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   ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

MIKÉSKA, M. Hodnocení reakcí strojvedoucího drážního vozidla: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2012, 66 s. 

Vedoucí práce: Ing. Jaromír Široký, Ph.D.  

 

Bakalářská práce se zabývá měřením reakcí strojvedoucího drážního vozidla, návrhem 

metody pro měření a analýzou ovlivňujících faktorů. První část práce je zaměřena na 

analýzu strojvedoucího, reakcí a stanoviště. Je zde definována funkce strojvedoucího, 

rozbor reakcí a uspořádání ovladačů a sdělovačů na stanovišti vybraných lokomotiv. Druhá 

část se zabývá návrhem metody pro měření reakcí a návrhem experimentů, na kterých 

budou reakce měřeny. Třetí část obsahuje výsledky experimentů a jejich hodnocení.  

 

   ANNOTATION OF BACHELEOR THESIS 

MIKÉSKA, J. Evaluation of Rail Vehicle Driver Reaction : Bachelor Thesis. Ostrava : 

VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of Mechanical Engineering, Institute of 

transport, 2012, 66 p. Thesis head : Ing. Jaromír Široký, Ph.D.  

 

A bachelor thesis is dealing with measuring reactions of rail vehicle driver, designing 

method for measuring and analysis of influencing factors. The first part of thesis is focused 

on an analysis of rail vehicle driver, reactions and cab. The function of rail vehicle driver, 

analysis of reactions and organization of controls and indicators of chosen rail vehicles in 

the cab are defined in the first part. The second part deals with designing a method of a 

measuring of reactions and with designing experiments on which the reactions are 

measured. The third part includes the main measuring of reactions, the results of 

experiments and their ratings. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

Zkratka  Název 

α, β, γ, δ  Úhly výhledu k hranám okna od přímého směru [⁰] 

CD  kompaktní disk  

ČD  České dráhy 

ČKD  Českomoravská Kolben Daněn 

DHV  Drážní hnací vozidlo  

DKV  Depo kolejových vozidel  

ϕ   (stání, sezení, -)  Úhel pohledu od přímého směru [⁰]  

r   (brzdy, -)   Rádiusvektor [cm] 

tc   Doba reakce [s] 

tr   Reakční doba [s] 

x   (stání, sezení, p)  Souřadnice osy x [cm]  

y   (stání, sezení, p, brzdy) Souřadnice osy y [cm] 

z   (stání, sezení, p, brzdy) Souřadnice osy z [cm] 
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ÚVOD 

 

Cílem bakalářské práce je návrh metody pro zjišťování dob reakcí strojvedoucího při 

obsluze hnacího vozidla, získání reakčních dob, zhodnocení metody a výsledných hodnot.  

V práci se zabývám návrhem metody, kterou budu schopen získat doby reakcí. Navržená 

metoda je realizovaná na lokomotivním simulátoru, který je tvořen řídícím pultem 

elektrické lokomotivy z řady 163 ČD firmy Škoda Plzeň. Na navrženou metodu zjišťování 

dob reakcí aplikuji navržené experimenty, které budou sloužit jako podnět k získání 

reakčních dob. 

 

Tyto reakce jsou důležitým faktorem při vzniku krizové situace, rychlost této reakce 

bude mít vliv na bezpečnost, plynulost a možný vznik nehody. Reakci nejvíce ovlivňuje 

rychlost optické reakce, ta je závislá na uspořádání stanovišť. Tedy umístění ovladačů, 

sdělovačů a výhled z řídící kabiny. Na různých lokomotivách jsou tyto úhly uvedeny pro 

porovnání a vyhodnocení nejvhodnějšího stanoviště, které bude mít nejmenší úhly. Optická 

reakce tím bude ovlivněna nejméně.  

 

Provedl jsem rozbor možných krizových situací, které mohou nastat při jízdě, a mohou 

být aplikovány na experiment. Je definován jejich vznik při jízdě i experimentu, označení 

v experimentu a způsob správné reakce na příslušný ovladač, tak aby byla krizová situace 

ukončena. Po návrhu metody a experimentu budou hodnoceny doby reakcí na tyto situace.

  

V praktické části se zabývám samotným navržením a funkcí metody pro zjišťování 

dob reakcí na simulátoru.  Aby byly doby reakcí přesné, zaznamenávám průběh jízdy na 

video, z kterého určím reakci. Navrhuji experimenty pro zjištění dob reakcí, tedy vznik 

situace a její řešení. Rozborem videa z průběhu jízdy zjistím čas od vzniku situace a 

ukončení svalové reakce strojvedoucího, tento čas je reakcí strojvedoucího. Výstupy 

z navržených experimentů budou zhodnoceny a klasifikovány. 
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1. Analýza funkce strojvedoucího  

1.1  Lokomotivní četa 

Zpravidla lokomotivní četu tvoří jeden nebo dva strojvedoucí, může být tvořena i 

strojvedoucím a jeho pomocníkem. Za práci lokomotivní čety je zodpovědný nadřízený, to 

je zaměstnanec, který řídí, organizuje a kontroluje jejich práci. Strojmistr domovské DKV 

je funkčně nejbližším nadřízeným čety. Četa je v rámci své pracovní činnosti podřízena 

kontrolorům vozby kterékoliv DKV, technikům provozu kolejových vozidel i jejich 

nadřízeným a zaměstnancům, kteří řídí drážní dopravu. Dozorce depa a strojmistr depa je 

nadřízeným v obvodu každého DKV. Tvoří- li četu dva strojvedoucí, nadřízeným je ten, 

který právě řídí DHV. 

 

Pro nástup do služby a výkon služby se lokomotivní četa řídí rozpisem směn 

(turnusem). Turnus také stanoví, kdy se strojvedoucí střídají na řízení vlaku, pokud jsou na 

DHV dva strojvedoucí a to tak, aby na každého připadal přibližně stejný objem 

přípravných prací. Při jízdě nesmí strojvedoucímu nikdo zasahovat do vedení vlaku, pokud 

se nejedná o zabránění vzniku nehody.    

 

1.1.1 Povinnosti lokomotivní  čety 

Lokomotivní četa musí dodržovat tyto povinnosti, aby nedošlo k nezpůsobilosti 

výkonu služby na DHV (povinnosti týkající se možnosti ovlivnění reakcí če t). [1] :  

  

a. K nástupu služby, která jim byla přidělena strojmistrem v souladu turnusového 

řádu, se musí ohlásit na určeném místě stanoveným způsobem. Bez svolení 

strojmistra si čety nesmějí vzájemně vyměňovat výkony.   Služby jsou přidělovány 

tak, aby měli čety dostatečný odpočinek mezi výkony a dané množství výkonů. 

Nedodržením by mohlo dojít k ovlivnění reakcí vlivem únavy.    

 

b. Obeznámit se všemi nově vydanými vyhláškami, nařízeními a služebními rozkazy 

ještě před převzetím přiděleného DHV. Toto potvrdit podpisem a datem podpisu.  

Tím jsou čety připraveny k samostatné jízdě na DHV a nemělo by dojít k ovlivnění 

reakcí neznalostí těchto vyhlášek, nařízeních a služebních rozkazů.   
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c. Řídit se návěstmi a sledovat kolejiště včetně trakčního vedení za jízdy vlaku aby 

bylo možno v čas zareagovat na vzniklé situace. U částí, které mají bezprostřední 

vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu průběžně kontrolovat průběžný 

technický stav. Při včasné reakci se může stát, že vlivem špatného technického 

stavu těchto částí bude prováděný úkon nedostatečný a dojde k ohrožení na trati. 

  

d. Výhledová okna kabiny a skla návěstních svítilen DHV musí dle potřeby v průběhu 

směny čistit. Pro to musí dodržet bezpečnostní předpisy a použít schválené čisticí 

prostředky. Výhled z kabiny je velmi důležitý proto se musí dodržet tyto 

předpisy, nečistá skla by mohla omezit výhled z kabiny a tím snížit dobu reakce.   

 

e. Kontrolovat stav provozních hmot a popřípadě zabezpečit jejich doplnění. 

V průběhu jízdy DHV na trati by mohly tyto hmoty dojít a tím by došlo k ohrožení 

provozu na trati. Nebo by DHV nebylo schopno vytvořit dostatečnou hnací sílu a 

tím by byla reakce na zvýšení rychlosti zbytečná.   

 

f. Účastnit se všech povinných školení, udržovat znalosti pro výkon služby a účastnit 

se nařízených zkoušek. Dodržovat pracovní kázeň. Jízdu na DHV musí vykonávat 

pouze znalý zaměstnanec, který je k tomu způsobilý a má předpoklady pro 

bezpečné vykonávání této funkce. Jako   jsou znalost ovládání DHV, znalost 

předpisů, správný úsudek, tím včasné a správné reakce na vzniklé situace 

v provozu. 

  

g. Pozorovat trať a kolejiště, jak při jízdě vlaku tak i při posunu vlaku. Při vzniku 

situace, na kterou je četa nucena reagovat zásahem na DHV, je tato situace včas 

zpozorována a není tedy pro jízdu nebezpečná. V případě kritické situace ji četa 

zpozoruje za kratší dobu než při neplnění této povinnosti a reakční doba je tím 

zkrácena.  
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1.2  Strojvedoucí  

Je zaměstnanec s odbornou způsobilostí k řízení DHV, bez ohledu na druh trakce a 

jeho typ. Obsluhuje a řídí přidělené DHV, pomocí kterého vede vlak podle jízdního řádu. 

Rozhoduje tedy o řešení všech vzniklých situacích a nese plnou odpovědnost za vedení 

vlaku. Strojvedoucí nese odpovědnost za to, aby se na DHV zdržovali pouze oprávněné 

osoby. Před výkonem služby se obeznámí s traťovými poměry příslušné tratě. Znalost 

stvrdí podpisem a uvedením data podpisu na list tiskopisu  ,,Karta znalosti tratě“ a to na 12 

měsíců od poznání nebo posledního výkonu na příslušné trati.   

 

Za jízdy se zdržuje v řídící kabině, zásadně v přední kabině ve směru jízdy, pokud se 

jedná o čelní stanoviště DHV. Při snížené viditelnosti používá dálkový reflektor, aby 

zajistil lepší viditelnost návěstidel a kolejiště. Konstrukční celky DHV musí plnit správné 

funkce, o kterých se strojvedoucí přesvědčí hned po uvedení DHV do provozu. Kontroluje 

sdělovače a signalizace před zahájením a během jízdy.   

 

Strojvedoucí plynule rozjíždí vlak v oblasti pomalých rychlostí, dokud nedojde 

k natažení celé vlakové soupravy. Rozjezd by měl vést tak, aby probíhal pod mezí adheze a 

nedocházelo ke skluzu dvojkolí. Při jízdě sleduje kolejiště, sdělovače a na elektrifikované 

trati i trakční vedení, aby jízda probíhala bezpečně. Rozjezd, jízdu a zastavení vlaku by 

neměly doprovázet rázy v soupravě, toho lze dosáhnout dodržením stanovených rychlostí 

na příslušných tratích.  

