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Úvod 
V dnešní době je již běžné využívat bezpečnostní systémy, ať už to jsou systémy pro detekci 

okolí vozidla, snímání fyziologických parametrů řidiče, navigační systémy nebo informační 

systémy.  

Nejprve je nutné samotné bezpečnostní prvky rozlišit do dvou skupin – aktivní a pasivní. První 

skupinou jsou bezpečnostní systémy a prvky, které zabraňují nebo předcházejí nehodám 

(působí před nehodou). Mezi ně můžeme zahrnout kvalitní brzdy, přesné řízení, elektronické 

proti blokovací a protiprokluzové stabilizační systémy atd. Oproti tomu druhá skupina 

pasivních prvků zmírňuje následky nehod (je aktivována až při samotné nehodě). Většinou se 

jedná o konstrukční zařízení, jejichž cílem je minimalizovat následky například srážky s jiným 

vozem. Jedná se o bezpečnou stavbu a konstrukci karoserie automobilu nebo sloupku volantu 

či opěrky hlav, bezpečnostní pásy a jejich přepínače, airbagy a další. 

K nejznámějším a nejvíce využívaných systémům například patří:  

ABS – proti blokovací systém, používá se u hydraulických a pneumatických brzdových systémů 

pro regulaci brzdné síly 

BAS - brzdový asistent, mnoho řidičů reaguje v kritických situacích sice rychle, ale většinou 

nestlačí brzdový pedál dostatečnou silou. Tím se prodlužuje brzdná dráha a může dojít 

k nehodě. Elektronický brzdový asistent zajistí v takovém případě ihned maximální zesílení 

brzdné síly 

ASR - protiprokluzový systém (též TC nebo TCS) se v automobilech objevuje od roku 1986. Při 

rozjezdu nebo akceleraci samočinně zamezuje prokluzu jednoho či obou hnacích kol, resp. 

všech kol u verzí 4×4. Úkolem ASR je zabránit prokluzu a zajistit optimální přenos hnací síly ve 

styku kol s vozovkou 

EDS - elektronická uzávěrka diferenciálu. Toto zařízení, označované jako elektronický uzávěr 

diferenciálu samočinně přibrzďuje protáčející se hnací kolo např. na náledí, na mokré krajnici 

silnice nebo v terénu a při rozdílných adhezních podmínkách levého a pravého kola tak ruší 

nežádoucí vliv diferenciálu 

MSR - regulace tažného momentu. Při razantnějším brzdění motorem, zejména vznětovým - 

může na kluzkém 

povrchu dojít k 

nepříjemné ztrátě 

řiditelnosti předních 

hnacích kol, která se 

dostávají do smyku. 

Tomuto jevu zabraňuje 

elektronická regulace 

brzdného momentu 

motoru MSR 

A řada dalších. 
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Pyramida bezpečnostních systémů v autě. 
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Projekt PREVENT 
PREVENT je projekt zástupců evropského automobilového průmyslu spolufinancovaný 

Evropskou komisí. Jeho hlavním úkolem je přispět k dopravní bezpečnosti rozvíjením 

preventivních bezpečnostních aplikací a 

technologií. 

Preventivní bezpečnostní aplikace 

pomáhají řidičům vyhnout se, či zmírnit 

následky nehody pomocí integrovaných 

systémů. 

Preventivní bezpečnostní systémy 

umožňují: 

 Informovat řidiče v takovém 

předstihu, jak jen je to možné; 

 Varovat řidiče, pokud není 

žádná reakce na informaci; 

 Aktivně napomáhat nebo i zasahovat do dynamiky pohybu vozidla za účelem 

předcházení nehodě nebo zmírnění jejich následků 

Preventivní bezpečnostní aplikace dále pomáhají řidičům: 

 Udržovat bezpečnou rychlost, 

 dodržovat bezpečnou vzdálenost, 

 udržovat požadovaný jízdní pruh, 

 vyhnout se předjíždění v kritických situacích, 

 bezpečně projet křižovatku, 

 redukovat následky nehody, pokud nastane 

Členění projektu PREVENT 
Projekt PREVENT je řešen ve dvou oblastech: 

