrázek 62 

zachycuje počet a rozložení bodů pro zaměření zpětných zrcátek u vozidla Fiat Scudo.  

 

Obrázek 62 – Demonstrace rozložení bodů na zaměření zpětného zrcátka 

 

Na Obrázku 63 jsou reflexními značkami označeny pouze hranice oken pro ilustraci 

a zvýraznění hran stínů. Jedná se pouze o ukázku, pro měření výhledu z jednotlivých oken 

se měnila poloha světelného zdroje. 
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Obrázek 63 – Ukázka vykreslení stínů měření 

Kvalita fotografií v noci není příliš dobrá. Obrázek 64 demonstruje vykreslení stínů 

oknem spolujezdce u vozidla Avia A30, na zeď vzdálenou cca 22 m. Tím je poukázáno na to, 

že světelný zdroj je plně dostačující, a že fotografie z výšky nedokáží ilustrovat skutečnost 

reálného osvětlení daného okolí a ostrosti stínů. 

 

Obrázek 64 – Výhled oknem spolujezdce z vozidla Avia 
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Po zakreslení bodů pro vykreslení stínů, byla označena poloha kol vozidla z jejich vnější 

strany a poloha předního a zadního nárazníku pro vykreslení celého obrysu vozidla. 

Pomocí laťové vodováhy byla změřena vertikální výška stínu zrcátek. Vodováha byla 

postavena do nejnižšího bodu stínu ve směru k světelnému zdroji a výška, ve které byla 

vodováha opět osvícena, byla označena a změřena. Výsledkem byla maximální možná svislá 

výška objektu, který by se mohl ukrýt za zrcátkem a tím ho řidič vozidla mohl přehlédnout. 

Dále byla na laťové vodováze vyznačena míra 50 cm a bylo měřeno, v jaké vzdálenosti 

již řidič vidí na objekt vysoký půlmetru. Vodováha byla oddalována vždy kolmo od vozidla 

na hranu bočních oken nebo čelního okna, až do místa, kdy už byla osvícena hrana půlmetru, 

zde byl opět bod vyznačen. 

U zakreslených bodů, určujících polohu vozidla, byly změřeny všechny vzdálenosti 

mezi nimy pro přesné vykreslení polohy vozidla na počítači. Ostatní zakreslené body, určující 

hrany stínů oken a zrcátek a bodů určujících kritickou oblast, ve které řidič nevidí půlmetr 

vysoký objekt, byly měřeny vždy ke dvěma kolům, aby bylo možné daný bod vždy vykreslit 

jako průsečík dvou kružnic od daných kol vozidla. Pro měření bylo použito běžné měřící pásmo 

a bylo měřeno s přesností na 0,5 cm. Pro překreslení byl použit program AutoCAD, který 

umožňuje dostatečné možnosti pro vykreslení změřených oblastí a následného zpracování, 

jako protažení, dokreslení či dopočítání dalších údajů a tvarů, popřípadě široké možnosti 

šrafování atd. Na obrázku 65 je základní překreslený tvar z naměřených bodů do programu 

AutoCAD. Kde bod „A“ značí přední levé kolo, bod „B“ přední pravé kolo, bod „C“ levé 

zadní kolo a bod „D“ pravé zadní kolo. Tyto body jsou označeny jako středy kol vozidla 

z vnější strany. Body „E“ až „H“ jsou body značící převisy vozidla, body „R1“ až „R6“ značí 

místo, kde je již řidič schopen vidět půlmetru vysoký objekt, body jsou situovány na úroveň 

šířky bočních oken nebo šířky vozidla. Bod „S“ značí polohu světelného zdroje v podélné 

rovině vozidla. Číselné body 1 až 37 vyznačují obrys stínu karosérie vozidla. 

Pro zakreslení vozidla byl každý bod rýsován jako spojnice dvou kružnic, viditelné 

na bodu „R6“, který vznikl průsečíkem kružnic z pravého předního (bod B) a pravého zadního 

kola (bod D). Pro zakreslení výchozí polohy světla byla sestrojena přímka p, kolmá na podélnou 

osu vozidla a procházející bodem „S. Z průsečíku přímky p a úsečky A-C byl ve vzdálenosti, 

která odpovídala změřené vzdálenosti středu světelného zdroje od bočního okna řidiče, 

vyznačen bod na přímce pro umístění výchozí polohy světelného zdroje. Další dvě polohy 

světelného zdroje byly posunuty o 1 cm od výchozí polohy dozadu po střední ose vozidla 



65 

a kolmo na střední osu vozidla do stran o 4,5 cm. Opěrka hlavy byla naznačena ve změřené 

vzdálenosti od středu výchozí polohy světelného zdroje a byla zvolena její šířka 30 cm. 

 

Obrázek 65 – Fiat Scudo, přímý výhled 

Tabulka 6 obsahuje souřadnice bodů, změřené výhledem z levého bočního okna. 

Souřadnice všech bodů jsou uvedeny na přiloženém CD s diagramy z programu AutoCAD.  

