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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce „Využití chytrého automobilu pro snížení rizika nehody“ je projekt 

chytrého auta pro zmírnění negativních dopadů dopravních nehod z důvodu usnutí řidiče, 

srdečných záchvatů či ztráty vědomí. V práci se podrobně zabývá materiály s dopravními 

nehodami, a také psychologie vzniku silničních dopravních nehod. Praktická část se zabývá 

kalkulací vývoje chytrého auta z ekonomického pohledu. Na závěr je zhodnocení výsledku, 

které jsem dostala následně při rozpočtu vývoje chytrého auta. 

Klíčová slova: silniční dopravní nehody, dopravní psychologie, chytré auto, inteligentní volant. 
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ABSTRAKT  

The subject of the thesis "the Use of a smart car to reduce the risk of accidents" is a project of 

the smart car to mitigate negative impacts of traffic accidents due to falling asleep of the driver, 

the cordial of seizures or loss of consciousness. In the work detailed in the materials with traffic 

accidents, and also the psychology of the occurrence of road traffic accidents. The practical 

part deals with the calculation of the development of the smart car from an economic point of 

view. In conclusion, it is the appreciation of the result, which I got subsequently in the budget 

of the development of the smart car. 
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Úvody do problematiky 

První obětí dopravní nehody se stala před necelými sto lety Angličanka Driacolová. Auto ji 

porazilo na tehdejší dobu nezvyklou rychlostí osm kilometrů v hodině. Lidé se tenkrát chytali 

za hlavu: „Co bude za pár let, až vozy pojedou rychlostí patnáct, nebo dokonce třicet kilometrů 

v hodině? To by mohl automobil zabít denně na světě i tři lidi“. 

Dnešní skutečnost je daleko otřesnější. Přibližně každé tři minuty dochází na českých silnicích 

k dopravní nehodě. Každou osmnáctou minutu je při nehodě lehce zraněna osoba a každých 

sto minut někdo utrpí těžké zranění a každých šest a půl hodiny zemře člověk.  

Současná silniční doprava ilustruje konflikt mezi technikou a lidskými možnostmi. Motorová 

vozidla se neustále zdokonalují, rozrůstá se silniční sít, přibývají kilometry dálnic a neúměrné 

vzrůstá hustota provozu. Nároky na psychosomatickou zdatnost řidiče natolik, že se do 

popředí dere otázka, do jaké míry jim je člověk schopen čelit. Například profesionální řidič 

musí v průběhu směny vykonat až pět tisíc operací – stlačení či uvolnění plynového pedálu, 

sešlápnutí spojkového či brzdového pedálu, zapnutí blinkrů, otočení volantem apod. Řidič 

z povolání se ocitá ve víru informační zátěže – musí sledovat spoustu druhů informací, 

v krátkém čase je zpracovat a vyhodnotit, vyrovnat se s opakovaným nerovnoměrným a 

jednotvárným přívalem podnětu, zvládnout nepravidelnost jízdního režimu, pracovat za 

každého počasí, ve dne i v noci a za rizikových podmínek, které vyžadují mimořádnou 

odpovědnost. 

Dopravní nehody jsou často způsobeny různými nemocemi či stavy řidiče, které omezují jeho 

schopnost vědomě řídit vozidlo. V zákoně jsou přesně definovány zdravotní stavy, které 

vylučují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, nicméně nelze vyloučit 

pravděpodobnost výskytu nemocí, o nichž lidí neví, nebo stavu, které lidé nemohou žádným 

způsobem předvídat a ovlivňovat. Jedná se například o srdeční záchvaty, o spánkové 

záchvaty, stavy bezvědomí aj.  

Výše uvedené situace jsou závažnými problémy, kterým ani samotný člověk, ani zákon 

nemůže předcházet. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout projekt chytrého auta, který dokáže snížit 

pravděpodobnost výskytu dopravních nehod z důvodu usnutí řidiče, srdečných záchvatů či 

ztráty vědomí a zjištění, jestli moje navrhované řešení přinese nebo nepřinese výsledek 

v budoucnosti.  
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1. Definice chytrého automobilu 

Pokroky v oblasti informačních a komunikačních technologií umožňují, aby ulice měst a 

dopravní tepny stávaly postupně chytřejší. Ať už díky lepšímu městskému plánování, 

kvalitnější, inteligentní infrastruktuře nebo vhodně navržené hromadné dopravě. Tomuhle 

všemu se říká “chytrá doprava”. [1] 

Na vývoj samo řiditelných a chytrých aut se dnes soustřeďují všechny velké firmy, a to nejen 

auto koncerny jako Mercedes, Volkswagen či GM, ale i technologičtí průkopníci Google nebo 

Uber. Na dálnicích v Německu, USA a Japonsku se testují vozy prošpikované čidly a radary, 

které člověku s řízením výrazně pomohou nebo ho za něj převezmou úplně. V Česku se 

testuje na polygonech, například Valeo zkouší v Milovicích. [2]  

Podle zprávy KPMG, BMW je první v oblasti technologií inteligentních a bezpilotních 

automobilů. [3] 

Graf 1. Výroba chytrých a bezpilotních automobilů [3] 

 

Chytré automobily jsou dnes bezpečnější než kdy dříve, za což mohou především aktivní 

prvky bezpečnosti. Jaké jsou v dnešních automobilech chytré systémy, které ročně zachraňují 

desítky tisíc řidičů před dopravními nehodami? 

Bezpečnostní prvky a systémy bezpečnosti v automobilech se dělí na dvě skupiny – pasivní a 

aktivní. Rozdíl v nich je zásadní. Zatímco pasivní bezpečnostní prvky mají ochránit řidiče až v 

případě nehody (střetu), aktivní systémy mají nehodám předcházet.  

http://www.hybrid.cz/tagy/doprava
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V zásadě se jedná o systémy, které monitorují situaci okolo vašeho vozu a mohou ovládat 

všechny prvky automobilu – brzdy, motor, zatáčení, světlomety apod. Na situaci dokážou 

reagovat rychleji než člověk a předejit tak nehodě. V podstatě každý dnes vyráběný automobil 

disponuje základními aktivními asistenty, ale jen ta nejvybavenější chytrá auta nabídnou 

většinu z nich. [4] 

Spolu s vývojem mechanických systémů automobilů se inženýři neustále snažili přidávat něco 

k elektronickému vybavení, aby bylo auto bezpečnější, zvládnutelné a chytřejší. Dnes k tomu 

existují všechny předpoklady. Průmysl IT se vyvíjí obrovským tempem, autoři jsou připraveni 

spolupracovat a provádět slibný vývoj, korporace investují do vývoje aut. Mezitím se „intelekt" 

automobilů stále vyvíjel více než půl století. Inteligentní automobily jsou směsicí dopravy, 

robotů a umělé inteligence v masovém vědomí.  
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2. Analýza nehodovosti vlivem usnutí či náhlé zdravotní 

indispozice řidiče 

2.1 Obecná teoretická východiska 

Kromě negativních stránek ohrožujících člověka nepřímo, přináší rozvoj dopravy s sebou i 

moment přímého poškozování hmotných statků, zejména však stále častěji ohrožuje zdraví a 

život člověka. 

K těmto škodám dochází v případech vzniku dopravních nehod v oblasti toho kterého druhu 

dopravy. 

Vzhledem k tomu, že převážná většina dopravních nehod vděčí za svůj vznik neukázněnému 

chování a nezodpovědnému postoji účastníků dopravy a v neposlední řadě i jiných osob, 

musela společnost v zájmu ochrany celospolečenských hodnot přikročit k použití často 

přísných trestně právních předpisů. 

Jedním z prostředků zajišťování bezpečnosti v dopravě je trestní zákonodárství, které počítá 

se zodpovědností osob porušujících předpisy a pravidla bezpečnosti dopravy. 

Takto vzniká v moderní společnosti instituce vyšetřování dopravních nehod, kterou společnost 

předcházejícího období neznala a její vznik se datuje do doby vzniku intenzivní motorizované 

dopravy. Opodstatněnost vzniku této instituce je dána už i tím, že život a zdraví člověka a 

v neposlední řadě i majetek, a to bez rozdílu vlastnických vztahů, jsou objekty chráněnými 

každou společností. 

Z kriminalistického hlediska, a to hlavně z hlediska postupu při vyšetřování trestných činů 

spáchaných v provozu na pozemních komunikacích se zavádí samostatná kategorie metodika 

vyšetřování dopravních nehod. 

Kromě toho existují v rámci vyšetřování dopravních nehod relativně samostatné metodiky 

vyšetřování jednotlivých druhů dopravních nehod a dílčí metodiky vyšetřování jednotlivých 

způsobů průběhu dopravních nehod, které se vyznačují určitými zvláštnostmi. 

Aby mohla doprava splnit všechna kritéria na ni kladená, musí se vůči prostředí (v kterém jsou 

vykonávané činnosti spojené s přemísťováním osob a materiálu) chovat podle schválených 

zákonných norem a jiných speciálních závažných pokynů a nařízení rezortního charakteru. 

Plněním zákonů, jejich prováděcích předpisů a dalších nižších právních norem směřuje 

k zabezpečení bezkonfliktní dopravy. Když dojde k porušení „dohodnutých pravidel o činnosti“ 

při pohybu dopravních prostředků, vytvoří se podmínky vzniku konfliktu na dopravní cestě, 

resp. dopravní ploše. Kritické prohlubování konfliktu vede k havárii, protože se jedná o havárii 

v dopravě. Pro uvedený konflikt se vžil termín dopravní nehoda. 
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Z uvedeného vyplývá, že dopravní nehoda je souhrn člověkem vykonávaných řídících činnosti 

dopravního prostředku, který se dostává do rozporu se zákonnými normami a ostatními 

speciálními předpisy, přitom se tento rozpor rychle prohlubuje. Dochází k nekorektnímu 

pohybu dopravních prostředků, buďto jednotlivého nebo několika dopravních prostředků, které 

jsou ve vzájemné interakci s následným silovým působením a konečnou destrukcí. 

Zpravidla při poškození dopravního prostředku dochází i k ohrožení nebo k poškození života 

a zdraví a jiných chráněných zájmů. 

Dopravní nehody objasňují orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství a 

soudy). Z hlediska počtu dopravních nehod, ale i ve vztahu k počtu ujetých kilometrů na jeden 

dopravní prostředek, k počtu přepravených osob na počet kilometrů na počet kilometrů, a 

jiných kritérii, jsou nejpočetnější silniční dopravní nehody. [5] 

 

2.2 Charakteristika silničních dopravních nehod 

Trestná činnost páchaná v souvislosti se silničními dopravními nehodami (dále jen SDN) má 

na rozdíl od jiných kriminálních deliktů některá specifika. Především je to osoba pachatele a 

s tím související jednání pachatele, otázka zavinění, příčin a podmínek, které k SDN vedly 

nebo napomohly. Z hlediska osoby pachatele jsou SDN páchány v převážné míře osobami 

bez kriminální minulosti, jde o bezúhonné občany, s větší či menší zkušeností v řízení 

dopravních prostředků. U pachatelů nehody zpravidla lze očekávat, že velmi citlivě reagují na 

jednání policisty na místě dopravní nehody i při dalších úkonech vyšetřování. V daleko větší 

míře než u jiných kriminálních deliktů lze u nich však očekávat účelovou obhajobu a snahu 

vinit z dopravní nehody jiného účastníka silničního provozu. Významným faktorem při 

dopravních nehodách je stres a zkratkové jednání, jehož typickým projevem je vzdálení se 

pachatele (útěk) s místa SDN, nebo použití alkoholických nápojů po nehodě ať již účelově, 

aby zabránil zjištění, že řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu, nebo jako kompenzátoru 

stresu. Z hlediska zavinění jsou SDN nedbalostními delikty, tedy po subjektivní stránce jde o 

trestné činy spáchané z nedbalosti. [5] 

Zařazení SDN do kategorie nedbalostních deliktů vyplývá již ze samotného jazykového, 

obsahového i logického výkladu „nehody“. Z pohledu kriminalistiky základní rozdíl mezí 

úmyslným a nedbalostním jednáním v závislosti na způsobu páchání spočívá v tom, že 

zatímco pachatel úmyslného trestného činu vychází z určitého motivu a svým jednáním 

sleduje konkrétní cíl, v případě nedbalostního trestného činu žádný motiv jednání pachatele 

neexistuje a rovněž tak schází cíl jednání pachatele, který by se projevil v následku tohoto 

jednání. Z uvedeného vyplývá, že pachatel úmyslného trestného činu k následku úmyslně a 
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cílevědomě směřuje. U nedbalostního trestného činu je následek důsledkem rozporného 

jednání pachatele ve vztahu k daným podmínkám, vzniká náhle, neplánovaně a obsahuje 

prvek překvapení. U dopravních nehod jde zpravidla o nedbalost vědomou [§ 5 písm. a) 

trestního zákona], nelze však vyloučit ani nedbalost nevědomou [[§ 5 písm. b) trestního 

zákona]. Silniční dopravní nehody jsou zpravidla souhrnem několika příčin a podmínek. Je 

typické, že příčina, která vede k trestnému činu, existuje dřív, než pachatel začne s jednáním, 

jehož důsledkem je spáchání trestného činu, tedy příčina předchází vlastnímu jednání 

pachatele. Pravidla silničního provozu stanoví podmínky, které je povinen dodržovat každý 

účastník silničního provozu. Porušení konkrétních podmínek v silniční dopravě je základní 

příčinou dopravní nehody. Nejčastěji jde o nepřiměřenou rychlost, nesprávné předjíždění, jízdu 

na nesprávné straně vozovky, nedodržení přednosti v jízdě, jízdu pod vlivem alkoholu nebo 

jiných omamných látek, nedodržení vzdálenosti mezi vozidly, obecně lze také hovořit o 

nepozornosti či bezohlednosti. Příčiny dopravních nehod však mohou být i technického 

charakteru, např. závada na brzdách, špatný technický stav vozidla apod., ale i špatný stav 

pozemní komunikace (za typickou příčinu lze uvést např. neoznačenou překážku silničního 

provozu, nebo v zimním období špatnou údržbu komunikace). Příčiny SDN mohou spočívat: 

1. v chování účastníků nehody, 

2. v technickém stavu zúčastněných vozidel, 

3. v situaci provozu, kterou jsou míněny všechny okolnosti bez přímého vlivu účastníka 

silničního provozu, např. hustota provozu, povětrnostní situace, viditelnost apod., 

4. v jiných okolnostech (např. stav pozemních komunikací). 