 

1.2.1 Povinnosti strojvedoucích 

Aby reakce strojvedoucího nebyly omezeny, a tím se nezvýšila pravděpodobnost 

vzniku nehody, musí podle předpisu V2 dodržovat tyto povinnosti. [1]: 

 

a. Nastupovat do služby po dostatečném odpočinku. Každé onemocnění, které 

způsobuje pracovní neschopnost co nejdříve nahlásit strojmistrovi, který musí včas 

zajistit náhradu. Vlivem nedostatku odpočinku nebo nemoci může být reakce 

strojvedoucího viditelně zpomalena. Vedoucí strojmistr zařídí adekvátní náhradu, 

tak aby nebyla omezena plynulost a bezpečnost dopravy.  
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b. Náhlé onemocnění, nevolnost nebo pocit velké únavy otupující smyslovou 

způsobilost mohou mít vliv na řádný výkon služby, proto musí strojvedoucí 

neprodleně ohlásit strojmistrovi, že není schopen služby. Po tomto prohlášení 

nesmí být strojvedoucímu povoleno vykonávat službu. Strojmistr nesmí takto 

ovlivněného strojvedoucího pustit k výkonu služby, ten je pro jízdu na DHV 

nebezpečný. Reakce na podněty v průběhu jízdy bude viditelně zpomalena.   

 

 

c. Do služby musí nastoupit ve střízlivém stavu. Před a v průběhu služby nesmí 

požívat alkohol, návykové látky nebo léky, které mají podobný účinek. Je povinen 

podrobit se příslušným vyšetřením.   Při přítomnost těchto látek nesmí strojvedoucí 

vykonávat jízdu, protože jsou ovlivněny jeho smysly a tím i snížena doba reakce na 

vzniklé situace při výkonu služby.   

 

d. Pokud je nařízena domácí pohotovost, musí se zdržovat na ohlášené nebo 

dohodnuté adrese. Takový strojvedoucí musí být připraven nastoupit na místo 

strojvedoucího, který není způsobilý k výkonu své služby vlivem náhlé situace, 

jako jsou onemocnění, nevolnost nebo zjištění návykových látek u tohoto 

strojvedoucího.   

 

e. Během směny u sebe musí mít předpisy, které jsou stanovené předpisem D2, dále 

služební průkaz, platný průkaz k řízení DHV, funkční kapesní svítilnu a přesně 

jdoucí hodinky.   

 

f. Dbát na bezpečnost, plynulost, ekologičnost a nejvyšší hospodárnost. Vést DHV 

tak, aby jízda probíhala podle předpisů, jízdního řádu, příslušných návěstí na trati a 

v hospodárném chodu.  

 

g. Při zjištění závad na DHV, které nesmí nebo nemůže strojvedoucí odstranit, 

předepsaným způsobem zajistit objednání opravy, aby v důsledku závady nedošlo 

ke vzniku nehody. Tyto závady mohou způsobit špatnou funkci DHV a při reakci 

strojvedoucího na daný podnět nemusí DHV dostatečně plnit funkci, kterou 

strojvedoucí vykonal.   
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2. Reakce strojvedoucího 

2.1  Reakční doba tr 

,,Reakční dobu ze soudně inženýrského hlediska nazýváme čas od vjemu do uvedení 

(zabezpečovacího) zařízení v  činnost naučeným způsobem.“ [2]  

Na trati se vyskytne objekt, který může ohrozit plynulost a bezpečnost jízdy nebo jen 

ovlivnit její průběh náhlou změnou návěstního znaku. Strojvedoucí tento objekt zpozoruje 

a zareaguje na něj uvedením příslušného ovladače do funkce tak, aby neohrozil 

bezpečnost, zabránil nehodě nebo zachoval plynulost jízdy. Časový úsek mezi 

zaregistrováním objektu a uvedením ovladače do funkce je sledovaná reakční doba.  

 

Tento čas může být podstatně delší, pokud uvádíme činnost bez naučeného způsobu, 

příkladem může být strojvedoucí ve výcviku. Reakční dobu můžeme detailně rozdělit:  

 

a. Optická reakce  

Je to doba zpozorování objektu a jeho vyhodnocení zda se jeví nebezpečně pro jízdu. 

Pokud není nebezpečná, dále se o něj strojvedoucí nezajímá a sleduje jízdu, je- li ovšem 

nebezpečná pro jízdu, následuje psychická reakce strojvedoucího.   Vyskytne- li se 

v blízkosti kolejiště jakýkoliv objekt, strojvedoucí musí vyhodnotit, zda má vliv na 

plynulou a bezpečnou jízdu nebo ne.  

 

Optická reakce je závislá na pohledu strojvedoucího ze stanoviště, zda je v přímém 

směru jízdy, vidí před sebe na dostatečnou vzdálenost, na tuto vzdálenost musí být 

strojvedoucí schopen zastavit z dané rychlosti, a sleduje všechny objekty v zorném poli. 

Nebo zda je jeho pohled zaměřen na některý ze sdělovačů na řídícím pultu, to výrazně 

ovlivní délku reakce. Pokud sleduje objekt přímo z dostatečné vzdálenosti, doba optické 

reakce se nebere v úvahu. Rozhled na trať ze stanoviště ovlivňuje také umístění stanovišť 

na DHV. Rozsah ostrého vidění je kolem osy oka asi jeden úhlový stupeň, proto se musí 

oko natočit do směru každého objektu, jenž se nachází mimo tuto oblast. Při pohledu na 

řídící panel je objekt zpozorován pomocí periferního vidění, doba se tedy prodlouží o 

natočení hlavy do přímého směru a natočení oka na objekt.   
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b. Psychická reakce  

Je to doba od optického zafixování objektu do začátku svalové reakce, tedy doba 

rozhodování se, jak na objekt zareagovat.  Strojvedoucí musí zvolit správný ovladač na 

DHV, tak aby neohrozil bezpečnost cestujících, zabránil nehodě nebo zachoval plynulost 

jízdy.  

c. Svalová reakce  

Je to doba od ukončení psychické reakce do zásahu strojvedoucího příslušným 

ovladačem. Dobu svalové reakce ve velké míře ovlivňuje uspořádání stanovišť, kterému je 

věnována třetí kapitola. Po správném zvolení ovladače musí strojvedoucí vykonat svalový 

úkon, který uvede ovladač do funkce. Svalový úkon je pohyb ruky z výchozí pozice na 

příslušný ovladač.  

 

2.2  Doba reakce tc 

Je čas od vzniku situace po uvedení zařízení do činnosti. Tento čas tedy zahrnuje 

reakční dobu tr a dobu, po kterou strojvedoucí sleduje sdělovače na ovládacím pultu. Tato 

doba se liší podle toho, v jaké míře strojvedoucí kontroluje sdělovače, jako jsou tlakoměr, 

rychloměr, sdělovač napětí nebo i jízdní řád.  

Při vzniku krizové situace je tedy rozhodující zda se jedná o reakční dobu nebo dobu 

reakce. Tento rozdíl bude zaznamenán a vyhodnocen v navrženém experimentu, který 

bude simulovat jízdu a pohled v přímém směru jízdy a jízdu strojvedoucího, který se plně 

věnuje řízení DHV. 

V experimentu bude potvrzeno, že nevčasná reakce, vlivem které dojde ke vzniku 

nehody, ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu, je způsobena nesledováním 

přímého směru jízdy na trati. Proto je v další kapitole popsáno umístění ovladačů na 

stanovištích vzhledem k ose přímého směru jízdy.  
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2.3  Doba trvání reakční doby 

V tab. 2.1 jsou zobrazeny délky časových úseků optické reakce, psychické reakce a 

svalové reakce v sekundách.  

Tab. 2.1 Přehled délky časových úseků reakční doby [2]. 

 Doba trvání (sekund)  

Spodní mez 

(2%) 
průměr 

horní mez 

(98%) 

Optická reakce (varianty) 

-řidič předem přímo 

pozoruje kritický objekt        a) 

-řidič sleduje jiný objekt  

 v rozsahu do 5°             b) 

 v rozsahu nad 5°            c) 

 

 

0,00 

 

0,32 

0,41 

 

 

0,00 

 

0,48 

0,61 

 

 

0,00 

 

0,55 

0,70 

Psychická reakce 

(rozhodování)  
0,22 0,45 0,58 

Svalová reakce 

(přesun nohy z pedálu) 
0,15 0,19 0,21 

CELKEM 

varianta a) přímý pohled 

             b) do 5° 

             c) nad 5° 

 

0,37 

0,69 

0,79 

 

0,64 

1,12 

1,25 

 

0,79 

1,34 

1,49 

   

V této tabulce jsou zobrazeny reakční doby při jízdě automobilem, uvedené časy by 

měly být velice podobné, rozdíl bude tvořit pouze délka svalové reakce.  

V práci se zabývám měřením celkové rekční doby a nejsem schopen určit samotnou 

optickou reakci, pro představu můžeme předpokládat, že optické reakce uvedené v tab. 2.1 

jsou srovnatelné i pro jízdu DHV. Ale vše závisí na měřených osobách. U psychické 

reakce můžeme také předpokládat, že bude srovnatelná, ale opět závisí na měřených 

osobách. Svalovou reakci jsem schopen určit z video záznamu, ale místo přesunu nohy 

z pedálu u silničního vozidla změřím dobu přesunu ruky z výchozí pozice na ovladač. Toto 

měření zahrnu ve výsledcích experimentu, bude sloužit pro srovnání dob svalových reakcí 

silničního vozidla a DHV. 
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2.4  Ovlivnění reakční doby 

U lidí se délka reakční doby různě liší. Největší rozdílnost reakcí je viditelná v různých 

věkových kategoriích, mladý člověk mezi osmnáctým až třicátým rokem může mít rychlé 

optické a svalové reakce díky fyzické kondici a dobrému zdravotnímu stavu, ale psychické 

reakce můžou být zkráceny nedostatkem zkušeností. Zralý člověk ve věku mezi třicátým a 

čtyřicátým pátým rokem by měl mít reakce nejrychlejší, dobrý zdravotní stav a dostatek 

zkušeností zaručuje zkrácení reakční doby díky předvídání situací, rychlosti rozhodování a 

správným ovládáním DHV. Starší člověk už má reakce pomalejší, protože už nebývá v tak 

dobré fyzické kondici jako dříve a dochází k zhoršení zraku, zkušenosti už nemusí být 

dostačující. Ve všech věkových kategoriích může být reakce ovlivněna v závislosti na 

denní době, při jasném počasí je reakční doba tvořena podstatně kratší dobou optické 

reakce. V případě snížené viditelnosti jako je mlha, déšť, sněžení nebo dokonce noční 

jízda, je reakční doba značně prodloužena optickou reakcí.   

Nejznámějším vlivem na reakční dobu je vliv alkoholu v krvi, působení některých léků 

nebo drog. Optická reakce je ovlivněna špatným rozeznáváním objektů, tudíž na něj 

nemusí strojvedoucí vůbec nijak reagovat a ohrozit bezpečnost nebo způsobit nehodu.  

Psychická reakce může být ovlivněna dlouhým nebo špatným rozhodováním, místo 

zpomalení jízdy se rozhodnout nezasahovat nebo nevčasně zasáhnout. U svalové reakce se 

může objevit neschopnost použít požadovaný ovladač, jako je dlouhé hledání ovladače 

nebo špatně zvolený ovladač.  