Tabulka 6 – Fiat Scudo, souřadnice bodů výhledu z levého bočního okna 

Bod 
Vzdálenost k 

bodu C [cm] 

Vzdálenost k 

bodu A [cm] 

1 341,5 446,0 

2 238,0 320,0 

3 204,0 247,0 

4 222,0 195,5 

5 425,5 153,5 

6 457,0 194,0 

7 456,5 198,0 

8 424,0 169,5 

9 437,0 207,5 

10 777,0 549,5 

11 743,5 494,5 

12 689,0 433,0 

13 571,0 309,0 

14 579,5 312,0 

15 816,0 550,0 
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K takto zaměřenému přímému výhledu, byl doplněn nepřímý výhled zprostředkovaný 

vnějšími zpětnými zrcátky. Zrcátka byla nastavena do polohy, aby dle normy EHK č. 46 řidič 

viděl u zrcátek třídy III na vozovku vzdálenou 4 m za zornými body řidiče a u širokoúhlých 

zrcátek třídy IV na Vozovku vzdálenou 1,5 m za zornými body řidiče. Toto měření již nebylo 

prováděno pomocí světelného zdroje, nýbrž si do vozidla sedl řidič a navigoval asistenta 

s laťovou vodováhou do krajních poloh odrazné plochy, které byl schopný v zrcátku vidět. 

Viditelná plocha byla změřena na čtyřech mezních bodech. Byly určeny dva krajní body 

ve vzdálenosti dle normy a další dva body cca 3 m od prvních dvou bodů. U širokoúhlých 

zpětných zrcátek byly krajní body měřeny opět ve vzdálenosti dané normou a vzdálenější dva 

mezní body byly v maximální možné vzdálenosti zprostředkovaného obrazu. Jedná se 

o zjednodušené orientační měření výhledu zpětnými zrcátky, jako doplnění přímého výhledu. 

Zaměřením vznikly obrazce, které prezentují výhledové pole řidiče zpětným zrcátkem, 

viditelné na obrázku 66. Pro přehlednost je zobrazeno běžné levé zpětné zrcátko a pravé 

blízkopohledové širokoúhlé zrcátko, protože by se body a obrazy překrývaly. 

 

Obrázek 66 – Fiat Scudo, výhled zpětnými zrcátky 
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Po vykreslení všech zrcátek a spojení nepřímého výhledu s přímým výhledem vznikl 

diagram, viditelných a neviditelných ploch. Obrázek 67 zobrazuje výslednou podobu 

diagramu. Který vznikl spojením předchozích dvou obrázků a menšími grafickými úpravami. 

Do výsledného diagramu byla dokreslena skutečná šířka i délka vozidla, byly protaženy určité 

spojnice stínů. Diagram byl vyšrafován či jinak graficky upraven pro prezentaci. V diagramu 

jsou červeně vyšrafovány oblasti, které jsou zakryté a řidič do těchto oblastí nevidí. Do modře 

vyšrafovaných oblastí řidič vidí, ale nevidí objekty vysoké 50 cm. V zelených oblastech již řidič 

vidí objekty vysoké 50 cm, ale stále nedohlédne na zem. Až v bílých oblastech vidí řidič i zem 

okolo vozidla. Výhled v diagramu za hranami „B“ sloupků je doplněn o výhled zpětnými 

zrcátky. Tento výhled je zjednodušený a znázorňuje, jak zrcátka zmenší slepý úhel. Výhled 

zpětnými zrcátky je znázorněn už jen jako bílá viditelná oblast, tím nezahrnuje výhled zpětnými 

zrcátky do šrafování dopředného výhledu. Protože by se viditelné oblasti překrývaly a nebyly 

by dost dobře rozeznatelné. Tím by v aktuálním diagramu modré plochy, kdy řidič nevidí 

půlmetru vysoký objekt, mohly být ještě zmenšeny při započítání výhledu zpětnými zrcátky. 

 

Obrázek 67 – Fiat Scudo, celkový výhled 
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Protože je diagram nakreslen v programu AutoCAD, tak přímo v tomto programu lze 

doměřit různé vzdálenosti či velikosti, dle kterých se dá diagram zkoumat. Na obrázku 68 je 

vybráno několik možných parametrů, dle kterých lze zkoumat výhled z vozidla. Díky změřené 

vzdálenosti, kdy je řidič schopen již vidět objekt vysoký půlmetru, lze dopočítat úhel pod 

kterým řidič dohlédne na zem, lze tedy dopočítat v jaké vzdálenosti již řidič vidí objekt vysoký 

1 m. Dále lze změřit šířku stínů „A“ sloupků, vzdálenost před vozidlem, kdy už je řidič schopen 

dohlédnout na zem, nebo změřit úhel výhledu umožněný okny. Tyto parametry jsou vykresleny 

modře. 