Z teoretického hlediska je SDN výsledkem rozporného jednání subjektu (účastníka silničního 

provozu) s danými podmínkami silniční dopravy, které spočívá v: 

➢ nerespektování pravidel silničního provozu, 

➢ neplnění povinnosti orgánů a pracovníků působících na úseku zabezpečení 

plynulosti a bezpečnosti dopravy, 

➢ nerespektování ustálených zvyklostí v dopravě. 

Každý vznik a průběh silniční dopravní nehody je tvořen: 

➢ nehodovým jednáním a 

➢ nehodovou události. 

Nehodovým jednáním účastníka silniční dopravy je jeho konání či opomenutí, kterým způsobil 

nehodovou událost. 

Za nehodovou událost je z teoretického hlediska pokládán konkrétní projev silniční dopravní 

nehody (např. srážka, havárie apod.), tj. konkrétní průběh a následek nehody. [5] 
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2.3 Pojem silniční dopravní nehody 

Z charakteristiky silničních dopravních nehod lze dovodit jejich pojem. Silniční dopravní 

nehodou je nezamýšlená, nepředvídaná událost v silničním provozu na veřejných 

komunikacích způsobená dopravními prostředky, která měla škodlivý následek na životech 

zdraví osob nebo na majetku. 

Pokud budeme vycházet pouze z uvedeného obecného pojmu, zjistíme, že do dopravních 

nehod bychom mohli zahrnout řadu událostí, které dopravními nehodami nejsou.  

Je proto nutné při posuzování, zda se jedná o dopravní nehodu, nebo jinou škodní událost, 

vycházet z pojmu uvedeného v pravidlech silničního provozu: 

„Dopravní nehoda“ je událost v silničním provozu (havárie, srážka apod.), při níž dojde 

k usmrcení nebo zranění osoby anebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem 

vozidla (§ 2 odst. 2 vyhl. FMV č. 99/1989 Sb., ve znění změn a doplňků). 

Pouze naplnění všech znaků znamená, že se jedná o dopravní nehodu a umožňuje správné 

rozhodnout, zda případ je třeba řešit jako dopravní nehodu, nebo se jedná o jinou škodní 

událost (porušení předpisů o bezpečnosti práce, provozní havárie apod.). [5] 

Základními znaky dopravní nehody jsou [5]: 

1. Nepředvídatelnost (neočekávanost), ale zpravidla předvídatelnost nehody, tj. moment 

překvapení. Dopravní nehody jsou tedy události neočekávané náhlé, u kterých však vzhledem 

k jednání účastníka silničního provozu lze očekávat, že k nim dojde. Např. u riskantní jízdy 

řidiče v nepřehledném úseku silnice a v hustém provozu lze předvídat, že řidič způsobí 

dopravní nehodu. Zda skutečně k této nehodě dojde, je však dílem „náhody“. Takový vznik 

dopravní nehody s sebou zákonitě přináší i moment překvapení pro účastníky nehody, který 

je závislý ve velké míře na psychických dispozicích osoby, ale také na stupni předvídatelnosti 

nehody.  Tyto prvky jsou pro policisty, kteří nehodu vyšetřují, velmi důležité, protože se od nich 

odvíjí schopnost účastníka nehody, svědka nebo poškozeného reprodukovat událost. Určit 

hranici předvídatelnosti je velmi obtížné, vždy je potřebné pracovat s určitou mírou 

abstraktnosti. Předvídatelnost je rovněž důležitý znak z hlediska trestněprávního, neboť 

předvídatelnost nachází svůj výraz v subjektivní stránce trestného činu v tzv. nedbalosti 

nepřímé – „nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o 

tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl“ [§ 5 písm. b) 

trestního zákona]. 

2. Událost v silničním provozu – za silniční dopravní nehodu lze událost považovat pouze 

tehdy, dojde-li k ní na místech, kde platí v celém rozsahu pravidla silničního provozu, tedy na 

dálnicích, silnicích místních a účelových komunikacích. Dopravní nehodou tedy není událost, 
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k níž došlo na poli, v lese, na zahradě, v tovární hale apod. Tyto případy budou řešeny podle 

jiných právních přepisů, nejčastěji vyhlášky o bezpečnosti práce, a proto je vyšetřují jiné 

orgány než orgány dopravní policie. 

3. Způsobení škody na životě nebo zdraví osoby, nebo na majetku, tedy vznik škody je 

třetím pojmovým znakem každé dopravní nehody. Škodou se v tomto smyslu míní reálná, 

přímá škoda vzniklá v příčinné souvislosti s nehodovou událostí. Vzniklá škoda je základním 

znakem každé skutkové podstaty poruchových trestných činů, které jsou aplikovány na 

dopravní nehody. Pokud nenastane škodní následek, nelze dopravní nehodu kvalifikovat jako 

poruchový trestný čin. Pokud v příčinné souvislosti s dopravní nehodou vznikne obecné 

nebezpečí, lze takové jednání účastníka silničního provozu kvalifikovat jako trestný čin 

obecného ohrožení, u kterého není podmínkou vznik následků. 

4. Přímá souvislost s provozem vozidla – musí k ní dojít v přímé souvislosti s plněním 

účelu, pro který je vozidlo určeno, tedy s jízdou po pozemní komunikaci. Přitom není 

rozhodující, zda jde o vozidlo motorové či nemotorové nebo tramvaj, ani to, zda vozidlo při této 

události bylo řízení řidičem, nebo jelo bez něho. 

Dopravní nehodou není, vznikla-li škoda nebo zranění při opravě vozidla, požáru vozidla 

(pokud nebyl vyvolán dopravní nehodou), manipulaci s nákladem, jako následek pádu 

předmětu (sněhu, krytiny, větvi) na stojící vozidlo apod. Do dopravních nehod proto nelze 

zařadit ani úrazy chodců způsobené nárazem chodce na pevnou překážku, srážkou dvou 

chodců, upadnutím chodce na chodníku apod. Pokud však došlo ke střetu chodce s jedoucím 

vozidlem, je taková událost (při splnění ostatních podmínek) dopravní nehodou bez ohledu na 

to, zda se chodec střetl s vozidlem motorovým, nemotorovým nebo tramvají. [5] 

 

2.4 Právní kvalifikace silničních dopravních nehod 

Silniční dopravní nehody, jejichž příčinou bylo zaviněné jednání fyzické osoby, jsou hodnoceny 

jako společensky nebezpečná jednání a jsou zpravidla kvalifikovány jako trestné činy: 

➢ Ublížení na zdraví podle § 223 a 224 trestního zákona, 

➢ Obecné ohrožení podle § 180 trestního zákona, 

➢ Nebo jako přestupek v silniční dopravě podle § 22 přestupkového zákona. 

K trestným činům souvisejícím s dopravními nehodami lze uvést zejména: 

➢ Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 trestního zákona, 

➢ Opilství podle §201 a trestního zákona, 

➢ Neposkytnutí pomoci podle §208 trestního zákona. [5] 
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2.5 Příčiny dopravních nehod na pozemních komunikacích v České 

republice v roce 2016 

Co se týče příčin dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel (tabulka 1), na počtu 

dopravních nehod se nejvýrazněji podílí nesprávný způsob jízdy (64 % nehod), při těchto 

nehodách bylo v roce 2016 usmrceno 193 osob. Za obdobně tragickou příčinu dopravních 

nehod lze v tomto období označit nepřiměřenou rychlost, která se sice na počtu dopravních 

nehod podílí pouze 16,8 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 192 osob (tj. 38,7 % osob 

usmrcených při těchto nehodách). [6] 

Tabulka 1: Hlavní příčiny dopravních nehod. [6] 

Hlavní příčina 

nehody (jen řidiči 

mot. vozidel) 

počet 

nehod 

podíl na 

celkovém 

počtu 

nehod 

usmrceno 

osob 

podíl na 

celkovém 

počtu 

usmrcených 

rozdíl 

usmrcených 

oproti roku 

2015 

nepřiměřená 

rychlost 

13 914 16,77 192 38,71 -43 

nesprávné 

předjíždění 

1 564 1,88 19 3,83 -2 

nedání přednosti 14 333 17,27 92 18,55 3 

nesprávný způsob 

jízdy 

53 167 64,07 193 38,91 -63 

 

Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2016 nevěnování se řízení 

vozidla (téměř 19,8 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále 

následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči 

motorových vozidel), nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem (9,8 % z celkového počtu 

nehod zaviněných řidiči motorových vozidel) a další. [6] Nejčetnější příčiny dopravních nehod 

podle počtu nehod jsou v tabulce 2 a Nejčetnější příčiny dopravních nehod v procentech jsou 

v grafu 1. 
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Tabulka 2: Nejčetnější příčiny dopravních nehod [6] 

Pořadí Nejčetnější příčiny nehod zaviněných řidiči motorových 

vozidel 

počet nehod 

1. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 16 396 

2. nesprávné otáčení nebo couvání 8 304 

3. nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 8 146 

4. jiný druh nesprávné jízdy 6 869 

5. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 6 797 

6. nezvládnutí řízení vozidla 4 447 

7. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 4 222 

8. nedání přednosti upravené dopravní značkou „dej přednost 
v jízdě!“ 

4 028 

9. vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 3 508 

10. vjetí do protisměru 2 716 

 

Graf 2: Nejčetnější příčiny dopravních nehod v % (zdroj: Autor) 

 

Nejtragičtější příčinou nehod řidičů motorových vozidel (tabulka 3) bylo nepřizpůsobení 

rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (86 usmrcených, tj. 17,3 %), vjetí do protisměru 

(75 usmrcených, tj. 15,1 %), nevěnování se řízení vozidla (57 usmrcených, tj. 11,5 %) a další. 

[6] 
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Tabulka 3: Nejtragičtější příčiny dopravních nehod [6] 

Pořadí Nejtragičtější příčiny nehod zaviněných řidiči 

motorových vozidel 

počet 

usmrcených 

1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu 
vozovky 

86 

2. vjetí do protisměru 75 

3. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 57 

4. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu 38 

5. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 34 

6. nezvládnutí řízení vozidla 27 

7. nedání přednosti upravené dopravní značkou „dej přednost 
v jízdě!“ 

23 

8. Nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu 22 

9. jiný druh nepřiměřené rychlosti 16 

10. jiný druh nesprávné jízdy 15 

 

Přehled nehod podle stavu řidiče je uveden v tabulce 4. 

Tabulka 4: Přehled nehod podle stavu řidiče [6] 

Přehled nehod podle stavu 

řidiče 

Počet nehod v ČR (2016 

rok) 

tj. % 

Celkem zaviněno řidičem 

motorového vozidla 

82 981  

Dobrý stav řidiče 58 843 70,91 

Unaven, usnul, náhlá fyzická 

indispozice 

981 1,18 

Pod vlivem léků, narkotik 285 0,34 

Pod vlivem alkoholu, obsah 

alkoholu v krvi do 0,99 % 

832 1 

Pod vlivem alkoholu, obsah 

alkoholu v krvi 1 % a více 

2 722 3,28 

Nemoc, úraz 58 0,07 

Invalida 32 0,04 

Řidič při jízdě zemřel (Infarkt 

apod.) 

34 0,04 

Pokus o sebevraždu, sebevražda 12 0,01 

Jiný nepříznivý stav 390 0,47 
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3. Psychologie vzniku silničních dopravních nehod 

Statistika zjištění o dopravní nehodovosti dosti výrazné ukazují na skutečnost, že v systému – 

člověk, dopravní prostředek a prostředí – nejvíce selhává lidský faktor. Na základě 

dlouhodobého statistického sledování lze konstatovat, že z celkového počtu dopravních nehod 

zaviní řidič silničního motorového vozidla přes 90 % všech dopravních nehod, zatímco silniční 

motorové vozidlo se na těchto nehodách podílí pouze 1 % a závada pozemní komunikace je 

jako příčina dopravní nehody zaznamenávána dokonce výrazně méně než 0,5 %. 

Řidič jako účastník silničního provozu je tedy nejproblémovější a nejvíce selhávající faktor 

celého systému. Proč? Člověk je živý organismus, žijící v civilizovaném světě provázeném 

vysokou úrovní techniky. Vytváří si svou integritu a jeho chování nelze technickými prostředky 

ani ovládat, ani naprogramovat. Lidská bytost sedící za volantem dopravního prostředku 

zůstává stále člověkem. 

Pro zkoumání role řidiče při vzniku konfliktní dopravní situace s případným vyústěním do 

dopravní nehody má dominantní význam jeho psychický stav a projev v rámci dopravního 

chování v konkrétní dopravní situaci. 

Bezpečné dopravní chování řidiče je proto úzce závislé především na: 

- výkonových možnostech člověka (na dopravní způsobilosti), 

- jeho temperamentových vlastnostech a jeho zodpovědnosti v dopravních situacích, 

- připravenosti pro tuto roli (získané znalosti a zkušenosti), 

- tělesných a duševních předpokladech. 

Chybějící, nebo snížené předpoklady postulované uvedeným výčtem v kombinaci s konkrétní 

dopravní situací mohou výrazně snížit úroveň´ bezpečnosti řidičova dopravního chování a vést 

přímo ke vzniku kritické dopravní situace s jejím možným nehodovým vyústěním. [5] 

 

3.1 Psychologické aspekty činnosti řidiče 

Psychologický pohled na činnost řidiče silničního motorového vozidla zaměříme především na 

zjišťování a mapování příčin dopravní nehodovosti. Vycházíme ze skutečnosti, že řízení 

dopravního prostředku, v našem případě silničního motorového vozidla je komplexní úloha, 

která zahrnuje celou řadu aspektů, jakými jsou senzomotorická koordinace, reakční doba, 

usuzování, pozornost, emoce, motivace i schopnost vytvářet dovednost učením. [5] 

Nutno předeslat, že když řešíme zejména vztah řidiče ke kritické dopravní situaci a následné 

dopravní nehodě, musíme respektovat vzájemnou vazbu systému řidič – vozidlo – silniční 
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komunikace. Výchozím předpokladem je si uvědomit, že podstatnou roli v řidičově psychice 

představuje smyslové vnímání. Proto je mu věnována následná část kapitoly. [5] 

 

3.1.1 Zrakové vnímaní 

Zrakovým vnímáním, jež je pro řidiče nejpodstatnější, získává základní informace o dopravní 

situaci i o svém vozidle. Většinu podnětu přijímá právě zrakem. Pro bezpečnou jízdu je nutno 

nejen dobře vidět, ale také správně vyhodnotit to, co vidíme. Oko má oblasti s různou 

rozlišovací schopnosti. Hovoříme o centrálním a periferním vidění [5]: 

a) centrální (přímé) vidění má rozsah pouze několika stupňů při nejvyšší ostrosti. Lze si 

ho představit jako úzký, třístupňový kužel, který řidiči podává jasný a přesný obraz. Pro 

optimální využití centrálního vidění je nutné, aby řidič stále měnil směr pohledu, 

udržoval oči „v pohybu“. 

b) periferní (detekční nebo také celkové) vidění zachycuje celkovou plochu mimo 

kuželového centrálního vidění. Oko má spíše charakter radarové obrazovky, neboť´ 

sice dobře zjišťuje pohyb předmětu v okolí, ale špatně rozlišuje detaily a barvy. Tato 

okolní plocha bývá rozmazaná, neostrá. Se zvyšováním rychlosti vozidla, např. z 35 

km/h na 90 km/h se sníží periferní vidění ze 100° na 40°.  