V Soudním inženýrství je hladina koncentrace v krvi klasifikována takto: ,,Hladina 

alkoholu v krvi 0,5 % bývá bez klinických projevů opilosti, do 1 % svědčí pro lehkou 

podnapilost. Nejnebezpečnější je hodnota nad 1 % (do 1,5 % nazývaná jako těžší 

podnapilost), která vede často k  nekritickému sebevědomí při snížené schopnosti. Hodnoty 

1,5 až 2 % značí středně těžkou opilost, nad 2 % těžkou, nad 3 % se již jedná o vážné 

ohrožení života a při hodnotách na 4 % již bývají hodnoty smrtelné.“ [2]  

Všechny tyto klasifikace mohou ovlivnit reakční dobu, i když se jedná o 0,5% 

alkoholu v krvi. V šesté kapitole, kde se budu zabývat měřením reakční doby, bude na 

jedné osobě znázorněn tento vliv.  
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2.5  Zrakové vnímání  

Zrakovým vnímáním se zjišťují informace, které jsou důležitým podkladem pro 

rozhodování. Jedná se o samotné zahlédnutí objektu, na který musíme reagovat.  

V Soudním inženýrství je obecný proces vidění zaznamenán v těchto hlavních rysech 

průběhu [2]: 

 

 ,,oko se orientuje v pohledovém poli těkavými mikropohyby“; 

 ,,vnější podnět zaujme pozornost“;  

 ,, zrakový receptor se zaměří a soustředí na zajímavý optický podnět a na 

základě zjištěných optických parametrů optické situace (vzdálenosti, jasu, 

úhlového rozměru ap.) se připraví na recepci“; 

 ,,podnět zpracovaný optickým systémem oka zasáhne světločivé elementy 

sítnice“ ; 

 ,,transformací optických podnětů v  nervové vzruchy vzniká odezva 

v optickém nervu, po kterém je vedena k  mozkovým centrům vidění, kde 

vzniká počitek“ ; 

 ,,syntézou počitků vzniká vjem, na jehož základě se rozhoduje o odpovědi 

organismu na daný podnět, dochází k  tzv. diferenciaci“ ; 

 ,,vjem může být pominut nebo uložen v  paměti, nebo může být 

transformován ve vzruch, šířící se pohybovými nervy k nervosvalovým 

ploténkám“ ; 

 ,,v nervosvalových ploténkách je nervový vzruch transformován ve svalový 

stah“ ; 

 ,,v průběhu tohoto procesu je centrální nervová soustava neustále 

informována o změnách vlastností pozorovaného objektu a jeho okolí; 

vysílá povely, řídí plynule adaptační stav.“  

  

Zraková přenosová cesta je celkem dosti složitá, jak je zřejmé z průběhu procesu. 

Zraková funkce se dělí na tyto části: vnímání jasu, vnímání kontrastu, vnímání prostoru a 

barev, vnímání detailů.  
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Zde jsou uvedeny běžné a nejdůležitější části:  

 Vnímání jasu - jas způsobuje počitek. Jasnost ploch vyvolává intenzitu sítnice. 

Mikropohyby oka zajistí vytvoření obrazu na různých elementech sítnice, tím je 

v receptoru vyvolána trvalá odezva od světelných podnětů.  Pro toto vnímání je 

důležitá časová a prostorová sumace sítnice  . 

 

 Vnímání kontrastu -  oko může identifikovat tvar objektu, který má jinou barvu 

než pozadí, v závislosti na velikosti rozdílů těchto barev. V případě kdy objekty 

splývají, tedy mají stejnou barvu, závisí na tom, zda je rozdíl jasů mezi nimi roven 

alespoň prahovému rozdílu jasů.   

 

 Barevné vnímání - u barev je nutné rozlišovat mezi podrážděním, které má 

fyzikální povahu a v sobě zahrnuje zářivou energii na vlnových délkách, a vjemem, 

který je psychologickou záležitostí a liší se u každého jedince v závislosti na čase 

nebo okolních podmínkách. Toto barevné vidění nemusí nastat, pokud je slabé 

osvětlení, sledujeme objekt periferním viděním nebo pod minimálním zorným 

úhlem. Míra pozorování barevného světelného signálu závisí na vnímání jasu.  

 

2.6  Sluchové vnímání  

Zvuk je prostředkem dorozumívání, výstrahy a varování. Na DHV se dorozumívá 

strojvedoucí rádiovým spojením. Při jízdě na trati je tímto varováním zvuk píšťaly. 

Fyziologická akustika se zabývá odrazem zvukového podnětu ve vědomí, všímá si 

přeměny zvukového signálu, hledá závislosti objektivních parametrů zvuku (intenzity, 

kmitočtu a spektrálního složení) s jejich odrazem v našem vědomí (hlasitost, výška a barva 

zvuku), schopností slyšení za ztížených podmínek, například při hluku DHV není slyšet 

volání a schopností snášet nepříjemnou hlukovou zátěž.  

 Maskování je vjem, který nastane pokud součastně přicházejí do sluchového 

orgánu dva zvuky a jeden z těchto zvuků způsobí podráždění do takové míry, že 

v orgánu převládá a úplně potlačí nebo zeslabí vjem druhého přicházejícího zvuku. 

Převládající zvuk, který překrývá druhý zvuk, se nazývá maskovací, druhý je tedy 

maskovaný. Rozpoznání různých zvukových signálů a srozumitelnost řeči je 

závislá na míře maskování.  
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3. Krizové situace 

Krizová situace je situace, která může ovlivnit jízdu DHV. Má tedy za následek 

ohrožení bezpečnosti, plynulosti nebo vznik dopravní nehody. Při vzniku situace musí 

strojvedoucí včas a naučeným způsobem zasáhnout, aby nedošlo k následkům. 

Strojvedoucí musí dodržovat povinnosti, aby zpozoroval vzniklou situaci a v závislosti na 

době reakce včasně zasáhnul.  

Zde jsou možné krizové situace, které se mohou vyskytnout při jízdě na DHV. Tyto 

situace budu schopen změřit na vlakovém simulátoru a stanovit tak dobu reakcí: 

 Překážka na trati – na trati se může vyskytnout vykolejený vlak, převrácené osobní 

vozidlo nebo spadlý strom, strojvedoucí tuto překážku zpozoruje a uvede v činnost 

příslušný ovladač. V tomto případě uvede v činnost vypínací tlačítko, které se 

nachází po levé ruce, tím okamžitě shodí veškerý přívod energie a použije 

rychlostní brzdění, aby včas zastavil před nárazem do překážky. V tomto případě je 

reakce strojvedoucího důležitým faktorem.  

 Návěsti – při jízdě dojde k náhlé změně návěsti na výstrahu nařizující snížení 

rychlosti, strojvedoucí musí použít vlakovou brzdu, která se nachází po pravé ruce. 

Je nutné, aby strojvedoucí sledoval návěsti i návěstní opakovač a včas uvedl 

ovladač do činnosti, tak aby v dalším průběhu jízdy nedošlo ke vzniku další krizové 

situace, na kterou by už nebylo možno včasně reagovat. Příkladem může být 

nutnost zpomalit vlak z důvodu pohybu druhého vlaku v následujícím oddílu, který 

měl zpoždění. 

 Pohyb na trati – tato situace může nastat při jízdě kolem přejezdů, tedy pohyb lidí 

ve velké blízkosti kolejiště nebo přejíždění vozidel přes tento přejezd v ještě 

dostatečné vzdálenosti vlaku, kde není nutné jinak zasahovat a pohyb zvěře u 

kolejiště nebo přímo v kolejišti. Na tyto situace strojvedoucí reaguje včasným 

použitím píšťaly, která se nachází po pravé ruce, tak aby bylo možno reagovat 

případným použitím jiných ovladačů, které mohou jízdu zpomalit nebo dokonce 

úplně zastavit.  

Za krizovou situaci může být považována každá situace, na kterou by strojvedoucí 

svým nevčasným uvedením ovladače do provozu způsobil v následujícím průběhu jízdy 

vznik skutečné krizové situace. V tomto případě uvažujeme, že běžná návěst je také 

krizovou situací.  
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4. Stanoviště strojvedoucího 

4.1  Umístění stanoviště 

Umístění stanoviště na DHV má vliv na výhledové parametry, tedy v jaké míře má 

strojvedoucí výhled na kolejiště, trať, trakční vedení a návěsti. Provoz DHV probíhá 

z kabiny. 

Skupiny umístění kabin na DHV [3]: 

 Čelní  

Na jednom nebo obou koncích jsou umístěny kabiny, z kterých je sledován průběh 

jízdy a je zde DHV ovládáno. Když jsou kabiny na obou koncích lokomotivy, tyto 

stanoviště se velmi podobají a jsou spojeny chodbou přes strojovnu. U tohoto typu 

stanoviště je přístup ze dveří na levé straně kabiny ve směru jízdy. Ve většině případů jsou 

kabiny vybaveny rozmrazovačem, spouštěcími roletami, záclonkami, dále vařičem, lednicí, 

šatníkem se zrcadlem a umyvadlem. Nové generace bývají odhlučněny a jejich úroveň je 

vysoká. Při pobytu na tomto druhu stanovišti jsem měl dobrý přehled o umístění ovladačů 

a sdělovačů, prostor byl dostatečný i pro většího strojvedoucího a výhled je taky výborný. 

Z hlediska provozu, tedy výhled z lokomotivy, a uspořádání stanoviště, se mi tento druh 

stanoviště jevil velice vhodný, a proto bych preferoval provoz na lokomotivě s tímto 

druhem stanoviště. Bezpečnost pro strojvedoucího při čelním nárazu je oproti jiným 

stanovištím horší.  

  

   Obr. 4.1 Čelní stanoviště lokomotivy [3].   
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 Věžové 

Kabina strojvedoucího je umístěna na vyvýšeném místě, lokomotivy s tímto druhem 

umístění se nazývají kapotové. Na stanovišti se nacházejí dva ovládací pulty, které jsou 

téměř stejné. Ovládací pult jedna je hlavní a slouží k jízdě v častějším směru. Pro použití 

ovládacího pultu dvě se musí pult jedna uzamknout, lokomotiva tedy může jezdit v obou 

směrech. Tento druh stanoviště se nejčastěji používá u posunovacích lokomotiv. Při pobytu 

na tomto druhu stanoviště jsem měl velký přehled o umístění sdělovačů a ovladačů, je zde 

dostatek prostoru pro pohyb a výhled byl velice dobrý na všechny strany. Problém 

představovala pouze délka kapoty, která umožňovala pohled na kolejiště až ve větší 

vzdálenosti, proto nebylo možné vidět námezník při posunu. Strojvedoucí tento problém 

řešil vykloněním z bočního okénka, které je na tento úkon přizpůsobeno, tím byla zajištěn 

výhled na veškeré dění kolem sebe i přímo před sebou. Na posun je tedy velice vhodná a 

mohla by být používána i pro běžný provoz na tratích.  Z hlediska bezpečnosti pro 

strojvedoucího při nárazu je kabina výborná . 

 

  

   Obr. 4.2 Čelní stanoviště lokomotivy [3]. 

Na obr 4.2 jde vidět vyvýšená kabina strojvedoucího, ve směru delší kapoty se nachází 

stanoviště jedna. Při jízdě na stanovišti dvě je zajištěn větší výhled, proto by bylo vhodné 

lokomotivu použít do běžného provozu.   
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 Boční 

Kabina strojvedoucího je umístěna mezi dvěma nestejně dlouhými zúženými 

představky. Na stanovišti se nacházejí dva ovládací pulty, přičemž pult jedna sloužící pro 

přímý směr jízdy je plně vybaven oproti pultu dvě. Přístup na stanoviště tohoto druhé je 

dveřmi na obou stranách lokomotivy, vždy naproti ovládacího pultu. Při pobytu je v kabině 

velký prostor, jelikož ovládací pulty jsou na obou stranách stanoviště u výhledových oken. 

