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Anotace 

GOCH, T. Bezpečnostní prvky silniční dopravy a technické vybavení osobních vozidel 

s ohledem na snížení nehodovosti. Diplomová práce. 2015, 78 stran. VŠB Technická 

univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Diplomová práce popisuje a přibližuje bezpečnostní prvky osobních vozidel vedoucí ke 

snížení dopravní nehodovosti. V úvodu práce je uvedena právní úprava spojena s danou 

problematikou a také celorepublikové statistické údaje týkající se počtu dopravních nehod, 

zranění a zavinění. Problematika bezpečnosti provozu je analyzována pomocí Ishikawova 

diagramu, analýzy způsobů a důsledků poruch a ověřena analýzou souvztažnosti. S ohledem 

na výsledky analýzy jsou uvedeny dva konkrétní návrhy pro snížení nehodovosti automobilů. 

V práci je také provedena simulace střetu vozidla s chodcem a její vyhodnocení.  

Klíčová slova – bezpečnostní prvky vozidla, pasivní bezpečnost, aktivní bezpečnost, 

bezpečnost chodců, analýza.  

Annotations 

GOCH, T. The safety features of road transport and technical equipment of personal vehicles 

with regard to a lower akccident rate. Dissertation thesis. 2015, 78 pages. VŠB Technical 

University of Ostrava. Faculty of safety engineering. 

This dissertation provides a closer look and a thorough description of safety features of 

personal vehicles that lead to a decrease of transport accident rate. The introduction states the 

legislation regarding the issue and also includes statistical data of the Czech Republic 

concerning the number of traffic accidents, injuries, and parties at fault. The issue of safe 

traffic is analyzed using the Ishikaw’s diagram, analysis of means and consequences of 

malfunctions and it is verified using analysis of correlation. With regard to the results of the 

analyses, the thesis states two suggestions for decreasing the accident rate of vehicles. The 

dissertation also includes a simulation of collision of a car and a pedestrian and its evaluation. 

Key words: safety features of vehicles, passive safety, active safety, safety of pedestrians, 

analysis. 
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1 Úvod 

Individuální mobilita je základní potřebou každého jedince. Zabezpečuje svobodu 

a prosperitu každého z nás. Proto se bezpečnost dopravy a snižování nehodovosti na 

pozemních komunikacích staly jednou z hlavních priorit mnoha zemí při prosazování trvale 

udržitelného rozvoje. Neustálý nárůst počtu osobních vozidel spolu s dalšími nepříznivými 

aspekty násobí naléhavost řešení této problematiky. Odpovědné chování účastníků provozu je 

základním předpokladem pro bezpečnou mobilní společnost. 

Vývoj dopravních nehod v České republice v posledních letech sice naznačuje 

příznivější stav k počtu usmrcených osob, přesto však nelze brát tyto výsledky za úspěch. Ve 

srovnání s obdobím před rokem 2000 stále razantně narůstá počet nových osobních 

automobilů. Výrazně se mění složení a struktura vozového parku, což se neprojevuje jen 

v nárůstu intenzity dopravy, ale také v nehodovém způsobu jízdy. V průběhu osmdesátých 

a devadesátých let dochází v České republice k významnému nárůstu počtu registrovaných 

osobních automobilů. Tento fakt zasáhl i vývoj a opatření na zvýšení dopravní bezpečnosti. 

Automobilová doprava byla vzhledem k pozitivnímu vlivu považována za samozřejmou. Při 

řešení bezpečnosti na pozemních komunikacích se nebraly v úvahu všechny druhy dopravy 

ani funkční nároky okolního území. 

Řízení dopravního prostředku vyžaduje neustále reagování na velké množství podnětů. 

Jedná se o neustále hlídání dynamické rovnováhy mezi řidičem, vozidlem, komunikací, 

dopravní situací a účastníky provozu. Proto také zlepšování dopravní bezpečnosti nemůže být 

pouze otázkou řešení následků dopravních nehod a samotného prosazování opatření na jejich 

snižování, ale musí být součástí komplexního řešení na základě analýzy příčin dle jejího 

vzniku z mnoha aspektů. 
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2 Rešerše  

Chmelík, J. a kol. Dopravní nehody. 1. vyd. Aleš Čeněk, Praha, 2009, 540s., ISBN 978-

80-7380-211-0.  

 Tato publikace obsahuje problematiku dopravních nehod, která je členěna do čtyř 

základních kapitol. Uvedeny jsou zde základní klasifikace dopravních nehod a jejich dělení. 

Dále kniha popisuje příčiny vzniku dopravních nehod a kolizních situací na pozemních 

komunikacích. Publikace byla klíčová k pochopení problematiky kritických situací 

v silničním provozu.   

Leitner, M. Bezpečnost silničního provozu. Praha: Eurounion, 2005. 494s., ISBN 80-

7317-045-0.  

 Publikace obsahuje podrobný výklad zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů, které byly od nabytí účinnosti novelizovány. 

Poslední novelu si vyžádal vstup do Evropské unie a nutnost implementace některých směrnic 

do právního pořádku ČR. Tato novela je zásadní, neboť obsahuje mimo jiné bodové 

hodnocení porušení povinností řidičem.  

Kocourek, J. Metodika sledování dopravních konfliktů. 1. vyd. Praha: Česká technika – 

nakladatelství ČVUT, 2011, 78s., ISBN 978-80-01-04752-1.  

 Publikace patří k odborné literatuře, která se zaměřuje na porovnání metodik 

dopravních konfliktů v zahraničí a shrnuje současné možnosti bezpečnostních analýz, které se 

provádějí v ČR. Hlavním předmětem publikace je popis vlastního návrhu metodiky pro 

sledování dopravních konfliktů na pozemních komunikacích v podmínkách České republiky. 

Buďa, J. Jak předcházet bezpečnostním rizikům v silniční dopravě. Praha, Vogel, 2009, 

47s., ISBN 978-80-254-2360-5.  

 Vybrané dílo přináší přehled aktuálních právních norem, které upravují podmínky 

bezpečnosti práce v silniční dopravě, ale i konkrétní tipy, příklady a situace jak nedodržování 

zásad bezpečnosti na pozemních komunikacích může ohrožovat zdraví a životy lidí.    
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3 Právní rámec a právní předpisy se zaměřením na bezpečnost 

osobních motorových vozidel 

Provozování motorových vozidel musí být nezbytně v souladu se současnými 

právními předpisy, vyhláškami a normami. Problematiku spojenou s tímto tématem upravují 

následující právní předpisy. 

- Ústava České republiky 

- Listina základních práv a svobod 

- Občanský zákoník 

- Zákon o pozemních komunikacích 

- Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích 

- Trestní zákoník 

- Zákon o přestupcích 

- Zákon o provozu na pozemních komunikacích 

- Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

3.1 Zákon č. 1/1993 Sb. 

 Ústava České republiky je nejvyšším právním předpisem České republiky. Text ústavy 

je rozdělen do preambule a osmi hlav, kterými jsou základní ustanovení, moc zákonodárná, 

moc výkonná, moc soudní, nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, územní samospráva 

a přechodná a závěrečná ustanovení. Ústava České republiky byla přijata dne 

16. prosince 1992 Českou národní radou. Nabyla účinnosti dne 1. ledna 1993. Je v ní 

deklarováno, že Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený 

na úctě k právům a svobodám člověka a občana.[12] 

3.2 Zákon č. 2/1993 Sb.  

 Je zákon garantující dodržování lidských práv a svobod. Ústavní zákony, jiné zákony 

a další právní předpisy, jejich výklad a používání musí být v souladu s Listinou základních 
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práv a svobod. Zákon má 44 článků členěných do šesti hlav. Listina je zařazena jako druhý 

dokument do tzv. ústavního pořádku České republiky. Její místo je hned za Ústavou České 

republiky. [14] 

3.3 Zákon č. 13/1997 Sb. 

 Zákon upravuje kategorizaci jednotlivých pozemních komunikací. Dále jejich stavbu, 

podmínky užívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků komunikací a jejich uživatelů 

a výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními 

úřady. Skládá se celkově ze sedmi jednotlivých částí. [13] 

3.4 Zákon č. 89/2012 Sb. 

 Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, 

majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva 

na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. Uvádí také, 

že všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní ochrana. 

Vlastník má také právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně 

zasahuje. [20] 

3.5 Zákon č. 56/2001 Sb.  

Zákon upravuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích. Upravuje 

technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich 

technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích. Stanovuje práva a povinnosti 

vlastníků a provozovatelů vozidel a v neposlední řadě kontroly technického stavu vozidel 

v provozu. [19] 

3.6 Zákon č. 40/2009 Sb. 

Trestní zákoník je zákon, který uceleným způsobem upravuje hmotné trestní právo. 

Obsahuje ustanovení, která jsou společná všem trestným činům, vymezuje základy trestní 

odpovědnosti, ukládání trestů a ochranných opatření, výklad používaných pojmů. Katalog 

trestných činů je řazen do třinácti hlav, které jsou podle příbuznosti rozděleny. [16] 
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3.7 Zákon č. 200/1990 Sb.  

Zákon o přestupcích vymezuje přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní 

samosprávě, dále pak samotné řešení těchto přestupků. Podle tohoto zákona je přestupek 

jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno 

v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních 

právních předpisů anebo o trestný čin. Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací 

přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo 

nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben 

zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané 

situaci odvrátit jinak. [15] 

3.8 Zákon č. 361/2000 Sb. 

Zákon upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích 

podle zvláštního právního předpisu, pravidla provozu na pozemních komunikacích, úpravu 

a řízení provozu na pozemních komunikacích, řidičská oprávnění a řidičské průkazy 

a vymezuje působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky a také 

provozu na pozemních komunikacích. [17] 

3.9 Zákon č. 22/1997 Sb. 

 Zákon stanovuje způsob technických požadavků na výrobky, které by mohly ohrozit 

zdraví nebo bezpečnost osob, majetku nebo přírodního prostředí. Dále pak práva a povinnosti 

osob, které uvádějí na trh rizikové výrobky. Práva a povinnosti právnických nebo fyzických 

osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním 

českých technických norem. [16] 
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4 Statistické údaje 

V období od 1. 1. 1980 do 31. 12. 2014 bylo na území České republiky policií řešeno 

celkem 4 579 980 nehod. V roce 2014 bylo celkově zaznamenáno 85 859 dopravních nehod 

(v roce 2013 to bylo 84 398 dopravních nehod).  V průměru tedy téměř 242 dopravních nehod 

denně. Z dostupných statistik vyplývá, že trend poklesu dopravních nehod byl patrný v letech 

2005 - 2009. Od roku 2009 pak můžeme pozorovat nárůst četností dopravních kolizí. V roce 

2009 bylo zaznamenáno vůbec nejméně dopravních nehod od roku 1984. Naopak vývoj 

posledních let vykazuje nárůst nehodovosti navzdory implementaci moderních 

bezpečnostních prvků v osobních vozidlech. Od roku 2001 došlo ke zvýšení povinné hranice 

pro nahlášení nehody na 20 000 Kč a od 1.7.2006 na 50 000 Kč. Následně v roce 2009 se 

hranice pro povinné hlášení nehody zvýšila na 100 000 Kč. Z těchto důvodů nemají údaje 

o celkovém počtu nehod v současné době dostatečnou vypovídací hodnotu. [60] 

  Obrázek 1: Počty nehod v silničním provozu CR šetřených Policií ČR [60] 
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 Statistiky úmrtí v kontextu dopravních nehod v České republice ukazují příznivý 

vývoj v počtu usmrcených osob, přesto nelze brát tyto výsledky za úspěch. V roce 2014 došlo 

na pozemních komunikacích v České republice ke zvýšení počtu usmrcených osob. Počet 

usmrcených osob v roce 2014 je druhý nejnižší od roku 1980 (nejméně usmrcených osob bylo 

statisticky zjištěno v roce 2013 – kdy se jednalo o 583 osob a nejvíce usmrcených osob 

v důsledku nehod v silničním provozu bylo v roce 1994, kdy zahynulo 1 637 osob). Ani 

v jednom z měsíců roku 2014 nebyla překročena hranice 80 usmrcených osob. Celkový počet 

629 usmrcených osob je druhý nejnižší údaj také od roku 1961, kdy nejvíce usmrcených bylo 

v období 1968 - 1969 – 1 758 osob. V průběhu těchto let klesl celkový počet usmrcených 17x 

pod hranici 1 000 osob, z toho 3x pod hranici 700 osob. Na druhé straně statistik je třeba 

zmínit, že byla také překročena 6x hranice 1 500 usmrcených osob. [46] 

 

          Obrázek 2:Absolutní počty usmrcených osob v silničním provozu ČR [60] 

 

 



8 

 

 Porovnáním jednotlivých čtvrtletí roku 2014 vyplývá, že počet usmrcených osob byl 

v porovnání s rokem 2013 vyšší ve všech čtvrtletích. Nejvyšší nárůst zaznamenáváme ve 

druhém čtvrtletí, kde rozdíl činí 21 osob, tj. nárůst o 16,4 %. Z dostupných dat dále vyplývá, 

že počet usmrcených osob ve třetím čtvrtletí překročil hranici 200 osob. V předchozím roce 

v žádném čtvrtletí tato hranice nebyla překročena. [46] 

Tabulka 1: Porovnání nehod v roce 2014 a 2013 [46] 

Čtvrtletí rok 2014 Rok 2013 rozdíl v % 

I. čtvrtletí 116 112 3,57 

II. čtvrtletí 149 128 16,41 

III. čtvrtletí 208 191 8,90 

IV. čtvrtletí 156 152 2,63 

celkem 629 583 7,89 

 

 Do budoucna se předpokládá, že ve vyspělých státech se počty zraněných 

a usmrcených osob budou snižovat. V rozvojových zemích, které teprve zažívají rozmach 

automobilizmu, se počty nehod budou i nadále zvyšovat. Počet těžce a lehce zraněných osob 

v ČR je znázorněn na obr. č. 3. V roce 2014 je nejnižší údaj těžce zraněných osob od roku 

1989 (maximální počet těžce zraněných osob byl evidován v roce 1997). Od roku 1961 klesl 

počet těžce zraněných 4x pod hranici 3 000 osob, 3x byla překročena hranice 9 000 osob. 

Počet lehce zraněných osob se eviduje od roku 1989. Nejméně lehce zraněných bylo 

evidováno v roce 2010 – 21 610 osob a naopak nejvíce lehce zraněných osob připadá na rok 

1996, kdy bylo zraněno 31 296. Od roku 2003 dochází k tendenci poklesu lehce i těžce 

zraněných osob na pozemních komunikacích v ČR.  Omezováním nadměrné rychlosti, 

omezením řízení pod vlivem alkoholu a častější kontroly používání bezpečnostních pásů 

snižují výrazně počet usmrcených a zraněných osob na českých silnicích. Bezpečnost 

silničního provozu je vysokou mírou ovlivněna pozorností, ohleduplností a vzájemným 

respektem v provozu i dodržováním platných silničních pravidel a norem. [53, 43] 
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Obrázek 3: Absolutní počty osob zraněných v silničním provozu ČR [60] 

 Z uveřejněných statistik vyplývá, že současná dopravně bezpečnostní strategie 

nefunguje v případě zraněných tak efektivně jako v případě usmrcených. Velké množství 

těžkých zranění s sebou nese celoživotní následky (nejčastější typy těžkých zranění jsou při 

dopravních nehodách hlavně poranění hlavy a mozku, následovány poraněními páteře 

a končetin). Každoroční ztráty z pohledu ekonomiky způsobené těžkými zraněními jsou 

odhadovány na 2 % celkového HDP Evropské unie. V ČR jsou ekonomické ztráty spojené 

s těžkými zraněními nezanedbatelně vyšší jak u usmrcených. Nejohroženější skupinu 

představují zejména nechránění účastníci provozu (cyklisté, chodci a motocyklisté) 

a specifické věkové skupiny (děti a starší lidé). Základním kritériem pro to, aby bylo možné 

nějakou strategii pro snížení počtu zraněných vytvořit, je nezbytné nejdříve definovat lehké 

a těžké zranění. Obě tyto definice představují v současné době zásadní problém. V zemích 

Evropské unie neexistuje jednotná definice lehkého a těžkého zranění při dopravní nehodě. 