 

Obrázek 68 – Fiat Scudo, parametry výhledu 

Výsledkem je, že z čelního okna řidič vidí oblast v úhlu 97°. Na pravé straně vozidla je 

řidič schopen vidět 1 m vysoký objekt ve vzdálenosti 48 cm od vozidla (bod „R“), či 0,5 m 

vysoký objekt až ve vzdálenosti 202,5 cm (bod „R5“). Kolmo před sebe vidí řidič na nejbližší 

vzdálenost 297 cm. Šířka stínu „A“ sloupku zakryje oblast na zemi o šířce 104,5 cm. 
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4.4 POROVNÁNÍ METODY MĚŘENÍ S REÁLNÝM VIDĚNÍM 

ŘIDIČE 

Bylo provedeno porovnání této metody se skutečným výhledem, který vidí řidič. 

Velikost vykreslených ploch na zemi, byla změřena s pomocí asistenta, kterého řidič navigoval 

okolo vozidla a asistent mu rozmístil značky dle hran viditelných ploch. I přes snahu nastavit 

světelný zdroj do optimální polohy, se výsledné diagramy liší. Zelený diagram je při použití 

světelného zdroje a oranžový při reálnem vidění řidiče. Opět jsou vzdálenosti měřené v cm 

se zaokrouhlením na 0,5 cm. 

 

Obrázek 69 – Odchylka měření 

Při vykreslení spodních hran oken se diagramy shodují, je zde pouze minimální 

odchylka. Ale u vykreslení sloupků a zpětných zrcátek vozidla se diagramy značně rozcházejí. 

Úhel, ve kterém řidič vidí z bočních oken, se i přes odchylky skoro nemění, ale u čelního okna 

ano. To je dáno profilem sloupků, protože „B“ sloupky jsou mnohem více svislé než 

„A“ sloupky a při osvícení se nejen, že změní poloha stínu od sloupku, ale změní se i úhel jeho 

vykreslení, a to se u „A“ sloupků mnohem více projevuje. Při označení viditelného pole okolo 

zpětných zrcátek, docházelo k optickému klamu, kdy se řidič soustředil na obrys zrcátka a viděl 

ho dvojitě, proto je zakrytá plocha zpětným zrcátkem větší při reálnem vidění než při náhradě 

světelným zdrojem. U sloupků karosérie je odchylka díky složenému ambinokulárnímu obrazu, 
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kdy řidič viděl okolí vozidla v širším spektru, něž bylo osvíceno světelným zdrojem. Protože 

světelný zdroj byl polohován mezi oči, ale díky ambinokulárnímu vidění si mozek řidiče 

poskládal širší záběr výhledu. Co se týká rámu levých dveří navazujících na „B“ sloupek, 

tak zde není taková odchylka, jako u ostatních sloupků. Protože je rám dveří příliš blízko řidiči 

a opět se zde projevil optický klam, kdy řidič viděl obraz dvojitě a zvolil se obrys, který 

zakrýval větší prostor. I když světelný zdroj byl umístěno do střední polohy mezi očima, tak 

v této poloze nebylo dosaženo přesné náhrady lidských očí. Jako světelný zdroj byla zvolena 

žárovka a její střed byl pozičně ve střední poloze očí a svou konstrukcí má žárovka navinuté 

vlákno okolo jejího středu, tím je nesnadným úkolem určit správnou polohu pro světelný zdroj. 

Při hledání optimální pozice se zaznamenávala i závislost polohy světelného zdroje na 

vykresleném stínu. Kdy bylo světelným zdrojem polohováno ve vertikální i horizontální rovině 

pro zaznamenání změny osvětlení ploch a simulaci naklonění hlavy řidiče nebo řidiče s vyšší 

postavou. 

Na obrázku 70 je porovnání, kdy je světelný zdroj umístěn ve výchozí pozici ve výšce 

75 cm nad sedákem sedadla, umístěné ve střední rovině sedadla, ve které je střed žárovky 

umístěn 43 cm od levého bočního okna a 31 cm před opěrkou hlavy. Toto zobrazení prezentuje 

zelená barva. Růžová barva prezentuje maximální možnou výšku polohy žárovky, kterou 

vozidlo umožňuje, a to je o 12 cm výše než výchozí poloha. Světelný zdroj byl posunut 

z výchozího bodu pouze vertikálně, a to do výšky 87 cm nad sedákem. Modrá barva naopak 

prezentuje posunutí světelného zdroje do nižší polohy a tj. 63 cm nad sedákem. Na obrázku 70 

jsou pro porovnání vybrané vzdálenosti změřené v cm. Vzdálenost 12 cm se tedy vzala, jako 

vzdálenost pro změnu výchozí polohy do ostatních směrů. 
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Obrázek 70 – Vliv vertikální polohy světla na vykreslené stíny 

Změna výhledu polohováním světla byla porovnávána i jeho posunutím v horizontální 

rovině, tedy posun světla z výchozí polohy dopředu, dozadu a do stran o 12 cm. Obrázek 71 

zobrazuje posun světla, modrou barvou je znázorněn posun z výchozí polohy dopředu k volantu 

o 12 cm a fialovou barvou o 12 cm blíže k opěrce sedadla. Zeleně je opět zakreslena výchozí 

poloha světla. Na obrázku 72 k výchozí zelené poloze světla je znázorněn červený obrys, který 

znamená posun světla o 12 cm doprava ke spolujezdci. Černý průběh je naopak posun o 12 cm 

do leva k bočnímu oknu řidiče. 