Sdělovače a ovladače jsou také viditelně uspořádány, ovšem výhled z tohoto druhu 

stanoviště je nedostatečný. Lokomotiva se používá při jízdě osobních a spěšných vlaků, 

kde dosahují maximální rychlosti 90 kilometrů za hodinu, proto je na tratích ČD často 

používána, i když je zajištěn nedostatečný výhled. Z hlediska bezpečnosti pro 

strojvedoucího při nárazu je výborná.  

  

   Obr. 4.3 Boční stanoviště lokomotivy [3]. 

 

Na obr. 4.3 je zobrazeno umístění boční kabiny asi ve dvou čtvrtinách, může se 

nacházet i na konci lokomotivy. Z hlediska provozu se tento druh stanoviště jeví 

nevhodný, strojvedoucí má výhled pouze na jednu stranu, tam kde používá ovládací pult. 

Při vzniku krizové situace, která může ohrozit bezpečnost, plynulost nebo způsobit nehodu, 

nemusí strojvedoucí vůbec zaregistrovat podnět, který krizovou situaci způsobil.  

Z uvedených druhů se nejlépe jeví čelní stanoviště, které zajišťuje výhled ve velké 

míře a proto je často používána pro všechny druhy vlaků.  
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4.2  Souřadný systém 

Na vybraných lokomotivách jsem si zavedl polární souřadný systém, abych mohl určit 

velikost úhlů pohledu na ovladače a sdělovače, a výhled ze všech uvedených skupin 

umístění kabiny. Tento souřadný systém jsem zavedl na lokomotivách s čelním 

stanovištěm a to u lokomotiv řady 363 a 751, lokomotivách s věžovým stanovištěm u 

lokomotiv řady 111 a 731, a lokomotivě s bočním stanovištěm u lokomotivy 771. [4] 

 

 Obr. 4.4 Náčrt souřadného systému úhlu ϕ v lokomotivě řady 111. 

 

Tento systém zavádím v každé lokomotivě, taky aby byl umístěn ve středu mezi 

pákovým ovladačem směrového kontroléru 1 a pákovým ovladačem řídícího kontroléru 2, 

v tomto místě se strojvedoucí nejčastěji nachází. Umístění systému je dáno vzdálenostmi 

v osách x, y a z od pevné plochy v kabině strojvedoucího. V ose x je počátek 0 vzdálen od 

zadní stěny kabiny, v ose y od boční stěny kabiny a v ose z od podlahy. Od systému jsem 

metrem změřil vzdálenost sdělovače, ovladače a hrany výhledového okna od počátku v ose 

y a z, dále rádiusvektor r, který se značí jako přímá vzdálenost z počátku 0 ke sdělovači, 

ovladači nebo hraně okna.  
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Nákres souřadného systému v programu Auto CAD 2011 zobrazující parametry pro 

umístění souřadného systému na DHV. 

    Obr. 4.5 Polární souřadný systém.  

 

Popis obr 4.5: 0… počátek polárního souřadného systému,     

         z, x, y … osy        

          π … plocha zadní stěny, Ω … plocha boční stěny, τ … plocha podlahy 

         xp … vzdálenost od plochy π v ose x [cm],     

         yp … vzdálenost od plochy Ω v ose y [cm],     

         zp … vzdálenost od plochy τ v ose z [cm] 

 

Stanoviště vybraných lokomotiv jsou vybavena, tak aby DHV mohl ovládat sedící i 

stojící strojvedoucí. Proto k zavedenému souřadnému systému přiřadíme umístění sedícího 

i stojícího strojvedoucího, pro snadné počítání uvádím v centimetrech. U těchto poloh očí 

vzniknou nové osy x´ a x´´ značící přímý pohled v dané výšce očí, od těchto os se poté určí 

úhel pohledu ϕ na sdělovače, ovladače a hrany oken.  
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Nákres v programu Auto CAD 2011 zobrazující parametry pro umístění očí v poloze 

stojícího a sedícího strojvedoucího v souřadném systému na DHV. 

   Obr. 4.6 Poloha očí v souřadném systému. 

 

Popis obr 4.6:  x´…osa x pohledu stojícího strojvedoucího,     

   x´´ …osa x pohledu sedícího strojvedoucího     

   π … plocha zadní stěny, Ω … plocha boční stěny, τ … plocha podlahy  

   xsezení … vzdálenost očí při sezení od plochy π v ose x [cm],    

   ysezení … vzdálenost očí při sezení od plochy Ω v ose y [cm],   

   zsezení … vzdálenost očí při sezení od plochy τ v ose z [cm],   

   xstání … vzdálenost očí při stání od plochy π v ose x [cm],    

   ystání … vzdálenost očí při stání od plochy Ω v ose y [cm],   

   zstání … vzdálenost očí při stání od plochy τ v ose z [cm] 

Tyto parametry slouží k umístění polohy očí do systému, jejich vzdálenost značí, o 

kolik cm jsou posunuty ve směrech osy x a z, systém je zvolen v místě kde se strojvedoucí 

nachází při sezení i stání, tak aby měl dostatečný výhled z kabiny i na sdělovače a 

ovladače, proto posun v ose y neuvažujeme.  



30 

 

4.3  Výhled z kabiny a úhel pohledu 

Pro polohu očí sedícího i stojícího strojvedoucího určím na vybraných vozidlech úhel 

výhledu na vysoká a nízká návěstidla, a úhel pohledu na sdělovače  a ovladače na 

ovládacím pultu. Výhled z kabiny má vliv na včasné zpozorování objektu, a úhel pohledu 

výrazně ovlivňuje dobu reakce. Samotná reakční doba je velice krátká, ale úhel, o který 

musí strojvedoucí otočit hlavu od směru jízdy, ji prodlužuje. 

Nákres v programu Auto CAD 2011 zobrazující parametry pro umístění sdělovačů, 

ovladačů a hran v souřadném systému na DHV. Příklad naznačuje přibližné umístění 

ovladače brzdy.  

   

 Obr. 4.7 Poloha ovladače a úhly ϕ v souřadném systému. 

Popis obr 4.7:  x´…osa x pohledu stojícího strojvedoucího,    

    x´´ …osa x pohledu sedícího strojvedoucího,    

    ybrzdy …vzdálenost ovladače od osy y, souřadného systému,  

    zbrzdy …vzdálenost ovladače od osy z, souřadného systému,  

    rbrzdy … rádiusvektor pro pohled stojícího strojvedoucího,  

    rbrzdy … rádiusvektor pro pohled stojícího strojvedoucího,  

    φsezení …úhel pohledu ϕ svírající rbrzdy a x´ přímého pohledu,  

    φstání …úhel pohledu ϕ svírající rbrzdy a x´´ přímého pohledu 
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4.4  Určení úhlu pohledu 

Abych určil úhel pohledu, musel jsem mít nastaven souřadný systém a znát vzdálenosti 

ovladače od tohoto systému. Od počátku 0 jsem změřil vzdálenost v ose z a y, tyto 

vzdálenosti tvoří odvěsny trojúhelníka. Pomocí Phytagorovy věty určím přeponu a 

k ovladači M. 

         

    Obr. 4.8 Přepona a. 

         
        

                     (1) 

Tato přepona a, kterou jsem získal ze vztahu (1) bude dále tvořit odvěsnu a, 

rádiusvektor bude tvořit přeponu c a odvěsnu b dopočítáme opět s Phytagorovy věty. 

       

    Obr. 4.9 Odvěsna b. 

                                   (2) 

Odvěsna a bude značit posun strojvedoucího v ose z, při sezení je strojvedoucí pod 

úrovní osy y, proto se odvěsna a zkrátí, při stání je strojvedoucí nad úrovní osy y, proto se 

odvěsna a prodlouží. Odvěsna b značí posun strojvedoucího v ose x, při sezení je 

strojvedoucí posunut blíže k zadní stěně od počátku 0, a při stání je posunut dále od zadní 

stěny od počátku 0. 
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Rozdíl vzdálenosti zp a zstání tvoří ∆z, o který je nový počátek posunut v ose z výše od 

podlahy, tím je odvěsna a prodloužena a vznikne nová odvěsna a´. Rozdíl vzdálenosti zp a 

zsezení tvoří ∆z, o který je nový počátek posunut v ose z blíže k podlaze, tím je odvěsna 

zkrácena a vznikne nová odvěsna a´´. 

     

   Obr. 4.10 Zkrácení a prodloužení odvěsny a. 

                                      (3) 

Rozdíl vzdálenosti xp a xstání tvoří ∆x, o který je nový počátek posunut v ose x blíže 

k zadní stěně, tím je odvěsna b prodloužena a vznikne nová odvěsna b´. Rozdíl vzdálenosti 

xp a xsezení tvoří ∆x, o který je nový počátek posunut v ose x dále od zadní stěny, tím je 

odvěsna zkrácena a vznikne nová odvěsna b´´. 

                                    (4) 

     

   Obr. 4.11 Zkrácení a prodloužení odvěsny b. 
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Tento rozdíl vzdáleností ∆z a ∆x vypočteme i pro polohu stojícího strojvedoucího.  

Pomocí nových odvěsen a´,b´ nebo a´´,b´´ dopočítám přes Phytagorovu větu přeponu c 

ze vztahu (5), tato přepona c je nový rádiusvektor pohledu při stání nebo sezení. Tyto 

odvěsny b´a b´´ tvoří osu pohledu pro stání a sezení. Dopočteme úhel pomocí odvěsny b´ 

nebo b´´ a rádiusvektorem pro stání nebo sezení ze vztahu (6). Tento úhel je hledaný úhel 

pohledu na sdělovače a ovladače.  

     

   Obr. 4.12 Uhly pohledu při stání a sezení. 

 

                                             (5)  

Výpočet provedeme také pro získání hodnot úhlů při sezení.  

 

Úhel ϕ pro stání i sezení určím jako přilehlou odvěsnu k přeponě, což je cos, a pro 

získání hodnoty úhlu využiju inverzní funkci cosinu. 

        

 
        

 
             

       
              (6) 

 

Ve vztazích (1) až (6) jsou použity skutečné naměřené hodnoty na lokomotivě řady 

363 pro ukázku výpočtu.  
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4.5 Určení výhledu z kabiny 

 

   Obr. 4.13 Výhledové úhly na lokomotivě řady 111. 

Abych určil úhly výhledu na vysoká a nízká návěstidla i na obě strany, musel jsem mít  

nastaven souřadný systém a znát vzdálenost okna od souřadného systému. Od počátku 0 

jsem změřil vzdálenost v ose x k oknu, poté v ose z vzdálenost hran od osy y směrem 

nahoru i dolů. V ose y vzdálenost od osy z od pravé i levé strany. Tyto vzdálenosti tvoří 

odvěsny trojúhelníka.   

       

    Obr. 4.14  Přepona c. 

Jelikož osa x souřadného systému překrývá osu pohledu, neuvažujeme posun v ose y. 

Posun očí strojvedoucího pro stání i sezení v ose x a z určíme jako v předchozí kapitole ze 

vztahů (3) a (4).  
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Vzdálenost okna od souřadného systému se může prodloužit o ∆x v případě sedícího 

strojvedoucího na b´´, nebo zkrátit o ∆x v případě stojícího strojvedoucího na b´. Pokud 

strojvedoucí sedí, osa pohledu může být snížena o ∆z na a´´, pokud stojí, osa pohledu se 

zvýší o ∆z na a´. 

    

    Obr. 4.15 Úhly pohledu α. 