Mnohočetnost definic vychází z různorodosti možných kritérií. Závažnost zranění je možné 

definovat podle délky pracovní neschopnosti, délky pobytu v nemocnici, typu zranění nebo 
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například doby rekonvalescence. Druhým problémem se jeví míra a kvalita zaznamenávání 

dat. Údaje o zraněných jsou zaznamenávány ve dvou databázích a to v policejních 

a nemocničních. Jak moc se údaje v těchto databázích od sebe liší, záleží na způsobu sběru 

a vyhodnocování konkrétních dat. Proto není možné přesně vyhodnocovat statistické údaje 

zraněných osob komplexně napříč spektrem Evropské unie. [45] 

4.1 Viníci nehod  

Za účastníka dopravní nehody se považuje každý, kdo se v čase a místě dopravní 

nehody přímým způsobem účastnil této události. Za usmrcenou osobu v rámci dopravní 

nehody se považuje ten, kdo zemřel na následky způsobené dopravní nehodou, nejpozději 

však do 30 dnů po dopravní nehodě. Evidenci dopravních nehod vede policie ČR. Evidence 

musí obsahovat údaje o vozidlech, účastnících dopravní nehody, dále pak údaje o místu 

a době dopravní nehody. V neposlední řadě také údaje o příčinách jednotlivých dopravních 

nehod. Centralizovanou evidenci dopravních nehod vede Ministerstvo vnitra. Policie ČR 

zpravidla určuje viníka dopravní nehody. V případech, kdy je vina jednoznačná a zároveň se 

nejedná o závažnější nehodu, může policista o viníkovi rozhodnout na místě. Závažnější 

dopravní nehody mohou být šetřeny v soudním řízení. Z obrázků č. 4 vyplývá, že nejvíce 

nehod zaviní řidiči motorových vozidel. Jedná se bezmála o 85% z celkového počtu nehod. 

Rapidní nárůst počtu dopravních nehod zaznamenáváme u nehod zaviněných lesní zvěří 

a množstvím domácích zvířat. V provozu na pozemních komunikacích stouply především  

 Obrázek 4: Přehled viníků a zavinění nehod [46] 
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počty nehod způsobené řidiči jednostopých vozidel. Naopak mírný pokles můžeme evidovat 

na počtu zaviněných nehod způsobených nákladními automobily. Na nehodách chodců se 

podílely děti v 441 případech, při nichž byla 1 osoba usmrcena. Mladí cyklisté zavinili 

celkový počet 264 nehod. Nehody dětí cyklistů si vyžádaly 1 usmrcenou osobu stejně jako 

v roce 2013. V následující tabulce č. 2 je znázorněn přehled četností nehod, usmrcených osob 

podle sledovaných viníků a podíl těchto viníků na celkovém počtu nehod v roce 2014. [22] 

Tabulka 2: Porovnání usmrcených osob rok 2014 a 2013 [46] 

zavinění počet usmrcených rozdíl 

řidiči osobních automobilů 432 43 

řidiči motocyklů 58 19 

řidiči nákladních automobilů solo 42 -11 

cyklisti 29 4 

řidiči nákladních automobilů s návěsem 23 10 

chodci 13 -9 

řidiči autobusů 6 -1 

 

4.2 Vliv věku na činnost řidiče  

 V roce 2013 bylo způsobeno 29 % dopravních nehod řidiči s praxí do 5 let, což je 

zdaleka nejvíce ze všech řidičských skupin. Je potřeba zdůraznit zaměření na tuto cílovou 

skupinu řidičů. Především je nutné se zabývat systémovými změnami ve výcviku nových 

řidičů. [35] 

 V letech 2012-2013 provedla společnost Goodyear mezinárodní průzkum mezi 

mladými řidiči a instruktory autoškol. Mezinárodní průzkum byl zaměřen na chování 6 400 

mladých řidičů ve věku do 25 let v 16 zemích (Jižní Afrika a 15 evropských). Výzkum byl 

navržen tak, aby zmapoval myšlení mladých řidičů a mohl poskytnout objektivní data 

o chování mladé generace na silnicích. Závěr průzkumu měl zjistit názory mladých motoristů 

na školení řidičské přípravy, jejich chování během prvních let individuální řidičské praxe 

a také postoje mladých motoristů k základním problémům motorismu. Z výsledků průzkumu 

vyplývá, že více než 25 % mládeže je přesvědčeno, že by opakovaně v řidičských zkouškách 
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neuspěla, pokud by je musela absolvovat s odstupem času znovu. Více než 50 % 

dotazovaných udává nedostatek výcviku v základních dovednostech (řízení v noci, couvání, 

řešení krizových situací atp.). Mladí čeští řidiči se nadprůměrně domnívají, že je v ČR snadné 

získat řidičské oprávnění. Naopak si nejméně věří, kdyby měli znovu absolvovat zkoušku 

z řidičského oprávnění. Evropští učitelé provozující autoškoly, zastávají názor, že dnešní 

mládež riskuje mnohem více než předcházející generace. Jako hlavní příčiny uvádějí 

podprůměrné povědomí nováčků o možných následcích dopravních nehod, nepozornost 

způsobená mobilními telefony, nedostatek zkušeností, užívání drog, alkoholu a klam 

nesmrtelnosti. [52, 35] 

 Z obr. č. 5 jasně vyplývá, že v provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2014 

zraněno nejvíce osob ve věkové kategorii 25-34 let. Všeobecně jsou nejrizikovější skupinou 

osoby v letech 25-44 let.  

 

 Ve stáří se snižuje tělesná a duševní potence člověka. U přibližně dvou třetin populace 

se již kolem 55 let věku citelně prodlužuje nutný čas k pohybové odpovědnosti na zvukový 

nebo světlený podnět, zužuje se zorné pole, zhoršuje se adaptace oka na tmu a šero, zvyšuje se 

citlivost na světelné oslnění a myšlenkové procesy se značně zpomalují. Nastávají také potíže 

s rozhodováním a všechny tyto aspekty mají za následek, že senioři jsou jednou 

z nejohroženějších cílových skupin chodců v silničním provozu. Všeobecně jsou chodci podle 

Obrázek 5: Přehled zraněných osob podle věku v roce 2014 [46] 
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statistických hodnocení nejméně desetkrát více ohroženi než samotní řidiči vozidel. Tento 

počet dramaticky vzrostl v roce 2001, kdy se do statistik promítla přednost chodců na 

přechodech. Intenzita ohrožení chodců vozidly bývá v průběhu týdne i samotného dne 

rozdílná. Frekvence nehod se zvyšuje spolu s podmínkami, jako jsou například šero, rozbřesk 

nebo déšť či noc. Senioři nad 64 let tvoří nejpočetnější skupinu usmrcených osob v obci za 

rok 2014. Ostatní věkové skupiny pak tvoří významně nižší podíl ze všech usmrcených osob 

v obci. Tento údaj můžeme přisoudit faktu, že s přibývajícím věkem dochází ke stárnutí 

a snížení schopnosti pohotově reagovat na překvapivé a komplikované situace. [27, 28] 

 Mezi první příznaky stárnutí lze zahrnout úbytek zrakové ostrosti a sluchového ústrojí. 

Řidiči okolo 55 let již mají ochabující reakce a značný pokles adaptace na zrakové podněty. 

Tyto problémy byly zaznamenány u osob s věkem převyšujícím 65 let. U velké většiny řidičů 

nad 65 let se projevují problémy s pamětí a může stagnovat i myšlenková produktivita. 

Projevují se nedostatky v řešení překvapivých a nových dopravních situací. Tělesný 

a zdravotní stav trápí příznaky bolestí kloubů, kolísavý krevní tlak, ateroskleróza aj. Příčiny 

nehod se liší v závislosti na věku. U mladých motoristů jsou zdrojem havárií hlavně 

neopatrnost, agresivita a nepřiměřená rychlost, u starých osob se jedná o moment překvapení 

i třeba v poměrně nízkých rychlostech. Srovnání nehodovosti mladých řidičů do 24 let s řidiči 

nad 60 let, vykazuje zhruba poloviční míru zavinění. Starší motoristi s praxí mohou 

kompenzovat omezení, která pramení z jejich věku, pomocí zkušeností a vyrovnanosti. 

Disponují návykovým bezpečnostním klíčem, jenž zahrnuje zralost, předvídavost 

a sebekritické hodnocení vlastních schopností. Díky těmto vlastnostem u řidičů odpadávají 

rizika selhání pro mladší ročníky (riskování v provozu, agresivní styl jízdy, neschopnost 

předvídat, potřeba imponovat, lehkomyslnost aj.). [28, 17] 
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5 Dopravně psychologický profil řidičů 

 Sociální systém dopravy je charakterizován vztahy mezi různými účastníky dopravy. 

Na pozemních komunikacích se rozvíjí dopravní společenství, které vyžaduje zachovávat 

formální i neformální pravidla. Formální pravidla jsou určena příslušnými předpisy 

a neformální vyplývají z chování účastníků provozu, chodce nevyjímaje. Automobilismus, 

který v současné době dosáhl nebývalých rozměrů, předpokládá u motoristů ohleduplnost, 

slušnost, vstřícnost, ale i určitou kvalitu mezilidských vztahů. Chování v roli řidiče souvisí 

s jeho převažujícími vlastnostmi, výchovou a životem v rodině. [27] 

5.1 Řidič začátečník 

 Začínající řidiči nemusí nutně patřit do skupiny věkové kategorie 18 až 25 let, ale 

může se jednat o rozdílné věkové kategorie. Celkově existují tři základní typy skupin mladých 

řidičů. [27] 

 První typ začátečníka se orientuje v právních předpisech a ví, že nemá dostatek 

zkušeností, ale nedbá. V tomto případě dominují nezralost, dovednosti a dobré schopnosti. Při 

jízdě mohou být patrné nepříznivé sklony k sebeprosazování, sebepřeceňování a potřebou 

hledání nových zážitků. Významnou roli zde hraje unáhlenost, předvídavost a nedostatečná 

sebekontrola. Lehkomyslnost, suverenita a soupeřivost představují prostředí pro vznik 

nepřiměřené agresivity a vysoké rychlosti. Dopravní chování takového jedince je 

poznamenáno nerespektováním pravidel, neadekvátnímu hodnocení rychlosti jiných 

i vlastních vozidel a tendencí k nepřiměřené rychlosti jízdy. Předjíždějící manévr poté bývá 

neopatrný a neuvážený. Uchyluje se k agresivním reakcím, touze po dobrodružství, 

k předvádění se, netoleranci a nepokládá tento typ reakcí za nepřirozené a také proto častěji 

v praxi selhává. Mnohé situace, které jsou mu již známé má tendenci podceňovat 

a neuvědomovat si, že může dojít k prodlevě reakčního času. Řidič má potíže chápat důsledky 

svého chování. [27, 28] 

 Druhý typ začátečníka má také omezené zkušenosti a řidičskou nevyzrálost. Má ale 

také tendence k sebepodceňování, úzkosti a obavy z jízdy v náročných podmínkách 

a situacích. U většiny těchto řidičů převažuje smysl pro povinnost, dodržování předpisů 

a odpovědnost, byť jsou tyto emoce labilnější, a proto také v náročných situacích selhávají.  
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 Třetí a tedy poslední typ je umístěn někde mezi okraji prvních dvou typů začátečníků. 

Jde o řidiče odpovědnější, předvídavější, rozvážnější s nadprůměrným „řidičským mentálním 

věkem“, který může díky emotivní vyrovnanosti podřizovat chování nižší praxe 

i nezkušenosti a na základě toho upravovat styl jízdy a přizpůsobovat se dopravnímu provozu 

v závislosti na aktuálním dění v provozu. [28, 27] 

5.2 Mladý řidič 

 Mladým řidičem je zpravidla označován člověk ve věku 26 až 35 let. V tomto věku již 

řidič disponuje vyzrálými smyslovými funkcemi. Dovednosti a schopnosti u něj zvyšují 

sebevědomí, které jsou v rozporu s omezenými zkušenostmi a nedlouhou praxí. Řidičská 

inteligence není ještě zcela nasycena. S tímto souvisí i sklony k rychlé jízdě, riskování a chuti 

soutěžit. Recidivita přestupků není u těchto řidičů ničím výjimečným. Druhý typ mladých 

řidičů zpravidla splyne s rostoucí praxí s řidiči ve středním věku. Řidičský „mentální věk“ je 

schopen se rychle učit a naučené zkušenosti uplatňovat v dopravním provozu. Vyzrává 

řidičská inteligence. Obezřetnost, seberegulace, odpovědnost a předvídavost se pozvolna 

stává pro tuto kategorii normou. Sklony k podhodnocení rychlosti vozidel a sebepřeceňování 

postupně mizí. [28, 27] 

5.3 Řidič středního věku 

 Zde se jedná o vyzrálé řidiče s odpovídajícími smyslovými funkcemi a s přiměřenými 

dovednostmi a schopnostmi. Hlavní předností oproti předchozím typům řidičů je praxe, která 

napomáhá zvládání krizových situací a dispozice dostatečných zkušeností. Řidičská 

inteligence je zde úměrná s naježděnými kilometry a potřebou se zdokonalovat. Řidič 

přizpůsobuje jízdu dopravním podmínkám a situacím. Dokáže odhadovat chování ostatních 

řidičů a předvídat jejich reakce. Situace v provozu hodnotí realisticky a střízlivě. Má snahu 

s nadhledem vnímat riskantní a agresivní chování řidičů, a snahu se jim vyhnout. Nedá se 

lehce vyvést z klidné jízdy, vyprovokovat anebo strhnout k náhlému soutěžení. Je si vědom 

důsledků případného střetu vozidla. [27, 28] 
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5.4 Řidič senior 

 Nižší míru schopností senior nahrazuje nabytými zkušenostmi a dlouholetou praxí. 

Mají tendenci k pomalé a opatrné jízdě. Neradi riskují a uvědomují si, na co mají. Problémy 

se mohou vyskytnout v hustém dopravním prostředí a pro ně málo přehledném městském 

provozu. Pomalejší reakce se promítají v pomalejším vnímaní. Překvapivé situace jsou 

hodnoceny s nejistotou a reakce mohou být opožděné, impulsivní nebo žádné. Výhodou 

těchto řidičů je, že emoce obvykle nemají navrch. Nelze však vyloučit tendenci 

k stereotypnímu chování a k fixaci vnímání. Může docházet k častému přehlédnutí 

a opomenutí. Další problémy, které se u seniorů mohou vyskytnout, jsou chronická 

onemocnění a z toho plynoucí užívání léků, které ztěžují pozornost a koncentraci. Hloubkové 

vidění a rozlišování barev bývá narušeno. Všechny tyto aspekty patřící k přirozeným 

projevům stáří se u seniorů s přibývajícím věkem prohlubují, avšak většina řidičů se s nimi 

dokáže vyrovnat. [27] 

5.5 Profesionální řidič 

 Hlavní roli sehrává kladná motivace k práci a praxe získána dlouholetou zkušeností. 

Opakovaná školení a výchova pozitivně působí na znalosti řidiče z povolání a mohou 

upevňovat jeho sebedůvěru. Dominují u nich znaky vyváženosti, přizpůsobivosti, emotivní 

stability, rozvážnosti, trpělivosti, obezřetnosti, samostatnosti, rozhodnosti, spolehlivosti, 

předvídavosti a odpovědnosti. Většina řidičských dovedností jako jsou schopnosti 

koncentrace, vizuální paměti, reagování a řidičská inteligence leží v pásmu průměru až 

nadprůměru. Zkušený profesionální řidič má vozidlo i sebe plně pod kontrolou a je schopen si 

poradit v krizových situacích a myslet za druhé. [27] 
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6 Pasivní bezpečnostní prvky 

 Vznik systémů pasivní bezpečnosti a jeho implementace do automobilů probíhá již od 

sestrojení prvních vozidel. Výzkum nových materiálů, rozvoj elektroniky, její stále vyšší 

integrace a vývoj nových konstrukčních technologií umožňují vytvářet stále nové systémy. 

Jejich postupným modernizováním a zdokonalováním se dnešní systémy bezpečnosti 

dopracovaly až do vysoké úrovně spolehlivosti.  

 Pasivní bezpečnostní prvky mají za úkol chránit pasažéry ve vozidle a předcházet tak 

újmám na zdraví, nebo minimalizovat riziko úmrtí v případě dopravní nehody či jiné kolize. 

