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Anotace 

LINDOVSKÝ, M. Vliv realizace bezpečnostních opatření na pozemní komunikaci 

na dopravní nehodovost: Institut dopravy, Fakulta strojní, Vysoka škola báňská – 

Technická universita Ostrava, 2013, 129 s. Disertační práce, školitel: Řezáč, M. 

Disertační práce se zabývá posuzováním účinnosti bezpečnostních opatření 

na pozemních komunikacích. V úvodních kapitolách popisuje existující opatření, která se 

používají pro zklidňování dopravy. V dalších kapitolách se zaměřuje na vybraný typ 

bezpečnostního opatření - informativní tabule o aktuální rychlosti vozidla, které mohou 

upozornit řidiče na překročení maximální povolené rychlosti. Vedou je tak k jejímu 

snižování a tím i ke zvyšování bezpečnosti. Práce dále uvádí poznatky o účinnosti 

informativních tabulí ze zahraničí. V dalších kapitolách se disertační práce zabývá 

zjištěním účinnosti informativní tabule na vývoj rychlosti dopravního proudu v prostoru 

za místem její lokalizace. Podle dostupných informací není tato problematika zkoumána 

ani v ČR aniv zahraničí. V závěru disertační práce jsou uvedena doporučení pro efektivní 

lokalizaci informativních tabulí. 

 

Summary 

LINDOVSKÝ, M. Effect of implementation of safetymeasures on trafficaccidents on 

theroad: Institute of transport, Fakulty of MechanicalEngineering VŠB – Technical 

University of Ostrava, 2013, 129 p. Dissertation thesis, supervisor: Řezáč, M. 

This thesis deals with the assessment of the effectiveness of safety measures on 

roads. In the opening chapters, it describes existing measures that are used for traffic 

calming. In the following chapters, it focuses on the selected type of safety measures - 

speed radar sign about the current vehicle speed, which can alert drivers to exceed the 

speed limit. This leads to  reduction and thus improve safety. This work shows the findings 

on the effectiveness of speed radar sign from abroad. In another chapters, the dissertation 

deals with the detection efficiency informative boards on the development speed of the 

traffic flow in the area for its location. This issue is not probably studied nor abroad. In 

conclusion, the thesis gives recommendations for efficient localization of speed radar sign. 
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Seznam použitého značení 

a  zrychlení automobilu  [m·s-2
] 

a40 zpomalení DP adekvátní snížení rychlosti o 40 km·h
-1

 v obci Kokory [m·s
-2

] 

an zpomalení DP [m·s
-2

] 

b1, b2, b3 brzdná zpomalení referenčních vozidel 1., 2., 3. skupiny [m·s-2
] 

CDV Centrum dopravního výzkumu 

ČSN česká státní norma 

ČR  Česká republika 

DI dopravní inspektorát 

Dn testová statistika Kolmogorovova-Smirnovova testu [-] 

Dn(α) kritická hodnota Kolmogorovova-Smirnovova testu [-] 

DP dopravní proud [-] 

EHK Evropská hospodářská komise 

FO(x)  distribuční funkce náhodné proměnné [-] 

H0 nulová hypotéza [-] 

HA alternativní hypotéza [-] 

IT informativní tabule 

kp koeficient složení dopravního proudu [-] 

kv koeficient rozdílné změny rychlosti [-] 

n počet měření [-] 

NDP nehomogenní dopravní proud [-] 

ni pozorovaná četnost [-] 

nπ0;i teoretická četnost statistického znaku ve třídě i [-] 

p.č. pořadové číslo [-] 

TP technické podmínky 

U1, U2 označení testové statistiky Mann – Whiteyova testu [-] 

USA United States of America (Spojení státy Americké) 
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v2a rychlost vozidla na konci úseku, na kterém dochází ke změně rychlosti [m·s-1
] 

V85 85. percentil rychlosti [km·h
-1

] 

             odhad střední hodnoty 

    vážený průměr brzdného zpomalení v podmínkách NDP v obci Kokory [m·s-2
] 

    vážený průměr brzdného zpomalení v podmínkách NDP [m·s-2
] 

x(i) naměřená hodnota rychlosti konkrétního vozidla [km·h
-1

] 

Xkrit kritická hodnota [-] 

Xobs pozorovaná hodnota testové statistiky [-] 

α hladina významnosti [-] 

μ střední hodnota (jednotka závisí na konkrétním statistickém znaku) [-] 

σ směrodatná odchylka(jednotka závisí na konkrétním statistickém znaku)[-] 

σ
2
 rozptyl (jednotka závisí na konkrétním statistickém znaku) [-] 

χ
2
 kritická hodnota Chí-kvadrát testu [-] 
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1 Úvod 

Dopravní nehodovost na pozemních komunikacích se řeší již od doby výskytu 

první smrtelné dopravní nehody, která se stala v Anglii1898. [1] Od této doby se hledají 

možnosti, jak počet nehoda jejich následky snížit.  

 Dopravní nehodovost, která je považována za celospolečenský problém současné 

doby, lze účinně snížit zlepšováním pasivních a aktivních vlastností automobilů (ABS, 

airbagy, bezpečnostní pásy atd.). Neméně účinnými cestami vedoucími ke snižování příčin 

nehod jsou preventivní akce různého charakteru nebo stavební či organizační opatření 

přímo realizovaná na pozemní komunikaci. Pro soubor výše uvedených opatření 

na pozemních komunikacích se používá pojem zklidňování dopravy. Zklidňování dopravy 

je tematická oblast, která řeší, jak zmírnit nebo kompenzovat negativní účinky rostoucí 

motorové dopravy. Důsledkem zklidňování dopravy je nejenom snížení počtu dopravních 

nehod, ale také snižování negativních vlivů na životní prostředí, čímž dochází ke zvýšení 

kvality života obyvatel.  

 Prvky zklidňování dopravy jsou v současné době používány poměrně často. 

Některé prvky zklidnění dopravy jsou rozšířeny hlavně pro jejich snadnou instalaci, 

zejména se jedná o psychologické prvky (např. figurína policisty, zvýraznění dopravní 

značky apod.). Tato skutečnost je jedním z faktorů vedoucí k rozšíření těchto prvků. Méně 

často však již bývají kvantifikovány vlivy na bezpečnost silničního provozu plynoucí 

z použití takovýchto prvků. I přes značnou rozšířenost prvků zklidňování neexistují 

v současné době platné předpisy, normy či metodiky pro použití těchto prvků (výjimkou je 

dopravní značení). U některých prvků, zejména psychologických, není známa ani jejich 

účinnost z hlediska časového období, tedy jak dlouho prvek působí na řidiče. Nabízí se 

tedy možnost výzkumu účinnosti těchto prvků. 

Z množství bezpečnostních opatření byl vybrán bezpečnostní psychologický prvek 

pojmenovaný jako informativní tabule.  

1.1 Cíle disertační práce 

- zjistit rychlost automobilů za informativní tabulí,  

- porovnáním rychlostí automobilů v úrovni informativní tabule a rychlosti v daném 

místě za informativní tabulí zjistit reakce řidičů na informativní tabuli, 

- ověřit efekt informativní tabule na rychlost automobilů, 

- ověřit správné používání informativní tabule.  
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2 Poznatky plynoucí z používání informativních tabulí 

V podkapitole 2.1 disertační práce jsou uvedeny výsledky výzkumů efektivity 

prvků pro zklidňování dopravy v České republice a v zahraničí. Zpracováním této 

problematiky bude naplněn první z výše deklarovaných cílů disertační práce. 

2.1 Výzkum v oblasti efektivity prvků pro zklidňování dopravy 

v ČR 

V minulosti se problematikou ověřování účinnosti informativních tabulí zabývalo 

Centrum dopravního výzkumu. Ověřování probíhalo ve dvou lokalitách, obě lokality se 

nacházely na území města Brna.  

 V prvním případě byla rychlost automobilů v okolí informativní tabule ověřována  

v roce 2006 v městské části Brno – Nový Lískovec před a po její instalaci. Tabule byla 

instalována v blízkosti přechodu pro chodce. Měření bylo provedeno pomocí Dopplerova 

radaru v jízdním pruhu přilehlém k instalované informativní tabuli. Účinnost byla 

ověřována prostřednictvím změn hodnot rychlosti V85 a procenta vozidel, která překročila 

maximální povolenou rychlost na území obce 50 km·h
-1

. Výsledky měření jsou uvedeny 

v Tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Zjištěné hodnoty rychlostí V85 a podílů vozidel překračujících nejvyšší povolenou rychlost 

(měřenou před a po instalaci informativní tabule) [1] 

 Před instalací IT Po instalaci IT 

V85 [km·h
-1

] 50 51 

Překročení 50km·h
-1

 [%] 17 18 

 

Z dosažených výsledků je zřejmé, že překračování nejvyšší dovolené rychlosti 

nebylo časté ani před instalací informativní tabule (17 % vozidel překročilo rychlost  

50 km·h
-1

) ani po její instalaci (18 % vozidel překročilo rychlost 50 km·h
-1

).  Průměrná 

rychlost v obou etapách měření se po instalaci informativní tabule se paradoxně zvýšila 

z 50 km·h
-1 

 na 51 km·h
-1

. 

Řešitelé zhodnotili měření následujícím závěrem: ‚,Lze konstatovat, že v uvedeném 

případě nebyla instalace informativní tabule nutná. Řidiči přiměřeně dodržují nejvyšší 

dovolenou rychlost a není proto potřeba používat další nástroje zvyšování bezpečnosti. 

Samotná realizace zařízení je nevhodným příkladem. Zhotovitel měl přednostně vycházet 

ze znalosti rychlosti vozidel v daném úseku před realizací.‘‘ [1] 
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V druhém případě měření probíhalo v městské části Brno – Židenice. V tomto 

případě se ověřovala účinnost již dříve instalované informativní tabule, která je umístěna 

na vjezdu do úseku s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km·h
-1

. Měření se provádělo 

před instalací zařízení, po uplynutí jednoho týdne po instalaci, po uplynutí jednoho roku 

po instalaci s vypnutým radarem, po uplynutí jednoho roku po instalaci se zapnutým 

radarem. Ve všech uvedených termínech proběhla vždy dvě kontinuální měření rychlostí, 

přičemž rychlost byla měřena laserovou pistolí s počítačovým záznamem. První 

kontinuální měření probíhalo za denního světla (denní měření), druhé kontinuální měření 

probíhalo za snížené viditelnosti (noční měření).  

 

Obr. 2.1 Schéma umístění stanoviště měřícího vozidla (MV), informativní tabule (I2) a šest vyhodnocených 

vzdáleností měřených od MV [2] 

Rychlosti byly vyhodnocovány v šesti profilech (viz Obr. 2.1.). V následujících 

obrázcích Obr. 2.2 a Obr. 2.3 je vidět grafický průběh rychlosti V85 a průměrné rychlosti 

ve sledovaném úseku pro všech osm měření. 

 
Obr. 2.2 Průběh rychlosti V85 a průměrné rychlosti ve sledovaném úseku pro osm měření ve dne [2] 
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Obr. 2.3 Průběh rychlosti V85 a průměrné rychlosti ve sledovaném úseku pro osm měření v noci [2] 

Měření vyhodnotili řešitelé takto: ‚,Celkově jsou srovnání příznivá. Radar na řidiče 

dlouhodobě působí a ti si zvykli snižovat rychlost. Přispívá tedy ke zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu. Bohužel ani nejnižší rychlosti se neblíží přikázané rychlosti 30 km.h
-1

. 

Pomoci by mohlo spojení radarového měření s policejním postihováním rychlosti (zvláště 

v nočních hodinách), případně obměna místa umístění zařízení. Do budoucna je 

každopádně potřeba měření opakovat a dále tak sledovat vývoj efektivnosti v delším 

časovém období.‘‘ [2] 

Ověření účinnosti informativních tabulí, které provedlo Centrum dopravního 

výzkumu, nedává z hlediska posouzení účinnosti jednoznačné výsledky. V případě lokality 

Brno – Nový Lískovec nedošlo k prokázání změny rychlosti, v případě lokality  

Brno – Židenice sice došlo k mírnému poklesu rychlosti v úrovni informativní tabule, 

avšak ne na maximální povolenou rychlost 30 km·h
-1

. Navíc, přibližně po 10 metrech  

za informativní tabulí umístěnou v Brně – Židenicích se rychlost opět zvýšila. CDV měřilo 

rychlost před informativní tabulí nebo v místě, kde je umístěná. Informativní tabule  

se ovšem umísťují před místem, kde chceme docílit nižší rychlosti. Není tak ověřena 

rychlost automobilů za bezpečnostním prvkem, ale před, kde není místo zájmu pro zvýšení 

bezpečnosti. Viditelné je to na Obr. 2.2 a Obr. 2.3. Informativní tabule je umístěna  

ve vzdálenosti přibližně 92 m. Na obrázcích je pak patrné, že před touto hodnotou dochází 

k poklesu rychlosti. Pokles rychlosti ovšem nemusí zcela souviset s psychologickým 

vlivem informativní tabule, ale vliv může mít také blízký přechod pro chodce a křižovatka, 

které se nachází před informativní tabulí. 
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2.2 Výzkum v oblasti efektivity prvků pro zklidňování dopravy 

v zahraničí 

Pro získání poznatků z používání prvků zklidňování dopravy, zejména 

informativních tabulí v zahraničí se čerpalo z poznatků provedených výzkumů ve Velké 

Británii a USA. 

