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1 Úvod 

V posledních několika letech se intenzivně zvyšuje počet dopravních prostředků. Pohodlnost 

cestování a co nejrychlejší přesun vede ke zvyšování bezpečnosti. Dnešní člověk si ţivot bez 

kaţdodenního pouţívání dopravních prostředků uţ ani nedokáţe představit, staly se pro nás 

nezbytnou součástí. Přes všechny ty výhody, které nám přináší, je nutno říct, ţe jejich 

pouţívání má i své stinné stránky. S rostoucí hustotou dopravy se zvyšuje nehodovost, která 

neohroţuje pouze osoby uvnitř dopravních prostředků, ale i chodce a ostatní účastníky 

provozu. Bezpečnost se nevztahuje pouze na sníţení rizika ohroţení zdraví a ţivota lidí, ale 

také na sníţení majetkové újmy při dopravních nehodách.  

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, na bezpečnost ţelezniční, letecké, lodní 

a silniční dopravy. Kaţdá sekce je pak dále rozdělena na aktivní a pasivní prvky bezpečnosti 

dopravních prostředků.  

Celý výzkum bakalářské práce je směřován na silniční dopravu. Cílem této práce je statistické 

shrnutí počtu nehod, jejich následků a jednotlivá zavinění v roce 2012 a porovnání s rokem 

2007. Cílem je také zjistit, zda-li má technická pokročilost doby a modernizace 

bezpečnostních prvků v dopravních prostředcích vliv na sníţení počtu nehod a jejich 

následků. 
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2 Základní pojmy 

 

Aktivní prvky bezpečnosti Jsou prvky a systémy, které zabraňují nebo předcházejí 

nehodám. Působí v průběhu jízdy a v čase před dopravní 

nehodou.  

  

Pasivní prvky bezpečnosti Jsou prvky a systémy, které zmírňují následky nehod. 

Obecně lze říct, ţe tyto prvky působí aţ při nehodě.  

      

Lehká zranění Jsou povrchové odřeniny, hematomy a blíţe 

nespecifikované bolesti končetin, případně dalších částí těla. 

 

Těţká zranění Jsou bezvědomí, zlomeniny, otevřené zlomeniny, trţné 

rány, amputace. 

  

Bezpečnost Stav, kdy je systém schopen odolávat známým 

a předvídatelným vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou 

negativně působit proti jednotlivým prvkům tak, aby byla 

zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost. 

 

Mimořádná událost Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, 

majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení 

záchranných a likvidačních prací. 

 

Krizová situace Krizová situace je mimořádná událost. Jedná se o situaci 

ohroţující ţivoty, zdraví, majetek, ţivotní prostředí nebo 

vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jev
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%A1rie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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3 Bezpečnost ţelezniční dopravy 

Ţelezniční doprava patří k nejbezpečnějším dopravním prostředkům. Jak bylo uvedeno na 

šestém generálním shromáţdění Roadmap to Railway Passive safety (dále jen ,,RRPS“) 

v Římě, je bezpečnost ţelezniční dopravy v rámci Evropské unie ve srovnání se silniční 

mnohem vyšší. Ale i přes tento fakt je stále více kladena velká pozornost na bezpečnost. 

V polovině 20. století se díky modernizaci kolejových vozidel zvyšuje rychlost jízdy. 

Následkem toho je zvyšování nároků na konstrukční odolnost skříní v podélném zatíţení, 

která se následně začne aplikovat i do prostředků silniční dopravy. V 80. letech začíná rozvoj 

vysokorychlostní ţelezniční dopravy a to byl důvod začít řešit problematiku deformační 

odolnosti.  

Úmrtnost jedné cestující osoby po ţeleznici je přibliţně za 2,8 miliard najetých kilometrů. 

Oproti tomu na silnicích zemře jedna osoba po 105 miliónech najetých kilometrů. Z toho 

srovnání je zjevné, ţe kolejová doprava je více jak 27 krát bezpečnější.  

RRPS dále uvádí, ţe při nehodách na ţeleznicích v rámci Evropské unie jsou z 5% usmrceni 

pasaţéři, z 3% personál a zbývající 92% jsou účastníci třetí strany. Pokud vezmeme úmrtnost 

podle typu nehody, tak zjistíme, ţe 1% vznikne kvůli vykolejení, 2 % při sráţce souprav, 27% 

na ţelezničních přejezdech a 69% vznikne kvůli pohybu kolejové soupravy. 

Z tohoto lze jasně vyčíst, ţe největší úmrtnost je na osobách třetí strany. Vznikají nejčastěji 

nepozorností řidičů, ignorováním světelných signálů, nepozorným přecházením přes kolejiště 

a můţeme zahrnout i sebevraţdy.  

Podle průzkumu dráţní inspekce bylo v roce 2012 o 17% usmrcených osob na českých 

drahách méně neţ v roce 2011. Největší pokles zaznamenala dráţní inspekce u osob, které si 

krátily cestu po kolejišti a na ţelezničních přejezdech. To je velmi pozitivní informace, 

protoţe poukazuje na to, ţe lidé začínají dbát více na svou bezpečnost. Průzkum dále ukazuje, 

ţe i kdyţ se zvýšil počet mimořádných událostí téměř o 12%, přesto je úmrtnost a počet 

mimořádných událostí 4. nejniţší za posledních 10 let. 

Vývoj počtu mimořádných událostí, zraněných a usmrcených osob za posledních 10 let 

zpracovaný dráţní inspekcí můţeme vidět na obrázcích 3.1 a 3.2. 
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3.1 Pasivní prvky bezpečnosti ţelezniční dopravy 

Co se týče pasivní bezpečnosti ţelezničních dopravních prostředků, je uţ vymyšleno mnoho 

bezpečnostních prvků, které zmírňují následky nehody. Z konstrukčního hlediska můţeme 

zařadit tyto prvky: statická a dynamická odolnost souprav, odolnost proti vniknutí cizích těles, 

omezení maximálního zpomalení, prostor pro přežití, pohlcení kolizní energie a odolnost proti 

šplhání. 

            

 

 

Obr. 3.1 Tabulka vývoje počtu zraněných a usmrcených osob od roku 2003 
1
 

Obr. 3.2 Tabulka vývoje počtu mimořádných událostí od roku 2003 
2
 

1 
Tabulka vývoje počtu zraněných a usmrcených osob. Dicr.cz [online]. © 2008 [cit.  2013-22-3]. Dostupné z  

http://www.dicr.cz/vice-nehod-mene-usmrcenych 

2 
Tabulka vývoje počtu mimořádných událostí. Dicr.cz [online]. © 2008 [cit.  2013-22-3]. Dostupné z 

http://www.dicr.cz/vice-nehod-mene-usmrcenych 
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Podpůrné pasivní prvky 

Do podpůrných pasivních prvků bezpečnosti patří přivolání pomoci k místu nehody, 

nehořlavé materiály kolejových prostředků, rychlá a přesná navigace záchranných sloţek 

k místu mimořádné události. Základem všeho je včasný zásah, v dnešní době se neobejdeme 

bez GPS a GSM-R zařízení, které navigují záchranné sloţky s vysokou přesností. 

Statická a dynamická odolnost souprav 

Statická a dynamická odolnost má za úkol zajišťovat podélnou tuhost kolejových vozidel, 

hlavně při napojování souprav. Velmi často při připojování totiţ docházelo k poškozování 

méně tuţších vozů vozy s tuhou konstrukcí. Sjednocením se ale také dosáhlo zvýšení ochrany 

strojvedoucích a cestujících osob. Podle evropské normy EN 12663 byly rozděleny typy 

vozidel na nákladní ţelezniční vagóny a vagóny pro přepravu cestujících, které se dále 

rozdělují na jednotlivé kategorie podle druhu a posunování kolejových vozidel. 

Pro všechna kolejová vozidla jsou předepsána zvlášť podélná zatíţení, která vozidlo musí 

vydrţet, aby nedošlo ke vzniku trvalých deformací. Při zkoušce statické pevnosti 

je zatěţována hrubá stavba skříně svislými a podélnými silami. (obr. 3.1.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Obr. 3.1.1 Zkouška statické pevnosti skříně 
3
 

3 Statická zkouška hrubé stavby skříně. Railvolution.net [online]. © 2008 [cit. 2013-15-3]. Dostupné z   

   http://www.railvolution.net/czechraildays/2008/seminare/kv_02.pdf 
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Odolnost proti vniknutí cizích těles 

K zabránění vniknutí cizích těles pod kolejová vozidla se montuje do přední části pluh. 

Vniknutím předmětu pod vozidlo můţe vést k vykolejení nebo vniknutí do prostoru přeţití. 

Velikost pluhu závisí na druhu kolejového vozidla, musí dostatečně zamést nebezpečné 

předměty a překáţky z kolejiště. Je důleţité, aby byl umístěn co nejvíce vepředu, jak je to jen 

moţné a byl sestrojen z celistvého kusu, aby byla zaručena efektivnost. Další podmínkou je, 

aby pluh nezasahoval do vedlejší trati v případě deformace při nárazu. U mnoha moderních 

vlaků jsou jiţ k pluhu namontovány demontovatelné deformační elementy, které se mohou 

v případě poškození vyměnit. Výhodou tohoto výměnného elementu je, ţe je souprava velmi 

rychle vrácena zpět do provozu. Navrţení funkce pluhu mohou být různá, třeba i jako sněhová 

radlice.  

 

Omezení maximálního zpomalení 

Decelerace (zpomalení) je dána hodnotou čisté odporové síly. Tato odporová síla je rozdíl 

mezi akční silou na opačném konci vozidla v jakémkoliv časovém okamţiku. Střední hodnota 

zpomalení je limitovaná velikostí přetíţení 5G a nesmí překročit hodnotu 7,5G v prostoru pro 

přeţití. Podle normy EN 12663 se určují povolené decelerační úrovně, ve kterých jsou vzaty 

v úvahu mezní pevnosti vybavení a doplňků. 

 

Prostor pro přežití 

Jak jsem jiţ uvedl v úvodu bezpečnosti ţelezniční dopravy, jsou zranění nebo usmrcení 

cestujících a personálu velmi malá. Přestoţe k deformaci kolejových vozidel nedochází tak 

často, musí splňovat určité podmínky, které jsou dány v platných zákonech a předpisech. 

Prostory pro přeţití musí být navrhnuty tak, aby byla udrţena celistvost v průběhu deformace 

deformačních zón a při působení sil při nárazu. Pokud dojde k nehodě, při které je ţelezniční 

prostředek deformován účinkem nárazových sil, musí být dodrţen minimální prostor pro 

přeţití cestujících, personálu, ale také řidiče. Při deformaci konstrukce souprav nesmí dojít 

k proniknutí části konstrukce a vybavení (např. pult řidiče, ochranné sklo, sedadla atd.) do 

prostoru pro přeţití. Konstrukce by se neměla zhroutit takovým způsobem, aby došlo 

k ohroţení lidí (např. výstupky konstrukce, lomové plochy apod.).  
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Co se týče prostoru pro přeţití u řidiče, musí být po nárazu zachován prostor o délce a šířce 

minimálně 0,75m a výšce minimálně 80% původní výšky mezi úrovní stropu a podlahy. 

Pokud je v prostoru zahrnuto sedadlo řidiče, musí být udrţena čelní vůle tak, jak je 

znázorněno na obrázku 3.1.3. Pokud nelze zajistit prostor výše zmíněným způsobem, lze jej 

zajistit pomocí bezprostředně sousedícího prostoru, kde je moţno se ihned ukrýt. Čelní sklo 

řidiče by za jakýchkoliv podmínek mělo zůstat celistvé, to ale neznamená, ţe by mělo zůstat 

neporušené. Úlomky a střepy by neměly váţně ohrozit lidi v prostředku. 

Na základě definovaných scénářů musí být sníţení délky prostoru pro přeţití cestujících 

omezeno na maximálně 50 mm v kaţdém jednotlivém úseku dlouhém 5 m, nebo musí být 

plastická deformace v těchto prostorech omezena na 10 %. Pokud je délka 5 m v blízkosti čela 

vozidlové konstrukce, můţe se tento prostor podélně zmenšit aţ o 100 mm. V prostorech 

obsazovaných dočasně, např. v nástupních prostorech, které se vyuţívají jako deformační 

zóny, se podélný prostor v oblasti s příčným rozměrem větším neţ 250 mm smí zmenšit 

maximálně o 30 % délky takové zóny. 
4
  

Obr. 3.1.3 ukazuje příklad oblastí, kde poţadavky na podélný obrysový prostor platí a kde 

nikoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1.2 Poţadovaný prostor pro přeţití 
5
 

4
 MALKOVSKÝ, Zdeněk. Současný stav bezpečnosti kolejových vozidel a trendy do budoucna. Ostrava, 

   
Seminář Czech raildays [online], 2008, s. 6-7. 

 5
 Poţadavek na prostor pro přeţití řidiče. Railvolution.net [online]. © 2008 [cit. 2013-15-3]. Dostupné z    

   http://www.railvolution.net/czechraildays/2008/seminare/kv_02.pdf 
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Pohlcení kolizní energie 

 

Při kolizní situaci nikdy nelze přesně určit průběh deformace. Tím, ţe nehody můţeme 

nasimulovat tzv. crash testy, určujeme chování deformačních zón při nehodách. V kaţdé 

soupravě je energie stykových ploch absorbována systematicky. Odporová síla při 

absorbování energie roste s velikostí deformace. Do elementů, které jsou schopny tuto energii 

pohltit a deformaci tak zmírnit, můţeme zařadit deformační zóny konstrukce, spojovací členy, 

automatické spřáhlo, nárazníky, prostor pro přeţití nebo protišplhová zařízení. Kaţdá firma 

má svoje tzv. ,,know how“ jak nejefektivněji dosáhnout pohlcení energie. Na některých 

místech můţe být naopak konstrukce zeslabená tak, aby se při nárazu bortila způsobem, který 

co nejvíce pohltí energii a ochrání tak karosérii s cestujícími. Cílem je splnění podmínek 

týkajících se normalizovaného nárazu. Síly, které působí kratší dobu neţ 5 ms, můţeme brát 

jako zanedbatelné. Nutné je také pozorovat materiálové vlastnosti, aby bylo dosaţeno 

optimální deformační chování.  