Oblast I 

 Senzory a senzorická data: ProFusion 1, 2 

 Soubor zásad pro testování a vývoj: RESPONSE 3 

 Vozidlové digitální mapy: MAPS, ADAS 

 Integrace projektových výsledků: INSAFES 

 Zhodnocení bezpečnostních systémů: PReVAL 

Oblast II 

 Bezpečná rychlost a bezpečný odstup: SASPENCE, WILLWARN 

 Vedení v jízdním pruhu a monitorování řidiče: SAFELANE, LATERAL SAFE 

 Bezpečnost: INTERSAFE 
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RESPONSE 3 
Projekt RESPONSE 3 zpracovává evropský soubor zásad pro zrychlené uvedení pokročilých 

asistenčních systémů pro řidiče (ADAS) na trh. RESPONSE 3 napomáhá výrobcům představit 

nové bezpečnostní aplikace zaměřené na člověka, systém a legislativní aspekty. 

 

 

 

 

 

 

MAPS & ADAMS 
Digitální mapy mají velký potenciál pro zvýšení bezpečnosti dopravy a komfortu jízdy. Digitální 

mapy jsou dalším informačním pramenem umožňujícím funkci predikce pro ADAS aplikace. 

Hlavní výsledky: 

 ADAS rozhraní připravené na implementaci PReVENT aplikací 

 Nové metody pro ekonomicky přijatelné obstarávání přesných a aktuálním ADAS map 

 Získání ADAS mapových podkladů pro ověření výstupů projektu PReVENT 

 

 

Vozidlový systém s podporou MAPSDATA 



7 
 

WILLWART 
Předvídavé řízení a včasné odhalení rizik je klíč pro bezpečné řízení bez nehod. WILLWARN 

(bezdrátové upozornění na místní nebezpečí) vyvíjí komunikační systém, jež upozorní řidiče 

na nebezpečnou situaci před vozidlem. WILLWARN poskytne řidičům možnost adaptovat 

vozidlovou rychlost na odstup mezi vozidly. 

Bezpečnostní aplikaci, která varuje řidiče, kdykoli se vyskytne kritická situace dějící se mimo 

výhled řidiče. 

 

Čtyři situace, při kterých je využit systém WILLWARN 

LATERAL SAFE 
Představuje soubor bezpečnostních aplikací, které přispějí k prevenci nehod z boku či zezadu 

vozidla a napomáhá řidiči při nepříznivé nebo špatné viditelnosti či zmírnit problém „mrtvých“ 

zorných úhlů. 

Nejčastější před nehodový scénář je typická změna jízdního pruhu, představující víc než 38% 

všech havárií. 

 Postranní a záďové aplikace monitorující okolní prostředí, zvýší vnímání řidiče a snižují 

riziko srážky v postranním a záďovém prostoru vozidla 

 Postranní výstražné zařízení před kolizí je aplikace, která zjistí a sleduje překážky v 

příčném poli vozidla a varuje řidiče o bezprostředně hrozícím nebezpečí 
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 Samostatný podpůrný systém integrovaný společně s detekcí mrtvého úhlu, 

napomáhá řidiči při změně jízdního pruhu na cestách s více než jedním pruhem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění komponentů systému ve voze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob vyhodnocení informací systémem LATERAL SAFE 
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INTERSAFE 
Nehody v křižovatkách se stávají ve chvílích, kdy řidiči vykonávají nepřiměřené jízdní úkony, 

selžou v předvídavosti dopravních situací, nebo nepostřehnou silniční značky či světelné 

signály. 

Vývoj pokročilých senzorových systémů a algoritmů lokalizuje vozidla a predikuje jízdu 

jednotlivých účastníků silničního provozu. Kombinování těchto systémů s prvky řízení světelné 

signalizace umožňuje varovat řidiče před potenciálně nebezpečnou situací. 