2.2.1 Dílčí shrnutí poznatků z výzkumů prováděných ve Velké Británii 

Výzkumy ve Velké Británii byly zaměřeny na celkové testování účinnosti vozidlem 

aktivovaných značek, které byly instalovány za účelem snížení rychlosti a nehodovosti. 

Ověření účinnosti se provádělo na značkách zobrazujících jednoduché vzkazy týkající  

se upozornění na přítomnost prvků, které zvyšují riziko vzniku dopravní nehody (zatáčky, 

křižovatky nebo překročení rychlostních limitů). V rámci výzkumu bylo zjištěno,  

že je výhodnější, aby se výstražný nápis neobjevoval trvale, ale pouze konkrétnímu řidiči, 

například tomu, který je na hranici povolené rychlosti. 

Efektem ze značek zobrazujících maximální povolenou rychlost řidičům, kteří jsou 

na její hranici nebo nad ní, bylo snížení průměrné rychlosti vozidel průměrně  

o 3 až 9 mil·h
-1

 . V případě použití výstražných značek upozorňujících na křižovatky 

a nehody, došlo ke snížení průměrné rychlosti o 7 mil·h
-1

, značka zobrazující kameru 

pomocí přerušovaného světelného signálu přinesla průměrné snížení rychlosti o 4 mil·h
-1

. 

Dále např. v celém hrabství Norfolk bylo prokázáno statisticky významné snížení 

nehodovosti o 1/3. Pokud srovnáme původní úroveň nehodovosti bez instalovaných značek 

se skutečným stavem po instalaci značek, značka přerušovaně zobrazující symbol kamery 

dostatečně snížila nehodovost před místem, kde byla samotná měřící kamera umístěna.[3] 

Autoři výzkumu shrnuli výsledky do následujících bodů: 

- řidiči mohou být ovlivněni výrazně snížit rychlost, pokud jsou konkrétně zaměřeni, 

pevné značky mají menší efekt, 

- vozidlem aktivované značky jsou velmi účinné ve snižování rychlosti, zejména jsou 

schopné snížit počet řidičů, kteří překročili rychlost, 

- neexistuje žádná známka toho, že by řidiči přestali reagovat na značky během 3 let 

po instalaci, 

- náklady na provoz značek jsou nízké, 

- bylo prokázáno snížení nehodovosti. [3] 
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2.2.2 Dílčí shrnutí poznatků z výzkumů prováděných v USA 

Podle výsledků prováděných výzkumů v USA se dá konstatovat, že informativní tabule 

zpravidla docílily snížení rychlosti v měřených lokalitách. Nicméně, rychlost se i tak 

ve většině případů pohybovala nad maximální povolenou rychlostí. Jako další užitečný 

poznatek z těchto výzkumů slouží zjištění o době účinnosti informativní tabule. Autoři 

výzkumu neprokázali, že by účinnost informativní tabule na jednom místě překročila 

maximálně 2 roky. Dospěli tedy k názoru, že by se informativní tabule měly pravidelně 

přemísťovat na různá místa, aby zůstaly účinným opatřením. Jinak informativní tabule 

začne ztrácet smysl bezpečnostního opatření. Také informace o nedostatečné vzdálenosti 

místa lokalizace informativní tabule od místa, kdy řidiči zpozorují informativní tabuli, je 

z hlediska účinnosti podstatná a měla by být brána na zřetel. Bohužel, podrobnější 

informace tohoto typu ve studovaných rešerších absentovaly. 

3 Metodika plnění cílů 2 až 5 

Při plnění cílů 2 až 5 disertační práce bude postupováno v několika fázích. V první 

fázi se lokalizuje místo (místa) vhodné (vhodná) z hlediska získání dat o reálném provozu, 

která jsou klíčová pro získání informací o účinnosti informativních tabulí. Ve druhé fázi 

řešení bude diskutována otázka rozsahu klíčových dat o reálném provozu. V dalších fázích 

řešení bude probíhat vlastní sběr dat a jejich statistickému testování a vyhodnocování 

účinnosti informativních tabulí. V závěrečné fázi budou získané poznatky aplikovány 

na problematiku vhodnosti umisťování informativních tabulí před protekčními místy. 

V základních úvahách bude pozornost věnována této problematice z pohledu nařízené 

hodnoty poklesu rychlosti a skladby dopravního proudu.  

3.1 Fáze stanovení minimální vzdálenosti vhodné pro umístění 

kontrolního radaru za informativní tabulí 

V případě stacionárních informativních tabulí, jejichž používání je v podmínkách 

ČR nejrozšířenější, existuje jediná možnost, jak jejich účinnost zkoumat a to měřit rychlost 

vozidel za informativní tabulí pomocí kontrolního radaru. Za tím účelem je zapotřebí 

stanovit polohu stanoviště kontrolního měření. Stejného efektu je dosaženo, stanoví-li se 

vzdálenost, na kterou má být kontrolní radar za informativní tabulí umístěn. Ta velice úzce 

souvisí se vzdáleností, ve které se za informativní tabulí projeví změna rychlosti.  

Při výpočtu minimální vzdálenosti polohy kontrolního radaru za informativní tabulí 

bude uvažováno s následujícím modelovým chováním řidiče majícím do jisté míry 
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opodstatnění v reálném chování. Protože se informativní tabule umísťují především 

v obcích, dá se předpokládat, že řidič přizpůsobí rychlost vozidla na blížící se maximální 

povolené rychlosti. Pro výpočet vzdálenosti radaru za informativní tabulí je však potřeba 

znát zrychlení automobilu. Hodnota zrychlení se určí na základě dynamických vlastností 

typového vozidla a to nejrozšířenější typ automobilů v ČR je podle centrálního registru 

vozidel Škoda Felicia. [4] Dynamické vlastnosti tohoto vozidla jsou výchozí hodnotou 

pro výpočet minimální vzdálenosti pro umístění informativní tabule. Dále se při výpočtu 

minimální vhodné vzdálenosti pro umístění kontrolního radaru za informativní tabulí musí 

počítat s určitým časovým prodlením, obsahujícím reakci řidiče, než si uvědomí, že začne 

zrychlovat (tato prodleva se dá uvažovat ve výši 1 s) a s dobou po které začne vozidlo 

reagovat na sešlápnutí akceleračního pedálu (tato prodleva se dá uvažovat rovněž ve výši  

1 s).[5] 

Z provedených výpočtů je patrné, že chceme-li kontrolním radarem zaregistrovat 

zvýšení rychlosti o 10km·h
-1

 za předpokladu, že rychlost vozidla v úrovni informativní 

tabule odpovídá rychlosti 50km·h
-1

 a řidič bude jednat způsobem, který byl popsán výše, 

musíme kontrolní radar umístit minimálně ve vzdálenosti 50,99 m za informativní tabulí. 

Pro další postup bude hodnota zaokrouhlena na 50 m. 

K ověřování rychlosti automobilů za informativními tabulemi byl použit silniční 

rychloměr MicroDigiCam obsluhovaný policistou DI PČR Přerov. Měření bylo prováděno 

za výkonu služby policistů, proto bylo nutno umísťovat rychloměr za informativní tabulí v 

místě, kde bylo možné zastavit automobil a postihovat řidiče za překročení maximální 

povolené rychlosti. Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto provádět kontrolní měření 

v situacích, kdy nebylo možné toto měření realizovat ve vzdálenosti 50 metrů 

za informativní tabulí ve vzdálenosti 150 metrů za touto tabulí. 

3.2 Fáze stanovení minimálního rozsahu statistických souborů 

Stanovení počtu měření, tedy počtu vozidel, u kterých je třeba změřit rychlost, 

aby bylo možno provést posouzení statistické významnosti změn rychlosti vycházelo 

z doporučení uvedených v odborné literatuře[6]. Uvedená literatura v kapitolách 

věnovaných stanovení nezbytného rozsahu statistického souboru však vychází z poměrně 

striktních předpokladů, jako např. z předpokladu o existenci normality statistických dat 

nebo vzájemné nezávislosti statistických souborů, které mají prokázat účinnost uvedeného 

opatření. Protože předpoklad normality není možno pro měřené případy jednoznačně 

obecně přijmout a nezávislost statistických souborů (tzn. souborů rychlostí naměřených 
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u informativní tabule a souborů rychlosti naměřených kontrolním radarem) určitě není 

splněna, je třeba minimální rozsahy statistických souborů uvedených v literatuře [6] brát 

pouze za orientační. V návaznosti na výše uvedené faktory ovlivňující rozsah statistických 

souborů byl pro všechna měření stanoven minimální rozsah 150 dat pro každou měřenou 

lokalitu.  

 Každé měření bude tedy obsahovat minimálně 150 údajů, tzn. bude měřena rychlost 

minimálně u 150 průjezdů vozidel u informativní tabule ve vzdálenosti 150 metrů za 

informativní tabulí a ve vybraných případech také ve vzdálenosti 50 metrů za informativní 

tabulí. V případě možnosti (tj. např. při vysoké intenzitě a časového flexibilitě obsluhy 

měřící techniky) bude provedeno více měření. 

3.3 Fáze měření dat v reálném provozu 

Měření se provádělo na vybraných místech v okrese Přerov za spolupráce 

příslušníků Policie ČR z Dopravního inspektorátu Přerov. Místa měření byla vybrána  

v blízkosti stacionárních informativních tabulí. 

3.3.1 Metodika stanovení vzdálenosti, ve které se projeví změna 

rychlosti 

Určit vzdálenost od informativní tabule, ve které nastává změna rychlosti, je 

prostřednictvím profilového měření problematické. Pro přesné určení této vzdálenosti je 

zapotřebí podrobnějšího měření, například po deseti metrech od informativní tabule. 

Z výsledků provedeného měření lze vzdálenost, kde dochází ke změně rychlosti 

automobilů, pouze odhadnout za pomoci orientačních výpočtů. K odhadu se naskytuje 

použití aproximace pro měření, kde v jedné lokalitě bylo provedeno měření v 50 a 150 

metrové vzdálenosti. Pro aproximaci bude jednou veličinou vzdálenost za informativní 

tabulí a druhou bude kritická hodnota statistického testu. Vychází to z úvahy, že pokud 

podle statistického testu v 50 metrové vzdálenosti nedojde ke změně rychlosti 

a ve 150 metrové vzdálenosti nastane změna rychlosti, bude v prvním měření nižší hodnota 

než kritická hodnota statistického testu a v druhém bude vyšší. Vzdálenost, kde dochází ke 

změně rychlosti, se tak určí podle kritické hodnoty statistického testu. Potřebné údaje 

budou získány z vypočtených hodnot testové statistiky. Určí se, v jaké vzdálenosti 

za informativní tabule bude změna rychlosti statisticky významná natolik, aby se prokázala 

změna rychlosti. Tedy v jaké vzdálenosti bude vypočítaná hodnota testové statistiky rovna 

hodnotě kritického testu. V této vzdálenosti by statistický test prokázal změnu rychlosti. 
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Pokud se prokáže změna rychlosti ve srovnání s hodnotou na informativní tabuli 

ve vzdálenosti 50 metrů, můžeme předpokládat, že řidiči reaguji včas na tento 

bezpečnostní prvek. 

 Klíčovým rozhodnutím, které musí řešitel provést, je volba typu křivky použité 

pro aproximaci. Protože dostupná data z měření neumožní stanovit ani možnou brzdnou 

sílu automobilů, kterou vyvolá řidič při snížení rychlosti (známy jsou pouze maximální 

brzdné síly), neznáme průběh změny rychlosti automobilů stejně tak opačně není známo 

provozní zrychlení vozidla, není možno zjistit ani křivky zrychlení za informativní tabulí. 

Pokud dojde ke snížení rychlosti na 150 metrové vzdálenosti, dalo by se uvažovat o použití 

křivky, kdy vozidlo zpomaluje výběhem. Ovšem určení hodnot parametrů této křivky 

bez znalosti technických charakteristik konkrétního vozidla, je též v podstatě nemožné, 

protože každý automobil vykazuje rozdílné dynamické vlastnosti. Také stanovit křivku 

výběhu pro automobily různého typu (osobní, nákladní a autobusy) by bylo značně 

hypotetické. Dále na základě použité měřící techniky nelze ani určit, v jaké vzdálenosti 

začnou řidiči brzdit výběhem. Protože neznámých faktorů je celá řada, bude použit 

základní typ aproximace a to aproximace lineární. Výsledek při volbě tohoto typu 

aproximace ovšem nemůžeme brát jako striktně správný, ale pouze jako orientační. Vztah 

pro lineární aproximaci je obecně definován podle (3.1). 

       (3.1) 

Kde a, b jsou parametry lineární funkce. 