Pasivní bezpečnost se mimo jiné zabývá i systémy, které chrání ostatní účastníky dopravních 

nehod (především chodce, cyklisty a posádky ostatních vozidel). Za pasivní prvky tedy 

považujeme ty, které pokud už ke kolizi dojde, snižují následky nehody na účastnících 

dopravní nehody. [50] 

 Systémy pasivní bezpečnosti jsou nejstaršími prvky v oblasti bezpečnosti vozidla. 

Systémem pasivní bezpečnosti je systém, který snižuje následky nárazu během nehody. 

Chrání členy posádky před vznikem poranění nebo snižuje jejich rozsah. Zařízení jako 

trojbodový bezpečnostní pás se stal v čase jeho vzniku převratným vynálezem a ve spojení 

s airbagy se stal základem pasivní bezpečnosti moderních vozidel. Deformační zóny vozidla 

přispěly k zmírnění nárazů automobilů při dopravní nehodě. V této kapitole se zaměřím na 

nejpoužívanější systémy pasivní bezpečnosti ve vozidlech, jejich funkci a základní princip.  

6.1 Deformační zóny a absorpce nárazu 

 Jedním ze základních bezpečnostních prvků automobilu, kterému se v posledních 

desítkách let věnuje vysoká pozornost, je celková konstrukce osobních vozidel s ohledem na 

deformaci při nárazu a ochraně pasažéra. Jedná se o snahu zjistit jaký je průběh dopravní 

nehody v různých scénářích s ohledem na deformaci automobilu. Tyto údaje jsou velmi 

důležité při konstrukci a zvyšovaní bezpečnosti karoserie. Nejčastěji se tyto zóny nacházejí 

v přední a zadní části automobilu. Jsou to místa na karosérii a podvozku automobilu, která 

byla zkonstruována tak, aby pohltila energii při nárazu a zabránila jejímu rozšíření do 

prostoru pro cestující a posádku vozu. Používání deformačních zón dramaticky zvýšilo 

možnost posádky přežít masivní nárazy. [56, 11, 5] 
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 Z hlediska bezpečnosti pasažérů se na konstrukci automobilu kladou dva základní 

a nejdůležitější požadavky vyplývající z hlavních deformačních zón karosérie. První a možná 

důležitější požadavek je, aby přední a zadní část vozidla (oblast motoru a zavazadlového 

prostoru) byla v případě daného druhu nárazu schopna absorbovat největší část deformační 

energie, která vzniká při daném nárazu. Za druhé musí být oblast pro pasažéry dostatečně tuhá 

a pevná, aby v případě nehody zůstal zachován dostatečný prostor pro přežití řidiče 

a ostatních pasažérů automobilu. Mimořádně pevná karosérie je základem pro všechny typy 

nehod. V oblastech pro posádku je požadovaná minimální deformace materiálů. Proto se pro 

tyto oblasti využívají vysokopevnostní materiály pro dosažení dostatečné tuhosti karoserie. 

Vyžadovaná je proto robustní konstrukce prahů a sloupků vozidel. U moderních automobilů 

zajišťuje přední a zadní část automobilu, která je progresivně deformovatelná, optimální 

průběh deformace k co největšímu pohlcení vzniklé energie během nárazu. Vhodnou 

konstrukcí přední a zadní časti automobilu je tak možné dosáhnout lepší ochrany prostoru pro 

cestující. Starší automobily měly nesprávně zvolené deformační zóny a docházelo tak 

k extrémně rychlému zpomalení při nárazu. Pro zabránění vniknutí motoru automobilu do 

prostoru pro posádku je požadována speciální konstrukce uložení motoru. Motor automobilu 

je tak v případě nárazu směrovaný do prostoru pod posádkou. Deformační charakteristika 

přední části automobilu by měla mít stupňovitý progresivní průběh složený z pěti celkových 

stupňů. Patří do něj: [56, 5, 11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Rozložení sil působících při čelním nárazu [32] 
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- ochrana při nízkých rychlostech, 

-  kompatibilita (ochrana spoluúčastníka nehody),  

- vlastní ochrana, 

- prostor pro přežití,  

- ochrana chodců. [50] 

 

 Materiály používané v konstrukci vozidel musí splňovat celou řadu kritérií pro jejich 

správnou aplikaci ve výrobě automobilů. Současné trendy zvyšují užitkové vlastnosti výrobků 

směřujících k vývoji a aplikaci různých druhů ocelových plechů s vyššími pevnostními 

vlastnostmi. Do této kategorie ocelí můžeme zařadit všechny, které mají mez kluzu Re ≥ 210 

MPa, a zároveň mají dobrou lisovatelnost. V současné době je největší pozornost orientována 

na moderní vysokopevností ocele AHSS a ultravysokopevnostní UHSS. Dané skupiny ocelí 

jsou velmi dobře tvarovatelné. Jsou charakterizovány velmi dobrou kombinací životnosti, 

pevnosti, svařitelnosti a pohlcování rychlosti deformace. Charakteristiky těchto ocelí mají za 

úkol především snížit hmotnost konstrukce automobilu a zvýšit bezpečnost posádky. Výrobci 

využívají k dosažení požadovaných plastických a pevnostních vlastností plechů různé 

mechanizmy zpevňování ocelí. Hlavním a základním rozdílem mezi vysokopevnostní HSS 

a moderní vysokopevnostní AHSS je v jejich mikrostruktuře. HSS charakterizujeme jako 

jednofázovou feritickou ocel. AHSS jsou v hlavní míře multifázové ocele. Průběh rozložení 

jednotlivých sil při čelním a bočním nárazu můžeme vidět na obr. č. 6 a 7. [5, 11, 56] 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Rozložení sil působících při bočním nárazu [32] 
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6.2 Bezpečnostní pás 

 Velké množství zranění pasažérů vozidla jsou způsobené nárazem do volantu, palubní 

desky, čelního skla, bočních skel a střechy vozidla. Pro účely zmírnění nebo úplného 

zabránění těchto zranění byl vyvinut bezpečnostní pás, jehož úlohou je absorbovat energii 

nárazu a snížit vážnost poranění. Mezi nejznámější využívané bezpečností pásy řadíme: 

- Dvoubodový pás: tyto pásy jsou uchyceny ve dvou bodech stehna, případně boky 

cestujícího. V současné době jsou využívány nejčastěji v letecké dopravě při přepravě 

osob. 

- Popruh přes rameno: pás je ukotvený ve dvou bodech a omezuje cestujícího v oblasti 

boků a přes rameno. 

- Tříbodový pás: pás ukotvený ve dvou bodech v oblasti boků a jedním přes rameno. 

- Vícebodové pásy: pásy jsou ukotvené na více místech. Tento typ pásů se využívá 

hlavně u vozidel určených pro motoristické závody. [44, 6, 30] 

 Společnost Volvo vyvinula v roce 1959 první tříbodový bezpečnostní pás, který se 

později stal povinnou výbavou automobilů současnosti. Bezpečnostní pás tvaru Y rozkládá 

energii prudkého nárazu v důsledku dopravní nehody na oblasti ramen, hrudníku a boků. 

Mezi základní části tříbodového pásu patří navíječ bezpečnostního pásu, upínací přezka 

bezpečnostního pásu, zámek bezpečnostního pásu a napínač zámku. [44, 6, 30] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Ukotvení tříbodového bezpečnostního pásu [50] 
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 Hlavním úkolem navíječe bezpečnostního pásu je držet pás neustále napnutý. Tento 

proces zabezpečuje pružina ve tvaru cívky. Po vytáhnutí pásu se cívka otáčí proti směru 

hodinových ručiček, čímž se napíná a udržuje neustále napnutý pás. Samotný mechanizmus 

navíjení pásu je uložen v případě předních dveří v bočním sloupku. [30, 44, 6] 

 Napínač bezpečnostního pásu je založen na principu zapálení zapalovače napojeného 

na elektrody v okamžiku, kdy nastane náraz vozidla. Následně nastává vznícení zápalné směsi 

ve válci, a tlak, který se po výbuchu vytvoří, vytlačí píst, který otočí navíječem protisměru 

hodinových ručiček. Tento proces má za následek napnutí pásu. Různé automobilové 

společnosti používají odlišné způsoby napínání pásu. Automobilové společnosti integrují do 

základní mechanické konstrukce bezpečnostních pásů různé doplňky a za pomoci elektroniky 

dodávají tomuto prvku pasivní bezpečnosti jistou míru inteligence a komfortu. Můžeme sem 

zahrnout samočinné upínání pásu po zavření dveří nebo nastartování vozidla a taky indikace 

nezapnutého bezpečnostního pásu, vyhodnocovaná na základě informací ze senzoru obsazení 

vozidla, používaného ve spolupráci s airbagy. Používáním bezpečnostních pásů se podle 

americké studie z roku 1996 o polovinu snížilo riziko vzniku smrtelného zranění. [44, 6] 

6.3 Bezpečnostní vzduchový vak 

 Airbagy jsou další položkou pasivní bezpečnosti výbavy automobilu, která se 

k dnešnímu dni řadí ke standardní výbavě každého vozidla. Spolu s bezpečnostními pásy se 

jedná o nejefektivnější známou formu pasivní bezpečnosti. První zmínka o airbagu 

v automobilovém průmyslu přichází v roce 1951. V současnosti, existuje celá řada různých 

druhů airbagů, ale hlavní úlohu stálé plní čelní airbag, jehož funkcí je zabránit srážce horní 

části těla s tvrdými částmi palubní desky. Všeobecnou úlohou airbagu je zpomalit rychlost 

cestujícího v čase nárazu, a to s žádnými nebo jen malými následky. Do moderních vozidel se 

v současné době montuje více druhů airbagů: [2] 

- Čelní airbag umístěný ve volantu nebo v přístrojové desce na straně spolujezdce. 

Zabraňuje kontaktu hlavy s volantem, palubovou deskou nebo nárazu do čelního skla. 
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- Boční airbagy se nacházejí ve dveřích nebo proti středovému sloupku v sedadle. Po 

aktivaci vyplní prostor mezi dveřmi a sedadlem a mají zabránit poranění dolní části 

břicha a pánve. 

- Hlavové airbagy se nacházejí ve stropě po stranách nad dveřmi vozidla. Zabraňují 

poranění hlavy a v případě převrácení vozidla jsou schopné udržet tlak až po dobu 7 

sekund od nárazu. 

- Kolenní airbagy v místech pod volantem chrání před poraněním nohou.  

- Airbagy, které chrání před nárazem zezadu, jsou umístěné ve střeše nad zadním 

oknem. Při nárazu vytvářejí ochranu v podobě záclony. [50] 

 Bezpečnostní vaky se skládají ze třech základních částí, kterými jsou vak, 

akcelerometr s řídící jednotkou airbagu a plynový generátor. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plynový vak je vyrobený z tenké nylonové tkaniny. Je pečlivě složený a umístěný do 

volantu, palubní desky, případně dveří. Vaky jsou vyráběné v různých objemových 

Obrázek 9: Umístění airbagů ve vozidle [3] 
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velikostech. Vak na straně řidiče má objem asi 65 litrů, na straně spolujezdce je to až 90 litrů, 

protože prostor před spolujezdcem je větší.  [50] 

  Akcelerometr je senzor, který snímá okamžité zrychlení, na základě čehož se následně 

vyhodnotí, kdy má nastat nafouknutí airbagu. Moderní akcelerometry jsou malé integrované 

obvody založené na principu mikromechanických prvků. Vyhodnocovány jsou elektronikou 

v řídící jednotce airbagu, která následně vysílá signál k plynovému generátoru. Airbag se 

nafoukne v okamžiku, kdy je síla nárazu vyšší nebo rovna nárazu do stěny v rychlosti 16-24 

kilometrů za hodinu. [29] 

 Plynový generátor slouží k okamžitému nafouknutí plynového vaku. K nafouknutí 

vaku je využíván rychlý proud plynného dusíku, který vzniká při chemické reakci azidu 

sodného (NaN3) s dusičnanem draselným (KNO3). V momentu nárazu akcelerometr 

zaznamená prahové hodnoty zrychlení. Naměřené hodnoty zpracuje řídící jednotka airbagu, 

která vyšle signál generátoru. Poté následuje odpálení rozbušky a chemická reakce za vzniku 

plynného dusíku. Vak se naplní rychlostí 322 kilometrů za hodinu. Okamžitě po nárazu se 

pomocí otvorů ve vaku plynný dusík vypouští. Je to důležitý proces, který brání, aby nedošlo 

k prudkému odrazu do sedadla. To by mohlo mít za následky další sekundární zranění. Celý 

proces nafouknutí vaku trvá přibližně 60 milisekund. V případě bočního nárazu je deformační 

zóna kratší, proto musí být airbag připraven o něco rychleji. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Složení plynového generátoru [50] 
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6.4 Aktivní opěrka hlavy 

 Jedná se o moderní prvek pasivní bezpečnosti. Jeho smyslem je především zajištění 

bezpečnosti a omezení následků předních a zadních nárazů, které jsou při dopravních 

nehodách velmi časté. Aktivní opěrka hlavy má za úlohu přiblížit se v čase nehody co nejblíže 

k pasažérově hlavě tak, aby podložila jeho hlavu a vystužila tak jeho krční páteř a pomohla 

zachytit setrvačné síly, které v momentu nehody poškozují krční páteř. Systém je zabudován 

do sedadla řidiče a spolujezdce v horní části opěradla. V počátku nárazu je horní část těla 

uvedena do pohybu, kdy je následně zachycena bezpečnostním pásem a airbagem. Po 

bezprostředním nárazu se tělo vrací zpět do sedadla. Tlak do sedadla aktivuje aktivní opěrku, 

která se naklopí směrem dopředu a vzhůru, a tím systém zkracuje volnou vzdálenost mezi 

hlavou a opěrkou, což výrazně snižuje namáhání krční oblasti. [4] 

 

 

 

 

 

 

6.5 E-Call 

 E-Call je systém nouzového volání v případě dopravní nehody. Tento systém využívá 

GSM signál a kartu SIM. V momentu dopravní nehody jsou pomocí komunikace s mobilními 

sítěmi GPRS přenášeny informace o nehodě. Systém nevysílá pouze informace o poloze 

vozidla v čase nehody, ale také údaje 60 sekund před nehodou a 15 sekund po nehodě, které 

obsahují například informace o přetížení v momentu nárazu, rychlosti vozidla před nehodou 

atd. Na základě těchto informací může operátor vyhodnotit vážnost dopravní nehody 

a minimalizovat tak falešné poplachy. Pomocí těchto systémů je možné určit viníka nehody. 

[50] 

Obrázek 11: Aktivní hlavová opěrka [54] 
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7 Aktivní bezpečnostní prvky  

 Aktivní bezpečnostní prvky jsou vlastnosti a konstrukční řešení vozidel, které 

minimalizují příčiny vzniku dopravních nehod. Aktivní bezpečnost působí během jízdy 

a v čase před dopravní nehodou. Jsou to všechna technická zařízení, která pomáhají předejít 

a zabránit dopravním nehodám. Mezi nejdůležitější prvky aktivní bezpečnosti můžeme zařadit 

účinné brzdy, kvalitní pneumatiky, dobrý výhled z vozidla, přesné a spolehlivé řízení, 

osvětlení vozidla a v neposlední řadě kvalitní tlumiče, které zajišťují kontakt pneumatik 

s vozovkou. Prvků aktivní bezpečnosti je dnes na trhu celá řada. Mezi další prvky aktivní 

bezpečnosti můžeme zmínit elektronické systémy: ABS, ESP, ASR, TCS, EBA, ACC 

a mnoho dalších. Tato kapitola popisuje vybrané aktivní bezpečnostní prvky, jež napomáhají 

snížit počty dopravních nehod.  

