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Anotace 

KŘÍŽ, K. Zlepšení vnímání zvláštních výstražných znamení vozidel IZS. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB-TUO, FBI, 2015. 68s. 

Práce se zabývá problematikou slyšitelnosti a vnímání výstražných zařízení vozidel 

IZS. Cílem práce je návrh možných opatření a systémů pro upozornění řidičů na blížící se 

vozidlo s právem přednosti v jízdě. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části jsou uvedeny základní principy akustiky a fyziologie vnímání zvuku, 

rozbor možných příčin nedokonalého vnímání výstražných znamení ze strany řidičů a 

legislativní úprava těchto zařízení. Praktická část je zaměřena na průzkum u složek IZS 

ohledně současně používaných zvukových výstražných zařízení, měření prostupu 

výstražného signálu karoserií vozidla a existující systémy a řešení, které by mohly zlepšit 

vnímání výstražných zařízení. 
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Summary 

KŘÍŽ, K. Improving the perception of special warning signs of IRS vehicles. Diploma 

thesis. Ostrava: VŠB-TUO, FBI, 2015. 68p. 

The thesis is concerned with audibility and perception of special warning signs of 

IRS vehicles issues. Goal of the thesis is a proposal of possible steps or systems for 

warning drivers of approaching IRS vehicle. The thesis is divided into theoretical and 

practical part. Basis of acoustic and sound physiology equally as technical description of 

special warning device are mentioned in this part. Possibilities of defective perception of 

special warning devices from the point of view of drivers are analyzed also in this part. 

Practical part of the thesis is focused on contemporary acoustic warning devices research 

through IRS organs. Further in this part a measurement of spreading the warning signal 

through vehicle construction and possible improvements of perception the warning signals 

are stated in this part.  
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ČTÚ  Český telekomunikační úřad 
EHK  Evropská hospodářská komise 
FM  Pásmo velmi krátkých vln 
HZS  Hasičský záchranný sbor 
IDS  Inteligentní dopravní systémy 
IZS  Integrovaný záchranný systém 
KOPIS  Krajské operační a informační středisko 
LNS  Letecká navigační služba 
NDIC  Národní dopravní informační centrum 
PČR  Policie české republiky 
ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 
ÚO  Územní odbor 
VRZ  Výstražné a rozhlasové zařízení 
ZZS  Zdravotnická záchranná služba 
ZZVZ  Zvláštní zvukové výstražné zařízení 

 Cizojazyčné zkratky 

DSRC  Dedicated short range communication 
GPS  Global positron system 
GSM  Global System for Mobile communication 
ISO  International organization for standardization 
ITS  Intelligent transport system 
KAREN  Keystone Architecture Required for European Network 
LTE  Long term evolution 
MS  Microsoft 
RDS  Radio data system 
SDVC  Speed device volume control 
TA  Traffic Announcement identification 
TMC  Traffic message channel 
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1 Úvod 

Při jízdě vozidel integrovaného záchranného systému k zásahu hraje zásadní roli čas. 

Dostavení se jednotky na místo se zpožděním může znamenat ztrátu života pro člověka 

postiženého mimořádnou událostí. Aby se složky integrovaného záchranného systému 

dostaly na místo události včas, uplatňují právo přednosti v jízdě a též uplatňují právo 

používat zvláštní zvukové výstražné zařízení, doplněné zvláštním výstražným světlem 

modré barvy. Tato technická zařízení dávají vědět účastníkům silničního provozu o 

blížícím se vozidle s právem přednosti v jízdě. 

V současném provozu se však vyskytuje řada faktorů, které mohou zapříčinit, že 

řidiči výstražné znamení neuslyší včas, nestihnou provést úhybný manévr a znemožní tak 

projíždějícímu vozidlu IZS plynulý a bezpečný průjezd.  

Výstražné znamení, které je přenášeno jako zvukový signál, naráží během své cesty 

na překážky, je utlumeno vlivem prostředí a též je maskováno okolním hlukem. K řidičům 

se tedy nemusí dostat s takovou intenzitou, aby ho včas zaznamenali. Jedním z faktorů 

ovlivňující tuto intenzitu je akustický útlum karoserie vozidla. Do jaké míry tento útlum 

ovlivňuje vnímání výstražných zařízení, bylo předmětem prováděného měření, ve kterém 

bylo vozidlo vystaveno signálu výstražného zařízení a byla sledována hladina akustického 

tlaku vně a uvnitř vozidla.  

 Řidičovo vnímání je též ovlivněno jeho psychickými a fyzickými dispozicemi a 

mnohdy je značně sníženo vlivem poslechu hudby v autě, telefonováním, nebo jiným 

rušivým elementem. Vyjmenovat a analyzovat vliv těchto aspektů na vnímání zvukových 

výstražných znamení je jedním z cílů této práce.  

Ke zjištění možností zlepšení vnímání výstražných znamení bylo nutno nejprve zjistit 

jaký je současný stav, jaká výstražná zařízení se používají u složek IZS v České Republice 

a dále analyzovat příčiny nedokonalého vnímání těchto zařízení. Na základě zjištění příčin 

nedokonalého vnímání poté navrhnout vhodné řešení pro zlepšení situace. K tomuto účelu 

posloužily zahraniční zdroje a konzultace vlastních návrhů s odborníky v oboru. 

Hledání možných zlepšení a technických řešení bylo zaměřeno především do oblasti 

dopravní telematiky a inteligentních telekomunikačních prostředků. Podstatným faktorem 
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bylo, aby se jednalo pokud možno o existující technologii, která by se dala vhodným 

způsobem aplikovat pro zlepšení vnímání výstražných znamení. Vybavení současných 

vozidel technologiemi a elektronikou je široké, proto by v této oblasti byl zajisté prostor i 

pro řešení příjmu informace o blížícím se vozidle IZS, a to jinou formou než akustickým 

signálem. Možnosti realizace jsou také jedním z předmětů této práce. 

Cílem diplomové práce je návrh možných opatření a systémů pro zlepšení vnímání 

zvláštních výstražných znamení vozidel integrovaného záchranného systému. 
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2 Rešerše 

Účelem této rešerše bylo provést průzkum odborných vědeckých publikací 

zaměřených jednak na problematiku zvláštních zvukových výstražných zařízení 

používaných v ČR, dále na odhlučnění silničních vozidel a dále na dopravní telematiku 

v ČR a používané moderní komunikační architektury, které by mohly sloužit pro přenos 

výstražného signálu vozidel IZS. 

V rámci problematiky zvláštních zvukových zařízení byly prostudovány 2 diplomové 

práce. Jedna pochází z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně z roku 2011, druhá z Masarykovy 

univerzity v Brně z roku 2013. Diplomová práce Reakce řidičů na průjezd vozidel 

zdravotnické záchranné služby [1] autorky Zuzany Antošové se zabývá zejména reakcí 

řidičů na průjezd vozidla ZZS a její páteří je dotazníkový průzkum mezi řidiči ohledně 

jejich reakcí na zvláštní zvukové výstražné zařízení. Diplomová práce Možnosti zlepšení 

průjezdnosti vozidel IZS při dopravní zácpě [10] autora Miroslava Velíska se zabývá 

zejména možnostmi zlepšení průjezdnosti vozidel IZS při dopravní zácpě, je tedy 

zaměřena na podobné téma. Jsou v ní uvedeny některé systémy, které by mohly nahradit 

nebo doplnit zvláštní zvukové výstražné zařízení na vozidlech IZS. Některé z těchto 

systémů byly použity jako zdroj informací a znovu analyzovány v kontextu současných 

technologií a po konzultaci s odborníky z praxe. 

K problematice odhlučnění vozidel mnoho odborných publikací nalezeno nebylo, 

jako informační zdroj zejména pro účely návrhu měření byla použita norma ČSN ISO 5128 

[19], která se týká měření akustických veličin ve vozidlech. 

Z oblasti dopravní telematiky byly prostudovány 4 tištěné publikace a 4 internetové 

zdroje. Dále jsem absolvoval osobní konzultaci v Centru dopravního výzkumu Brno a 2 

konzultace elektronickou poštou. Konkrétně se jednalo o firmu Škoda auto a.s. a Gina 

software s r.o. Z tištěných publikací bylo nejvíce podstatných informací nalezeno v knize 

Dopravní telematika v praxi 5 autora Miloslava Věžníka [11], která podává zevrubnou 

informaci o současnosti architektury dopravní telematiky v ČR a možných způsobech 

jejího využití. V publikaci Telematika a dopravní telematika pro IZS [3] autora Františka 

Kopeckého bylo zmíněno, že jako jedno z možných využití dopravní telematiky pro IZS je 

varování řidičů před blížícím se vozidlem s právem přednosti v jízdě. Podrobnější rozbor 
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této aplikace zde však uveden nebyl. Vysokoškolská skripta Dopravní telematika II [6] 

autorky Ivany Olivkové a Řídící systémy dopravy - dopravní telematika [9] autora Tomáše 

Tichého obsahují obecné informace o oboru dopravní telematiky, z čeho se skládá a vedle 

toho uvádí několik příkladů aplikace v ČR.  Informace pro využití existujících systémů 

jsem získával zejména ze zmíněných konzultací a dále z internetového zahraničního zdroje 

[25]. 
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3 Zvuk a jeho vnímání 

Z fyzikálního hlediska je zvuk mechanickým vlněním pružného prostředí. V daném 

prostředí (pevná látka, kapalina, plyn) se šíří konečnou rychlostí. Ve vzduchu se akustická 

vlna šíří přibližně rychlostí 340 m/s. Hranice slyšitelného zvuku se pohybují ve 

frekvenčním rozsahu 16 - 20 000 kmitů za sekundu (Hz). Pod touto hranicí se vlnění 

nazývá infrazvuk a nad touto hranicí ultrazvuk. Šíření zvuku je spojeno s přenosem 

energie. Částice daného prostředí se přitom nepohybují jednosměrně se šířícím se vlněním, 

ale pouze kmitají kolem svých rovnovážných poloh. Akustické vlnění prostupuje 

prostředím od zdroje zvuku ve vlnoplochách, jak je ukázáno na Obrázku 1. Vlnoplocha se 

vyznačuje tím, že v jejich všech bodech je v daném časovém okamžiku stejný akustický 

stav [5]. 

 
Obrázek 1: Šíření zvuku v prostoru [4] 

 

Vlastnosti zvuku jsou popsány několika fyzikálními parametry, pro účely této práce 

jsem vybral ty, které jsou pro pochopení dané problematiky směrodatné.  

3.1 Akustický tlak 

Šíření zvuku v bodové řadě je charakteristické místy se zředěním a zhuštěním 

částic. Tato místa se navenek projevují jako místa přetlaku a podtlaku. Akustický tlak je 

definován jako rozdíl mezi okamžitou velikostí celkového tlaku v daném bodě zvukového 

pole a statickou hodnotou tlaku atmosférického. Jedná se tedy o střídavou složku tlaku, 

která je přičtená k atmosférickému tlaku díky přítomnosti zvuku. Akustický tlak je ve 
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srovnání s tlakem atmosférickým zanedbatelný, nicméně jeho hodnoty vnímá lidské ucho 

již od Pa5102 −
⋅  [5]. 

3.2 Akustický výkon 

Akustický výkon je určen množstvím přenesené akustické energie za jednotku času. 

Výkon je dán všeobecně součinem rychlosti v a působící síly F. Když se dosadí za sílu F 

součin akustického tlaku a plochy, na kterou působí, získá se následující rovnice[5] 

SvpvFW ⋅⋅=⋅= 1  

V případě, že je akustický výkon vztažen na jednotku plochy, zavádí se tzv. měrný 

akustický výkon N. Pokud je ve všech bodech uvažované rovinné vlny stejný akustický 

stav, lze ho popsat následující rovnicí [5]. 

vPN ⋅=  2  

Kde v je akustická rychlost, což je taková rychlost, se kterou kmitají jednotlivé 

částice prostředí, kterým se šíří zvuková vlna. Nejedná se o rychlost šíření zvuku 

v prostoru, která je oproti rychlosti v o mnoho řádů vyšší [5]. 

3.3 Intenzita zvuku 

Z výše uvedeného vyplývá, že měrný akustický výkon je funkcí času. V technické 

akustice se pracuje s efektivními hodnotami. Nikoliv tedy s hodnotami průměrnými, pro 

které můžeme obecně psát výraz [5] 

∫=

T

m dy
T

y
0

)(
1

ττ  3   

Kde je  y(τ) závislost sledované veličiny na čase, 

 ym průměrná hodnota funkce v časovém intervalu T. 

Následující vztah odpovídá běžnému postupu určování efektivních hodnot 

v technické akustice [5] 

∫=

T

ef dy
T

y
0

2 )(
1

ττ  4 

Pro harmonický signál je výsledek naznačené integrace následující. Např. efektivní 

akustický tlak pef [Pa] harmonického signálu je definován vzorcem [5] 
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2
0p

pef =   5 

 Podobně lze pro akustickou rychlost psát  

2
0v

vef =   6 

Měrný akustický výkon je dán součinem okamžitých hodnot akustického tlaku a 

akustické rychlosti. Pro uplatnění již diskutovaných efektivních hodnot, je vhodné zavést 

pojem intenzita zvuku I [W/m2], která je střední hodnotou měrného akustického výkonu 

[5] 

τdN
T

I
T

∫=
0

1
 7 

Kde T je doba integrace. Pro harmonické signály je tato doba rovna době jedné 

periody. Řešením integrálu dosazením výrazu pro rovinnou vlnu se získá rovnice [5] 

cp

p
ucI

⋅⋅
=⋅⋅⋅=

22

1 2
02

0
2ωρ   8 

Intenzitu zvuku lze také vyjádřit jako součin efektivního akustického tlaku a 

efektivní akustické rychlosti. [5] 

efef vpI ⋅=   9 

Dosazením do vztahu (2.8) z výrazu (2.5) se získá konečný vzorec [5] 

c

p
I ef

⋅
=

ρ

2
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Na platnosti tohoto výrazu je založeno nejenom měření hluku, ale i ostatní 

akustické výpočty. Platí sice pouze pro vlnu rovinnou, ale s dostatečnou přesností je ho 

možno využívat i při šíření kulových vln [5]. 

3.4  Decibelové stupnice v akustice 

Akustické veličiny, které se používají jak k popisu akustického pole, tak 

k charakterizování zdrojů zvuku nebo akustických vlastností materiálů, nabývají hodnot 

v rozsahu několika řádů. Například nejtišší slyšitelné zvuky způsobují fluktuace 

akustického tlaku kolem 10-5 Pa, pro běžný hovor to jsou setiny Pascalu a během koncertu 

symfonického orchestru dosahují fluktuace tlaku až jednotek Pascalu. Akustické výkony 
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zdrojů zvuku, které denně potkáváme, mohou být v rozpětí 10-9-101 W a např. proudový 

motor dopravního letadla představuje zdroj zvuku o výkonu až 105 W. Podobně je tomu i 

s ostatními veličinami. Proto se v akustice zavádějí hladinová vyjádření veličin, která 

vycházejí z logaritmu poměru dané veličiny s nějakou referenční hodnotou. Druhým 

důvodem pro zavedení hladin na základě logaritmu je Weberův-Fechnerův zákon, ze 

kterého vyplývá logaritmická závislost mezi vjemem a fyzikální veličinou, která jej 

způsobila [2]. 

3.4.1 Hladina akustického tlaku 

Nejslabší zvukový signál, který je ještě schopen zaznamenat nepoškozený lidský 

sluch je Pa5102 −
⋅ . Na druhou stranu je ucho schopno snášet akustické tlaky více než 

milionkrát větší. Vyjadřování hodnot akustického tlaku v Pa by tedy bylo velice 

nepřehledné a vedlo by k častým chybám. Proto byla pro akustický tlak zavedena hladina 

akustického tlaku, která je definována vztahem [5] 

0

log20
p

p
Lp ⋅=  11 

Kde  p je sledovaný akustický tlak v Pa 

 p0 je referenční akustický tlak 

Tato logaritmická stupnice má jako výchozí bod referenční hodnotu akustického 

tlaku p0 = Pa5102 −
⋅ , čemuž odpovídá v decibelové stupnici 0 dB. Každému 

zdesetinásobení akustického tlaku v Pa odpovídá zvýšení hladiny akustického tlaku o 20 

dB [5]. Graficky je vztah mezi jednotlivými akustickými veličinami zobrazen na obrázku 

2. 