Pomocí Phytagorovy věty ve vztahu (5) určíme přeponu c, odvěsnami jsou a´,a´´,b´ 

nebo b´´. Výsledný úhel α výhledu v jednom směru dopočítám ze vztahu (6). Ze stejného 

vtahu určíme úhly β,γ a δ, které jsou zobrazeny na obr. 4.15.  

 

4.6  Srovnání lokomotiv  

V DKV v Ostravě jsem měl možnost pobytu na DHV, kde jsem si zavedl souřadný 

systém a zjišťoval výhled z kabiny, úhly pohledu na sdělovače a ovladače. Dále jsou 

uvedeny výsledky všech lokomotiv, na kterou jsem měl umožněn přístup. Byly vybrány 

lokomotivy závislé i nezávisle trakce a lokomotivy se třemi skupinami umístění kabiny, na 

kterých můžeme porovnat výsledné úhly výhledů z kabiny i úhly pohledů na sdělovače a 

ovladače. Toto porovnání poukazuje na možné prodloužení doby reakcí vzhledem 

k velikostem úhlů pohledu na sdělovače, rekční doby vzhledem k velikostem úhlů pohledu 

na ovladače a doby vjemu vzhledem k velikostem úhlů výhledu u všech druhů vybraných 

lokomotiv. Úhly pohledu byly měřeny u často používaných ovladačů i sdělovačů, 

výhledové úhly vzhledem k hranám oken. 
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4.6.1 Lokomotiva řady 751  

Je to motorová lokomotiva s dvěma čelními stanovišti,  skříňová podvozková 

lokomotiva, která je zhotovena z ocelových svařovaných plátků a postavena na hlavní 

ocelový rám, k němu jsou připevněny dva hnací dvounápravové podvozky. Přenos výkonu 

je zajištěn elektricky, přeměnu mechanické energie na elektrickou zajišťuje spalovací 

dieselový řadový čtyřdobý šestiválec. Patří mezi nejzdařilejší lokomotivy ČKD a často se 

používá na neelektrifikovaných tratích jako osobní, rychlíkové, manipulační nebo nákladní 

vlaky. [5] [6] 

 

 Obr. 4.16 Lokomotiva řady 751 (751 101-7).  

4.6.1.1 Úhly pohledu  

Tab. 4.1 Hodnoty úhlů ϕ u 751. 

Zjištění jednotlivých úhlů ϕ [⁰] stání sezení 

Rychloměr 50,93 40,85 

V. brzda 58,71 50,78 

Řadič rychlosti 51,40 43,11 

Ukazatel tlaku brzd 43,99 32,86 

Telefon 78,01 78,00 

Proudy 45,62 34,96 

Píšťala 66,52 61,36 

Opakovače 23,63 41,77 

     



37 

 

4.6.1.2 Výhled z kabiny 

Tab. 4.2 Výhledové úhly u 751.  

Úhly výhledu při stání [⁰]   
 α β γ δ 

3,31 26,75 24,84 31,45 

Úhly výhledu při sezení [⁰]   
 α β γ δ 

14,56 10,31 19,98 25,66 

     

4.6.2 Lokomotiva řady 363  

Je to elektrická dvousystémová lokomotiva s dvěma čelními stanovišti, skříňová 

podvozková lokomotiva, která je ve spodní části tvořena ocelovým rámem, k němu jsou 

připevněny dva hnací dvounápravové podvozky. Přívod proudu do čtyř trakčních 

elektromotorů je zajištěn dvěma sběrači. Často se používá na elektrifikovaných 

stejnosměrných i střídavých tratích jako osobní, rychlíkové nebo nákladní vlaky. Ovládací 

pult je obdobný jako ovládací pult z řady 163, který je použit na lokomotivním simulátoru, 

na němž budou prováděny experimenty. [5] 

 

 Obr. 4.17 Lokomotiva řady 363 (363 009-2).  
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4.6.2.1 Úhly pohledu  

Tab. 4.3 Hodnoty úhlů ϕ u 363. 

Zjištění jednotlivých úhlů ϕ [⁰] stání sezení 

Rychloměr 58,06 20,58 

V. brzda 89,40 69,35 

Páka rychlosti 75,43 36,22 

Ukazatel tlaku brzd 68,56 30,33 

Sběrače 89,55 62,68 

Napětí v troleji 73,26 36,20 

Píšťala 84,79 56,75 

Opakovače 75,77 46,37 

Horní indikace 22,40 43,10 

     

4.6.2.2 Výhled z kabiny 

Tab. 4.4 Výhledové úhly u 363.  

Úhly výhledu při stání [⁰]   

 α β γ δ 

0,72 41,99 37,32 42,77 

Úhly výhledu při sezení [⁰]   

 α β γ δ 

11,83 25,91 28,07 35,17 

     

4.6.3 Lokomotiva řady 111  

Je to elektrická stejnosměrná lokomotiva s jednou věžovou kabinou se dvěma řídícími 

pulty. Jedná se o kapotovou lokomotivu vyrobenou z ocelových plechů, kapotáž je 

umístěna na hlavním ocelovém rámu, k němu jsou připevněny dva hnací dvounápravové 

podvozky. Přívod proudu do čtyř trakčních elektromotorů je zajištěn jedním 

pneumatickým sběračem. Používá se pro středně těžký a těžký posun na elektrifikovaných 

stejnosměrných úsecích, výjimečně pro jízdu osobních vlaků. [5] 
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  Obr. 4.18 Lokomotiva řady 111 (111 018-8). 

 

4.6.3.1 Úhly pohledu  

Tab. 4.5 Hodnoty úhlů ϕ u 111. 

Zjištění jednotlivých úhlů ϕ [⁰] stání sezení 

Rychloměr 65,27 55,11 

V. brzda 73,75 52,49 

Páka rychlosti 62,91 38,25 

Ukazatel tlaku brzd 50,66 29,18 

Sběrače 70,49 48,58 

Napětí v troleji 55,65 34,42 

Píšťala 80,99 54,21 

Opakovače 61,23 41,87 

     

4.6.3.2 Výhled z kabiny 

Tab. 4.6 Výhledové úhly u 111.  

Úhly výhledu při stání [⁰]   

 α β γ δ 

5,4 41,73 38,09 39,96 

Úhly výhledu při sezení [⁰]   

 α β γ δ 

13,39 18,84 24,72 35,17 
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4.6.4 Lokomotiva řady 731   

Je to motorová lokomotiva s jednou věžovou kabinou se dvěma řídícími pulty. Jedná 

se o kapotovou lokomotivu vyrobenou z ocelových plechů, kapotáž je umístěna na hlavním 

ocelovém rámu, k němu jsou připevněny dva hnací dvounápravové podvozky. Přenos 

výkonu je zajištěn elektricky, přeměnu mechanické energie na elektrickou zajišťuje 

spalovací dieselový šestiválec. Používá se pro středně těžký posun a pro lehkou traťovou 

službu. [5] [6] 

 

 Obr. 4.19 Lokomotiva řady 731 [6]. 

4.6.4.1 Úhly pohledu 

Tab. 4.7 Hodnoty úhlů ϕ u 731. 

Zjištění jednotlivých úhlů ϕ [⁰] stání sezení 

Rychloměr 38,34 41,52 

V. brzda 68,77 56,72 

Řadič rychlosti 57,37 43,20 

Ukazatel tlaku brzd 52,55 43,24 

Telefon 78,22 72,95 

Proudy 54,06 44,17 

Píšťala 79,32 68,18 

Opakovače 45,10 33,05 

 



41 

 

4.6.4.2Výhled z kabiny 

Tab. 4.8 Výhledové úhly u 731.  

Úhly výhledu při stání [⁰]   
 α β γ δ 

12,53 37,88 13,45 43,23 

Úhly výhledu při sezení [⁰]   
 α β γ δ 

14,73 25,97 19,75 25,38 

 

4.6.5 Lokomotiva řady 771   

Je to motorová lokomotiva s jednou boční kabinou se dvěma řídícími pulty. Jedná se o 

kapotovou lokomotivu vyrobenou z ocelových plechů, kapotáž je umístěna na hlavním 

ocelovém rámu, k němu jsou připevněny tři hnací dvounápravové podvozky. Přenos 

výkonu je zajištěn elektricky třemi trakčními motory, přeměnu mechanické energie na 

elektrickou zajišťuje spalovací dieselový šestiválec. Používá se pro těžký posun a nákladní 

přetah. [5] 

  

   Obr. 4.20 Lokomotiva řady 771 (771 045-2). 
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4.6.5.1 Úhly pohledu 

Tab. 4.9 Hodnoty úhlů ϕ u 771. 

Zjištění jednotlivých úhlů ϕ [⁰] stání sezení 

Rychloměr 38,59 25,37 

V. brzda 45,71 40,84 

Řadič rychlosti 66,77 68,98 

Ukazatel tlaku brzd 38,89 32,59 

Telefon 47,63 44,04 

Proudy 51,11 48,69 

Opakovače 3,68 23,09 

     

4.6.5.2 Výhled z kabiny 

Tab. 4.10 Výhledové úhly u 771.  

Úhly výhledu při stání [⁰]   

 α β γ δ 

0,52 33,21 17,18 6,22 

Úhly výhledu při sezení [⁰]   

 α β γ δ 

12,19 20,20 24,13 30,63 

    

4.7 Výsledky srovnání  

4.7.1 Úhly pohledu 

V tabulkách jsou všechny vypočtené úhly vybraných sdělovačů a ovladačů, které jsou 

počítány od zavedeného souřadného systému pro stojícího i sedícího strojvedoucího. U 

čelních stanovišť se úhly nepodobají, je to dáno uspořádáním stanoviště a postavením 

strojvedoucího u řídícího pultu. U věžových stanovišť jsou úhly pohledu na některé 

společné sdělovače podobné. V celkovém srovnání jsou nejmenší úhly u bočního 

stanoviště, to je dáno těsným uspořádáním sdělovačů a ovladačů na ma lém prostoru u 

výhledového okna, ovšem vlivem stavby jsou červeně vyznačeny úhly, které se zmenší.  

 

Na obr. 4.21 je graficky znázorněno porovnání úhlů pohledu na sdělovač rychloměru a 

opakovač u všech vybraných lokomotiv pro stojícího strojvedoucího, a na obr. 4.22 jsou 

tyto úhly pohledu znázorněny pro sedícího strojvedoucího.  



43 

 

  

   Obr. 4.21 Graf úhlů pohledu ϕ – stání. 

  

   Obr. 4.22 Graf úhlů pohledu ϕ – sezení. 

 

4.7.2 Úhly výhledu 

V tabulkách jsou zobrazeny výhledové úhly α, β, γ a δ, které jsou odpočítány od 

zavedeného souřadného systému pro stojícího i sedícího strojvedoucího. U čelních 

stanovišť jsou všechny úhly stejně velké, a proto jsou z hlediska výhledu na trať 

nejvhodnější. U věžových stanovišť jsou úhly také dostatečně velké, ale jsou omezeny 

kapotou, která snižuje úhel δ. Jsou ovšem konstrukčně upraveny, aby bylo možné sledovat 

průběh jízdy z bočního okna. Z hlediska výhledu jsou nejhorší boční stanoviště, u nichž je 

snížen úhel δ a úhel β v takové míře, že sledovat dění na trati je možné až ve větší 

vzdálenosti od lokomotivy. 
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Pro porovnání jsou na obr. 4.23 graficky znázorněny úhly výhledu α vpravo, β vlevo, γ 

nahoru a δ dolů od přímého pohledu pro stojícího strojvedoucího, a na obr. 4.24 jsou tyto 

úhly výhledu zobrazeny pro sedícího strojvedoucího.   