 

Odolnost proti šplhání 

Šplháním souprav se rozumí vertikální posun při střetu s jinou soupravou nebo překáţkou 

(viz obrázek 3.1.3). Omezení šplhání lze docílit pomocí protišplhových zábran, spřáhlem mezi 

soupravami, pomocí čela namontovaného do svislé polohy, díky kterému se deformační odpor 

rovnoměrně rozloţí, a spousta dalších podpůrných systémů, které znemoţní vertikální pohyb 

soupravy. Co se týče protišplhových zábran, jsou konstruovány tak, aby dobře absorbovaly 

nárazovou energii a zamezily tak vzájemný skluz souprav. Měly by být namontovány tak, aby 

byla zaručena efektivnost při kolizi odlišných vozidel. V případě potřeby se nárazníky sváţou 

dohromady s hlavou protišplhového nárazníku. Pokud je umístění protišplhové zábrany 

instalováno přímo na nárazník, je nutné zvětšit odstup souprav, aby nebyly zamezeny obvyklé 

provozní pohyby. Tyč (spřáhlo) mezi soupravami je asi nejideálnější omezovač vertikálního 

pohybu. Musí mít ale velkou pevnost potřebnou k odolání velkého zatíţení. Pokud je kolizní 

zatíţení nízké, ke šplhání nemusí vůbec dojít. V tom případě není nutné zavádět ochranný 

protišplhový mechanismus. Takové situace jsou nejpravděpodobnější u tzv. lehkých tratí 

a městské kolejové dopravy.  
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3.2 Aktivní prvky bezpečnosti ţelezniční dopravy 

Komise evropských společenství udává ve svém úředním věštníku ze dne 11. 6. 2006 

technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“  

transevropského konvenčního ţelezničního systému. 

Toto rozhodnutí komise je natolik obsáhlé, ţe jsem vybral pouze body týkající se především 

bezpečnosti a které jsou podle mého názoru nejvýznamnější. Jsou to například: řazení vlaku, 

identifikace vlaku, řízení provozu, brzdění vlaku, slyšitelnost vlaku, viditelnost vlaku, řízení 

v nouzové situaci, odborná kvalifikace, viditelnost návěstidel a zařízení pro kontrolu bdělosti, 

provoz za zhoršených podmínek, podmínky pro ochranu zdraví a bezpečnost.  

 

 

 

              

 

Obr. 3.1.3 Ukázka šplhání kolejové soupravy 
6 

6
 Sráţka dvou souprav. aktualne.Centrum.cz [online]. 2007 [cit. 2013-15-3]. 

   Dostupné z http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=467840 
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Jak jiţ bylo zmíněno, řízení provozu na ţeleznici spadá do aktivní bezpečnosti. Tento prvek 

bezpečnosti je jeden z nejvýznamnějších ve vztahu k lidem, kteří vyuţívají ţelezniční 

dopravu. Na druhé místo bych zařadil přejezdy a zabezpečovací systémy na úrovni kříţení 

silniční komunikace s ţelezniční komunikací. 

 

Řízení provozu na železnicích  

Ţelezniční sítě, způsoby řízení dopravy, návěštění a zabezpečení jízdy vlaku bylo donedávna 

otázkou národního charakteru. Dnes je řízení provozu na ţeleznicích zajištěno pomocí  

European Rail Traffic Management Systém (dále jen ,,ERTMS“), neboli evropským 

systémem řízením ţelezniční dopravy. V současné době existuje více neţ 20 systémů řízení 

vlaků v celé Evropské unii. Kaţdý vlak, který pouţívá vnitrostátní ţelezniční společnosti, 

musí být vybaven nejméně jedním systémem, aby byl schopen bezpečného provozu v dané 

zemi. ERTMS je pravděpodobně nejvíc výkonný systém řízení vlaků na světě a přináší 

významné výhody z hlediska úspor nákladů na údrţbu, bezpečnost, spolehlivost 

a dochvilnost. 

Aby mohly všechny systémy bezpečnosti fungovat tak, jak mají, jsou základem spolehliví 

a zodpovědní zaměstnanci, kteří mají k dispozici spolehlivý a kvalitní systém. 

 Hlavním úkolem dispečera je v podstatě dávat pozor, aby na stejnou kolej neposlal dva vlaky 

ve stejnou dobu nebo na kolej, která je obsazená. Poloha kaţdého vlaku je zajišťována 

pomocí radiových systému jako je Global Systém for Mobile communications – Railway 

(dále jen ,,GSM-R“). GSM-R, neboli celosvětový systém pro mobilní komunikaci 

na ţeleznicích, má být podle plánu Českých drah Technické specifikace pro interoperabilitu 

zaveden do roku 2013. Od roku 2010 je všechno řízeno přes satelitní navigace. Spolupráce 

a komunikace mezi dispečerem a strojvedoucím je nesmírně důleţitá pro bezpečnost ostatních 

osob. Proto je na dispečery kladen velký důraz na spolehlivost a zodpovědnost, které se mimo 

jiné zohledňují uţ při výběrovém řízení. 

European Train Conrol System, nebo-li evropský vlakový kontrolní systém, který je jednou ze 

součástí ERTMS, je jiţ evropským standardem a měl by být kompletní do konce roku 2013. 

Do konce roku 2020 se v České republice plánuje celková interoperabilní síť kompatibilní 

s ostatními ţeleznicemi v Evropě. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_dopravy
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1v%C4%9Bst
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlak
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Zabezpečovací systémy na železničních přejezdech 

 

K dalším významným nehodám dochází právě na ţelezničních přejezdech. Škody a úmrtnost 

jsou zde z celkových nehod na ţeleznicích druhé největší. Nutno pak říci, ţe podle statistik 

si z těchto nehod odnáší nejhorší následky právě účastníci silniční dopravy.  

Za posledních několik let se stále zvyšuje počet nehod na ţelezničních přejezdech. Nárůst 

počtu mrtvých je přitom více neţ zaráţející, protoţe pokud by řidiči, a nejen oni, skutečně 

respektovali všechna pravidla, je střet s vlakem zcela vyloučen.  

Bohuţel bezpečnost nelze lépe zajistit neţ zamezení vjezdu na kolejiště a světelnými signály. 

V tomto případě jsou nejúčinnější závory, které bohuţel nejsou pouţity na všech přejezdech.  

Všechno tak závisí na ohleduplnosti řidičů. Riskantnímu chování lze zamezit také různými 

výchovnými kampaněmi, které má například organizace BESIP. Ta se snaţí upozornit 

a převychovat řidiče pomocí odstrašujících případů.  

 

 

4 Bezpečnost letecké dopravy 
 

Letecká doprava je nejmladší dopravou a má vedoucí postavení v rychlosti, pohodlnosti 

a bezpečnosti. Podle statistik připadá jedno úmrtí na 1,3 miliónů letů. 

Nejvýznamnějším diskutovaným problémem je bezpečnost, která přitahuje největší pozornost 

a představuje velký psychologický problém. V dnešní době je mnoho lidí ovlivňováno médii. 

Přitom ve srovnání s ostatními dopravními prostředky je podle statistik letecká doprava 

nejbezpečnější. Letecké havárie mají totiţ velikou publicitu a fakt, ţe při havárii je velmi 

malá šance přeţití, vzbuzuje mezi lidmi strach z létání. 

Zásadní vliv na leteckou bezpečnost měl rychlý vývoj techniky. Zpočátku se pilot spoléhal 

pouze na svůj úsudek a několik málo přístrojů, jako byl výškoměr, palivometr atd.  

Přesnost těchto přístrojů se ale nedá ani zdaleka srovnávat s dnešní moderní technikou. 

Významný vliv na bezpečnost měl rozvoj radiotechniky, který z počátku poskytoval 

meteorologické informace letadlům a později zabezpečení letového provozu.  

Bezpečnost letecké dopravy se především týká aktivní ochrany. Aby mohli cestující bezpečně 

odletět a přistát, jsou závislí na třetích osobách. Tyto osoby se letu přímo neúčastní, ale starají 

se o to, aby nehoda nenastala. 
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Nejčastější příčiny leteckých nehod 

Existuje celá řada příčin leteckých nehod. Vzhledem k rychlému vývoji techniky dochází 

k nehodám jen zřídka. Vyspělá technika však musí být řízena dobře vycvičenou posádkou 

a dispečery. Člověk však bohuţel není stroj a není neomylný, proto je 80% nehod způsobeno 

lidským faktorem. 

Nehody však nejsou příčinou jen jednoho faktoru, zpravidla jsou způsobeny několika 

příčinnými faktory působící v určitém čase. Můţe se jednat o povětrnostní podmínky, špatnou 

komunikací, selhání přístrojů, sráţka s ptákem atd. 

Ze statistiky Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO - International Civil Aviation 

Organisation) vyplývá, ţe klasifikace chyb je následující:  

 procedurální chyby 40,8% 

 komunikační chyby 9,7% 

 znalosti / dovednosti 9,2% 

 nezpůsobilost personálu 40,3% 

4.1 Pasivní prvky bezpečnosti letecké dopravy 

Letecké dopravní prostředky jsou konstruovány tak, aby odolaly běţnému provozu, tzn. 

přistávání, vzlétání a pohybování na letištní ploše. Během těchto manévrů působí na letadlo 

mnoho faktorů, které mohou ohrozit bezpečnost. Konstrukce letadel jsou tedy navrţeny 

z takových materiálů, aby odolaly neţádoucím silám. Při menších nehodách je konstrukce 

zajištěna proti totálnímu rozpadu a při větších nehodách by měl trup co nejvíce zůstat 

pohromadě. I přes snahu konstruktéru stále dochází při leteckých nehodách ke katastrofálním 

následkům a naděje na přeţití pasaţérů jsou stále minimální. 

Obecně lze říci, ţe konstrukční poţadavky musí splňovat dvě kritéria a to nízkou hmotnost 

a vysokou pevnost. Ty jsou dosaţeny kombinací slitin hliníku, hořčíku, titanu, oceli 

a kompozitních materiálů. 

Nehody, které v minulosti dosahovaly katastrofálních důsledků při minimálních vzletových 

výškách, jsou dnes řešeny důmyslnější technikou a úmrtnost při těchto nehodách je niţší.  

Řešení pasivní bezpečnosti je dle mého názoru beznadějné. Větší důraz by se měl klást 

na aktivní bezpečnost.  
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Podle leteckých předpisů jsou dány určité mezinárodní podmínky pro konstrukci letišť a to 

podle typu a velikosti provozu na letišti. Například při přistávání letadla, které má poruchu 

podvozku a nezaručuje tak bezpečné přistání, je povinností toto letadlo odklonit do takzvané 

bezpečnostní zóny. Zóny se staví na okrajích letišť, aby bylo zamezeno větším škodám. 

Povrchy těchto zón jsou pokryté speciální vrstvou EMAS (Engineering Materials Arrestor 

System) k efektivnějšímu zastavení letadla. Poté nastává evakuace letadla, při které 

se nejčastěji pouţívají evakuační skluzavky nebo přistavené pojízdné schody. Ke zmírnění 

následků nehody také přispívá dobrá koordinace bezpečnostních sloţek. 

 

4.2 Aktivní prvky bezpečnosti letecké dopravy 

Aktivní bezpečnost je především zastoupena navigačními, informačními a zabezpečovacími 

systémy, které jsou řešeny právními předpisy, vyhláškami a zákony. Jak jiţ bylo zmíněno 

výše, aktivní bezpečnost je mnohem důleţitější neţ pasivní. Jejím hlavním úkolem 

je prevence. 

 

Bezpečnostní opatření mimo letový prostor 

Aktivní bezpečnost letecké dopravy, zejména civilní dopravy, začíná mimo letový prostor. 

Uţ od chvíle zakoupení letenky a poskytnutí osobních údajů jsme prověřování 

bezpečnostními systémy. Systémy se zaměřují na podezřelé osoby, které by mohly narušit 

bezpečnost. V současné době, kdy přibývá nebezpečí, zejména teroristické útoky, jsou 

systémy daleko důkladnější. Kontrola zavazadel a cestujících dále pokračuje přes rentgen 

detekující výbušné látky, střelné a jiné zbraně. Postupem času je ale ukrývání těchto předmětů 

daleko důmyslnější a technologie detekce se stále zdokonaluje. Všechno nestojí pouze 

na technologiích, pro detekci se pouţívají i zvířata. Například psi, kteří mají velmi dokonalý 

čich a dokáţou odhalit i ty nejlépe ukryté látky, na které jsou vycvičeni.  

 Izraelští vědci dokonce  přišli s nápadem vyuţít k vyhledávání výbušnin vycvičené myši. 

Detektor tvoří brána, kterou procházejí cestující. Na jedné straně brány jsou zabudované tři 

kazety a v kaţdé je přibliţně osm myší, které se ve vyhledávání výbušnin střídají ve 

čtyřhodinových směnách. Při průchodu bránou se do kazety naţene vzduch s pachem osoby.  

 

 

http://bioexplorers.com/technology.html
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Pokud myši v kazetě ucítí pach jedné z výbušnin, na které jsou vycvičené, spustí poplach. 