Sledování dopravní situace na značnou vzdálenost dopředu představuje řízení vozidla 

s vědomím, že řidič zrakové vnímá, co se děje minimálně 15 vteřin se vztahuje k současné 

pozici vozidla, se nazývá „velký obraz“. Ten řidič získává sledováním všech jízdních pruhů 

před a za vozidlem (používá zpětná zrcátka). Přitom sleduje pravou a levou stranu vozovky, 

chodníky nebo krajnice. 

Důležité je dodržet odstup od vozidel jedoucích vpředu, především pro získání dostatečného 

prostoru, aby řidič mohl odpoutat oči od jejich zadní části a pohledem před ně a kolem nich 

získal velký obraz, tedy přehled o dopravní situaci, do níž bude velmi brzy přijíždět. [5] 

Smyslové vnímání je základním procesem orientace člověka v situaci. [5] 

 

3.1.2 Sluchové vnímání 

Podnětem pro sluchové vnímání jsou zvukové vlny. Lidské ucho průměrně vyvinutého člověka 

je schopno zachytit zvukové vlny o frekvenci od 16–25 do 20 000 hertzů. Nejlepší citlivost ucha 

se nachází mezi 1500 hertzů. Sluchové vnímání umožnuje řidiči získávat informace, které by 

pomocí zraku získat nemohl, anebo nestačil. Zvukové informace na rozdíl od optických jsou 

vnímány podvědomě, bezděčně, bez úmyslu je registrovat. Nevýhodou sluchového vnímání 
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je, že je velmi citlivé a nevyvolává rušivý účinek na řidiče (u vozidel bez klimatizace v letních 

horkých měsících dochází k přenášení hluku z provozu zvláště na komunikacích v městských 

aglomeracích). Novým fenoménem, jenž se objevuje v posledních letech, je používání 

autorádií, přehrávačů s výkonnými reproduktory zapnutými nad přípustnou hranici hlučnosti. 

Vrcholem řidičské arogance v tomto směru je používání se sluchátky na uších během řízení 

motorového vozidla. Tyto skutečnosti nejsou dosud adekvátně registrovány a v pravidlech 

silničního provozu řešeny. Nabízí se námět, aby psychologové a foniatři poskytli svá odborná 

stanoviska k tomuto problému, a to zejména ve vztahu k celkové reakci řidiče na možnou kolizi 

a následné řízení řidiče pod zátěží vědomě vyvolaného nadměrného hluku z přehrávání 

hudby, resp. jiných zvukových vjemů. [5] 

 

3.1.3 Hmatové a pohybové vnímání  

Hmatové ústrojí je rozloženo po celém povrchu těla, přináší nám informace o působení tlakem, 

teplotou, bolestí a pohybem. Při bezproblémové koordinované jízdě je automatický 

akceptováno hmatové a pohybové vnímání – vjemy. V případě rychlého podráždění 

pohybového receptoru je vnímání „vtlačeno“ do mozkového centra a nutí zpětně vykonávat 

cílenou či chaotickou činnost při ovládání motorového vozidla. [5] 

 

3.1.4 Pozornost a „nepozornost“ 

Každodenní zkušenost nás poučuje o tom, že jedinec je některými okolními předměty 

„přitahován“, vybírá si je mezi ostatními. Toto zaměření pozornosti (attending) k objektu, 

události, myšlence či výkonu je součásti selektivní aktivity člověka. Ta je pro řidiče velmi 

důležitá. 

Skutečnost, že vnímání je výběrově zaměřené, se vysvětluje specifickou psychickou funkcí, 

která se nazývá pozornost a stojí v popředí charakteristiky duševní činnosti řidiče při jízdě. 

Pozornost rozlišujeme na: 

- spontánní (bezděčnou) 

- úmyslnou 

- rozdělenou, distributivní. 

Pro konkrétní činnost řidiče je významná zejména pozornost úmyslní, vyplývající ze zadaných 

a akceptovaných úkolů, tedy ze skutečnosti, že řídíme motorové vozidlo. Je charakterizována 

zaměřeností a výběrovostí (selektivitou). V praxi to znamená, že řidič si z mnoha podnětu 

vybírá pouze ty, které jsou pro řízení vozidla a řešení konkrétní dopravní situace důležité, 
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vyčleňuje z prostředí některé předměty nebo situace, které intenzivně vnímá s větší přesností 

než ostatní obsah velkého obrazu (zrakového pole). Z dalších vlastností pozornosti je pro 

činnosti řidiče podstatná schopnost přepojování nebo přenášení pozornosti z jednoho podnětu 

na druhý, nebo několik jiných současně, a to vše při požadované rychlosti. Tato vlastnost se 

u řidiče výrazně uplatňuje např. při jízdě křižovatkou, při jejím řešení ještě před vjezdem do 

členité dopravní situace. Je s ní úzce spojen fenomén koncentrace pozornosti. Řidič se 

koncentruje, soustřeďuje na řešení náročné dopravní situace, do které se v nejbližším 

okamžiku dostane. To má zásadní význam pro řešení kritických dopravních situací, jakými 

jsou např. dopravní konflikt, zabránění čelnímu střetu vozidel řízeným vyjetím mimo vozovku, 

zvládnutí smyku, vyhnutí se náhlé překážce apod. Stálost, vytrvalost pozornosti je 

požadovanou vlastností pro bezpečné zvládání dlouhých tratí, podmětově chudých 

s minimálním množstvím různých dopravních situací (typická jízda po dálnici). Pozornost při 

řízení vozidla na takové trati velmi snadno ochabuje a dostavují se její výpadky, což v praxi 

přináší obtíže. Udržet stále intenzívní a vysokou úroveň´ pozornosti patří k nejtěžším 

psychickým výkonům řidiče). [5] 

Další podstatnou vlastností pozornosti je její rozsah (kapacita) a ta je určována počtem 

podnětů, jimiž mohou být i další účastníci dopravní situace. Zkušený řidič je schopen vnímat 

současně 6 až 8 podnětů. 

Jaké jsou podmínky dobré koncentrace pozornosti? 

- celkový tělesný stav 

- duševní stav a nálada 

- zájem, očekávání 

- síla, velikost a trvání podnětu, změna a neobvyklost 

Příčinami nízké koncentrace pozornosti jsou především: 

- nadměrné zatěžování vnějšími podněty 

- snadné podléhání emocím 

- nedostatek volních a morálních vlastností 

- špatná psychosomatická kondice, nevhodné návyky. [5] 

 

3.1.5 Únava při řízení vozidla jako jedna z příčin dopravních nehod 

Únava úzce souvisí s úrovní řidičovy pozornosti. Její pokles je zpravidla důsledkem nástupu 

únavy. Únava je přirozeným důsledkem fyzické, psychické a emocionální zátěže řidičova 

organismu, navozená dlouhodobým prováděním určité činnosti. Únava se projevuje 

postupným ubýváním výkonnosti a přibýváním chyb ve výkonu. [5] 
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Z hlediska řízení vozidla lze únavu rozdělit na [5]: 

- fyzickou únavu, která je dána již samotným sezením ve vozidle, které zatěžuje nejvíce 

svaly držící hlavu a trup ve vzpřímené poloze. Převažuje námaha statická nad pohybovou, 

únava nervových reflexů, která se projevuje s únavou fyzickou současně, nebo ještě dříve 

a vede rovněž ke zhoršení pohybových funkcí. Tím, že je řízení vozidla souhrnem různých 

reflexních mechanismů a z automatizovaného jednání (např. řazení rychlostních stupňů) 

se tyto reflexy i jednání častým opakováním unaví, 

- únavu duševní, která je únavou v oblasti duševních funkcí, vede k přecitlivělému jednání, 

mnohdy k přehnaným reakcím na slabé podněty, k obtížné koncentraci řidiče na více děju 

probíhajících v dopravní situaci současně. Také snížená schopnost předvídání situace 

může být způsobena často tímto druhem únavy, 

- únavu smyslových orgánu, jež postihuje především zrakové ústrojí, které je namáháno 

nejvíce a které také reaguje nejcitlivěji. Vyvolává výpady zorného pole, snižuje zrakovou 

ostrost, způsobuje poruchy hloubkového vidění a rozlišovací zrakovou schopnost při jízdě 

za šera (Purkyňův fenomén).  

Únava přichází zpravidla zvolna a plíživě. Lidé vysoce zaujatí prací si nemusejí prvních 

příznaků povšimnout. U motoristy se zprvu únava projevuje jen ojedinělým odbíháním pohledu 

od silnice. Nikdo však není imunní proti únavě, jejíž neklamnou známkou jsou opakované 

zkraty při vnímání, spojené a nesprávným, prchlivým reagováním nebo reagováním 

s prodlevou. Úvodní náznaky vyčerpanosti jsou individuální. Za varovné signály nastupující 

únavy se považují: 

- pokles koncentrace; 

- oslabená zraková ostrost; 

- pocity slabosti, apatie, skleslosti; 

- ztěžklá víčka; 

- pocity tlaku v hlavě a ve spáncích doprovázené někdy i hučením v uších; 

- méně koordinované pohyby; 

- bolesti v zádovém a šíjovém svalstvu; 

- zpomalené dýchání; 

- pocity sucha v ústech a napětí ve svalech; 

- dojem vyšší rychlosti vozidla, než ukazuje tachometr; 

- potíže při řazení rychlostí. 

Příznaky ohlašují, že „mozek začíná běžet na rezervu“ a „že je nezbytné okamžitě vysadit a 

doplnit odčerpanou kapacitu. Neučiníme-li tak, přesuneme se zakrátko do poslední krizové 

fáze, charakterizované 
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- pocitem těžké hlavy, 

- tlakem v uších, 

- slzením a pálením v ocích, 

- zíváním, 

- nástupem optických klamů, 

- mžitkami před očima, 

- někdy i bolestí mezi lopatkami, která vystřeluje do ramen, 

- náznaky zdřímnutí. 

Jestliže řidič nezastaví, nemusí po následné ztrátě bdělosti, která zaručené na sebe nedá 

dlouho čekat, už nikdy procitnout. Člověk za volantem by měl vědět, kdy jeho mozek přepíná 

na náhradní program. U profesionálů stoupá únava koncem směny a v závěru týdne. 

Nebezpečí číhá před ukončením přesčasové práce, kdy řidiče mohou rozptylovat myšlenky na 

blížící se odpočinek. Objektivní přítomnost únavových symptomů posílí subjektivní oslabení 

koncentrace na práci – syndrom konce cesty. Říká se, že posledních třicet kilometrů před 

cílem cesty je rizikovějších a připadají delší než šest stovek kilometrů předtím ujetých [5]. 

 

3.1.6 Rozhodování 

Rozhodování řidiče během řízení vozidla vychází z informací o dané dopravní situaci, je 

ovlivněno jeho znalostmi a velmi významně i předchozí zkušenosti z řízení vozidla, tedy 

řidičskou praxí.  

Řidič často z časových důvodů nemůže využít všech informací, které mu dopravní situace 

poskytuje. Svá rozhodnutí opírá velmi často pouze o několik, podle něho zásadních a 

nejdůležitějších informací, které si z nabízené škály vybere. Zkušený řidič zpravidla lépe, 

přesněji a rychleji zvolí ty nejvíce podstatné pro své správné rozhodnutí. 

Činnost řidiče však mnohdy obsahuje určitý konflikt tendencí při dosahování stanoveného cíle 

– včasný příjezd na určené místo a bezpečnost jízdy. Časová tíseň´ způsobená např. 

dopravním kolapsem, zdržením při celním odbavení apod. Může způsobit u řidiče větší nebo 

menší míru podstoupeného rizika za cenu snížení časové ztráty. Míra nebezpečného riskování 

závisí z větší části na osobnosti řidiče. 

Proces rozhodování závisí dále na náročnosti řešené dopravní situace. Řešení kritické 

dopravní situace je podstatně náročnější záležitostí, než rozhodování o správném průjezdu 

byt´ i komplikovanou křižovatkou. 

V časové tísni, při nedostatku potřebných informací, v neznámém dopravním prostředí, nebo 

při špatné psychofyziologické kondici řidiče může docházet k nepřesným nebo také zcela 
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chybným rozhodnutím, která mohou být základem pro vývoj konfliktní situace nebo vyústit až 

do dopravní nehody. [5] 

 

3.2 Mikrospánek  

Výmluva „Já nic, to mikrospánek“, by se stala u nehodáře málem okřídlenou, kdyby dopravní 

psychologie neodhalila u mnohých především nedostatečnou psychickou kapacitu a narušeny 

dopravní charakter. Příčinu svého selhání sváděli na mikrospánek lidé tělesné a duševně 

zdraví bez dispozic k „mikrospánku“ jako organické vady, ale s dispozicemi k neodpovědnosti, 

lehkomyslnosti a riskování. Pokud se u nich krátkodobý výpadek bdělosti vyskytl, pak jako 

důsledek neodpovědného postoje k řízení. [7] 

U zdravých osob se může výpadek dostavit při těžké únavě, probdělé noci dlouhodobém 

přetížení a stresu, po nadměrném užívání léků nebo pití alkohol a počínajícím onemocnění. 