 

    Obr. 4.23 Graf úhlů výhledu – stání. 

 

    Obr. 4.24 Graf úhlů výhledu – sezení. 
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4.7.3 Shrnutí  

Nejvhodnější umístění kabiny je čelní provedení, přehledné uspořádání a dostatečné 

výhledové úhly zajistí přehlednost a viditelnost v krizových situacích. Věžové uspořádání 

kabiny je méně vhodné v provozu na tratích, uspořádání je přehledné, ovšem výhledové 

úhly jsou omezovány stavbou lokomotivy. Boční uspořádání kabiny je nejméně vhodné 

pro provoz na tratích, uspořádání je přehledné, ovšem výhledové úhly jsou velmi 

omezovány stavbou lokomotivy.  

 

Na obr. 4.21 a 4.22 je z grafického znázornění znát, že největší vyklonění pohledu 

z přímého směru na rychloměr je u lokomotivy řady 111 při stání a nejmenší u 363 při 

sezení. Pro pohled na návěstní opakovač je největší úhel pohledu u lokomotivy řady 363 

při stání a nejmenší u 771 rovněž při stání. 

 

Na obr. 4.23 a 4.24 je z grafického znázornění znát, že největší úhel výhledu α je u 

lokomotivy řady 731 při sezení a nejmenší u 771 při stání. Úhel β je největší u lokomotivy 

řady 363 při stání a nejmenší u 751 při sezení. Úhel γ je největší u lokomotivy řady 111 při 

stání a nejmenší u 731 rovněž při stání. Úhel δ je největší u lokomotivy řady 363 při stání a 

u 771 rovněž při stání.  
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5. Metoda měření reakcí 

5.1 Návrh 

Navržená metoda musí být nejlevnější, nejpřesnější a co nejjednodušší.  Zjišťování dob 

reakcí bude prováděno na lokomotivním simulátoru. Průběh jízdy vybraným vlakem na 

vybrané trati bude zaznamenán na video a pomocí programu Windows Live Movie Maker 

budou určeny doby reakcí.  

 

Jízda měřené osoby bude zaznamenána na video, na kterém musí být viditelný vznik 

situace a konec této situace. Vznik situace bude realizován rozsvícením barevných diod, 

které značí různé druhy krizových situací, a konec situace, tedy ukončení reakce bude 

realizováno také rozsvícením diody. Vznik situace bude nahodile určován asistentem, a to 

rozsvícením určité barvy, tak aby měřená osoba nemohla přepokládat nebo vidět tento 

vznik a tím být na reakci připraven. Rozsvícení diody ukončující reakci, bude ovládáno 

samotným měřeným objektem, který po použití příslušného ovladače, na kterém bude  

upevněn spínač, způsobí rozsvícení. Spínače budou fungovat na principu uzavírání obvodu 

a budou připevněny na ovladačích, všechny tyto spínače budou spojeny s diodou, která 

bude upevněna pod promítacím plátnem, tak aby bylo rozsvícení diody zaznamenáno na 

videu. 

 

Video záznam, který nahraji na fotoaparát Sony s frekvencí 30 snímků za vteřinu, bude 

v programu Windows Live Movie Maker podrobně zkoumán, aby mohl být určen čas mezi 

rozsvícením diody značící vznik situace a rozsvícením diody ukončující situaci.  Tento 

změřený čas bude hledaná reakční doba nebo doba reakce strojvedoucího.  Chování objektu 

bude pozorováno, abych mohl určit, zda při experimentu sledoval přímý směr jízdy, tím 

bude na videu změřena reakční doba, nebo se věnoval sledování některého sdělovače, tím 

bude na videu zaznamenána a poté změřena doba reakce strojvedoucího.   
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5.2 Simulátor 

Měření probíhalo na lokomotivním simulátoru v prostorách Vysoké školy báňské. 

Simulátor je realizován s technologickou částí na bázi PC s rozhraním k obslužnému 

pracovišti a je tvořen ovládacím pultem, pracovištěm instruktora a projekční plochou.  

Tento ovládací pult byl převzat z lokomotivy řady 163 ČD firmy Škoda Plzeň, řídící 

pult je použit u několika řad elektrických DHV [7]. Pult je rozdělen na dvě oblasti:  

 První oblast je sdělovací, kde se nachází rychloměrná souprava, sdělovače 

trakčního agregátu a sdělovače automatizovaného řízení, brzdy a vlakového 

zabezpečovače. Pro průběh experimentu byl využíván sdělovač tlaku v hlavním 

vzduchojemu a průběžném potrubí (1.), návěstní opakovač (2.), sdělovač proudu 

skupiny (3.) a rychloměr, který je u simulátoru realizován na pracovišti instruktora.  

    Obr. 5.1 Sdělovací oblast. 

 Druhá oblast je ovládací, kde se nachází ovladače osvětlení a agregátů vozidla, 

páky kontroléru a tlačítka bdělosti, ovladače brzdy, píšťaly, pískování 

automatizovaného řízení. Pro oživení byl použit spínač řízení, ovladač kompresoru, 

ovladač uzemňovače a odpojovačů sběračů, ovladač sběračů a ovladač hlavního 

vypínače. Pro průběh experimentu byl využíván pákový ovladač směrového 

kontroléru (1.), pákový ovladač řídícího kontroléru (2.), pákový ovladač 

elektrodynamické brzdy (3.), tlačítko bdělosti (4.), píšťala (5.), pákový brzdič 

nepřímočinné (samočinné) brzdy (6.) a tlačítko rozepnutí hlavního vypínače (7.).  

    Obr. 5.2 Ovládací oblast. 
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Pracoviště instruktora tvoří ovládací počítač, který ovládá simulaci. Zde je možnost 

výběru vlaku, trati a nastavení návěstí. Zobrazují se zde parametry vlaku, trati, průběhy 

jízdy a ovládaných součástí. Po připojení ovládacího pultu zde může být ovládána 

simulace. 

  

    Obr. 5.3 Program simulator. 

Popis obr. 5.3: 1. Rychloměr, 2.Proudy, 3. Tlaky, 4. Traťový oddíl, 5. Sklon,  

    6. Volba vlaku, 7. Volba trati 

Na projekční plochu je promítán obraz tratě z dataprojektoru.  

  

    Obr. 5.4 Projekční plocha. 
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5.3 Realizace návrhu 

Zařízení, které značí vznik situace je sestaveno, tak aby byl obvod uzavřen třemi 

cestami. Zdrojem jsou dvě tužkové baterie s nominálním napětím 1.5 V. Od kladného pólu 

zdroje vedou drátky k červené, oranžové a zelené 3 V diodě, odtud jsou vyvedeny drátky 

každé diody. Od záporného pólu zdroje vede jeden drát, který může být spojen s drátkem 

příslušné diody, tím je obvod uzavřen a příslušná dioda se rozsvítí. 

   

  

D1,D2,D3…diody 

3V…zdroj 

   

   

   

  Obr. 5.5 Schéma zapojení spouštěcího zařízení. 

Zařízení, které značí konec reakce je sestaveno, tak aby byl obvod uzavřen jednou 

cestou vyvedenou na tři ovladače. Zdrojem je jedna plochá baterie s nominálním napětím 3 

V. Od kladného pólu zdroje vede drátek k modré 3 V diodě, od ní je vyveden drátek na 

rozcestí, kde je dále rozveden na tři ovladače. Od záporného pólu zdroje vede drát, který je 

na rozcestí rozveden ke třem ovladačům, tak aby mezi nimi nevznikl kontakt. Při použití 

ovladače se spojí kontakty obou drátků, obvod se uzavře a rozsvítí se modrá dioda. 

    

  D1…dioda 

  3V…zdroj 

O1,O2,O3…ovladače 

    

    

    

   Obr. 5.6 Schéma zapojení spínače. 
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Spouštěcí zařízení (1.) na obr. 5.7 je umístěno ve spodní části promítacího plátna  v 

úhlu 12⁰ směrem dolů od přímého směru pohledu při stání pro 180 cm vysokého člověka. 

Tento úhel byl stanoven stejnou metodou, jako v kapitole 4. Tímto umístěním je 

simulována situace, kdy se zrakové vnímání vzniku signálů pohybuje nad úhlem 5⁰. 

Spínací zařízení (2.) na obr. 5.8 je umístěno těsně pod ním, tak aby byly zachyceny na 

videu.    

Spínací kontakty jsou vyvedeny na tlačítko rozepnutí hlavního vypínače, píšťalu a 

pákový brzdič nepřímočinné (samočinné) brzdy, tak aby se při použití sepnuly kontakty a 

rozsvítila se modrá dioda.  

 Obr. 5.7 Zařízení při funkci.   Obr. 5.8 Spínač brzdy ve funkci. 
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6. Experiment pro ověření návrhu 

6.1  Návrh experimentu 

Na navrženou metodu měření reakcí musím navrhnout experiment, který potvrdí její 

správnou funkci a zajistí reálné výstupy, aby bylo možno provést vyhodnocení 

experimentu. V kapitole 3. jsem se věnoval třem uvedeným krizovým situacím, zvláště 

proto, že budu tyto situace simulovat v experimentech. Sám nejsem schopen tyto situace 

nasimulovat přímo v programu, proto jsem zvolil simulaci vzniku krizové situace pomocí 

navrženého spouštěcího zařízení. Barvy diod tohoto zařízení budou značit danou krizovou 

situaci, tím je zajištěn vliv psychické reakce, při které se bude muset měřená osoba 

rozhodnout, jakým způsobem bude reagovat, tedy jaký ovladač uvede v činnost. Optická 

reakce zde obsahuje pouze vjem, protože vyhodnocení nebezpečí není nutné, jelikož osoba  

ví, že každé rozsvícení diody značí podnět pro zásah. Po psychické reakci následuje 

svalová reakce k příslušnému ovladači.  

Zvolil jsem dva typy experimentu: 

 První bude probíhat při jízdě vybraným vlakem po vybrané trati. Osoba plní funkci 

strojvedoucího, vede vozidlo rychlostí 80 km/h, převážně sleduje přímý směr jízdy 

a v malé míře rychloměr. Při takové jízdě je vysoce pravděpodobné, že zaregistruje 

podnět krizové situace, který je simulován rozsvícením některé z diod, okamžitě. 

Na příslušnou barvu diody reaguje uvedením ovladače v činnost, tím sepne 

kontakty spínače a rozsvítí modrou diodu. Z rozboru videa určím reakční dobu 

objektu a můžu s ní dále pracovat. 

 

 Druhý bude probíhat při jízdě stejným vlakem po stejné trati. Osoba opět plní 

funkci strojvedoucího, ale musí se plně věnovat obsluze. Vést vozidlo podle 

návěstí, tedy sledovat opakovač návěstí, dále reagovat na zabezpečovací zařízení, 

sledovat rychlost jízdy, tlak v potrubí, sdělovač proudu, jízdní řád a dění na trati, 

aby byl schopen zastavit ve stanici a zachytit krizovou situaci. Tento typ jízdy je 

pro strojvedoucího běžný. Při vzniku situace reaguje strojvedoucí stejným 

způsobem, ze záznamu se určí doba reakce, která je tvořena reakční dobou a dobou 

pohledu na sdělovače. Tyto výstupy reakcí se mohou porovnat s reakční dobou a 

vyhodnotit. 
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Zde jsou uvedeny krizové situace obsahující danou barvu a uvedení požadovaného 

ovladače do funkce, tak aby zabránil možným následkům situace, pro experimenty: 

 Na trati se nachází padlý strom. Při jízdě v nepřehledném úseku se na trati 

objeví strom. V experimentu je tato situace označena červenou barvou. 