Můţe to být pouze stopové mnoţství, které na člověku ulpí při manipulaci s výbušninou. 
7
 

Tato aktivní bezpečnost letecké dopravy se nepřímo podílí na provozu letadel, ale je velmi 

důleţitou sloţkou bezpečnosti. 

 

Před vzlétnutím  

Ještě neţ dispečer povolí start, je nutné nejprve důsledně zkontrolovat všechny bezpečnostní 

systémy a důleţité části. Při zjištění sebemenší závady je nutné ji co nejrychleji napravit. 

V případě pochybností, zda-li bude systém pracovat spolehlivě, je nutnost start letadla odloţit 

po nezbytně nutnou dobu. Protoţe i malá chyba můţe mít katastrofální následky. 

V případě objevení závady po vzlétnutí hraje hlavní roli pilot, který uplatní svoje znalosti 

a dovednosti z výcviku a rozhoduje o bezpečném přistání. 

 

Systémy ke sledování a řízení letového provozu  

Řízení letového provozu (ATC- Air Traffic Control) je sluţba, která letadlům poskytuje rady 

a informace pro zajištění bezpečné letecké přepravy. Centrem této činnosti je řídící věţ. 

Hlavním posláním řízení letového provozu je poskytovat provozní sluţby, které zabrání 

sráţkám mezi letadly při udrţení plynulého, rychlého a spořádaného průběhu letového 

provozu. Největší důraz je kladen na bezpečnost letového provozu. Ţádný dispečer nebo 

navigátor se však neobejde bez výkonného radaru, který jim ukazuje přesnou polohu letadla. 

V civilním letectví je radar umístěn v řídící věţi, vojenské radary mohou být namontovány 

přímo na letadle kvůli mapování terénu. Zjednodušený princip fungování radaru je vysílání 

elektromagnetických impulsů. Při nárazu vlny na předmět se odrazí a putuje zpět do antény, 

kde se na obrazovce vytvoří obraz. Tímto způsobem je moţné zajistit bezpečí letadel před 

sráţkou s jiným letadlem, ale také před sráţkou s jiným předmětem (např. hejno ptáku apod.).  

Další systémy pro sledování a řízení provozu jsou: IRIDIUM, DME, ILS aj. 

 

 

              

 

 

7
 VRECKOVÁ, Helena. Vycvičené myší hledají výbušniny. vtm.e15.cz [online]. © 2011 [cit. 2013-3-14]. 

Dostupné z http://vtm.e15.cz/aktuality/vycvicene-mysi-hledaji-vybusniny 
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IRIDIUM systém je druţicový globální digitální personální komunikační systém, ve kterém 

uţivatelé pouţívají příruční mobilní stanice, které komunikují se soustavou 66 druţic 

na oběţné dráze. V podstatě jde o sledování hovorů v kabině pilota jiţ zmíněnou sítí. Tímto 

způsobem se shromaţďují data, která jsou potřebná při objasňování nehod. K tomuto slouţí 

i černá skříňka, ale její data se dají pouţít aţ bezprostředně po nehodě při zjišťování příčin 

pádu letadla.  

 

DME systém (Distance Measuring Equipment) je zařízení pro určení šikmé vzdálenosti mezi 

letadlem a pozemním zařízením. Vyuţíváno je jak pro navigaci po trati, tak i pro určení 

vzdálenosti letadla od letiště při přiblíţení na přistání. Vypočítá vzdálenost na základě měření 

časové prodlevy mezi odesláním kódovaného radiového signálu z letadla, jeho zpracováním 

a přeposláním pozemní stanicí a zpětným doručením letadlovým zařízením. 

 

ILS (Instrument Landing Systém) elektronický letový naváděcí systém, podle kterého mohou 

adekvátně vybavené letouny přistávat i za povětrnostních podmínek, kdy jsou základny mraků 

ve výšce 60 m a výše a viditelnost poklesla aţ na 400 m. Tento systém sestává z jednoho 

elektronického paprsku pro stranovou korekci (angl. „localizer“) a jiného paprsku pro 

vertikální korekci (angl. „glideslope“). Pilot má na palubní desce kruhový přístroj se svislou 

a vodorovnou ručičkou, které jsou na sebe kolmé a tvoří symetrický kříţ právě v případě, kdy 

je letoun přesně ve středu kuţele vymezujícího bezpečný přistávací koridor. ILS je definován 

jako „přesný“ přistávací systém, jelikoţ obsahuje podle definice i vertikální sloţku navádění. 

 

Druţicové navigační systémy patří také mezi základní jednotky kaţdého letadla. Dokáţí určit 

pozici s přesností na metry. Jako nejznámější uvádím: GPS a připravovaný GALILEO 

a GLONASS. 

 

Global Position Systém (dále jen GPS) je navigační systém, který všichni jistě známe. Jde 

o vojenský globální druţicový polohový systém provozovaný ministerstvem obrany 

Spojených států amerických, s jehoţ pomocí je moţno určit polohu a přesný čas kdekoliv 

na Zemi i ve vzduchu s přesností do deseti metrů. Přesnost GPS lze s pouţitím dalších metod 

ještě zvýšit aţ na jednotky centimetrů (DGPS – Differential GPS). Systém začal vznikat 

v roce 1973, postupem času na orbitu přibývalo čím dál tím více druţic. Konečná funkčnost 

a plná operační dostupnost byla vyhlášena 17. ledna 1993 s celkovou soustavou 24 druţic.  
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Navigační systém GALILEO je plánovaný autonomní evropský Globální druţicový 

polohový systém (GNSS), který by měl být obdobou americkému systému GPS a ruského 

systému GLONASS. Jeho výstavbu zajišťují státy Evropské unie a jejich instituce. Spuštění 

GNSS Galileo je stále oddalováno a původně měl být provozuschopný od roku 2008, podle 

nových plánů je nejbliţší rok spuštění 2014. Původní plány sahají do roku 1999, při 

odhadované ceně 1,8 miliardy eur. 

 První úspěšně zaměřený cíl proběhl 13. 3. 2013 a projekt zatím spotřeboval 3,4 miliardy eur.  

Systém by měl začít poskytovat první sluţby do konce roku 2014, plně funkční by měl být 

na přelomu let 2019 a 2020 s celkovou odhadovanou investicí 8 miliard eur. Kompletní 

systém bude mít 30 satelitů  pohybujících se po třech rovinách ve vzdálenosti 23 000 km nad 

zemí. Spolehlivost systému zajišťuje jiţ zmiňovaný počet satelitů, z nichţ 3 jsou záloţní. 

Hlavní myšlenkou je, aby kaţdému drţiteli přijímače dokázaly určit aktuální polohu 

s co největší přesností a byly schopny spolupracovat s mobilními systémy jako je GMS. 

Galileo má poskytovat nejen základní sluţby všem uţivatelům, ale také záchranné 

a vyhledávací sluţby, komerční sluţby a sluţby z hlediska bezpečnosti. 

 

Obdobným systémem je ruský navigační systém GLONASS, který se začal projektovat 

v roce 1993 a stále není v provozu. Původní plán dokončení byl rok 2012, ale uţ od počátku 

se potýká s řadou komplikací. Systém by měl být soustavou 31 druţic. Ruská vláda do tohoto 

projektu uţ investovala 7,6 miliard euro, ale kvalitou se však americkému navigačnímu 

systému GPS nevyrovná. 

Jako další bezpečnostní prvek můţeme zařadit vysílačky a jiné komunikační zařízení, schopné 

komunikovat s cestujícími, posádkou a kontrolní věţí. V případě podezřelého chování letadla 

je základem uklidnit a objasnit situaci cestujícím. Pilot musí mít po ruce všechny prostředky, 

které mu ukazují aktuální stav prostředku, jako je výškoměr, ukazatel paliva, polohový 

ukazatel apod. Důraz kladený na výcvik pilotů je také velmi důleţitý, stejně tak správné 

dodrţování předpisů a nařízení. Je třeba sníţit nebo zcela vyloučit aspekty, které by v krizové 

situaci vedly k chybným rozhodnutím pilota.  

Stejně jako piloti, tak i dispečeři a navigátoři jsou zodpovědní za bezpečný provoz. Jejich 

úkolem je správně vypočítávat dráhu letu, kontrolují přistávací dráhu a letový prostor, aby 

nedošlo ke kolizní situaci. Na zaměstnance v kontrolní věţi jsou kladeny nejvyšší 

výkonnostní nároky. Musí dodrţovat přesné sluţby, jejich znalost anglického jazyka 

a odborná znalost je nezbytná. 
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Mezi další aktivní prvky bezpečnosti můţeme zařadit osvětlení dráhy, značení na letištích, 

větrné pytle atd. 

 

5 Bezpečnost lodní dopravy 

Bezpečnost lodní dopravy je dána vlastní konstrukcí plavidla, moţnostmi a pokročilostí 

informačních technologií a výpočetní techniky. Bezpečnost je směřována především 

k ochraně cestujících, personálu a také k ochraně třetí strany. Dosadíme-li za třetí stranu 

přírodu a ţivotní prostředí, je bezpečnost plavidel nejdůleţitější zejména při přepravě 

průmyslových nákladů. Prvky bezpečnosti lodní dopravy jsou soustředěny především 

na prevenci a předvídání krizových situací. Pokud prevence a systém včasného varování před 

krizovou situací bude spolehlivě fungovat, budou prostředky ke zmírnění následků nehody 

ušetřeny. Uváţíme-li ekologické následky nehody tankeru s ropou, nejsou následky malé, 

i kdyby prvky pasivní bezpečnosti byly nejmodernější.  

 

5.1 Pasivní prvky bezpečnosti lodní dopravy 

Vychází především ze správného konstrukčního provedení. Patří zde také záchranné systémy, 

kterých je velké mnoţství a proto uvádím pouze ty základní. 

 

Konstrukční zajištění 

Lodě mají tři základní kolizní zóny, které jsou rozděleny do několika komor. Pokud dojde 

k protrţení pláště lodi, který je u plavidla silný i jen 27mm, musí být situace přesně a rychle 

vyhodnocena. Při zjištění poškození lodi nastane uzavření vchodů, průlezů, vrat a ostatních 

přístupových cest mezi první nepoškozenou komorou a poslední poškozenou komorou. 

Po uzavření všech cest jsou nepoškozené komory vodotěsně odděleny od poškozených. 

Loď má dostatek času vyřešit záchrannou akci, nebo alespoň doplout do nejbliţšího přístavu 

v nouzovém stavu. Situace můţe být vyřešena i tak, ţe se zaplaví jiné neporušené komory 

balastovou vodou či pohonnými hmotami a tímto způsobem nastane opět rovnováţná poloha 

v plavidlu. 

 

 



  

18 

 

Záchranné systémy 

Mezinárodní instituce IMO (International Maritime Organisation) se zabývá vším, 

co s problematikou plavby a její bezpečnosti na moři souvisí. Rozvoj moderních 

komunikačních technologií a záchranných prostředků vyústil v roce 1979 v systém pod 

označením GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System. Od 1. února 1999 je 

veškerá lodní doprava zabezpečována tímto zabezpečovacím systémem.  

  

Technologie GMDSS  

Global Maritime Distress and Safety System (dále jen ,,GMDSS“) se dotýká veškeré lodní 

dopravy, ať to jsou jachty, nákladní plavidla, osobní plavidla či záchranné lodě. GMDSS má 

tři základní záchranné fáze a to zachycení ţádosti o záchranu, organizaci a řízení průběhu 

a provedení záchrany. Poslední fází je prevence vzniku tísňových situací a přístupu 

k telekomunikačním sluţbám.  

K tomuto účelu byly definovány tyto funkce systému: 

 Vysílání tísňového volání z plavidla do záchranného centra min. dvěma nezávislými   

       prostředky uţívající rozdílné radiokomunikační sluţby. 

 Příjem tísňového volání je moţné předávat přes více prostředků na lodě či letadla  

v bezprostřední blízkosti plavidla ţádající pomoc. 

 Vysílání a příjem tísňového volání mezi plavidly. 

 Vysílání a příjem pro komunikaci při koordinaci vyhledávání a záchrany. 

 Vysílání a příjem pro komunikaci v místě provádění vyhledávání a záchrany. 

 Vysílání a příjem signálů pro lokalizaci plavidla v tísni. 

 Vysílání a příjem námořních bezpečnostních informací. 

 Vysílání a příjem pro obecnou radiovou komunikaci pomocí pozemních radiových 

systémů nebo sítí. 

Pro splnění výše uvedených funkcí je především technologie digitálního selektivního volání – 

DSC (Digital Selective Calling) realizovaná na radiokomunikačních prostředcích, které 

pokrývají určitou oblast. Prostředky, které splňují poţadavky GMDSS, jsou povinné 

u plavidel s výtlakem větším neţ 300tun a pro všechny plavidla pro osobní přepravu nezávisle 
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na druhu jejich vlastnictví. Tato povinnost se nevztahuje na rekreační lodě, pokud nepřesahují 

výtlak 300tun. 

Kdyţ si pořídíme vybavení zahrnuté do prostředků GMDSS musíme očekávat poţadavky 

na registraci a na znalost jejich pouţití a obsluhy. Pokud nejsou na plavidle technické 

prostředky plně kompatibilní s poţadavky GMDSS v okamţiku vlastní záchranné akce nebo 

při spoluúčasti, je potřeba znát, jak systém funguje. Z důvodu zvýšení šance na vlastní 

záchranu, ale i proto, jak účinně pomoci druhým v tísni nebo při záchranné akci nepřekáţet. 