 

Obrázek 71 – Posun světla dopředu a dozadu 
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Obrázek 72 – Posun světla do stran 

 

Možné kroky ke zlepšení metody vedou k hledání vhodnější pozice pro světelný zdroj. 

Samozřejmě použití dvou světelných zdrojů s pozicí korespondující pozice očí by bylo 

ideálním řešením. Ale stále je potřeba, aby světelný zdroj měl dostatečnou svítivost a velký 

rozptyl světelného toku, aby plně nahradili oči řidiče. A v tom je současný problém, běžné 

světelné zdroje s potřebnou výkoností nedosahují, tak komplexních rozměrů. Možným krokem 

by bylo hledání optimálnější pozice žárovky, kdy by aktuální pozice byla brána jako výchozí 

a žárovkou by se pohybovalo do té doby, až by stíny sloupků korespondovaly s reálným 

viděním řidiče. Aktuálním východiskem by mohlo být stanovení šesti pozic pro světelný zdroj. 

Aktuální výhled na každou stranu byl měřen s jednou polohou světla, a řešením by se hledaly 

dvě ideální pozice pro každý směr výhledu, které by jednotlivě nahradily lidské oči. Výsledný 

výhled jedním oknem by byl složen ze dvou obrazů, tak jak je to i v případě lidského zraku. 

I přes nedostatky, je tato metoda měření rychlým přístupem k orientačním výhledovým 

poměrům řidiče z vozidla, kdy se naměřené vzdálenosti stínů od kapoty či spodních hran oken 

dají srovnat s reálným viděním, a i u těchto lze zkoumat mnoho parametrů či velikostí stínů. 

Změřená oblast zákrytů sloupky karosérie je zde orientační a odpovídá spíše binokulárnímu 

vidění s natočením hlavy než ambinokulárnímu vidění. Proto pokud by se tato metoda měla 

použít na zkoumání výhledů okolo sloupků karoserie, je potřeba brát tyto nedostatky v potaz.
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5 APLIKACE METODY MĚŘENÍ NA PĚT UŽITKOVÝCH 

VOZIDEL 

Metoda byla aplikována na pět vybraných užitkových vozidel. Kdy se vykreslené stíny 

rozdělily na několik bodů, které byly zaměřeny. Body byly přerýsovány v programu AutoCAD 

a následně byl narýsovaný obraz upraven do výsledného diagramu, který byl podroben analýze. 

Pro každé vozidlo byla zvolena výchozí poloha světelného zdroje. Byla změřena vzdálenost 

kořene nosu řidiče k opěrce a k levému bočnímu oknu a do této polohy byl následně umístěn 

světelný zdroj. Pro další dvě pozice bylo se světlem polohováno dle metodiky měření, tj. o 1 cm 

k opěrce a 4,5 cm na každou stranu. 

U vozidel byly měřeny ty parametry, které se dají touto metodou srovnat s reálným 

viděním řidiče, tj. v jaké vzdálenosti už řidič dohlédne na zem okolo vozidla, a to ve třech 

kolmých směrech na jeho polohu hlavy, tedy pohled z bočních a čelního okna. K tomu byla 

změřena i vzdálenost, na kterou již je řidič schopný vidět objekt vysoký půlmetru. 

Diagramy jsou vyšrafovány třemi různými barvami. Červená znázorňuje oblast, do které 

řidič nevidí, modrá je oblast, která je sice v zorném poli řidiče, ale řidič nevidí objekty vysoké 

půlmetru. Poslední zelená oblast je též v zorném poli řidiče, ale řidič už vidí objekty vysoké 

půlmetru, ale stále nedohlédne na zem. V ostatních bílých oblastech okolo vozidla, řidič 

již dohlédne na zem a má plný výhled na objekty v těchto oblastech, a to buď přímo viděný 

bočními nebo čelním oknem, anebo zprostředkovaný zpětnými zrcátky. Opět u výhledu 

zpětnými zrcátky jde pouze o orientační výhledovou plochu, která je vykreslena jen částečně 

jako doplněk diagramu. Pro přesné vykreslení by se plochy překrývaly s bočním výhledem 

z vozidla a nebyly by dost dobře rozeznatelné. 

Dále byly v diagramech změřeny délky stínů zpětných zrcátek a porovnaly se s výškou 

svislého objektu, který by se za příslušné zpětné zrcátko mohl schovat. 
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5.1 CITROËN BERLINGO I 

Délka vozidla: 4108 mm 

Šířka vozidla: 1719 mm 

Rozchod př. kol: 1426 mm 

Rozchod zad. kol: 1440 mm 

Rozvor: 2690 mm 

Rozměr kol: 175/65 R14 

Výroba: 1997 – 2002 

 
 