Obecné schéma odhadu vzdálenosti změny rychlosti od informativní tabule pomocí 

lineární aproximace je uvedeno na Obr. 3.1, ve kterém a, b jsou hodnoty parametrů 

(parametry nejsou v obrázku zaznačeny). 

 
Obr. 3.1 Obecné schéma odhadu změny rychlosti od informativní tabule pomocí lineární aproximace [autor] 

 Při výpočtu je na osu x nanášena vzdálenost od informativní tabule a na osu y 

příslušné kritické hodnoty. Indexy 1 patří měření ve vzdálenosti 50 metrů od informativní 

tabule, indexy 3 pro 150 m vzdálenost a index 2 pro vypočtenou vzdálenost. 
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3.3.2 Určení koeficientu zohledňujícího pokles rychlosti kv 

Pro určení koeficientu zohledňujícího pokles rychlosti se použijí hodnoty, které 

budou pořízeny v měřeních, kde dojde k potvrzení snížení rychlosti. Hodnota poklesu 

rychlosti v těchto obcích se přijme jako výchozí podklad pro výpočet. Například, bude-li 

informativní tabule umístěna v těchto obcích na vjezdu do obce, přičemž před vjezdem 

do obce nebude v platnosti žádné rychlostní omezení, bude očekávaný pokles rychlosti  

z 90 km·h
-1 

na 50 km·h
-1

, tj. rozdíl bude 40 km·h
-1

. Potom vezmeme rozdíl rychlosti 

40 km·h
-1 

jako podklad pro výpočet koeficientu. 

Dalším důležitým podkladem je hodnota výchozí rychlosti (tj. rychlosti, ze které je 

zpomalováno). Základem pro stanovení hodnot koeficientu kv bude již zmíněná situace, 

ve které dochází ke snížení rychlosti o 40km·h
-1

 z výchozí rychlosti 90 km·h
-1

. Hodnota 

koeficientu pro uvedený případ bude 1.  

V případech, kdy bude změna rychlosti vyšší než v provedených experimentech, lze 

předpokládat, že dráha pro zpomalení tak bude delší, čímž se změní i vzdálenost vhodná 

pro umístění informativní tabule.  

Výpočet hodnot koeficientů bude v práci uveden pro rychlostní interval od 10 

km·h
-1 

po 100 km·h
-1 

(včetně obou krajních hodnot), přičemž hodnoty rychlostí jsou 

odstupňovány po 10 km·h
-1

. 

Postup výpočtu koeficientu: 

1) zjištění změny rychlosti v jednotlivých měřeních, 

2) výpočet dosaženého zpomalení před informativní tabulí dopravního proudu, 

3) výpočet zpomalení pro rozdílné rozdíly rychlostí, 

4) výpočet koeficientu kv. 

3.3.3 Určení koeficientu pro rozdílné složení dopravního proudu kp 

Určení koeficientu složení dopravního proudu je řešeno z důvodu rozdílných 

brzdných vlastností jednotlivých kategorií vozidel. Jiným složením vozidel v dopravním 

proudu (např. větším zastoupením nákladních automobilů) se dá očekávat, že řidiči 

přizpůsobí rychlost svého vozidla okamžitým podmínkám, čímž změní schopnost zastavení  

či snížení rychlosti.  

Jako podklady pro výpočet koeficientu poslouží procentuelní zastoupení 

jednotlivých druhů vozidel v dopravním proudu zjištěné při prováděném měření. 

Pro výpočet opět poslouží data z měření, ve kterých se potvrdilo snížení 
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rychlosti.Procentuelní zastoupení bude pro kategorie vozidel, která budou rozdělena do tří 

skupin:  

1. skupina  M1, N1, L; 2. skupina N2,3; 3. skupina M2,3; a to včetně jízdních souprav,  

kde za jednotlivá vozidla jsou považována tažná vozidla. Kategorie vozidel T bude 

z přehledu vyřazena pro její menší četnost. Pro tyto tři skupiny je vždy určeno referenční 

vozidlo (a to 1. skupina M1, 2. skupina N2,3, 3. skupina M2,3) s minimálním brzdným 

zpomalením, které je dáno legislativně předpisem EHK č. 13 [7]. Hodnota koeficientu se 

pak určí na základě procentuálního zastoupení vozidel dané kategorie  

a hodnoty brzdného zpomalení referenčního vozidla v dané kategorii. 

Postup výpočtu koeficientu je následující: 

1) přiřazení vozidel do jedné ze tří skupin, 

2) určení procentuálního zastoupení jednotlivých kategorií vozidel v dopravním 

proudu, 

3) výpočet váženého průměru brzdného zpomalení dopravního proudu, kde jako 

váha bude použito procentuelní zastoupení vozidel dané skupiny, 

4) výpočet koeficientu jako poměr vážených průměrů vztažených k hodnotě, která 

odpovídá procentuálnímu složení podle průměru.  
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4 Experimentální část 

Měření byla provedena v 8 lokalitách okresu Přerov. Ve čtyřech lokalitách byla 

instalována informativní tabule se záznamovým zařízením a ve čtyřech lokalitách  

bez záznamového zařízení. 

Lokality, kde se prováděly experimenty, jsou následující: 

- s informativní tabulí bez záznamového zařízení: 

o obec Grymov, měření ve vzdálenosti 150 m, 

o obec Kokory, měření ve vzdálenosti 50 a 150 m, 

o obec Prosenice, měření ve vzdálenosti 150 m, 

o ulice Želatovská, Přerov, měření ve vzdálenosti 50 a 150 m. 

K dalšímu vyhodnocení tak byla použita data pouze z informativních tabulí 

bez záznamového zařízení. Podrobnější zdůvodnění je provedeno v disertační práci. 

Naměřená data byla získána ze 4 vybraných informativních tabulí v okrese Přerov. 

Tabule byly instalovány v letech 2002 – 2006.  Měření bylo provedeno v měsíci říjnu roku 

2011. Poloha vybraných míst měření na mapovém podkladu okresu Přerov je zobrazena 

na Obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1 Mapa zobrazující vybraná místa pro měření v okrese Přerov [8] 

Vysvětlivky: 1 – obec Grymov, 2 – obec Kokory, 3 – obec Prosenice, 4 – ulice Želatovská v Přerově 
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4.1 Výsledky měření v jednotlivých lokalitách 

 Pro zpracování dat jsou použita pouze data změřená na informativních tabulích bez 

záznamového zařízení. Zpracované výsledky měření v jednotlivých lokalitách jsou 

uvedeny v následujících bodech.  

4.1.1 Měření v obci Grymov 

V obci Grymov probíhalo měření ve vzdálenosti 150 metrů od informativní tabule.  

 Měření probíhalo v úterý 11.10.2011 od 9:38 do 10:56. Měření tedy trvalo  

78 minut. Za tuto dobu byla změřena rychlost u 171 vozidel.   

Obloha v době měření byla zatažená, ale viditelnost byla dobrá. Teplota dosahovala 

15 °C. Silnice byla suchá bez kaluží.  

Výsledky měření z informativní tabule v obci Grymov při ověřování 

rychlosti ve vzdálenosti 150 metrů 

Grafické znázornění průměrných hodnot pětiminutové průměrné rychlosti  

a intenzity za dobu měření na informativní tabuli je uvedeno na Obr. 4.2. 

 
Obr. 4.2 Průběh pětiminutové průměrné rychlosti a intenzity na informativní tabuli za dobu měření při ověřování 

rychlosti ve vzdálenosti 150 m za informativní tabulí v obci Grymov [autor] 

Z Obr. 4.2je vidět, že rychlost v místě informativní tabule se pohybovala 

mezi 40 a 50 km·h
-1

. Průměrná rychlost za celou dobu měření byla 42,72 km·h
-1

. 

Výsledky měření z kontrolního radaru v obci Grymov při ověřování 

rychlosti ve vzdálenosti 150 metrů 

Grafické znázornění průměrných hodnot pětiminutové průměrné rychlosti  

a intenzity za dobu měření na informativní tabuli je uvedeno na Obr. 4.3. 
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Obr. 4.3 Průběh pětiminutové průměrné rychlosti a intenzity měřená kontrolním radarem za dobu měření  

ve vzdálenosti 150 m za informativní tabulí v obci Grymov [autor] 

Na Obr. 4.3 je možné pozorovat, že průměrná rychlost automobilů v měřených  

5 minutách se pohybuje okolo maximální povolené rychlosti 40 km·h
-1

. Pokud průměrná 

rychlost přesáhla 40 km·h
-1

, je vyšší maximálně o 2 km·h
-1

.  Průměrná rychlost za celou 

dobu měření je 39,16 km·h
-1

. 

Porovnání výsledků měření v obci Grymov 

Při pohledu na Obr. 4.2a Obr. 4.3jde vidět pokles rychlosti na kontrolním radaru. 

Také se to dá dedukovat i z průměrné rychlosti, která je při měření na informativní tabuli 

42,72 km·h
-1

a na kontrolním radaru 39,16 km·h
-1

. Dále na Obr. 4.4je porovnání 

korelačních diagramů intenzity a průměrné rychlosti měřené kontrolním radarem  

a informativní tabuli z měření ve vzdálenosti 150 metrů od informativní tabule v obci 

Grymov. 

 

Obr. 4.4 Porovnání korelačních diagramů intenzity a průměrné rychlosti změřené na informativní tabuli 

a kontrolním radaru při ověřování rychlosti ve vzdálenosti 150 metrů od informativní tabule v obci 

Grymov[autor] 
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Určité snížení rychlosti je také vizuálně patrné z porovnání korelačních diagramů. 

Body závislosti intenzity a průměrné rychlosti měřené kontrolním radarem se shlukují 

nalevo od bodů naměřených dat na informativní tabuli, tedy v oblasti s nižšími rychlostmi. 

Dá se tedy předběžně předpokládat, že v obci Grymov došlo ke snížení rychlosti 

za informativní tabulí. 

4.1.2 Měření v obci Kokory 

V obci Kokory byl pro měření vybrán přímý úsek silnice. Měření se mohlo provést 

jak ve vzdálenosti 50 a 150 metrů od informativní tabule. 

V době měření bylo slunečno s dobrou viditelností. Silnice byla suchá bez kaluží. 

Teplota se pohybovalo okolo 7 °C. 

Měření probíhalo ve čtvrtek 13.10.2011 od 9:11 až do 9:44 na vzdálenosti 150 

metrů od informativní tabule a od 9:48 do 10:22 na vzdálenosti 50 metrů. Za celkovou 

dobu měření projelo úsekem 307 vozidel.  Maximální povolená rychlost v úseku měření je 

50 km·h
-1

. 

Výsledky měření z informativní tabule v obci Kokory při ověřování 

rychlosti ve vzdálenosti 50 metrů 

Grafické znázornění průměrných hodnot pětiminutové průměrné rychlosti 

a intenzity za dobu měření na informativní tabuli je uvedeno na Obr. 4.5. 

 
Obr. 4.5 Průběh pětiminutové průměrné rychlosti a intenzity na informativní tabuli za dobu měření při ověřování 

rychlosti ve vzdálenosti 50 m za informativní tabulí v obci Kokory [autor] 

Podle Obr. 4.5lze usoudit, že řidiči při jízdě u informativní tabule dodržovali 

rychlost. Průměrná rychlost vozidel se pohybovala pod maximální povolenou rychlostí, 

která je 50 km·h
-1

 a činila 46,35 km·h
-1

. I přes tuto průměrnou rychlost byli řidiči, 

kteří výrazně rychlost překročili. Maximální naměřená rychlost byla 67 km·h
-1
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výrazné překročení rychlosti bylo pouze ojedinělé. V obci Kokory byla vysoká intenzita 

vozidel. Během pěti minutových intervalů projelo více vozidel, než v ostatních měření, 

proto se v korelačním diagramu vyskytuje méně bodů než v ostatních měřeních.  

Výsledky měření z kontrolního radaru v obci Kokory při ověřování 

rychlosti ve vzdálenosti 50 metrů 

Grafické znázornění průměrných hodnot pětiminutové průměrné rychlosti  

a intenzity za dobu měření na informativní tabuli je uvedeno na Obr. 4.6. 

 
Obr. 4.6Průběhpětiminutové průměrné rychlosti a intenzity měřené kontrolním radarem za dobu měření  

ve vzdálenosti 50 m za informativní tabulí v obci Kokory [autor] 

Na kontrolním radaru, který měřil rychlost 50 metrů od informativní tabule, je 

podobný vývoj jako na informativní tabuli ve stejném časovém rozmezí. Lze ovšem 

pozorovat malý pokles rychlosti. Nejvyšší průměrná rychlost za 5 minut se pohybuje okolo 

48 km·h
-1

. Průměrná rychlost za dané časové období je 46,15 km·h
-1

. Nejvyšší rychlost, 

která byla naměřena, byla 60 km·h
-1

. 