7.1 Systém rozpoznání chodců a cyklistů 

 Systém rozpoznání chodců a cyklistů je nový prvek aktivní bezpečnosti, který je 

schopný rozpoznat chodce a jiné nečekané překážky. Zařízení rozpoznává chodce, který náhle 

vstoupil do vozovky, okamžitě varuje řidiče, případně samočinně aktivuje brzdy až do 

úplného zastavení vozidla. Tento systém může zásadním způsobem ovlivnit následky střetu 

automobilu s chodcem. Součástí systému je radarové zařízení, které monitoruje okolní 

prostředí a dokáže rozpoznat hrozící střet a řidiče včas varovat. Pokud řidič nereaguje, 

automobil sám aktivuje brzdy a zastaví. Radar se nachází za předním sklem a nepřetržitě 

monitoruje situaci před vozidlem (znázorněno na obrázku č. 12). Systém umí rozpoznat, 

o jaký objekt se jedná (automobil, chodec, překážka atp.). Jakmile systém vyhodnotí riziko 

střetu, varuje řidiče akustickým varovným signálem kombinovaným s upozorňujícím světlem 

v head-up displeji a současně připraví brzdy na plné zatížení. Pokud řidič stále nereaguje 

a nehoda se stává nevyhnutelnou, automaticky systém aktivuje brzdy a zastaví vozidlo. Podle 

předních automobilových výrobců je tento systém schopen zcela vyloučit kolize s chodci až 

do rychlosti 35 - 50 km/h. Systém rozpoznání chodců je účinný i ve vyšších rychlostech, kdy 

zpomalí vozidlo a sníží tak následky kolize. Při rychlosti jízdy okolo 50 km/h dojde ke snížení 

rychlosti na 25 km/h, kdy se riziko smrtelného zranění snižuje nejméně o 20 % a v některých 

případech až o 85 %. Vždy však záleží na konkrétní situaci v provozu. Tento systém tak 

účinně chrání jednu z nejohroženějších skupin účastníku dopravních nehod. [59] 

http://cs.autolexicon.net/articles/hud-head-up-display
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7.2  Systém nočního vidění  

 Systémy nočního vidění dnes nabízí velké množství automobilových značek. Noční 

vidění umožňuje řidiči získat lepší přehled o situaci kolem vozidla v případech, kdy nastanou 

nepříznivé světelné podmínky. Osoby před vozidlem jsou zachyceny pomocí termovizní 

kamery, která je citlivá na vyzařované teplo osob i zvířat. Zpracovaný obraz termovizní 

kamery je přenesen na centrální display ve vozidle, na němž se objekty zobrazí rozdílnými 

barvami podle teploty, kterou vyzařují. Dosah termovizní kamery je až 300 metrů. Systémy 

nočního vidění lze doplnit různými dalšími asistenty včetně ovládání dálkových světel, které 

má automaticky rozsvítit a zhasnout dálková světla. Systém nočního vidění a asistent ovládání 

dálkových světel tak přispívá k dalšímu zvýšení komfortu. Celý systém pracuje na principu 

infračervené technologie FIR. Oproti předchozí technologii se dosah detekce zvýšil o 150 

metrů. Infračervené záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než má 

viditelné světlo. Záření FIR se vyznačuje dlouhou vlnovou délkou v rozmezí 15–1000 µm, 

která je pro zobrazování osob vhodná, především pro její vysoký dosah. Infračervená kamera 

je nejčastěji zabudována pod mechanicky odolným sklem na levé straně vozidla. Kamerové 

systémy však dnes mohou být umístěny prakticky na jakémkoli čelním místě vozu. Čištění se 

provádí automaticky při aktivaci ostřikovačů a při teplotách pod 5 stupňů celsia. Termovizní 

kamery mohou disponovat také skleněným krytem, který může být vyhřívaný proti 

nechtěnému srážení kapek vody. Úhel snímání kamery je závislý na rychlosti. V rychlostech 

Obrázek 12: Ukázka detekce radarového zařízení [58] 
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pod 80 km/h snímá kamera pod úhlem 36 stupňů, při rychlostech nad 80km/h pak kamera 

svírá úhel 24 stupňů, který je schopen se natočit o 6 stupňů podle pohybů volantu. Systém má 

několik druhů režimů, jako příklad lze uvést digitální zoom, který je schopen při vysoké 

rychlosti automobilu zvětšit vzdálené objekty až o 50%.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Systém sledování bdělosti řidiče 

 Posádku automobilu na cestách ohrožuje mnoho nebezpečí, jedním z nejvážnějších je 

často únava řidiče. Mikrospánek sice přichází náhle, nikoli však bez předchozího varování. 

Únava řidiče sedícího za volantem je charakterizována rozmanitými způsoby a projevuje se 

s velkým předstihem. Na těchto principech jsou navrženy systémy pro sledování bdělosti či 

únavy řidiče, které lze v současné době najít již jako součást standardní výbavy řady 

automobilů. Asistenční systémy nemají zabránit nehodě přímým zásahem do řízení, ale 

upozornit řidiče na to, že je unaven, nebo že řídí již příliš dlouhou dobu, a měl by si tedy 

udělat přestávku. Tímto způsobem se systém snaží minimalizovat riziko únavy a následného 

mikrospánku. Asistent analyzuje jízdu automobilu a vyhodnocuje způsob jízdy, a na základě 

toho je systém schopen předem odhadnout riziko snížení koncentrace. Systém je samočinně 

aktivní při rychlostech nad 60 km/h. Asistent monitoruje pohyb vozidla po vozovce 

a rozeznává nekontrolovatelnou jízdu od kontrolované. Systém se vyznačuje velkou 

spolehlivostí a jeho funkce jsou velmi přesné. Testy prokázaly, že je systém spolehlivější než 

Obrázek 13: Výstup termovizní kamery na centrálním displeji [8] 
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asistenty založené na sledování očí řidiče. Systém sledování bdělosti řidiče dokáže rozpoznat 

situaci, kdy se řidič nevěnuje řízení a pracuje například s mobilním telefonem nebo se stará 

o dítě na zadním sedadle. Zařízení je složeno z kamery, umístěné pod vnitřním zpětným 

zrcátkem, řídící jednotky a senzorů. Citlivá kamera je nasměrována ven z vozidla a nepřetržitě 

sleduje směr jízdy vozidla a vzdálenost od vodorovného značení. Zbytek senzorů systému 

snímá pohyby auta v různých směrech. Řídící jednotka získává data, zaznamenává je 

a aktuálně porovnává s předem uloženými hodnotami. Pokud řidič na moment přestane dávat 

pozor a poté provede náhlou korekci řízení, tak je tato korekce často známkou ztráty 

koncentrace popřípadě signálem zvyšující se únavy. Systém pomocí algoritmu četnosti 

a intenzity těchto korekcí porovnává s ostatními údaji, jako je denní doba, rychlost vozidla 

a pomocí dalších ukazatelů vypočítá celkový index únavy. Jakmile řídící jednotka zaznamená 

únavu řidiče, rozsvítí symbol šálku s kávou a vyšle akustický signál. Systém je schopen 

vyhodnotit řidičovu únavu na několikabodové stupnici. Nicméně existují také vyspělé 

systémy používající speciální kamery, které rozpoznávají, zda má řidič zavřené oči i směr 

jeho pohledu. Vyhodnocuje situaci před vozidlem, a zaznamená, jestli se řidič nadměrně 

dlouho nezabývá například displejem na přístrojové desce. Na základě posbíraných dat 

probíhá analýza chování daného řidiče za volantem. Jednotlivé systémy se liší i svou 

působností.  Asistenční systémy pro sledování bdělosti řidiče jsou nejpřínosnější především 

při dlouhém cestování po dálnici nebo rychlostní silnici, jehož monotónnost řidiče rychle 

unaví. [62, 21] 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 14: Oblast umístění vnitřní kamery [21] 
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7.4 Systém pro dodržování jízdního pruhu 

 Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu slouží ke snížení rizika nechtěného 

opuštění jízdního pruhu. Jeho využití je nejvýznamnější zejména na dálnicích nebo silnicích 

s dobře rozpoznatelným vodorovným značením. Systém využívá kameru na čelním skle, 

zakomponovanou do vnitřního zpětného zrcátka, která při rychlostech nad 50-70 km/h 

(v závislosti na výrobci) snímá vodorovné dopravní značení před vozidlem. Jakmile systém 

identifikuje neúmyslné opuštění jízdního pruhu, opticky tuto informaci signalizuje na 

přístrojovém panelu. Pokud řidič nereaguje, aktivně koriguje řízení a snaží se udržet vozidlo 

v daném jízdním pruhu. Aby byl systém plně spolehlivý, vyžaduje viditelné dopravní značení. 

Pokud dá řidič před přejetím dělicí čáry znamení o změně směru jízdy, asistent nereaguje. 

Informace výstrahy před opuštěním pruhu a aktivní podpora dodržování jízdního pruhu 

napomáhají zabránit neúmyslnému vyjetí z vyznačeného pruhu. Systém vyhodnocuje pomocí 

videokamery, zda se před vozidlem nachází vodorovné značení na vozovce. Využitím analýzy 

rozdílů v kontrastu asistent pozná rozdíl mezi povrchem vozovky a dělicí čárou. Při 

neúmyslném opuštění jízdního pruhu vás asistent upozorní například vibracemi volantu, nebo 

grafickým symbolem na informačním displeji. Intenzita výstrahy zvuku a vibrací je u mnoha 

systému programovatelná. Pokud na výstrahu řidič reaguje pomalu, nebo nereaguje vůbec, 

systém zasáhne a vyvine sílu v řízení, aby navrátil vůz do správného dopravního pruhu. 

Závažnost nehod tohoto typu je vysoká a zranění cestujících ve vozidle mohou být 

značná. Odhaduje se, že pokud by byl podobný systém  montován standardně do všech 

osobních vozidel, předešlo by se v Evropě více než stovce vážných zranění za rok. [49, 61] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Analýza rozdílu v kontrastu [61] 
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7.5 Kontrola mrtvého úhlu 

 Systém hlídání mrtvého úhlu upozorňuje řidiče na okolní překážky, vozidla jedoucí 

v úhlech, kam řidič za normálních okolností nevidí. Systém svou funkcí přispívá ke snížení 

stresu a větší bezpečnosti v silničním provozu. Asistent kontroly úhlu upozorňuje řidiče na 

přítomnost jiného vozidla v takzvaném mrtvém úhlu. Signalizační systém je zakomponován 

do některého z vnějších zpětných zrcátek. Plochy mrtvých úhlů pokrývají radarové senzory 

umístěné nejčastěji v rozích předního nebo zadního nárazníku. Systém je aktivován při 

rychlostech okolo 10 km/h a vyhodnocovány jsou všechny typy vozidel a překážek. Pokud 

chce řidič změnit jízdní pruh nebo odbočit v okamžiku, kdy je přítomno jiné vozidlo 

v mrtvém úhlu, systém signalizuje výstrahu varovnou kontrolkou umístěnou ve zpětném 

zrcátku. Asistent kontroly mrtvého úhlů lze volitelně zapnout či vypnout v palubním počítači. 

Poslední nastavení zůstane zapamatováno i po vypnutí motoru vozidla. Deaktivace systému je 

pak indikována rozsvícením žlutého varovného symbolu na centrálním palubovém počítači. 

V případě připojení přívěsného vozidla je systém automaticky deaktivován. Varovný signál je 

také zobrazen v případě, kdy dojde k poruše zařízení nebo zanesení, zablokování systému 

sněhem nebo námrazou. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Ukázka dosahu systému hlídání 

mrtvého úhlu (SBZA) od výrobce Opel [47] 



31 

 

7.6 Elektronický stabilizační systém 

 Elektronický stabilizační systém napomáhá řidiči předcházet vzniku smyku, popřípadě 

má za úkol pomoci s jeho vyrovnáním. Nejznámějším příkladem elektronického 

stabilizačního systému je asistent ESP. Dnes existuje mnoho různých výrobců a značek 

stabilizačních systémů, funkce všech je však založena na stejném principu. Zkratka ESP 

pochází z anglického Electronic Stability Programme, což v překladu znamená elektronický 

stabilizační program. Systém ESP pomocí cílených zásahů do řízení vozidla napomáhá 

vyřešit některé kritické situace, které mohou při jízdě řidiče překvapit. V momentě zjištění 

nestability jízdních vlastností vozidla dojde k samočinné aktivaci ESP. Systém umožňuje 

pomocí řízených brzdných zásahů a zásahů do řízení motoru i převodovky vozidlo 

stabilizovat. ESP využívá ke své funkci i další elektronické systémy jako jsou antiblokovací 

systém brzd a protiskluzové systémy. Elektronický stabilizační systém potřebuje ke své 

správné funkci celou řadu snímačů: [23, 24] 

-  snímač natočení volantu 

- snímač otáček všech kol 

-  snímač podélného a příčného zrychlení 

- snímač rotační rychlosti 

- snímač tlaku brzdové kapaliny 

-  snímač polohy plynového pedálu 

 Snímač úhlu natočení volantu, snímač tlaku v hlavním brzdovém válci a snímač 

polohy plynového pedálu zajišťují informace o tom, kam řidič vozidlo směřuje. Informaci 

o tom, kam vozidlo doopravdy jede, zajišťují senzory příčného a podélného zrychlení 

společně se snímačem rotační rychlosti podle svislé osy vozu a snímačem otáčení kol. Na 

základě shromáždění těchto hodnot řídící jednotka porovná požadovanou dráhu vozu se 

skutečnou, a pokud se údaje liší, vyhodnotí situaci jako kritickou a následně zasáhne. 

 V závislosti na aktuální situaci systém snižuje nebo zvyšuje točivý moment motoru a 

upravuje řadící procesy u automatických převodovek. Cílenými brzdnými zásahy jednotlivých 

http://cs.autolexicon.net/articles/ecu-electronic-control-unit/
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kol systém vytvoří opačný otáčivý moment než, který dostal vozidlo do přetáčivého nebo 

nedotáčivého smyku. Během nedotáčivého smyku dochází nejdříve ke snížení výkonu motoru 

a poté systém přibrzdí vnitřní kolo na straně zatáčky. Moderní systémy již využívají ke 

stabilizaci zásah obou vnitřních kol. Přetáčivost vozidla je stav, který je náročnější na 

zvládnutí než nedotáčivost. Jakmile dojde k přetáčivému průjezdu zatáčkou, systém ESP 

přibrzdí kolo na vnější straně zatáčky. V případě, kdy ani tento zásah nepostačí k zvládnutí 

situace, vyšle řídící jednotka signál pro krátkodobé přidání plynu. Systém ESP napomáhá 

řidiči také při vyhýbacím manévru, kdy koriguje záď vozu. [23, 24] 

 

  

 

 

 

 

 

 Objevení a následné zavedení systému ESP do standardní výbavy vozidel znamenalo 

v automobilovém průmyslu významný pokrok. Velmi podobná situace byla zaznamenána 

v minulosti při zavedení ABS. Prvním vozem vybaveným asistentem ESP, se stal v roce 

1995 Mercedes - Benz E nové generace. Automobil si nedokázal poradit s tzv. losím testem 

a došlo k jeho převrácení. Na tuto událost Mercedes zareagoval nasazením systému ESP, 

který tento problém vyřešil. Cena nového systému však byla příliš vysoká k tomu, aby byl 

nasazen sériově do ostatních vozidel. O existenci systému ESP se zasloužila firma BOSCH, 

která se dlouhodobě zabývá vývojem těchto elektronických systémů a také je jeho 

nejvýznamnějším výrobcem. Od 1. listopadu 2011 musí být podle nařízení Evropské komise 

každý nově vyrobený automobil povinně vybaven elektronickým stabilizačním programem. 