Obrázek 73 – Citroën Berlingo I 

Výchozí poloha světla byla nastavena do výšky 75 cm od sedáku sedadla, vodorovně 

30,5 cm před opěrkou sedadla a 34 cm od levého bočního okna. Světelný zdroj byl dále posunut 

do dalších dvou poloh, a to o 1 cm blíže k opěrce a 4,5 cm na každou stranu. Citroën Berlingo 

první generace byl vybaven zpětnými zrcátky třídy III. Boční okna se při rozích s „B“ sloupky 

výrazně zaoblovala, a to je viditelné i z výsledného diagramu. Konečná poloha stěračů byla 

umístěna při spodní hraně čelního okna a stěrače svojí robustností prodlužovaly přední část 

zakrytého výhledu. 
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Obrázek 74 – Citroën Berlingo I, překreslený diagram 
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Obrázek 75 – Citroën Berlingo I, výsledný diagram 

Byla naměřena vzdálenost půlmetr vysokého objektu osvětleného levým bočním oknem 

64,5 cm od vozidla, ale bod osvícené země byl až ve dvojnásobné vzdálenosti. Na pravé straně 

byla naměřená vzdálenost na objekt vysoký půlmetru 180 cm, což i u tak malého vozidla byla 

velmi velká vzdálenost. Osvícená zem z pravého bočního okna pak byla od vzdálenosti 

337,5 cm. Při osvětlení čelním oknem byla změřena vzdálenost osvětlené země 263 cm a objekt 

vysoký půlmetru byl ve vzdálenosti 92 cm. 

Vykreslený stín levého zrcátka byl v maximální délce dlouhý 386 cm, ale objekt, který 

by se za něj mohl schovat by musel být vysoký maximálně 80,1 cm. Na pravé straně by se 

za zrcátko dokázal schovat objekt vysoký až 76 cm. 
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5.2 CITROËN BERLINGO II 

Délka vozidla: 4380 mm 

Šířka vozidla: 1810 mm 

Rozchod př. kol: 1505 mm 

Rozchod zad. kol: 1554 mm 

Rozvor: 2728 mm 

Rozměr kol: 205/65 R15 

Výroba: 2008 - 2012 

 
 

Obrázek 76 – Citroën Berlingo II 

 

Výchozí poloha světelného zdroje byla nastavena do výšky 75 cm od sedáku sedadla, 

29 cm před opěrku sedadla a 38 cm od levého bočního okna. Druhá generace tohoto vozidla 

byla opět vybavena pouze zpětnými zrcátky třídy III, ale vozidlo narostlo ve všech směrech. 

Mělo ještě větší obloukový přechod bočních oken, což velmi zvětšovalo oblast zakrytého 

výhledu především na pravé straně vozidla. Na druhou stranu již stěrače nebránily ve výhledu, 

jejich konečná poloha byla v zákrytu mezi čelním oknem a kapotou. Změnila se i konstrukce 

zrcátek s bočním oknem, aby zrcátka nebyly příliš blízko „A“ sloupkům a tím nevytvářely 

spojenou zakrytou oblast výhledu, posunuly se a okno se rozdělilo na dvě části. 
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Obrázek 77 – Citroën Berlingo II, překreslený diagram 
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Obrázek 78 – Citroën Berlingo II, výsledný diagram 

Změřený výhled z vozidla se oproti první generaci zhoršil. Vzdálenost osvíceného 

půlmetru vysokého objektu z levého okna byla 90,5 cm a u pravého okna 283 cm, což bylo 

o 103 cm více než u předchozí generace. Vzdálenost půlmetr vysokého osvíceného objektu 

předním oknem byla prodloužena o 38 cm na 130 cm oproti předchozí generaci. 

Objekt, který by se mohl schovat za zrcátka, dosahoval skoro stejných výšek jako 

u předchozí generace. U levého zrcátka to byl objekt vysoký maximálně 79,2 cm a u pravého 

77,6 cm. 



80 

5.3 FIAT ULYSSE 

Délka vozidla: 4454 mm 

Šířka vozidla: 1834 mm 

Rozchod př. kol: 1534 mm 

Rozchod zad. kol: 1540 mm 

Rozvor: 2824 mm 

Rozměr kol: 195/65 R15 

Výroba: 1994 - 1999 

  
Obrázek 79 – Fiat Ulysse [30] 

Výchozí poloha světelného zdroje byla nastavena do výšky 75 cm od sedáku sedadla, 

27 cm před opěrku sedadla a 41 cm od levého bočního okna. Toto užitkové vozidlo s úpravou 

pro hasičský sbor mělo, co se do rozměrů týče, nejmenší zrcátka ze sledovaných vozidel. 

V přímém výhledu představovaly mnohem menší překážku. Konstrukčně mělo boční okna též 

rozdělena podobně jako u Citroënu Berlingo druhé generace, zde byla ale rozdělena 

robustnějším sloupkem. Na druhou stranu měl Fiat Ulysse větší boční okna a velmi ostré rohy 

oken pro větší výhled. 
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Obrázek 80 – Fiat Ulysse, překreslený diagram 
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Obrázek 81 – Fiat Ulysse, výsledný diagram 

Změřený výhled čelním oknem u Fiatu Ulysse byl obdobný jako Citroënu Berlingo 

druhé generace, kde byl rozdíl cca 2 cm. Ale ve výhledu do stran vynikl, zde Fiat Ulysse porazil 

obě předchozí vozidla. Na levé straně byl osvícený objekt vysoký půlmetru již ve vzdálenosti 

55 cm od vozidla, to bylo o 9,5 cm méně než první generace Citroënu Berlingo a o 35,5 cm 

méně než druhá generace. Na pravé straně byl půlmetr vysoký objekt osvícen ve vzdálenosti 

158 cm, což bylo o 125 cm blíže než u druhé generace Citroënu Berlingo. 