Porovnání výsledků měření v obci Kokory v měřené vzdálenosti 50 metrů 

Z Obr. 4.5a Obr. 4.6lze pozorovat pokles rychlosti. Také podle průměrné rychlosti 

za celou dobu měření, která na informativní tabuli byla 46,35 km·h
-1

 a na kontrolním 

radaru 46,15 km·h
-1

, vyplývá, že řidiči snížili rychlost vozidel. Ovšem pokles je pouze 

o 0,2 km·h
-1

. Průměrné rychlosti za 5 minut jak na informativní tabuli, tak na kontrolním 

radaru nepřesahují 50 km·h
-1

.Průměrné rychlosti v místě informativní tabule byly 

pod maximální povolenou rychlostí, a tedy nešlo očekávat, že by došlo k výraznému 

překročení rychlosti v místě kontrolního měření.  Proto není ani další snížení rychlosti 

podstatné. 
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Na Obr. 4.7je porovnání korelačních diagramů intenzity a průměrné rychlosti 

na informativní tabuli a měřené kontrolním radarem a v měřené vzdálenosti 50 metrů. 

 
Obr. 4.7 Porovnání korelačních diagramů intenzity a průměrné rychlosti změřené na informativní tabuli 

a kontrolním radaru při ověřování rychlosti ve vzdálenosti 50 metrů za informativní tabulí v obci Kokory [autor] 

Údaje znázorněné v korelačním diagramu také ukazují, že průměrné rychlosti 

vozidel jsou velice podobné jak na informativní tabuli, tak na kontrolním radaru. Body 

v korelačním diagramu z informativní tabule a z kontrolního radaru se vyskytují blízko 

sebe. Nelze tedy konstatovat, zda dochází ke snížení rychlosti v závislosti na informativní 

tabuli. Ve dvou případech došlo i k mírnému nárůstu rychlostí. 

Výsledky měření z informativní tabule v obci Kokory při ověřování 

rychlosti ve vzdálenosti 150 metrů 

Grafické znázornění průměrných hodnot pětiminutové průměrné rychlosti  

a intenzity za dobu měření na informativní tabuli je uvedeno na Obr. 4.8. 

 
Obr. 4.8 Průběh pětiminutové průměrné rychlosti a intenzity na informativní tabuli za dobu měření při ověřování 

rychlosti ve vzdálenosti 150 m za informativní tabulí v obci Kokory [autor] 
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V časovém rozmezí, kdy se ověřovala rychlost ve vzdálenosti 150 metrů 

za informativní tabulí, se pohybovala průměrná rychlost za 5 minut pod maximální 

povolenou rychlostí a to 50 km·h
-1

. Pouze v jednom případě průměrná rychlost přesáhla 

maximální povolenou hranici. Průměrná rychlost v celém časovém rozmezí je 48 km·h
-1

.  

Na informativní tabuli několikrát byla překročena maximální povolená rychlost o více  

než 10 km·h
-1

. Nejvyšší naměřené rychlost byla 73 km·h
-1

. 

Výsledky měření z kontrolního radaru v obci Kokory při ověřování 

rychlosti ve vzdálenosti 150 metrů 

Grafické znázornění průměrných hodnot pětiminutové průměrné rychlosti  

a intenzity za dobu měření na informativní tabuli je uvedeno na Obr. 4.9. 

 
Obr. 4.9 Průběh pětiminutové průměrné rychlosti a intenzity měřené kontrolním radarem za dobu měření ve 

vzdálenosti 50 m za informativní tabulí v obci Kokory [autor] 

Průměrné rychlosti za 5 minut měřené kontrolním radarem ve vzdálenosti 150 

metrů se pohybovaly pod 47 km·h
-1

, tedy pod nejvyšší povolenou rychlostí. Nejvyšší 

naměřená rychlost byla 58 km·h
-1

. Průměrná rychlost za celou dobu měření byla  

44,9 km·h
-1

. 

Porovnání výsledků měření v obci Kokory v měřené vzdálenosti  

150 metrů 

 Z Obr. 4.8 a Obr. 4.9 je patrné, že průměrná rychlost za informativní tabulí klesla. 

Na informativní tabuli se průměrná rychlost pohybovala od 43 do 51 km·h
-1

, kdežto 150 

metrů za informativní tabulí se průměrná rychlost pohybovala od 41 do 47 km·h
-1

. Mimo 

jiné o zpomalování rychlosti vozidel vypovídá snížení celkové průměrné rychlosti, 

která byla o 3 km·h
-1 

nižší. Také je výrazný pokles maximální rychlosti, která byla 

naměřena. Na informativní tabuli byla 73 km·h
-1

, o 150 metrů dále byla 58 km·h
-1

. 
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Na Obr. 4.10je porovnání korelačních diagramů intenzity a průměrné rychlosti 

měřené kontrolním radarem a informativní tabulí v měřené vzdálenosti 150 metrů. 

 
Obr. 4.10 Porovnání korelačních diagramů intenzity a průměrné rychlosti změřené na informativní tabuli  

a kontrolním radaru při ověřování rychlosti ve vzdálenosti 150 metrů za informativní tabulí v obci Kokory [autor] 

Při porovnání jednotlivých korelačních diagramů výsledků z informativní tabule 

a z kontrolního radaru, který měřil rychlosti automobilů 150 metrů za informativní tabulí, 

lze odhadnout jistý pokles rychlostí. Největší pokles rychlosti lze pozorovat u vyšších 

průměrných rychlostí nad 50 km·h
-1

. Důležitější je, že v místě kontrolních měření již 

nedocházelo k výraznému překročení rychlosti jako v úrovni informativní tabule. Zda 

skutečně došlo ke snížení rychlosti či nikoliv se ověří statistickým testem. 

Porovnání celkových výsledků měření v obci Kokory v měřené 

vzdálenosti 50 a 150 metrů 

 Z obou měření provedených v obci Kokory se nedá odhadnout, zda došlo ke snížení 

rychlosti za informativní tabulí. Při měření ve vzdálenosti 150 metrů od informativní 

tabule byly průměrné rychlosti nižší než při měření v 50 metrové vzdálenosti, přestože 

na informativní tabuli byly naměřeny vyšší průměrné rychlosti v době měření 

ve vzdálenosti 150 metrů. Porovnání průměrných rychlostí při měření v obci Kokory je 

v Tab. 4.1. 

Tab. 4.1Porovnání průměrných rychlostí naměřených v obci Kokory [autor] 

 50 m 150 m 

Informativní 
tabule 

46,35 km·h
-1

 48 km·h
-1

 

Kontrolní radar 46,15 km·h
-1

 44,9 km·h
-1

 

Z tohoto měření vyplývá, že s vyšším odstupem od informativní tabule řidiči více 

sníží rychlost. Je to zřejmé zejména z průměrných rychlostí, které jsou evidentně nižší 

ve vzdálenosti 150 metrů za informativní tabulí. 
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4.1.3 Měření v obci Prosenice 

V obci Prosenice se provádělo měření pouze jedno ve vzdálenosti 150 metrů 

za informativní tabulí. 

V době měření bylo zataženo s dobrou viditelností. Silnice byla suchá bez kaluží. 

Teplota se pohybovalo okolo 17 °C.  

Měření probíhalo v úterý 11.10. 2011 od 11:48 do 14:25. Celková doba měření tedy 

byla 157 minut. Za tuto dobu byla změřena rychlost u 150 vozidel.  Maximální povolená 

rychlost v úseku měření je 50 km·h
-1

. 

Výsledky měření z informativní tabule v obci Prosenice při ověřování 

rychlosti ve vzdálenosti 150 metrů 

Grafické znázornění průměrných hodnot pětiminutové průměrné rychlosti  

a intenzity za dobu měření na informativní tabuli je uvedeno naObr. 4.11. 

 
Obr. 4.11 Průběh pětiminutové průměrné rychlosti a intenzity na informativní tabuli za dobu měření 

při ověřování rychlosti ve vzdálenosti 150 m za informativní tabulí v obci Prosenice [autor] 

V Obr. 4.11lze vidět, že průměrná rychlost v pětiminutových intervalech 

 je bez větších výchylek. Průměrná rychlost se pohybovala mezi 38 až 51 km·h
-1

. Rychlost 

se tedy už na začátku měřeného úseku pohybovala v mezích maximální povolené rychlosti. 

Nejvyšší naměřená rychlost informativní tabulí byla 60 km·h
-1

, ta byla změřena ve více 

případech. Celková průměrná rychlost je 42,9 km·h
-1

. 
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Výsledky měření z kontrolního radaru v obci Prosenice při ověřování 

rychlosti ve vzdálenosti 150 metrů 

Grafické znázornění průměrných hodnot pětiminutové průměrné rychlosti  

a intenzity za dobu měření na informativní tabuli je uvedeno na Obr. 4.12. 

 
Obr. 4.12 Průběh pětiminutové průměrné rychlosti a intenzity měřené kontrolním radarem za dobu měření 

ve vzdálenosti 150 m za informativní tabulí v obci Prosenice [autor] 

 Nejnižší průměrná rychlost v pětiminutových intervalech měřená kontrolním 

radarem činila 33,5 km·h
-1

. Nejvyšší naměřená průměrná rychlost činila 55,5 km·h
-1

. 

Celková průměrná rychlost vozidel je 44,99 km·h
-1

. 

Porovnání výsledků měření v obci Prosenice 

 Z průměrných rychlostí z obou měřících stanovišť je patrný mírný nárůst rychlosti 

za informativní tabulí. Viditelné to je na Obr. 4.11a Obr. 4.12, kde na Obr. 4.12jsou 

výsledky měření z kontrolního radaru a tyto jsou vyšší než výsledky z informativní tabule. 

Také porovnáním průměrných rychlostí za celou dobu měření je možné sledovat určitý 

nárůst. Na informativní tabuli byla průměrná rychlost 42,9 km·h
-1 

a na kontrolním radaru  

44,99 km·h
-1

. Mimo jiné také nárůst nejvyšší naměřené rychlosti o 5 km·h
-1 

na kontrolním 

radaru svědčí o určité tendenci řidičů zvyšovat rychlost. 

Na Obr. 4.13je porovnání korelačních diagramů intenzity a průměrné rychlosti 

měřené kontrolním radarem a informativní tabulí v měřené vzdálenosti 150 metrů. 
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Obr. 4.13 Porovnání korelačních diagramů intenzity a rychlosti změřené na informativní tabuli a kontrolním 

radaru při ověřování rychlosti ve vzdálenosti 150 metrů za informativní tabulí v obci Prosenice [autor] 

 Pro obec Prosenice byla charakteristická nízká intenzita vozidel. Z tohoto důvodu  

je v korelačním diagramu více bodů než v ostatních měřeních. Porovnáním hodnot 

naměřených na informativní tabuli a kontrolním radaru jednoznačně neprokazuje,  

zda dochází ke snížení nebo ke zvýšení rychlosti za informativní tabulí. Jednotlivé 

průměrné rychlosti v závislosti na intenzitě jsou různě rozmístěny po celém rozsahu 

naměřených hodnot. Z tohoto korelačního diagramu se nedá odhadnout, zda dochází  

ke změně rychlosti za informativní tabulí v obci Prosenice či nikoliv. 

4.1.4 Měření na ulici Želatovské v Přerově 

V Přerově se měřilo na ulici Želatovská. Na ulici jsou vyhovující podmínky  

jak pro měření na 50 metrové vzdálenosti, tak pro měření na 150 metrové vzdálenosti.  

 V době měření bylo zataženo, pod mrakem. Silnice byla mokrá, bez kaluží. Teplota 

se pohybovala okolo 15 °C.  

 Měření probíhalo v úterý 11.10. 2011 od 7:39 do 8:11 na 150 metrové vzdálenosti 

od informativní tabule a od 8:14 do 9:08 na místě vzdáleném 50 metrů od informativní 

tabule. Maximální povolená rychlost v úseku měření je 50 km·h
-1

. 

Výsledky měření z informativní tabule na ulici Želatovské v Přerově 

při ověřování rychlosti ve vzdálenosti 50 metrů 

Grafické znázornění průměrných hodnot pětiminutové průměrné rychlosti  

a intenzity za dobu měření na informativní tabuli je uvedeno na Obr. 4.14. 
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Obr. 4.14 Průběh pětiminutové průměrné rychlosti a intenzity na informativní tabuli za dobu měření 

při ověřování rychlosti ve vzdálenosti 50 m za informativní tabulí na ulici Želatovská v Přerově [autor] 

 V tomto případě se průměrná rychlost pohybovala pod maximální povolenou 

rychlostí 50 km·h
-1

. Pouze ve dvou případech průměrná rychlost za 5 minut přesáhla 

hranici 50km·h
-1 

a to max. o 2 km·h
-1

. Průměrná rychlost za dobu od 8:14 do 9:08 byla 

48,03 km·h
-1

. Ovšem v průběhu měření se u 9 vozidel vyskytlo, že rychlost přesáhla 

povolenou hranici o 10 km·h
-1

. Nejvyšší naměřená rychlost byla 71 km·h
-1

. 