 K výhodám logaritmické stupnice s jednotkami v dB patří také to, že lépe vystihuje 

sluchový vjem relativní hlasitosti než lineární stupnice s jednotkami Pa. Odůvodnění je 

možno najít v tom, že lidský sluch reaguje na procentní změny akustického tlaku, což 

odpovídá Weber-Feschnerově zákonu. Je nutno poznamenat, že 1 dB je nejmenší změnou, 

kterou lidský sluch může zaznamenat. Zvýšení hladiny o 6 dB odpovídá zdvojnásobení 

akustického tlaku [5]. 
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Obrázek 2: Vztah akustických veličin [2] 
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4 Fyziologie vnímání zvuku 

Předmětem fyziologické akustiky je způsob zpracování zvukového signálu-podnětu 

sluchovým orgánem, který je prostřednictvím nervového systému spojen s mozkovou 

kůrou, kde působí sluchový vjem. Sluchový vjem je tedy odrazem zvukového děje ve 

vědomí člověka. Není však jeho přesným obrazem, protože je ovlivněn subjektivními 

fyziologickými zákonitostmi (např. únavou, věkem) [2]. 

4.1  Sluchový orgán 

Sluchový orgán z anatomického hlediska dělíme na tři části: zevní ucho, střední 

ucho a vnitřní ucho. [2] Na obrázku 3 jsou zobrazeny jeho jednotlivé části, které jsou 

popsány níže v textu. 

 
Obrázek 3: Sluchový orgán [2] 

4.1.1 Zevní ucho 

Zevní ucho se skládá z boltce a zvukovodu. Boltec určuje směrovou charakteristiku 

sluchového orgánu. Schopnost lokalizace směru, ze kterého zvuk přichází, se projevuje až 

od cca 500 Hz, přičemž nejlépe je možno lokalizovat zvuky s frekvencí kolem 5 kHz. 

Zvukovod je trubice o délce asi 25 mm a oválném průřezu s šířkou 7-8 mm. V něm 
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dochází k rezonanci dopadajícího zvuku, což ovlivňuje frekvenční charakteristiku 

sluchového orgánu. Předěl mezi zevním a středním uchem tvoří bubínek [2]. 

4.1.2 Střední ucho 

Bubínek je oválná blanka z tenkého vaziva, která má tvar pláště kužele mířícího 

špičkou dovnitř. K bubínku je shora přirostlá rukojeť kladívka, které je první ze tří 

sluchových kůstek středního ucha: kladívka, třmínku a kovadlinky. Kladívko je vrostlé 

rukojetí do bubínku a na horním konci se rozšiřuje do hlavičky, která je spojena 

s kovadlinkou. Ta se rozděluje na dva výběžky. K prvnímu, kratšímu, jsou uchyceny 

závěsné vazy. Druhý, delší, probíhá dolů podél rukojeti kladívka a je sklouben s třetí 

kůstkou: třmínkem. Třmínek je zakončen oválnou ploténkou, která je přirostlá k blance 

oválného okénka. Oválné okénko odděluje střední ucho od vnitřního ucha [2]. 

Do středního ucha ústí Eustachova trubice, která spojuje dutinu středního ucha 

s nosohltanem. V klidu je uzavřena a otevírá se při polknutí. Ve středním uchu jsou dva 

malé svaly: napínač bubínku, který je upnut na krček kladívka, a třmínkový sval, který je 

napnut mezi třmínkem a stěnou středního ucha. Tyto svaly mají důležitou funkci při 

ochraně vnitřního ucha při přílišném hluku. Střední ucho převádí kmity vzduchu dopadající 

na bubínek v kmity v tekutině vnitřního ucha. Středoušní svaly se reflexivně stahují při 

překročení hladiny cca 70 dB, čímž chrání sluchový orgán. Reflexní reakce nastupuje 

s jistou latencí, takže pro krátké impulsy (méně než 30 ms) není účinná. Proto je impulsní 

hluk nebezpečnější z hlediska poškození sluchu [2]. 

4.1.3 Vnitřní ucho 

Vnitřní ucho se nachází v kanálcích ve skalní kosti, které se nazývají labyrint. 

V kostěném labyrintu je uložen blanitý labyrint, což jsou vlastně dva smyslové orgány. 

Prvním je tzv. vestibulární ústrojí, které se nachází ve třech polokruhovitých kanálcích a 

v předsíni. Sluchová část vnitřního ucha se nachází v hlemýždi. Hlemýžď tvoří necelé tři 

spirálovité závity a je rozdělen na dvě patra. Mezi nimi je hlemýžďová chodba. Zde vlivem 

rozdílné koncentrace sodíku a draslíku dochází k potenciálovému rozdílu cca 80 mV. 

Hlemýžďová chodba je shora oddělena Reissnerovou membránou a zdola basilární 

membránou, na které se nachází Cortiho orgán. Ten slouží jako převodník z mechanických 

oscilací vnitřního ucha na signály, které mohou být zpracovány nervovým systémem. Je 

složen z pilířových a podpůrných buněk, mezi nimiž je rozmístěno přibližně 20 000 
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vláskových buněk, jejichž vnitřní potenciál je -60 mV. Při rozkmitání basilární membrány 

se výběžky vláskových buněk ohýbají a deformují dotykem s krycí membránou. Tím jsou 

vyvolány změny elektrických poměrů, které jsou na spodní straně vláskové buňky 

předávány do nervových zakončení sluchového nervu. Ten přivádí zvukem způsobené 

vzruchy do sluchové oblasti kůry velkého mozku. Zde pak dochází ke konečné analýze 

zvukového podnětu [2]. 

4.2  Oblast slyšení 

Sluchový orgán lze považovat za snímač akustického tlaku. Aby byl zvuk 

slyšitelný, musí intenzita, resp. akustický tlak, překročit určitou hodnotu, která se nazývá 

práh slyšitelnosti. Práh slyšitelnosti je závislý na frekvenci, ale je také rozdílný podle toho, 

zda se jedná o čisté tóny nebo pásmový či širokopásmový šum. Závisí také na směru 

dopadu zvuku a zda se jedná o práh monaurální (jedním uchem) nebo binaurální [2]. 

Naopak při určité velké intenzitě podnětu mohou být drážděny i hmatové receptory 

(kolem 120 dB), tomu odpovídá práh hmatový a při dalším zvýšení intenzity je již 

podráždění sluchového orgánu vnímáno jako bolest (okolo 140 dB). Zde se nachází práh 

bolesti. Při takovýchto intenzitách dochází poměrně rychle k trvalému poškození 

sluchového orgánu. Mezi prahem slyšitelnosti a prahem hmatovým se nachází oblast 

slyšitelnosti neboli sluchové pole. Ve sluchovém poli je možno najít oblast frekvencí a 

intenzit řeči a hudby, jak je znázorněno na obrázku 4 [2]. 
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Obrázek 4: Sluchové pole [2] 

4.3  Maskování zvuku 

Jestliže je ucho současně vystaveno dvěma rozdílným zvukům, je všeobecnou 

zkušeností, že je-li jeden silný, druhý je zastřený a nemusí být téměř slyšet. Tento jev se 

nazývá „masking effect“ a říká se, že velmi silné zvuky překrývají zvuky slabé. Maskovací 

efekt se vysvětluje jako posunutí prahu slyšení způsobené silnějším zvukem. Jeho velikost 

záleží na rozdílu frekvencí mezi oběma zvuky. Posunutí prahu slyšení je největší okolo 

frekvence maskujícího tónu a je rozdílné pro čisté tóny a pro zvuky širokopásmové [5]. 

Na obrázku 5 je znázorněno posunutí prahu slyšení způsobené maskováním 

s ohledem na velikost hladiny akustického tlaku a frekvenci. Je zřejmé, že maskující tón, 

v tomto případě o kmitočtu 1,2 kHz, maskuje především zvuky o vyšší frekvenci. Tak 

např. tón o kmitočtu 8 kHz a hladině akustického tlaku 35 dB bude slyšet, když maskovací 

zvuk o kmitočtu 1,2 kHz bude mít hladinu akustického tlaku nižší než 100 dB [5]. 
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Obrázek 5: Posunutí hranic slyšitelnosti maskováním [3] 

Tento jev může také do značné míry ovlivnit slyšitelnost výstražného signálu. 

Například frekvence sirény AZD 530A, používané na vozidlech PČR, se pohybuje 

v rozsahu 540-1500 Hz. Hluk na komunikacích způsobený provozem dopravních 

prostředků se pohybuje ve frekvenčním rozsahu 200-2000 Hz. Z toho je zřejmé, že 

k maskovacímu efektu může docházet ve značné míře, a to v celém rozsahu zvuku sirény. 
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5 Zvláštní zvukové výstražné zařízení – technický 

popis 

Zvláštní zvukové výstražné zařízení (dále v textu jako ZZVZ) používané u jednotek 

IZS v ČR se skládá z několika částí. Zpravidla jej tvoří: 

1) Řídící jednotka (elektronická siréna), která se dále dělí na ovládací panel a 

výkonový zesilovač. Slouží k vytvoření elektronického signálu, který je dále pomocí 

zesilovače upraven a kabeláží přenesen k reproduktoru, který zajišťuje generaci 

akustického signálu. 

Ovládací panel vytváří rozhraní mezi uživatelem a řídící jednotkou, jsou na něm 

umístěny ovládací a indikační prvky. Tato jednotka zpravidla tvoří jeden celek o 

rozměrech typizovaného autorádia. 

2) Mikrofon - určen pro možnost reprodukce mluveného slova. Z tohoto důvodu se 

často pro zvláštní zvuková výstražná zařízení používá též zkratka VRZ - výstražné a 

rozhlasové zařízení. 

3) Reproduktor - buďto samostatně, nebo jako součást světelné rampy na střeše 

vozidla. Existuje několik typů a výkonů. Slouží k vytvoření akustického signálu a jeho 

přenesení do okolí. 

4) Montážní díly - sem patří zejména předepsaná kabeláž, pojistky, držáky a další 

montážní díly nezbytné pro instalaci zařízení na vozidlo. 

Zvláštní zvukové výstražné zařízení bývá zpravidla jedním funkčním celkem se 

světelným výstražným zařízením modré barvy. Ovládání, kabeláž, napájení i umístění 

proto často bývá společné. Na obrázku 6 je uveden příklad elektronické sirény AZJ 530 

A/CO - kompaktní verze, která je určená jak pro světelné, tak zvukové výstražné zařízení a 

možnost reprodukce mluveného slova. 
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Obrázek 6: Elektronická siréna AZJ 530A/CO [26] 
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6 Možné příčiny nedokonalého vnímání ZZVZ 

Při jízdě automobilem je řidič vystaven celé řadě vjemů, a to nejen akustických. 

Současně musí koordinovat několik pohybů k ovládání automobilu, neustále vyhodnocovat 

situaci v provozu a pružně na ni reagovat, aby nedošlo ke zdržení provozu či k dopravní 

nehodě. Proces řízení automobilu představuje extrémní psychickou námahu. Z množství 

informací, které musí mozek vyhodnocovat, představují akustické vjemy zlomkovou část. 

Vnímání zvláštních zvukových výstražných zařízení v reálném provozu ovlivňuje 

celá řada faktorů. Jednak jsou to faktory subjektivní – fyzické, smyslové a psychické, ve 

kterých se promítají dispozice daného účastníka silničního provozu (řidiče či chodce) vůči 

vnímání výstražného signálu. Tyto faktory jsou u každého člověka individuální a nelze je 

nijak obecně ovlivnit. 

Na druhé straně se jedná o faktory fyzikálního a technického charakteru. Počínaje 

konstrukcí vozidla a jeho materiálovým složením, přes akustiku prostředí, ve kterém se 

vozidlo pohybuje, rychlost vozidla a akustické poměry v kabině vozidla. Dále sem patří 

samozřejmě charakteristika zvláštního zvukového výstražného zařízení, jeho akustický 

výkon, typ signálu či umístění zařízení na vozidle. Tyto faktory je možné ovlivnit 

vhodným technickým, organizačním či legislativním opatřením. 

6.1  Psychologické aspekty účastníka silničního provozu 

Situace v silničním provozu znamená psychickou zátěž různé intenzity, kterou 

každý jedinec vnímá individuálně. Úroveň této zátěže závisí na stavu připravenosti 

organismu, na zkušenostech a znalostech, a charakterových předpokladech. Vždy se jedná 

o kombinaci tělesných a duševních predispozic. Jinak bude například reagovat člověk 

v plné síle, dobře vyspaný, zdravý a jinak bude jednat člověk, který se zrovna vrací po 

náročné noční směně a trápí ho bolest v krku.  

Účast na silničním provozu je pro člověka zátěžovou situací, jelikož je nutné 

zpracovávat velké množství informací, v krátkém čase je vyhodnocovat a vhodným 

způsobem na ně reagovat. Při cestování po delší časový úsek se navíc začíná projevovat 

únava a vyčerpání. 
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Kromě tělesných a smyslových předpokladů jsou také podstatné předpoklady 

osobnostní. Nelze však posuzovat izolovaně určité vlastnosti, ale osobnost jako celek. 

Způsob jízdy daného řidiče závisí na jeho pozornosti, paměti, temperamentu a 

charakterových vlastnostech. Například neopatrnost může být způsobena neschopností se 

správně orientovat, nedisciplinovaností či špatně zaměřenou pozorností.  

McGuire vytvořil přehled různých psychologických typů řidičů. Jejich přehled je 

uveden v tabulce 1. 

Tabulka 1: Psychologické typy řidičů dle McGuira [6] 
Skupina Jednání řidičů při řízení vozidla 

1 Dobře přizpůsobeni, jsou vyvedeni z míry 
jen zřídka a rychle se vzpamatují 

Většinou nemají nehodu ani nezpůsobují 
porušení předpisů 

2 Mají duševní problémy, jsou však 
společensky odpovědní a ovládají se 

Většinou nemají nehody ani nezpůsobují 
porušení předpisů 

3 Mají duševní problémy, společensky 
odpovědní, bývají však vyvedeni z míry po 
dlouhá časová období 

V určitých obdobích (týdnů a měsíců) 
budou mít nehody a dopravní přestupky 

4 Společensky odpovědní, mají duševní 
problémy a sklon k ustavičnému rozrušení 

Mají vysoký počet nehod a dopravních 
přestupků 

5 Mají stálou tendenci k nespolečenskému a 
asociálnímu chování 

Stálí narušovatelé dopravních předpisů, 
kteří mohou mít velkou nehodovost 

6  Různé (epileptici, diabetici, duševně 
defektní atd.) 

Chování nepředvídané, jednání při řízení 
se může pohybovat mezi velmi špatným 
a velmi dobrým 

Osoby 1. skupiny jsou z hlediska nehodového jednání výbornými řidiči [8]. Stejně 

tak lze u těchto řidičů předpokládat dobrou vnímavost vůči zvláštním zvukovým 

výstražným zařízením a též správnou reakci na projíždějící vozidlo s právem přednosti 

v jízdě. 

Skupina 2-4 trpí citovými problémy nebo poruchami, které jsou způsobeny 

emočním napětím a konflikty. Příznaky značně kolísají, mohou zahrnovat úzkost, 

depresivní duševní stavy, neschopnost soustředit se nebo činit rozhodnutí, poruchy paměti, 

zvýšenou popudlivost, chorobnou nejistotu, nespavost nebo neschopnost těšit se 

z normálních lidských vztahů [8]. Více či méně lze u těchto řidičů očekávat nepředvídavé 

jednání. Problém může nastat jak při vnímání výstražného signálu projíždějícího vozidla 

IZS v důsledku nesoustředění či snížené vnímavosti, tak při následném úhybném manévru, 

kdy tito řidiči zareagují prudce, bezmyšlenkovitě a nepředvídavě. Způsobí tak mnohem 

větší komplikace, než kdyby nezareagovali vůbec. Častým jevem bývá, že řidič zastaví 

vozidlo a zůstane stát, začne couvat či provádět jiné nepochopitelné manévry. 
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Skupina 5 zahrnuje jednotlivce, kteří jsou nazýváni psychopaty. U nich se projevují 

poruchy povahy nespolečenské nebo asociální. Kázeň je jim protivná a odmítají se 

přizpůsobit přijatým mravním zásadám. Jsou bezohlední vůči svému okolí. Postrádají 

smysl pro čestné jednání. Nemají výčitek svědomí pro své špatnosti. Jejich život je 

neustálený a postrádá cílevědomé houževnatosti. Často mění zaměstnání. Jsou všeobecně 

označováni jako chladní, necitelní nebo dětinští, či těkaví ve svých náladách. Mnozí se 

dovedou vlichotit do přízně druhých a jejich okouzlující chování vyvolává příznivý dojem. 