Americký neurofyziolog Liberson (Washington 1944) poprvé na světě označil krátkodobý a 

nečekaný výpadek vědomí mikrospánkem. Představa mikrospánku, který z ničeho nic skolí 

zdravého řidiče, je nereálná. U fenoménu popsaného zmíněným lékařem nejde o skutečný 

spánek ani o mdlobu, ale o cosi mezi spánkem a bdělostí, kdy na mžik pohasnou určité okrsky 

centrální nervové soustavy. Útlum dílčích psychických funkcí zaviní náhlý zkrat – mentální blok 

– v trvání 0,5 až 3 vteřin. V průběhu této pauzy ujede auto v 60 kilometrové rychlosti skoro 40 

metrů a při devadesátce kolem sedmdesáti. 

Tento druh mikrospánku bývá u zdravých osob vzácný. Lidé trpící některými chorobami 

z okruhu neurologie a psychiatrie se mohou stát jeho obětí. Tak např. narkoleptici mají sklon 

usínat i při dostatečném vyspání v kteroukoliv dobu. Překvapivě a bez varovných příznaků 

mohou být zasažení krátkodobým odezněním vědomí hysterické osobnosti, narkomani, 

epileptici, vyléčení alkoholici, chroničtí bronchitici, osoby s poruchami metabolismu či lidé po 

otravách oxidem uhelnatým, pacienti s organickým defektem mozku, s oslabenou funkcí štítné 

žlázy, diabetici vlivem náhlého poklesu hladiny cukru v krvi, kardiaci s vadami v krevním oběhu 

a srdečního rytmu. 

Náhlá ztráta vědomí pramení z více příčin, které mohou být nalezený důkladným vyšetřením 

v součinnosti mezi neurology, psychiatry, dopravními a klinickými psychology. U tělesně 

zdravého, ale mimořádně unaveného motoristy snáze dochází k setření hranice mezi 

spánkem a jasným vědomím. Řidič, aniž by zavřel víčka, propadne do jiné dimenze. V takovém 

okamžiku setrvají některé smysly pod kontrolou vědomí a dokážou zachytit různé podněty. 

Utlumené mozkové partie je bud´ nezpracují, nebo zpracují pomalu a povel k reagování se 

opozdí. Tím lze vysvětlit i rozpor mezi výpovědí řidiče po nehodě, který tvrdí, že na překážku 
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reagoval, a výsledky psychologických zkoušek, které dokumentují, že kdyby vskutku reagoval 

za úplné bdělosti, nikdy by nehavaroval. 

Mikrospánek v šoférském pojetí představuje u většiny řidičů docela prosté zdřímnutí 

z fyziologických a psychických důvodu a je téměř vždycky předvídatelný. Rozborem nehody a 

osobnosti nehodáře se prokáže přítomnost varovných signálů ospalosti, např. klížící se víčka, 

tlak na spáncích a nad obočím, prodloužené dýchání, pomalý tep, žívaní, pálení a slzení očí. 

[7] 

Motorista při jízdě lehce zaspí vlivem jedné nebo více následujících příčin [7]: 

- je-li jeho návyky životní rytmus předtím narušen; 

- prožívá-li intenzivní fyzické či duševní vypětí, navíc doprovázené spánkovým deficitem; 

- jede-li jednotvárně po delší rovné cestě; 

- řídí-li po vydatném obědě; 

- cestuje-li za vedra nebo spolucestující spí. 

Pro ty, kteří si zdřímli a havarovali, bývá typické, že se až do chvíle nárazu na překážku 

nepokusí řízení korigovat, nepustí volant ani nestáhnou nohu z plynu, anebo v posledním 

okamžiku zareagují impulzivně a nepřesně, naprosto v rozporu s aktuálními podmínkami. 

Příznačné je i to, že když vyváznou bez zranění, jen pozvolna se vracejí k plné bdělosti a zprvu 

nejsou schopni se zcela orientovat. V počátečním stadiu spánku se sice tonus kosterního 

svalstva mírně snižuje, nicméně svaly docela neochabnou. 

Zdřímnutí přezdívané mikrospánek často souvisí s únavou a nastává, když řidič [7]: 

- nastartuje vozidlo po probdělé noci s vědomím, že šálek silné černé kávy vše napraví; 

- si nepovídá ve voze s partnerem ani neposlouchá rádio; 

- nezastaví, ne protáhne se a nezacvičí si, případně se ani na chvilku nepokusí usnout; 

- nevětrá, má přetopeno a k tomu ještě kouří; 

- nepřerušuje jízdu, zejména je-li to jízda po dálnici, kde monotónnost může uspávat; 

- si nevšimne nebo nedbá prvních varovných příznaků usínání; 

- zapomene, že ohrožení mikrospánkem často přichází v období poklesu 

psychosomatické výkonnosti – po dvanácté hodině dopolední a sedmnácté hodině 

odpolední.  

 

3.3 Infarkt. Poinfarktové období  

Řidič se vrátil z třínedělní cesty z Ruska a v sobotu ráno. Umyl se, usedl ke stolu a pojednou 

pocítil sevření na hrudníku. Procitl až na nemocničním lůžku s diagnózou infarkt myokardu, 

později označenou jako pracovní úraz. Vedení dopravní firmy nedbalo doporučení lékaře a 
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dopravního psychologa. Pacient, který trpěl vysokým krevním tlakem, neměl být nasazován 

na náročné trasy a měl se střídat s partnerem. Cestu do Petrohradu absolvoval sám za 

extrémních mrazů. Přesto se snažil vše dělat svědomitě a poctivě. Při návratu musel ve vánici 

vyměnit pneumatiku. V tu dobu mu srdce bušilo jako zvon. Pracovní zátěž vyčerpala jeho 

psychosomatické rezervy. [7] 

Odhady lékařů z pracovního lékařství o počtu profesionálních řidičů postižených poruchami 

oběhového systému se různí v závislosti na druhu dopravy a její psychosomatické náročnosti. 

V Plzeňském kraji např. ročně podlehnou srdečnímu infarktu nejméně dva řidiči středního a 

vyššího věku. 

Kdo přežil „koronární drama“ a mohl se vrátit do zaměstnání, mívá někdy obavy znovu uchopit 

volant. Po prodělaném infarktu řídí osobní vůz zhruba dvě třetiny osob. Lékař, který to dovolil, 

doporučuje nepřehánět cestování autem a upozorňuje na vyšší psychofyziologické zatížení, 

které srdečnímu svalu neprospívá. V kritických fázích dopravního provozu stoupá tepová 

frekvence a krevní tlak, zvyšuje se hladina cholesterolu a mastných kyselin v krvi. Pro 

motoristy po IM mohou být tyto hodnoty rizikové. Dost závisí na intenzitě prožívání dopravní 

zátěže. Některé „kardiaky“ cestování autem po okresních silnicích lemovaných stromořadím a 

lesy uklidňuje a u jiných napětí trvá.  

Dokumentují to výsledky francouzských (Lyon, 2000) srovnávacích experimentů mezi 

automobilisty zdravými a „srdcaři“. Tak např., dvě stě kilometrů dlouhou trasu projeli zdraví 

řidiči průměrnou rychlostí 55 km za hodinu a lidé po IM 49 km v hodině. Výrazněji se lišila 

skupina „poinfarktových“ osob v počtu řidičských úkonů – řazení rychlosti, sešlápnutí 

spojkového a brzdového pedálu, pohyb volantem – kterých na trase provedli dvacetkrát víc. 

 Zajímavé bylo, že tepová frekvence se u nich významně nelišila v porovnání se zdravými 

motoristy. Až po skončení testování propuklo u kardiaků vzrušení, o němž svědčila přítomnost 

extrasystol (předčasných srdečních stahů) jako známky srdeční arytmie a zvýšený krevní tlak. 

Podstatnou úlohu sehrála osobnostní struktura bývalých pacientů koronárních oddělení, pro 

které je typické „brát si starosti k srdci a polykat zlost“ a nedokázat se náležitě uvolnit. Stručně 

řečeno se jedná o strukturu nevyváženou a emotivně nestabilní, s vyšší vzrušivostí, s nižší 

frustrační tolerancí a stresovou odolností. Kardiaci pojímali experiment velice odpovědně, a 

tak po jeho splnění z nich opadávalo nahromaděné napětí, které poněkud svazovalo jejich 

výkonnost. „Cestovní test“ se pro ně stal stresujícím zážitkem i proto, že jej ani jinak nedokázali 

pojímat. 

Jsou motoristé, kteří si po vyléčení přestávají věřit, ačkoliv jejich srdce pracuje „v normě“ a nad 

jejich zdravím bdí lékař. Strach z opakování infarktu prosakuje psychickými procesy 

nezbytnými pro dopravní chování přiměřené provozu a podmínkám. Nechce-li člověk selhat, 
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musí na sobě začít pracovat a změnit se. Bez psychoterapie se neobejde. Psycholog má za 

úkol popsat osobnost, objevit slabá místa a najít odpovídající metody k léčení. 

Pacient si může sám vyzkoušet nenáročnou psychogymnastiku, např. formou autogenního 

tréninku založeného na souvislosti duševních tenzí, napětí svalů a vegetativního systému. 

Není to všelék a nemusí každému vyhovovat, ale muže vrátit kus sebevědomí, naučit uvolnění, 

setřást vtíravé myšlenky a zlepšit celkovou výkonnost. 

V poinfarktovém období pozitivně účinkuje přiměřená sportovní zátěž, např. chůze, lehké 

vytrvalostní běhání anebo indiánský běh v přírodě. Tělesný pohyb pomáhá k rekonstrukci, a 

dokonce i k vytváření nových, dosud nevyužívaných kapilárových řečišť´ pro průtok okysličené 

krve k výživě srdečního svalu. Běhání má i psychohygienický význam. Člověk si pročistí 

mozek, přijde na jiné myšlenky a celkově se zklidní. Po roce soustavné a poctivé rehabilitace 

se zlepší psychosomatická kondice, zaktivizují se duševní procesy a funkce. 

Proměn mohou doznat i některé rysy osobnosti. Psychicky a fyzicky stabilizovaný kardiak tak 

disponuje dostatečnými rezervami a jeho srdce překoná i stresory, kterým musí v kritických 

dopravních situacích čelit. [4] 

 

3.4 Biorytmy člověka 

Francouz Denis Courvoisier jezdil nepřetržitě v automobilu 85 hodin 6 minut a 53 vteřin na 

závodním okruhu. Stal se svého času nositelem světového rekordu ve vytrvalostním řízení. 

Ojedinělý počin se neobešel bez dlouhé a namáhavé přípravy. Courvoisier by sotva zátěž 

vydržel, kdyby po každých čtyřech hodinách okružní jízdy pět minut neodpočíval a nenechal 

se masírovat. S vypětím posledních sil překonal téměř nesnesitelnou únavu a potřebu spánku, 

který se neodbytně hlásil zejména od půlnoci do rozednění. [7] 

V této fázi noci je organismus každého člověka výkonnostně na dně. Zdá se, jako by cosi 

psychiku zablokovalo. Množí se chyby, koordinace očí a rukou zadrhává a reagování na 

zrakové a sluchové podněty se bezmála dvojnásobně prodlužuje. 

Kritický stav mají na svědomí tzv. biorytmy. V závislosti na tomto „bioprogramu“ dosahuje 

člověk nejvyšší psychické výkonnosti v průměru okolo 9. až 11. hodiny dopolední a potom 

ještě mezi 15. až 17. hodinou odpolední. Dopolední výkonnost je vyšší než výkonnost 

odpolední. V tomto čase se zdraví lidé dopouštějí nejméně závadných úkonů a umějí reagovat 

správně, rychleji a přesněji. 

V lidském organismu existují, podobně jako v přírodě a ve vesmíru, tucty rytmů. Všechno 

kolem nás žije vlastní periodicitou sekundovou, minutovou, hodinovou, týdenní, měsíční, roční. 
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Cykly mají počátky a konce, minima a maxima. Biorytmy provázejí člověka od narození do 

smrti. Aniž si to uvědomujeme, dostáváme denně v určitý čas hlad, v určitou dobu probíhá 

v těle trávení, chce se spát a v jistou hodinu se pravidelně budíme. Biorytmy vládnou našemu 

organismu tiše, zato vytrvale, v souladu se světlem a tmou, ročním obdobím apod. Během 

čtyřiadvaceti hodin, se podle tohoto vzorce v lidském těle promění až deset fyziologických 

funkcí a chemických procesů – krevní tlak, tepová frekvence, hladina cukru v krvi, teplota, míra 

adrenalinu i hemoglobinu. Ukázalo se např., že měření cholesterolu v krvi dopadne jinak ráno, 

v poledne a večer. Na těchto nepatrných rozdílech se patrně podílí a stravování. Za ranního 

kuropění se naměří u pacientů nižší hodnoty krevního tlaku a poněkud odlišný tep než 

odpoledne. Tělesná teplota stoupá od tří hodin v noci do tří hodin odpoledne a pak klesá. 

Tělesná zdatnost a manuální zručnost vrcholí odpoledne, právě tak jako výkonnost 

dlouhodobé paměti, zatímco krátkodobá paměť´ je nejlepší po rozednění. Ráno se také mají 

v organismu hůře rozpouštět krevní sraženiny a existuje nebezpečí shlukování krevních 

destiček. Nejhlubší propad je mezi druhou a třetí hodinou ráno. Není bez zajímavosti, že 

středověcí ranhojiči přezdívali druhou hodinu ranní jako „hodinu mrtvou“. 

Neposlouchat tok biorytmů se může vymstít nejen na zdraví. Varováním pro motoristy 

s vysokým krevním tlakem je cestování za úsvitu. Připojí-li se k tomu stres, který má 

psychosomatický efekt, nevylučují se potenciální srdeční potíže. 

Mimořádně náročná je v dopravě práce na směny, např. u řidičů tramvají, trolejbusů a 

autobusů, která zasahuje do přirozené 24hodinové periodicity lidí. Při dobrém zdravotním 

stavu, kladném postoji k práci a dostatečném individuálním odpočinku musí řidič dodržovat. 

Přesčasová práce, která do jisté míry může narušovat biorytmy, se nesmí přehánět. Směrnice 

o pracovní době řidičů nákladních automobilů v Evropské unii 93/104 stanoví, že průměrná 

týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout 48 hodin. Předpis nařizuje povinné a nejméně 

30minutové přestávky po 6 hodinách práce a 45minutové po 9 hodinách. 