Výsledky měření z kontrolního radaru na ulici Želatovská v Přerově 

při ověřování rychlosti ve vzdálenosti 50 metrů 

Grafické znázornění průměrných hodnot pětiminutové průměrné rychlosti  

a intenzity za dobu měření na informativní tabuli je uvedeno na Obr. 4.15. 

 
Obr. 4.15 Průběh pětiminutové průměrné rychlosti a intenzity měřené kontrolním radarem za dobu měření 

ve vzdálenosti 50 m za informativní tabulí na ulici Želatovská v Přerově 

 Při měření rychlostí kontrolním radarem je průběh rychlostí velmi podobný 

průběhu rychlostí na informativní tabuli. Průměrná rychlost na kontrolním radaru  

se pohybovala od 45,7 do 51,7 km·h
-1

. Průměrná rychlost za celou dobu měření byla  
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48,38 km·h
-1

. Nejvyšší naměřená rychlost byla 69 km·h
-1

. Povolená rychlost byla 

překročena o 10 km·h
-1 

v šesti případech. 

Porovnání výsledků měření z ulice Želatovské v Přerově v měřené 

vzdálenosti 50 metrů 

Hodnoty průměrné rychlosti za dobu měření i průběh rychlostí je velmi podobný. 

Průměrná rychlost na informativní tabuli byla 48,03 km·h
-1

 a na kontrolním radaru  

za stejnou dobu měření byla 48,35 km·h
-1

. Průměrná rychlost je vyšší,  

ale jen o zanedbatelnou hodnotu. O poklesu rychlosti by mohly svědčit pouze nepřímé 

hodnoty jako snížení maximální naměřené rychlosti ze 71 km·h
-1 

na 69 km·h
-1

. Také počet 

překročení povolené rychlosti poklesl. 

Na Obr. 4.16je porovnání korelačních diagramů intenzity a průměrné rychlosti 

měřené kontrolním radarem a informativní tabulí v měřené vzdálenosti 50 metrů. 

 
Obr. 4.16Porovnání korelačních diagramů intenzity a průměrné rychlosti změřené na informativní tabuli a 

kontrolním radarem při ověřování rychlosti ve vzdálenosti 50 metrů za informativní tabulí na ulici Želatovské 

v Přerově [autor] 

Pokud porovnáme závislost intenzity a rychlosti na informativní tabuli a kontrolním 

radaru je možné pozorovat, že intenzita se pohybovala ve stejné úrovni. Až na jeden 

časový úsek se pohybovala intenzita mezi 12 a 16 vozidly za 5 minut. Rychlost  

se pohybovala na kontrolním radaru i na informativní tabuli v přibližně stejných hodnotách 

a to pod maximální povolenou rychlostí. Jednotlivé body se tedy nacházejí v těsné 

blízkosti. Pouze ve dvou pětiminutových intervalech se průměrná rychlost pohybovala 

nad 50 km·h
-1

 změřené informativní tabulí. V těchto dvou případech je ovšem možné 

pozorovat pokles rychlostí. 
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Výsledky měření z informativní tabule z ulice Želatovské v Přerově 

při ověřování rychlosti ve vzdálenosti 150 metrů 

Grafické znázornění průměrných hodnot pětiminutové průměrné rychlosti  

a intenzity za dobu měření na informativní tabuli je uvedeno na Obr. 4.17. 

 
Obr. 4.17 Průběh průměrné rychlosti a intenzity na informativní tabuli za dobu měření při ověřování rychlosti 

ve vzdálenosti 150 m za informativní tabulí na ulici Želatovská v Přerově 

Průměrné rychlosti za 5 minut v tomto měření se pohybovaly pod maximální 

povolenou rychlostí. Pouze v posledním měření (které bylo kratší než 5 minut z důvodu 

naměření dostatečného počtu vozidel) byla průměrná rychlost vyšší než 50 km·h
-1

. 

Průměrné rychlosti v pěti minutových intervalech se tak pohybovaly 

od 45,23 do 52,18 km·h
-1

. Celková průměrná rychlost byla 47,22 km·h
-1

. Maximální 

naměřená rychlost byla 69 km·h
-1

. Počet vozidel, která překročila 50 km·h
-1

 o více  

než 10 km·h
-1

, bylo 6. Z tohoto počtu byla 3 vozidla, která byla změřena v posledním 

časovém úseku měření, a proto je také průměrná rychlost z tohoto měřený výrazně vyšší  

než u ostatních. 

Výsledky měření z kontrolního radaru na ulici Želatovská v Přerově 

při ověřování rychlosti ve vzdálenosti 150 metrů 

Grafické znázornění průměrných hodnot pětiminutové průměrné rychlosti  

a intenzity za dobu měření na informativní tabuli je uvedeno na Obr. 4.18. 
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Obr. 4.18 Průběh pětiminutové průměrné rychlosti a intenzity měřené kontrolním radarem za dobu měření 

ve vzdálenosti 150 m za informativní tabulí na ulici Želatovská v Přerově 

Hodnoty průměrných rychlosti za pět minut se pohybovaly mezi 44,56  

až 48,75 km·h
-1

. Průměrná rychlost za celou dobu měření byla 46,93 km·h
-1

. Nejvyšší 

naměřená rychlost byla 68 km·h
-1

. Celkem 3 vozidla překročila rychlost 50 km·h
-1

o více 

než 10 km·h
-1

. 

Porovnání výsledků měření z ulice Želatovské v Přerově v měřené 

vzdálenosti 150 metrů 

 Porovnáním výsledků hodnot získaných z informativní tabule a z kontrolního 

radaru je patrné, že průběh intenzit je velmi obdobný. Průběh průměrných rychlostí  

je místy rozdílný. Některé průměrné hodnoty z kontrolního radaru jsou vyšší. Porovnáním 

průměrných hodnot za celou dobu měření, které byly na informativní tabuli 47,2 km·h
-1       

a na kontrolním radaru 46,93 km·h
-1

, zjistíme, že rozdíly mezi nimi jsou minimální. Proto 

lze učinit určitý dílčí komentář, že zvýšené průměrné hodnoty nepotvrzují tendenci řidičů 

zvyšovat rychlost. Tento fakt potvrzuje také snížení počtu automobilů, které přesáhly 

maximální povolenou rychlost o 10 km·h
-1

, z 6 vozidel v místě informativní tabule na 3 

vozidla v měřeném místě vzdáleném 150 metrů od informativní tabule. Také pouze 

minimálně klesla nejvyšší naměřená rychlost a to o 1 km·h
-1

. 

Na Obr. 4.19je porovnání korelačních diagramů intenzity a průměrné rychlosti 

měřené kontrolním radarem a informativní tabulí v měřené vzdálenosti 150 metrů. 
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Obr. 4.19 Porovnání korelačních diagramů intenzity a průměrné rychlosti změřené na informativní tabuli 

a kontrolním radarem při ověřování rychlosti ve vzdálenosti 150 metrů za informativní tabulí na ulici Želatovské 

v Přerově [autor] 

Z porovnání jednotlivých bodů v korelačních diagramů lze vidět, že rozdíl rychlostí 

naměřených na informativní tabuli a na kontrolním radaru není výrazný. Pouze v jednom 

případě je na informativní tabuli naměřena výrazně vyšší rychlost než na informativní 

tabuli. Jedná se o již zmíněné měření v posledním časovém úseku, které bylo kratší  

než 5 minut, byla naměřena rychlost 3 vozidel, u nichž byla překročena maximální 

povolená rychlost o 10 km·h
-1

. Pozitivním faktem je, že i při výrazné odchylce v průměrné 

rychlosti na kontrolním radaru se průměrná rychlost na kontrolním radaru pohybuje 

v rozmezí průměrných rychlostí naměřených v předešlých časových intervalech. 

Porovnání celkových výsledků měření na ulici Želatovské v Přerově 

měřené ve vzdálenosti 50 a 150 metrů 

 Z provedených měření je zřejmé, že při měření v 50 metrové vzdálenosti  

i 150 metrové vzdálenosti měla intenzita velmi podobný průběh. Kdežto průběh průměrné 

rychlosti se měnil. Po porovnání Obr. 4.16a Obr. 4.19můžeme konstatovat, že řidiči 

zpravidla nepřekračují maximální povolenou rychlost, a když už k tomu dochází, je to u 

jedinců. Jelikož řidiči vesměs dodržovali povolenou rychlost, nedá se konstatovat,  

zda dochází ke snížení rychlosti nebo ne. Porovnáním korelačních diagramů zjistíme,  

že v rámci některých pětiminutových intervalů dojde ke snížení rychlosti a v některých  

ke zvýšení rychlosti. Změna rychlosti je ovšem nevýznamná, cca 1km·h
-1

. Pouze ve třech 

případech došlo k překročení povolené rychlosti na informativní tabuli a ve třech případech 

k výraznějšímu snížení průměrné rychlosti na kontrolním radaru. 

 Porovnání celkových průměrných rychlostí potvrzuje názor, že rychlost se na tomto 

místě měnila jen velmi minimálně. Pouze se snížil počet řidičů, kteří překročili maximální 
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povolenou rychlost, což je ovšem také jeden z pozitivních aspektů, který může být cílem 

zklidňování dopravy. 

 Porovnání hodnot průměrných rychlostí při měření na ulici Želatovská v Přerově je 

v Tab. 4.2. 

Tab. 4.2Porovnání průměrných rychlostí naměřených na ulici Želatovské v Přerově 

[autor] 

 50 m 150 m 

Informativní 
tabule 

48,03 km·h
-1

 47,22 km·h
-1

 

Kontrolní radar 48,38 km·h
-1

 46,93 km·h
-1

 

Z tohoto měření vyplývá, že rychlost zůstává přibližně stejná jak na informativní 

tabuli, tak na měřeném místě za informativní tabulí. Je pravděpodobné, že řidiči v tomto 

místě jsou navyklí dodržovat rychlost, nebo si na zavedené bezpečnostní opatření navykli. 

4.1.5 Popis objektivních nedostatků realizovaných měření 

Je poctivé uvést, že výsledky měření mohly být zatíženy několika objektivními 

faktory, které se nepodařilo vyloučit. Jedním ze základních faktorů je již zmíněný fakt, 

že měření probíhalo za výkonu služby příslušníků Policie ČR. Řidiči buď mohli být 

informováni protijedoucími vozidly, nebo mohli policisty měřící u silnice v některých 

případech zpozorovat a přizpůsobit rychlost jízdy předpisům. 

Další chybou měření, která se vyskytovala u všech měření, je stínění laserového 

paprsku z kontrolního radaru zvláště při protisměrném míjení vozidel. Situaci,  

ve které dochází ke stínění vozidel měřeného směru vozidly protijedoucími vozidly, mohla 

ovlivnit rozdílný počet naměřených vozidel na kontrolním radaru a informativní tabuli. 

Tato chyba měření se mohla vyskytnout v měřeních v obcích Grymov. 

Problém změřit rychlost vozidel nastal také v případech, kdy jela dvě či více 

vozidla v těsném sledu za sebou. Odstup vozidel byl nízký a rychlost přibližně stejná, což 

ztěžovalo možnost změřit rychlost obou vozidel. Tento typ nepřesnosti měření je však 

poměrně lehce odstranitelný. Rychlost prvního vozidel jedoucích ve skupině je zpravidla 

determinována rychlosti prvního vozidla tzn. v těchto případech je možno ostatním 

vozidlům jedoucím ve skupině přiřadit stejnou hodnotu rychlosti, jako se pohybuje první 

vozidlo. I přesto, že jde o poměrně jednoduše odstranitelný nedostatek měření, je v něm 

však skryto i jisté úskalí. Pokud by se totiž nevyskytovala skupina vozidel, mohlo by  

se stát, že by řidiči vozidel, která jedou ve skupině od druhé pozice (včetně), místo, 

ve kterém je umístěna informativní tabule, míjeli ve skutečnosti vyšší rychlostí, než je 

rychlost skupiny vozidel.  
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V některých měřených lokalitách se mezi informativní tabulí a měřeným místem 

nacházelo odbočení z měřeného směru. Jednalo se jednak o odbočení na místo ležící mimo 

komunikaci, jednak o odbočení na jinou komunikaci. Některé automobily v průběhu 

měření změnily směr jízdy a v těchto místech odbočily. Přesný počet odbočujících vozidel 

není zaregistrován, protože v některých případech to nebylo objektivně možné.  

5 Ověření výsledků statistickým testováním 
Výsledky z experimentu se otestují podle vybraným statistickým testem. Testuje se, 

zda došlo ke statisticky významné změně rychlosti. Podklady pro výpočet jsou výsledky 

z experimentů, které jsou popsány v bodě 4Experimentální část. Pro volbu testu je důležitá 

znalost, zda naměřený soubor dat pochází z normálního rozdělení či nikoliv. Pokud se 

hypotéza o normálním rozdělení souboru dat nezamítne, použije se parametrický test, 

pokud se hypotéza zamítne, použije se neparametrický test. Pomocí statistického testu se 

zjistí, zda rychlost změřená informativní tabulí a kontrolním radarem se za informativní 

tabulí statisticky významně zvyšuje, snižuje nebo rychlost zůstává ve stejné výši.  