Někteří jsou agresivní a těžko se s nimi vyjde, jiní jsou slabí a pasivní. Skoro všichni jsou 

egocentričtí [8]. Pro svoji bezohlednost vůči ostatním řidičům, lze očekávat též 

bezohlednost vůči vozidlům IZS. Záměrné blokování průjezdnosti, agresivní gestikulace a 

nadávky jsou u těchto řidičů často sledovaným jevem ze strany zasahujících jednotek. Tito 

řidiči nejsou ochotni akceptovat, že projíždějící vozidlo IZS jede někomu pomoci a berou 

ho jako vetřelce v jejich důležité cestě. U těchto řidičů pravděpodobně není až takovým 

problémem, že by výstražný signál neslyšeli nebo nevnímali, ale spíše to, že nejsou ochotni 

či schopni ho akceptovat a podřídit se mu. 

Osoby skupiny 6 poukazují na několik typů onemocnění jako epilepsie, cukrovka, 

duševní poruchy a rozmanitý počet tělesných nedostatků, které mohou vést 

k nebezpečnému jednání [8]. Bez ohledu na projíždějící vozidlo IZS se zapnutým 

zvláštním zvukovým výstražným zařízením je možné, že u těchto řidičů nastane akutní 

stav ohrožující jejich schopnost ovládat vozidlo. Při vzniku tohoto stavu se stávají 

nebezpečím jak pro okolní účastníky silničního provozu, tak pro sebe samotné. Při 

průjezdu vozidla s právem přednosti v jízdě lze očekávat, že budou vůči jeho výstražnému 

signálu zcela apatičtí, popřípadě nebudou schopni na něj jakkoli reagovat. 

6.1.1 Přítomnost spolujezdce 

Tato skutečnost je vždy spojena s komunikací a může mnohdy ovlivnit rozhodování 

a chování řidiče. Může ho ovlivňovat jednak formou spolupráce, kdy spolujezdec 

například pomáhá řidiče navigovat či ho upozorní na nenadálou situaci v provozu nebo na 

přehlédnuté dopravní značení. Na druhé straně však může přítomnost spolujezdce být též 

zdrojem nepozornosti a konfliktů. Jsou známy případy dopravních nehod matek – řidiček 

s dětmi, které odklánějí pozornost od řízení směrem k dětem. Tato a mnohé další situace 
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týkající se komunikace řidiče se spolujezdci může do značné míry ovlivnit řidičovu 

pozornost a též vnímání případného výstražného signálu projíždějícího vozidla IZS. 

6.1.2 Psychosomatické projevy 

Krizové situace a psychická zátěž, kterou člověk prochází v průběhu svého života, 

na něm mohou zanechat následky a projevit se jak na psychickém, tak fyzickém zdraví. 

Nejčastěji mezi tyto projevy patří afektivní reakce a zkratovitá jednání (např. zlost, pláč, 

panika). 

Do celkové činnosti člověka, tedy i do řízení motorových vozidel, se odráží též 

dlouhodobý stres či subjektivní prožitky utrpení, beznaděje či nejistoty. Řidič se 

v důsledku těchto projevů stává nesoustředěným, apatickým a roztržitým. Schopnost 

vnímat okolní provoz a případně blížící se vozidlo s právem přednosti v jízdě se těmito 

projevy ve srovnání s vyrovnaným člověkem podstatně snižuje. 

V uvedených případech je nutno upozornit, že jsou to stavy nevylučující řízení 

vozidla, podobně jako například alkohol, nebo drogy, byť mohou schopnosti řidiče 

ovlivňovat stejně negativně. 

6.1.3 Věková specifika 

Dopravní nehodovost je z hlediska dlouhodobé statistiky sledována podle různých 

věkových kategorií. Z hlediska závažnosti dopravních nehod, tj.počet usmrcených osob na 

1000 nehod je nejrizikovější skupinou věk 15-17 let (19,7 usmrcených na 1000 nehod). 

Zvýšená závažnost dopravních nehod se vyskytuje též u skupiny 18-24 let (10,2 

usmrcených na 1000 nehod) a dále u skupin 55-64 (9,9 usmrcených na 1000 nehod) a 65 a 

více let (12,9 usmrcených na 1000 nehod). 

Příčiny těchto statistik lze hledat v charakteristice chování uvedených věkových 

kategorií dané psychickým vývojem, ale též jejich tělesnými a zdravotními predispozicemi. 

U mladistvých řidičů je charakteristickým rysem vyšší impulsivnost, nedostatek 

sebeovládání, touha po zážitcích. Dále nízká míra zkušeností a s tím související 

nedostatečná předvídavost a nepřizpůsobení rychlosti a způsobu jízdy stavu a povaze 

vozovky. Často zde také hraje roli způsob trávení volného času a s tím související 

konzumace alkoholu a psychotropních látek, nedostatek spánku apod. Výzkumy zaměřené 

na příčiny nehod u mladých řidičů nejčastěji poukazují na: 
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−−−− chyby z vnímání a usuzování 

−−−− rozptýlení pozornosti 

−−−− usnutí [12] 

S ohledem na tyto příčiny dopravních nehod lze předpokládat i sníženou schopnost 

vnímání výstražných zařízení vozidel IZS. 

Naopak u věkové skupiny 55 a starších se příčiny nehod dají hledat v důsledku 

fyzického stárnutí a s tím souvisejícími změnami a postupnou degenerací mozkových 

buněk. Tyto symptomy se projevují například v oblasti zaznamenávání, ukládání a 

využívání informací. Dále se projevuje zpomalování reakcí, pokles rychlosti při zpracování 

informací, pokles zrakových a sluchových funkcí. Pro orientaci v provozu musí člověk 

vynaložit větší úsilí a s tím přichází únava a chybné reakce. 

Zejména z důvodů klesající schopnosti vnímání zvuku lze u věkové skupiny řidičů 

55 let a starších očekávat horší vnímavost vůči zvukovým výstražným zařízením vozidel 

IZS oproti mladším řidičům. 

6.2  Fyzikální a technické aspekty 

Každé zvukové výstražné zařízení disponuje určitým akustickým výkonem - 

množství energie, které vydá do okolí. Ne všechna tato energie se však dostane 

k posluchačům, tedy k řidičům v provozu. Podléhá útlumu přes prostředí, kterým se šíří a 

přes překážky na cestě (vozidla, budovy). Zároveň tento signál není jediným zvukem, který 

řidiči při jízdě vnímají. Po celou dobu jízdy jsou vystaveni hluku od vozidla (motor, 

obtékání vozidla vzduchem, hluk od pneumatik), dále určitou hladinou hluku okolního 

provozu. Tyto hluky mohou způsobovat maskování výstražného signálu a jeho reálnou 

slyšitelnost tak ještě více snižovat. 

6.2.1 Odhlučnění vozidla vůči okolí 

Aby se zabránilo těmto nežádoucím hlukům ve vozidle, používají výrobci 

automobilů konstrukce a materiály k odhlučnění kabiny vozidla. 

Kabina je tak do určité míry zvukově izolována od okolí, což může v případě 

průjezdu vozidla s právem přednosti v jízdě způsobovat, že jeho výstražný signál řidič 
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neslyší s dostatečným předstihem. Míra tohoto odhlučnění je pro každý typ vozidla 

specifická a její hodnoty výrobci neuvádějí. Aby bylo možné alespoň přibližně vyjádřit 

míru odhlučnění vozidla vůči výstražnému signálu vozidel IZS, bylo navrženo a provedeno 

měření. Jeho postup a výsledky jsou uvedeny v kapitole 10. 

6.2.2 Hluk okolí 

Hlučnost na komunikacích je závislá na mnoha faktorech. Narůstá s počtem 

projíždějících aut za jednotku času, s jejich rychlostí, se zvyšujícím se poměrem 

nákladních vozidel a autobusů, a také se zhoršující se kvalitou povrchu vozovky. Ve 

větších městech se na hluku v ulicích také značně podílí tramvajová doprava. Nejvyšších 

hodnot tedy tento hluk dosahuje na frekventovaných dopravních tepnách a v křižovatkách 

ve městech, kde projíždí souvislý dopravní proud. 

Na obrázku 7 je znázorněna hluková mapa města Brna, ze které je patrné, jaký vliv 

na hlučnost prostředí má silniční provoz. Nejvyšší hodnoty hlukového ukazatele prakticky 

kopírují frekventované komunikace velkého a malého městského okruhu a také dálničního 

obchvatu města. 
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Obrázek 7: Hluková mapa aglomerace Brno, 2007 [19] 

6.2.3 Aerodynamický hluk 

Dalším významným rušivým elementem při jízdě je tzv. aerodynamický hluk. 

Jedná se o hluk, který je způsoben obtékáním vzduchu kolem pohybujícího se vozidla. 

Popis takovéhoto obtékání by byl otázkou samostatné práce a je značně ovlivněn tvarem 

karoserie a typem vozidla, proto je teorie obtékání tělesa vysvětlena na tělese válcového 

tvaru. 

Při obtékání válce vznikají diskrétní složky zvuku. Nestabilní proudění za 

obtékaným válcem je doprovázeno vznikem vírů, které, jak experimenty potvrdily, se 

v pravidelném rytmu utrhávají od obtékaného tělesa a vytvářejí tzv. Kármanovu vírovou 

cestu. Vznikající periodické fluktuace tlaku vedou k dipólovému charakteru vyzařování 

akustické energie. Vyzařovaný akustický výkon je úměrný 6. mocnině náběhové rychlosti. 

Komplikovanější případ nastane, je-li proudění tekutiny turbulentní [5]. 
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Jestliže se do turbulentního proudu tekutiny vloží tuhé těleso, zvýší se vyzařování 

akustické energie. Turbulentní proud sám o sobě bude nadále vyzařovat zvuk podle daných 

zákonitostí. Na rozhraní plynného a pevného prostředí se navíc projeví fluktuace síly Fi, 

která má vyšší akustickou účinnost a proto se celkový akustický vyzářený výkon zvýší 

proti případu volné turbulence [5]. 

Mechanismus vzniku zvuku je velice těžké popsat matematicky. V praxi se 

nejčastěji přistupuje k řešení problému pomocí modelových zkoušek. Při obtékání desky 

obdélníkového průřezu se ukazuje, že se jedná opět o dipólový charakter vyzařování 

zvuku. Destička vložená do proudu vzduchu, který vytéká z trysky o průměru 25 mm, 

zvýší generaci zvuku cca o 20 dB [5]. 

Z výše uvedeného lze tedy usuzovat, že při pohybu vozidla bude docházet 

k mnohem složitějším turbulencím a fluktuacím, a tudíž i k výraznějšímu zvýšení generace 

zvuku. 

6.2.4 Vlastní hluk vozidla 

Mezi tento typ hluku lze zařadit především hluk způsobený provozem motoru nebo 

třením pneumatik. Hluk motoru závisí především na otáčkách motoru. Kromě toho také na 

kvalitě oleje, vlastní konstrukci motoru (zda se jedná o vznětový či zážehový motor), 

způsobu odhlučnění motoru. Dle platných Evropských předpisů, konkrétně EHK č. 51, 

platí pro oblast motorových vozidel mezní hodnoty akustického tlaku způsobených 

vozidlem uvedené v tabulce 2.  

Tabulka 2: Mezní hodnoty akustického tlaku způsobených vozidlem 

Kategorie vozidel  Mezní 

hodnota (dB) 

Vozidla pro dopravu osob s nejvýše 9 sedaly, včetně 
sedadla řidiče 

 74 

<150 kW 78 Vozidla pro dopravu osob s více než 9 sedadly, včetně 
sedadlařidiče a s celkovou hmotností vyšší než 3,5t 

>150 kW 80 

<2t 76 Vozidla pro dopravu osob s více než 9 sedaly, včetně 
sedadla řidiče, vozidla pro přepravu nákladů 

2-3,5t 77 

<75 kW 77 

75-150 kW 78 

Vozidla pro přepravu nákladů s maximální povolenou 
hmotností nepřevyšující 3,5t 

>150 80 
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6.3  Odvádění pozornosti 

6.3.1 Poslech autorádia  

Poslech autorádia je v dnešní době při řízení automobilu takřka běžnou praxí. 

Autorádio je jeden ze standardních prvků výbavy vozidla, který má řidiči zpříjemnit 

zážitek z jízdy a též poskytovat informační podporu. Toto zařízení může řidiči jednak 

pomoci při zvládání dopravní situace, ale stejně tak ji může zkomplikovat odvedením jeho 

pozornosti. Z literatury je znám výzkum z roku 1985, který uvádí, že 86 % řidičů 

poslouchá při řízení hudbu. Z toho 50,5 % dotázaných uvádí, že ji poslouchá téměř vždy. 

V souvislosti s touto problematikou byla oslovena firma Škoda Auto a.s., která provozuje 

vlastní oddělení výzkumu dopravní bezpečnosti. Součástí práce tohoto oddělení je též 

analýza dopravních nehod aktuálně vyráběných vozidel značky Škoda. Předmětem 

výzkumu jsou nehody, u nichž došlo: 

 K aktivaci airbagu 

 Ke zranění osob - ať už osob ve vozidle či dalších účastníků - chodci, ostatní 

vozidla 

Výzkum se běžně skládá ze tří částí: 

1) Technická část - sleduje se zejména stav vozidla po nehodě, poškození 

vozidla, okolí nehody, aktivované bezpečnostní prvky apod. 

2) Zdravotnická část - zjišťování zdravotního stavu osob před nehodou a po 

nehodě. Snaží se o zjištění mechanismu vzniku zranění 

3) Psychologická část - sledování příčiny nehody z hlediska chování a stavu 

řidiče, přítomnosti rušivých elementů. Vychází z rozhovoru s účastníky 

nehody. V souvislosti s touto částí výzkumu bylo požádáno o informaci, jak 

často řidiči poslouchají autorádio. Dle poskytnutých informací existuje 

vztah takový, že poměr mezi lidmi, kteří ví, že v době nehody poslouchali 

autorádio a těmi, kteří ví, že neposlouchali, je 4:1. Lze tedy říci, že při 

poslechu autorádia je riziko vzniku autonehody čtyřnásobné oproti jízdě bez 

zapnutého autorádia. Tento výzkum je však věnován pouze specifickému 

výběru nehod a nelze jej tedy aplikovat obecně. Podstatné informace 
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ohledně vlivu poslechu autorádia na bezpečnost provozu z něj však vyčíst 

lze. 

V případě odvádění pozornosti autorádiem je třeba rozlišit mezi odvedením 

pozornosti hudbou, popřípadě mluveným slovem a odvedením pozornosti v souvislosti s 

obsluhou přístroje. Některé výzkumy ukazují, že mluvené slovo žádným způsobem 

neovlivňuje schopnost řidiče reagovat, navíc že akustická informace způsobuje 

spolehlivější reakci než obvyklé ukazatele (např. dopravní značky). Příjem a zpracování 

mluvených údajů je možné bez ovlivnění výkonu, protože řidič může realizovat jednotlivé 

prvky řízení (např. regulace rychlosti, brzdění) pomocí automatizovaného jednání. Vliv 

hudby na zautomatizovaný způsob chování nebyl prokázán. Dle výzkumu Nelsona a 

Nillsona (1990), kdy byla provedena fiktivní jízda s pokusnými osobami, které část úseku 

jely se sluchátky a poslouchaly hudbu o hlasitosti 63 dB a část úseku jely s mluvícím 

spolujezdcem, bylo zjištěno, že reakční doba řidiče se za podmínky poslechu hudby oproti 

podmínce rozhovoru se spolujezdcem prodlužuje o 1/3. [8] Poslech hudby jako takový lze 

tedy považovat za rušivý element z hlediska pozornosti řidiče a jeho reakčních schopností. 