Neposlouchat tok biorytmů se může vymstít nejen na zdraví. Varováním pro motoristy 

s vysokým krevním tlakem je cestování za úsvitu. Připojí-li se k tomu stres, který má 

psychosomatický efekt, nevylučují se potenciální srdeční potíže. 

Mimořádné náročná je v dopravě práce na směny, např. u řidičů tramvají, trolejbusů a 

autobusů, která zasahuje do přirozené 24hodinové periodicity lidí. Při dobrém zdravotním 

stavu, kladném postoji k práci a dostatečném individuálním odpočinku musí řidič dodržovat. 

Přesčasová práce, která do jisté míry může narušovat biorytmy, se nesmí přehánět. Směrnice 

o pracovní době řidičů nákladních automobilů v Evropské unii 93/104 stanoví, že průměrná 

týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout 48 hodin. Předpis nařizuje povinné a nejméně 

30minutové přestávky po 6 hodinách práce a 45minutové po 9 hodinách. 
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Souvislost biorytmů s dopravní nehodovostí se zabývalo šetření hrazené německými firmami 

Opel, Kraft, Hurlamann. Bylo dokázáno, že téměř v 65 procentech selhání figurovaly biorytmy. 

Opakovaně se ověřilo, že nejrizikovější čas pro motoristu je mezi druhou a čtvrtou hodinou po 

půlnoci. Psychosomatika pracuje na nejnižší obrátky, krevní tlak je nízký, pulz stěží znatelný 

a dech pomalý. Mozek se méně prokrvuje. Počet chybných úkonů roste a reakční schopnost 

upadá. Je známo, že kolem čtvrté hodiny ranní umírají lidé více než jindy. Již po deváté hodině 

dopolední pumpuje srdce naplno a psychická výkonnost stoupá k vrcholu. Okolo třinácté 

hodiny končí období aktivity a na člověka padá únava. Schopnost svižně reagovat bývá 

oslabena až do 16. hodiny, kdy hladina cukru v krvi opět kulminuje. 

Psychosomatická způsobilost k řízení se mírné mění celý den, dokonce z hodiny na hodinu. 

Poznatky z vyšetřování „nehodových“ řidičů potvrzují, že u osob s nevyváženou osobnostní 

strukturou se patrně mohou stát i narušené biorytmy „posledním hřebíčkem“ selhání. Roli hraje 

věk a pohlaví.  

Odborníci už třicet let diskutují o možném vlivu „vnějších rytmů“ na lidský organismus. Otazníky 

visí např. nad předpokládanými účinky měsíčního úplňku na duševní stav některých 

senzitivních jedinců. Psychický stav mnohých osob doznává určitých změn také při výkyvech 

počasí – před bouřkou, s nástupem fronty, z jara i na podzim. Je to přísně individuální. Opět 

na tom bývají hůře motoristé labilnější, citlivější a starší. Kdo se dobře zná a s možnými vlivy 

počítá, tomu selhání za volantem zpravidla nehrozí. [7] 
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4. Vyčíslení hospodářských škod vlivem předmětné 

nehodovosti v ČR 

4.1 Vyčíslení hospodářských škod 

Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody v roce 2016 se 

vyšplhala na více než 5,8 miliard Kč. Průměrně tak na jednu nehodu připadá hmotná škoda 

58 709 Kč. Nejvyšší průměrná hmotná škoda připadá na nehody s usmrcením (při počtu 499 

nehod s usmrcením byla celková hmotná škoda u těchto nehod odhadnuta na více než 116,8 

milionu Kč), můžeme to vidět v tabulce 5. [8] 

Tabulka 5: Hmotná škoda při dopravních nehodách [8] 

DRUH NEHODY Hmotná škoda 

(v Kč) 

v % z celkové 

škody 

Průměrná výše 

škody připadající 

na 1 nehodu (v Kč) 

s usmrcením 116 864 700 2,01 234 198 

s těžkým zraněním 237 758 100 4,10 105 063 

s lehkým zraněním 1 435 509 300 24,73 77 078 

pouze s hmotnou škodou 4 014 072 300 69,16 51 809 

CELKEM 5 804 204 400 100,00 58 709 

 

Následující tabulka 6 obsahuje přehled průměrných výší odhadnutých hmotných škod na jednu 

nehodu v Kč. Maximum (66 579 Kč/1 nehodu) bylo zachyceno v roce 2009. V posledních pěti 

letech se průměrná výše hmotné škody pohybuje kolem 58 602 Kč [8].  

Tabulka 6: Průměrná výše škody na jednu nehodu v Kč [8] 

ROK PRŮMĚRNÁ VÝŠE ŠKODY NA JEDNU NEHODU V KČ 

2007 46 336 

2008 48 571 

2009 66 579 

2010   65 213 

2011 61 595 

2012 59 92 

2013 58 511 

2014 57 457 

2015 58 443 

2016 58 709 
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Z výše uvedených informací jsem v tabulce 7 vyčíslila hospodářské škody vlivem předmětně 

nehodovosti: 

Tabulka 7: Hospodářské škody vlivem předmětné nehodovosti (zdroj: Autor) 

Přehled nehod podle stavu 

řidiče 

Počet nehod za rok 

2016 

Průměrná hmotná škoda (v 

KČ) 

Unaven, usnul, náhlá fyzická 

indispozice 

981 57 593 529 

Nemoc, úraz 58 3 405 122 

Řidič při jízdě zemřel (infarkt 

apod.) 

34 7 962 732 

 

 

4.2 Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích v České 

republice  

V roce 2016 Policie České republiky šetřila 98 864 dopravních nehod. Při těchto nehodách 

bylo 545 osob usmrceno, 2 580 osob zraněno těžce a 24 501 osob zraněno lehce. Celková 

hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 5 804 milionů Kč.    

Porovnání základních ukazatelů s rokem 2015  

Pokles v kategorii:  

• usmrcených osob   o 115 osob, tj. o 17,4 %  

Nárůst v kategorii:  

• počet nehod    o 5 797 nehod, tj. o   6,2 %  

• těžce zraněných osob o 40 osob, tj. o    1,6 %  

• lehce zraněných osob   o 75 osob, tj. o   0,3 %  

• hmotná škoda    o 365,1 mil. Kč, tj. o   6,7 %   

Počet osob usmrcených při nehodách je za rok 2016 nejnižší od roku 1961, od něhož dopravní 

policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti. Naopak nejvíce osob bylo při 

dopravních nehodách usmrceno v roce 1969 (1 758 usmrcených osob). Počet těžce zraněných 

osob je za předmětné období druhý nejnižší od roku 1961 (2 580, v roce 2015 byl počet těžce 

zraněných nejnižší – 2 540), nejvíce těžce zraněných bylo v roce 1969 (9 258 těžce 

zraněných). [8] 
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Následující tabulka 8 a graf 1 obsahuje počty dopravních nehod a jejich následků za 

uplynulých 10 let. 

Tabulka 8: Počet nehod a následků v ČR, 2007–2016 [8] 

Počet nehod 

a následků, 

ČR, 2007–

2016 

počet 

nehod 

z toho 

s následky na 

životě a zdraví 

usmrceno těžce 

zraněno 

osob 

lehce 

zraněno 

osob 

2007 187 736 23 060 1 123 3 950 25 382 

2008 160 376 22 481 992 3 809 24 776 

2009 74 815 21 706 832 3 536 23 777 

2010 75 522 19 678 753 2 823 21 610 

2011 75 137 20 487 707 3 092 22 519 

2012 81 404 20 504 681 2 986 22 590 

2013 84 398  20 342 583 2 782 22 577 

2014 85 859 21 054 629 2 762 23 655 

2015 93 067 21 561 660 2 540 24 426 

2016 98 864 21 386 545 2 580 24 501 

 

Graf 3: Počet nehod a následků, ČR, 2007-2016 [8] 

 

Každý den Policie ČR šetřila v průměru 270 nehod, bylo usmrceno 1,5 osoby, necelých 74 

osob bylo zraněno. Co se týče odhadu hmotné škody, na každý den připadá v průměru škoda 
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15 858 482 Kč. Výše uvedené lze interpretovat také tak, že Policie ČR šetřila dopravní nehodu 

každých 5,3 minuty, každých 16,1 hodin došlo na pozemních komunikacích k usmrcení osoby 

a každých 19,5 minuty byl zraněn účastník silničního provozu. Na každou hodinu připadá 

hmotná škoda ve výši 660 770,1 Kč a průměrná škoda připadající na jednu nehodu je 58 709,- 

Kč. Graf 2 znázorňuje vývoj počtu nehod a jejich následků v ČR; od roku 1961. [8] 

Graf 4: Vývoj počtu nehod a jejich následků v ČR; od roku 1961 [8] 
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5. Návrh řešení 

5.1 Osobní konzultace ve Škoda Auto a.s. 

Pro optimální přípravu mého návrhu jsem navštívila Technologické centrum Škoda Auto a.s., 

v Mladé Boleslavi. Zde jsem svůj teoretický návrh konzultovala s Dr. Alešem Cermanem, 

manažerem výzkumu a vývoje Škoda Auto a.s.  

Mluvili jsme o tom, jak správně rozvíjet nové nápady v automobilovém průmyslu, i o současné 

situaci na trhu s inteligentními automobily. Rovněž jsme diskutovali o tom, zda by byly tyto 

inteligentní stroje pro potenciální zákazníky zajímavé tak, jak je uvedeno v návrhu řešení. 

Celkově pan Cerman pomohl utřídit mé myšlenky správným směrem a schválil předložený 

návrh řešení. 

Výpočty, které jsou uvedeny v této práci, byly ověřeny panem Cermanem. 

 

5.2 Existující systémy pro sledování chování řidiče 

V současné době existuje několik systému, které analyzují únavu řidiče nebo mikrospánek. 

Zvyšující se dynamika a hustota silničního provozu nutí k zavádění zařízení s využitím 

možností technického rozvoje. Projevuje se snaha zvýšit bezpečnost účastníků silničního 

provozu zavedením informačních a komunikačních technologií, které budou zlepšovat 

informovanost řidiče, zvyšovat jeho komfort při řízení vozidla, případně eliminovat či korigovat 

jeho chyby. Systémy dokáží sledovat a vyhodnocovat reakce řidiče, umí vidět tam, kam řidič 

nedohlédne, rozeznat předměty ve tmě, sledovat podmínky na trase, upozornit na překážku 

nebo na zvyšující se únavu řidiče. Biometrické systémy instalované ve vozidle dokáží např. 

identifikovat osoby oprávněné řídit příslušné vozidlo, detekovat alkohol v dechu řidiče či 

upozornit řidiče, pokud dostatečné nesleduje dopravní situaci. Výrobci automobilů se zaměřují 

na podpůrné systémy v oblasti jízdní dynamiky, regulace vzdálenosti jedoucího vozidla, 

detekce chodců, pomoci při couvání a parkování. Systémy, které byly donedávna výjimečným 

vybavením vozidla, se stávají standardem, např. ABS, ESP (Electronic stability program), 

audiosystémy, navigace, televize, ale také připojení na internet. Otázkou však je, zda všechno, 

co je technicky možné, je smysluplné pro řidiče. [9] 

 

5.3 Bezpečné a inteligentní vozidlo 

V současné době zahyne při dopravních nehodách v zemích EU asi 26 000 lidí za rok. 

Finanční ztráta způsobená dopravními nehodami představuje asi 120 miliard € ročně. 

Podobná, ne-li horší situace je i na České republiky, kde zahyne při dopravních nehodách 
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ročně průměrně asi 600 lidí a hmotná škoda způsobená dopravními nehodami se blíží ročně 

6 milionům korun. Přitom nejčastější příčinou nehod – je to, že se řidič věnuje činnostem, jako 

je ladění rádia, telefonování nebo komunikace se spolujezdci. 

Na základě kvalifikovaného odhadu se předpokládá, že aplikacemi „inteligentních“ systémů ve 

vozidlech by se dalo zachránit více než 50 % z výše uvedených zmařených lidských životů. 

Po mnoho let byla největší pozornost věnována vylepšování pasivní bezpečnosti automobilu 

a díky tomu jsou dnes vozidla čtyřikrát bezpečnější, než byla v sedmdesátých letech minulého 

století. 

Hlavní koncept bezpečného inteligentního vozidla je založen na myšlence neustálého 

monitorování řidiče, automobilu a okolního prostředí a pomáhání řidiči c co možná nejlidštější 

podobě zvládat ovládání automobilu a řešit složité situace. Jedná se de facto o pomocníka 

(co-pilota) pomáhajícího řidiči zvládnout řízení. V 80 letech byl soustředěn zájem především 

na technické možnosti automobilu, ale i rozvoj inteligentních vozidel byl podpořen dvěma 

ambiciózními projekty v USA a v Europě: 

DARPA – Autonomous Land Vehicle in USA, 

PROMETHEUS – Program for an European Traffic with Highest efficiency and Unprecedented 

Safety in Europe. 

Tyto programy potvrdily možnosti praktické implementace, ale zároveň se ukázalo, že 

technologie a výpočetní prostředky té doby neumožnují sériové rozšíření inteligentních 

systému, neboť cena byla příliš vysoká pro komerční nasazení. Dnes je situace úplně jiná, 

neboť rozvoj elektronického průmyslu a nízké ceny výpočetní techniky umožňují masové 

nasazování těchto systému i u vozidel středních tříd. 

Je několik úkolu, které by měly řešit inteligentní automobily. Jednou z nejdůležitějších úloh je 

analýza a predikce možných nebezpečných situací a automatické zabránění katastrofě CAS 

– Collision Avoidance System. Další úloha je spojená s řešením veškerých manévru 

automobilu – ICC – Intelligent Cruise Control. Kromě toho by celý koncept inteligentního 

vozidla měl přinést novou kvalitu přepravy využitím dynamických navigačních systémů a měl 

by zabezpečit vyšší komfort jízdy pro řidiče i spolucestující. 

Dosud je část funkcí v inteligentním automobilu ovládána řidičem a část pracuje automaticky. 