5.1 Testování normality 
Pro zjištění, zda základní soubor pochází z normálního rozdělení či nikoliv,  

se použije Pearsonův χ
2
 test dobré shody. Jako kontrolní test bude použit Kolmogorovovův 

– Smirnovovův test. V případech, že normalita dat nebude potvrzena ani kontrolním testem 

může se přistoupit k použití transformace dat. Výsledky Pearsonůva χ
2
 testu dobré shody 

jsou uvedeny v Tab. 5.1. 

Tab. 5.1Výsledky testu normality χ2 -kvadrát testem [autor] 

 Výsledky testu normality χ
2
 – kvadrát testu 

Místo měření 
Střední 

hodnota μ 
[km·h

-1
] 

Rozptyl 

  2 

[km·h
-1

] 

Směrodatná 
odchylka 

  [km·h
-1

] 

Xobs 

Kritická 
hodnota χ

2
 

H0/HA 
α = 
0,05 

α = 
0,01 

Grymov 
150 m 

IT 42,71 38,87 6,23 24,82 9,49 13,28 
zamítám 

H0 

Radar 39,16 21,69 4,66 9,87 7,81 11,35 platí H0 

Kokory      
50 m 

IT 46,35 34,92 5,91 10,02 9,49 13,28 platí H0 

Radar 46,15 22,58 4,75 9,9 7,81 11,34 platí H0 

Kokory    
150 m 

IT 48 56,26 7,5 6,59 9,46 13,28 platí H0 

Radar 44,92 34,01 5,83 5,16 7,81 11,34 platí H0 

Prosenice 
150 m 

IT 42,91 58,31 7,64 7,62 9,49 13,23 platí H0 

Radar 44,99 60,23 7,76 15,28 5,99 9,21 
zamítám 

H0 

Želatovská 
50 m 

IT 48,03 35,64 5,97 36,84 7,81 11,34 
zamítám

H0 

Radar 48,38 21,61 4,65 10,28 7,81 11,35 platí H0 

Želatovská 
150 m 

IT 47,22 26,6 5,16 9,39 7,81 11,35 platí H0 

Radar 46,93 28,16 5,31 5,18 5,99 9,21 platí H0 
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Vyhodnocení testu 

 Po provedení testů u všech statistických souborů došlo k nezamítnutí hypotézy 

o normalitě dat pouze u 9 z 12 statistických souborů. 

Ověření normality naměřených dat v souborech, u kterých byla zamítnuta hypotéza 

o tomto předpokladu, bude následně realizováno Kolmogorovovým – Smirnovovým 

testem, který je použit jako kontrolní. Využití jiného typu statistického testu v případě 

zamítnutí požadované hypotézy, je provedeno v souladu s doporučením uvedeným 

v publikaci [9].  

5.1.1 Testování normality Kolmogorovovým - Smirnovovým testem 

Výsledky ověřování normality dat pomocí Kolmogorova-Smirnovova testu jsou 

uvedeny v Tab. 5.2. 

Tab. 5.2Výsledky testu normality Komogorovovým-Smirnovovým testem [autor] 

Výsledky testu normality 

 
Obec 

Grymov, IT 
Obec Prosenice, 
Kontrolní radar 

Ulice 
Želatovská 

50 m, IT 

Pozorovaná 
hodnota 

Xobs 

0,1595 0,134 0,1975 

Kritická 
hodnota 

Dn(α) 

0,1245 0,1329 0,1325 

α 0,01 0,01 0,01 

 

Xobs≥Dn(α) Xobs≥Dn(α) Xobs≥Dn(α) 

Zamítám H0 Zamítám H0 Zamítám H0 

Vyhodnocení výsledků testování normality dat Kolmogorovovým – 

Smirnovovým testem 

 Použitím Kolmogorovova – Smirnovova testu souborů dat, u kterých byla 

zamítnuta hypotéza o jejich normalitě pomocí χ
2
 testu, se také nepotvrdila hypotéza, že by 

naměřená data pocházela ze základního souboru řídícího se normálním rozdělením. 

Z těchto důvodů se dá předpokládat, že soubory dat nepocházejí z normálního rozdělení. 

Pro vyhodnocení naměřených dat statistickými testy lze pak použít postupu, který by mohl 

vést k normalizaci naměřených dat (je účinné pouze v některých případech) nebo 

neparametrické testy, tj. testy, které nevyžadují splnění podmínky normality dat 

statistického souboru. 

 Pro další postup byla zvolena druhá varianta, ve všech případech je tedy 

přistoupeno k použití neparametrického testu. 
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5.2 Aplikace Mann – Whitneyova testu 

Podle teoretických předpokladů Mann – Whitneyova testu se testuje statistická 

významnost rozdílu mediánů.  

Při výpočtu je vždy stanovena nulová hypotéza ve tvaru: 

- H0: mediány obou souborů dat jsou totožné x0,5 = y0,5. 

Alternativní hypotéza je pro první výpočet stanovena jako: 

- HA: mediány obou souboru nejsou totožné, tedy x0,5 ≠ y0,5. 

Zamítnutí nulové hypotézy při aplikaci Mann – Whitneoyva testu na naměřená data 

znamená, že došlo ke změně rychlosti mezi informativní tabulí a kontrolním radarem. 

Při zamítnutí se v dalším kroku ověřuje, jestli došlo ke snížení rychlosti či jejímu zvýšení. 

Jelikož se testuje bezpečnostní prvek, přistoupí se nejprve k testování, zda došlo ke snížení 

rychlosti za informativní tabulí. Pak bude alternativní hypotéza ve tvaru: 

- HA: mediány obou souborů jsou rozdílné tak, že první soubor má výrazně vyšší 

medián tedy x0,5> y0,5. 

Pokud se tato alternativní hypotéza potvrdí, k dalšímu testování se nepřistoupí. 

Výsledky použití neparametrického testu jsou uvedeny v Tab. 5.3Testovaly se vždy 

soubory dat z měření na informativní tabuli a z měření v kontrolní vzdálenosti 

za informativní tabulí ve stejném časovém úseku.  

Tab. 5.3 Výsledky Mann – Whitneyova testu [autor] 

Výsledky neparametrického testu 

Místo měření T (X;Y) p-hodnota  
x0,5 ≠ y0,5 

p-hodnota  
x0,5>y0,5 

p-
hodnota 

x0,5<y0,5 
α Rozhodnutí 

Grymov 150 
m 

         3,664·10
-8

 1,83·10
-8 

- 0,01 
Zamítám H0, platí HA ve 

tvaru x0,5> y0,5 

Kokory  
50 m 

          0,9296 - - 0,01 Platí H0 

Kokory 150 m           0,00098 0,0049 - 0,01 
Zamítám H0, platí HA ve 

tvaru x0,5> y0,5 

Prosenice 150 
m 

          0,0049 0,9976 0,0024 0,01 
Zamítám H0, platí HA ve 

tvaru x0,5< y0,5 

Želatovská 50 
m 

         0,073 - - 0,01 Platí H0 

Želatovská150 
m 

          0,751 - - 0,01 Platí H0 

Vyhodnocení testu 

 Neparametrickým Mann-Whitneyovým testem se provedlo testování souborů dat 

získaných měřením v okrese Přerov. Statistický test prokázal, že měření rychlosti 

provedená v 50 metrové vzdálenosti od informativní tabule mají stejný medián jako 
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rychlosti na informativní tabuli. Rychlosti naměřené kontrolním radarem v 50 metrové 

vzdálenosti můžeme tedy považovat za stejné jako rychlost změřenou na informativní 

tabuli.  

 V případě měření ve 150 metrové vzdálenosti se ze 4 měření ve 3 případech 

potvrdilo, že došlo ke změně rychlosti. Dalším testem se zjistilo, že u dvou měření rychlost 

ve150 metrové vzdálenosti je nižší. V jednom případě se zjistilo, že rychlost ve 150 

metrové vzdálenosti je vyšší než rychlost zjištěná měřením na informativní tabuli. 

 Potvrzení statisticky významného snížení rychlosti došlo při měřeních v obci 

Grymov a Kokory. V obci Kokory se měřilo jak ve150 metrové vzdálenosti také  

i v 50 metrové vzdálenosti, přičemž v 50-ti metrové vzdálenosti se změna rychlosti 

nepotvrdila. Při měření na ulici Želatovské v Přerově, kde se měřilo v 50 i 150metrové 

vzdálenosti. Ani v jednom měření se nepotvrdila změna rychlosti v porovnání 

s informativní tabulí. Informativní  

 V obci Prosenice se měřilo kontrolním radarem ve vzdálenosti 150 metrů  

od informativní tabule. Statistický test nepotvrdil snížení rychlosti v této vzdálenosti za 

informativní tabulí. Naopak výsledkem bylo zjištění, že se rychlost v této vzdálenosti 

zvyšuje. 

 

6 Dosažené výsledky  

Splnění prvního z cílů – shrnutí poznatků o zkušenostech s využíváním 

informativních tabulí v zahraničí. Zkušenosti ze zahraničí byly čerpány z výzkumů 

provedených ve Velké Británii a v USA. Důležitým přínosem těchto průzkumůje poznatek 

o maximální době účinnosti informativní tabule na jednom místě, která činí dva roky. 

Tento fakt formulovali výzkumníci v USA, kteří doporučují častěji měnit lokalizaci 

informativní tabule. 

 Další tři cíle byly věnovány praktickému ověřování účinnosti informativních tabulí 

v podmínkách vybraných lokalit okresu Přerov. Tyto cíle byly formulovány zejména 

z důvodu, že při analýze stávajících poznatků o jejich účinnosti se ukázalo, že nejsou 

k dispozici poznatky o vývoji rychlosti za informativní tabulí, například v jaké vzdálenosti 

za informativní tabulí dochází ke změně rychlosti vozidel. 

Za tím účelem se provedla měření ve 4 lokalitách okresu Přerov. Ve dvou 

lokalitách se provedlo měření pouze ve vzdálenosti 150 metrů za informativní tabulí 
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a ve zbývajících lokalitách se provedlo měření v 50 a 150 metrové vzdálenosti. Celkem se 

tak provedlo 6 měření.  

 Měření mělo za cíl zjistit, jak reagují řidiči na zobrazení rychlosti jejich vozidla 

na informativní tabuli. Reakce byla zjišťována porovnáním hodnot rychlosti, která se pro 

jejich vozidlo ukázala na informativní tabuli a rychlosti vozidla změřené kontrolním 

radarem.  

Pro výsledky měření z obce Kokory a z ulice Želatovská v 50 metrové vzdálenosti 

za informativní tabulí statistický test ani v jednom případě nepotvrdil změnu rychlosti. 

Ve 150 metrové vzdálenosti se ve třech případech prokázala změna rychlosti a v jednom 

případě nedošlo k její změně. Ke změně rychlosti ve vzdálenosti 150 metrů za informativní 

tabulí došlo v obcích Grymov, Prosenice a Kokory. Ze tří lokalit, kde se statisticky 

významně prokázala změna rychlosti, se ve dvou lokalitách (Grymov, Kokory) rychlost 

snížila a v lokalitě Prosenice mírně zvýšila. V obci Kokory se jako v jediné z obcí, kde se 

prokázala změna rychlosti, provedlo měření v 50 a 150 metrové vzdálenosti. V této obci se 

tedy na 50 metrové vzdálenosti neprokázala statisticky významná změna v rychlosti,  

ale ve 150 metrové vzdálenosti se změna rychlosti prokázala a to tak, že rychlost se snížila.  

Provedená měření ukázala, že změna rychlosti za informativní tabulí se neprojevila 

ve vzdálenosti 50 metrů, ale až ve vzdálenosti větší. Při měřeních provedených 

ve vzdálenosti 150 metrů za informativní tabulí naopak výsledky ukazovaly, že ke změně 

rychlosti zpravidla docházelo. Z provedených experimentů se tedy může přijmout závěr, 

že statisticky významná změna rychlosti, pokud nastala, se projevila ve vzdálenosti 

150 metrů za informativní tabulí. Podle zvolené metodiky měření však nelze přesně 

identifikovat vzdálenost za informativní tabulí, ve které docházelo ke statisticky významné 

změně rychlosti. Prokázalo se pouze, že ke změně rychlosti docházelo ve vzdálenosti 

mezi 50 až 150 metrů za informativní tabulí.  

6.1 Výpočet vzdálenosti změny rychlosti 

Pro odhad vzdálenosti, ve které dochází ke změně rychlosti,lze použít měření v obci 

Kokory, kde se měřilo jak v 50 tak i ve 150 metrové vzdálenosti za informativní tabulí. 