 

Oblasti pokrytí a technické prostředky 

Záchranná a koordinační centra MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) jsou 

rozmístěna po celém světě. Mimo základních poţadavků na technické prostředky GMDSS 

je definována řada dalších doplňkových vlastností a počty jednotlivých technických 

prostředků pro plavidla různých velikostí a určení. 

 

5.2 Aktivní prvky bezpečnosti lodní dopravy 

Aktivní bezpečnost lodí můţeme zařadit do tří skupin. 

První skupinou prvků je legislativa – právní předpisy, které řídí bezpečnost provozu, pravidla 

pro technické kontroly a schvalování lodí do provozu. Zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské 

plavbě, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 25. 5. 1995, Vyhláška Ministerstva dopravy 

a spojů č. 450/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o kapitánském slibu, zkouškách, odborné 

a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách 

a o zdravotní péči o členy posádky lodě.  

I v lodní dopravě funguje státní dozor – Státní plavební správa. Kontroluje provoz, který 

se řídí Řádem plavební bezpečnosti (vyhláška č. 344/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 

kontroluje i technickou způsobilost lodí, můţe dávat pokuty. Kaţdá loď musí mít technický 

průkaz, jeho platnost je 5 let a kaţdých 5 let se loď musí podrobit prohlídce (u osobních lodí 

jednou za 3 roky). Technickou způsobilost lodí v provozu provádí Český lodní a průmyslový 

registr, soukromá firma pověřená státem. Sleduje, zda technický stav odpovídá předpisům 

a pravidlům pro stavbu a provoz vnitrozemských lodí. 

V technických podmínkách Českého lodního a průmyslového registru je rozsáhlý oddíl 

z hlediska poţární ochrany. Na lodích musí být pouţity vhodné materiály, povinností jsou 
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správně rozmístěné hasicí přístroje. U osobních lodí je nutná poţární signalizace. Největší 

riziko poţáru je ve strojovně, kde můţe v létě dosáhnout teplota aţ 60°C. Na kaţdé lodi musí 

být havarijní a poţární čerpadlo, které dokáţe vodu z lodi čerpat nebo hasit poţár. 

Další skupinou je personál a obsluha lodi. Nejdůleţitější postavou na všech lodích je kapitán, 

který má oprávnění k řízení plavidla na základě zkoušky a prokázané praxe. I kdyţ jsme 

v Evropské unii, neplatí pro všechny vodní cesty. Například Rýn je z hlediska lodní dopravy 

stát ve státě a jsou tam předpisy jiné. Jakmile kapitán dostane patent, musí získat ještě jeden 

pro Rýn a související cesty. Stejně to je i s technickou způsobilostí lodí. Musí mít české lodní 

osvědčení a pro plavbu na Rýně i německý Schiffsattest. Kapitán lodi zajišťuje provozní 

bezpečnost lodě. Provoz lodě zahrnuje výpočet nákladu a jeho rozloţení na lodi, plánování 

trasy plavby, spotřebu pohonných hmot.  

Také kormidelníci, loďmistři a lodníci musí získat odbornou způsobilost podle vyhlášky 

224/1995 Sb., která je ukončena zkouškou. Lodníci obsluhují loď, provádí údrţbu, musí umět 

správně manipulovat s lany, kotvou, uvázat loď apod. Při těchto činnostech hrozí velké riziko 

úrazu.   

Poslední skupinou je informační technologie a navigační systémy. Mezi informační 

technologie patří poplachové prvky (sirény, majáky, apod.), které protínají hranici mezi 

aktivními a pasivními prvky bezpečnosti, protoţe mnohdy slouţí i pro upozornění na nehodu, 

pro přivolání pomoci. Dříve hlavní prvek aktivní bezpečnosti byl obyčejný kompas, ale 

i v dnešní době na něj ţádný námořník nedá dopustit, protoţe ho nelze přednastavit a není 

závislý na zdrojích energie, takţe je vţdy pouţitelný. Kompas zná téměř kaţdý, a proto 

se zaměřím na moderní techniku, zejména na radiolokátor a sonar. 

 

Radiolokátor 

Radiolokátor lodí funguje na základě odrazu impulzů centimetrových vln, vysílaných 

otáčivou anténou, vypočte vzdálenost a polohu pobřeţí, skalisek i plovoucích objektů 

a překáţek a zobrazí je na obrazovce. Současné digitální radary analyzují situaci vzhledem 

k pozici a směru pohybu vlastního plavidla díky satelitní navigaci a vyznačí nejvhodnější 

antikolizní kurz. Radarová technika se začala intenzivně rozvíjet v době hrozícího válečného 

konfliktu koncem 30. let minulého století. 

 

 



  

21 

 

Sonar  

Z anglického slova Sound Navigation And Ranging – zvuková navigace a zaměřování, 

je zařízení na principu radaru, které místo radiových vln pouţívá ultrazvuk. Pouţívá 

se především pod vodou (ponorkami), protoţe rádiové vlny mají pod vodou výrazně menší 

dosah neţ na souši a zvuk naopak větší. Výsledkem práce sonaru je včasné odhalení 

překáţky. Je velmi důleţité, aby sonar i radar pracovaly současně, ale nezávisle na sobě.  

Radar i sonar by byly k ničemu, kdyby kapitán lodi nedokázal stanovit zadaný směr plavby 

pomocí navigačních systémů, jako např. GPS, GLONASS, GALILEO, které byly zmíněny 

v předchozí kapitole a v lodní dopravě fungují shodně jako v letectví. Častěji se na plavidlech 

vyuţívá satelitní telefonování, nejlepší satelitní navigační systém IRIDIUM, o kterém jsem 

také psal v předchozí kapitole a principy zůstávají stejné jako v letectví.  

 

6 Bezpečnost silniční dopravy 

V této kapitole se budu zabývat aktivními a pasivními prvky bezpečnosti silničních 

dopravních prostředků. Těchto dopravních prostředků je ale celá řada a popsání všech by bylo 

nad rámec této práce. Proto jsem se nejvíce zaměřil na osobní automobily. Většina prvků 

bezpečnosti silničních vozidel jsou právě odvozeniny osobních automobilů.  

 

6.1 Pasivní prvky bezpečnosti silniční dopravy 

Jak jsem zmínil výše, pasivní bezpečnost má za úkol zamezit nebo zmírnit následky nehody. 

Problematika pasivní bezpečnosti byla poprvé řešena v polovině 20. století ve Spojených 

státech amerických. V té době byly vozidla velmi nebezpečná a neměla skoro ţádné 

bezpečnostní prvky, a proto ohroţovala nejen posádku, ale také ostatní účastníky provozu. 

Postupem času zvyšujícího se provozu docházelo ke stále více nehodám, zraněním a úmrtím. 

Americký profesor Larry Patrick se začal zabývat otázkou bezpečnosti na silnicích. Začal 

shromaţďovat a vyhodnocovat získané údaje, vyráběl měřící přístroje, které měřily vliv 

decelerace (zpomalení) na lidský organismus. Z jeho zkoušek vyšly první výsledky, podle 

kterých pak navrhoval konstrukce automobilů.  S přibývajícími roky modernizace automobilů 

lidi stále více zajímala bezpečnost. Uţ to nebyly dřevěné povozy, ale automobily potaţené 

kovovou karoserií. Dodnes jednotlivé automobilové firmy lákají své zákazníky na moderní 

bezpečnost automobilů. Pasivní bezpečnost jsem rozdělil s hlediska konstrukce karoserie 
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(deformační zóny), zádrţných systémů, ochranu proti vzplanutí a dalších informačních 

technologií, které pomáhají při nehodě.  

 

6.1.1 Deformační zóny 

Deformační zóna je část karosérie nebo nosné struktury vozidla, nejčastěji v přední nebo 

zadní části. Konstrukčně je navrţena tak, aby v případě nárazu se energie alespoň částečně 

eliminovala při deformaci jednotlivých prvků a částí automobilu. Aby bylo dosaţeno 

co největší účinnosti, je potřeba jednotlivé prvky v deformační zóně vhodně tvarovat. 

Jednotlivé profily jsou dnes navrhovány počítačovými metodami, které také dovolují 

simulovat působení vnějších sil při případném nárazu. Při konstrukci vozidla je tak moţné 

vytvořit celou řadu moţných variant řešení ještě před vlastním zhotovením automobilu, 

u kterého se pak vše ověřuje při bariérové zkoušce, případně dalšími nárazovými zkouškami. 

Moderní automobily vyuţívají deformační zóny prakticky po všech stranách vozidla. Prostor 

pro cestující je tak doslova obklopen deformačními zónami, aby byla posádka dostatečně 

chráněna nejen při nárazech zepředu nebo zezadu, coţ jsou nejčastější situace, ale také při 

nárazu z boku nebo při převrácení automobilu. 
8 

Není vůbec pravidlem, ţe by velké automobily s dlouhou čelní karoserií byly bezpečnější neţ 

ty menší. Vše záleţí na pouţití techniky a materiálů.  

 

 

Přední a zadní deformační zóny 

 

Deformovat se mohou pouze části z měkkého materiálu, tzn. blatník, kapota, přední maska, 

nárazník atd. Motor je pro konstruktéry největším ,,oříškem“. Omezuje totiţ deformační 

rozloţení sil. Deformace automobilu můţe na první pohled vypadat hrozivě, karoserie 

je natolik zmačkaná, ţe si kaţdý myslí, ţe v tomto voze neměl nikdo šanci přeţít. Omyl 

se však stává pravdou, spoustu kvalitních aut má nastaveny deformační zóny tak, aby pohltily 

co nejvíce energie. 

 

              

 
8
 BESIP. Prvky pasivní bezpečnosti. Bezpečnostnasilnicích.cz [online]. © 2010 [cit. 2013-4-4].  Dostupné z   

      http://www.bezpecnenasilnicich.cz/page/78 
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To sice můţe naoko působit hrozivě, ale není vţdy pravdou, ţe zdemolovaný automobil 

se vţdy stane ,,rakví“.  Zkrátka není vţdy důleţité, jak moc je automobil zdeformovaný, 

důleţité je, aby přetíţení při nárazu dosáhlo co nejniţších hodnot.  

Nikdy nelze zcela ovlivnit úhel nárazu při čelní sráţce, směr působení sil se totiţ přenáší 

nejen přes motor, ale také přes převodovku, nápravu a hnací hřídel. Proto se tyto části instalují 

pod mírným úhlem, aby se části zkroutily definovaným způsobem pod vozidlo a nevnikly tak 

třeba do prostoru přeţití.  

 

Boční deformační zóny 

Nelze vytvořit stejně hodnotnou boční deformační zónu, jakou má třeba jen zadní část vozu, 

protoţe by se nepřípustně zvýšila šířka vozu. Proto jsou všechna vozidla z boku velmi 

zranitelná, malé vozy vlastně ţádnou boční ochrannou zónu nemají. Deformační zóna 

je velmi malá, je spíše snaha o vyztuţení boku proti nadměrné deformaci za účelem zachování 

prostoru pro přeţití posádky. Z tohoto důvodu se zesiluje konstrukce dveří a prahů. Více tam 

udělat nelze. Větší a tudíţ širší vozidla jsou na tom lépe neţ vozidla malá. 
9 

 

Ochranné rámy 

Ochranné rámy mají mnoho funkcí, u větších aut se montují vepředu z hlediska zmírnění 

nárazu, nebo uchycení navíjecího zařízení. Spíše bych ale upozornil na ochranné rámy u aut 

typu cabriolet, tedy se zasunovací střechou, které nejsou na první pohled patrné. Při havárii 

tohoto typu auta a převrácení na střešní část vozu se vystřelí z předních nebo zadních opěradel 

rámy, které zvýší celkový prostor pro přeţití posádky automobilu. 

 

Nárazníky 

Nárazníky jsou v dnešní době součástí u všech typů aut jak vepředu, tak i vzadu. Jejich 

úkolem je náraz rovnoměrně rozloţit a zmenšit tak nárazovou sílu. Aby byl co nejvíce účinný 

a splňoval určité podmínky, musí být vyrobený z tvrdého, ale také lehkého materiálu. 

V dřívějších dobách se nárazníky konstruovaly z chromované oceli.  

 

              

 9 ČECH, Jiří. Pasivní bezpečnost. mjauto.cz [online]. © 1998 – 2009 [cit. 2013-20-3]. Dostupné z    

    http://www.mjauto.cz/jiricech/jiricech.php?clanek=12 
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Dnes se lisují z ocelových plechů, u draţších aut jsou přidávány i karbonová vlákna, která 

jsou překryta aerodynamickým a estetickým plastovým krytem. 

Hlavním poţadavkem na nárazníky automobilu je, aby odolal rychlosti 4km/h. Při této 

rychlosti nesmí být nárazník jakkoliv poškozen. Ve Spojených státech amerických (dále jen 

USA) musí vydrţet náraz 8km/h. Proto jsou nárazníky vyrobené v USA tak odlišné od 

nárazníků vyrobených v Evropě.                                             

                                      

Dnešní doba se však nezaobírá pouze posádkou automobilu, je třeba dbát i na bezpečnost 

chodců. Nárazníky nesmí mít zbytečně vystouplé hrany a při sráţce s chodcem by měly 

zmírnit zdravotní následky. 

 

Bezpečnostní uchycení pedálů 

Kdyţ dojde k nehodě a aktivují se airbagy, dochází ke sklopení pedálů a mechanickému 

odpojení. To zabraňuje vniknutí pedálových mechanizmů proti nohám řidiče a zvětšení 

prostoru. Při špatné konstrukci mohou nárazové síly působit na mechanismy spojené 

s ovládáním vozidla, které mohou způsobit výstupy do prostoru kabiny ohroţující pasaţéry. 