 

Umístění komponentu ve voze VW Passat 

 

UseRCams 
UseRCams je podprojektem PReVENT zaměřeným na vývoji dostupného aktivního 3D 

senzoru, který zásadním způsobem poskytuje zlepšení popisu překážky a její klasifikace. 

 

 
Pokrytí okolí vozu systémem UseRCams. 
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Brzdění motorového vozidla – brzdná dráha 
Brzdění se rozumí proces, při kterém řidič záměrně snižuje rychlost vozidla. Při brzdění vozidla 

se řidič pomocí brzdové soustavy vozidla snaží přemáhat setrvačnou sílu vozidla a dosáhnout 

tak zpomalení nebo zastavení vozidla. U současných osobních vozidel je brzdný systém 

dimenzován tak, že je bez problému schopný v případě potřeby vyvinout takovou brzdou sílu, 

která způsobí zablokování kol s pneumatikami. V takovém případě závisí délka doby potřebné 

pro zastavení vozidla výhradně na schopnosti pneumatik přenést brzdnou sílu na vozovku.  

 

Brzdění vozidla bývá charakterizováno brzdnou dráhou, která je závislá na času potřebném 

pro zastavení vozidla.  

Dobu potřebnou pro brzdění vozidla ovlivňuje: 

Reakční doba řidiče – je složena z: 

o Optické reakce – doba trvání od 0s do 0,7s – závisí na tom, zda řidič 

přímo sleduje kritický objekt nebo zda sleduje jiný objekt v okolí 

o Psychické reakce – rozhodování – doba reakce od 0,22s do 0,58s 

o Svalové reakce – přesun nohy na pedál brzdy – doba trvání od 0,15s do 

0,21s 

Doba prodlevy brzdného systému – časový úsek počínající dotykem chodidla 

brzdového pedálu a končící dotykem brzdových destiček kotouče (kotoučové brzdy) nebo 

dotykem brzdových čelistí vnitřní stěny bubnu (bubnové brzdy). Doba trvání od 0,03s do 0,06s. 

U přetlakových brzd nákladních automobilů je tato doba několika násobně vyšší – 0,2s – 0,5s. 

Doba náběhu brzdného účinku – časový úsek počínající dotykem brzdových destiček 

(čelistí), brzdného kotouče (bubnu) a končícím okamžikem, kdy pneumatiky začnou 

zanechávat na vozovce stopy. Doba trvání je mezi 0,07s a 0,49s. U nákladních automobilů se 

doba pohybuje mezi 0,5s až 1,0s. 

Doba plného brzdění – je závislá na rychlosti vozidla a na velikosti brzdného zpomalení, 

které jsou schopny přenést pneumatiky vozidla. 

Pokud sečteme reakční dobu řidiče a dobu prodlevy brzdného systému, získáme celkovou 

dobu, po kterou vozidlo pokračuje v jízdě nebrzděno. Tato doba se pohybuje v rozmezí 0,81s 

– 1,55s, což při rychlosti 100km/h dělá 22,5m – 43,1m. 
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Samotnou brzdnou dráhu je možné vypočítat podle vztahu v2/2*a, kde v představuje 

počáteční rychlost při začátku brzdění a konstanta a značí maximální brzdné zpomalení, které 

jsou schopné pneumatiky vozidla vyvinout. 

Rychlost vozu Reakční dráha Brzdná dráha Dráha zastavení 

Suchá silnice 

50 km/h 14 m 14 m 28 m 

60 km/h 17 m 20 m 37 m 

80 km/h 22 m  35 m 57 m 

Mokrá silnice 

50 km/h 14 m  19 m 33 m 

60 km/h 17 m 28 m 45 m 

80 km/h 22 m 49 m 71 m 

Náledí 

50 km/h 14 m 64 m 78 m 

60 km/h 17 m 93 m  110 m 

80 km/h 22 m 165 m 187 m 
Tabulka převzata ze stránek www.ibesip.cz  



12 
 

Spěchej pomalu 

Tato lidová moudrost v sobě skrývá něco, co spěchající řidiči stále 

nemohou pochopit. A sice to, že nemá cenu honit čas ve vysokých 

rychlostech, ale jen nepatrně přidat v rychlostech nižších, kdy to není tak 

nebezpečné. To platí nejen pro řidiče osobních automobilů, ale také pro 

ty, co řídí nákladní vozidla. 