Většinou pracují automaticky varovné systémy, ale použití systému pro vedení vozidla, či 

řízení rychlosti závisí na vůli řidiče. Takto pracují systémy pro popojíždění v kolonách či 

automatického vedení vozidla. Pokud jsou tyto systémy aktivovány, musí být schopny 

upozornit řidiče na krizové situace, ale v každém případě nese veškerou odpovědnost za 

řízení vozu řidič. 
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Velmi důležitou částí inteligentních automobilů jsou navigační systémy. Komunikují s digitální 

mapou a satelitním pozičním systémem GNSS tak, aby zjistily svou aktuální pozici na mapě a 

naváděly řidiče zadanou pozici. V aktivním navigačním systému vozidlo přijímá informace o 

dopravních problémech, zatím převážně prostřednictvím rádiového přenosu RDS-TMC a řidič 

může buď reagovat sám, nebo využije modifikované trasy, objíždějící daný dopravní problém. 

Tím lze zajistit dynamické přesměrování dopravních proudu a zlepšení dopravní situace 

v regionu. [10] 

 

5.4 Systémy aktivní bezpečnosti – autonomní  

Nejlepším způsobem, jak snížit důsledky dopravních nehod je jejich předcházení. Systémy 

aktivní bezpečnosti můžeme dělit z hlediska funkce v čase na systémy fungující trvalé a 

systémy, které zahajují svoji činnost v okamžiku potencionální nebezpečí (v převzetí dopravní 

nehody). 

Systémy aktivní bezpečnosti zajištující trvale podporu řidiče jsou uváděny také jako 

„Asistenční systémy řidiče". V zahraniční literatuře označované ADAS (Advanced Driver 

Asistence Systems) dříve také DSS (Driver Support System). Nezbytnými vlastnostmi těchto 

systému jsou: robustnost, nákladové přístupné technologické řešení včetně výkonných 

algoritmů a v neposlední ředě schopnost integrovat další nové funkce. Významnou roli hraje 

také integrita dat a jejich bezpečnost. [10] 

 

5.5 Systémy trvale podporující činnost řidiče 

5.5.1 Automatické vedení vozidla 

Systémy vedení vozidla jsou označovány v literatuře jako ACC (Adaptive Cruise Control) a 

VAC (Vehicle Automation Control) a jsou jednou z nejzajímavějších částí koncepce 

inteligentního vozidla. Automatické vedení vozidla reprezentující budoucí generace systému 

automatického vedení vozidel předpokládá buď zcela autonomní funkci, kdy se vozidlo bude 

pohybovat na komunikaci bez přímého řízení řidičem nebo reálněji, že v případě nebezpečí 

(mikrospánek, či pokles pozornosti řidiče, náledí, smyk atd.) převezme řízení vozidla tzv. 

autopilot a pomocí adaptivně volených parametrů vozidla vyřeší optimálně krizovou situaci. V 

současnosti se tedy již nedá mluvit pouze o interakci mezi vozidlem a řidič, ale i o interakci s 

okolím, tedy s ostatními vozidly a infrastrukturou. Systém také může zlepšit chování vozidla 

při nehodě, pokud se již nelze nehodě vyhnout, pak může pomoci při optimalizaci pasivních 

bezpečnostních systémů a lepších charakteristikách brzdění. [10] 
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Mezi senzory používané ve VAC patří jednoznačně palubní kamera, kdy výpočetní výkon 

procesoru již postačuje pro zpracování obrazu v reálném čase, viz [11] a Obr 1b, kde je 

znázorněno rozpoznávání vodících proužku. Další senzor pro vedení vozidla může být 

magnetometr za předpokladu, že infrastruktura bude vybavena magnetickou virtuální kolejnicí 

umístěnou ve středním dělícím pásku. Výzkum probíhá např. na univerzitě v Berkley v rámci 

projektu PATH. [12] Na Obr. 1a je zkušební dráha s automaticky vedenými vozidly. 

 

Obrázek 1: Systém ACC (a-vlevo, b-vpravo) [10] 

Mezi systémy pro automatické vedení vozidla dále patří: 

• Systémy pro varování před opuštěním jízdního pruhu: viz dále 

• Inteligentní řízení rychlosti: je projekt, jehož cílem je na základě rozpoznaných 

dopravních značek, digitální mapy a dalších přídavných informací omezit rychlost vozidla na 

povolenou hodnotu. Nasazení tohoto systému je aktuální zejména pro řidiče kamionů, kde celý 

systém spolupracuje s digitálním tachografem. Vzájemným spojením systému digitálního 

tachografu a systému omezování rychlosti lze řidiče nákladních vozidel donutit, aby dodržoval 

pravidla silničního provozu. Za pomoci těchto systému lze i zpětně prokázat jejich 

nedodržování. 

• Automatické udržování vzdálenosti mezi vozidly (ACC systém) - je založeno zejména 

na aplikaci mikrovlnného či laserového senzoru v předním nárazníku automobilu tak, aby bylo 

možno měřit vzdálenost k automobilu, který jede před vozidlem a rozdíl rychlostí. Na základě 

těchto informací je možno regulovat rychlost a zrychlení inteligentního vozidla tak, aby tato 

vzdálenost byla stále bezpečná. Tuto službu ocení zejména řidiči v městských aglomeracích, 

kde se často popojíždí v kolonách. Zároveň tento systém šetří palivo, neboť rozjetí, popojetí a 

zastavení vozidla může být řízeno s ohledem na spotřebu paliva, minimum zplodin atd. Na 

dálnicích tento systém najde uplatnění zejména v budoucnosti, kdy automobily mohou vytvořit 

organizovaný celek (virtuální vlak) a projet jako celek tímto úsekem s minimálními odstupy, a 

tedy a s maximální propustností. Již dnes jsou v praxi používány systémy pro vedení 

nákladních automobilů ve formě virtuálního vlaku, kde je rychlost vzdálenost přizpůsobována 
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vepředu jedoucímu vozidlu. Výrobci udávají, že se rovnoměrnější jízdou a snížením odporu 

vzduchu v zákrytu jedoucího vozidla ušetří okolo 10 % pohonných hmot. [10] 

 

5.5.2 Systémy pro varování před opuštěním jízdného pruhu 

Hlavním cílem systému varujících před vyjetím z jízdního pruhu (LDWS – Lane Departure 

Warning Systems) je upozornit řidiče na dálnicích a rychlostních komunikacích, že jeho 

vozidlo, například z nepozornosti, brzy vybočí z jízdního pruhu. LDWS slouží pouze k 

včasnému varování řidiče, že vyjíždí z jízdního pruhu, nikoli k aktivnímu zabránění vyjetí. 

Veškeré ovládání vozidla tedy zůstává na řidiči. [10] 

 

5.5.3 Co je LDWS 

LDWS rozpozná díky čidlům, například malé kamerce namontované za zpětným zrcátkem 

nebo infračerveným čidlům pod spodním nárazníkem (AFIL – LDWS dodávané do vozidel 

Citroen), vodící čáru. 

Signál z kamery a rychlost vozidla zpracovává mikroprocesorová jednotka, kde se spočítá 

vzdálenost mezi vozidlem a vodící čárou a rychlost, jakou se vozidlo přibližuje (měřeno v 

pravém úhlu) k hranici pruhu. Následně se vyhodnotí, zda vozidlo vyjíždí z pruhu. Pokud 

systém dojde k závěru, že automobil z pruhu vyjede, spustí se světelné (indikátor většinou 

umístěný na palubní desce) a akustické varování pro řidiče, který se tak včas může vrátit do 

svého pruhu. Varovný zvuk se dá většinou libovolně nastavit a vybrat si můžeme jak jeho délku 

tón, tak hlasitost. Zajímavým řešením je varování pomocí vibrací vycházejících z pravé nebo 

levé strany řidičova sedadla, podle toho, na kterou stranu vozidlo vybočuje. Toto řešení se 

dodává hlavně do autobusů, aby zvuk zbytečně neděsil pasažéry. Jako akustický varovný 

signál se velmi osvědčil dunivý zvuk, připomínající vjetí automobilu na akustickou vodící čáru. 

LDWS se většinou dá i ručně vypnout. Zařízení sleduje jak plnou, tak přerušovanou vodící 

čáru v několika barevných variantách. Systém umí rozpoznat, zda se jedná o úmyslné 

vybočení z pruhu kvůli odbočování nebo předjíždění (díky vyhodnocování pohybu volantu 

nebo díky monitoringu zapnutí blinkru), pak se samozřejmě alarm nezapíná. Systém logicky 

nemůže fungovat, pokud vodící čáry nejsou viditelně nebo pokud není viditelná alespoň jedna 

z nich. 

V současnosti nejznámějším výrobcem LDWS je americká společnost Iteris, která dodává tyto 

systémy do některých nákladních vozů v Evropě i v Americe. Původně byly LDWS navrhovány 

právě pro nákladní vozy, ve kterých řidiči cestují na velké vzdálenosti a mohou snadno 

upadnout do stavu, kdy je snadné vyjet u daného pruhu. Do nákladních automobilů se tyto 
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systémy rozšiřují poměrně rychle a nyní už v Evropě jezdí několik tisíc nákladních automobilu 

vybavených tímto systémem. Nalezneme ho i mezi autobusy značky Mercedes-Benz. LDWS 

začíná pronikat i mezi osobní vozy. Konkrétní systémy od společnosti Iteris se začínají 

montovat do některých vozů značky Volvo nebo Nissan. [10] 

Funkce systému 

Návrh mezinárodního standardu, lit [13] udává, jaké funkce musí systém splňovat, aby mohl 

být označován jako LDWS, a zároveň popisuje i nepovinné funkce, které by systém mohl 

implementovat. [10] 

Povinné funkce systému 

Systém musí být schopen monitorovat svůj vlastní stav. To znamená, že musí být schopen dát 

řidiči vědět, zda se nachází v režimu „zapnuto“ nebo „vypnuto“ (pokud lze systém ručně 

zapínat). V případě, že čidla nemohou najít vodící čáru, musí umět signalizovat, že není 

schopen správné funkce. Pro indikaci všech těchto stavů musí být použité standardní symboly. 

Dále musí být systém schopen detekovat pozici vozidla vzhledem k vodící čáře a rozhodnout, 

zda jsou splněny podmínky k zapnutí alarmu. Na závěr musí systém umět varovat řidiče, a to 

buď vizuálně, nebo akusticky. Varování musí být snadno odlišitelné od jiných varovných 

signálu ve vozidle. [10]  

 

5.5.4 Volitelné funkce systému 

Mezi funkce, které jsou naopak nepovinné, patří možnost potlačení varovného hlášení, a to 

jak na přání řidiče, tak jako požadavek systému, když je například vybočení z pruhu 

vyhodnoceno jako záměrné. Pokud je varovné hlášení potlačeno, řidiči by se měl tento stav 

zobrazovat. Dalšími nepovinnými funkcemi je například detekce rychlosti vozidla, která 

umožňuje lépe určit, zdá má dojít k potlačení varovného hlášení (například při brzdění). 

Na cestách, které mají pouze jednu vodící čáru, by systém měl použit přednastavenou šířku 

jízdního pruhu, tak aby si mohl nastavit virtuální vodící čáru i na druhé straně vozidla. Při 

projíždění zatáčkou by systém mohl posunout práh varovného hlášení tak, aby bylo řidiči 

umožněno projíždění „řezáním zatáček“, nicméně by se práh nikdy neměl dostat mimo zónu 

varovného hlášení. Jednou z dalších možností, jak rozšířit funkce systému, je umožnění řidiči 

nastavovat si své vlastní preference. 

Princip vyvolání varovného signálu LDWS má dvě základní pracovní fáze. V první fázi se 

zabývá nalezením vodících čár. Je zkoumána celá šířka snímaného obrazu, následně se 

analyzuje a hledají se přechody mezi tmavými, světlými a zase tmavými pixely. Následně se 
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vyhodnocuje, zda se opravdu jedná o vodící čáru, nebo zda je to jiné vodorovné značení. Po 

nalezení vodící čáry probíhá druhá fáze, kdy je čára monitorována probíhají výpočetní 

algoritmy, které zjišťují, zda se vozidlo vychyluje z pruhu a počítá se čas, kdy by mělo 

teoreticky z pruhu vyjet. 

K těmto výpočtům slouží několik virtuálních linií, vůči kterým se neustále přepočítává 

vzdálenost vozidla. Vnější varovná linie je vzdálená od dělicí čáry maximálně 0,3 m pro osobní 

auta a 1 metr pro nákladní automobily a autobusy. Vnitřní varovná linie by měla být v rozmezí 

mezi 0,75 m a 1,5 m od vodící čáry. Tato vzdálenost závisí na rychlosti, s jakou se vozidlo 

přibližuje k vodící čáře. [10] 

Podrobněji vidíme závislost mezi rychlostí, jakou se automobil blíží k vodící čáře (na ose x, 

[m/s]), a mezi vzdáleností vnitřní varovné linie od vodící čáry (osa y, [m]) na obrazce 2. 

 

Obrázek 2: Závislost mezi rychlostí a vzdáleností [10] 

Práh varovného hlášení je pomyslná linie na silnici, na které když se ocitne kolo vozidla, tak 

systém sepne varovné hlášení (pokud nemá systém důvod varování potlačit). Práh varovného 

hlášení není dán konstantní vzdálenosti od vodící čáry, ale pohybuje se uvnitř zóny varovného 

hlášení, to znamená mezi vnitřní a vnější varovnou linií. Pozice prahu varovného hlášení může 

být pro každé vozidlo jiná, závisí totiž na nastavení parametru (a to jak napevno v systému, 

tak řidičem, pokud to systém umožnuje) a na rychlosti, s jakou se vozidlo přibližuje k vodící 

čáře. Názorné zobrazení varovných linií a prahu varovného hlášení vidíme na obrazce 3. 
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Obrázek 3: Varovné linie, norma ISO [10] 

Současné statistiky ukazují, že se v Evropě stane ročně okolo 26 000 smrtelných nehod. 

Výzkumy odhalily, že tam, kde se používají LDWS se počet nehod významně snižuje. LDWS 

jde ve stopách tříbodového pásu airbagu a je první z do aut montovaných zařízení, která 

předcházejí dopravním nehodám, a pomáhá řidiči hlídat sám sebe. Bližší podrobnosti lze najít 

v normě ISO/CD17361 „ITS-Lane Departure Warning Systems“. [10] 

 

5.5.5 Inteligentní řízení rychlosti (Speed Alert) 

Jedním z nejčastějších (a bohužel i nejnebezpečnějších) prohřešků je vysoká či nepřiměřená 

rychlost. Systém varování a informování řidiče o konkrétním omezení rychlosti na 

komunikacích, ale také doporučení vzhledem k meteorologickým podmínkám či dopravní 

situaci, bylo definováno v projektu Speed Alert pod záštitou ERTICO, lit. [14]. Při testování 

těchto systému je kladen důraz na [10]: 

• odezvu uživatelů, 

• způsoby integrace do vozidel, 

• vliv na bezpečnost provozu a životní prostředí. 