Zvláštním případem je pak poslech hlasité hudby. V roce 2013 byl proveden 

jednoduchý experiment, ve kterém bylo sledováno vnímání výstražných zařízení řidičem 

ve vozidle při různých situacích. Jednou ze situací byla též puštěná hudba z autorádia, a to 

při různých úrovních hlasitosti. Při hlasitosti autorádia tak, že hudba neruší mluvené slovo 

(rozhovor mezi cestujícími), kdy hladina akustického tlaku v kabině vozidla dosahovala 

hodnoty 64 dB, bylo výstražný signál z vozidla s právem přednosti v jízdě slyšet na 200m 

kratší vzdálenost oproti situaci, kdy autorádio nebylo v provozu. Při zvýšené hlasitosti 

autorádia na takovou úroveň, že hudba přehlušovala veškeré zvuky v automobilu, včetně 

hluku motoru, ale nebyla ještě nepříjemná a hladina akustického tlaku v kabině vozidla 

dosahovala hodnoty 70 dB, bylo výstražné zařízení blížícího se vozidla s právem přednosti 

v jízdě slyšet až na 6x menší vzdálenost než bez zapnutého autorádia. Tento experiment 

byl však proveden jen s jedním posluchačem, je tedy značně ovlivněn jeho subjektivním 

vnímáním. Navíc se nedá zobecnit pro různé kombinace výstražných zařízení a 

reproduktorů. Podává však orientační informaci o vlivu poslechu hlasité hudby na 

slyšitelnost výstražného signálu. 
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Obrázek 8: Slyšitelnost výstražných zařízení v různých situacích [4] 

Je také třeba podotknout, že většina současných automobilů je již z výroby 

vybavena autorádiem s funkcí SDVC (speed device volume control). Jedná se o 

elektronickou funkci, kdy autorádio zvyšuje hlasitost podle rychlosti automobilu, nebo 

podle otáček motoru, eventuelně kombinací obojího. Informace jsou do rádia posílány 

zpravidla přes palubní počítač. Z hlediska komfortu jízdy je tato funkce řidiči vítaná, 

nicméně z hlediska bezpečnosti znamená další zvukové izolování řidiče od okolního 

provozu i při vyšších rychlostech. 

Dle výzkumu Corintha z r. 1993, který zkoumal působení hlasitosti hudby na řidiče, 

dochází při poslechu hlasité hudby k silné redukci vnímání výstražných zařízení vozidel 

s právem přednosti v jízdě. Dochází též k přecenění skutečné vzdálenosti výstražného 

signálu. Přičemž s poslechem hudby je toto přecenění o 68 % větší než za pokusné 

podmínky bez poslechu hudby [8]. 

6.3.2 Telefonování za jízdy  

V této oblasti se výzkumy opírají o dvě zásadní skutečnosti: 

1) fyzicky-motorické narušení pozornosti v souvislosti s obsluhou samotného přístroje 

2) nároky na pozornost během hovoru 

V roce 1995 (Lager, Berg) provedli experiment „Telefonování při jízdě autem“. 

V něm bylo voláno 64 pokusným osobám, které byly náhodně rozděleny do 3 skupin. 

První skupina absolvovala jízdu s mobilním telefonem, druhá skupina s „handsfree“ sadou 

a třetí skupina jela bez mobilního telefonu [8]. 

Bylo zjištěno, že řidiči s telefonem při zatáčení častěji přejíždějí do protisměru 

nebo vjíždějí na krajnici než řidiči z druhých dvou skupin. Řidiči s mobilním telefonem 

častěji projíždějí zatáčky nesprávným způsobem a mají také problémy se sledováním 
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zpětných a bočních zrcátek. Čistě pohybová kontrola udržení stopy je při telefonování 

výrazně snížena [8]. 

Při světelném signálu správně reagovalo pouze 25 % řidičů s mobilním telefonem. 

Velké nedostatky vykazovala tato skupina na křižovatkách. Celkově bylo konstatováno, že 

telefonování za jízdy silně odvádí pozornost (např. řidiči z 2. kontrolní skupiny uvádějí 

90% značky „STOP“ a „Dej přednost v jízdě“, zatímco z řidičů s mobilem si je pamatují 

méně než dvě třetiny). Pohybový průběh reakcí je ovlivněn, pozornost snížena. Při použití 

sady „handsfree“ jsou tyto negativní efekty menší [8]. 

Dodatečně bylo provedeno subjektivní zhodnocení zkušební jízdy pokusnými 

osobami. Ti, kteří za jízdy používali mobilní telefon, ohodnotili tuto jízdu jako 

jednoznačně těžší a nepříjemnější. První i druhá skupina označily telefonát za rušivý [8]. 

Studie z Japonska z roku 1997, analyzovala dopravní nehody, kterým předcházelo 

používání mobilního telefonu. Bylo sledováno, jaký průběh obsluhy mobilu v době 

dopravní nehody právě probíhal. K nehodám došlo ve fázích: 

 42 % - přebírání hovoru 

 28 % - volba čísla 

 17 % - průběh hovoru [8] 

Z uvedených statistik lze konstatovat, že nejzávažnějším problémem je obsluha 

zařízení. Ať už se jedná o vytáčení čísla, ke kterému se řidiči častěji uchylují, když se jim 

dopravní situace zdá přehledná, či zda jde o situaci přijímání hovoru, ke které mnohdy 

dochází v nepřehledné situaci, kdy řidič není na hovor připraven. 

Dle informací dostupných na webu www.besip.cz některé studie porovnávaly 

reakce řidičů telefonujících za jízdy a řidičů pod vlivem alkoholu. Výsledky těchto studií 

vedly ke konstatování, že míra odvedení pozornosti vlivem telefonování, ať už s telefonem 

v ruce, či pomocí sady handsfree, se dá přirovnat k jízdě s 0,8 ‰ alkoholu v krvi. 

Rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení 

srážky je téměř o 10 % pomalejší. Většina řidičů také přestala v průběhu telefonování 

sledovat provoz ve zpětných zrcátkách. To je velmi nebezpečné zejména při jízdě na 

dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo. Pokud je pozornost řidiče 

rozdělena na řízení a konverzaci dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu, a 
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to zhruba o 24 % ve srovnání se soustředěným řidičem. Po vynuceném zpomalení vlivem 

provozu jsou telefonující řidiči o 19 % pomalejší v dosažení původní rychlosti jízdy a mají 

větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu. 

14 151 nehod z 84 398 tj. 16 % všech nehod v ČR v roce 2013 z hlediska příčiny 

bylo v kategorii „řidič se plně nevěnoval řízení vozidla“. Mezi tento druh příčiny lze 

zařadit například obsluhu autorádia, dále jedení, pití, kouření za jízdy a samozřejmě též 

telefonování. V případě autorádií a telefonování je zvláště nebezpečná obsluha těchto 

zařízení a ovládání. Na tomto čísle je vidět, jak silný vliv mají tyto činnosti na pozornost 

řidiče. Z uvedených příčin lze též usuzovat, že řidičova pozornost bude značně snížena i ve 

vztahu k vnímání výstražného zařízení vozidel IZS. 
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7 Architektura dopravní telematiky ČR 

Obor dopravní telematika, známý také pod názvem ITS (intelligent transport 

system) nebo IDS - inteligentní dopravní systémy, v sobě sdružuje dvě technické 

disciplíny: telekomunikace a informatiku. Odtud také spojením těchto slov vznikl název 

telematika. Jedná se o poměrně mladý a moderní obor, který integruje informační a 

telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby se pro stávající 

infrastrukturu komunikací zvýšily přepravní výkony, stoupla bezpečnost a zvýšila se 

psychická pohoda cestujících a komfort přepravy.  

V západoevropských zemích byla tato problematika řešena v letech 1998-2000 

v rámci projektu KAREN (Keystone Architecture Required for European Network), kdy se 

jednalo o vytvoření celoevropské základní architektury dopravní telematiky, z níž by 

vycházely jednotlivé národní architektury. Hlavním cílem bylo vytvořit základ pro 

telematické aplikace, které by umožňovaly masové rozšíření inteligentních dopravních 

systémů koordinovanou cestou. 

KAREN je systémově propojeným souborem popisů referenčních modelů 

dopravních systémů, požadavků uživatelů, dopravních procesů, datových toků, databází, 

příkladů fyzických a komunikačních uspořádání i praktických obecných doporučení, na 

základě kterých se dá vybudovat vlastní národní architektura včetně specifikace fyzického 

systému na národní nebo lokální úrovni [11]. 

V rámci Evropy existují v současné době národní architektury v Rakousku, Finsku, 

Norsku, Francii, Švýcarsku, Itálii a Nizozemsku. V České republice byl vývoj této 

architektury odstartován projektem „ITS v podmínkách dopravně-telekomunikačního 

prostředí ČR“, který probíhal v letech 2000-2005. Cílem tohoto projektu byla podrobná 

analýza podmínek tvorby ITS v existujícím dopravně telekomunikačním prostředí a návrh 

způsobu jejich dalšího efektivního rozvoje včetně definování úlohy státní a veřejné správy 

v tomto procesu. Bylo zapotřebí definovat jednotlivé telematické aplikace tak, aby je bylo 

možné využít ve všech druzích dopravy a aby se telematický systém vytvářel modulárně a 

koncepčně. 

Základní vstupní podmínky pro návrh ITS systému: 
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 uživatelské potřeby 

 platné standardy a normy, které se týkají oblasti návrhu ITS systému 

 informační architektura ITS systému 

 funkční architektura ITS systému 

 fyzická architektura ITS systému 

7.1  Principy funkce ITS architektury a celého systému 

Systém je tvořen tzv. terminátory a přenosem informací mezi terminátory a ITS 

systémem. Ukázkou typického terminátoru je Řidič. Terminátor Řidič reprezentuje lidskou 

bytost, která je oprávněná k řízení registrovaného dopravního prostředku na dopravní síti. 

Terminátor Řidič zahrnuje řidiče individuálního osobního vozidla, nákladního vozidla, 

vozidla veřejné dopravy či vozidla bezpečnostních a záchranných složek. Terminátor Řidič 

iniciuje žádost a získává informace od ITS systému. Uspořádání terminátorů v ITS 

architektuře je hierarchické [11].  

Každý terminátor je v ITS architektuře, kromě své pozice vůči ostatním 

terminátorům, charakterizován také svými vstupními a výstupními datovými toky. 

Prvním krokem při definici vstupních podmínek je definice a popis uživatelských 

potřeb kladených na ITS systém. Uživatelské potřeby jsou podobně jako terminátory v ITS 

architektuře zachyceny hierarchicky. ITS architektura definuje okolo 160 hlavních 

uživatelských potřeb. Uživatelská potřeba je v podstatě zobecněný požadavek na funkčnost 

ITS systému. Použití uživatelských potřeb pro návrh ITS systému je základem metodiky 

využití ITS architektury a většina zahraničních architektur inteligentních dopravních 

systémů vychází právě z tohoto přístupu [11]. 

Následujícím krokem při definici vstupních podmínek pro návrh ITS systému je 

popis funkční a informační architektury systému. Jak již bylo předesláno, funkční 

architektura je množina makrofunkcí dělící se dále na funkce a subfunkce, které naplní 

zmíněné uživatelské potřeby. V souladu s KAREN/FRAME je v české národní architektuře 

definováno osm makrofunkcí, navíc je devátá makrofunkce Dopravně-přepravní databáze 

[11]: 
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1 - Elektronické vybírání poplatků 

2 - Zabezpečení bezpečnostních a záchranných služeb 

3 - Management dopravy 

4 - Management veřejné osobní dopravy 

5 - Podpora řízení vozidla 

6 - Poskytování cestovních informací 

7 - Podpora dohledu 

8 - Management nákladní dopravy 

9 - Dopravně-přepravní databáze 

Při činnosti celého systému bude docházet k toku informací mezi funkcemi 

navzájem a mezi funkcemi a terminátory. Tyto informační toky tvoří informační 

architekturu. Cílem je, aby výsledný systém mohl být sestaven stavebnicově z modulů 

různých dodavatelů a přesto byl plně funkční. Fyzické přenosy konkrétních dat i způsob 

jejich přenosu řeší komunikační architektura. Vzájemné vazby uvnitř ITS systému jsou 

znázorněny na obrázku 9 [11]: 
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Obrázek 9: Schéma architektury dopravní telematiky [25] 

V rámci této problematiky a uvedených makrofunkcí architektury dopravní 

telematiky v ČR bylo studium zaměřeno na makrofunkci č. 2 - zabezpečení bezpečnostních 

a záchranných složek. Předmětem k řešení bylo, zda se v rámci této funkce dá nějakým 

způsobem zapojit přenos výstražného signálu projíždějícího vozidla IZS vozidlům v jeho 

bezprostředním okolí. Na základě konzultace bylo prakticky potvrzeno, že zatím není 

vybudováno takové komunikační rozhraní, které by propojovalo systém záchranného 

vozidla s ostatními prvky telematické architektury. Avšak existují systémy, které slouží 

k poskytování dopravních informací. Tyto by bylo technicky možné k přenosu výstražného 

signálu využít. K tomuto účelu se nabízí zejména využití rádiového systému RDS zpráv. 
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8 Legislativní rámec 

Problematika zvláštních zvukových výstražných zařízení je řešena v několika 

právních předpisech, zákonech a vyhláškách. Jedná se zejména o vymezení práva na 

použití zvláštních výstražných zařízení, způsobu jejich použití, dále o povinnosti ostatních 

řidičů. Právně ošetřena je také oblast technických podmínek, homologace a povolování 

zvláštních výstražných zařízení, a to zvlášť pro zvuková výstražná zařízení, a zvlášť pro 

světelná výstražná zařízení. V této souvislosti jsou zde uvedeny jednotlivé předpisy, ve 

kterých se konkrétní problematika řeší. 

8.1  Zákony 

Zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů [13]. 

 Z hlediska tohoto zákona jsou podstatné dva paragrafy, a to: §31 - výstražná 

znamení a §41 a §42 - jízda vozidel s právem přednostní jízdy. Z tohoto zákona vyplývá, 

že řidič může dávat výstražná znamení, je-li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí. 

V závislosti na konkrétní situaci může buďto využít zvukového výstražného znamení, nebo 

světelného zařízení. Místo zvukového výstražného zařízení může řidič také použít krátkého 

probliknutí dálkových světel. Pokud se však jedná o řidiče uplatňujícího právo přednostní 

jízdy, užívá se pojmu zvláštní výstražné zařízení. Tím je myšleno zvláštní výstražné světlo 

modré barvy doplněné o zvláštní zvukové výstražné znamení. Zvláštním zvukovým 

výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy mohou být 

vybavena vozidla: 

a) Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního 
předpisu 

  
b) Vězeňské služby 

  
c) vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu 

 
d) obecní policie, která určí obec 

 
e) hasičských záchranných sborů 

 
f) důlní záchranné služby 
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g) poruchové služby plynárenských zařízení 

 
h) poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní 

služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče 
 

i) ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění 
humanitárních úkolů civilní ochrany 

 
j) celní správy označená podle zvláštního právního předpisu 

 
k) Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního 

předpisu [13] 
 

Kromě těchto uvedených vozidel to mohou být dále vozidla, která stanoví vláda 

nařízením dle §137 odst. 1. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 110/2001 Sb., které 

umožňuje použití zvláštních výstražných světel modré barvy doplněných o zvláštní 

zvukové výstražné znamení následujícím vozidlům: 

a) prezidenta republiky, 
 

b) předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
 

c) předsedy Senátu Parlamentu České republiky, 
 

d) členů vlády, 
 

e) náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, 
 

f) velitele vzdušných sil Armády České republiky, 
 

g) velitele pozemních sil územní obrany Armády České republiky, 
 

h) velitele logistiky Armády České republiky. 
 
i) jednotek požární ochrany, 

 
j) vojenských hasičských jednotek, 

 
k) horské služby, 

 
l) celní správy, 

 
m) poruchové služby energetických zařízení, 

 
n) speciální motocyklové jednotky Hradní stráže, 
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o) Státní plavební správy, 

 
p) Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., města Hradec Králové, a. s.,města Liberec, 

a. s., Dopravního podniku Ostrava, a. s., Plzeňských dopravních podniků, a. s., 

 

q) právnických osob neuvedených v písmenech h) až l) provozujících dráhu 

tramvajovou nebo dráhu trolejbusovou, 

 

r) Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, Žatec [17] 

Další zákon, který upravuje provoz na pozemních komunikacích je 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), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů [14]. Z tohoto 

zákona vyplývá, že do provozu může být uvedené pouze takové vozidlo, které je schválené 

k provozu. Toto se dokládá schválením technické způsobilosti vozidla. Aby technická 

způsobilost byla schválena, musí být mimo jiné doložena homologace konstrukčních částí 

vozidla, mezi které patří i zvláštní výstražná zařízení. 