Díky malým rozměrům zpětných zrcátek, by se za ně mohl schovat objekt vysoký pouze 

47,4 cm u levého zrcátka a u pravého 44,3 cm. 



83 

5.4 FIAT SCUDO 

Délka vozidla: 5135 mm 

Šířka vozidla: 1895 mm 

Rozchod př. kol: 1574 mm 

Rozchod zad. kol: 1574 mm 

Rozvor: 3122 mm 

Rozměr kol: 215/60 R16 

 
 

Obrázek 82 – Fiat Scudo [31] 

 

Výchozí poloha světla byla nastavena do výšky 75 cm od sedáku sedadla, 31 cm před 

opěrku a 41 cm od levého bočního okna. Fiat Scudo byl zástupce středních dodávkových 

vozidel a oproti předchozím vozidlům byl nejrozměrnější. Měl též nejrobustnější zrcátka, která 

byla vybavena i širokoúhlými blízkopohledovými zrcátky, tím výrazně pomáhaly snížit slepý 

úhel nepřímého výhledu a zprostředkovávaly širší obraz okolo vozidla. 
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Obrázek 83 – Fiat Scudo, překreslený diagram 
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Obrázek 84 – Fiat Scudo, výsledný diagram 

Díky blízkopohledovým zrcátkům byl v nepřímém výhledu zmenšen slepý úhel vozidla. 

U přímého výhledu, ale Fiat Scudo nijak neexceloval. Ve všech třech měřených směrech 

výhledu dosáhl sice lepších výsledků než Citroën Berlingo druhé generace, ale v porovnání 

s první generací Citroënu Berlingo nebo Fiatem Ulysse dosahoval horších hodnot a slepá místa 

v přímém výhledu byla větší než u těchto dvou vozidel. 

Díky rozměrným zrcátkům se za ně mohl schovat i větší objekt. Za levým by bylo možné 

přehlédnout objekt vysoký až 85,9 cm a za pravým objekt vysoký až 82,9 cm. 
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5.5 AVIA A30 

Délka vozidla: 5110 mm 

Šířka vozidla: 2230 mm 

Rozchod př. kol: 1624 mm 

Rozchod zad. kol: 1680 mm 

Rozvor: 2680 mm 

Rozměr ráfku: 5,5 x 20 DC 

Výroba: 1968 - 1983 

 

 
Obrázek 85 – Avia A30 

Výchozí pozice světelného zdroje byla nastavena do výšky 75 cm od sedáku sedadla, 

48 cm od opěrky sedadla a 35 cm od levého bočního okna. Zde byla veliká vzdálenost od opěrky 

sedadla, protože ve vozidle nebylo polohovatelné sedadlo, a většina řidičů bývá hodně 

nakloněna a neopírá se o opěradlo sedadla. Vozidlo Avia A30 bylo největším ze sledovaných 

vozidel. Měřený model byl v hasičské úpravě, kdy za přední kabinou byl prostor pro další 

až osmičlennou posádku, zbytek vozidla byl určen pro vybavení potřebné při zásazích. Zde 

stěrače zabíraly velmi malou plochu, a i když jejich konečná poloha nebyla na hraně okna, 

ale o kousek výš, tak ve výhledu nebránily. Zpětná zrcátka byla velmi robustní a vysoká 

a značně zakrývaly přímý výhled. Naopak konstrukce užších sloupků a jejich svislý profil 

výhledu napomáhaly. 
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Obrázek 86 – Avia A30, překreslený diagram 
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Obrázek 87 – Avia A30, výsledný diagram 

U vozidla Avia nejsou dokresleny zrcátka, vzhledem k jejich délce, se v při 

blízkopohledové analýze nevykreslila celá. Jejich vrchní hrana dosahovala výšky střechy 

kabiny vozidla. Tím u plochy levého zrcátka docházelo k napojení na střechu a vytvářely 

podobnou překážku jako „A“ sloupek a mohl se za něj schovat libovolně vysoký objekt. 

U pravého zrcátka již byla malá mezera mezi kabinou a vrchní hranou zrcátka, zrcátko se ale 

stejně nevykreslilo na zem celé, protože světelný zdroj byl umístěn níže než vrchní hrana 

zrcátka. Ovšem objekt vysoký 205 cm se za pravé zrcátko dokázal bez problému schovat. Proto 

jsem nemohl změřit délku stínu, ale změřil jsem, od jaké vzdálenosti od vozidla se již mohl 

objekt za zrcátko schovat. Dále jsou vykreslena i zadní rohová okna kabiny, na pravé straně 

velmi limitované sedačkou spolujezdce a na levé straně je při běžném natočení hlavy a očí 

výhled nedosažitelný. Proto je levé rohové okno překryto plochou, kterou řidič nevidí. 