V dnešní době se můžeme setkat s mnoha druhy označení ESP, jedním z nich je označení 

ESC. [24, 23] 

Obrázek 17: Zásah systému ESP proti nedotáčivému smyku [24] 
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7.7 Brzdový asistent 

 Jednou z nejčastějších příčin nehod nedobrzdění je situace, kdy řidič sice reaguje 

pohotově, ale brzdový pedál ve stresové situaci nesešlápne plnou silou. Tento problém 

napomáhá odstranit právě brzdový asistent. Pohotovostní brzdový asistent je systém, který 

umožňuje v případě brzdění vyvinout maximální brzdící účinek bez ohledu na sílu sešlápnutí 

brzdového pedálu. Systém zaznamenává, jak velký tlak je vyvíjen řidičem na brzdový pedál, 

a v případě potřeby je tlak automaticky zvýšen. Po dobu, kdy řidič šlape na brzdu, zvyšuje 

brzdový asistent pomocí hydrauliky přes řídící jednotku brzdový tlak až k mezi případného 

zásahu antiblokovacího systému brzd. Sníží-li řidič tlak na brzdový pedál, sníží se i brzdový 

tlak na základní hodnoty. Inteligentní systém přitom provádí zásah tak, že jej řidič mnohdy 

ani nezaznamená. V posledních několika letech proběhla série testů, jejichž úkolem bylo 

změřit intenzitu brzdění na simulátorech. Testováním se potvrdilo, že okolo devadesáti 

procent řidičů v kritických situacích sice brzdový pedál pohotově sešlápne, ale s nedostačující 

intenzitou. V konečném důsledku tak nedojde k vytvoření největšího možného tlaku, což má 

za následek prodloužení brzdné dráhy. Tuto nedokonalost řidičů odstraňují zařízení, která 

dostala název brzdové asistenty (Brake Assist). Pomocí těchto asistentů můžeme brzdnou 

dráhu výrazně zkrátit. [9, 10] 

 

Obrázek 18: Zásah systému ESP proti přetáčivému smyku [24] 
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7.8 Antiblokovací systém brzd 

 Jedním z nejdůležitějších systémů na vozidle je brzdový systém vozidla, který se řadí 

mezi nejvýznamnější prvky aktivní bezpečnosti. Bezpečné zastavení nebo zpomalení vozidla 

je jeden ze základních způsobů, jak předejít dopravní nehodě. Úkolem brzd je vyvolat takový 

brzdící účinek, který dokáže odstranit významnou část kinetické energie vozidla. Brzdící 

účinek je vyvolaný mechanickým způsobem, kdy dochází ke tření brzdových částí o ocelový 

buben nebo kotouč. Dnes vyráběná vozidla mají z velké části kotoučové brzdy na obou 

nápravách. Brzdy jsou ovládané mechanicky, hydraulicky nebo pneumaticky stlačeným 

vzduchem. Možné jsou také jejich vzájemné kombinace. Každé vozidlo musí být vybaveno 

minimálně dvěma nezávislými brzdovými systémy. Prudkým sešlápnutím brzdového pedálu 

může dojít k zablokování kol, což způsobí neovladatelnost vozidla. Zablokování kol je 

doprovázeno smykem kol. Zkratka ABS pochází z anglického Antilock Braking System. 

Tento systém vznikl v roce 1978, kdy byl vynalezen firmou BOSCH. Hlavním přínosem ABS 

je zachování ovladatelnosti a stability během intenzivního brzdění, což umožňuje v případě 

potřeby se vyhnout překážce. U vozidla bez systému ABS není možné měnit směr pohybem 

volantu během intenzivního brzdění. Antiblokovací systém je soustava, která automaticky 

reguluje velikost skluzu na jednom nebo více kolech vozidla během brzdění. V krajní situaci, 

kdy hrozí zablokování kol, systém snižuje a následně zvyšuje tlak v brzdové soustavě 12 – 16 

x za sekundu, a tak zajistí stále otáčení kol a ovladatelnost vozidla. Během delšího brzdění 

klesá pedál k podlaze. Tento postup jsou systémy schopné opakovat po celou dobu brzdění, až 

do rychlosti 4 km/h, kdy se systém ABS sám odpojuje. Brzdový pedál při této činnosti jakoby 

„kope“. [1] 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Schéma systému ABS [1] 
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7.9 Adaptivní světlomety 

 Podle studií klesá vizuální vnímavost při nedostatečném osvětlení a v noci až na pouhá 

4 procenta. Avšak prostřednictvím zraku řidič přijímá až 90 procent všech informací 

potřebných pro řízení vozu. Proto hraje důležitou roli pro bezpečnost provozu za špatných 

světelných podmínek právě světelná technika automobilů. [57] 

 Společnost Hella uvedla na trh světlomety, které jsou vhodné pro velmi úzké zatáčky, 

křižovatky, serpentíny a pro manévrování v prostorech se špatnou viditelností okolo vozidla. 

Funkci světlometů řídí elektronická jednotka na základě kritérií jako je rychlosti jízdy, 

zapnutí směrových svítilen a úhlu natočení volantu. Systém dokáže pracovat do rychlosti 

70 km/h a zároveň při zapnutých tlumených světlometech. Přídavné světlomety nezačnou 

svítit náhle, ale jejich intenzita plynule narůstá a klesá. [57] 

 Od roku 2003 dodává společnost Hella bi-xenonové moduly, které dokážou natáčet 

světlomety v horizontální rovině při zapnutých tlumených i dálkových světlometech za 

pomocí elektromotorů. Vše řídí elektronická jednotka zakomponovaná do elektronické sítě 

vozu, z které dostává reálné informace o rychlosti jízdy a úhlu natočení volantu. Každý 

z modulů má svou řídící jednotku a elektromotor. Světlomety disponují funkcí pro podélné 

osvětlení vozovky a křižovatek. Pracují do rychlosti 50 km/h a jejich dosah je až 30 metrů. 

Jiné systémy zase sledují informace ze satelitního systému GPS a digitalizovaných map 

a dokážou osvětlit zatáčku ještě dřív, než do ní vozidlo vjede. Systém efektivně pracuje 

s informacemi z GPS. Například při jízdě v obci je světelný paprsek širší, aby osvětlil přilehlé 

oblasti k vozovce, naopak mimo obec je užší, však s vyšším dosahem. [57] 

 Dalším moderním řešením jsou takzvané Pixelové světlomety, které přicházejí 

s revoluční technikou, která umožňuje libovolné a programovatelné rozdělení světla na 

povrch vozovky. Základem světlometů je čip, který je osazen 480 tisíc mikroskopicky zrcadel 

o velikostí jednoho pixelu, jež mohou být individuálně natáčena a řízena. Tyto pixely 

přebírají funkci klasického reflektoru. Individuální natáčení odrazových plošek umožňuje 

zavedení zcela nových funkcí. Například trvale využitelné neoslňující dálkové světlomety, 

u nichž je oblast ve výši očí protijedoucích řidičů ztmavena, nebo lze funkci využít k jasnému 

a cílenému osvětlení dopravního značení. [57] 
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8 Analýza bezpečnostních rizik a jejich příčin v silniční 

dopravě 

Analýzu rizik můžeme chápat jako prostředek k objasnění, jejímž stěžejním cílem je 

rozdělení jednotlivých celků na dílčí části, studium těchto částí a jejich vzájemných vztahů. 

Poskytuje cenné informace o posuzování jednotlivých rizik a slouží k rozhodování, která 

rizika musí být ošetřena, a které varianty a metody ošetření jsou nejvhodnější. Analýza 

rizik je nástroj, který poslouží ke stanovení bezpečnostních rizik a jejich příčin v silniční 

dopravě s důrazem na ochranu života a zdraví člověka. Hlavním cílem analýzy rizik je 

definování potenciálních rizik, která plynou z existence silničního provozu a na základě 

posouzení závažnosti stanovit příslušné nápravné opatření. 

 Pro řešení problematiky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích byly 

použity tři základní metody, Ishikawův diagram příčin a následků, Analýzy způsobů, 

důsledků poruch, následné použití Paretovy analýzy s Lorenzovou křivkou a Analýzy 

souvztažnosti. 

8.1 Diagram příčin a následků 

Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram) nebo také díky vzhledu často nazýván 

Diagram rybí kosti řeší úlohy spojené s určením pravděpodobných příčin problémů. Je možné 

jej použít jako nástroj pro hledání návrhů, řešení a možností problému. Během samotného 

sestavování diagramu příčin a následků je hlavní problém tvořen hlavou pomyslné rybí kosti 

a hlavní kosti, které znázorňují oblasti, ve kterých se potenciální problém může nacházet. 

Vedlejší kosti pak znamenají konkrétní možné příčiny. 

Základní příčiny, které mohou vést k dopravní nehodě, jsou uvedeny v Ishikawově 

diagramu (znázorněn na obrázku číslo 20). Byly definovány 4 základní příčiny, kterými jsou: 

- selhání lidského faktoru 

- porucha vozidla 

- stav pozemní komunikace a okolí 

- ostatní příčiny 
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Obrázek 20: Ishikawův diagram – možné příčiny vedoucí k dopravní nehodě [autor] 
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8.2 Analýza příčin poruch a jejich následků (FMEA) 

FMEA je zkratkou anglických slov Failure Mode and Efect Analysis, což můžeme 

přeložit jako analýza možných vad a jejich důsledků. Cílem této metody je již ve fázi vývoje 

identifikovat všechna možná rizika související s danou problematikou a pro potenciálně 

nejrizikovější vady realizovat preventivní opatření. Metoda je založena na principu určování 

množství poruch, jejich závažností a obtížnosti jejich detekce. V prvním kroku je třeba sepsat 

všechny potencionální poruchy do přehledné tabulky. Je to systematický postup, 

kdy je primárním úkolem zajistit jednotlivé příčiny poruch a následně jejich důsledky. Míra 

rizikovosti jednotlivých poruch se vypočte podle následujícího vzorce: [51] 

R = P x N x H 

R –  míra rizika  

P –  pravděpodobnost vzniku a existence rizika  

N –  závažnost následků  

H –  odhalitelnost rizika 

 

Tabulka 3: Jednotlivé parametry pro výpočet míry rizika [autor] 

R Výsledná rizikovost poruchy H Odhalitelnost poruchy 

0-3 bezvýznamné riziko 1 odhalitelné v době jeho spáchání 

4-10 akceptovatelné riziko 2 odhalitelné během pár minut 

11-50 mírné riziko 3 odhalitelné do jednoho dne 

51-100 nežádoucí riziko 4 nesnadno odhalitelné 

101-125 nepřijatelné riziko 5 neodhalitelné riziko 

P 
Pravděpodobnost vzniku 

poruchy 
N Závažnost následku poruchy 

1 velice nepravděpodobná 1 malá 

2 spíše pravděpodobná 2 větší 

3 pravděpodobná 3 vyšší 

4 velmi pravděpodobná 4 vysoká 

5 trvalá hrozba 5 velmi vysoká 

 Přehledná a ucelená tabulka s jednotlivými parametry a celkovou mírou rizika je 

znázorněna v tabulce číslo 3. 
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Jednotlivé parametry pro výpočet míry rizika jsou parametry P, N, H, R. Parametr „P“ 

definuje pravděpodobnost vzniku rizika. Parametry mají standardně deset stupňů, avšak pro 

zpřehlednění výpočtů analýzy budeme vycházet pouze z pětistupňové škály. Parametr „N“ 

určuje závažnost následků jednotlivé poruchy z pohledu materiálního, finančního, ohrožení 

zdraví, života osob nebo životního prostředí. Poslední parametr „H“ definuje, jak obtížně je 

možné tuto poruchu odhalit. Celková míra rizika „R“ může nabývat hodnot 0-125 a poukazuje 

na fakt, jak velkou míru rizika daná porucha představuje. Pomocí tabulky výsledné míry 

rizika určíme, do jak závažné kategorie riziko přiřadíme. [51] 

8.3 Paretova analýza s Lorenzovou křivkou 

Pro hledání důležitých rizik a rozlišování podstatných rizik od těch nepodstatných 

bude využito Paretova principu. Paretova analýza napomáhá stanovit priority a odstraňovat 

hlavní problémy. Vychází z pravidla 80/20, které předpokládá, že 80 % klíčových rizik 

pramení pouze z 20 % příčin. Pokud toto pravidlo opravdu platí, pak je bezpředmětné se 

striktně zabývat všemi riziky. Nejvhodnější je se zaměřit na rizika, která jsou vyhodnocena 

jako rizika s nejvyšší nežádoucí mírou. Pro Paretovu analýzu byla vytvořena přehledná 

tabulka.(příloha č. 1). 

Tabulka 4: Poruchy a jejich kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti [autor] 

Číslo Porucha R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R (%) 

11 nepozornost 80 80 7,42 

4 překážka na vozovce 80 160 14,84 

27 
střet s ostatními účastníky 

provozu 
80 240 22,26 

12 únava řidiče 75 315 29,22 

30 střet se zvěří 75 390 36,18 

33 
nedodržování pravidel 

silničního provozu 
75 465 43,14 

8 rychlá jízda 64 529 49,07 

13 nedostatek zkušeností 64 593 55,01 

21 porucha elektroniky vozidla 36 629 58,35 

16 neznalost předpisů 32 661 61,32 

17 defekt pneumatiky 32 693 64,29 

18 hloubka dezénu pneumatiky 32 725 67,25 

9 alkohol za volantem 30 755 70,04 

15 věk řidiče 27 782 72,54 
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Číslo Porucha R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R (%) 

3 absence bezp. prvků vozovky 27 809 75,05 

14 agresivita řidiče 24 833 77,27 

22 selhání brzd 24 857 79,50 

5 špatný stav komunikace 18 875 81,17 

2 
špatná údržba okolí 

komunikace 
18 893 82,84 

20 porucha řízení 18 911 84,51 

23 
nedostatečné osvětlení 

vozidla 
18 929 86,18 

31 
nepříznivé klimatické 

podmínky 
18 947 87,85 

26 
nefunkční světelná 

signalizace 
16 963 89,33 

29 nedostatečný výhled 16 979 90,82 

32 úmyslné zavinění 16 995 92,30 

10 drogy za volantem 15 1010 93,69 

28 oslnění řidiče 12 1022 94,81 

24 selhání jízdních asistentů 12 1034 95,92 

7 nepřehledné úseky 12 1046 97,03 

1 
nevhodné umístění 

reklamních ploch 
12 1058 98,14 

19 koroze vozidla 8 1066 98,89 

6 
nepřehledné dopravní 

značení 
6 1072 99,44 

25 únava materiálu 6 1078 100 

 

 V tabulce číslo 4 byly seřazeny jednotlivé poruchy podle výsledné rizikovosti 

a vypočteny relativní kumulativní, kumulativní četnosti příslušných poruch. K výpočtu byly 

použity následující vzorce: [51] 
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 Obrázek 21: Paretův graf s Lorenzovo křivkou [autor] 
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 Za použití Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou je vizuálně zobrazen výsledek 

analýzy. Tento nástroj je prostředkem, pomocí kterého můžeme vyjádřit významnost 

jednotlivých příčin poruch nebo nevyhovujících zdrojů. Odstraněním nejvýznamnějších příčin 

můžeme dramaticky snížit dané riziko. Celkové výsledky četností a rizik jsou vyneseny do 

Paretova diagramu. Výpočet je realizován za pomocí Paretova principu 80/20 (obr č. 20).  

 

Rizika, která mohou vést k dopravní nehodě, mají výslednou rizikovost stejnou nebo 

vyšší než je hodnota 24. Jako rizika nepřijatelná jsou identifikována všechna, která jsou 

zařazena do stanoveného limitu. Při pohledu na Paretův graf se jedná o poruchy číslo 11, 4, 

27, 12, 30, 33, 8, 13, 21, 16, 17, 18, 9. Pro výsledné poruchy je nutná minimalizace a návrh 

bezpečnostního opatření. Poruchy číslo 15, 3, 14, 22 nedosahují tak výrazné rizikovosti jako 

předešlá rizika, avšak pozornost by jim měla být věnována také. Naopak mezi nejméně 

závažná spadají poruchy 24, 7, 1, 19, 6, 25, které jsou snadno odhalitelné a řidič by měl být 

schopen na ně adekvátně reagovat. Rizika pod hodnotou 24 jsou vyhodnocena jako přijatelná 

a není důvod se jimi výrazně zabývat. Jejich stávající bezpečnostní opatření jsou dostačující.  