8.2  Vyhlášky ministerstev 

Podrobnější technické požadavky na zvláštní výstražná zařízení stanovuje 

prováděcí vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 341/2014 Sb. O schvalování 

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích [15]. Zde jsou v §31 stanoveny požadavky na konstrukci a stav výbavy 

vozidel. Mezi tuto výbavu jsou zařazena i zvláštní zvuková výstražná zařízení.  

Zvláštní zvukové výstražné zařízení vydává zvukové znamení se spojitě proměnnou 

výškou tónu - sirénou. Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné. Zvláštní 

zvukové výstražné zařízení musí být na vozidle umístěno tak, aby při provozu za 

jakýchkoliv podmínek nedocházelo k jeho poškození nebo změně zvukových vlastností. 

Spodní úroveň hladiny zvuku těchto zařízení je stanovena nejméně na 105 dB (A) [15]. 
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Je zde tedy definován pojem zvláštní zvukové výstražné zařízení a dále jsou 

uvedeny požadavky na minimální úroveň hladiny akustického tlaku. 

Zmínka o hladině akustického tlaku zvukových výstražných zařízení je též v 

předpise EHK/OSN č.28 – Jednotná ustanovení pro schvalování zvukových 

výstražných zařízení a motorových vozidel, pokud jde o jejich zvukové signály. [18] 

Tento předpis se však netýká zvláštních zvukových výstražných zařízení (sirén), ale pouze 

zvukových výstražných zařízení (klaksonů). Nicméně z hlediska akustických vlastností je 

zde požadavek na maximální hodnotu akustického tlaku vydávanou akustickým 

výstražným zařízením. V tomto předpise je uvedena hodnota 115 dB pro motocykly o 

výkonu do 7 kW a 118 dB pro vozidla kategorie M a N a pro motocykly nad 7 kW. 

Z uvedených zákonů, vyhlášek a předpisů není nikde podrobněji rozvedena celá 

řada technických parametrů, které mohou mít vliv na slyšitelnost výstražného signálu. 

Například není specifikováno, v jaké výšce a v jaké poloze má být na vozidle umístěn 

reproduktor. Nejběžnější umístění je buďto na střeše jako součást světelné rampy, nebo 

pod přední kapotou v masce vozidla. Samotné umístění však již značně ovlivňuje 

slyšitelnost zařízení. Dále, přestože jsou uvedeny požadavky na minimální akustický tlak 

vydávaný zařízením, není specifikováno, v jaké vzdálenosti od vozidla má tato hodnota být 

dosažena. Rovněž pro tato zařízení není specifikována horní hranice vyvolávaného 

akustického tlaku, což se může negativně projevit na osobách vyskytujících se v blízkosti 

vozidel se zapnutým výstražným zařízením. Záleží tedy jen na výrobci, jak bude 

respektovat práh bolesti lidského sluchu a jak mu přizpůsobí výkon zařízení. Není také 

specifikována frekvence nebo typ výstražných tónů, která má též vliv na slyšitelnost. 
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9 Současně používaná zvuková výstražná zařízení u 

složek IZS ČR 

Dříve, než se zabývat způsobem zlepšení vnímání zvláštních zvukových 

výstražných zařízení, bylo zapotřebí zmapovat současnou situaci. Zjistit, jaká zvuková 

zařízení složky IZS v ČR používají. Jelikož se o parametrech těchto zařízení nevede žádná 

celorepubliková statistika, bylo nutno přistoupit k vlastnímu šetření. V rámci průzkumu 

byly sledovány následující parametry: 

 typ reproduktoru 

 výrobce reproduktoru 

 umístění reproduktoru na vozidle (na střeše, nebo pod maskou vozidla) 

 příkon  

 impedance 

 akustický výkon 

 typ sirény 

 výrobce sirény 

9.1  Hasičský záchranný sbor České republiky 

V rámci hasičského záchranného sboru ČR bylo šetření provedeno na všech 

požárních stanicích po jednotlivých územních odborech v rámci všech krajů v ČR. 

Průzkum byl proveden formou dotazníku tak, aby byl co nejméně časově náročný pro 

dotazované, jelikož pro oslovované pracovníky HZS ČR se jednalo o požadavek nad rámec 

jejich služebních povinností.  

Dotazník byl formulován jako tabulka, do které se vyplňovaly jednotlivé technické 

parametry zvláštních zvukových výstražných zařízení. Tabulky byly předpřipraveny pro 

každou požární stanici zvlášť tak, aby bylo jejich vyplnění co nejpohodlnější a nejrychlejší. 

Vzor tabulky je uveden v příloze 1. 
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Předmětem výzkumu byly cisternové automobilové stříkačky prvního a druhého 

výjezdu a dále rychlé zásahové automobily, pokud byly na dané požární stanici 

dislokované. Výběr vozidel byl takto záměrně omezen z důvodu mnohonásobné časové 

náročnosti při zjišťování požadovaných údajů ze všech vozidel. Dalším důvodem pro 

výběr těchto vozidel bylo, že jsou určena pro výjezd k takovým zásahům, kde podstatnou 

roli při záchraně lidských životů hraje čas dojezdu jednotky na místo a s tím související 

potřeba plynulé průjezdnosti provozem. 

Jako kontaktní osoby na územních odborech byli zvoleni jejich ředitelé. Jednak 

z důvodu služebního postupu a jednak z důvodu že na tyto funkcionáře bylo poměrně 

snadné získat kontakt. Ke kontaktování bylo využito e-mailových adres uvedených na 

webových stránkách hasičského záchranného sboru České republiky. Byly kontaktovány 

územní odbory všech HZS krajů České republiky, s výjimkou HZS Královéhradeckého 

kraje, který na svých webových stránkách v době provádění výzkumu neuváděl e-mailové 

kontakty. 

Způsob zpracování byl na vůli jednotlivých ředitelů, zpravidla probíhal buď 

vytažením dat z evidence strojní či spojové služby, popřípadě fyzickou kontrolou 

příslušníky na jednotlivých vozidlech. 

Šetření probíhalo v období od 18. 2. 2015 do 26. 3. 2015. Z celkem 67 oslovených 

územních odborů byla návratnost odpovědí 82 %. Celkový počet vozidel, na kterých 

šetření proběhlo, byl 341. Ne ze všech však byla použitelná data, protože například nebyl 

uveden typ reproduktoru, ani bližší specifické parametry, které by jej jednoznačně 

určovaly. V několika případech se stalo, že zástupci HZS ČR místo typů reproduktorů 

uváděli typ výstražné majákové rampy, která rovněž nijak neurčovala použitý typ 

reproduktoru. Jak uváděli někteří v odpovědi, mnohdy nebylo možné typ reproduktoru 

vyčíst ani při fyzické kontrole. 

V jednom případě byla fyzická kontrola odmítnuta z důvodu ohrožení 

akceschopnosti jednotky. V jednom případě byla odmítnuta účast na výzkumu z důvodu 

časové tísně na pracovišti. Z 12 územních odborů nepřišla žádná odpověď.  

Ke zpracování dat byl použit tabulkový procesor MS Excel. Výsledky jsou uvedeny 

v grafech. Na obrázku 10 lze pozorovat typy reproduktorů používané u HZS ČR. 
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Reproduktory používané u HZS ČR dle typu

ART 100
19%

H 101
31%

C 3500/C 3100
8%

YD100D
7%

DKL 500
4%

ART-050-10/8
11%

H 100
5%

KU-60
9%

Ostatní
6%

 
Obrázek 10: Typy reproduktorů používané u HZS ČR 

Parametry jednotlivých reproduktorů, jak je udávají výrobci, jsou popsány 

v tabulkách 3-10 a na obrázcích 11-18. 

Tabulka 3: Parametry reproduktoru H 101 

Typ reproduktoru H 101 
Příkon [W] 100 
Jmenovitá impedance [Ω] 8 
Hladina akustického tlaku 
(při jmenovitém výkonu) 
[dB] 120 
Hmotnost [kg]  
Rozměry (ŠxVxH) [mm] 212x166x89 
 
Tabulka 4: Parametry reproduktoru ART 100 

Typ reproduktoru ART 100 
Příkon [W] 100 
Jmenovitá impedance [Ω] 11 
Hladina akustického tlaku 
(při jmenovitém výkonu) 
[dB] 125 
Hmotnost [kg] 2,6 
Rozměry (ŠxVxH) [mm] 205x135x170 
 

Obrázek 11: Reproduktor H 101 

Obrázek 12: Reproduktor ART 
100 
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Tabulka 5: Parametry reproduktoru ART 050-10 
Typ reproduktoru ART 050-10 
Příkon [W] 100 
Jmenovitá impedance [Ω] 8 
Hladina akustického tlaku 
(při jmenovitém výkonu) 
[dB] 104 
Hmotnost [kg]  
Rozměry (ŠxVxH) [mm] 205x142x185 
 
Tabulka 6: Parametry reproduktoru DKU-60 N 

Typ reproduktoru DKU-60 N 
Příkon [W] 60 
Jmenovitá impedance [Ω] 8 
Hladina akustického tlaku 
(při jmenovitém výkonu) 
[dB]  
Hmotnost [kg]  
Rozměry (ŠxVxH) [mm]  
 
 

DKU-60 N se používá ve dvojici, hladina akustického tlaku při sériovém zapojení 

je 108,5-115 dB, při paralelním zapojení 116-121 dB. 

Tabulka 7: Parametry reproduktoru C3500/C3100 

Typ reproduktoru C3500/C3100 
Příkon [W] 100 
Jmenovitá impedance [Ω] 11 
Hladina akustického tlaku 
(při jmenovitém výkonu) 
[dB] 120 
Hmotnost [kg] 2,8 
Rozměry (ŠxVxH) [mm] 161x161x80 

 
Tabulka 8: Parametry reproduktoru YD 100 D 

Typ reproduktoru YD 100 D 

Příkon [W] 100 
Jmenovitá impedance [Ω] 11 
Hladina akustického tlaku 
(při jmenovitém výkonu) 
[dB] 125 
Hmotnost [kg] 2,6 
Rozměry (ŠxVxH) [mm]  
 

Obrázek 13: Reproduktor ART 
050-10 

Obrázek 14: Reproduktor DKU-
60 N 

Obrázek 15: Reproduktor C 
3500/C 3100 

Obrázek 16: Reproduktor YD 
100 D 
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Reproduktor YD 100 D je ležatá modifikace reproduktoru ART 100, technické 

parametry jsou shodné. 

Tabulka 9: Parametry reproduktoru H 100 

Typ reproduktoru H 100 
Příkon [W] 100 
Jmenovitá impedance [Ω] 8 
Hladina akustického tlaku 
(při jmenovitém výkonu) 
[dB] 120 
Hmotnost [kg] 3,85 
Rozměry (ŠxVxH) [mm] 176x167x75 
 
 
Tabulka 10: Parametry reproduktoru DKL 500 

Typ reproduktoru DKL 500 
Příkon [W] 70 
Jmenovitá impedance [Ω] 16 
Hladina akustického tlaku 
(při jmenovitém výkonu) 
[dB] 120 při použití 2ks 

Hmotnost [kg] 1,1 
Rozměry (ŠxVxH) [mm] 112x112x94 
 
 

Na obrázku 19 je znázorněno zastoupení jednotlivých výrobců reproduktorů 

používaných u HZS ČR. 

Reproduktory u HZS ČR dle výrobce

Holomý 
electronics

67%

Federal Signal
5%

Hänsch 
Warnsysteme 

GmbH
4%

Elvy Tesla 
Val.Mez

5%

Ostatní
3%

Tesla
9%

PSE (Code 3)
7%

 
Obrázek 19: Zastoupení výrobců reproduktorů používaných u HZS ČR 

Procentuální zastoupení jednotlivých způsobů umístění reproduktorů na vozidlech 

HZS ČR je znázorněno na obrázku 20. 

Obrázek 17: Reproduktor H 100 

Obrázek 18: Reproduktor 
DKL 500 
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Reproduktory u HZS ČR dle umístění

Na střeše
83%

Pod maskou
17%

 
Obrázek 20: Umístění reproduktorů na vozidlech HZS ČR 

Elektronické sirény používané u HZS ČR jsou ze tří čtvrtin zastoupeny jedním 

typem. Zbývajících 25 % tvoří dalších 6 typů v procentuálním zastoupení dle obrázku 21. 

Elektronické sirény u HZS ČR dle typu

AZJ 530 A
75%

Ostatní
3% ZURA 1120

1%

DBS 2000
1%

VOAZ 12
7%

7109
7%

PA 300
5%

nezjištěno
2%

 
Obrázek 21: Typy elektronických sirén používaných u HZS ČR 

Podobně jako v případě typů elektronických sirén je tomu i v případě výrobců. 

Každý uvedený typ, jak je uvedeno v obrázku 21, je zpravidla od jiného výrobce. 

Procentuální zastoupení jednotlivých výrobců je znázorněno na obrázku 22. 
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Elektronické sirény u HZS ČR dle výrobce

Holomý 
Electronics

75%

Hänsch 
Warnsysteme 

GmbH
2%

Federal Signal Co.
6% Elvy Tesla 

Val.Mez.
7%

Premier Hazard
7%

Ostatní
1%

Elfir
2%

 
Obrázek 22: Výrobci elektronických sirén používaných u HZS ČR 

Z uvedených grafů lze učinit následující shrnutí: U HZS ČR se pro přenos 

výstražného signálů používá 8 typů reproduktorů, z nichž největší zastoupení (31 %) má 

typ H 101. Výrobcem reproduktoru je nejčastěji (67 %) tuzemská firma Holomý s r.o. Ze 

zahraničních firem pochází 16 % reproduktorů. Umístění reproduktorů je nejčastěji (83 %) 

na střeše, jako součást majákové rampy. 

 Elektronických sirén používaných ke generaci výstražného signálu se u HZS ČR 

používá 6 typů, z nichž největší zastoupení (75 %) má typ AZJ 530 A. Výrobcem této 

sirény je firma Holomý s r.o., která je též dodavatelem 75 % sirén. Kromě této firmy je 

dalších 5 výrobců, od kterých HZS ČR používá sirény. Ze zahraničí pochází 17 % sirén. 

Co z grafu vyčíst nelze, ale je též výsledkem šetření, je skutečnost, že ve většině 

případů je siréna i reproduktor dodávány jako celek, tudíž mezi počty daných typů 

reproduktorů a sirén existuje závislost. Nejčastěji se vyskytujícím výstražným zařízením 

jako celkem je kombinace reproduktoru H 101 a sirény AZJ 530 A. 

Nad rámec šetření současně používaných výstražných zařízení byly na každý 

územní odbor položeny dvě otázky týkající se znalosti alternativního řešení přenosu 

výstražného signálu: 

Otázka č. 1: 

Používá se ve vašem ÚO na vozidlech jiná technologie přenosu výstražného 
signálu než akustická? (např.rádiové zařízení Flister, technologie vehicle-to-
vehicle komunikace aj.) Pokud ano,uveďte jaká: 
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ano 
ne 

Otázka č. 2: 

Uvítal byste zlepšení slyšitelnosti výstražných zařízení např. rádiovým zařízením 
Flister či technologií vehicle-to-vehicle komunikace? 
 
ano 
ne 
nevím-neznám tyto technologie 

Tyto otázky byly řešeny ne v rámci jednotlivých stanic, ale vždy pro daný územní 

odbor, jelikož v rámci jednoho územního odboru bývá většinou filozofie vybavování 

zásahových vozidel jednotná. Procentuální zastoupení odpovědi na otázky jsou zobrazeny 

na obrázcích 23 a 24. 

Používá se ve vašem ÚO jiná technologie přenosu výstražného 
signálu než akustická?

0%
10%
20%
30%
40%
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70%
80%
90%

100%

ano ne

 
Obrázek 23: Odpovědi na otázku č. 1 u HZS ČR 
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Uvítal byste zlepšení slyšitelnosti výstražných zařízení 
např.radiovou technologií Flister,či vehicle-to-vehicle 

komunikací?