Dohled z vozidla Avia na zem z levého bočního okna a z čelního okna byl obdobný jako 

u menších vozidel, bylo naměřeno obdobných vzdáleností jako u Citroënu Berlingo první 

generace u vozidel Citroën Berlingo druhé generace a Fiat Scudo bylo dosaženo horších 

výsledků než u Avie dle tohoto parametru. Konkrétně byla změřena vzdálenost osvícené země 
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čelním oknem u Avie A30 o 71,5 cm kratší, než u Citroënu Berlingo druhé generace a u levého 

okna byla změřena vzdálenost o 43 cm kratší. U pohledu na půlmetr vysoký objekt z těchto 

dvou oken už byla znát větší výška Avie. Kdy z čelního okna byla změřena vzdálenost 

osvíceného půlmetru vysokého objektu 153,5 cm od vozidla, a to bylo nejvíce ze všech 

sledovaných vozidel. Výhled levým bočním oknem na půlmetr vysoký objekt byl dokonce lepší 

než u Citroënu Berlingo druhé generace a to o 7 cm. Výhled pravým bočním oknem, vzhledem 

k rozměrům vozidla, už nebyl tak příznivý. Byla naměřena vzdálenost bodu osvícené země 

517 cm od vozidla a vzdálenost osvíceného objektu vysokého půlmetru byla naměřena 350 cm. 

5.6 POROVNÁNÍ MĚŘENÝCH VOZIDEL 

Pro přímé zhodnocení vozidel je přiložena tabulka vybraných změřených parametrů.  

U Avie jsou označeny některé položky jako neměřitelné, kdy zpětné zrcátko je tak 

vysoké, že jeho plocha splývá s plochou střechy a tím není možné u něj určit dané parametry. 

Výhled řidiče na 0,5 m objekt, je vzdálenost, kdy byla laťová vodováha osvícena 

ve výšce půlmetru. Výhled řidiče na zem, je nejbližší osvícený bod země vedle vozidla daným 

oknem. 

Tabulka 7 – Porovnání vozidel 

Vozidlo 

Citroën 

Berlingo I 

Citroën 

Berlingo II Fiat Ulysse Fiat Scudo Avia A30 

Výhled řidiče dopředu 

na 0,5 m objekt [cm] 92 130 132,5 126.5 153,5 

Výhled řidiče dopředu 

na zem [cm] 263 318,5 302 297 247 

Výhled řidiče doleva 

na 0,5 m objekt [cm] 64,5 90,5 55 77 83,5 

Výhled řidiče doleva 

na zem [cm] 124,5 166 101,5 138 123 

Výhled řidiče doprava 

na 0,5 m objekt [cm] 180 283 158 235,5 350 

Výhled řidiče doprava 

na zem [cm] 337,5 482,5 289,5 392 517 

Délka stínu levého 

zrcátka [cm] 386 389,5 140 380,5 nezměřitelné 

Výška objektu za 

levým zrcátkem [cm] 80 79 47,5 86 nezměřitelné 

Délka stínu pravého 

zrcátka [cm] 596 690,5 203 567,5 nezměřitelné 

Výška objektu za 

pravým zrcátkem [cm] 76 77,5 44,3 82,9 205 



90 

Z hlediska měřených parametrů, měl nejlepší výhledové poměry Fiat Ulysse, za jehož 

zrcátka se nedokázaly schovat objekty vysoké půlmetru. Při výhledu do stran také exceloval, 

díky jeho velkým oknům a ostrým rohům oken. Při výhledu čelním oknem už nedosahoval tak 

dobrých výsledků, v obou sledovaných parametrech byl až na čtvrtém místě. 

Jako dvě nejhorší vozidla dle sledovaných parametrů vyšla Avia A30 a Citroën Berlingo 

druhé generace. Díky svým rozměrům měla Avia nejhorší výhled na pravou stranu vedle 

vozidla a díky robustním zrcátkům i největší možnost přehlédnout nějaké objekty, které by se 

mohly za zrcátka schovat. Tyto objekty mohly měřit i přes dva metry a stále by je řidič mohl 

přehlédnout, kdyby se zrovna nacházely v místě zákrytu zrcátky. Tak lze zcela přehlédnout 

i dospělé osoby. Stíny zrcátek se začaly vykreslovat ve vzdálenosti 433,5 cm od vozidla 

pro levou stranu a pro pravou stranu od 646,5 cm od vozidla, to je také vzdálenost, od které 

řidič nevidí do oblasti zákrytu zrcátky. Např. kdyby stál chodec 3,5 m vlevo od vozidla a stál 

by v místě zákrytu zrcátkem, tak by řidič mohl vidět pouze jeho nohy, ale zbytek těla už ne. 

Pokud by chodec stál 4,5 m vlevo od vozidla v místě zákrytu zrcátkem, řidič by ho mohl v daný 

okamžik zcela přehlédnout. 