8.4 Analýza souvztažnosti 

Další metodou, která má analyzovat problematiku dopravní nehodovosti je analýza 

souvztažnosti, jejím úkolem je ověřit správnost předchozích výsledků. Analýza souvztažností 

je jednou z metod, kterou lze použít k vyhledávání rizik v systému. Jedním z prvních kroků je 

vyhledání zdrojů potenciálního rizika. Tyto rizika použijeme z analýzy FMEA. Rizika jsou 

přehledně uvedena v tabulce, která se nachází v příloze číslo 2. Metoda se skládá z několika 

etap, které jsou klíčové k vypracování závěrů celé studie, jenž je zaměřena na problematiku 

dopravních nehod. Přehledná matice analýzy souvztažností je uvedena v příloze č. 2. Další 

důležité kroky metody, mezi které patří výpočet koeficientů Kbr, Kar jsou taktéž umístěny 

v příloze číslo 3. Koeficienty jsou vypočteny podle vzorců (a) a (b). Do grafu na obrázku č. 22 

jsou zapracovány jednotlivé vypočtené body a následně jsou rozděleny do kvadrantů podle 

závažnosti rizik. Polohy os O1 a O2 jsou vypočteny podle vzorců (c) a (d). Spolehlivost 

systému „s“ je rovna 80 %. V našem případě vyšly polohy os O1= 62,5 a O2 = 25. Míra 

závažnosti uvedených rizik je určena podle polohy bodu ve vzniklých kvadrantech. Zobrazení 

jednotlivých kvadrantů je znázorněno na obrázku číslo 22. [51] 
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Kar = [(∑ Kar / (x-1)]. 100 (a)  O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s [%] (c) 

Kbr = [(∑ Kbr / (x-1)]. 100 (b)  O2 = 100 - [(Kpr max - Kpr min) : 100] * s [%] (d) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Tabulka 5: Závažnost jednotlivých poruch [autor] 

Závažnost rizik v jednotlivých kvadrantech 

I. kvadrant primárně a sekundárně nebezpečná rizika 8,4,27 

II. kvadrant sekundárně nebezpečná rizika 30,33,11 

III. kvadrant žádná primárně nebezpečná oblast 3,6,7,12,14,16-24,26,27-30,31 

IV. kvadrant relativní bezpečnost 13,1,5,32,25,10,9,15,2 

 

 Metoda souvztažnosti identifikovala nejdůležitější rizika, která se nacházejí v I. a II. 

kvadrantu tedy rizika zařazená do oblasti primárně a sekundárně, sekundárně nebezpečná 

rizika. Jedná se o poruchy číslo 8,4,27,30,33,11, které můžeme vidět v tabulce číslo 5.  

8.5 Vyhodnocení rizik 

 Vyhodnocení analýzy je důležitým krokem v konečném procesu posuzování rizik, kdy 

dochází k sumarizaci výsledku. Všechny konkrétní analýzy byly aplikovány na podmínky 

Obrázek 22: Matice rizik provedena analýzou souvztažnosti [autor] 
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bezpečnosti při provozu na pozemních komunikacích. Jak je vidět, tak převážná část rizik, 

která vyšla metodou souvztažnosti, se shoduje s předchozím výsledkem analýzy FMEA. 

V případě komparace nedošlo u výsledků k výrazným odlišnostem a lze je tak považovat za 

zcela přijatelné. Pomocí metod FMEA, Paretova principu s Lorenzovou křivkou a Analýzy 

souvztažnosti byla odhalena a stanovena nejzávažnější rizika. Pro přehlednost jsou 

nejzávažnější rizika uvedena v tabulce č. 6.  

Tabulka 6: Nejzávažnější rizika dle provedených analýz rizik [autor] 

Nejzávažnější rizika dle provedených analýz rizik 

Analýza FMEA Analýza souvztažnosti 

- nepozornost 

- překážka na vozovce 

- střet s ostatními účastníky provozu 

- únava řidiče 

- střet se zvěří 

- nedodržování pravidel silničního 

provozu 

- rychlá jízda 

- nedostatek zkušeností 

- rychlá jízda 

- překážka na vozovce 

- střet s ostatními účastníky provozu 

- střet se zvěří 

- nedodržování pravidel silničního 

provozu 

- nepozornost 

 

 Podle porovnání jednotlivých rizik s požadavky na bezpečnost silniční dopravy je 

zřejmé, že je nutné ošetřit konkrétní významná rizika. Je zapotřebí se zaměřit především na 

nepozornost, překážku na vozovce, střet s ostatními účastníky provozu, únavu řidiče, střet se 

zvěří, nedodržování pravidel silničního provozu, rychlou jízdu. Dále je důležité se věnovat 

také ostatním rizikům, která měla zvýšenou míru rizikovosti. 

. 
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9 Návrh opatření pro snížení nehodovosti osobních vozidel 

 Od začátku devadesátých let bylo vyvinuto velké množství bezpečnostních systémů, 

které chrání nejen samotnou posádku automobilu, ale také ostatní účastníky silničního 

provozu. Převážná většina automobilů však není těmito systémy vybavena standardně, a proto 

jsou zde snahy ze strany Evropské unie, která se snaží prosadit zavedení některých systémů 

do povinné výbavy nově vyráběných vozidel. Vzhledem na požadavky kladené na bezpečnost 

automobilů se zintenzivňuje výzkum v oblasti bezpečnosti a stále se prezentují nová 

inovativní řešení. Automobily nižších tříd nejsou vybavovány známými prvky bezpečnosti, 

které jsou dostupné na trhu z důvodů jejich vysoké finanční náročnosti. Jednotliví výrobci 

obvykle přinášejí nejnovější bezpečnostní prvky v nejvyšších třídách vyráběných automobilů. 

Postupem času však tyto prvky pronikají a stávají se tak téměř běžnou výbavou nižších tříd 

automobilů. Kapitoly 9.1 a 9.2 jsou zaměřeny na minimalizaci rizik, která jsou spojená 

s nedostatkem zkušeností, nedodržováním pravidel silničního provozu, neznalostí předpisů 

a částečně také problematiky rychlé jízdy a nepozornosti. 

9.1 Inovativní vzdělávání a výuka 

 Bezpečnost na cestách je v centru pozornosti většiny států a mezinárodních organizací 

zabývajících se problematikou bezpečnosti v silniční dopravě. Všechna přijímaná opatření pro 

její zvýšení jsou přijímány především kladně. Opatření v této podkapitole budou zaměřena na 

samotné řidiče a hlavně pak na zranitelné účastníky provozu, mladé řidiče a řidiče 

pokročilejšího věku. Situace je obzvlášť závažná v oblasti mladých lidí, jelikož lze spatřit 

vzájemný vztah mezi počtem úmrtí a chováním spojeným s jejich životním stylem. 

 Základem vzdělávání a výuky vedoucí k minimalizaci rizik v bezpečnosti dopravy by 

bylo souvislé vzdělávání zaměřené na utvářející chování dětí v silničním provozu, které by 

bylo začleněno v učebních osnovách. Realizováno by bylo prostřednictvím programů 

přizpůsobených věku dítěte, studenta, a to od věku 6 let až do získání řidičského oprávnění. 

Každý z programů využívá poznatků a schopností získaných během předcházejících stupňů 

vzdělání. Navržená výchovná opatření by se skládala z následujících fází: [41, 42] 

- První stupeň výchovy o chování na pozemní komunikaci by byl zaveden v mateřské 

a základní škole. 
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- Druhý stupeň školní výuky pro silniční bezpečnost by byl prováděn na druhém stupni 

základní školy ve věku 11-14 let. 

- Třetí stupeň výuky by byl organizován na téma chování a řízení osobního automobilu 

nebo motocyklu pro bezpečnost na pozemních komunikacích. Zařazen by byl do 

výuky na střední škole ve věku 14-17 let. 

- Posledním, tedy čtvrtým stupněm je návrh, aby mohli mladí řidiči zasednout za volant 

vozidla už od sedmnácti let. Avšak pouze pod dohledem zkušeného řidiče, jehož věk 

by musel být minimálně 30 let a musel by splňovat pětiletou řidičskou praxi s čistou 

kartou řidiče. Výuka by měla probíhat jako u jiných zletilých žadatelů o řidičské 

oprávnění. Dotyčný tedy bude muset úspěšně složit běžnou zkoušku. Jedinou 

výjimkou by tedy bylo, že by nemohl řídit sám, ale pod dozorem. [41, 42] 

 Osnova výchovy je zaměřena na získání informací, zkušeností a přehledu pro úspěšné 

využívání pozemních komunikací. Především pak chůzi, cyklistiku, jízdu na motocyklu a ve 

vozidle. V neposlední řadě je pozornost věnována také budování pozitivních postojů 

a chování s ohledem na bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Výuka je orientovaná 

na velké množství různých témat v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Jedním z hlavních 

témat jsou mladí řidiči ve věku 18 až 25 let, jejichž úroveň rizika je jednou z nejvyšších. 

Získávání informací a zkušeností prostřednictvím výchovného programu znamená, že 

nadcházející řidiči zacházejí se svými vozidly zkušeněji a jsou zručnější při přizpůsobování 

stylu jízdy podmínkám v silniční dopravě. Účastníci výchovného programu mají lepší znalosti 

z faktorů ovlivňující dopravní nehodovost (alkohol za volantem, překročení maximální 

rychlosti, nepozornost). Účastníci mají osvojený způsob jak těmto rizikům předcházet. 

Výchovný program by měl přispět k výchově zodpovědnější, zkušenější a bezpečnější 

generace účastníků provozu. [41, 42] 

9.2 Mass media 

Systém mass médií se vyznačuje tím, že komunikace probíhá prostřednictvím masových 

médií, jako jsou rádia, TV, kampaně atd. Cílem této navržené kampaně je podpora 

společenských norem a pravidel pro bezpečné a zodpovědné řízení vozidla mezi mladými 

lidmi. Cílovou skupinou kampaně jsou mladí lidé ve věku 15 až 25 roků. Záměrem kampaně 
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je povzbuzení mladých lidí, kteří jsou spolujezdci ve vozidle. Smyslem je, aby se ozvali, 

pokud řidič jezdí nebezpečně, a aby mu připomenuli, že má jezdit opatrně. Předpokladem je, 

že většina mladých lidí je schopna rozlišit riskantní jízdu vozidla. Mnoho mladých lidí odradí 

se ozvat skupinový nátlak vztahující se k nebezpečnému řízení vozidla, kterým je zejména 

překročení rychlosti a jízda pod vlivem alkoholu a drog. Kampaň je zaměřena na pozitivní 

poselství, že je v pořádku se ozvat, když to situace vyžaduje. Kampaň má zamezovat 

zbytečnému moralizování a vyvolávání strachu. Poselství kampaně a nárůst podvědomí je 

šířen ve školách a v informačních centrech, na stanovištích prostřednictvím videofilmů, 

reklamních spotů v televizi, v osobních rozhovorech, a v jiných propagačních materiálech. 

Podobné kampaně byly zaznamenány v minulosti i v České republice. Největší celostátní akcí 

Ministerstva dopravy byla kampaň, která probíhala pomocí internetu a televizních obrazovek, 

kdy byly veřejnosti ukazovány nejrůznější modelové situace, do kterých se může člověk za 

volantem dostat, pokud se nechová v souladu s dopravními předpisy. Propagační akce byla 

zaměřena na věkovou skupinu do 25 let a na nejvýznamnější příčiny jejich dopravních nehod. 

Kampaň využívala metodu, při které se snažila ovlivnit chování negativním působením, 

přesněji vyvoláváním negativních emocí. [38, 42] 

9.3 Návrh technických řešení na snížení nehodovosti 

 V  kapitolách 5 a 6 byly popsány vybrané druhy aktivních a pasivních bezpečnostních 

prvků a následně provedeny analýzy rizik s cílem na snížení počtu dopravních nehod. Určité 

prvky bezpečnosti by měly být standardní výbavou každého vozidla. Tato kapitola se zabývá 

návrhem jednotlivých bezpečnostních prvků výbavy vozidla, za účelem maximální 

minimalizace rizik pro snížení počtu dopravních nehod na pozemních komunikacích. 

9.3.1 Nepozornost 

 Řízení vyžaduje maximální soustředění. Mezi nejčastějšími činnostmi, které odvádějí 

pozornost, patří zapálení cigarety, manipulace s mobilním telefonem, technickým vybavením 

vozu, úprava zevnějšku nebo nasazování si hodinek, šperků či jiných doplňků. Mnohé 

z těchto činností se při řízení motorového vozidla nepovažují za riskantní a řidič často ani 

nepostřehne, že se jimi zabývá. A to je přesně ten důvod, proč jsou tyto činnosti tak 

nebezpečné. Zmíněné činnosti mohou trvat i několik sekund, které jsou často také osudné. 

Nevěnování dostatečné pozornosti při řízení vozidla se stává častou příčinou dopravní 
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nehody. Nepozornost řidiče neznamená pouze riskování škody na zdraví jeho a jeho 

spolujezdců, ale také ostatních účastníků silničního provozu. Proto je nutné toto riziko brát 

vážně a navrhnout taková opatření, která dostatečně minimalizují riziko dopravní nehody.  

 Jedním ze systémů, který napomáhá snížit riziko nárazu je nouzový brzdový asistent, 

zkráceně EBA nebo BAS, který umožňuje v případě nouzového brzdění vyvinout maximální 

brzdící účinek bez ohledu na sílu sešlápnutí brzdového pedálu. Tento systém snižuje riziko 

nedobrzdění krátce poté, co řidič nevěnoval pozornost řízení. 

 Dalším navrhovaným asistentem je asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu. Tento 

systém přispívá opravným zásahem do řízení k tomu, aby se zabránilo neúmyslnému vyjetí 

z vozovky. Systém potřebuje k orientaci pouze značení vozovky. Když jsou přítomna dvě 

značení vozovky, asistent automaticky vozidlo drží ve středu jízdního pruhu. Opravný zásah 

do řízení probíhá vždy plynule a měkce, aby nebyl vnímán jako rušivý nebo nepříjemný. Při 

aktivním pohybu řízení nebo použitém směrovém světle zůstává systém neaktivní, aby měl 

řidič vždy kontrolu nad vozidlem. 

9.3.2 Rychlá jízda 

 Překročení povolené rychlosti patří mezi nejčastější dopravní přestupky. Řidiči se 

mnohdy mylně domnívají, že přestupek lze spáchat pouze při překročení nejvyšší povolené 

rychlosti. Je vhodné říci, že kromě konkrétních rychlostních limitů jsou stanovena obecná 

pravidla upravující rychlost vozidla. Řidič musí přizpůsobit rychlost vozidla mnoha 

okolnostem, které ovlivňují bezpečnost jízdy. Vozidlo smí jet jen takovou rychlostí, aby bylo 

schopné zastavit na vzdálenost, na kterou má řidič rozhled. V praxi to znamená, že každý 

řidič musí počítat s tím, že se například za zatáčkou nebo za horizontem nachází odstavené 

vozidlo nebo nepředvídatelná překážka na vozovce, a proto může jet pouze takovou rychlostí, 

aby byl schopen zastavit vozidlo před touto překážkou. 

 Jednou z možností minimalizace takového rizika je asistent čtení dopravního značení. 

Systém napomáhá řidiči tím, že na přístrojovém panelu zobrazuje rozpoznané dopravní 

značení. Řidič tak má v každém okamžiku informaci o tom, jakou maximální rychlostí může 

jet. Základní funkcí je vždy čtení a hlášení rychlostních omezení. Kamera za čelním sklem je 

schopna rozpoznat značky s omezením rychlosti a také například zákaz předjíždění. Dopravní 

značka je na displeji zobrazena až do okamžiku, kdy je rozpoznána značka jiná. Výstupem je 
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zobrazení značky na displeji palubního počítače nebo head up displeje. Grafická podoba 

informací se u jednotlivých modelů aut může lišit. 

9.3.3 Únava řidiče 

 Asistent bdělosti pomáhá předejít rizikům spojených s únavou řidiče. Vozidlo s tímto 

systémem dokáže podle chování řidiče rozpoznat, zda je řidič unavený.  Pokud je detekována 

únava řidiče, ozve se zvuková výstraha a na displeji se objeví symbol šálku s kávou, který 

představuje doporučení, aby si řidič udělal přestávku. Tímto způsobem se můžete vyhnout 

nehodě způsobené mikrospánkem nebo únavou řidiče. 

9.3.4 Překážka na vozovce a střet s ostatními účastníky provozu 

 Nedodržování základních pravidel bezpečnosti silničního provozu je hlavní příčinou 

závažných dopravních nehod. Smyslem systému, který se snaží předcházet kolizi s překážkou 

popřípadě účastníky provozu je prediktivní systém rozpoznání objektů a následného 

samočinného brzdění. Tento nový systém pro předcházení kolizí pomáhá řidiči 

prostřednictvím intuitivní výstražné strategie a podpůrného brzdného systému v případech, 

kdy hrozí riziko srážky s cyklistou, s chodcem nebo s jiným vozem. Pokud je kolize 

nevyhnutelná a řidič nereaguje na výstražná upozornění, systém začne sám automaticky 

brzdit. Systém samočinně pracuje do rychlosti 50km/h. Tento asistent je zařazen mezi 

nejvyspělejší standardně dodávané systémy pro prevenci dopravních nehod, které se 

v současné době mohou nacházet v moderních vozech. 