Typickým případem můţu uvést volant, který u starších typů automobilů způsobil vyraţení 

hřídele volantu směrem k řidiči. V současné době je tento problém řešený pomocí kloubové 

hřídele a elektronickým převodem volantu a kol.  

 

6.1.2 Zádrţné systémy 

Zádrţné systémy jsou nejběţnější a nejznámější systémy pro zvýšení bezpečí pasaţérů 

ve vozidle. Patří zde hlavně bezpečnostní pásy a airbagy. Úkolem systému je zabránit střetu 

posádky uvnitř vozidla při náhlém zpomalení způsobené nárazem. Při nárazu dochází 

k velkému přetíţení, posádka vozidla se pohybuje původní rychlostí, zatímco rychlost vozidla 

se během několika milisekund zpomalí na nulu. Pokud by cestující nebyli připoutáni 

bezpečnostními pásy, došlo by k vyhození cestujících mimo vozidlo nebo by došlo ke střetu 

s některou částí interiéru vozidla. Smrtící účinek by měl také vystřelený airbag, který by řidiči 

zlomil vaz. Aby všechny prvky fungovaly tak, jak mají, je důleţité dodrţovat určitá pravidla 

bezpečnosti.  
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Bezpečnostní pásy 

Bezpečnostní pásy jsou součástí automobilu jako nezbytný bezpečností prvek od poloviny 

20. století. V dnešní době se pouţívá tříbodový bezpečnostní pás, který má za úkol připoutat 

cestující a vyvarovat se tak nekontrolovatelným sílám a pohybům při nárazu. Je moţné 

se ještě setkat s dvojbodovým bezpečnostním pásem, kterým se mohou připoutat cestující 

sedící na zadním sedadle na prostředním místě. Tento typ pásu je nebezpečný kvůli tzv. 

nůţkovému efektu při nárazu, kdy je pánevní část pevně uchycena bezpečnostním pásem 

a horní část trupu a nohy jsou setrvačností vyhozeny dopředu. V závodních vozidlech 

se pouţívá čtyřbodový bezpečnostní pás. 

Součástí bezpečnostních pásů je přepínač, který se při aktivaci přitáhne k tělu cestujícího, 

to pomůţe lepší fixaci těla k sedadlu. Pevné přitaţení rovnoměrně rozloţí účinky silového 

zatíţení při nárazu a tím se zmírní riziko zranění. Přepínač se aktivuje pomocí plynového 

generátoru, který je napojen i na jednotku airbagu. Prahová citlivost přepínače je přitom niţší 

neţ citlivost airbagů. To má za následek aktivování přepínače i při kolizi, která nesplňuje 

spouštěcí podmínky airbagu. 

Revoluční novinkou je systém Beltbag. Je to kombinace bezpečnostního pásu s airbagem, 

který byl poprvé pouţit v roce 2011 v autě Ford Explorer. Pouţívá se úplně stejně jako běţný 

bezpečností pás. V případě nehody se odjistí patrona se stlačeným plynem a během 40 ms 

se nafoukne airbag uvnitř bezpečnostního pásu. Energie nárazu se tak rozloţí do větší plochy 

a sníţí se tak riziko poranění hrudníku.  

Pouţívání bezpečnostního pásu je nezbytné, bohuţel však spousta lidí bezpečnostní pásy stále 

nepouţívá. Někteří to zdůvodňují tím, ţe kdyţ jedou pouze přeparkovat o 100m dále, není jej 

potřeba. Podle mého názoru je to zbytečné riskování se ţivotem. Vţdyť samotné zapnutí trvá 

jen několik sekund a dokáţe vám to zachránit ţivot i před vystřelením airbagu.  

 

Aktivní opěrka hlavy 

Stejně jako bezpečnostní pásy jsou opěrky hlavy důleţitým prvkem. Při nárazu zabraňují 

poškození krční páteře kvůli nadměrnému záklonu při nárazu do zadní části vozidla nebo 

zpětnému překmitnutí při čelním nárazu. Při takovém přetíţení nejsou krční svaly schopné 

udrţet hlavu ve stejné poloze a můţe tak dojít ke zlomení vazu. Ještě před několika lety byla 

opěrka hlavy montována pouze jako doplněk, dnes uţ je povinnou součástí kaţdého 

automobilu. Aby opěrka fungovala správně, je nejdůleţitější její správné seřízení. 
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Aktivní opěrka hlavy je zabudována v předních sedadlech. Systém aktivní opěrky funguje 

dvěma způsoby. První a nejběţnější způsob 

je uvedení do činnosti mechanismus ukrytý 

v sedadle. Aktivní opěrka doprovází pohyb 

hlavy a zabraňuje tak prudkému pohybu zpět. 

Druhý způsob spolupracuje s mechanizmem 

airbagů. Při aktivaci airbagu se opěrka hlavy 

posune směrem dopředu, aby byla zpětná dráha 

krku a hlavy cestujících co nejkratší. 

 

Airbagy 

První airbag byl namontován v roce 1980 do modelu Mercedes třídy S. Airbagy sniţují 

rizikové účinky sil při nárazu. Hlavní funkcí je zabránění nárazu cestujících na pevné části 

vozidla. Principem je nafouknutí vzdušného vaku vystřeleného mezi cestujícími a konstrukcí 

automobilu, který má za úkol plynulé zastavení pohybu těla. Moderní automobily jsou 

vybaveny spoustou druhů airbagů, uloţených tak, aby plnily svoji konkrétní úlohu při nárazu. 

Dnešní airbagy jsou při odpouštění plynu řízeny dvoufázově. Nejprve je odpuštěno 25% tlaku 

a zbytek po určitém časovém úseku. Funkce airbagu tímto končí. Nelze jej opětovně pouţít 

a montuje se vţdy nový. 

Přední airbagy 

Při čelním nárazu vozidla mohou spolujezdec a řidič utrpět těţká poranění horních částí těla, 

jsou-li nekontrolovatelně vrţeni na volant, čelní sklo nebo přístrojovou desku. I přes zapnutý 

bezpečnostní pás nelze zcela zabránit nárazu při vysokých rychlostech. Proto se pouţívá 

kombinace airbagu s bezpečnostním pásem. Kdybych měl popsat průměrný časový průběh 

aktivace airbagu, bylo by to v tomto pořadí: Aktivuje se senzor zpomalení po 2 ms od střetu. 

Po 10 ms je automobil silně zpomalen a při překročení prahové hodnoty se aktivuje airbag. 

Po 20ms se airbag začíná rozpínat a posádka automobilu se pohybuje vpřed. Po 30 ms je jiţ 

zcela nafouknutý a nárazová síla je částečně pohlcená prodlouţeným bezpečnostním pásem. 

Po 40 ms dochází ke kontaktu obličeje s airbagem a po 90 ms je airbag zcela prázdný a člověk 

se pohybuje zpět.  

              

 

Obr. 6.1.1 Konstrukce aktivní opěrky hlavy 
10 

10
 Aktivní opěrka hlavy. kia-club.org [online]. © 2008 [cit. 2013-8-4]. Dostupné z    

    http://www.kiaclub.org/viewtopic.php?p=15348 
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Boční airbagy 

Objem bočních airbagů je mezi 10 – 20 litry. Jsou zabudované ve dveřích nebo v sedačkách 

vozidla. Mohou být namontované i na zadních sedadlech. Při bočním nárazu jsou minimální 

deformační zóny, vzduchové vaky se musí nafouknout rychleji neţ ty přední. Svou funkci 

muţe plnit uţ po 15 ms. Aktivován je vţdy ten airbag, který je na straně nárazu, protoţe 

úlohou bočního airbagu je na jedné straně zmírnit zranění způsobená nárazem na dveřní 

konstrukci, boční sklo atd. a na druhé straně i včasné zpomalení pohybu posádky ve směru 

nárazu. Tím se zmírňuje zatíţení působící na tělo. 

 

Okenní a hlavové airbagy 

Při bočním nárazu jsou působící síly zatíţení velmi vysoké, přestoţe je aktivován boční 

airbag. Aby se zmírnily účinky, jako doplněk k bočnímu airbagu se ještě pouţívá hlavový 

airbag pro ochranu hlavy a krku, který je aktivován ve stejnou dobu.  Existují dvě různé 

varianty. V první variantě je ITS (Inflatable Tublar Structure – nafukovatelná trubková 

konstrukce) těsná proti úniku plynu, to znamená, ţe plyn vyrobený vyvíječem nemůţe z vaku 

unikat. Tvar těchto airbagů je buď trubkový nebo buňkový. Hlavový airbag je uloţený 

v bočních sloupcích nebo ve střeše automobilu a objem činí asi 11 litrů. Druhá varianta 

je označována jako okenní vzdušný vak. U tohoto systému se rozpíná vzduchem plněný závěs 

z čalounění střešního rámu přes boční sklo. Okenní airbag se po aktivaci nevypouští okamţitě, 

ale zůstává naplněný delší dobu, aby posádku chránil i při případném převracení vozidla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Obr. 6.1.2 Ukázka okenního a hlavového airbagu 
11

 

11
 Okenní a hlavový airbag. topcarsmagazin.sk [online]. © 2012 [cit. 2013-4-5]. Dostupné z   

    http://www.topcarsmagazin.sk/2012/10/volvo-car-corporation-po-25-rokoch- zachranovania-  

    zivotov-stale-na-cele-vyvoja-airbagov/ 
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Kolenní airbagy 

Kolenní airbagy jsou umístěny pod přístrojovou deskou, jsou vystřeleny při čelním střetu 

současně s čelními airbagy a pomáhají sníţit nárazové síly působící na řidiče a spolujezdce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stehenní airbagy 

Tento airbag je umístěný pod sedačkovým polštářem a slouţí ke sníţení nebezpečí 

podklouznutí pod bezpečnostní pasy. Systém udrţuje nohy v bezpečné vzdálenosti 

od přístrojové desky a sniţují riziko poranění břicha a udrţuje cestující v napřímené poloze. 

 

Ochrana chodců 

Ochrana chodců je tématem dopravní bezpečnosti uţ řadu let. Chodci jsou jednou 

z nejohroţenějších skupin účastníků silničního provozu. Jak nejlépe ochránit sebe a ostatní 

před úrazem, je tématem mnoha institucí zabývajících se dopravní bezpečností, například 

BESIP. V České republice zemřelo v loňském roce při dopravních nehodách 681 lidí, z toho 

téměř 22 %, tedy 146 osob, byli chodci.  

V současnosti je ochrana chodců ţhavým tématem mnoha automobilových firem. Ochrana 

se prozatím dá řešit pouze pasivní formou. Systémy monitorující kontrolu jízdy prozatím 

nejsou na takové úrovni, aby dokázaly detekovat chodce v blízkosti automobilu. 

 

             

 

Obr. 6.1.3 Kolenní airbagy automobilu Škoda 
12 

12
 Kolenní airbagy. cs.autolexicon.net [online]. © 2013 [cit. 2013-4-5]. Dostupné z 

    http://cs.autolexicon.net/articles/kolenni-airbag/ 
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 K moţnosti střetu vozidla s chodcem můţe teoreticky dojít kdykoli, kdyţ si chodec usmyslí 

,,skočit“ do vozovky. 

Pro chodce jsou zejména nebezpečné tyto části vozu: ostré hrany, stěrače, ozdobné prvky, 

těţko deformovatelné okenní rámy, světlomety, nárazníky, velké mříţky chladiče.  

Při střetu je nejvíce zranitelná hlava. Při kontaktu s měkkou  kapotou se kvůli silám střetu 

kapota prohne a hlava narazí na tvrdé části motoru, coţ způsobí váţná zranění a ve spoustě 

případů i smrt. Pro bezpečnost chodců se vyvíjí nové konstrukce kapot.  

 

Aktivní kapota 

Aktivní kapota se zvedne okamţitě po střetu s chodcem. Senzor systému, který je umístěn 

v předním nárazníku vozidla, vyšle signál do dvou teleskopů, které zvednou zadní část kapoty 

a tím vytvoří deformovatelný a pruţný povrch pro dopad hlavy chodce. Senzor je tak přesný, 

ţe dokáţe rozlišit rozdíl mezi sloupem lampy a lidskou nohou. 
13 

 

 

 

             

 

 

 

 

Obr. 6.1.4 Aktivní kapota při sráţce s chodcem 
14 

13 SEDLÁK, Robert. Pasivní bezpečnost. znaleckyportal.cz [online]. © 2012 [2013-21-3].   

     Dostupné z http://www.znaleckyportal.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=186:pasivni-    

      bezpecnost&catid=205:doprava-obecne&Itemid=307 

14
 Sráţka chodce a automobilu s aktivní kapotou. znaleckyportal.cz[online]. © 2012 [cit. 2013-4-5]. Dostupné z 

     http://www.znaleckyportal.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=186:pasivni-         

     bezpecnost&catid=205:doprava-obecne&Itemid=307 
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Airbag pro chodce 

Jsou to párové airbagy umístěné ve sloupcích čelního skla. Tím se vykryje oblast v přední 

části vozu, která by mohla způsobit náraz na pevnou část. Čelní sklo a kapota jsou samy 

o sobě deformovatelné a jsou tedy také schopny absorbovat část energie po nárazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Aktivní prvky bezpečnosti automobilů 

Aktivní bezpečnost lze rozdělit do čtyř skupin (kondiční, pozorovací, jízdní a ovládací 

bezpečnost) Kondiční bezpečnost se zabývá opatřením, které zajišťuje jízdní pohodlí. Výhled, 

pasivní viditelnost a osvětlení je otázkou pozorovacího zabezpečení. Podstatou jízdní 

bezpečnosti jsou vlastnosti, které mají za úkol zmenšit jízdní nedostatky osobních vozidel. 