Cílem je vytvoření palubního informačního a varovného systému, jehož použití by mělo být 

dobrovolné. Přesto v některých zemích tyto systémy testují například mladí řidiči, kteří platí 

nepoměrně větší pojištění než řidiči zkušenější. Pokud si mladý řidič nechá jednotku trvale 

monitorující jeho rychlost a upozorňující na její překročení, namontovat a dodržuje předpisy 

má pojištění podstatně nižší. 
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Z hlediska techniky se zařízení vyrábí jako autonomní, hybridní, či využívající infrastrukturu. 

Autonomní zařízení (Plug&Play) je samostatný přístroj napájený z palubní zásuvky, většinou 

s vestavěnou GPS anténou, který prostřednictvím GPS pozičního systém porovnává rychlost 

vozidla s údaji v digitální mapě. Hybridní zařízení je shodné jako předchozí, ale s tím, že navíc 

dostává informace o proměnné omezené rychlosti bezdrátovým přenosem od infrastruktury. 

Zařízení založené pouze na infrastruktuře tvoří jednoduchá jednotka ve vozidle, která dostává 

informaci o omezení rychlosti od infrastruktury prostřednictvím bezdrátové komunikace na 

krátkou vzdálenost. Často se v této souvislosti mluví o „inteligentních“ značkách, které vysílají 

vždy aktuální údaj, například o nastavené rychlosti. 

Snahou je vytvoření jednotného (kompatibilního) systému v celé EU. Zbývá vyřešit ještě 

mnoho technických aspektů, např. jak realizovat jednotku styku s řidičem, a také aspektů 

právních, například kdo je zodpovědný, pokud systém zobrazuje na displeji jiný údaj, než jaký 

je na dopravním značení. [10] 

 

5.6 Systémy na monitorování chování řidiče 

Monitorování řidiče a vozidla – DSS monitoruje kontinuálně, jak reakce řidiče, tak i parametry 

automobilů. Tyto parametry jako např. pohyb volantu, pohyb pedálu atd. se dávají do 

souvislosti s parametry měřenými v automobilu (venkovní teplota, měření námrazy atd.). Ze 

vzájemné korelace těchto parametru je možno odhadnout kvalitu řízení vozidla i momentální 

stav řidiče. Výsledek monitorování parametru je zpětnovazebně zpracováván a slouží k výběru 

vhodné komunikace vozidla s řidičem a k nastavení přiměřených parametrů vozidla. Všechny 

algoritmy musí běžet v reálném čase, a jelikož např. v případě detekování mikrospánku řidiče 

se jedná o zlomky sekundy, systém musí být založen na možnostech predikce typických 

markerů charakterizujících, jak stav řidiče, tak i stav vozidla. Takto koncipovaný systém může 

napomoci předejít mnoha těžkým nehodám. Jedna z aplikací realizovaná miniaturní kamerou 

snímající pohyb očí a speciální algoritmy vyhodnocují pohyby očí, respektive frekvenci zavírání 

očních víček.  

Systém pro sledování únavy řidiče se dostal již i do střední třídy automobilu, kdy někteří výrobci 

vestavují kameru sledující řidiče do A-sloupku dveří (obrázek 4). [10] 
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Obrázek 4: Kamera pro sledování únavy řidiče vestavená do A-sloupku [10] 

  

5.7 Návrh řešení. Popis chytrého automobilu 

Dopravní nehody způsobené nepozorností a únavou řidiče mají často tragické následky, 

protože řidič před nárazem ztrácí zcela vládu nad vozem. Mikrospánek přichází sice náhle, 

nikoli však bez předchozího ohlášení, protože únava osoby sedící za volantem se projevuje 

s velkým předstihem a rozmanitými způsoby. 

A na této skutečnosti jsou postaveny systémy sledování bdělosti či únavy řidiče, které jsou 

v současné době již součástí standardní výbavy celé řady automobilů. Úkolem těchto 

asistenčních systémů není zabránit nehodě nějakým přímým zásahem, ale upozorněním řidiče 

na to, že je pravděpodobně unaven, případně že řídí nepřetržitě již příliš dlouhou dobu, a měl 

by si tedy udělat přestávku na odpočinek, aby nabral nové síly do další etapy své cesty. 

Můj návrh řešení spočíval v tom, že se Škoda Octavia s chytrým systémem skládá z chytrého 

volantu, který určuje způsob držení volantu a sleduje, zda řidič usíná, nebo je vzhůru.  

Technologie určení spánku je poměrně jednoduchá. Když je řidič vzhůru, neustále tlačí na 

volant nebo přemísťuje po něm ruce. Když řidič začne usínat, utrpí infarkt nebo ztratí vědomí, 

síla, s níž působí na volant, se bude prudce snižovat a ruce řidiče se budou pohybovat 

mnohem méně.  

Zařízení se skládá z tenké vodivé dráhy, která je připojená zevnitř podél obvodu volantu (pod 

kůží nebo jiným povlakem). Tato dráha tvoří tenkou fóliovou vrstvu, která vede slabý elektrický 

proud. Držení ruky na „chytrém volantu“ způsobuje vzájemné propojení vrstev fólie, což 

způsobuje zkrat mezi těmito vrstvami (je to založené na stejném principu jako u dotykové 

obrazovky). 

Mikroprocesor sleduje charakteristiku zkratu: intenzitu, frekvenci a místo zkratu, co se týká 

celého povrchu vodiče. Potom počítač využívá tyto získané charakteristiky pro zapamatování 
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běžného stylu řízení každého uživatele. Když se registrované charakteristiky výrazně liší od 

svého standardu, auto přijme signál, že s řidičem něco není v pořádku, a systém po dobu pěti 

vteřin akusticky a vizuálně upozorní, že by si řidič měl dát pauzu. Jestliže během následujících 

10 minut nezastaví, upozornění se opakuje. Pokud řidič znovu nebude reagovat na varování, 

znamená to, že utrpěl infarkt, v takovém případě počítač odešle SOS SMS s informací o řidiči 

a s GPS polohou na centrálu 112. Po vyhodnocení informace bude vyslaná okamžitá pomoc 

k místu nehody. Ilustrační foto můžete vidět na obrazce 5. 

 

Obrázek 5: Chytrý volant (zdroj: www.newatlas.com) 
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6. Ekonomická analýza nákladů navrhovaného řešení 

6.1 Etapy kalkulace vývoje chytrého auta 

Pro smysluplnou realizaci jsem vývoj chytrého auta rozdělila do tří etap vývoje. Je to nutné 

kvůli tomu, aby kalkulace byla co nejrealističtější. Etapy vývoje: 

1. Nejdříve musím udělat kalkulace na prototyp, kde by byl software jednoduchý. Základní 

podmínkou je samoučící schopnost, aby dokázal sbírat data z volantu a rozpoznat vlastně 

charakteristiku řidiče. Tato schopnost sběru dat, již je třeba vypracovat, umožní, že software 

se bude schopen doladovat na řidiče a poté se dokáže doladit individuálně na každého dalšího 

člověka. Software se bude testovat asi rok. 

2. Následně by šel tento prototyp do větší výroby a musela by se udělat testovací série, pokud 

by aut bylo víc. Software budou testovat asi rok. Budou testovat, jak jim funguje testovací série, 

a budou muset zkusit nějaké větší trasy. Největší část celkové kalkulace představuje právě 

testování pokusných aut. 

3. Po testování bude vyrobena nultá série, která musí mít ověření, že výrobní linka vyrábí 

správná chytrá auta. Po tomto testování začíná Start of Production, což je už výroba reálných 

chytrých aut. 

4. Ve čtvrté kalkulaci se budu zabývat počítáním, kolik by stálo toto reálné auto, kdyby se třeba 

rozpočítaly fixní náklady. Spočítám jednotkové variabilní náklady na každou instalaci (třeba 

hardware na volant) do každého auta plus rozpočítám celou investici první až třetí fáze vývoje. 

Ceny jsou přepočítány většinou z EUR na KČ dle aktuálních denních kurzů ČNB. Protože 

nelze stanovit přesné ceny, budou všechny pouze přibližné, vytvořené na základě odhadu. 

 

6.2 Výroba chytrého auta 

Při kalkulaci nesmím zapomenout, že budu specifikovat a testovat chytrý volant v chytrém 

autě. Tento systém se vyvíjí v automobilovém průmyslu podle V-diagramu, kde se vychází ze 

systémové specifikace (viz Diagram 1). 
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 Diagram 1: V-diagram výroby nového auta (zdroj: Autor) 

 

V diagramu 1 systémová specifikace je odpověď na otázku: Co má tento systém dělat? Má 

detekovat, že řidič drží volant, jak ho drží, na základě toho vyhodnocovat, jestli je řidič unavený 

nebo jestli má mikrospánek, případně má systém dát varování, aby řidič neusnul. 

Subsystémová specifikace odpovídá za definované jednotlivé subsystémy. To znamená, že 

potřebuju volant, v něm senzor, poté je potřeba v řídicí jednotce, která bude ten senzor číst, 

a kde bude software pro monitorování chování řidiče. 

Funkce specifikace – zde už přesně popisuju jednotlivé malé části softwaru, co a jak mají dělat, 

jakým způsobem se bude vyhodnocovat únava atd. 

Ve fázi vývoj pracují už na chytrém volantu hardwaroví inženýři, softwaroví inženýři 

a mechaničtí inženýři. V této fyzické fázi se vyvíjí tento produkt. 

Funkční, subsystémové a systémové testování se zabývá testováním, které vyzkouší, jestli 

produkt splňuje všechny požadované funkce.  

V diagramu 2 jsem nakreslila, jaké vzorky bude mít chytrý volant v průběhu výroby. 
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Diagram 2: Vzorkování výroby nového auta (zdroj: Autor) 

 

A-vzorek je první funkční vzorek, který ukazuje, jak zhruba má vypadat finální zařízení. Tento 

vzorek už něco dělá, můžu tedy už něco testovat. 

Pokračuje vývoj B-vzorku, což už je obraz mého finálního produktu. V tomto vzorku je volant, 

který bude mít nějaký tvar, bude vyroben z nějakého materiálu, zhruba odpovídajícímu 

materiálu finálnímu. Aby byl vyrobitelný rychle, používám Rapid prototyping, 3D tisk metody 

a další. Tento software bude nahrubo napsaný, aby správně fungoval. Potom už budu mít 

volant odpovídající specifikaci a zhotovený z materiálu, z něhož má být vyroben finální 

produkt, pouze v malé sérii. K tomu se používá technologie výroby umožňující malé série. Je 

to samozřejmě drahé, ale věřím finální funkčnosti, tomu, že materiály, finální tvar volantu 

a uspořádání celku budou fungovat. Poté otestuju B vzorek a mohu potvrdit, že produkt už 

funguje. V tuto dobu spouštím výrobu výrobního nářadí. Pak se podepíše výroba výrobních 

nástrojů pro sériovou výrobu.  

C vzorek. Až vyrobím sériové nástroje, nalisované plasty, speciální nástroje na obšívání kůží 

kolem volantu atd., udělám výrobní linku pro volant, už můžu vyrábět reálné chytré auto, 

naposledy vyrobená auta testuju. Až po testu se uvolní výroba v autě a začíná Start of 

production, což už znamená výrobu finálního produktu. 

 

6.3 Etapa 1. Kalkulace vývoje prototypu 

Prototyp mého chytrého volantu bude zpracován na simulátoru, protože je to daleko levnější 

než zkušební auto. V případě využití zkušebního auta na prototyp by se vydalo hodně peněz 

na palivo, a proto se jeví simulátor jako nejlepší rozhodnutí pro prototyp.  

Pojmem simulátor se obecně míní něco, co umožňuje evokovat co nejrealističtější napodobení 

nějaké činnosti. Můžeme se s nimi setkat většinou při výuce ovládání a řízení nějakého 
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složitějšího stroje nebo většího technologického celku apod., např. dopravního prostředku, či 

jako se zábavnou formou (automatem, hrou). [18] 

Střední cena silničního simulátoru na trhu je 400 000 Kč. 

V každé fázi budou lidé, kteří budou na projektu pracovat. V této fázi navymýšlení a zpracování 

takových softwarů jako: 

• software zpracovávající data o poloze, 

• software pro monitorování chování řidiče, 

• software pro včasné varování. 

Zapojeno bude 5 programátorů, kteří podle časového harmonogramu budou pracovat jeden 

rok. V České republice můžeme spočítat hodinovou sazbu programátora v průměru 50 eur na 

hodinu. Pracovní rok má 1680 hodin, jestliže budeme mít 5 pracovníků, vyjde mi: 

5 × 1680 × 50 = 420 000 eur 

Jestliže převedeme 420 000 eur na české koruny, vychází mi 10 500 000 Kč. 

Náklady na mzdy pracovníků kalkuluju na 1hodinu práce v tzv. superhrubé mzdě dle platné 

legislativy ČR 2018.  

Tzv. superhrubá mzda je to, co by se ve skutečnosti mělo nazývat mzdou hrubou. Jde o 

celkové peníze, které zaměstnavatel platí zaměstnanci a jejichž část končí ve veřejných 

rozpočtech. [19] 

Během se vývoje volant bude muset různě upravovat, přidělávat nebo měnit čidla a jejich 

citlivost, a vzhledem k tomu, náklady na prototyp volantu byl by průměrně 200 000 Kč. 

Princip fungování softwarů je popsán v kapitole 5.6. Kalkulace jsem uvedla v tabulce 9. 

 

Tabulka 9: Kalkulace vývoje prototypu (zdroj: Autor) 

Název Cena  

Tým programátorů (5 lidé) 10 500 000 Kč 

Simulator 400 000 Kč 

Prototyp volantu 200 000 Kč 

Celkem na vývoj prototypu  11 100 000 Kč 
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6.4 Etapa 2. Kalkulace vývoje testovací série 

Testování bývá ve dvou verzích: deterministické a statistické testování. 

Deterministické testování – přesně deterministicky změření komponentů. Většinou probíhá 

v laboratoři za přesných podmínek, volant má algoritmus, určitou odezvu na určité chování 

řidiče. Naprogramované rameno robota bude s volantem trhat, protože potřebuju znát jeho 

odezvu. Nějaký snímač bude přesně měřit, co se děje a bude sledována odezva algoritmu. 