Pokud vyneseme závislost rychlosti jízdy na době, kterou potřebujeme 

pro ujetí konstantní vzdálenosti (pro jednoduchost 100 km) dostaneme křivku, jejíž průběh je 

na obrázku. Z grafu jednoznačně vidíme: 

 

 zvýšení rychlosti jízdy o 10 km/h z původní rychlosti 40 km/h ušetří 30 minut z 

celkového času jízdy; 

 zvýšení rychlosti o stejných 10 km/h z původní rychlosti 80 km/h ušetří už jen 8 minut; 

 stejně málo času, jen 8 minut, získáme při zvýšení rychlosti ze 110 km/h na 130 km/h; 

 jízda rychlostí 160 km/h ušetří oproti jízdě nejvyšší dovolenou rychlostí na dálnici (130 

km/h) rovněž jen 8,5 minuty na 100 kilometrech; 

 zvýšení rychlosti jízdy o 50 km/h z původní rychlosti 150 km/h ušetří na 100km 

vzdálenosti jen 10 minut jízdy. 

 

Pokud tedy chcete ušetřit 30 minut, je vhodné zrychlit tam, kde jedete zbytečně pomalu při 

nízkých rychlostech do 40 km/h. Zde stačí zrychlit jen o 5-10 km/h a časová úspora je obrovská. 

Pokud chcete dohnat stejných 30 minut ve vyšších rychlostech, znamená to, že byste museli 

zrychlit z 85 km/h na celých 150 km/h! Odpovědět na otázku, které zrychlení s sebou nese 

větší riziko, nebude tak těžké, stejně jako které zrychlení je v běžném provozu reálnější.  
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Připoutejte se, prosím! 
Řeč paragrafů je jednoznačná - řidič je povinen 

připoutat se za jízdy bezpečnostním pásem, a stejně tak 

tuto povinnost mají všichni jeho spolucestující. A přesto, 

že tato povinnost platí na našich silnicích již pěknou 

řádku let, najdou se tací, kteří riskují nejen pokutu a 

ztrátu bodů, ale především životy své, ale i ostatních 

účastníků silničního provozu. 

Účinnost bezpečnostního pásu řidiče osobního 

automobilu je závislá také na druhu srážky. V případě 

čelního nárazu je účinnost pásu 43%, v případě bočního 

nárazu 39%, při střetu zezadu je účinnost 49% a při 

převrácení vozu je účinnost pásů 77%. 

Bezpečnostní pásy jsou nejúčinnější do rychlosti 

50 km/h. Nepřipoutaní řidiči pak umírají 14x 

častěji než ti připoutaní. Nepřipoutaní pasažéři na 

předních sedadlech umírají 6x častěji než 

připoutaní a nepřipoutaní pasažéři vzadu umírají 

4x častěji než ti připoutaní. 

Berte v úvahu i fyzikální vlastnosti, protože ty 

fungují neomylně při každé srážce a na každého z 

nás. Když prudce šlápnete na brzdy (nebo narazíte), vaše auto se náhle zastaví, ale vy se budete 

pohybovat dál, dokud se nezastavíte o čelní sklo, palubní desku nebo chodník. Při prudkém 

zbrzdění z rychlosti 50 km/h se hmotnost vašeho těla zvýší až šedesátkrát. Člověk o hmotnosti 

90 kg tak zvýší svoji hmotnost až na 5 400 kg (to je 5,4 tuny). Padesátikilový člověk pak zvýší 

svoji hmotnost až na 3 000 kg – tedy tři tuny. A představa, že se udržíte na svém místě 

v takovémto případě, je opravdu mylná 

 

 

 

 

 



14 
 

Bezpečná vzdálenost 
Proč je důležitá bezpečná vzdálenost?  