Spolehlivost a jistota je otázkou ovládací bezpečnosti.  

 

Výchova a psychologické hledisko bezpečnosti 

Uţ od malička jsme účastníky silničního provozu, jako například chodci nebo cyklisti. 

Je třeba, aby výchova budoucího řidiče probíhala uţ od malička. Jako řidič motorového 

vozidla se poprvé člověk můţe objevit uţ v 15 letech. Aktivní sloţku zde zastupují autoškoly, 

které mají za úkol naučit budoucího řidiče orientovat se v provozu. Z vlastní zkušenosti vím,  

              

 

Obr. 6.1.5 Aktivovaný airbag pro chodce 
15 

15
 Airbag pro chodce. Znaleckyportal.cz[online]. © 2012 [cit. 2013-4-5]. Dostupné z 

    http://www.znaleckyportal.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=186:pasivni-        

    bezpecnost&catid=205:doprava-obecne&Itemid=307 
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ţe není těţké se naučit řídit samotný automobil, ale nejdůleţitější a nejtěţší je právě zmíněná 

orientace a schopnost předpovídat chování ostatních řidičů. 

Těchto zkušeností však nabýváme postupem času a věkem. Myslím si, ţe je dobré pro začátek 

jezdit s člověkem zkušeným, který dá začátečníkovi jistotu a předá mu své zkušenosti. 

 

6.2.1 Aktivní bezpečnostní systémy 

Aktivní systémy bezpečnosti v automobilech jsou v dnešní době na velmi vysoké úrovni 

a jejich vývoj jde neustále dopředu. Před několika lety se zdálo, ţe mnoho těchto systémů 

nemůţe vůbec existovat, nebo bylo jejich zabudování velmi drahé, aby byly namontovány 

do všech automobilů. Těchto technických prvků je celá řada, proto jsem se rozhodl do této 

práce zařadit jen ty, které jsou podle mého uváţení ty nejdůleţitější.  

Je dobré si uvědomit, ţe aktivní bezpečnost nejsou jenom systémové prvky. Aktivní 

bezpečnost jiţ začíná prvky jako jsou stěrače, světla, pneumatiky, okna a jiné.  

 

Stabilizační systémy jízdy 

Dobrá ovladatelnost a jízdní stabilita automobilu v kritických situacích patří těm k prvotním 

předpokladům aktivní bezpečnosti. Základní podmínkou je přitom přilnavost kol k vozovce 

(adheze). Ta je dána sílami působícími za jízdy na plochu styku kola s vozovkou.  

Stabilizační systémy umoţňují regulaci v přímém směru, to znamená zvýšení stability při 

průjezdu zatáčkou, sniţují nebezpečí smyku při brzdění, volnému pohybu automobilu, 

zabránění podkluzování kol. Stabilizace je zajištěna zásahy do brzd jednotlivých kol 

a hnacího momentu motoru, ovšem vše také zaleţí na reakci samotného řidiče. Stabilizační 

systémy se aţ do kritické situace neaktivují a vozidlo se chová stejně jako by bylo bez něj.  

Všechny tyto funkce zastává systém ESP (Elektrický stabilizační program), který v sobě 

zahrnuje systémy ABS, EDS, EBV, ASR, MSR. Mimo jiné v sobě zahrnuje také snímač úhlu 

natočení volantu, příčného a podélného zrychlení a rotace okolo těţiště. Řídící jednotka 

vyhodnocuje údaje snímačů několikrát během sekundy. O činnosti ESP je řidič informován 

blikáním kontrolky na přístrojové desce vozidla. Některé funkce, jako je například ASR, lze 

vypínačem vypnout např. při jízdě se sněhovými řetězy nebo vyprošťování z hlubokého 

sněhu.  
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Protiblokovací systém brzd (ABS) 

Tento brzdový systém (z anglického slova Anti-lock Braking System) je jeden ze základních 

prvků aktivní bezpečnosti. Zabraňuje zablokování kola při brzdění tím, ţe se stále odvaluje 

a zabrání tak ztrátě adheze mezi kolem a vozovkou. Hlavní výhodou je, ţe vozidlo můţeme 

ovládat i při prudkém brzdění. Systém zabraňuje zablokování kol tím, ţe automaticky dokáţe 

regulovat sílu ve třmenech. Kaţdé kolo má svůj snímač, který snímá rychlost otáček kola 

aţ 25 krát za sekundu a porovnává ji s ostatními koly. Tento systém také přispívá ke kratší 

brzdné dráze, ale pouze jen u vozovky se sníţenou adhezí.    

 

Protiskluzový systém (např. ASR) 

Kaţdá automobilová firma tento protiskluzový systém nazývá jinak a stejně tak odlišuje 

i jednotlivé stupně vývoje jinými zkratkami. V podstatě se u všech jedná o elektronické 

systémy, které kontrolují prokluz hnaných kol a optimalizují přesnost točivého momentu. Tím 

se zlepší jednotlivé vlastnosti vozidla při rozjezdu, zejména na kluzkém povrchu. 

 U dnešních automobilů s velkým točivým momentem poskytuje ASR komfort a bezpečnost, 

zvláště na vozovkách s různou drsností nebo na kluzkých površích. Protiskluzová regulace 

umoţňuje plynulý rozjezd a zrychlování bez protáčení hnacích kol a smykování vozidla do 

stran. ASR spolupracuje s čidly ABS. Pokud čidla zaznamenají zvýšení otáček (prokluz) 

jednoho z kol, systém zasáhne do činnosti motoru a sníţí jeho výkon. Systém pomáhá řidiči 

stabilizovat vozidlo i v situaci, jestliţe se omylem dostane v zatáčce do mezní oblasti cesty. 

Dokonce sniţuje i opotřebení pneumatik a lze vypnou pomocí spínače ESP.  

 

Elektronická uzávěrka diferenciálu (např. EDS) 

EDS (Elektronische Differential-sperre), zabraňuje prokluzu a umoţňuje bezpečný rozjezd. 

Pomáhají při rozjíţdění, kdyţ má kaţdé hnací kolo jiný záběr. Například jedno kolo je na ledu 

a druhé na suché vozovce. Systém pomáhá pomocí elektronického řízení přibrzdit protáčející 

kolo, aby druhé kolo na stejné nápravě mohlo přenášet hnací sílu na silnici. EDS systém také 

umoţňuje rozjezd, zrychlení a jízdu do kopce na vozovce, která dává kaţdému hnacímu kolu 

jiné adhezní podmínky. Prostřednictvím čidel ABS přijímá a vyhodnocuje stav otáček kol.  
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Regulace brzdného účinku motoru (MSR) 

MSR (Motor Schleppmoment Regelung) zabraňuje blokování poháněných kol v důsledku 

brzdného účinku motoru na kluzké vozovce, v případě, ţe řidič prudce sundá nohu z plynu 

nebo rychle podřadí. V důsledku brzdného účinku motoru mohou mít poháněná kola sklon 

k zablokování. Regulace točivého momentu motoru v těchto situacích udrţuje jízdní stabilitu 

a zlepšuje tak bezpečnost. Veškeré informace dostává řídicí jednotka ze snímačů otáček kol, 

která vyšle signál řídící jednotce motoru, aby mírně zvýšila počet otáček motoru, neţ 

se poháněná kola opět otáčejí v souladu s rychlostí vozu. Vůz tak zůstává řiditelný 

a je zajištěna jízdní stabilita.  

 

Aktivní zavěšení kol (ABC) 

ABC (Active Body Control) jsou elektronicky řízené hydraulické válce udrţující konstantní 

světlou výšku vozu nezávisle na jeho zatíţení, dále kompenzují sklon karosérie při akceleraci 

při jízdě v zatáčce nebo brzdění a tím eliminuje moţnost smyku. Systém rovněţ tlumí vibrace 

automobilu. 

 

Adaptivní systém řízení převodovky (AGS) 

AGS (Adaptive Getriebesteuerung) systém automaticky rozhoduje o vhodném přeřazení podle 

podmínek na cestě, jízdní situace a jízdním stylu řidiče. Pouţívá se u vozidel s manuální 

i automatickou převodovkou. 

 

Systém adaptivního tlumení (ADS) 

ADS (Adaptive Damping System) je systém, který přizpůsobuje tlumiče okamţitým 

aktuálním podmínkám na vozovce a zamezuje tak vznik krizové situace. 

 

Elektronické rozdělování brzdné síly (EBD) 

Při brzdění je zadní náprava nadlehčována a hrozí rychlé zablokování kol. Systém EBD 

(Electronic Brakeforce Distribution) zabraňuje rozdělením brzdné síly mezi přední a zadní 

nápravu. U moderních vozů je součástí systému ABS. Řídící jednotka ABS porovnává při 

brzdění rychlosti zpomalování kol přední a zadní nápravy. Pokud zjistí, ţe zadní kola 

http://cs.autolexicon.net/articles/ads-adaptive-damping-system/
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zpomalují výrazně rychleji neţ přední aktivuje elektro-hydraulické ventily, které sníţí tlak 

v okruzích zadních kol ještě dříve, neţ začne pracovat systém ABS.  

 

Asistent brzdového systému (BAS) 

Většina řidičů sešlápne v kritické situaci brzdový pedál sice rychle, ale s nedostatečnou silou, 

coţ má za následek prodlouţení brzdné dráhy. Proto je posilovač doplněn snímačem polohy 

a elektro-pneumatickým ventilem. Řídící jednotka ABS vyhodnocuje rychlost pohybu pedálu 

a při překročení obvyklé meze aktivuje elektro-pneumatický ventil, který rychle zavzdušní 

pracovní komoru posilovače a je tak dosaţeno maximálního brzdného účinku nezávisle 

na tlaku řidiče na pedál. Zablokování kol potom zabraňuje systém ABS. Při povolení pedálu 

se činnost BAS zruší.  

 

Adaptivní tempomat (ACC) 

Adaptivní tempomat (Adaptive Cruise Control) pomocí radaru umístěného vepředu v mříţce 

monitoruje cestu a udrţuje zvolenou vzdálenost za jedoucím vozem. Systém ACC sleduje vůz 

jedoucí před ním a vypočítává vzdálenost a okamţitou rychlost. Pokud systém zaznamená 

zpomalení vozu, automaticky sníţí rychlost, aby odpovídala rychlosti vozu vpředu, případně 

můţe ovládat i brzdy a brzdová světla. 

 

Systém hlídání mrtvého úhlu (BLIS) 

Systém BLIS (Blind Spot Information System) vyuţívá kamer pro detekci vozidel 

v takzvaném mrtvém úhlu. Kamery jsou umístěny ve vnějších zpětných zrcátkách. Pokud 

kamera zachytí v prostoru vedle vozidla vozidlo, je řidič upozorněn kontrolkou.  

 

6.2.2 Prvky podporující komfort a bezpečnost při jízdě 

Tyto prvky mají usnadnit jízdu, zvýšit pohodlí cestujících a zvýšit aktivní bezpečnost 

v silniční dopravě. Většina těchto prvků slouţí jako doplněk na přání kupujícího. Myslím si, 

ţe za pár let budou tyto prvky součástí stélé výbavy.  

 

 

 

http://cs.autolexicon.net/articles/blis-blind-spot-information-system/
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Xenonové světlomety 

Osvětlení je pro bezpečnost silničního provozu velmi důleţité. Pouţívání a typy osvětlení 

vozidel jsou dány v zákonech, vyhláškách a normách. Lidé si často vylepšují svá vozidla 

různými druhy světlometů, aby byl jejich vůz co nejvíce atraktivní. Bohuţel některé doplňky 

nemohou být pouţity z bezpečnostních důvodů, jako je oslepování ostatních řidičů zvýšenou 

svítivostí.  

Dnes uţ není výjimkou potkat automobil s xenonovými světlomety. Místo normálních 

a klasických ţárovek jsou do světlometů instalovány xenonové výbojky. Pokud jsou 

xenonové výbojky nainstalovány i do dálkových světel, jedná se o bi-xenonové světlomety. 

Výkon xenonových výbojek je asi tři krát větší neţ klasická ţárovka a zároveň spotřebovává 

o 40% méně energie, coţ se projeví na spotřebě vozu. Xenonové světlomety mají navíc 

přirozenou denní, čili jasnější barvu. 

 

Adaptivní světlomety (např. AFS automobil Toyota) 

Podle průzkumů 80% všech nehod se stanou za tmy, šera nebo špatného počasí. 

Do adaptivních světlometů se montují xenonové výbojky, které umoţňují jasnější vidění při 

nepříznivých podmínkách. Světlomety zajištují nejlepší moţnou viditelnost při projíţdění 

zatáček. Natáčejí se do zatáček podle polohy volantu, tak aby co nejoptimálněji osvětlili cestu 

před vozem a díky tomu se vyvarovat hrozícímu nebezpečí. Při projíţdějí zatáček nízkou 

rychlostí (přibliţně 10-30 km/h) se natáčí pouze vnitřní světlomety, zatímco vnější svítí 

vpřed. Při vyšších rychlostech se natáčejí vnitřní i vnější světlomety tak, aby směřovali 

do místa, kde se bude vůz nacházet v zatáčce za tři sekundy. Řidič má tak stále pod kontrolou 

cestu před sebou. Při jízdě v noci do zatáčky s adaptivními xenonovými světlomety má řidič 

výhled do vzdálenosti asi 36 metrů, to znamená skoro jako za denního světla (38metrů). 

V automobilu, který pouţívá halogenové světlomety, vidí řidič do vzdálenosti asi 27 metrů. 

Zde je jasně vidět, ţe mnohem bezpečnější je pouţívání xenonových světlometů. 