NE
11%

NEVÍM-NEZNÁM
33% ANO

56%

 
Obrázek 24: Odpověď na otázku č. 2 u HZS ČR 

Jak ukazují výsledky dotazníkového šetření, kromě akustické technologie se 

žádným jiným způsobem výstražný signál na vozidlech HZS ČR nepřenáší. Zároveň by 

však 56 % územních odborů uvítalo, pokud by se zavedly nové technologie, které by 

zlepšily slyšitelnost výstražných zařízení. Třetina respondentů uvedla, že tyto technologie 

nezná, tudíž se nemůže k dané otázce vyjádřit. Podíl těch, kteří by tuto technologii 

neuvítali, je 11 %. Tito respondenti většinou svou odpověď rozvedli a jako nejčastější 

důvod udávali, že provoz v jejich ÚO není tak hustý, aby měli problémy s průjezdností, 

tudíž není potřeba přijímat další opatření. Zejména se to týkalo území mimo větší města.  

9.2  Policie České republiky 

U policie České republiky byl výzkum proveden nejprve v jihomoravském kraji 

prostřednictvím krajského ředitele policie. Forma dotazníku byla též e-mailová a opět se 

jednalo o tabulku, do které se měly uvést jednotlivé technické parametry reproduktorů a 

sirén. Vzhledem k předpokladu, že se v rámci kraje používá jen málo typů a konfigurací 

vozidel, potažmo výstražných zařízení, nebyla požadována fyzická kontrola všech vozidel, 

ale pouze uvedení počtu vozidel s daným typem výstražného zařízení. V odpovědi byl 

uveden počet vozidel 317 (osobních, užitkových, motocyklů) a jako jediný, jednotně 

používaný typ výstražného zařízení siréna AZJ 530 A výrobce Holomý s r.o. Typ 

reproduktoru nebyl uveden, jeho parametry však ano, tyto jsou uvedeny v tabulce 11. 
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Tabulka 11: Parametry reproduktorů používaných u PČR 

Umístění reproduktoru                     Na střeše 

Příkon (W) 75 

Impedance (Ω) 8 

Akustický tlak (dB) 120 

Následně byl na adresu policie Jihomoravského kraje vznesen dotaz, zda se toto 

zařízení používá jednotně po celé ČR. V odpovědi bylo uvedeno, že od r. 2008, kdy PČR 

přecházela na nové barvy vozidel se nákupy vozidel Octavia a Volkswagen T5 řeší 

centrálními nákupy, a tudíž je zde jednotné vybavení po celé ČR. Odlišné vybavení může 

být u jiných typů vozidel, ale to je dle sdělení policie zanedbatelné množství. Na základě 

těchto informací tedy nebyla další pracoviště PČR oslovována. 

Lze konstatovat, že u PČR je vybavení zvukovými výstražnými zařízeními 

jednotné, a sice typem sirény AZJ 530 A a reproduktorem s parametry uvedenými 

v tabulce 11 . 

Stejně jako u HZS byly též položeny dvě otázky týkající se znalosti alternativního 

řešení přenosu výstražného signálu. Odpověď na otázku č. 1 byla „NE“. Tato odpověď lze 

zobecnit pro celou ČR, jelikož technika je jednotná. Na otázku č. 2 byla odpověď „ANO“, 

tuto je však možné vztáhnout pouze na Jihomoravský kraj. Ostatní kraje nebyly s touto 

otázkou osloveny. 

9.3  Zdravotnická záchranná služba 

V rámci šetření u zdravotnické záchranné služby byla oslovována jednotlivá krajská 

pracoviště prostřednictvím krajských ředitelů, podobně jako v případě policie. I zde byl 

předpoklad větší jednotnosti vozidel než u HZS, proto byl jako základní územní celek 

zvolen kraj. Ředitelé byli oslovováni na e-mailových adresách uváděných na webových 

stránkách jednotlivých ZZS. 

Dotazník byl formulován stejně jako u PČR, s tím rozdílem, že předmětem šetření 

byly dva druhy techniky. Jedním byla vozidla rychlé lékařské/zdravotnické pomoci, 

druhým vozidla „Rendez-vous“. Bylo požadováno uvedení parametrů jako u předchozích 

dvou složek a počtů techniky tak jako u PČR. 

Ze 14 oslovených krajů došla odpověď pouze ze dvou. Avšak předmětem odpovědi 

nebyla vyplněná tabulka, ale odkaz na firmy, které dodávají techniku pro ZZS. Zástupci 
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ZZS uvedli, že osazení vozidel výstražnými zařízeními nechávají v kompetenci dodavatele 

a dokumentaci k těmto zařízením nepožadují. Fyzická kontrola na vozidlech by byla 

časově příliš náročná. 

V jednom ze dvou krajů bylo pouze obecně sděleno, že se ve většině případů jedná 

o výrobky firmy Federal Signal a v několika málo případech firmy Holomý s. r.o. Tato 

data však nelze ani vyjádřit číslem, ani zobecnit pro celou Českou republiku. 

Následně byly dle odkazů ZZS kontaktovány dvě firmy, které se zabývají výrobou 

vozidel pro ZZS. Ani z jedné však nepřišla žádná odpověď. 

Údaje od ZZS tedy nejsou k dispozici. 

9.4  Shrnutí 

U hasičského záchranného sboru se vyskytuje více typů výstražných zařízení 

s různou kombinací sirén a reproduktorů. Většinově se však jedná o výrobky tuzemské 

firmy Holomý s. r.o. Z hlediska vydávané hladiny akustického tlaku používaných 

reproduktorů jsou jejich parametry v porovnání s legislativními požadavky vyhovující 

s výjimkou reproduktoru ART 050-10, který nedosahuje dostatečné hladiny akustického 

tlaku.  

Policie České republiky má výbavu vozidel těmito zařízeními jednotnou. I zde se 

jedná o produkt firmy Holomý s. r.o. Udávaná hladina akustického tlaku, kterou je 

reproduktor v kombinaci s elektronickou sirénou schopen vydat, je v porovnání 

s legislativními požadavky vyhovující. Data od ZZS se nepodařilo získat. 

Ani jedna ze složek, které se výzkumu zúčastnily, nepoužívá kromě akustických 

výstražných zařízení jinou technologii pro upozornění účastníků silničního provozu na 

blížící se vozidlo s právem přednosti v jízdě. Avšak většina HZS (56 %) a Policie 

Jihomoravského kraje by uvítala zlepšení slyšitelnosti výstražných zařízení aplikací 

moderních technologií.  

Tyto údaje jsou dalším důvodem, proč se zabývat alternativním řešením přenosu 

výstražného signálu řidičům.  
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10 Měření prostupu akustického signálu výstražných 

zařízení karoserií vozidla 

Jednou z možných příčin nedokonalého vnímání zvukových výstražných zařízení 

řidiči může být přílišná zvuková izolace vozidla vůči okolnímu hluku. Výrobci automobilů 

stále zdokonalují používané materiály v konstrukcích vozidel a jedním z požadavků na 

jejich jakost je i zvuková izolace. Snaha poskytnout cestujícím co nejkomfortnější jízdu 

znamená též být dobře izolován vůči hluku od motoru vozidla, hluku na komunikaci a 

aerodynamickému hluku. Tato snaha se však může negativně projevit na schopnosti vnímat 

okolní provoz. S tím souvisí také vnímání zvláštních zvukových zařízení vozidel s právem 

přednosti v jízdě. 

Jakou měrou jsou vozidla v současném provozu vůči případnému výstražnému 

signálu blížícího se vozidla IZS izolována bylo předmětem provedeného měření.  

10.1 Návrh experimentu 

Jelikož problematika slyšitelnosti výstražných zařízení je specifickou situací, 

nebylo možné postupovat přesně podle konkrétního normovaného postupu. Byl navržen 

zvláštní scénář, který vycházel z postupů v normě ČSN ISO 5128 - Akustika-měření 

vnitřního hluku motorových vozidel [19] a z předpisu EHK/OSN č. 28 - Jednotná 

ustanovení pro schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel, pokud 

jde o jejich zvukové signály [18]. Dále bylo při návrhu zkoušky postupováno tak, aby 

situace odpovídala reálným podmínkám v silničním provozu. 

Podstatou měření bylo vystavení osobního vozidla zvuku výstražného zařízení z 

vozidla IZS. Vodorovná vzdálenost mezi těmito vozidly byla 2 m. Vozidlo IZS stálo za 

vozidlem civilním a simulovalo tedy situaci, kdy se v provozu blíží zezadu. Jiný scénář 

nebyl navrhován. K měření byly použity dva hlukoměry. Jeden snímal hladinu akustického 

tlaku vně vozidla, druhý hladinu akustického tlaku uvnitř vozidla. Jeden pokus měření 

zahrnoval 3 periody výstražného signálu typu „wail“. Pro každý pokus byla také 

zaznamenána hodnota akustického tlaku před zapnutím výstražného zařízení, aby bylo 

možné ohodnotit nárůst akustického tlaku vlivem provozu výstražného zařízení. Pro 

zaznamenávání hodnot byla použita funkce „MAX“, která zobrazuje na displeji maximální 
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dosaženou hodnotu během daného pokusu. Dále bylo využito funkce záznamu měřených 

hodnot hlukoměru v reálném čase. Vozidlo, ze kterého byl vysílán výstražný signál, mělo 

po celou dobu měření motor v provozu na volnoběh, a vozidlo, ve kterém probíhalo 

měření, mělo vypnutý motor i všechna ostatní zařízení, která by mohla vydávat zvuk 

(autorádio, klimatizace, ventilátor). 

Výstupem měření je rozdíl mezi akustickým tlakem vně a uvnitř vozidla při 

zapnutém výstražném zařízení. Měření bylo provedeno v 10 pokusech. Pro měření bylo 

využito dvou typů vozidel. Jedno vozidlo rok výroby 1999, druhé 2013, aby bylo též 

možno porovnat rozdíly mezi odhlučněním starších a novějších vozidel. Předpoklad je 

takový, že vozidla se starším datem výroby budou lépe průzvučná a hladina hluku uvnitř 

vozidla bude při zatížení signálem výstražného zařízení vyšší, než u vozidel současných. 

10.2 Použité měřicí přístroje 

Pro měření bylo použito dvou hlukoměrů. Jejich technické parametry jsou uvedeny 

v tabulce 12. Oba přístroje umožňují zobrazování maximální hodnoty i záznamu v reálném 

čase. Obě tyto funkce byly při jednotlivých pokusech využity. Nastavení volitelných 

parametrů měření na hlukoměrech je uvedeno v tabulce 13. Použití váhového filtru A bylo 

zvoleno, aby měření odpovídalo vnímání zvuku lidským uchem. Rozsahy byly nastaveny 

na základě zkušebního měření, aby odpovídaly reálným hlukovým podmínkám. Časové 

vážení bylo nastaveno na úroveň FAST-0,125 s, s ohledem na délku periody výstražného 

signálu, která je dle výrobce 4 s ±5 %. 
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Tabulka 12: Parametry použitých hlukoměrů 

 Voltcraft Plus SL-300 CEM-DT 8852 

výrobní číslo 08041076 12084668 

frekvenční rozsah  31.5Hz~8KHz 31.5Hz~8KHz 

dynamický rozsah 30~130dB 30~130dB 

frekvenční vážení A/C A/C 

mikrofon 1/2" kondenzátorový 1/2" kondenzátorový 

rozlišení 0,1dB 0,1dB 

časové vážení 
0,125s(FAST)/ 1s 
(SLOW) 

0,125s(FAST)/ 1s 
(SLOW) 

přesnost ±1,4dB ±1,4dB 

provozní teplota 0-40°C 0-40°C 

provozní vlhkost 10-90%RH 10-90%RH 

rozměry (D, Š, V) 278x76x50 mm 278x76x50 mm 

hmotnost 350g  350g 
 

Tabulka 13: Nastavení hlukoměrů během měření 
 Voltcraft Plus SL-300 CEM-DT 8852 
umístění Vně vozidlo Uvnitř vozidla 
váhový filtr A A 
rozsah 80-130 dB 30-80 dB 
časové vážení FAST – 0,125s FAST – 0,125s 

10.3 Pozice hlukoměrů 

Hlukoměr umístěný uvnitř vozidla byl umístěn dle ČSN ISO 5128 čl. 9. [19] 

Specifikace požadavků je uvedená na obrázku 25. Mikrofon byl upevněn ve stativu a jeho 

pozice nastavena a fixována tak, aby odpovídala požadavkům normy. Pozice je zachycena 

na obrázku 26: 

 
Obrázek 25: Poloha hlukoměrů dle ČSN ISO 5128 [19] 
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Obrázek 26: Poloha hlukoměru uvnitř vozidla 

Pro hlukoměr umístěný vně vozidla se vycházelo z požadavků předpisu EHK OSN 

č. 28 čl. 6: Zkoušené zařízení a mikrofon musejí být umístěny ve stejné výšce. Tato výška 

je mezi 1,15 a 1,25 m [19]. Zde byla provedena odchylka od normy, jelikož výstražné 

zařízení se má zkoušet na speciálním podstavci, který nebyl k dispozici, navíc bylo 

instalované na vozidle, které bylo zařazené do výjezdu, takže nebylo možné z něj cokoliv 

demontovat. Výška, ve které měření probíhalo, byla tedy 2,5 m. Aby byla dodržena 

podmínka stejné výšky mikrofonu a zkoušeného zařízení, byl hlukoměr upevněn na stativu 

a na skládacím žebříku, ve vzdálenosti 2 m od roviny výstupu zvuku ze zařízení, jak udává 

předpis. Pozice hlukoměru je zachycena na obrázku 27. 

 
Obrázek 27: Poloha hlukoměru vně vozidla 
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10.4 Místo měření 

Požadavky na místo měření udávané v předpise EKH/OSN č. 28 jsou uvedeny v čl. 

6: Výstražné zařízení by mělo být pokud možno zkoušeno v bezdozvukovém prostředí 

[18]. Alternativou, kterou předpis umožňuje a která byla též využita v této práci, je 

otevřené prostranství o poloměru 50 m, jehož střední část musí být prakticky vodorovná 

v poloměru nejméně 20 m. Tento prostor musí být s betonovým, asfaltovým, nebo 

podobným povrchem, nepokrytým prachovým sněhem, vysokou trávou nebo sypkou 

půdou. Měření se má uskutečnit za jasného dne a blízko mikrofonu nebo výstražného 

zařízení nesmí být nikdo jiný, než pozorovatel odečítající hodnoty z přístroje, protože 

přítomnost osob může ovlivnit hodnoty naměřené přístrojem. 

Norma ČSN ISO 5128 [19] udává, že zkušební prostranství musí znemožňovat jiný 

odraz zvuku, než od vozovky. Minimální vzdálenost od budov zdí a objektů musí být 

20 m. 

Místem pro měření byl zvolen areál brněnského výstaviště, konkrétně prostor volné 

výstavní plochy „A“. Vzdálenost nejbližší budovy od místa, kde měření probíhalo, byla 

73 m směrem dozadu. Ostatní budovy z čelní a boční strany byly ještě ve větších 

vzdálenostech. Povrch vozovky byl asfaltový, okolní výstavní plochy zpevněné zámkovou 

dlažbou. Zvolený prostor svými vlastnostmi tedy vyhovuje požadavkům obou předpisů. 

Místo měření je schematicky znázorněno na obrázku 28. 

 
Obrázek 28: Prostor, kde probíhalo měření 
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10.5 Výstražné zařízení 

Pro účely tohoto měření bylo využito výsledků průzkumu používaných výstražných 

zařízení uvedených v kapitole 9. Zde jako nejpoužívanější typ výstražného zařízení 

vychází elektronická siréna AZJ 530 A v kombinaci s reproduktorem H 101. Parametry 

obou zařízení jsou uvedeny v kapitole 9. Měřeno bylo výstražné zařízení instalované na 

vozidle RZA MB Sprinter, hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, požární 

stanice Brno - BVV, které je vybaveno právě uvedenými komponenty. 

10.6 Měřená vozidla  

Měření proběhlo se dvěma typy osobních automobilů, jejich výběr byl realizován 

na základě údajů z centrálního registru vozidel. Dle statistik k 31. 1. 2014 je průměrné stáří 

osobních vozidel v ČR 14,49 roku a vozidla starší 10 let tvoří 63 % registrovaných 

osobních vozidel. Podle továrních značek má v ČR největší podíl značka Škoda s celkem 

34 % vozidel. Z těchto vozidel má největší podíl model Fabia (24,2 %), dále Octavia (23,2 

%) a Felicia (22,8 %). Přepočteno na celkový počet vozidel - jsou tyto tři modely nejčastěji 

registrovanými. 

Pro účely tohoto měření byla použita vozidla Škoda Felicia a Škoda Octavia III. 