Vozidlo Citroën Berlingo druhé generace dosáhlo nejhorších hodnot při výhledu do leva 

v obou zkoumaných parametrech a při výhledu čelním oknem u parametru výhledu na zem před 

vozidlo. 

Přímo se nabízí provést generační porovnání vozidel Citroën Berlingo. Novější verze je 

rozměrově větší. Většími rozměry se snížily výhledové poměry z vozidla. Výhled čelním 

oknem na zem se zvětšil o 21 % a výhled na objekt vysoký půlmetru o 41 %. Pro výhled levým 

bočním oknem se vzdálenost, na kterou řidič dohlédne na zem, zvětšila o 33 % a vzdálenost 

na spatření půlmetr vysokého objektu se zvětšila o 40 %. Výhled pravým bočním oknem na zem 

vedle vozidla se zvětšil o 43 % a výhled na půlmetr vysoký objekt se zvětšil o 57 %. Proti tomu 

velikost zrcátek zůstala obdobná a objekt tak vysoký, aby se za ně mohl schovat je obdobný 

u obou generací. 
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6 ZÁVĚR 

V práci byla popsána problematika výhledových poměrů z užitkových vozidel. Byly zde 

popsány normy a směrnice, které se touto problematikou zabývají. Byla zde představena 

aktuální řešení automobilek pro zlepšení výhledu či asistenčních systémů kontroly objektů 

ve výhledu. Dále byly uvedeny moderní konstrukční studie vozidel, které by zlepšily výhled 

z vozidla, popsaly se principy jejich funkce a možné konstrukce. Byly shrnuty již proběhlé 

výzkumy a testy na toto téma a popsala se metodika těchto testů. Též se prezentovaly jejich 

výsledky.  

Z těchto nabytých vědomostí byla navrhnuta vlastní metodika měření. Při které se využil 

světelný zdroj, jako nástroj pro zobrazení výhledových poměrů řidiče z vozidla. Byl zde popsán 

detailní postup metodiky měření a možnosti parametrů či veličin, které lze metodou určit.  

Metoda byla porovnána s reálným viděním řidiče a byly zde popsány její nedostatky 

a odlišnosti. Pro porovnání vozidel se zvolily jen změřené parametry, které se dají srovnat 

s reálným viděním. Ostatní parametry by se mohly též určit, jako např. úhel výhledu z čelního 

okna, muselo by se, ale počítat s odchylkou. Pro vylepšení metody a minimalizaci odchylek 

jsou v kapitole 4.4 Porovnání metody měření s reálným viděním řidiče popsány možnosti 

pro vylepšení této metody. Již z uvedených důvodů a využitelnosti metody, je určitě výhodné 

se metodou dále zabývat a vylepšit ji, aby mohla být ve všech směrech analýzy shodná 

s reálným viděním řidiče. 

Metoda se aplikovala na měření pěti užitkových vozidel a zkoumaly se parametry, které 

se dají srovnat s reálným viděním řidiče. Vybraná vozidla se lišila jak velikostí, tak konstrukcí 

bočních oken a zrcátek, tak vznikl sborník vozidel s odlišným konstrukčním uspořádáním, což 

bylo dobré pro jejich porovnání. Z těchto vozidel byl vybrán Fiat Ulysse, jako vozidlo 

s nejlepšími výhledovými poměry, protože ve většině měřených parametrů byl na prvním. Jako 

nejhorší vozidla, z hlediska výhledových poměrů, byla zvolena Avia A30 a Citroën Berlingo 

druhé generace. Kdy např. byla změřena vzdálenost nejbližšího bodu země, osvětleného 

z pravého bočního okna vozidla, u Citroënu Berlingo druhé generace 482,5 cm a u Avie A30 

to bylo 517 cm. U ostatních vozidel byl tento parametr naměřen s velikostí pod 400 cm. Celkové 

výsledky a detailní porovnání vozidel jsou v kapitole 5.6 Porovnání měřených vozidel. 

Všechna naměřená data a výkresy z programu AutoCAD jsou na přiloženém CD.  

Touto metodu se práce zabývala, protože jde o rychlý a vcelku jednoduchý nástroj pro 

zobrazení výhledových poměrů řidiče z vozidla. Protože se do zvolené polohy ve vozidle umístí 
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světelný zdroj a ihned je prezentována velikost výhledu. Následné zaznamenání a změření 

celkového výhledu je obdobně náročné, jako u uvedených metod měření, kdy řidič naviguje 

asistenta do mezních poloh jeho výhledu, aby mu výhled vyznačil. Ale pro okamžitou představu 

možností výhledových poměrů řidiče z vozidla je tato metoda měření perfektní. Pro využití při 

některých vyšetřovacích pokusech nemusí být potřeba výhled detailně zaměřit a vykreslovat 

jako diagram na počítači. Pro rozhodnutí zda, řidič mohl či nemohl vidět určitý objekt, může 

postačit pouze umístění objektu okolo vozidla a umístění světelného zdroje do vozidla. 

Po rozsvícení světelného zdroje je ihned jasné, co řidič může a nemůže vidět. 
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