Když vozidlo před Vámi začne brzdit, Vy nezačnete 

brzdit ve stejném okamžiku, ale se zpožděním. Toto 

zpoždění je způsobeno Vaší tzv. reakční dobou (doba 

kdy zpozorujete podnět k brzdění a přendáte nohu z 

plynu na brzdový pedál). Reakční doba je při dobré 

kondici cca 1s, avšak často je delší (nižší pozornost při monotónní jízdě na dálnici,  únavě, 

telefonování, rozhovor se spolucestujícím, atd.). Přitom jen za dvě sekundy ujedete při 130 

km/h vzdálenost 72 metrů. To je délka cca 18 vozidel. 

Za dvě sekundy ujedete při rychlosti   50 km/h  28 m 

      90 km/h 50 m 

      130 km/h 72 m 

Proč minimálně 2 sekundy? 

Jde o rozšířené zjednodušující pravidlo 

používané již dlouho v zahraničí. Obecně jste 

povinni dodržovat takovou vzdálenost, na 

které v dané situaci bezpečně zabrzdíte. 

Velmi záleží na stavu silnice, počasí, stavu 

vozidla atd. 
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Četnost vozidel rozdělená podle hladin časových odstupů 

Závěr 
V této práci jsem se zaměřila na bezpečnostní vozidlové systémy. Nejprve je nutné samostatné 

bezpečnostní prvky rozlišit a uvedla jsem pár nejvyužívanějších systémů.  

Seznámila jsem s projektem, který přispívá k dopravní bezpečnosti rozvíjením bezpečnostních 

aplikací a s navazujícími systémy, které se vyvíjejí s ohledem na bezpečné přepravování 

vozidly, ať už je to osobní či nákladní doprava, v rámci silniční dopravy. 

Při řízení motorového vozidla vše závisí na člověku, který jej řídí. Vždy by měl maximálně  

sledovat provoz na pozemních komunikacích a neměl by se ničím ani nikým rozptylovat. 

Reakce v případě maximální soustředěnosti bývá lepší, rychlejší, pohotovější. Může to zabránit 

i dopravní nehodě, zranění, popř. smrtelnému zranění. 

Dopravní nehoda by se nemusela stát, pokud bychom jeli povolenou rychlostí, nikam 

nespěchali, nebo si mysleli, že rychlou jízdou doženeme ztracený čas. Dodržovali vzdálenosti 

mezi vozidly a hlavně byli neustále soustředěni na řízení motorového vozidla. Z našich reakcí, 

z našeho „stylu“ řízení, z toho všeho vyplívá i naše jízda.  

Hlavně ti co vlastní řidičské průkazy nejsou zodpovědní jen sami za sebe, musí brát ohled i na 

ostatní účastníky silničního provozu. Nedbalost je také častou příčinou dopravních nehod.  

Určitě se kolem Vás, ve Vašem okolí, vyskytuje někdo, kdo nepoužívá bezpečnostní pásy. Sami 

si myslí, že jezdí dobře a nikdy nebourali, tak nikdy se jim nemůže stát žádná dopravní nehoda. 

Jenže je přeci jedno, jak moc dobře umíte řídit. Potkáte na silnici bezohledného člověka, který 

může nehodu způsobit. On bude ten, kdo vás nabourá, ale Vy skončíte na předním skle jen 

proto, že nemáte zapnuté bezpečnostní pásy.  

Už jen počasí nám řízení také neulehčuje. Každé roční období má své nástrahy, ale přesto je 

zimní nejhorší, jako v těchto dnech. Při řízení motorového vozidla v zimě se ukáže, kdo je 

opravdu řidičem a kdo je jen vlastníkem řidičského oprávnění. 
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