Škoda Felicia reprezentuje starší typ vozidel a svým stářím se blíží průměrnému stáří 

vozidel v ČR, škoda Octavia jednak zastupuje druhý nejčastěji registrovaný model vozidla 

v ČR a jednak zde reprezentuje současný typ vozidla z hlediska konstrukce a materiálů, 

které mohou mimo jiné mít vliv na odhlučnění vozidla. Technické parametry měřených 

vozidel jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tabulka 14: Technické parametry měřených vozidel 
Tovární značka Škoda Felicia Škoda Octavia III 
Model LXI EFF613F NFD7 
Rok výroby 1999 2013 
Typ motoru 781.136 M 1,6 TDI 
Max.výkon 
[kW]/ot[1/min] 50/5000 77 
Zdvih.objem [cm3] 1289 1598 
Druh karoserie samonosná-5dveřová-hatchback Elegance 
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10.7 Okolní podmínky 

Specifikace povětrnostních podmínek pro akustická měření na volném prostranství 

udává norma ČSN ISO 5128 [19]. Zde jsou uvedeny následující požadavky: 

 teplota od -5 °C do +35 °C 

 rychlost větru do 5 m/s 

Měření probíhalo za venkovní teploty 9 °C, atmosférického tlaku 1008 hPa a 

rychlosti větru 4,5 m/s.  

Stav povětrnostních podmínek v průběhu měření tedy vyhovuje požadavkům ČSN 

ISO 5128 [19]. 

10.8 Postup měření 

Po rozestavění vozidel v uvedené vzdálenosti a instalaci měřících přístrojů byl 

proveden zkušební pokus, aby byla zjištěna orientační hodnota hluku vně i uvnitř vozidla, 

na základě které byl nastaven rozsah hlukoměrů. Během tohoto pokusu bylo také 

sledováno, jak kolísá hodnota akustického tlaku v průběhu periody výstražného signálu. 

Jelikož se hodnota v průběhu periody neměnila o více než jednotky dB, bylo stanoveno, že 

délka jednoho pokusu budou 3 periody. Následně proběhlo 10 pokusů měření s každým 

vozidlem. Každý pokus probíhal podle uvedeného algoritmu: 

1) Aktivace funkce MAX na obou hlukoměrech 

2) Aktivace funkce REC na obou hlukoměrech 

3) Odečtení a zaznamenání klidové hodnoty akustického tlaku obou hlukoměrů  

4) Spuštění výstražného zařízení po dobu 3 period výstražného signálu 

5) Deaktivace funkce REC na obou hlukoměrech 

6) Odečtení a zapsání maximálních dosažených hodnot na obou hlukoměrech 

7) Deaktivace funkce MAX na obou hlukoměrech   

10.9 Výpočty nejistot 

Jedinou měřenou hodnotou byla hladina akustického tlaku Lp,A. Výpočet nejistoty 

byl proveden podle následujících vzorců a vypočítáván byl pro každé měření. Nejistota je 
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udávána jako kombinovaná standardní nejistota (C), která je sumací nejistoty typu A a 

nejistoty typu B. 

Nejistota typu A: 
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Nejistota typu B: 

Výrobcem udávaná nejistota přístroje je 1,4 dB. 

Kombinovaná nejistota C: 
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10.10 Naměřené a vypočtené hodnoty 

V tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny výsledné hodnoty pro jednotlivá měření: 

Tabulka 15: Naměřené hodnoty s vozidlem Felicia, 
 ZZVZ mimo provoz ZZVZ v provozu 

 
Vnitřní 

hlukoměr 
Vnější 

hlukoměr 
Vnitřní 

hlukoměr 
Vnější 

hlukoměr 

Pokus č. ApL , [dB] ApL , [dB] ApL , [dB] ApL , [dB] 

1 40,3 63,8 72,4 118,5 
2 39,8 63,4 72,1 118,6 
3 41,4 64,1 72 118,5 
4 40,5 65,2 75,7 119,4 
5 39,8 63,3 70,7 116,9 
6 41,1 64,1 70,8 118,4 
7 40 64,1 71,6 118,5 
8 41,3 64,9 72,2 119,4 
9 40,2 65,1 71,8 118,6 
10 39,9 63,3 72,6 118,1 

sL Ap, [dB] 40,43 64,13 72,19 118,49 
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Tabulka 16: Naměřené hodnoty s vozidlem Octavia 
 ZZVZ mimo provoz ZZVZ v provozu 

 
Vnitřní 

hlukoměr 
Vnější 

hlukoměr 
Vnitřní 

hlukoměr 
Vnější 

hlukoměr 

Pokus č. ApL , [dB] ApL , [dB] ApL , [dB] ApL , [dB] 

1 37,7 63,2 72,5 119,4 
2 38,2 63 72,9 119,7 
3 37,9 63,1 70,5 116,9 
4 39,1 64,2 72 118,6 
5 38,9 62,1 74,1 118,5 
6 40,1 63,1 70,9 118,5 
7 39,9 63,2 72,4 119,4 
8 40,3 64 72,1 117,5 
9 39,8 63,8 71,4 119,2 
10 39,1 62,9 71,8 118,6 

sL Ap, [dB] 39,1 63,26 72,06 118,63 

Výsledky výpočtů nejistot pro jednotlivá měření jsou shrnuty v tabulce 17 a tabulce 

18. 

Tabulka 17: Nejistoty měření pro vozidlo Felicia 
Felicia 

ZZVZ mimo provoz ZZVZ v provozu  
 Uvnitř  vně uvnitř vně 

AU [dB] 0,1967 0,2285 0,4375 0,2203 

BU [dB] 1,4 1,4 1,4 1,4 

CU [dB] 1,4 1,4 1,5 1,4 
 
Tabulka 18: Nejistoty měření pro vozidlo Octavia 

Octavia 
ZZVZ mimo provoz ZZVZ v provozu  

 uvnitř vně uvnitř vně 

AU [dB] 0,2948 0,1922 0,3243 0,2781 

BU [dB] 1,4 1,4 1,4 1,4 

CU [dB] 1,4 1,4 1,4 1,4 
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Souhrn výsledků středních hodnot pro jednotlivá měření, včetně vypočtených 

nejistot, je uveden v tabulce 19. 

Tabulka 19: Souhrn výsledků měření 

   sL Ap, [dB] Rozdíl vně-uvnitř 
[dB] 

vně  64,1 ±1,4 
ZZVZ mimo provoz 

uvnitř 40,4 ±1,4 
23,7 

vně  118,5 ±1,4 
Felicia 

ZZVZ v provozu 
uvnitř 72,2 ±1,5 

46,3 

vně  63,3 ±1,4 
ZZVZ mimo provoz 

uvnitř 39,1 ±1,4 
24,2 

vně  118,6 ±1,4 
Octavia 

ZZVZ v provozu 
uvnitř 72,1 ±1,4 

46,5 

10.11 Zhodnocení měření 

Provedeným měřením byla vyjádřena míra odhlučnění osobního vozidla vůči 

signálu zvláštního zvukového výstražného zařízení vozidel IZS. Odečtením hodnot vně a 

uvnitř při zapnutém výstražném zařízení dostaneme 46,3 dB pro vozidlo Felicia a 46,5 dB 

pro vozidlo Octavia. Lze konstatovat, že při uvedených podmínkách je ztráta hladiny 

akustického tlaku výstražného signálu vlivem konstrukce vozidla přibližně 39 %. Pro 

měřená vozidla se tato hodnota liší v řádu desetin procenta, lze tedy rovněž konstatovat, že 

míra odhlučnění vozidel starších a vozidel současných se téměř neliší. 

Vše je však vztaženo pouze k uvedenému scénáři. Jiná situace by pravděpodobně 

nastala při zvýšení hladiny akustického tlaku v kabině vozidla například nastartováním 

motoru, zvýšením otáček a zejména puštěním autorádia. Zkoumání těchto scénářů může 

být předmětem dalších výzkumů a měření. 
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11  Systémy sloužící ke zlepšení upozornění na blížící se 

vozidla IZS 

Z výše jmenovaných důvodů špatné slyšitelnosti výstražného signálu, je v této části 

rozvedeno a zhodnoceno několik alternativních způsobů přenosu výstražného signálu 

vozidel s právem přednosti v jízdě v silničním provozu. Všechny uvedené varianty mají 

společný jmenovatel a tím je vysílání radiového signálu. Tato technologie je navržena 

jednak proto, že zvyšování akustických parametrů výstražných zařízení by hraničilo 

s ohrožením zdraví osob vyskytujících se na volném prostranství v blízkosti zvukového 

výstražného zařízení (např. když vozidlo IZS projíždí ulicí v těsné blízkosti chodníku.), 

jednak jsou známy pozitivní zkušenosti ze zahraničí s těmito technologiemi.  

Každá uvedená technologie má odlišnou filozofii. Technologie RDS se opírá o 

komunikaci vozidla IZS s okolními účastníky silničního provozu pomocí autorádií a 

navigačních přístrojů. Snaží se tedy využít existujících a používaných zařízení. 

Technologie „car-to-car“ komunikace v rámci daného vozidla funguje systémově, tj.není 

omezena jen na komunikaci s autorádiem, ale s celým systémem vozidla jako takovým. 

Cílem této práce není vymyslet nebo navrhnout zcela nový systém pro přenos 

výstražného signálu, ale za účelem zlepšení především využít existujících komunikačních 

systémů a aplikovat v nich funkci přenosu výstražného signálu vozidla s právem přednosti 

v jízdě. Důvodem pro využití existujících systémů a architektur je zejména hardwarová 

náročnost. Pokud chceme přenášet radiový signál, potřebujeme přinejmenším vysílač na 

jedné straně (na vozidle IZS) a přijímač na straně druhé (vozidla v provozu). Obojí s sebou 

nese finanční náklady. Dalším důvodem pro využití již existujících systémů je nenáročnost 

aplikace pro účastníky silničního provozu, jelikož dosud neexistuje žádná zákonná 

povinnost tato zařízení ve vozidlech mít a bylo by tedy jen na dobré vůli každého řidiče 

zvolený systém používat. 

V následujících kapitolách jsou analyzovány možnosti a vhodnost jednotlivých 

dostupných architektur pro tuto aplikaci. Stejně jako možné problémy související 

s použitím té které architektury. 
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Analýza byla zaměřena zejména na využitelnost architektury dopravní telematiky, 

která funguje v ČR. Snahou bylo najít systémové řešení co nejméně náročné na provedení. 

V této souvislosti byly uvedené návrhy konzultovány se zástupci Centra dopravního 

výzkumu Brno a jejich případné doporučení vychází též z těchto konzultací. Dále byly 

některé možnosti konzultovány se zástupci firmy GINA, která se specializuje na 

informační podporu složek IZS ČR a je například dodavatelem systému zásahových tabletů 

pro jednotky HZS. 

11.1 RDS-TMC 

Základní metodou pro přenos dopravních informací, která je aplikována v řadě 

evropských zemí, je přenos pomocí RDS-TMC (Radio Data System-Traffic Message 

Channel), které umožňuje řidiči přijímat aktuální dopravní informace (o dopravních 

kongescích, jízdních podmínkách…). Informace o dopravní situaci jsou šířeny jako 

kódované bloky dat paralelně s normálním rozhlasovým programem prostřednictvím 

příslušné vysílací frekvence. Dekódované jsou teprve v přijímacím zařízení, tedy 

v navigačním přístroji vybaveném systémem RDS-TMC. Dekodér umožní aktuální zprávy 

zveřejnit buď na displeji navigace, nebo prostřednictvím hlasového syntetizátoru 

v mluvené řeči. Tyto dopravní informace se neustále cyklicky opakují, proto řidič při 

začátku své jízdy dostane zprávu o aktuální dopravní situaci a dále bude informován pouze 

o nově příchozích dopravních situacích. TMC přijímač omezuje poskytování informací 

pouze na zprávy v okruhu nejvýš 100 km od místa, kde se nachází. Z tohoto důvodu musí 

TMC přijímač vědět, kde se nachází. To se děje prostřednictvím autorádia RDS, které 

trvale porovnává slyšitelnost jednotlivých vysílačů systému. Jakmile přijímaný signál 

zeslábne, že neumožňuje nerušený příjem, přeladí se automaticky na silnější vysílač. To 

umožňuje nejen poslech nejvýhodnějšího rozhlasového vysílání, ale také určení vlastní 

pozice [6].  

Informace do systému RDS-TMC jsou získávány buď prostřednictvím tísňových 

linek (150, 155, 158, 112), nebo prostřednictvím linky řidičů ŘSD ČR. Tyto jsou následně 

přenášeny na Národní dopravní informační centrum. Zde je zpráva zpracována a dále 

v kódované formě přenášena na technologický server Českého rozhlasu. Odtud jsou potom 

prostřednictvím příslušných vysílačů přenášeny do jednotlivých koncových zařízení. 
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Cyklus načítání jednotlivých informací je v řádu jednotek minut. Provozovatelem služby 

RDS-TMC je v České republice Český rozhlas. 

Idea využití služby RDS-TMC spočívá v tom, že by řidiči měli přehled o blížících 

se vozidlech IZS přímo na obrazovce navigačního přístroje. 

Analýza využitelnosti 

Aby uvedená myšlenka mohla být zrealizována, muselo by existovat komunikační 

rozhraní mezi vozidly IZS a NDIC. Prakticky by se k tomu dalo využít GPS lokátorů, 

kterými jsou některá vozidla IZS vybavena a přenáší informace o své poloze na KOPIS. 

Rozšířil by se tedy přenos této informace i do NDIC. Přenos této informace dále ke 

koncovým zařízením by musel být zajištěn automaticky a s co nejmenší časovou 

prodlevou, nikoliv jak uvádí NDIC v řádu jednotek minut. Informace o projíždějícím 

vozidle musí být v reálném čase. Problémy by mohla tvořit též síť lokalizačních tabulek, 

kterou systém RDS-TMC využívá. Tyto tabulky jsou svázány s mapovým podkladem a 

rozdělují komunikace do několika dílčích úseků. V závislosti na hustotě těchto úseků je 

potom přesnost dané informace. Stejně jako nutnost reálného času, musí být také reálná a 

přesná poloha jedoucího vozidla IZS, a to v řádu jednotek metrů. Dále by muselo být 

vhodně technicky ošetřeno, aby nedocházelo k přenosu a zveřejňování této informace, 

pokud vozidlo IZS nemá zapnuté výstražné zařízení. Nespornou výhodou tohoto systému 

je jeho nenáročnost na další speciální hardware. Jak z pozice vozidel IZS, která jsou již 

vybavena, popřípadě v brzké budoucnosti budou vybavena, GPS lokátorem s možností 

přenosu informace o poloze. Tak také z pozice řidičů, kde by se využívalo instalovaných 

GPS navigací v rámci vozidla. Nevýhodou je kromě uvedeného též skutečnost, že ne 

všechna vozidla jsou navigací s funkcí RDS-TMC vybavena. Prakticky tento systém zatím 

nikde nefunguje a jeho funkčnost a spolehlivost by bylo nutné podrobit řadě zkoušek. 

11.2 RDS-TA 

Další vhodnou funkcí kanálu RDS pro využití přenosu výstražného signálu vozidla 

IZS je funkce TA (indikace vysílání dopravního zpravodajství). Týká se především 

autorádií a spočívá v tom, že pokud daná stanice vysílá dopravní zpravodajství, autorádio 

přepne z CD nebo MP3 přehrávače na rádio, popřípadě zvýší hlasitost. 
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Princip aplikace pro přenos výstražného signálu by spočíval v tom, že by na 

vozidlech IZS byl instalován mobilní FM vysílač, schopný kódovat do RDS a do 

bezprostředního okolí by vysílal signál o blížícím se vozidle IZS. Jednak formou textové 

informace na displeji autorádia, jednak formou sirény do reproduktorů autorádia. Tento 

systém prakticky funguje v Nizozemsku a ve Francii, kde uvádějí pozitivní zkušenost a 

praktické zkrácení doby dojezdu k zásahu až o 3 minuty. Zařízení pracuje s výkonem do 

110 mW a vysílá současně na frekvencích od 89 do 106 MHz. 

Analýza využitelnosti 

Aplikace uvedeného zařízení ze zahraničí by v podmínkách České Republiky byla 

možná na základě individuálního oprávnění ze strany Českého telekomunikačního úřadu. 