V tomto případě musí strojvedoucí okamžitě odstavit DHV a použít rychlo 

brzdu, aby vlak okamžitě zastavil. To vykoná  použitím tlačítka rozepnutí 

hlavního vypínače po levé ruce pod úhlem pohledu asi 68⁰. 

 

 Náhlá změna návěsti. Při jízdě v úseku, kde je povolena rychlost 100 km/h , 

se náhle rozsvítí výstraha. V experimentu je tato situace označena 

oranžovou barvou. V tomto případě musí strojvedoucí zpomalit na 

požadovanou rychlost, aby neohrozil plynulost a bezpečnost v následujícím 

oddílu. To provede uvedením ovladače brzdy v činnost, který se nachází po 

pravé ruce asi 88⁰ od přímého pohledu ve směru jízdy.  

 

 Kolem trati se pohybuje chodec. V blízkosti kolejiště se pohybuje chodec, 

který zasahuje do průjezdného profilu vlaku. V experimentu je tato situace 

označena zelenou barvou. V tomto případě musí strojvedoucí okamžitě 

použít výstrahu, aby varoval chodce, nebo při jeho nereagování mohl použít 

jiný postup. To vykoná použitím píšťaly hned po pravé ruce pod úhlem 

pohledu asi 84⁰. 

 

6.2  Průběh experimentu 

V experimentech jsem měřil dobu reakcí spolužákům a vedoucího mé práce. Proběhlo 

sedm měření, tři experimenty druhého typu, tři experimenty prvního typu a vliv alkoholu u 

tohoto experimentu. Asistent v průběhu jízdy náhodně vybíral barvy simulující situace. 

Dále je uveden zjednodušený popis průběhů, těchto experimentů:  

 Osoba 1 – Muž, 175 cm vysoký. Noc před experimentem byl spánek 9 hodin, nebyl 

pod vlivem alkoholu ani žádných omamných látek.  Na simulátoru jel poprvé, takže 

se přepokládali pomalejší reakce. Zde proběhla simulace jízdy prvního typu, kd y 

sledoval převážně přímý směr. Osoba reagovala většinou hned, na začátku jej 

zpomalovalo hledání příslušného ovladače.  
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 Osoba 2 – Muž, 180 cm vysoký. Noc před experimentem byl spánek 6 hodin, nebyl 

pod vlivem alkoholu ani žádných omamných látek. Se simulátorem měl malou 

zkušenost, takže se přepokládali rychlejší reakce. Zde proběhla simulace jízdy 

prvního typu, kdy sledoval převážně přímý směr. Osoba reagovala většinou 

okamžitě 

. 

 Osoba 3 – Muž, 180 cm vysoký. Noc před experimentem byl spánek 4 hodin, nebyl 

pod vlivem alkoholu ani žádných omamných látek. Na simulátoru jel poprvé, takže  

se přepokládali pomalé reakce. Zde proběhla simulace jízdy prvního typu, kdy 

sledoval převážně přímý směr. Osoba reagovala většinou okamžitě. 

 

 Osoba 4 – Osoba 2 s 0,5 %  koncentrací alkoholu v krvi. Byl pod vlivem alkoholu. 

Se simulátorem měl zkušenost, ale vlivem alkoholu se přepokládali pomalé reakce. 

Zde proběhla simulace jízdy prvního typu, kdy sledoval převážně přímý směr. 

V některých případech byla psychická reakce viditelně delší.  

 

 Osoba 5 – Muž 178 cm vysoký. Noc před experimentem byl spánek 6  hodin, nebyl 

pod vlivem alkoholu ani žádných omamných látek. Na simulátoru měl nejvíce 

zkušeností ze všech měřených osob, takže se přepokládali nejrychlejší reakce. Zde 

proběhla simulace jízdy druhého typu, kdy se věnoval plně řízení. Reakce osoby 

byly velice ovlivněny nesledováním pouze přímého směru.  

 

 Osoba 6 – Osoba 2. Na simulátoru během měření nabyl zkušenosti, takže se 

přepokládali rychlé reakce, nebyl pod vlivem alkoholu ani žádných omamných 

látek. Zde proběhla simulace jízdy druhého typu, kdy se věnoval plně řízení 

vozidla. Reakce osoby byly také znatelně ovlivněny věnováním se řízení vozidla.

  

 Osoba 7 – Muž, 180 cm vysoký. Noc před experimentem byl spánek 8 hodin, nebyl 

pod vlivem alkoholu ani žádných omamných látek. Na simulátoru jel poprvé, takže 

se přepokládali pomalejší reakce. Zde proběhla simulace jízdy druhého typu, kdy se 

věnoval plně řízení vozidla. Reakce byly velmi ovlivněny nezkušeností a 

věnováním se řízení.  
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6.3 Výsledky experimentu 

Video záznam z jízd všech osob byl zkoumán v programu Windows Live Movie 

Maker. Do programu nahraji video jízdy, sleduji jeho průběh, v případě objevení 

světelného signálu video zastavím. Poté jej posunu na začátek vzniku tohoto signálu a 

najdu přesný počátek vzniku signálu s přesností na 3 setiny. Na obr. 6.1 je zachycen 

počátek vzniku signálu (1) s časem vzniku (2) v programu. 

       

  Obr. 6.1 Windows Live Movie Maker – vznik. 

Dále jen posunuji o 3 setiny vpřed, dokud nenarazím na signál ze spínače, který 

ukončuje svalovou reakci. Záznam lze posunout jen o 3 setiny, proto v závislosti na 

velikosti jasu tohoto signálu určím o kolik setin lze vznik signálu ještě zpřesnit. Na obr. 6.2 

je zachycen konec svalové reakce (1) s časem ukončení (2) v programu.   

      

  Obr. 6.2 Windows Live Movie Maker – konec. 



55 

 

Ve výsledku je čas vzniku signálu odečten od času ukončení svalové reakce, tento 

rozdíl časů je hledaná doba reakce. V případě, který je zobrazen na obr. 6.1 a obr. 6.2 je 

výsledek 1,79 s a jedná se o reakční dobu Osoby 2. Jelikož je jas v tomto čase střední, 

určím, že reakci zkrátím o 1 setinu, která značí přesný vznik, tedy 1,78 s. 

 

6.3.1 Svalová reakce 

V tab. 6.1 jsou uvedeny naměřené doby svalové reakce v případech přesunu ruky 

z ovládacího pultu, která je umístěna asi 15 cm od středu místa, kde se nachází jízdní řád, 

na píšťalu, vypínací tlačítko a vlakovou brzdu.  

 

Tab. 6.1 Doba trvání svalové reakce u měřených osob.  

Celkem Osoba 
Doba trvání (sekund)  

Spodní mez průměr horní mez 

Píšťala 1 0,31 0,325 0,34 

 2 0,30 0,32 0,34 

Vypínací tlačítko 1 0,33 0,355 0,38 

 2 0,33 0,345 0,36 

Vlaková brzda  1 0,34 0,365 0,39 

 2 0,33 0,35 0,37 

Průměrná   celková 

svalová reakce 

1  
0,343 

 

2 

    

Naměřené průměrné svalové reakce, které jsem určil z video záznamu, slouží u těchto 

měření spíše pro srovnání svalové reakce u silničního a kolejového vozidla. Z výsledků 

průměrné svalové reakce vyplývá, že doba pohybu nohy na pedál (0,19 s) je kratší než 

pohyb ruky na pákový brzdič (0,3575 s). Celková průměrná svalová reakce na vybrané 

ovladače je 0,343 s.  
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6.3.2 Celková reakce 

Výsledky měřených experimentů jsou vypsány v tabulkové formě, výsledky 

experimentu jedna jsou v tab. 6.2 až 6.5, a výsledky experimentu dva jsou v tab. 6.6 až 6.8. 

Pro reakce na vznik zeleného signálu proběhlo šest měření u každé osoby, čtyři měření na 

vznik oranžového signálu a dvě měření na vznik červeného signálu.  

6.3.2.1Experiment jedna 

 

Osoba 1 

  Zelená Oranžová Červená 

5,97 0,95 3,54 

0,98 1,02 1,12 

0,87 1,07 
 1,20 1,44 
 1,08 

  1,08 
      

  

 Obr. 6.3 Graf hodnot reakcí tr – Osoba 1.    Tab. 6.2 Hodnoty tr – Osoba 1. 

 Osoba 1 – Nejkratší naměřená reakční doba je 0,87 s při použití ovladače píšťaly a 

nejdelší je 1,44 s při použití ovladače brzdy. Průměrná reakční doba píšťaly - 1,08 

s, brzdy - 1,12 s a vypínacího tlačítka - 1,12 s. Je zde také zahrnut vliv sledování 

rychloměru u píšťaly - 5,97 s a vypínacího tlačítka - 3,54 s. 

 

 

Osoba 2 
  Zelená Oranžová Červená 

1,15 1,00 2,27 

1,00 1,17 1,78 

1,50 1,62 

 1,21 1,14 
 2,25 

  1,01 

          

 Obr. 6.4 Graf hodnot reakcí tr – Osoba 2.    Tab. 6.3 Hodnoty tr – Osoba 2. 
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 Osoba 2 – Nejkratší naměřená reakční doba je 1,00 s při použití ovladače píšťaly i 

brzdy a nejdelší je 2,27 s při použití vypínacího tlačítka. Průměrná reakční doba 

píšťaly - 1,35 s, brzdy - 1,23 s a vypínacího tlačítka – 2,03 s. 

 

 

Osoba 3 
  Zelená Oranžová Červená 

1,56 1,61 2,44 

1,39 1,16 2,05 

1,03 1,19 
 1,13 1,43 

 1,03 
  6,30 
   

 Obr. 6.5 Graf hodnot reakcí tr – Osoba 3.  Tab. 6.4 Hodnoty tr – Osoba 3. 

 Osoba 3 – Nejkratší naměřená reakční doba je 1,03 s při použití ovladače píšťaly a 

nejdelší je 2,44 s při použití vypínacího tlačítka. Průměrná reakční doba píšťaly - 

1,23 s, brzdy - 1,35 s a vypínacího tlačítka – 2,25 s. 

 

 

Osoba 4 
  Zelená Oranžová Červená 

1,11 1,82 2,06 

1,22 1,48 2,04 

4,06 1,39 
 1,30 1,26 

 1,56 
  1,49 
    

 Obr. 6.6 Graf hodnot reakcí tr – Osoba 4.    Tab. 6.5 Hodnoty tr – Osoba 4. 

 Osoba 4 – Nejkratší naměřená reakční doba je 1,11 s při použití ovladače píšťaly a 

nejdelší je 2,06 s při použití vypínacího tlačítka. Průměrná reakční doba píšťaly - 

1,34 s, brzdy - 1,49 s a vypínacího tlačítka – 2,05 s. 
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6.3.2.2Experiment dva 

 

Osoba 5 
  Zelená Oranžová Červená 

1,01 2,22 3,29 

1,51 1,99 3,98 

3,25 3,56 

 1,97 2,35 
 1,60 

  2,40 

    

 Obr. 6.7 Graf hodnot reakcí tc – Osoba 5.    Tab. 6.6 Hodnoty tc – Osoba 5. 