 

Dešťový senzor   

Je zařízení, které reaguje na vodu a nečistoty na předním skle. Elektronika samočinně 

a automaticky ovládá stěrače a přizpůsobuje rychlost stírání intenzitě dopadajícího deště. 

Uprostřed dešťového snímače je umístěna snímací dioda a po obvodu je rozmístěno několik 

dalších vyzařovacích diod, které střídavě vysílají infračervené záření. V případě deště, je lom 
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infračervených paprsků jiný neţ na suchém skle. Při zeslabení paprsku se spustí činnost 

stěračů. 

 

Hands-free sada 

Tento komunikační systém je velmi uţitečný pomocník. Při telefonování má řidič obě ruce 

volné a můţe se tak plně věnovat řízení. Komunikace je umoţněna pomocí bluetooth, čili 

bezdrátovým přenosem dat, který má dosah aţ 10 metrů. Mobilní telefon tak můţeme mít 

uchycený a pomocí bezdrátového sluchátka telefonovat. Některé automobily mají ovládání 

sady a svého mobilního telefonu přímo na volantu, řidič tak nemusí vůbec sundat ruce 

z volantu. Tím, ţe se řidič plně věnuje řízení, sniţuje riziko moţné nehody. Dnes uţ jsou 

hands-free sady výbavou většiny vozů. 

 

Ovládání hlasem 

Hlasové ovládání systémů a prvků v automobilu jsem si ještě před několika lety nedokázal 

vůbec představit. Dnes je to ale moţné. Celá řada funkcí se v dnešní době dá ovládat hlasem, 

jenom je to zatím drahá záleţitost. Mluvenými příkazy lze ovládat například mobilní telefon, 

klimatizace, rádio, startování atd. Podobně jako hands-free je ovládání pomocí hlasu velmi 

uţitečné. 

 

Parkovací systém 

Parkovací systém je učen pro usnadnění parkování s detekcí překáţek před nebo za vozidlem 

při parkování. Pouţití parkovacího systému podstatně sniţuje riziko střetu vozidla s chodcem 

nebo s předměty, které se mohou za vozidlem nacházet při couvání. Kromě toho, ţe přispívá 

k vyšší bezpečnosti okolního prostředí, chrání také automobil od zbytečných 

poškození. Parkovací systém můţe být doplněn i parkovací kamerou, která monitoruje okolí 

automobilu a promítá jej řidiči uvnitř vozu. 

 

Systém Opel Eye 

Tento systém se pouţívá v automobilech firmy Opel. Systém má dvě hlavní funkce. 

První funkce sleduje a rozeznává svislé dopravní značky ve vzdálenosti na 100 metrů (TSR-

Traffic Sign Recognition) a druhá funkce upozorňuje na nechtěné vybočení vozu z jízdního 
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pruhu (LDW - Lane Departure Warning). Systém umoţňuje zobrazení dopravních značek 

na přístrojové desce během několika sekund od rozpoznání značky. Pokud řidič zapomene, 

můţe si kdykoliv vyvolat značku z paměti systému. Tento aktivní prvek bezpečnosti zvyšuje 

bezpečnost jízdy a sniţuje stres řidiče. 

 

6.2.3 Systémy kontroly stavu řidiče a vozidla 

Tyto systémy zabraňují, aby nedošlo ke kritické situaci díky monitorování řidiče během jízdy 

a aktuálního stavu automobilu. Upozornění se většinou zobrazuje na přístrojové desce 

a v některých případech i s doprovodným zvukovým upozorněním. 

 

Systém detekce opuštění jízdního pruhu 

Systém neustále sleduje jízdní pruhy pomocí optických snímačů a kamer. V případě opuštění 

pruhu automobil automaticky spustí směrová světla a upozorní řidiče vibracemi na volantu 

nebo sedadla, zvukovým signálem. Tento systém působí také jako prevence proti 

mikrospánku.  

 

Systém kontroly tlaku v pneumatikách 

Sníţení tlaku v pneumatikách se vozidlo stává hůře ovladatelné a je častým důvodem 

dopravních nehod. Tím, ţe systém neustále kontroluje stav tlaku a teplotu uvnitř jednotlivých 

pneumatik zvyšuje bezpečnost cestujících a sniţuje riziko kritické situace. Při poklesu tlaku 

v pneumatice je řidič upozorněn a případně pomocí různých prvků bezpečnosti přizpůsobí 

a upraví rychlost a styl jízdy automobilu.   

 

Kontrola jízdní způsobilosti řidiče 

Stav a identifikaci řidiče lze určit i pomocí oka. Kaţdý člověk má jedinečné rozloţení 

vlásečnic podobně jako otisky prstů, proto systém bezpečně rozezná oprávněnou osobu a to 

můţe slouţit jako bezpečnostní zámek vozu. V případě, ţe řidič poţil před jízdou větší 

mnoţství alkoholických nápojů, systém zaznamená rozšíření zornic a cév a nedovolí 

nastartovat automobil do doby vystřízlivění. Je to nejjednodušší a nejbezpečnější způsob, jak 

zabránit moţné kritické situaci. Na podobném principu fungují i náustky, do kterých si řidič 

dýchne a trubičku pak strčí do zařízení v automobilu. Ten pak analyzuje vzorek a povolí nebo 

zamítne nastartování vozu. Obdobný systém, který sleduje řidičovo oko kvůli intoxikaci 
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alkoholem, také kontroluje intenzitu mrkání a zabraňuje mikrospánku vibracemi a zvukovým 

signálem. Systémy kontroly alkoholu v krvi jsou podle mě velmi důleţitým prvkem 

bezpečnosti, jen je škoda, ţe není povinnou výbavou kaţdého automobilu. Počet nehod 

by se tak razantně sníţil.  

 

7 Statistika nehodovosti v roce 2012 na území ČR 

V roce 2012 Policie České republiky šetřila 81 404 silničních nehod. Při těchto nehodách 

došlo k usmrcení 681 osob, těţce zraněno bylo 2 986 osob a 22 590 osob bylo zraněno lehce. 

Odhadnutá hmotná škoda na místě nehod byla 4 875,42 miliónů Kč. Podrobné rozdělení 

dopravních nehod je uvedeno v tabulce 7.1  

 

 

 

 

 

 

Ze statistiky od roku 1990 do roku 2012 vyplývá, ţe počet šetřených nehod v roce 2012 

je 4. nejniţší.  Nejvíce nehod (225 690) bylo šetřeno v roce 1999.  Nejméně nehod, které měly 

za následek úmrtí, bylo v roce 2012 a nejvíce usmrcených osob bylo v roce 1994 

(1 473 osob). Ani v jednom měsíci v roce 2012 nepřekročil počet usmrcených 100 osob. 

Poprvé od roku 1961 počet úmrtí za rok klesl pod hranici 700.  Počet těţce zraněných 

je za minulý rok 2. nejniţší od roku 1990 (nejniţší počet těţce zraněných byl v roce 2010 -

6 632 osob). Počet lehce zraněných je 3. nejniţší (nejvíce bylo lehce zraněno v roce 1996 - 

31 296 osob).  

V roce 2012 Policie České republiky šetřila nehodu kaţdých 7 minut, kaţdých 23 minut byl 

při nehodě zraněn člověk lehce a kaţdé 3 hodiny těţce. Kaţdých 13 hodin zemřel člověk 

na následky nehody a kaţdou hodinu byla vyčíslena hmotná škoda přibliţně za 222 tisíc Kč.  

 

Přehled nehod podle jednotlivých viníků 

V následující tabulce 7.2 je znázorněný přehled nehod a počty usmrcených osob podle 

jednotlivých viníků. 

2012 počet nehod 

počet šetřených nehod 81 404 

počet usmrcených osob 681 

počet těţce zraněných osob 2 986 

počet lehce zraněných osob 22 590 

počet nehod jen s hmotnou škodou 55 147 

hmotná škoda v mil. Kč 4 875,42 

Tab. 7.1Rozdělení dopravních nehod v roce 2012 
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Existují případy, kdy viník z místa nehody ujede bez poskytnutí první pomoci. V minulém 

roce bylo takových případů zaznamenáno 12 385 (tj. 17,6 %).  Při těchto nehodách 13 lidí 

zemřelo a 822 bylo zraněno. Počet úmrtí by však mohl být menší, kdyby viník nehody poskytl 

zraněnému první pomoc, nebo kdyby zavolal rychlou lékařskou pomoc.  

 

Závažnost nehod v závislosti na druhu vozidla 

V tabulce 7.3 je znázorněna závaţnost nehod jednotlivých dopravních prostředků podle počtu 

zemřelých na 1000 dopravních nehod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky je zcela jasné, ţe první tři příčky závaţnosti zastupují jednostopá vozidla. 

Bezpečnost motocyklů není tak vysoká jako u automobilů, protoţe nemají ţádné deformační 

zóny a řidič není v podstatě chráněn před nárazem. I přes snahu firem vymýšlet 

a zdokonalovat prvky bezpečnosti, je úmrtnost řidičů na motocyklech stále na prvních 

viník, zavinění nehody počet nehod tj. % počet usmrcených tj. % 

řidič motorového vozidla 70 441 86,53 627 0,89 

řidič nemotorového vozidla 2 467 3,03 32 1,30 

chodec 1 292 1,59 19 1,47 

jiný účastník 145 0,18 0 0,00 

závada komunikace 282 0,35 0 0,00 

technická závada vozidla 465 0,57 0 0,00 

lesní, domácí zvíře 5 915 7,27 0 0,00 

jiné zavinění 397 0,49 3 0,76 

druh vozidla závaţnost 

motocykl 34,1 

moped 20,6 

malý motocykl (do 50ccm) 18,8 

osobní automobil s přívěsem 18,0 

traktor 11,4 

osobní automobil  10,4 

nákladní automobil 8,8 

nákladní automobil s návěsem 8,6 

nákladní automobil s přívěsem 8,1 

autobus 4,0 

Tab. 7.2 rozdělení dopravních nehod podle viníků 

Tab. 7.3 Závaţnost dopravních nehod podle viníků  
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příčkách. Ale je to také otázka řidičů, jak dokáţí přizpůsobit jízdu a jaké mají zkušenosti. 

Síla motoru však mnoho lidí ovládne a zbytečně riskují jen kvůli poţitku z jízdy. Bohuţel 

tímto způsobem ale neohroţují jen sami sebe, ale také ostatní účastníky silničního provozu.  

 

Následky nehod podle roku výroby osobních automobilů 

V následující tabulce 7.4 je uvedeno porovnání počtu nehod a jejich následků podle roku 

výroby osobních automobilů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší podíl na počtu usmrcených osob mají řidiči osobních automobilů vyrobených v 

letech 1995 aţ 1999 (tj. 32,8%). Dále následují vozidla vyrobená v rozmezí let 2000 aţ 2004 

(tj. 24,7%) a pak vozidla vyrobena v letech 2005 aţ 2010 (tj.24,3%). Osobní automobily 

vyrobená v letech 1995 aţ 2012 se na počtu usmrcených podílejí bezmála 82%. Všechny 

automobily vyrobené od listopadu roku 2011 mají povinně zabudovaný ESP systém, který 

napomáhá zvládat kritické situace. Zároveň jsou vybaveny nejmodernější technikou, která 

zvyšuje bezpečnost.  Proto je nehodovost automobilů vyrobených v letech 2011 a 2012 o tolik 

niţší, neţ u automobilů vyrobených před rokem 2011. Osobní automobily starší neţ 10 let 

nejsou vybaveny tak dokonalými bezpečnostními systémy a prvky. To je důvod, proč je počet 

usmrcených osob tak vysoký.  

 

Nejčastější příčiny nehod motorových vozidel 

V níţe uvedené tabulce 7.5 jsou znázorněny nejčastější příčiny dopravních nehod motorových 

vozidel. 

 

rok výroby počet nehod  

počet 

usmrcených 

2012 - 2011 4 758 29 

2010 - 2005 15 884 114 

2004 - 2000 10 562 116 

1999 - 1995 10 609 154 

1994 - 1990 2 426 39 

1989 - 1985 555 11 

1984 - 1980 71 1 

pře rokem 1980 78 1 

Tab. 7.4 Počet dopravních nehod podle roku výroby osobních automobilů 
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nejčastější příčiny dopravních nehod motorových 

vozidel počet nehod 

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 13 517 

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 7 407 

nedodrţení bezpečné vzdálenosti 6 306 

nesprávné otočení, couvání 5 879 

jiný druh nesprávné jízdy 5 381 

nezvládnutí řízení vozidla 4 315 

nepřizpůsobení rychlosti technickému stavu vozovky 4 102 

nedání přednosti v jízdě 3 553 

vjetí do protisměru 2 371 

vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 2 206 

 

Nejčastější příčinou dopravních nehod je nedostatečné věnování se řízení motorového 

vozidla. Lidé často místo toho, aby dávali pozor na situaci před sebou, se věnují činnostem, 

které ji rozptylují. I přesto, ţe je uţ dlouho v zákoně 361/2000sb. o silničním provozu v § 7 c) 

uveden zákaz drţení hovorového zařízení při řízení, stále mnoho lidí toto ignoruje, i kdyţ 

je sada hands-free běţně dostupná. Nepozornost se však nevztahuje pouze jen na telefonování 

při řízení, ale patří zde také kouření, ovládání rádia, nahlas puštěná hudba, hádky za volantem 

a podobně. 

Další častou příčinou nehod, které často mívají za následek úmrtí, je rychlost 

a nepřizpůsobení rychlosti vozidla stavu vozovky. Moderní vozy se dělají uţ s takovým 

výkonem, ţe svádí k rychlé jízdě. Nejčastějšími viníky nehody, kteří nedodrţeli rychlost, jsou 

mladší lidé, kteří si sami o sobě myslí, ţe mají uţ spoustu zkušeností a nic je nemůţe 

překvapit a riskují.  