 Další z celého výčtu asistentů je systém hlídání mrtvého úhlu upozorňující řidiče na 

okolní překážky nebo vozidla jedoucí v úhlech, kam řidič za normálních okolností nevidí. 

Systém svou funkcí přispívá ke snížení stresu a větší bezpečnosti v silničním provozu. 

Asistent upozorňuje řidiče na přítomnost jiného vozidla v takzvaném mrtvém úhlu. 

 Z pasivních prvků by vozidlo mělo být vybaveno celou řadou airbagů, bezpečnostními 

pásy, nastavitelnými opěrkami hlavy a mnoha jinými prvky. Auto by mělo být také vybaveno 

opatřením, které by upozornilo všechny členy posádky na předních i zadních sedadlech na 

zapnutí/nezapnutí bezpečnostních pásů.  Jedním z možných řešení je soustava, která 

v kritických situacích provede celou řadu opatření, jenž mají za úkol ochránit pasažéry. Tato 

opatření zahrnují optimalizaci polohy sedadel, předepnutí bezpečnostních pásů, zavření oken 

a uvolnění brzdového pedálu tak, aby nezranil nohy řidiče. 
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 Je také důležité věnovat pozornost osvětlení vozidla a situacím před ním. V současné 

době může k bezpečnosti přispět velké množství druhů denního i nočního osvětlení vozidel. 

Moderní asistenty umí vyhodnotit povětrnostní a jízdní podmínky a na základě těchto 

informací optimálně osvětlovat silnici před vozidlem. Systémy zahrnují variabilní, 

ovladatelné čelní světlomety s několika funkcemi a režimy pro jízdu mimo město, dálnici, 

dále rozšířenou funkci mlhových světel, odbočovací osvětlení a funkci aktivního osvětlení 

zatáček. Vozidla mohou být vybavena také nočním viděním a funkcí adaptivních dálkových 

světlometů. 

9.4 Ekonomické zhodnocení 

 V této podkapitole bylo vybráno konkrétní vozidlo a provedeno finanční zhodnocení 

návrhu tak, aby byla minimalizována pravděpodobnost dopravní nehody za použití 

bezpečnostních prvků vozidel. K účelu byla vybrána celkově dvě vozidla. Jedno vozidlo 

střední třídy (Volkswagen Passat obr č. 23) a druhé luxusní třídy (Audi A8 D4/4H obr. č 24). 

Volba těchto vozidel byla cílená z důvodu hojného zastoupení předchozích modelů na 

českých komunikacích. Dá se tak s jistotou předpokládat, že i následující modely zmíněných 

vozů budou v provozu velmi časté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Volkswagen Passat B8 r.v. 2015 [39] 

Obrázek 24: Audi A8 D4/4H r.v. 2015 [36] 



51 

 

              Tabulka 7: První varianta [autor] 

Bezpečnostní prvek Funkce Cena 

Automatická regulace odstupu ACC 

- nouzové brzdění do 30km/h 

- zkrácení brzdné dráhy 

- udržování odstupu od 

jedoucího vozidla 

15 800 Kč 

Dynamic Ligh Assist - trvalé použití dálkových světel 10 800 Kč 

Lane Assist - udržení vozu v jízdním pruhu 7 700 Kč 

Asistent parkování - kontrola okolí vozu během parkování 6 000 Kč 

Side assist - asistent pro změnu jízdního pruhu 13 100 Kč 

Pre Crash 

- automatické dovírání oken 

- natlakování brzd pro maximální účinek 

- přitažení bezpečnostních pásů 

3 700 Kč 

Mlhové světlomety s přisvětlením - mlhové světlomety s funkcí corner 4 700 Kč 

Celková cena 61 800 Kč 

 

          

         Tabulka 8: Druhá varianta [autor] 

Bezpečnostní prvek Funkce Cena 

Adaptivní tempomat stop & go 

 

- brzdění, akcelerace 0- 250 km/h 

- adaptivní tempomat s nouzovým brzděním 

- udržování odstupu od 

jedoucího vozidla 

57 300 Kč 

Ukazatel rychlostních limitů - promítaní dopravního značení na head - up displej 4 300 Kč 

Driver Alert systém - kontrola pozornosti řidiče 24 800 Kč 

Lane Assist 
- udržení vozu v jízdním pruhu 60 – 250km/h 

- funkce rozpoznání dopravního značení 
18 600 Kč 

Kamery snímající okolí - kontrola okolí vozu během parkování 34 900 Kč 

LED světlomety Matrix 

- statická odbočovací světla 

- dynamické natáčecí světlomety 

- trvalá dálková světla 

- světla pro osvětlení křižovatek za použití GPS 

27 500 Kč 

Side assist - asistent pro změnu jízdního pruhu 30 – 250 km/h 22 900 Kč 

Pre Crash 

- automatické dovírání oken 

- natlakování brzd pro maximální účinek 

- přitažení bezpečnostních pásů 

3 700 Kč 

Assistent nočního vidění - rozeznávání chodců pomocí infračervené kamery 63 000 Kč 

Celková cena 257 000 Kč 
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 Druhá navrhovaná varianta se od první liší především v počtu bezpečnostních prvků, 

ale také v rychlostním rozsahu, kdy dané systémy pracují. První varianta je vhodná pro 

vozidla střední, nižší střední třídy a druhá varianta je pak vhodná pro vyšší střední, luxusní 

třídu a vozidla zařazené do kategorie SUV. Druhá varianta je obohacena zejména o asistent 

nočního vidění, dynamické LED světlomety Matrix, kamerový systém, kontrolu pozornosti 

řidiče a ukazatele rychlostních limitů . Tato výbava je vhodná pro náročnější uživatele, kteří 

chtějí mít přehled v okolí svého vozu a vyžadují od svého vozidla vysokou míru bezpečnosti. 

Finančně náročnější varianta je sestavena z nejmodernějších asistentů, které jsou v současné 

době na trhu. 

 Centrum dopravního výzkumu vyčíslilo ekonomické ztráty v případě usmrceného 

člověka při dopravní nehodě na 18 miliónů a 669 tisíc korun a v případě těžce zraněného přes 

5 miliónů. Nová opatření na snížení počtu dopravních nehod vozidel by neměla přesáhnout 

10% z chráněných aktiv. Vyčíslit ovšem hodnotu lidského života je prakticky nemožné. 

Zahrnuje náklady spojené s dopravní nehodou ať přímo nebo nepřímo. Oba stupně tak splňují 

finanční hranici 10% z chráněných aktiv a poskytují dostačující bezpečnost a chrání účastníky 

provozu v požadované míře. [31] 
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10. Návrh pasivních prvků na zmírnění následků střetů vozidla 

s chodcem 

 Dopravní nehody s chodci představují jedny z nejzávažnějších dopravních nehod. 

Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, mnohdy si však své smrtelné 

nebezpečí neuvědomují. Zranitelnost chodců je především způsobena velkou nesrovnalostí 

hmotností a rychlostí chodce v porovnání s osobním automobilem. Chodec není při střetu 

s vozidlem ničím chráněn a má jen omezenou možnost použití vlastních ochranných 

prostředků. Je proto velmi důležité hledat způsoby, jak zvýšit bezpečnost chodce před riziky, 

která jsou s ním spojena v případě střetu s automobilem. 

 V následující kapitole budou za použití programu Virtual CRASH simulovány 

dopravní nehody s chodci a na základě těchto poznatků budou navržena příslušná opatření pro 

zmírnění následků střetů vozidla s chodcem. Virtual CRASH je sofistikovaný program pro 

simulaci dopravních nehod. Jeho aplikace je určena především znalcům oboru dopravy, kteří 

se specializují na technické posudky o příčinách silničních nehod. Současný vývoj 

softwarových programů již umožňuje v reálném čase realizovat komplexní výpočty na 

domácích počítačích. Kromě již zmíněné simulace umožňuje Virtual CRASH zobrazovat 

výsledky v 3D pohledech s velkým množstvím diagramů a protokolů. Pro simulaci byla 

použita verze Virtual CRASH 2.2.  

 Modelové situace jsou cíleně zaměřeny na hlavu člověka, která je nejzranitelnější částí 

lidského těla. Poraněním hlavy vznikají smrtelná zranění. Často dochází ke krvácení, otřesu 

mozku, nebo jinému poškození mozkové tkáně. Následky ovšem nemusí být pouze 

v bezprostředních okamžicích po nehodě, ale mohou být i trvalé.  Pro vyhodnocení 

modelových situací byla zvolena tři různá osobní vozidla odlišných kategorií. Záměrně byly 

zvoleny vozy Škoda Octavia 1.9 TDI s váhou 1424 kg a výškou 1.4 m  - klasický osobní, 

Audi Q7 3.0 TDI s váhou 2370 kg a výškou 1.73 m – SUV a BMW Z3 s váhou 1225 kg 

a výškou 1.29 m - sportovní automobil.  

10.1 Modelová situace vkročení chodce kolmo do vozovky  

 Na obrázcích číslo 25, 26 a 27 je znázorněna častá riziková situace, kdy chodec náhle 

vstupuje přímo do dráhy osobního automobilu. Díky neočekávanému vstoupení chodce do 
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vozovky na špatně viditelném přechodu nebo mimo vyhrazené místo pro přecházení nemusí 

řidič vůbec chodce spatřit a může jej srazit v plné rychlosti. Do dráhy automobilu nejčastěji 

vstupuje chodec z nepozornosti nebo z důvodu nedostatečného výhledu. Proto také 

v následující modelové situaci bude uvažováno s faktem, že řidič stlačil brzdový pedál až 

v době střetu vozidla s chodcem. Tím jsou nám známy předstřetové parametry situace. 

10.1.1 Klasický automobil Škoda Octavia 

 Pro všechna vozidla byla určena rychlost 50km/h, která je zároveň maximální 

povolenou rychlostí v obci. Na obr. č. 25 je znázorněna situace kdy nastává nehoda, následně 

je zachycen chodec před střetem hlavy a v konečné fázi je znázorněno místo dopadu hlavy a 

postřetový pohyb osoby. Při rychlosti 50km/h je chodec sražen na kapotu vozidla a jeho hlava 

zasáhne spodní až střední část čelního skla. Během nárazu dochází k částečné rotaci těla 

zraněné osoby. Vlivem náhlého brzdění vozidla chodec dopadne před stojící vozidlo. 

Automobil ještě stihne před sraženým chodcem zastavit. 

 

 Obrázek 25: Škoda Octavia při střetu s chodcem [autor] 
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10.1.2 SUV automobil Audi Q7 

 Na obrázku číslo 26 je znázorněn střet vozidla Audi Q7 s chodcem. Z důvodu, že je 

kategorie vozidel SUV o poznání vyšší než klasická vozidla, je průběh nárazu zcela odlišný 

od vozidla Škoda Octavia. Chodec při nárazu není vymrštěn, ale dochází k masivnímu ohybu 

těla chodce ve střední partii jeho těla. Vlivem těchto faktorů hlava chodce naráží na rozhraní 

kapoty a čelního skla vozidla. 

 

 

 

 

10.1.3 Sportovní automobil BMW Z3 

 S kritériem nízkého nárazníku bylo nakonec vybráno vozidlo značky BMW. Vlivem 

nízkého nárazníku dochází k odlišnému průběhu střetu vozidla s chodcem. Při rychlosti 50 

km/h je nárazem způsobeno značné podlomení chodce, které zapříčiní sražení chodce na 

kapotu vozidla. Hlava při této rychlosti dopadá do střední části kapoty. Vozidlo stihne před 

dopadajícím chodcem zabrzdit a nezpůsobí mu tak žádné další zranění. 

Obrázek 26: Audi Q7 při střetu s chodcem [autor] 
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10.2 Vyhodnocení modelových situací 

 Pro vyhodnocení modelových simulací byla sestavena tabulka č. 9, ve které je 

zobrazeno vozidlo, dopad hlavy a návrh možného řešení situace. Pro zvýšení bezpečnosti 

chodců by se těmto místům měla věnovat zvýšená pozornost.  

 

 U vozidla Škoda Octavia bylo při simulaci zjištěno, že ve všech pěti případech naráží 

hlava chodce do spodní až střední části čelního skla. Pro zvýšení bezpečnosti chodců při 

střetu by tedy měla být věnována pozornost hlavně oblasti čelního skla. Návrh pro zmírnění 

dopadů následku při střetu zahrnuje airbag pro chodce spolu s pružným uložením čelního 

skla. 

 

 

 

 

Obrázek 27: BMW Z3 při střetu s chodcem [autor] 
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Tabulka 9: Přehled dopadů hlavy a návrhu řešení [autor] 

Vozidlo Dopad hlavy Návrh 

Škoda 

Octavia 

spodní až střední část čelního skla 

(provedeno 5 pokusů) 

airbag pro chodce, pružné uložení 

čelního skla, sklon čelního skla 

Audi Q7 
rozhraní kapoty a čelního skla 

(provedeno 5 pokusů) 
aktivní kapota, airbag pro chodce 

BMW Z3 střed kapoty (provedeno 5 pokusů) 
aktivní kapota, lepší deformační 

vlastnosti kapoty 

 

 Vlivem vysoké přídě vozidla Audi Q7 nedošlo v modelované situaci k nárazu hlavy do 

čelního skla. Na základě simulací střetu bylo zjištěno, že u kolizí s chodcem je kapota místem, 

kam dopadá zranitelná hlava poškozeného. Pro snížení pravděpodobnosti zranění chodce je 

do návrhu zahrnut systém airbagu pro chodce a také dodatečná funkce kapoty vozidla. Systém 

airbagu pro chodce by u vozidla SUV měl překrývat oblast střední až horní části kapoty. 

 

 V posledním případě dochází k častému nárazu hlavy do střední oblasti kapoty. 

U sportovního vozu by pro zvýšení bezpečnosti bylo vhodné zlepšit deformační vlastnosti 

kapoty za současného použití systému aktivní kapoty. 

10.3 Návrh jednotlivých pasivních prvků 

 Z důvodů zvýšení bezpečnosti nechráněných účastníků silničního provozu se příď 

vozidla neustále mění a vyvíjí. Konstrukce jednotlivých bezpečnostních prvků nesmí 

překročit prahové hodnoty pro jednotlivé části lidského těla. Parametry přední části 

automobilu jsou klíčové pro zvýšení bezpečnosti chodců. 

10.3.1 Deformační vlastnosti kapoty  

  Na oblast kapoty dopadá v našem případě hlava chodce, proto nesmí docházet 

k prohnutí kapoty vozidla až na pevnou část motoru pod kapotou. V případě velkého prohybu 

má poranění hlavy fatální a často smrtelné následky. Proto musíme věnovat zvýšenou 

pozornost konstrukci samotné kapoty a její poddajnosti. Mezera mezi kapotou a pevnými 

součástmi motoru musí být minimálně 10 cm, což významně minimalizuje riziko smrtelného 

zranění. Návrh těchto vlastností je poměrně složitý z důvodu konstrukčních omezení 
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a aerodynamických vlastností vozu. Přední část kapoty musí být pro bezpečnost tvořena 

poddajným materiálem. Z důvodů častého nárazu končetin do hrany kapoty je nutné hranu 

konstruovat s dostatečně deformovatelného materiálu. Nemalou roli plní v oblasti bezpečnosti 

také výztuhy kapoty. Na obrázku číslo 28 je znázorněna klasická konstrukce v porovnání 

s optimální kapotou. [37] 

 

 

 

 

 

 

10.3.2

 Uložení čelního skla 

 Konstrukce hraje důležitou roli v případě, kdy dochází ke střetům hlavy poškozeného 

s čelním sklem. Nutným kritériem pro čelní sklo je zaoblený tvar a plochý sklon. Čelní sklo se 

vyrábí z vrstveného skla, které drží při nehodě úlomky pohromadě. Takto zabraňuje vrstvené 

sklo vzniku řezných poranění pro chodce i posádku. Použitím fólií docílíme lepšího pohlcení 

energie z důvodu jejího roztažení. Pro zvýšení účinností ochrany je mezi sklo a rám 

automobilu vložen kovový pás ve tvaru Z. Tento prvek tak umožní pružně přizpůsobit čelní 

sklo a absorbovat větší množství energie v případě nárazu. [25] 

10.3.3 Systém aktivní kapoty vozidla 

 Systém aktivní kapoty pracuje se senzory pro rozpoznání nárazu v přední části vozidla 

a na základě těchto údajů vyhodnocuje signály k aktivaci zdvihacích prvků. Tyto prvky 

přizvednou zadní část kapoty vozidla. Zdvihací prvky kapoty jsou pomocí řídící jednotky 

aktivovány a dochází k uvolnění jistících mechanismů. Odblokování kapoty musí být 

následně zajištěno proti zpětnému pohybu. Moderní zdvihací prvky kapoty mohou být 

nejrůznějších konstrukcí. Prvním z principů, kterým je konstrukce řešena je systém stlačených 

Obrázek 28: Klasická výztuha kapoty – vlevo, vylepšená výztuha kapoty - vpravo[33] 
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měchů, které se v případě potřeby naplní plynem pomocí generátorů. Druhý systém používá 

stlačené vinuté pružiny, nebo předepjaté torzní tyče. [37] 

 

 

10.3.4 Systém airbagů pro chodce 

 Systém airbagu pro chodce se nachází na spodní hraně čelního okna a jeho hlavním 

úkolem je chránit chodce při čelní srážce. Airbagy jsou situovány do míst, kde není možná 

jakákoliv jiná ochrana. Provedení bývá nejčastěji umístěno na spodní hranu čelního skla a tzv. 