 Osoba 5 – Nejkratší naměřená doba reakce je 1,97  s při použití píšťaly a nejdelší je 

3,98 s při použití vypínacího tlačítka. Průměrná doba reakce píšťaly – 2,54 s, brzdy 

– 2,53 s a vypínacího tlačítka – 3,64 s. Jsou zde zobrazeny také reakční doby, 

nejkratší je 1,01 s. 

 

 

Osoba 6 

  Zelená Oranžová Červená 

2,08 3,79 3,31 

1,44 3,31 2,06 

2,26 4,61 
 5,15 2,53 
 3,29 

  2,40 
   

 Obr. 6.8 Graf hodnot reakcí tc – Osoba 6.    Tab. 6.7 Hodnoty tc – Osoba 6. 

 Osoba 6 – Nejkratší naměřená doba reakce je 2,06 s při použití vypínacího tlačítka 

a nejdelší je 5,15 s při použití píšťaly. Průměrná doba reakce píšťaly – 3,04 s, brzdy 

– 3,56 s a vypínacího tlačítka – 2,69 s. Naměřena byla také jedna reakční doba.  
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Osoba 7 
  Zelená Oranžová Červená 

2,22 3,12 2,21 

5,46 2,79 1,95 

1,61 1,75 

 9,32 2,83 
 2,82 

  4,04 

   

 Obr. 6.9 Graf hodnot reakcí tc – Osoba 7.    Tab. 6.8 Hodnoty tc – Osoba 7. 

 Osoba 7 – Nejkratší naměřená doba reakce je 1,95 s při použití vypínacího tlačítka 

a nejdelší je 9,32 s při použití píšťaly. Průměrná doba reakce píšťaly – 4,77 s, brzdy 

– 2,91 s a vypínacího tlačítka – 2,08 s. Jsou zde zobrazeny také reakční doby, 

nejkratší je 1,61 s. 
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7. Provozně technické vyhodnocení  

7.1 Vyhodnocení metody 

Navržená metoda měření reakcí je spolehlivá. Byla navržena přímo na lokomotivní 

simulátor, tak aby bylo možné stanovit dobu reakcí. Signální zařízení vytvářelo vznik 

situace, který byl realizován skupinou paralelně zapojených diod dostatečně viditelného 

svícení. Spínací zařízení také fungovalo spolehlivě, při dotyku příslušného ovladače a 

sepnutí kontaktů vždy vytvořilo dostatečně viditelné svícení modré barvy. Při točení 

průběhu jízdy na fotoaparát byl rozpoznatelný vznik situace i ukončení svalové reakce  tak, 

že bylo možno pomocí programu Windows Live Movie Maker změřit čas mezi těmito 

signály. Experimentem byla funkce metody ověřena a výstupem byly reálné hodnoty, které 

budou dále hodnoceny. Metoda je využitelná pro klasifikaci reakcí strojvedoucích ve 

výcviku. Při použití v provozu by se musely přidat další kvalitnější kamery, aby byl 

zachycen vznik reakce strojvedoucího i vznik situace a provést vzájemné porovnání.  

 

7.2 Vyhodnocení experimentu 

7.2.1 Vyhodnocení experimentu jedna 

U tohoto experimentu byly měřeny reakční doby. Z výstupních hodnot v tab. 6.2 - tab. 

6.5 vyplívá, že měřená reakční doba se pohybuje v intervalu od 0 s do 2 s, v průběhu jízdy 

osoby reagovaly téměř okamžitě. Hodnoty od 2 s do 3 s značí delší psychickou reakci, 

v průběhu jízdy bylo viditelné prodloužení rozhodování. U hodnot nad 3 s už se jednalo o 

dobu reakce, která byla v průběhu experimentu ovlivněna pohledem na rychloměr.  

   

   Obr. 6.10 Graf reakčních dob tr všech osob. 
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Na Obr. 6.10 jsou zobrazeny všechny reakční doby měřených osob. Na základě 

celkové průměrné reakční doby jsem určil hodnocení. Celková průměrná reakční doba ze 

všech měření je 1,39 s, proto hodnotím takto: Osoba 1 – 1,08 s …výborný, Osoba 3 – 1,43 

s …dobrý Osoba 2 – 1,45 s …dobrý, Osoba 4 – 1,52 s …špatný. Dále jsou jednotlivě 

hodnoceny: 

 Osoba 1 – Má ze všech čtyř měřených osob nejrychlejší reakční dobu 0,87 s. Také 

všechny průměrné reakční doby, píšťaly - 1,08 s, brzdy - 1,12 s a vypínacího 

tlačítka - 1,12 s. Hodnotím jako nejlepší, důvodem může být dobrý zdravotní stav a 

dostatek odpočinku.  

 Osoba 2 – Nejkratší naměřená reakční doba 1,00  s je také velice dobrá. Delší 

rozhodování zavinilo, že má delší reakční dobu. Průměrné reakční doby 

jednotlivých ovladačů jsou také dobré, ve srovnání je druhý nejlepší.  

 Osoba 3 – Nejkratší naměřená reakční doba 1,03 s je stále velmi dobrá. Kvůli 

delšímu rozhodování byla naměřena nejdelší reakční doba 2,44 s. Jednotlivé 

průměrné reakční doby jsou dobré, až na reakční dobu vypínacího tlačítka. 

Hodnocen jako druhý nejhorší, vlivem může být únava.  

 Osoba 4 – V celkovém hodnocení je horší než Osoba 3, takže vliv 0,5% alkoholu 

v krvi je srovnatelný s únavou z nedostatku spánku. Z tab. 6.3 a tab. 6.5 lze vyčíst 

zhoršení oproti střízlivému stavu.  

 

7.2.2 Vyhodnocení experimentu dva 

U tohoto experimentu byly měřené doby reakce ovlivněny sledováním sdělovačů, 

v tomto případě jsou úhly pohledu velmi podobné naměřeným úhlům v lokomotivě řady 

363, mohou se lišit pouze v důsledku změny výšky u Osoby 1 a Osoby 3. Hodnoty 

v intervalu 0 s až 2 s jsou reakční doby, okamžik kdy osoby sledovaly přímý směr jízdy. 

Hodnoty od 2 s do 3 s už znamenají dobu reakce, která byla ovlivněna pohledem na 

sdělovače, protože na experimentu byly měřeny pouze osoby, které měli zkušenost 

s řízením na lokomotivním simulátoru a jejich psychická reakce nebyla postřehnutelná 

jako u osob nezkušených. Naměřená hodnota reakce nad 3s je výrazně ovlivněna mírou 

pohledu na sdělovače.  
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   Obr. 6.11 Graf dob reakcí tc všech osob. 

Na obr. 6.11 jsou zobrazeny všechny doby reakcí měřených osob. Na základě celkové 

průměrné doby reakcí jsem určil hodnocení. Průměrná doba reakce je 3,22 s, proto 

hodnotím takto: Osoba 5 – 2,78 s …výborné, Osoba 6 – 3,14 s …ještě výborné, Osoba 7 – 

3,68 s …ještě dobré. Dále jsou jednotlivě hodnoceny: 

 Osoba 5 – Díky velkým zkušenostem na lokomotivním simulátoru je vyhodnocena 

jako nejlepší. Má jednu z nejkratších naměřených dob reakce 1,97 s a všechny 

reakce na jednotlivé ovladače také, kromě vypínacího tlačítka, tady patří mezi 

nejhorší reakce.  

 Osoba 6 – Nejkratší naměřená doba reakce je horší 2,06 s. Průměrné doby reakce 

jsou výborné, kromě reakčních dob při použití brzdy. Při měření se vyskytla jedna 

špatná reakční doba při použití píšťaly.  

 Osoba 7 – Menší zkušenosti proti zkušenostem Osoby 5 a 6. Byla naměřena 

nejkratší doba reakce 1,95 s. Průměrné doby reakce jsou výborné, ovšem doba 

reakce u píšťaly je špatná, vyskytli se v ní dvě velmi špatné doby reakci, z nichž 

jedna by mohla určitě způsobit následky. 
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7.3 Závěr 

V práci jsem se zabýval hodnocením reakcí strojvedoucího v krizových situacích na 

drážním vozidle. Seznámil jsem se s funkcí strojvedoucího a jeho povinnostmi, které musí 

plnit, aby při jízdě s DHV předcházel vzniku krizové situace a v případě tohoto vzniku 

byla správná reakce co nejkratší. Definoval jsem reakční dobu a dobu strojvedoucího, u 

reakční doby jsem věnoval velkou část optické reakci. Tato reakce je velmi ovlivněna 

výhledovými úhly z DHV a úhly pohledu na sdělovače a ovladače. Na vybraných DHV 

jsem zjistil některé z těchto úhlů, abych určil, u kterého vozidla může být nejvíce 

ovlivněna optická reakce velikostí úhlu pohledu na sdělovače od přímého pohledu. Tyto 

úhly u lokomotivy řady 363 jsou velice podobné při jízdě na simuláto ru, jelikož ovládací 

pult řady 163 je téměř totožný. Tyto stanovené úhly mohou pomoci v klasifikaci reakční 

doby. Pro představu jsem uvedl hodnoty reakcí u silničního vozidla a určil svalovou reakci 

u kolejového vozidla, z naměřených hodnot vyplývá, že pohyb nohy na brzdový pedál 

v automobilu je rychlejší než pohyb ruky na pákový brzdič v lokomotivě. Provedl jsem 

rozbor možných krizových situací, které jsem použil na samostatný experiment. Navrhl 

jsem metodu měření na lokomotivním simulátoru, tak aby bylo možné zachytit signalizaci 

vzniku situace a ukončení svalové reakce. Tyto signalizace byly zaznamenány na video a 

v programu Windows Live Movie Maker stanovena přesná doba reakce. Dále jsem navrhl 

průběh experimentů na lokomotivním simulátoru, který ověřil funkci navržené metody 

zjišťování dob reakcí, a výstupem byly reálné hodnoty, které jsem klasifikoval pro  

navržené experimenty. Celková průměrná reakce ze všech měření je 1,39 s, proto je reakce 

do této hodnoty klasifikována jako výborná a nad hodnotu jako špatná. Na základě této 

podmínky jsem klasifikoval rychlost reakční doby všech měřených osob, které se účastnily 

experimentu jedna. Výstupem byly i doby reakce při simulaci jízdy plně vytíženého 

strojvedoucího, které jsou uvedeny v experimentu dva. Průměrná doba této reakce je 3,22 

s, proto je doba reakce pod tuto hodnotu klasifikována jako výborná, a značí dobrou 

přehlednost o umístění všech sdělovačů, ovladačů a dobré periferní vidění. Na základě této 

podmínky jsem také klasifikoval rychlost doby reakce všech měřených osob, které se 

účastnily experimentu dva. Tyto výstupy ověřily funkci metody, která může sloužit jako 

kontrolní prvek pro zjišťování reakcí strojvedoucích. Nebo jako prvek pro určování reakcí 

u strojvedoucích ve výcviku před vpuštěním do samostatného výkonu.  
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PŘÍLOHY 

 K práci je přiloženo CD s úplným textem bakalářské práce a zvláštní přílohou, na 

které je záznam průběhu některých experimentů. Také výpočty úhlů pohledu na sdělovače 

a ovladače, a výpočty výhledových úhlů v programu Microsoft Excel 2007. 

 

 

 