Je důleţité, aby si kaţdý řidič uvědomil, ţe k řízení motorového vozidla je potřeba být nejen 

zodpovědný, ale i předvídavý.  

 

Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu  

Za rok 2012 bylo evidováno 4 974 nehod zaviněných řidičem pod vlivem alkoholu, 

to znamená 7% z celkového počtu dopravních nehod, při kterých zemřelo celkem 45 osob. 

Podrobné rozdělení je uvedeno v tabulce 7.6. 

 

Tab. 7.5 Nejčastější příčiny dopravních nehod v roce 2012 
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Nejvyšší počet dopravních nehod zavinili řidiči, kterým bylo naměřeno přes 1,5 ‰ alkoholu 

v krvi. Jak je známo, alkohol za volant nepatří. Vede to k poruchám zrakového vnímání, 

zhoršený odhad vzdálenosti, prodlouţené reakce, nebezpečí spánku během řízení atd. 

Stále se však najdou řidiči, kteří si neváhají sednout za volant po konzumaci alkoholických 

nápojů. Ohroţují tak nejen sebe, ale především ostatní účastníky silničního provozu a chodce.  

 

8 Porovnání nehodovosti roku 2012 a 2007 

V této kapitole porovnám nehodovost na dopravních komunikacích za rok 2012 s rokem 

2007. Pokusím se odvodit, zda má modernizace bezpečnostních technologií vliv 

na nehodovost a následky nehody.  

 

Porovnání dopravních nehod 

V  tabulce 8.1 je uvedená statistika všech dopravních nehod a její podrobné rozdělení. 

Je patrné, ţe celkový počet nehod během 5 let klesl o více neţ 55%. Počet úmrtí  klesl 

o třetinu a škoda způsobená při dopravních nehodách je o 25% niţší. Jediný nárůst je vidět 

v počtu nehod s lehkým zraněním, coţ je následkem vyšší bezpečností motorových vozidel. 

Dá se říct, ţe díky lepší technologii jsou řidič a spolujezdci lépe chráněni, proto stejná nehoda 

v roce 2007 s těţkým zraněním má v roce 2012 zranění pouze lehká. Pokles dopravních 

nehod také souvisí se změnou legislativy. Od ledna roku 2009 se Policie české republiky volá 

pouze k nehodám, u kterých škoda přesahuje 100 tisíc Kč.  

 

Nehody pod vlivem alkoholu a 

drog počet nehod počet usmrcených 

hladina alkoholu pod 0,24 591 8 

hladina alkoholu od 0,25 do 0,5 287 1 

hladina alkoholu od 0,51 do 0,8 311 4 

hladina alkoholu od 0,81 do 1,0 233 3 

hladina alkoholu od 1,1 do 1,5 763 4 

hladina alkoholu od 1,51 a vyšší 2 770 19 

pouţití alkoholu i drog 19 6 

pouţití drog 154 3 

Tab. 7.6 Rozdělení dopravních nehod způsobených poţitím alkoholu a drog 
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Porovnání viníků nehod 

Tabulka 8.3 porovnává zavinění nehody a usmrcené při dopravní nehodě v roce 2012 s rokem 

2007.  

Statistika jasně ukázala razantní sníţení počtu dopravních nehod způsobené řidičem 

motorového vozidla v roce 2012 a to o více neţ 97 000, coţ činí rozdíl 58%. Také rozdíl 

počtu usmrcených osob je nepřehlédnutelný. Rozdíl nehod způsobených technickou závadou 

vozidla je také markantní, činí 57,4% ve prospěch roku 2012.  

Při shrnutí statistik roků 2007 a 2012 je ve všech ohledech vidět razantní pokles. 

Pravděpodobně je to následek rychlého technického rozvoje. Jednotlivé firmy se předbíhají 

v inovacích a nových bezpečnostních prvcích. To zvyšuje celkovou bezpečnost na silnicích,  

zmírňuje nebo zamezuje zranění a především sniţuje počty úmrtí při dopravních nehodách. 

Je pravděpodobné, ţe v budoucnosti bude rozvoj technologií zaměřených na bezpečnost 

silničního provozu stejně tak rychlý jako za posledních 5 let a pokles nehodovosti bude stále 

klesat. 

 

 

viník, zavinění nehody 

rozdíl 

nehod rozdíl v % 

rozdíl 

usmrcených rozdíl v % 

řidič motorového vozidla -97 192 -58,0 -365 -36,8 

řidič nemotorového vozidla 48 2,0 -33 -50,8 

chodec -284 -18,0 -22 -53,7 

jiný účastník -99 -40,6 0 0,0 

závada komunikace -20 -39,7 0 0,0 

technická závada vozidla -626 -57,4 -7 -700,0 

lesní, domácí zvíře -2 586 -30,4 -5 -500,0 

jiné zavinění -405 -50,6 -10 -76,9 

Druh nehody rok 2007 rok 2011 rozdíl v % 

celkem nehod 182 736 81 404 -55,45 

počet nehod s usmrcením 1 021 681 -33,30 

počet nehod s těţkým zraněním 3 294 2 986 -9,35 

počet nehod s lehkým zraněním 18 745 22 590 20,51 

počet nehod jen s hmotnou škodou 159 676 55 147 -65,46 

hmotná škoda v mil. Kč 6 504,54 4 875,42 -25,05 

Tab. 8.2 Porovnání dopravních nehod roků 2007 a 2012 

Tab. 8.3 Porovnání zavinění a usmrcených osob při dopravních nehodách s rokem 2007 
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11 Závěr  

Dopravní prostředky jsou nedílnou součástí našeho ţivota. Setkáváme se s nimi kaţdý den 

a bez nich si uţ nedokáţeme ţivot představit. Pouţívání dopravních prostředků má své 

pozitivní, ale i negativní stránky. To, ţe nás dokáţí komfortně a rychle přepravit do místa 

určení hodnotíme pozitivně, ale na druhou stranu, podle statistik průměrně kaţdých 5 hodin 

zemře nebo se zraní jeden člověk v České republice na následky dopravní nehody. 

Proto je bezpečnost dopravních prostředků velmi důleţitá a je nutné se jí i nadále věnovat. 

Technická pokročilost naší doby dává bezpečnosti nový pohled. Spousta bezpečnostních 

prvků je uţ součástí elektroniky, na kterou se člověk musí stoprocentně spolehnout, přesto 

některé věci nedokáţe nahradit ani technika, a to předvídavost, ohleduplnost a odpovědnost 

řidiče, pilota, strojvedoucího či lodního kapitána. Díky modernizaci dopravních prostředků, 

podle statistik dopravní policie České republiky, se počet zraněných a usmrcených osob 

v České republice rok od roku sniţuje.  

To je dobré znamení a doufejme, ţe ke sniţování počtu dopravních nehod bude v budoucnu 

stále pokračovat. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ABC Active Body Control (Aktivní zavěšení kol) 

ABS Anti-lock Braking Systém (Protiblokovací systém brzd) 

ACC Adaptive Cruise Control (Adaptivní tempomat) 

ADS Adaptive Damping System (Systém adaptivního tlumení) 

AFS Advanced Front Lighting System (Adaptivní světlomety) 

AGS Adaptive Getriebesteuerung (Adaptivní systém řízení převodovky) 

ASR Antriebsschlupfregelung (Protiskluzový systém) 

ATC Air Traffic Control (Řízení letového provozu) 

BAS Brake Assistant System (Asistent brzdového systému) 

BLIS Blind Spot Information System (Systém hlídání mrtvého úhlu) 

DGPS   Differential Global Position System (Diferenciální systém globální polohy) 

DME Distance Measuring Equipment (Zařízení pro měření vzdálenosti) 

DSC Digital Selective Calling (technologie digitálního selektivního volání) 

EBD Electronic Brakeforce Distribution  (Elektronické rozdělování brzdné síly) 

EDS Elektronische Differential-sperre (Elektronická uzávěrka diferenciálu) 

ERTMS European Rail Traffic Management System (Evropský systém řízení       

                        ţelezničního provozu) 

ESP  Electronic Stability Program (Elektrický stabilizační program) 

ETCS  European Train Conrol Systém (Evropský vlakový kontrolní systém) 

GMDSS Global Maritime Distress and Safety Systém (Globální námořní tísňový a   

  bezpečnostní systém) 

GNSS Global Navigation Satellite System (Globální druţicový polohový systém) 

GPS Global Position Sysem (Systém globální polohy) 

GSM-R  Global Systém for Mobile communications – Railway (Globální systém pro   

  mobilní komunikaci ţeleznic) 

ICAO International Civil Aviation Organisation (Mezinárodní organizace pro civilní 

       letectví) 

ILS  Instrument Landing System (Systém přistání podle přístrojů) 

IMO International Maritime Organisation (Mezinárodní námořní organizace) 

ITS  Inflatable Tublar Structure (nafukovatelná trubková konstrukce) 

LDW Lane Departure Warning ( systém kontroly jízdního pruhu) 

MRCC Maritime Rescue Coordination Center (Záchranná a koordinační centra) 

http://cs.autolexicon.net/articles/bas-brake-assistant-system/
http://cs.autolexicon.net/articles/blis-blind-spot-information-system/


  

 

MSR Motor Schleppmoment Regelung (Regulace brzdného účinku motoru) 

RRPS Roadmap to Railway Passive safety (Plán pasivní bezpečnosti ţeleznic) 

SOLAS Safety Of Life At Sea (Bezpečnosti lidského ţivota na moři) 

TSR Traffic Sign Recognition (systém rozpoznání dopravního značení) 

USA United States of America (Spojené státy americké) 
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PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

 

Příloha č. 1: Výčet základních zákonů a směrnic vztahujících se na bezpečnost ţelezniční     

  dopravy 

 Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa ţelezniční dopravní   

cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Zákon č. 212/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady 

č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách 

 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 

 

 Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury 

 

 Směrnice EU o interoperabilitě ţelezničního systému č. 2008/57/ES z roku 2008 

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES 

 

 Směrnice 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního ţelezničního 

systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Příloha č. 2: Výčet základních zákonů a vyhlášek vztahujících se na bezpečnost letecké  

  dopravy 

 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. 

 

 Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním 

letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. 

 

  Vyhláška MD č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/CE06AA1C-038D-407D-BC8F-76A7C4991193/0/bln_sb15306.pdf


  

 

Příloha č. 3: Výčet základních zákonů a vyhlášek vztahujících se bezpečnost lodní    

 dopravy 

 Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů  

 

      Vyhláška MD č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech,   

Vyhláška MD č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských 

vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 

  

     Vyhláška MD č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

      Vyhláška MDS č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní 

dopravy pro cizí potřeby, ve znění pozdějších předpisů  

 

      Vyhláška FMD č. 128/1976 Sb., o cejchování lodí vnitrozemské plavby - Účinnost 

od 1. 1. 1977 (vyhlášena v částce č. 26/1976 Sb.) 

 

 

     Zákon č. 61/2000 Sb., (anglický překlad) o námořní plavbě (znění r. 2011) - Účinnost 

od 1. 7. 2000 (vyhlášen v částce č. 22/2000 Sb.) 

 

      Vyhláška MDS č. 271/2000 Sb. o podpoře státu k provozování námořní plavby 

a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí - Účinnost 

od 2.9.2000 (vyhlášena v částce č. 79/2000 Sb.) 

 

 

      Vyhláška MDS č. 272/2000 Sb. o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo 

kopie s listinou velitelem lodě - Účinnost od 2. 9. 2000 (vyhlášena v částce č. 79/2000 

Sb.) 

 

 

 

 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/1F9CC3E9-DACC-4028-BEB8-3B057598BB81/0/zakon114.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/B1F31F2B-4D2B-4A03-ABD9-53FA3FC8F067/0/222.doc
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/8AB93F31-8071-4F65-9E1A-489A0828EAD9/0/223.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/BB9FE213-D875-4A69-8839-064F19387762/0/vyhlaska224.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/32164994-F785-409E-BBCE-7B3C59EBD18C/0/84.doc
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/6732A863-0D96-4B2D-8FCF-69CE9F54AC31/0/v12876.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/1AA6C913-245B-495B-98E2-50C980B0E2E9/0/z%C3%A1kon612000vezn%C4%9Bn%C3%AD2612011.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/E2ABD67A-4A0E-4F9C-A108-3A26A6BA99C5/0/NamornizakonCR612000Sbaktualni2010AJ.doc
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/D3366D7A-1A2B-4118-8744-A2CA9F5A01BB/0/v27100.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/F3731041-E653-4ADF-8190-7559F275A22B/0/v27200.rtf


  

 

Příloha č. 4: Výčet základních zákonů vztahujících se na bezpečnost silniční dopravy 

 

 Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

 

 Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla) 

 

 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

 

 Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Je účinný od 1. 1. 2001 

 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 361/2000 

Sb. je účinný od 1. 1. 2001  

 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/0BC19119-64A8-488E-8BB3-2661BFAAB22B/0/z1297.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/A122869D-644C-415D-8558-27FF6B65FEF1/0/z%C3%A1kon562001do302011.rtf
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/7614D223-69ED-4332-B270-2339A0323DD8/0/z%C3%A1kon1111994vezn%C4%9Bn%C3%AD1942010.doc
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/2E42747A-5504-430E-A34B-5E5C88C41E29/0/2472000.doc
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/259633B8-156F-4577-809B-7E71D55AAD84/0/z%C3%A1kon3612000vezn%C4%9Bn%C3%AD2972011.rtf