V podkapitole 3.3.1 bylo uvedeno, že vzhledem k absenci celé řady parametrů 

rozhodujících pro stanovení průběhu rychlosti vozidla v prostoru za informativní tabulí, 

bude použito pouze nejjednoduššího typu aproximace – aproximace lineární. Při použití 

lineární aproximace se vychází z obecné rovnice přímky, která je definovaná ve vztahu 

(3.1). 
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K odhadu vzdálenosti za informativní tabulí, ve které se může statisticky prokázat 

významná změna hodnoty rychlosti, se použijí hodnoty vypočítané testové statistiky 

v obou měřících bodech, kritická hodnota Mann-Whitneyova testu, hodnoty vzdáleností 

měřících bodů za informativní tabulí a hodnota zvolené hladiny významnosti. Hodnoty 

testových statistik v obou měřících bodech se vypočítaly pomocí Mann-Whitneyova 

testu,kritická hodnota testu pro zvolenou hladinu významnosti byla vypočítána pomocí 

funkce NORMNSINV v programu MS EXCEL a vzdálenosti měřících bodů za 

informativní tabulí činí zmíněných 50 a 150 metrů.  

V prvním kroku je zapotřebí vypočítat hodnoty parametrů lineární funkce použité 

při aproximaci. Hodnoty parametrů se vypočítají ze soustavy lineárních rovnic, ve které 

jsou známy hodnoty testovacích statistik a vzdálenosti měřících bodů.  Na základě 

vypočítaných hodnot parametrů a známé kritické hodnoty statistického testu se zjistí 

hodnota vzdálenosti, na které dojde k dosažení této hodnoty.  

Výpočet se provedl pro dvě nejčastěji využívané hladiny významnosti  

α = 0,05 a 0,01. Obě hodnoty vzdálenosti vypočítané pro uvedené dvě hladiny 

významnosti identifikují interval, ve kterém se očekává prokázání statistické významnosti 

změny rychlosti, když se hladina významnosti pohybuje v intervalu od 0,01 do 0,05. 

Vypočtené hodnoty pro obě hladiny významnosti jsou uvedeny v Tab. 6.1.  

 

Tab. 6.1 Odhad vzdálenosti změny rychlosti za informativní tabulí v obci Kokory lineární aproximací 

[autor] 

Vzdálenost měření za 
informativní tabulí 

50 metrů 150 metrů 

Vypočítaná hodnota testové 
statistiky 

0,088 3,295 

Kritická hodnota 
α = 0,05 1,645 

α = 0,01 2,326 

 

Na hladině významnosti α = 0,05 byla tedy vypočítána vzdálenost, od které se 

projeví statisticky významný pokles rychlosti za informativní tabulí, tato vzdálenost činí  

98,5 metrů, na hladině významnosti α = 0,01 byla tato vzdálenost 119,75 metrů. V případě, 

že uvažujeme hladinu významnosti z intervalu 0,01 až 0,05, mění se vzdálenost 

za informativní tabulí, ve které se projevil statisticky významný pokles rychlosti 

v intervalu od 98,5 až 119,75 metrů (stanoveno na základě lineární aproximace). 
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Pro praktické použití se tedy může přijmout závěr, že vzdálenost, kde dochází 

k poklesu za informativní tabulí v obci Kokory, se nachází v rozmezí 99 a 120 metrů 

za informativní tabulí.  

 Pro lokalizaci informativní tabule před místem, ve kterém má být dosaženo 

zklidnění dopravy lze tedy konstatovat, že aby došlo k dostatečnému poklesu rychlosti, 

musí být informativní tabule umístěná ve vzdálenosti 100 až 120 metrů. Z hlediska 

obecnosti dosažených výsledků je však třeba uvést, že uvedený vzdálenostní interval byl 

zjištěn měřením za určitých parametrů, jako například velikost požadovaného rozdílu 

rychlosti, skladba dopravního proudu nebo sklonových a směrových poměrů 

na komunikaci. V případě změny některého z parametrů může pochopitelně nastat i změna 

v hodnotě vzdálenosti potřebné pro požadované snížení rychlosti.  

7 Možnosti dalšího praktického využití výsledků práce 

V rámci realizovaných měření byla informativní tabule vždy umístěna za dopravní 

značkou Is 12a Obec, tj. v místech, ve kterých byla požadována změna maximální 

povolené rychlosti z 90 km·h
-1

na 50 km·h
-1

, v jednom případě dokonce 

z 90 km·h
-1

na 40 km·h
-1

. 

 Interval, ve kterém se pohybuje vhodná vzdálenost mezi umístěním informativních 

tabulí a místem s vyžadovanou hodnotou rychlosti, byl identifikován měřením a činí 100 - 

120 metrů. Uvedený interval však nelze prohlásit za obecně platný. Existují totiž faktory, 

které mohou hodnotu vhodné vzdálenosti ovlivnit tak, že zmiňovaná hodnota vhodné 

vzdálenosti bude ležet mimo tento interval. 

Východisky pro stanovení hodnot koeficientů pro výpočet vhodné vzdálenosti (dále 

jen „základní vzdálenost“) budou vzdálenost informativní tabule od změny rychlosti, tedy 

od dopravní značky IS 12a Obec a požadovaný rozdíl snížení rychlosti. Rozdílem snížení 

rychlosti je myšlen rozdíl maximální povolené rychlosti, která je dovolená před dopravní 

značnou IS 12a Obec a rychlosti v místě informativní tabule. Dále pro výpočet koeficientu 

se použije složení dopravního proudu, vyjádřeného procentuálním zastoupením 

jednotlivých druhů vozidel. Výpočet bude proveden v podmínkách úseku bez stoupání 

a klesání vedoucím v přímém směru. 

 Základní vzdálenost byla získána na základě měření v obci Kokory, při kterém byl 

statisticky prokázán pokles rychlosti za informativní tabulí. V uvedeném případě byla 

informativní tabule umístěna v blízkosti začátku obce, nejvyšší povolená rychlost 
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na komunikaci vedoucí do obce byla 90 km·h
-1

 a nejvyšší povolená rychlost v obci byla  

50 km·h
-1

. Po zpracování dat naměřených v místě kontrolního radaru byla prokázána 

průměrná rychlost 44,9 km·h
-1

a směrodatná odchylka 5,8 km·h
-1

. Při prokázané normalitě 

naměřených dat o rychlosti vozidel v místě kontrolního měření lze na základě známého 

pravidla tří sigma tedy konstatovat, že v místě kontrolního měření  

68,27% řidičů dodržovalo nejvyšší povolenou rychlost. Jen pro porovnání 

na základě naměřenými údajů z informativní tabule,na které byla zjištěná průměrná 

rychlost 48 km·h
-1

 a směrodatná odchylka byla 7,52 km·h
-1

, nemůžeme konstatovat 

dodržení maximální povolené rychlosti v místě informativní tabule.  

Hodnoty vstupních rychlostí se dále použijí k výpočtu koeficientu vhodnosti 

umístění informativní tabule pro pokles rychlosti ve výši 40 km·h
-1

. Hodnoty koeficientu 

kv pro další hodnoty poklesů se vypočítají ze zpomalení, které nastane mezi začátkem obce 

(dopravní značkou IS 12a Obec)a informativní tabulí. V obci Kokory předpokládáme, 

že řidiči dodrželi maximální povolenou rychlost 90 km·h
-1

 a po projetí začátkem obce 

začali snižovat rychlost až na 50 km·h
-1

. Což odpovídá snížení rychlosti o 40km·h
-1 

na vzdálenosti 255 metrů (135 metrů je vzdálena informativní tabule od dopravní značky 

obec, kde dochází ke změně maximální povolené rychlosti a 120 metrů je odhadnutá 

vzdálenost na které dochází ke statisticky potvrzené změně rychlosti). Výpočet koeficientu 

je ve vzorci(7.1): 

   
  

      
     (7.1) 

kde a90-50je zpomalení dopravního proudu v provedeném měření a an je zpomalení 

vypočtené pro další možné změny rychlosti. Toto se vypočte podle vzorce(7.2): 

   
     

 
 

    

   
         (7.2) 

Příklad vypočtených koeficientů kv jsou v 

Tab. 7.1. 
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Tab. 7.1 Vypočtené koeficienty pro jednotlivé rozdíly rychlostí a následnou úpravu 

vzdálenosti informativní tabule [autor] 

Koeficient pro změnu rychlosti kv 

Počáteční 
rychlost 
[km·h

-1
] 

Konečná 
rychlost 
[km·h

-1
]  

Rozdíl 
rychlosti 
[km·h

-1
]   

Koeficient 
kv [-] 

Upravená 
odhadnutá 
vzdálenost 

[m] 

120 100 20 0,79 94 

110 80 30 1,02 122 

100 80 20 0,64 77 

90 50 40 1 120 

80 60 20 0,50 60 

70 50 20 0,43 51 

60 40 20 0,36 43 

50 40 10 0,16 19 

 

 Zjištěné procentuální složení vozidel v dopravním proudu v obci Kokory je 

uvedeno v Tab. 7.2. 

Tab. 7.2Složení dopravního proudu v obcích Kokory [%][autor] 

Složení dopravního proudu v % 

Kategorie vozidel M1,N1,L N2,3 M2,3 T 

Kokory 85,16 13,55 0,64 0,64 

 

 K výpočtu koeficientu se nepoužije údaj o zastoupení traktorů v dopravním proudu, 

jelikož se jedná o méně často se vyskytující vozidlo a pomalu jedoucí vozidlo, které spíše 

dopravní proud zpomalí. Koeficienty budou vypočítány s odstupňováním po 10 % u každé 

kategorie. 

Hodnoty brzdného zpomalení podle EHK č. 13 pro kategorii vozidel M1 = 5, 77 

N2,3 = 5, M2,3 = 4,42 m·s
-2

. 

Ukázka koeficientů je v Tab. 7.3.  
Tab. 7.3Ukázka vypočtených koeficientů pro různé složení dopravního proudu [autor] 

Koeficienty pro různé složení dopravního proudu 

3. Skupina 
vozidel 
M2,3 [%] 

2. Skupina 
vozidel 
N2,3 [%] 

1.Skupina 
vozidel 

M1,N1,L [%] 

Vážený 
průměr 
[m·s

-2
] 

Koeficient 
[-] 

Konečný 
koeficient 

[-] 

Upravená 
odhadnutá 
vzdálenost 

[m] 

0 0 100 5,77 0,9803 1 120 

10 0 90 5,635 1,0038 1 120 

0,64 13,55 85,16 5,656 1 1 120 

0 20 80 5,616 1,0072 1 120 

10 20 70 5,481 1,032 1 120 

30 0 70 5,365 1,0543 1,1 132 

90 0 10 4,555 1,242 1,2 144 

Pro kontrolu, zda na upravené odhadnuté vzdálenosti podle koeficientů budou 

schopny vozidla snížit rychlost, se provede kontrolní výpočet kontrolní výpočet dráhy, na 

které jsou vozidla schopná snížit rychlost.  
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Ve výpočtu se bude vycházet z minimálního zpomalení, které je předepsáno 

předpisem EHK č. 13. Nepředpokládá se, že by řidiči využili maximálně toto zpomalení, 

proto se použije poloviční hodnota. A to konkrétně hodnota minimálního zpomalení 

kategorie vozidel M2,3, které mají ze všech kategorií vozidel nejnižší předepsané minimální 

zpomalení. Podle této tabulky je hodnota brzdného zpomalení pro kategorii vozidel M2,3 

4,42 m·s
-2

.Hodnota brzdného zpomalení pro výpočet je tedy 2,21 m·s
-2

. Vzorec 

pro výpočet dráhy vychází ze vzorce (7.2), po úpravě se dostane vzorec pro výpočet dráhy 

(7.3). 

  
     

 
 

    

   
         (7.3) 

V Tab. 7.4 jsou uvedeny upraveny odhadnuté vzdálenosti změny rychlosti 

za informativní tabulí a vzdálenost potřebná ke snížení rychlosti. 

Tab. 7.4 Porovnání upravené odhadnuté vzdálenosti pomocí koeficientu kva potřebné 

vzdálenosti pro snížení rychlosti [autor] 

Porovnání upravené odhadnuté a potřebné vzdálenosti 
pro snížení rychlosti 

Počáteční 
rychlost 
[km·h

-1
] 

Konečná 
rychlost 
[km·h

-1
]  

Rozdíl 
rychlosti 
[km·h

-1
]   

Upravená 
odhadnutá 
vzdálenost 

[m] 

Potřebná 
vzdálenost 

pro 
snížení 

rychlosti 
[m] 

120 80 40 171 140 

110 80 30 122 100 

100 60 40 137 112 

90 60 30 96 79 

80 40 40 103 84 

70 30 40 86 70 

60 40 20 43 35 

50 30 20 34 28 
 

Výpočtem potřebné vzdálenosti pro snížení rychlosti a jejím porovnáním 

s odhadnutou vzdáleností upravenou pomocí koeficientu kv, kde dochází ke změně 

rychlosti za informativní tabulí, se potvrdilo, že vozidla jsou schopná na odhadnuté 

vzdálenosti snížit rychlost.  
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8 Závěr 

Předložená disertační práce se zabývá problematikou hodnocení účinnosti 

bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích sloužících ke zklidňování dopravy, 

především se zaměřením na prvky umisťovaní v intravilánu.  