Jedná se totiž o zařízení s větším výkonem než je 50 nW, která je možné provozovat na 

základě všeobecného oprávnění. Kromě toho by byla nutná i koordinace s prostředky 

letecké radionavigační služby na základě provedení výpočtu kompatibility s prostředky 

letecké navigační služby pověřeným pracovištěm. Tato koordinace spočívá v ověření 

kompatibility navrhovaného kmitočtu s již zkoordinovanými kmitočty rozhlasové služby, u 

FM i letecké navigační služby (LNS), jejíž pásmo sousedí s rozhlasovým. Vzhledem 

k mobilitě zařízení by však provedení této koordinace mohlo být poměrně komplikované. 

Dále by bylo nutné instalovat tyto vysílačky na vozidla IZS, což by s sebou neslo nemalé 

finanční náklady. Výhodou je opět, jako u předchozího systému, zde patrně ve větší míře, 

dostupnost systému pro řidiče. Většina vozidel je vybavena autorádiem a jak je uvedeno 

v kapitole 7.3 velká většina řidičů při jízdě autorádio poslouchá, tudíž přenos výstražného 

signálu tímto způsobem by patrně obsáhl nejširší spektrum řidičů. Předmětem dalšího 

studia by mohlo být zavedení zařízení s takovým vysílacím výkonem, aby nebylo nutné 

individuální oprávnění od ČTÚ a s tím souvisejících komplikací. I zde by však neodpadala 

nutnost instalace vysílačů na vozidla IZS. V obou případech by zde bylo výhodou, 

ovládání zařízení z vozidla, čili posádka (velitel) by mohla vždy dle potřeby rozhodnout o 

jeho aktivaci, podobně jako je tomu v případě zvukového výstražného zařízení. Jak uvádějí 

výsledky výzkumu v kapitole 9, složky IZS v ČR žádný jiný způsob přenosu výstražného 

signálu nepoužívají, avšak 56 % (HZS ČR) by zavedení takovéhoto systému uvítalo. 

V analogii s pozitivními zkušenostmi v zahraničí doporučuji se na tento systém zaměřit.  
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11.3 Car-to-car komunikace 

Jedná se o způsob komunikace budoucnosti, kdy jednotlivá vozidla budou 

mezi sebou automaticky komunikovat v rámci silničního provozu. Předmětem komunikace 

bude například informace o nedodržení bezpečné vzdálenosti, informace o právě vzniklé 

dopravní nehodě, informace o přijíždějícím motocyklu (v mrtvém úhlu zrcátka) apod. 

Myšlenka je zde taková, že vozidla IZS by při zapnutí výstražného zařízení vysílala 

speciální druh signálu, který by informoval ostatní vozidla. Řídící jednotky vozidel 

v blízkosti by na základě tohoto signálu například ztlumily autorádio, popřípadě přehrály 

v rádiu zvuk sirény, nebo slovně upozornily na blížící se vozidlo IZS. Jedná se jen o další 

z několika možných aplikací v rámci tohoto systému. Přesnou definici úkonů, které by 

řídící jednotka provedla, by bylo nutno provést na základě dalších analýz. 

Analýza využitelnosti 

Pro komunikaci car-to-car je v ČR vyhrazeno pásmo 5,875-5,905 GHz. Jedná se o 

pásmo pro komunikaci krátkého dosahu, dříve fungovalo v pásmu 900 MHz pod názvem 

DSRC (dedicated short range communication). První podmínkou pro komunikaci v tomto 

pásmu by tedy bylo vybavit vozidla IZS zařízeními schopnými vysílat v tomto pásmu. 

Stejně tak vozidla v silničním provozu by musela být vybavena přijímači tohoto signálu. 

Na základě konzultace se zástupcem Centra dopravního výzkumu Brno se v případě 

vybavení vozidel těmito zařízeními jedná o dlouhodobou záležitost. S ohledem na obnovu 

vozového parku v ČR, pokud by se tato myšlenka začala ihned realizovat, trvalo by řádově 

10 let, než by bylo vybaveno takové množství vozidel, aby zařízení přinášelo reálný užitek. 

Dalším argumentem proti tomuto systému bylo, že výrobci vozidel pečlivě zvažují, jak 

budou jejich vozidla vybavena, a pokud zařízení nepřinese reálný užitek nebo zvýšení 

komfortu jízdy majiteli vozidla, není důvod jej na vozidlo instalovat. Tento problém by se 

dal odstranit uzákoněním těchto zařízení. Dále bylo zástupcem CDV Brno sděleno, že 

z globálního hlediska se systém car-to-car v ČR zatím k ničemu nevyužívá. Pokud by tedy 

byl využit jen k účelu přenosu výstražného signálu vozidel IZS, patrně by tento signál 

neměl mnoho příjemců. 



 64 

Doporučení je tedy tento systém z důvodu současného nevyužití a náročnosti na 

instalaci hardware nepoužívat, avšak sledovat vývoj a v případě rozšíření těchto systémů 

tuto aplikaci zvážit.  

Dle sdělení zástupců Škoda auto a.s. na systému car-to-car pracují, avšak 

podrobnosti odmítli sdělit z důvodů konkurenčního boje. 

11.4 Car-to-mobile   

Jinou možností, aplikovanou v zahraničí, je obdoba systému car-to-car, avšak 

vozidlo IZS nekomunikuje se zařízením ve vozidle, ale s mobilním telefonem uživatele 

(řidiče).  

V praxi se jedná o zobrazení polohy vozidla IZS v rámci mapového podkladu 

v telefonu, podobně jako u systému RDS-TMC. Avšak ke komunikaci zde není využita ani 

rozhlasová frekvence, ani vyhrazená frekvence pro komunikaci car-to-car, ale systém 

GSM. (Global System for Mobile communication) 

Analýza využitelnosti 

Z hlediska hardware je opět zapotřebí vhodný vysílač a přijímač. Jako přijímač by 

bylo využito, jak je uvedeno výše-mobilních telefonů řidičů. Jako vysílače lze využít GPS 

lokátory, kterými je většina vozidel IZS již vybavena, popřípadě se s tímto vybavením do 

budoucna počítá. Pro komunikaci by se využívala síť GSM, jejíž použití je velmi výhodné 

z hlediska dobrého pokrytí území ČR. Není tedy nutno zavádět další speciální hardware. 

Podstatou je spíše propojení již existujících systémů. 

Dle sdělení zástupců firmy GINA, u některých HZS krajů se využívá přenosu 

informací o poloze jednotlivých vozidel jednak pro potřeby KOPIS, jednak pro případ, kdy 

jede na místo události více jednotek. K tomuto přenosu je využíváno GSM modulů 

zásahových tabletů a přenos probíhá v rámci 3G, nebo 4G (LTE) sítě. Přenos informace o 

poloze v reálném čase mezi vozidly HZS navzájem tedy již existuje. Otázkou zůstává 

distribuce této informace veřejnosti.  

Zahraniční praxe funguje tak, že uživatelé si mohou stáhnout z webu operátora 

mobilní aplikaci, která umožňuje zobrazení vozidel IZS jedoucích k zásahu v rámci 
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mapového podkladu. Tato aplikace je pro veřejnost zdarma, avšak pro vozidla IZS je tento 

systém zpoplatněn operátorem mobilní sítě. 

Výhodami tohoto systému je, že nejsou požadavky na speciální hardware, řidičům 

je poskytnuta informace o poloze vozidla IZS v rámci mapového podkladu v reálném čase.  

Mezi nevýhody je jednoznačně nutno zařadit omezenost pouze na mobilní telefon - 

žádná vazba s ostatními systémy ve vozidle (zejména autorádio). Situace, kdy se řidiči 

zobrazí na displeji výstražná informace, tedy může odvést jeho pozornost a být příčinou 

nehody. Navíc každý řidič nemusí mít mobilní telefon v autě na dosah (v kapse, v kabelce) 

a aplikaci nemusí mít aktivní. Je tedy značně omezeno množství řidičů, kterým se 

výstražná informace touto cestou dostane. Další nevýhodou je nutnost instalace speciálního 

software - záleží tedy opět na dobré vůli řidičů tuto aplikaci používat. Mezi nevýhody lze 

též zařadit povinnost ze strany složky IZS tuto službu platit. V konečném důsledku by 

mohla být dražší, než pořízení speciálního hardware pro jiné technologie. Toto by však 

bylo nutno dále a podrobněji analyzovat. 
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12 Závěr 

Zmapováním současného stavu zvláštních zvukových zařízení u složek IZS bylo 

zjištěno, že používaná výstražná zařízení ve velké většině svými technickými parametry 

vyhovují legislativním požadavkům. U policie České republiky se používá jednotně jeden 

typ výstražného zařízení na všech vozidlech. U hasičského záchranného sboru se liší 

některé typy, ale v 75 % případů se jedná o stejného výrobce výstražných zařízení.  

Výkony těchto zařízení jsou na vysoké úrovni a jejich další zvyšování by mohlo 

vést k překročení hranic bolestivosti pro lidský sluch v bezprostřední blízkosti výstražného 

zařízení. 

Provedeným měřením bylo prokázáno, že prostupem výstražného signálu přes 

karoserii vozidla dojde k jeho útlumu až o 39 %. Zároveň byla měřením vyvrácena teorie, 

že současná vozidla jsou oproti dříve vyrobeným podstatně lépe zvukově izolována. Pokud 

se jedná o situaci, kdy se vozidlo se zapnutým výstražným zařízením blíží zezadu, je míra 

odhlučnění přibližně stejná u vozidla Škoda Felicia (r. v. 1999) a Škoda Octavia III (r. v. 

2013). 

Jako možná zlepšení byly popsány a rozebrány 4 systémy, které by mohly nahradit 

nebo doplnit zvukové výstražné zařízení. Každý z těchto systémů má svoje výhody a 

nevýhody a jejich reálné využití k přenosu informace o blížícím se vozidle IZS by bylo 

nutné prakticky ověřit. Všechny systémy však vycházejí z existujících komunikačních 

architektur a jejich aplikace by tak byla snadnější a ekonomičtější než navrhování zcela 

nového systému. 

Ve všech případech se jedná o přenos informace o projíždějícím vozidle 

prostřednictvím radiového signálu. První možnost je přes rozhlasový kanál dopravních 

zpráv RDS-TMC, kde by navigace ve vozidle byla schopna zobrazit polohu vozidla IZS. 

Pravděpodobně by však tato poloha nebyla zobrazena v reálném čase, čímž se tento systém 

stává nevhodným. 

Druhou možností je využití RDS kódu TA (Traffic annoucment), kdy autorádio 

rozpozná, že je vysíláno dopravní zpravodajství. Pokud by vozidla IZS byla vybavena 

zařízením schopným vysílat tyto kódy, jednalo by se o vysoce efektivní způsob, jelikož 
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autorádio při jízdě poslouchá velká část řidičů (dle výzkumů až 86 %). Zároveň tento 

systém je jediný, kde řidiči nemusí instalovat do svých vozidel žádný speciální hardware 

ani software, stačí mít autorádio se schopností dekódovat RDS. Navíc zařízení pro vysílání 

těchto kódů složkami IZS již existuje a například v Nizozemsku a ve Francii se již využívá. 

Tamní složky udávají zkrácení dojezdových časů díky tomuto zařízení až o 3 minuty. 

V podmínkách ČR by však toto zařízení muselo mít individuální oprávnění k provozu od 

ČTÚ a je zde riziko rušení s pásmem letecké navigační služby. Bylo by tedy zapotřebí 

tento systém řádně otestovat. 

Další možností je využití komunikace car-to-car, která má sloužit právě ke 

vzájemné komunikaci mezi vozidly v provozu. Jedná se též o radiové spojení, avšak na 

frekvencích v pásmu 5,875-5,905 GHz. Pro komunikaci v tomto pásmu je tedy nutné mít 

na vozidlech příslušný vysílač/přijímač. Jelikož se zatím tato komunikace v ČR k ničemu 

nevyužívá a vozidla nejsou těmito komunikátory vybavena, jeví se tento systém v současné 

době jako nevhodný, avšak může být dobrou alternativou v budoucnosti. 

Poslední alternativa je komunikace tzv. car-to-mobile. Svým názvem podobná 

komunikaci car-to-car, avšak v principu se liší. Komunikuje totiž v síti GSM. Toto s sebou 

přináší výhodu dobrého pokrytí signálem a možnost přenosu informace v reálném čase. 

Nevýhodou zde však je potřeba zařízení s GSM modulem. V praxi by se k tomu mohlo ze 

strany složek IZS využít zásahových tabletů. Tyto tablety již slouží například k předání 

informace o poloze vozidla na KOPIS, technicky by tedy s předáním této informace 

řidičům nebyl problém. Ze strany řidičů by se pak mohlo využít mobilních telefonů 

s možností připojení k internetu 3G nebo LTE. Řidič by však musel mít nainstalovanou 

speciální aplikaci, která by umožňovala zobrazení vozidla IZS v navigaci. Navíc ne každý 

řidič má během jízdy svůj mobilní telefon na očích, takže by zobrazení této informace 

pravděpodobně nepokrylo většinu řidičů. Avšak tento systém by byl nejméně hardwarově 

náročný. V Nizozemsku toto též funguje a jednou z nevýhod je zpoplatnění systému 

operátorem. Za každé vozidlo, které tyto informace vysílá, platí složky IZS měsíčně 

určitou částku. 

Jako nejvhodnější systém doporučuji přenos informací pomocí kódu RDS-TA, a to 

z důvodu obsažení nejširšího spektra řidičů, protože autorádio většina vozidel má a většina 

řidičů jej poslouchá. Navíc se jedná o systém prověřený zahraniční praxí. Jako jedna 
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z možností využití výsledků této práce je praktické odzkoušení tohoto systému a zjištění 

možností jeho reálného využití u složek IZS ČR. 
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 1 

Přílohy 

Student: Bc. Karel Kříž 
Název práce: Zlepšení vnímání zvláštních výstražných znamení vozidel IZS 
 
Příloha 1: Tabulka k dotazníkovému šetření pro HZS ČR, příklad pro územní odbor 
Brno - město 

Požární stanice: BVV-vzor 

vozidlo 1. výjezd 
2. výjezd (pokud 

stanice má) 
RZA (pokud 
stanice má) 

typ reproduktoru DKL 500 GAM 150 H101 

umístění reproduktoru* 
*S-Na střeše, jako součást 
majákové rampy 

*M-Pod maskou vozidla M M S 

příkon [W] 70 150 120 

impedance [Ω] 16 6 8 

akustický tlak [dB] 100   120 

výrobce reproduktoru 
Hänsch Warnsysteme 
GmbH PW Gamet Holomý electronics 

typ sirény 510 Zura 1120/24 AZJ 530 A 

výrobce sirény 
Hänsch Warnsysteme 
GmbH Elfir Holomý electronics 

    

Požární stanice: Lidická 

vozidlo 1. výjezd 
2. výjezd (pokud 

stanice má) 
RZA (pokud 
stanice má) 

typ reproduktoru       

umístění reproduktoru* 
*S-Na střeše, jako součást 
majákové rampy 

*M-Pod maskou vozidla       

příkon [W]       

impedance [Ω]       

akustický tlak [dB]       

výrobce reproduktoru       

typ sirény       

výrobce sirény       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   



 2 

 

Požární stanice: Líšeň 

vozidlo 1. výjezd 
2. výjezd (pokud 

stanice má) 
RZA (pokud 
stanice má) 

typ reproduktoru       

umístění reproduktoru* 
*S-Na střeše, jako součást 
majákové rampy 

*M-Pod maskou vozidla       

příkon [W]       

impedance [Ω]       

akustický tlak [dB]       

výrobce reproduktoru       

typ sirény       

výrobce sirény       
    

Požární stanice: Starý Lískovec 

vozidlo 1. výjezd 
2. výjezd (pokud 

stanice má) 
RZA (pokud 
stanice má) 

typ reproduktoru       

umístění reproduktoru* 
*S-Na střeše, jako součást 
majákové rampy 

*M-Pod maskou vozidla       

příkon [W]       

impedance [Ω]       

akustický tlak [dB]       

výrobce reproduktoru       

typ sirény       

výrobce sirény       

    

Požární stanice: Přehrada 

vozidlo 1.výjezd 
2. výjezd (pokud 

stanice má) 
RZA (pokud 
stanice má) 

typ reproduktoru       

umístění reproduktoru* 
*S-Na střeše, jako součást 
majákové rampy 

*M-Pod maskou vozidla       

příkon [W]       

impedance [Ω]       

akustický tlak [dB]       

výrobce reproduktoru       

typ sirény       

výrobce sirény       
 