A-sloupky. Pro chodce představuje tuhá konstrukce z vysokopevnostních ocelí značné riziko 

vážného poranění. K minimalizaci zranění chodce s touto oblastí karoserie jsou používány 

právě systémy airbagů pro chodce, které překrývají místa střetu. Čidla, jež se nacházejí 

v předním nárazníku, přenášejí signály do řídící jednotky. Jakmile se automobil dostane do 

kontaktu s neznámým objektem, jednotka signály zpracuje a pokud jsou vyhodnoceny jako 

lidské nohy, aktivuje se airbag. V tomto momentu dochází k velmi rychlému nafouknutí 

složeného vaku. Závěsy kapoty jsou vybaveny pyrotechnickým uvolňovacím mechanismem, 

který během procesu vytáhne čepy a uvolní zadní část kapoty. Systémy pracují v rychlostech 

mezi dvaceti až padesáti kilometry v hodině. Celý nosník airbagu je pevně uchycen mezi 

čelním sklem a kapotou automobilu. [34, 37] 

 Dopravní bezpečnost chodců i všech ostatních účastníků provozu závisí na dodržování 

předpisů, na dobré viditelnosti, dobrém řízení dopravy a bezpečných komunikacích, které 

vyhovují potřebám účastníků. Přesto však v praxi ke kolizi automobilu a chodce dochází. 

Proto je důležité věnovat pozornost prvkům, které zmírňují následky dopravních nehod, tedy 

prvkům pasivní bezpečnosti. Na základě návrhu a provedených modelových situací 

v předchozích kapitolách je zřejmé, že hlavními prvky pro zvýšení bezpečnosti chodců jsou 

Obrázek 29: Zdvihací mechanismus systému aktivní kapoty [40] 
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aktivní kapota, systém airbagů pro chodce, uložení čelního skla a deformační vlastnosti 

kapoty vozidla. V budoucnosti je nutné tyto komponenty stále intenzivněji začleňovat do 

povinné výbavy masově vyráběných automobilů. [34, 37]  

Obrázek 30: Ukázka airbagu pro chodce [34] 
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11 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo popsat a přiblížit jednotlivé bezpečnostní prvky silniční 

dopravy se zaměřením na technické vybavení osobních vozidel s ohledem na snížení 

nehodovosti. Analyzovat kritická místa dopravní nehodovosti a navrhnout konkrétní opatření 

vedoucí ke snížení počtu dopravních nehod. Dále pak návrh pasivních prvků pro zmírnění 

následků střetů vozidla s chodcem. V úvodu práce je pozornost věnována právním předpisům, 

které se týkají dané problematiky. Uvedeny jsou také statistické přehledy vývoje počtu 

dopravních nehod v letech 1980 až 2014 na území České republiky a statistické informace, 

které se týkají počtu zraněných nebo usmrcených osob. Ze závěrů statistik lze konstatovat, že 

z dlouhodobého hlediska převažuje pokles usmrcených osob v oblasti dopravních nehod 

osobních automobilů na území České republiky. Počet dopravních nehod však neklesá 

a z těchto důvodů je patrné, že je i nadále nutné se touto problematikou zabývat a neustále ji 

řešit. Určitý úsek první části je také věnován dopravně psychologickému profilu řidiče, který 

je rozdělen do několika kategorií.  

 Část práce je věnována popisům jednotlivých principů bezpečnostních systémů 

vozidel, které slouží ke zvýšení bezpečnosti provozu. Jednotlivé bezpečnostní prvky jsou 

rozděleny do dvou základních kategorií, a to na pasivní a aktivní. V každé kategorii uvádím 

vybrané druhy a funkce jednotlivých prvků či systémů. V části práce je provedena analýza 

rizik dopravní nehodovosti pomocí Ishikawova diagramu a Analýzy příčin a následků poruch. 

Výsledky analýzy jsou přehledně zobrazeny pomocí Paretova diagramu s Lorenzovou 

křivkou. Výsledky jsou dále porovnány a vyhodnoceny se závěry provedené pomocí analýzy 

souvztažnosti. Z výchozích dat byl proveden konkrétní návrh na opatření pro snížení 

nehodovosti osobních vozidel a jeho technické řešení. Podstatou návrhu bylo minimalizovat 

riziko nehody za pomocí bezpečnostních prvků vozidla tak, aby byly ošetřeny nepřijatelné 

rizikové faktory. Byl proveden návrh dvou konkrétních vozidel a jejich finanční vyčíslení.  

 V závěru práce je simulován náraz osobního vozidla s chodcem za pomocí programu 

Virtual CRASH 2.2 a jsou navrhnuta konkrétní opatření pro zmírnění následků střetu. Je třeba 

říci, že žádný z popisovaných bezpečnostních systémů neposkytuje 100% ochranu života a 

zdraví.   
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Příloha 1 – Tabulka FMEA s jednotlivými parametry a celkovou mírou rizika 

Tabulka 10: Tabulka FMEA s jednotlivými parametry a celkovou mírou rizika [autor] 

 Číslo Porucha Způsob poruchy 
Důsledek 

poruchy 
P N H R 

st
av

 p
o
ze

m
n
í 

k
o
m

u
n
ik

ac
e 

a 
o

k
o

lí
 

1 
nevhodné umístění 

reklamních ploch 

Nevhodné 

umístění 
Ztráta pozornosti 2 2 3 12 

2 
špatná údržba okolí 

komunikace 

Nedostatečná 

kontrola, laxní 

přístup 

Špatná 

viditelnost, 

nepřehlednost 

úseku 

3 3 2 18 

3 
absence bezp. prvků 

vozovky 

Nedodržení 

bezpečnostních 

norem 

Zmírnění 

důsledků 

dopravní nehody 

3 3 3 27 

4 překážka na vozovce 

Absence 

bezpečnostních 

prvků, nedbalost 

Zvýšení 

pravděpodobnosti 

dopravní nehody 

4 4 5 80 

5 
špatný stav 

komunikace 

Neodborné a 

nekvalitní 

provedení 

Poškození 

vozidla 
3 2 3 18 

6 
nepřehledné 

dopravní značení 

Nedostatečná 

údržba, nevhodné 

umístění 

Špatné 

vyhodnocení 

situace 

1 2 3 6 

7 nepřehledné úseky 

Nedostatečné 

značení, 

nedostatečná 

údržba 

Vznik krizové 

situace 
2 3 2 12 

se
lh

án
í 

li
d

sk
éh

o
 f

ak
to

ru
 

8 rychlá jízda 

Přecenění 

schopností, 

nezkušenost 

Riskantní jízda, 

ohrožení 

účastníků 

provozu 

4 4 4 64 

9 alkohol za volantem 
Závislost, 

nezodpovědnost 

Pomalé reakce, 

agresivita řízení 
2 5 3 30 

10 drogy za volantem 
Závislost, 

lehkomyslnost 

Špatné 

vyhodnocení 

dopravní situace 

1 5 3 15 

11 nepozornost 

Manipulace 

s přístroji, 

telefonování 

Nevěnování 

pozornosti řízení 
4 5 4 80 

12 únava řidiče 
Spánkový deficit, 

onemocnění 

Mikrospánek, 

možnost vzniku 

dopravní nehody 

3 5 5 75 

13 nedostatek zkušeností 

Krátká praxe, 

nízká kvalita 

vyuky 

Špatný odhad 

situace, zbrklost, 

špatná 

předvídavost 

4 4 4 64 

14 agresivita řidiče 

Impulzivní 

povaha, 

netolerance 

Ohrožení 

účastníku 

silničního 

provozu 

2 4 3 24 
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se
lh

án
í 

li
d

sk
éh

o
 f

ak
to

ru
 

Číslo Porucha Způsob poruchy 
Důsledek 

poruchy 
P N H R 

15 věk řidiče 
Laxní přístup 

lékařů 

Prodlevy 

reakčního času, 

zraková 

indispozice 

3 3 3 27 

16 neznalost předpisů 

Nedostatečná 

výuka autoškol, 

lhostejnost 

Špatné 

vyhodnocení 

situace 

4 2 4 32 

p
o
ru

ch
a 

v
o
zi

d
la

 

17 defekt pneumatiky 

Nečistoty na 

vozovce, stáří 

pneumatiky 

Neovladatelnost 

vozidla 
2 4 4 32 

18 
hloubka dezénu 

pneumatiky 

Staří pneumatiky, 

nedbalost 

Aquaplaning, 

ztráta kontroly 

řízení 

4 4 2 32 

19 koroze vozidla 
Stáří vozidla, 

zanedbaná údržba 

Špatný technický 

stav vozidla 
2 2 2 8 

20 porucha řízení 
Zanedbání 

servisních kontrol 

Nepřesné řízení, 

ztráta kontroly 
2 3 3 18 

21 
porucha elektroniky 

vozidla 

Vlhkost, zkrat, 

zanedbání údržby 

Nesprávná funkce 

elektroniky a 

jízdních asistentů  

3 3 4 36 

22 selhání brzd 

Zanedbaná 

kontrola, 

nedostatečný 

servis 

Špatná 

ovladatelnost 

vozidla 

2 4 3 24 

23 
nedostatečné 

osvětlení vozidla 

Nedostatečný 

servis, nedbalost 
Špatná viditelnost 3 3 2 18 

24 
selhání jízdních 

asistentů 

Špatná funkce 

elektroniky 

vozidla, 

neodbornost 

Selhání jízdního 

asistentu, 

možnost vzniku 

dopravní nehody 

2 3 2 12 

25 únava materiálu 

Nekvalitní 

výroba, nekvalitní 

materiál 

Nepojízdnost 

vozidla 
1 2 3 6 
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Tabulka 11: Tabulka FMEA s jednotlivými parametry a celkovou mírou rizika [autor] 
o
st

at
n
í 

p
ří

či
n

y
 

Číslo Porucha Způsob poruchy 
Důsledek 

poruchy 
P N H R 

26 
nefunkční světelná 

signalizace 

Zanedbaná 

údržba, vada 

materiálu 

Žádná nebo 

nesprávná 

signalizace 

1 4 4 16 

27 
střet s ostatními 

účastníky provozu 

Nepozornost, 

nepřehlednost 

Škoda na majetku 

a na zdraví 
4 5 4 80 

28 oslnění řidiče 

Špatná 

vybavenost, 

nezodpovědnost 

Špatná 

viditelnost, 

špatný odhad 

2 3 2 12 

29 nedostatečný výhled 

Zanedbaná 

údržba, 

nezodpovědnost 

Přehlédnutí 

dopravní situace 
2 4 2 16 

30 střet se zvěří 

Absence 

pachových 

ohradníků, 

mechanických 

zábran 

Střet vozidla se 

zvěří, překážka 

na vozovce 

3 5 5 75 

31 
nepříznivé klimatické 

podmínky 

Nedostatek 

sněhových 

zábran, 

nedostatečná 

údržba  

Špatně sjízdná 

komunikace 
3 3 2 18 

32 úmyslné zavinění 

Psychické 

onemocnění, 

labilní povaha 

Vznik dopravní 

nehody 
1 4 4 16 

33 

nedodržování 

pravidel silničního 

provozu 

Lehkomyslnost, 

netolerance, 

neznalost 

Zvýšení 

pravděpodobnosti 

dopravní nehody 

5 5 3 75 
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Příloha 2 - Identifikace rizik pro analýzu souvztažnosti 

Tabulka 12: Identifikace rizik pro analýzu souvztažnosti [autor] 

 

Ra Rb  

Č. Subsystém Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ∑Kar 

1 

Stav 

pozemní 

komunikace 

a okolí 

nevhodné 

umístění 

reklamních 

ploch 

X 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 8 

2 

špatná 

údržba okolí 

komunikace 

0 X 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 11 

3 

absence 

bezp. prvků 

vozovky 

0 0 X 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 

4 
překážka na 

vozovce 
1 1 0 X 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 18 

5 
špatný stav 

komunikace 
0 0 0 1 X 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 9 

6 

nepřehledné 

dopravní 

značení 

0 0 0 1 0 X 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 7 

7 
nepřehledné 

úseky 
0 0 0 1 0 0 X 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 6 

8 

Selhání 

lidského 

faktoru 

rychlá jízda 0 0 0 1 0 0 1 X 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 17 

9 
alkohol za 

volantem 
0 0 0 1 0 0 0 1 X 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 

10 
drogy za 

volantem 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 X 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 

11 nepozornost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 6 

12 únava řidiče 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 

13 
nedostatek 

zkušeností 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 7 

14 
agresivita 

řidiče 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 6 

15 věk řidiče 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 9 

16 
neznalost 

předpisů 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 6 
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17 

Porucha 

vozidla 

 

defekt 

pneumatiky 
0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 

18 

hloubka 

dezénu 

pneumatiky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

19 
koroze 

vozidla 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

20 
porucha 

řízení 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 

21 

porucha 

elektroniky 

vozidla 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 

22 selhání brzd 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 X 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 6 

23 

nedostatečné 

osvětlení 

vozidla 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 6 

24 

selhání 

jízdních 

asistentů 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 

25 
únava 

materiálů 
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 X 1 1 0 0 0 0 0 0 9 

26 

Ostatní 

příčiny 

nefunkční 

světelná 

signalizace 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 0 0 0 0 1 3 

27 

střet 

s ostatními 

účastníky 

provozu 

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 X 0 1 0 0 0 1 12 

28 oslnění řidiče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 0 0 0 4 

29 
nedostatečný 

výhled 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X  1 0 0 0 4 

30 střet se zvěří 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0 0 0 5 

31 

nepříznivé 

klimatické 

podmínky 

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 X 0 0 4 

32 
úmyslné 

zavinění 
0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 X 1 8 

33 

nedodržování 

pravidel 

silničního 

provozu 

0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 X 7 

∑Kbr   1 1 2 24 4 4 11 21 2 2 20 3 3 3 1 4 10 1 0 8 2 3 4 2 2 2 30 2 11 25 2 3 21  
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Příloha 3 – Koeficienty rizika pro analýzu souvztažnosti 

 

Tabulka 13: Koeficient rizika [autor] 

RIZIKO Kar [%] x Kbr [%] y 

1 25 3,13 

2 34,38 3,13 

3 15,63 6,25 

4 56,25 75 

5 28,13 12,5 

6 21,86 12,5 

7 18,75 34,38 

8 53,13 65,63 

9 31,25 6,25 

10 31,25 6,25 

11 18,75 62,5 

12 15,63 9,38 

13 21,86 9,38 

14 18,75 9,38 

15 28,13 3,13 

16 18,75 12,5 

17 21,86 31,25 

18 12,5 3,13 

19 9,38 0 

20 12,5 25 

21 12,5 6,25 

22 18,75 9,38 

23 18,75 12,5 

24 9,38 6,25 

25 28,13 6,25 

26 9,38 6,25 

27 37,5 93,75 

28 12,5 6,25 

29 12,5 34,38 

30 15,63 78,13 

31 12,5 6,25 

32 25 9,38 

33 21,86 65,63 
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Příloha 4 – Pracovní prostředí programu Virtual Crash 2.2 

 Obrázek 31: Pracovní prostředí programu Virtual Crash 2.2 [autor, 55] 