V disertační práci byly nejprve taxativně uvedeny a následně podrobně 

charakterizovány nejčastěji využívané prvky zklidňování dopravy. Nejčastěji používané 

bezpečnostní prvky lze rozdělit na prvky zaměřené na snižování rychlosti, úpravy 

křižovatek, sloužící k ochraně chodců a úpravy průtahů obcemi. Z uvedených prvků byl 

k podrobnějšímu zkoumání vybrán psychologický prvek - informativní tabule, který spadá 

do skupiny prvků zaměřených na snížení rychlosti vozidel. 

Práce zmiňuje výsledky výzkumů, které probíhaly v ČR, ve Velké Británii 

a v USA. 

Na rozdíl od výsledků výše uvedených výzkumů se disertační práce zaměřuje 

na problematiku vývoje rychlosti vozidel na úseku komunikace za informativní tabulí. 

Na základě toho je totiž možné ověřit, do jaké míry řidiči akceptují informaci zobrazenou 

na informativní tabuli z hlediska chování v čase. Je to především z toho důvodu, 

že informativní tabule by se měly umísťovat před místem, kde je vyžadováno zklidnění 

na takovou vzdálenost, aby bylo reálné dosáhnout požadované výše rychlosti v protekčním 

místě.  

S ohledem, že v průběhu tvorby disertační práce nebylo k dispozici měřící zařízení, 

které by umožňovalo měřit rychlost bodově ve větším počtu profilů za informativní tabulí, 

muselo být použito běžně dostupné zařízení – rychloměr MicroDigiCam umístěný 

ve zvoleném kontrolním bodě za informativní tabulí. Za tím účelem musela být určena 

vzdálenost za informativní tabulí, ve které bude možno postihnout chování řidičů, 

kteří rychlost svého vozidla přizpůsobují informaci zobrazené na informativní tabuli, 

zejména určit minimální hodnotu této vzdálenosti. Z výsledků provedených výzkumů v ČR 

a zahraničí totiž plyne, že chování řidičů v okolí informativní tabule může být různé. 

Mohou se vyskytnout řidiči, kteří zareagují na upozornění o překročení maximální 

povolené rychlosti zobrazené na informativní tabuli, v místě informativní tabule pojedou 

maximální povolenou rychlostí a po určité době po minutí informativní tabule začnou 

zrychlovat. Minimální vzdálenost pak bude odpovídat takové vzdálenosti, ve které 

se zrychlení projeví. Existují však i řidiči, kteří při míjení informativní tabule pojedou 

vyšší než povolenou rychlostí a po určité době začnou zpomalovat. Minimální vzdálenost 
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pak bude odpovídat takové vzdálenosti, ve které se zpomalení projeví. Bohužel, 

jednoznačné stanovení této vzdálenosti není jednoduché, protože chování řidičů je do jisté 

míry variabilní, stejně tak nejsou unifikovány dynamické charakteristiky všech vozidel. 

Za účelem výpočtu pro potřeby této práce se proto stanovily vstupní údaje o změně 

rychlosti, zrychlení a zpomalení automobilů na základě nejrozšířenějšího typu vozidla 

registrovaného v ČR. Vypočet byl proveden pro osobní automobil, vypočítaná vzdálenost 

činí po zaokrouhlení 50 metrů za informativní tabulí. Vzdálenost 50 metrů za informativní 

tabulí je nutno chápat jako místo, ve kterém může ke změně rychlosti dojít. Protože 

v reálných podmínkách nebylo možno měření v této vzdálenosti vždy realizovat, byla jako 

další kontrolní vzdálenost určena distance 150 metrů za informativní tabulí. V této 

vzdálenosti již bylo možno kontrolní měření provést ve všech reálných lokalitách. Bylo-li 

to technicky možné, realizovalo se měření i ve vzdálenosti 50 metrů za informativní tabulí. 

Na základě naměřených dat a jejich statistického zpracování a realizaci vhodných 

typů statistických testů bylo zjištěno, že ze 4 lokalit v okrese Přerov, ve kterých měření 

probíhalo v obci Grymov bylo potvrzeno statisticky významné snížení rychlosti 

a to ve vzdálenosti 150 metrů (měření ve vzdálenosti 50 metrů za informativní tabulí 

neproběhlo), v obci Kokory ve vzdálenosti 50 metrů se statisticky významná změna 

rychlosti nepotvrdila a ve vzdálenosti 150 metrů došlo ke statisticky významnému snížení 

rychlosti, v obci Prosenice ve vzdálenosti 150 metrů se prokázalo statisticky významné 

zvýšení rychlosti (měření ve vzdálenosti 50 metrů za informativní tabulí neproběhlo) 

a na ulici Želatovská v Přerově se ani v případě vzdálenosti 50 metrů za informativní tabulí 

ani v případě 150 metrů za informativní tabulí nepotvrdila statisticky významná změna 

rychlosti. Potvrzuje se však tím hypotéza o existenci obou skupin řidičů, které byly 

uvedeny v předchozím odstavci.  

Z výsledků měření potvrzených statistickým testem je patrné, že pokud dojde  

ke změně rychlosti, změna nenastala v 50 metrové vzdálenosti za informativní tabulí, 

ale byla zaregistrována až ve150 metrové vzdálenosti za informativní tabulí. Zjištěná 

registrace změny ovšem ještě sama o sobě nepotvrzuje fakt, že ke změně rychlosti dochází 

až ve 150 metrové vzdálenosti za informativní tabulí. Lze tedy konstatovat, že změnu 

rychlosti lze očekávat ve vzdálenostním intervalu 50 a 150 metrů za informativní tabulí. 

Pro orientační odhad vzdálenosti, v jaké se rychlost změní, byl proveden výpočet. 

K výpočtu byla použita aproximace pomocí lineární funkce. Odhad výsledné vzdálenosti 

byl proveden na hladinách významnosti 0,01 a 0,05. Pro hladinu významnosti 0,01 byl 

vypočítán odhad ve výši 119,75 metrů, pro hladinu významnosti 0,05 je hodnota 
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vzdálenosti 98,5 metrů za informativní tabulí. Na základě provedených výpočtů lze 

předpokládat, že lokalizace informativní tabule by měla být provedena ve vzdálenosti 100 

až 120 metrů před místem, ve kterém má být docíleno požadovaného zklidnění dopravy. 

Tyto výsledky se však vztahují na komunikace směrově a stavebně blízké jako je 

komunikace v obci Kokory, ve které bylo měření potvrzující daný trend realizováno.  

Aby bylo možno výsledky dosažené v disertační práci více zobecnit, obsahuje práce 

také část věnovanou výpočtu této vzdálenosti v závislosti na absolutním požadovaném 

poklesu rychlosti a skladbě dopravního proudu. Výsledkem jsou tabelované vybrané 

hodnoty specifických koeficientů umožňujících zohlednit v předchozí větě uvedené 

faktory.  

Závěr plynoucí pro rozvoj vědy 

 Možné přínosy pro dopravní vědu lze spatřovat ve výsledcích měření rychlosti 

vozidel v prostoru za informativní tabulí, které nebylo v dostupných pramenech zjištěno. 

Při tom se jedná o poměrně zásadní faktor umožňující hodnotit efektivitu informativních 

tabulí jako prvků zvyšujících bezpečnost na pozemních komunikacích. Na základě 

realizovaných měření se potvrdilo, že informativní tabule zpravidla přispívá ke snížení 

rychlosti, ovšem reakce řidičů na zobrazenou výši rychlosti bývají různé. Za tím co jedna 

skupina řidičů po určité době začne rychlost vozidla zvyšovat, u druhé skupiny řidičů se 

reakce projeví až po minutí informativní tabule. Za tím účelem autor práce vidí jako 

smysluplné zabývat se odhadem vzdálenosti, ve které dochází ke změně rychlosti, což je 

v práci také obsaženo. Výpočet vzdálenosti je doplněn vybranými tabelovanými hodnotami 

koeficientů zohledňujícími absolutní pokles výše rychlosti a skladbu dopravního proudu. 

Závěry plynoucí pro praxi 

Z výše uvedených poznatků a výsledků měření lze přijmout doporučení 

pro efektivní lokalizaci informativních tabulí a tak zlepšení účinnosti informativních tabulí 

používaných v reálném provozu. 

Před samotnou instalací informativní tabule je třeba provést průzkum, zda je 

zapotřebí v daném místě snížit rychlost. Mohou se totiž naskytnout situace, kdy v místě, 

kde je požadováno zvýšení bezpečnost dopravy, řidiči dodržují maximální povolenou 

rychlost. Ke zklidnění dopravy, pokud je v těchto místech řidiči dodržována maximální 

povolená rychlost, se tak musí použít jiný prvek zklidňování dopravy. 
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Informativní tabule je třeba umisťovat v přehledných místech tak, aby řidiči 

informativní tabule nepřehlédli. Je nevhodné umisťovat je v zatáčkách a jiných místech, 

kde se musí řidič primárně věnovat řízení. Naopak, je vhodné, aby informativní tabule byly 

umístěny v prostředí, kde nesplynou s okolím. 

Použití informativní tabule je vhodné v místech, kde řidiči překračování maximální 

povolené rychlosti je způsobeno prostředím, například na rovných úsecích nebo 

v dlouhých klesáních. Také se mohou umísťovat před nebezpečný úsek např. před sérií 

zatáček apod. 

V případech, kdy se informativní tabule používá pro upozornění řidičů na vjezd  

do intravilánu, lze využít vhodně umístěné dopravní značky IS 12a Obec. V zahraničí se 

informativní značka umísťuje před zastavěnou oblastí obce. Příkladem může být Polská 

republika, kde se používá dopravní značka D – 42 a D – 43 (podle polské legislativy) 

nazvaná Teren zabudowany (v překladu zastavěná oblast).  

Informativní tabule by se neměla používat v situacích, kdy je vyžadováno poměrně 

velké snížení rychlosti. Pro takové případy je výhodnější použít některý z fyzických prvků 

nebo použít například okružní křižovatku nebo zpomalovací práh. To z důvodu, 

že informativní tabule je pouze psychologický prvek, na který si řidiči časem zvyknou. 

Dále, psychologický prvek působí na každého člověka rozdílně a záleží pouze na 

uvědomělosti každého jedince, jak se k tomuto typu opatření postaví. Kdežto na fyzické 

prvky řidiči musí nějakým způsobem zareagovat, buď snížit rychlost, nebo provést úhybný 

manévr. Kombinací obou prvků zklidňování dopravy, tedy fyzického i psychologického, 

bude působit na řidiče více způsobů a vliv takové kombinace by mohl přinést větší efekt.  

Aby použití informativní tabule bylo účinné, je třeba ji umísťovat ve vzdálenosti 

přibližně 100 až 120 metrů od místa, kde je požadováno snížení rychlosti, to však platí 

pouze v určitých případech. V jiných situacích se tato vzdálenost dá určit například podle 

v práci vypočítaných koeficientů. Jelikož není známý vývoj rychlosti ve vzdálenosti větší 

než 150 metrů za informativní tabulí (měření rychlosti ve větší vzdálenosti nebylo 

prováděno), nelze doporučit umisťování informativní tabule ve vzdálenosti více než 150 

metrů před místem, ve kterém má být dosaženo zklidňujícího efektu.  

Co se týče dlouhodobého působení informativních tabulí na řidiče, je doporučeno 

používat informativní tabule na jednom místě maximálně 2 roky. Zvyšování účinnosti 

informativních tabulí může být podporováno občasným měřením rychlosti Policií ČR, 

která by postihovala řidiče překračující maximální povolenou rychlost. 
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Možnosti pokračování v dané problematice 

 Pokračovat ve výzkumu v dané problematice je zejména možné provedením 

kontinuálního měření za informativní tabulí. Tímto měřením lze také ověřit odhadnutou 

vzdálenost za informativní tabulí, kde dochází ke změně rychlosti. Velmi výhodné je 

provést toto měření na mobilních informativních tabulích nebo na nově instalovaných 

informativních tabulích. To z důvodu, aby si řidiči nezvykli na tento psychologický prvek 

v úseku, kde se provádí výzkum. Takto řešeným průzkumem lze zaznamenat případnou 

změnu v chování řidičů a reakci na nový bezpečnostní prvek. Důležitý údaj, který je 

prozatím neznámý, je, v jaké vzdálenosti se změna rychlosti ustálí. 

 Pokud se bude provádět výzkum na nově instalovaných stacionárních 

informativních tabulích, je vhodné provést také dlouhodobý výzkum z hlediska časové 

účinnosti a ověřit nebo diskutovat o výsledcích výzkumu z USA o maximální době 

umístění informativní tabule na jednom místě a to 2 roky v podmínkách ČR. 

 Doposud se ještě nikdo nezabýval výzkumem účinnosti kombinace prvků zklidnění 

dopravy. Kombinací prvků zklidnění dopravy zejména fyzických a psychologických je 

vhodné prozkoumat zejména pro vyšší rychlosti, zjistit účinnost rozdílných kombinací 

prvků a doporučit jednotlivé kombinace prvků pro různé rychlosti. Případně se zabývat 

účinností prvků pro snížení rychlosti při velkých rozdílech rychlosti.   
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