Takže se provádí testování za teplotních podmínek, třeba jak se chová chytré auto při –40 °C 

nebo při +50 °C. 

Statistické testy vyzkouší jízdu na reálném autě na různých silnicích. 

V diagramu 3 jsem uvedla, jak má vypadat statistické testování chytrého auta. Nejdříve 

testovací řidič přinese nějaký záznamník, což je data recorder, auto vyjede a bude řídit 5 hodin, 

potom se data recorder musí vyjmout na analýzu. Analýzu výsledků provádí programátor, 

většinou se při ní ukážou nějaké chyby. Následně musí programátor chyby opravit a začíná 

opět nové testování. 

 

Diagram 3: Testování chytrého auta (zdroj: Autor) 

 

Pro statistické testování bude vyrobeno 5 pokusných chytrých aut. Většinou je testovacích aut 

víc, může to být 20 aut, ale na těch se zkouší všechny komponenty v autě. Takže pokud budu 

testovat jenom chytrý volant, testy na 5 autech budou stačit. 

Testovací tým pro statistické testování se skládá z pěti pracovníků, kteří budou zkoušet 

pokusná auta, plus dvou programátorů, kteří budou analyzovat a opravovat chyby. Podle 

pracovního práva smí člověk řídit 8 hodin denně plus potřebuje čas na nějakou přípravu, než 

auto vyjede, na nějaké stažení dat po jejich zpracování, než se vrátí, a vyjde mi, že jeden 

člověk může řídit 5 hodin denně. Na jeden rok je to průměrně 1000 pracovních hodin, přičemž 
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řidič má průměrnou mzdu 750 Kč za hodinu. V případě programátorů, jak bylo napsáno výše, 

se výše mzdy pohybuje v průměru kolem 1 250 Kč, přitom jeden rok má 1 680 pracovních 

hodin. Vezmeme v úvahu výše uvedené údaje a spočítáme mzdu všech pracovníků: 

5 × 1000 × 750 = 3 750 000 Kč. 

2 × 1250 × 1680 = 4 200 000 Kč. 

3 750 000 + 4 200 000 = 7 950 000 Kč. 

Mzda pracovníků uvedena v tabulce 10 jako „testovací tým“. 

Většinou se při testování objeví chyby, které pak musí být opraveny. To znamená, že během 

vývoje prototypu a jeho vyzkoušení na simulátoru to bude nějak fungovat, algoritmus se bude 

zdát vyladěný, že chytrý volant reaguje dobře, ale když ho dáte do auta, zjistíte, že to funguje 

jinak. Protože na simulátoru sedí člověk staticky, je v relativně pohodlnějším prostředí než 

testování v reálném autě, kde nám svítí sluníčko do obličeje, kolem je zima, silnice namrzá 

a musíte se hodně soustředit na silnici. Ten algoritmus potřebuje ladit během testování. 

V tabulce 10 náklady na opravu chyb zahrnuje v sobě mzdu programátora, kde jeden 

programátor vydělává 1250 Kč za hodinu, nad opravami chyb bude pracovat 1680 hodin: 

1250 × 1680 = 2 100 000 Kč. 

Deterministické testování se bude provádět v laboratoři, které je v rámci testovacího zařízení. 

V laboratoři bude testovat a sledovat testovací auto jenom jeden programátor, a podle 

časového harmonogramu testování bude trvat 153 dny. Jak bylo uvedeno v kapitole 6.3, mzda 

programátoru je 1 250 Kč, samotné aktivní testování bude prováděno průběžně, odhadem 

stanovme přímé aktivní testování na 600 hodin, a vychází nám tak: 

1 250 Kč × 600 = 750 000 Kč. 

Náklady na laboratoř jsou tvořeny uvedenou mzdou testera a dále poměrným odpisem 

materiálního vybavení testovacího centra automobilky po dobu používání. Tento poměrný 

odpis pro účely hrubé kalkulace v diplomové práci odhaduji na 50 000 Kč. 

Pro kalkulace jsem uvedla spotřební palivo na 5 aut, na každé auto při testování budou náklady 

v průměru na 50 000 km.  

Odpis úprav je nutný proto, že může dojít k drobnému nabourání automobilu, k nějakým 

nákladům při testování. Tento odpis nelze zcela přesně stanovit, ale pro účely hrubé kalkulace 

v diplomové práci jej odhaduji na 1 000 000 Kč. 
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Hlavním úkolem testování je určit, jak bude software fungovat, jak systém reaguje na 

mikrospánek nebo na srdeční záchvaty, zda bude včas vydáno zvukové varování, jak se auto 

bude chovat na trati apod. 

Na 5 pokusných chytrých autech, což budou testovací auta, bude namontován software z výše 

uvedeného prototypu a pak budou testována. V tabulce 10 je uvedena kalkulace vývoje 

testovací série. 

 

Tabulka 10: Kalkulace vývoje testovací série (zdroj: Autor) 

Název Cena  

Testovací auto + testovací zařízení (550 000 + 200 000) ×5 = 3 750 000 Kč 

Testovací tým 7 950 000 Kč 

Odpis úprav 1 000 000 Kč 

Spotřební palivo 88 000 Kč × 5 aut = 440 000 Kč 

Laboratoř* 800 000 Kč 

Oprava chyb 2 100 000 Kč 

Celkem na vývoj testovací série 16 040 000 Kč 

* Testovací vybavení je využíváno v rámci testovacího centra a kalkulováno poměrným odpisem. 

Testování softwaru je empirický technický výzkum kvality testovaného produktu nebo služby 

prováděný za účelem poskytnutí těchto informací všem zainteresovaným. Testování je tedy 

zejména o doladění produktu, co má dělat. 

Proces testování je podmnožinou procesu ověřování a plánování kvality. Proto mohou být 

úkoly testovacího týmu dosti široké a na modelech životního cyklu pozorujeme, že testovací 

disciplína se nejen protahuje do celého vývoje, ale často nahrazuje zajišťování kvality. 

Součástí zjišťování informací o kvalitě je reportování nalezených problémů – softwarových 

chyb. Proces testování začíná stanovením vize a cílů testování. Dále se určí záběr testování, 

tedy co vše je třeba testovat, vybírají se testy, sbírají data a připravují nástroje, které tým k 

testování potřebuje. Navíc se kontroluje, zda všechny požadavky na produkt jsou ve formě, 

aby bylo možno jednoznačně zkontrolovat jejich splnění. Samotné testování probíhá 

zkoumáním produktu na několika úrovních a reportováním nalezených skutečností. Proces 

testování se často provádí ve více iteracích, kdy každá iterace začíná předáním nové verze 

produktu testům. [15] 
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6.5 Cena klasického automobilu 

Cílem této podkapitoly je ukázat cenu klasického automobilu, což je Škoda Octavia. Jelikož 

ten chytrý volant nasadíme do Škody Octavii, a možná, že ten chytrý volant bude v budoucí 

čtvrté generaci. 

Zvolila jsem klasický automobil na benzínu třetí generace Škody Octavia, protože podle 

statistiky je to neprodávanější značka v České republice. 

Škoda Octavia je automobil nižší střední třídy vyráběný českou automobilkou Škoda od 

roku 1996. V modelovém roce 2001 prošla Octavia faceliftem. V roce 2004 byla na trh 

uvedena druhá generace vozu, která modernizací prošla na sklonku roku 2008. První 

generace byla po představení následníka dále úspěšně prodávána pod názvem Octavia Tour. 

V závěru roku 2010 byla její výroba ukončena a pod názvem Octavia Tour II se do nabídky 

dostala Octavia druhé generace, technicky totožná s modernizovaným provedením, ale s 

vnějším vzhledem odpovídajícím stavu před modernizací v roce 2008. Tento model však nebyl 

příliš úspěšný i proto, že byl nabízen pouze s benzínovými motory o objemu 1,4 a 1,6 l. Dalším 

důvodem je určitě i to že již v roce 2012 byl nahrazen modelem Rapid. Na rozdíl od Octavie 

Tour II, která byla de facto plnokrevnou octavií, jen s okleštěnou nabídkou motorů a výbavy, 

je Rapid pravověrným nízkonákladovým liftbackem. Třetí generace Octavie (obrázek 6) se 

objevila na sklonku roku 2012, v roce 2017 prošla faceliftem a v srpnu 2017 se stala třetím 

nejprodávanějším autem Evropy. [16] 

 

Obrázek 6: Třetí generace Škody Octavia. 
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V tabulce 7 jsou uvedeny ceny nové Škody Octavii ve třech paketech: Active, Ambition, 

Fresh. Spotřeba CNG je uvedena v m3/100 km. [17] 

 

 Tabulka 11. Ceny Škody Octavii [17]  

Motorizace Komb. Spotřeba 

[l/100 km] 

Komb. Emise 

[g/km] 

ACTIVE 

(v Kč) 

AMBITION 

(v Kč) 

FRESH 

(v Kč) 

1,4 TSI/110 kW 5,2 121 454 900 510 900 483 900 

1,6 TDI/85 kW 4,1 106 486 900 542 900 515 900 

 

 

6.6 Výpočet variabilních nákladů na vybavení chytrého auta 

V tabulce 12 jsem uvedla, z čeho se bude skládat chytrý automobil a volant.  

Nejdůležitějším vybavením je chytrý volant. Jednotkové náklady na chytrý volant jsem 

konzultovala při osobní návštěvě v továrně Škoda Auto. V rámci konzultace jsme došli 

k závěru, že chytrý volant bude pro každé auto stát průměrně 7000 Kč.   

Standardní cena za lokátor GPS je 7000 Kč na každé auto. Protože lokátor se využívá pro 

více funkcí automobilu nesouvisejících s chytrým volantem, bude pro chytrý volant využívána 

jen poměrná část těchto funkcí a tím i celkových nákladů na GPS lokátor. Odhadněme, že 

chytrý volant využije 20 % z celkového „strojního času“ GPS lokátoru. Pak kalkulované náklady 

GPS lokátoru pro jednotkovou cenu chytrého volantu budou 0,2 * 7000 = 1 400 Kč. 

Tržní cena za miniaturní kameru je 3 000 Kč. 

Střední cena na trhu za počítač do auta je 15 000 Kč. 

 

Tabulka 12: Výpočet nákladů na vybavení chytrého auta (zdroj: Autor) 

Hardwarové vybavení Cena  

Chytrý volant  7 000 Kč 

Miniaturní kamera 3 000 Kč 

Lokátor GPS* 1 400 Kč 

Počítač 15 000 Kč 

Celkem náklady  26 400 Kč 

* Lokátor GPS je využíván i jinými funkcemi auta, proto je v rámci chytrého volantu kalkulována poměrná část 
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6.7 Etapa 3. Kalkulace přípravy sériové výroby a jeho testování 

Po testování dochází na vývoj přípravy sériové výroby, což už je výroba výrobních nástrojů. 

Vyrábí se nultá série, je to C-vzorek (viz Diagram 2) toho auta a tento vzorek ještě testujeme. 

Potřebujeme krátké testování jako ověření toho, že z výrobní linky odcházejí správné výrobky. 

Obvykle se v tomto testu už nic neopravuje, je to skutečně zjištění, že výroba jde správně. 

Případně pokud se najde chyba, opravují ji výrobní nástroje, protože samotný produkt už je 

doladěný a vyzkoušený v druhé etapě. V tomto vývoji musí být vyráběna výrobní linka, na které 

se pak budou vyrábět chytré volanty.  

Co se týče sériových aut, jejichž správnost musíme testovat, tak je už vlastně máme, protože 

dřív, ve druhé etapě vývoje, jsme skončili testování na pěti autech, můžu z toho vzít dva auta, 

a dám do nich další náklady. Pro statistické testování potřebuju dva lidi, kteří budou zkoušet 

dva měsíce, a pro deterministické testování potřebuju jednoho člověka na 2 měsíce. Všechny 

ceny jsem uvedla v tabulce 13.  

Všechny ceny v této fázi jsem kalkulovala na základě konzultace v továrně Škoda, o které 

jsem napsala v kapitole 5.1. 

 

Tabulka 13: Kalkulace přípravy sériové výroby (zdroj: Autor) 

Název Cena 

Výrobní nástroje 15 000 000 Kč 

Deterministické testování  350 000 Kč 

Statistické testování 500 000 Kč 

Celkem náklady 15 850 000 Kč 

 

 

6.8 Etapa 4. Kalkulace ceny chytrého automobilu 

V poslední etapě bych chtěla zjistit cenu navrhovaného automobilu. Pro určení konečné 

hodnoty je třeba přidat k ceně náklady na vývoj první až třetí fáze vybavení chytrého volantu 

a automobilu. 
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Tabulka 14: Vývojové náklady (zdroj: Autor) 

Název Cena 

Etapa 1. Kalkulace prototypu 11 100 000 Kč 

Etapa 2. Kalkulace testovací série 16 040 000 Kč 

Etapa 3. Kalkulace přípravy sériové výroby 15 850 000 Kč 

Celkem náklady na vývoj chytrého auta 42 990 000 Kč 

 

Graf 5: Vývojové náklady 

 

Po propočtu vývoje máme vývojové náklady, které jsou uvedeny v tabulce 14 a v grafu 5,   

a náklady na strojní zařízení, které jsou fixní. Máme ale ještě amortizaci, na začátku to 

pořídíme jako fixní náklady, ale v průběhu výroby ještě musíme amortizovat. Pak jsou náklady 

na produkt a plus výrobní cena, což bývá většinou cena práce jenom na jednu jednotku, to 

znamená na jedno auto. Fixní náklady je nutné vydělit počtem vyrobených kusů. Poté dojde 

na výpočet jednotkové ceny. 

Abych mohla rozpočítat fixní náklady, musím vědět, kolik kusů aut s chytrým systémem 

vyrobím. Podle statistiky vyrábí firma Škoda za jeden rok 1 300 000 kusů automobilů, z toho 

průměrně 500 000 kusů představuje Škoda Octavia. Kalkulujme, že v jedné sérii bude 

vyrobeno průměrně 200 000 kusů aut Škoda Octavia s chytrým systémem.  

Pro výpočet ceny chytrého auta vydělíme fixní náklady počtem vyrobených kusů: 

42 990 000 ÷ 200 000 = 214,95 

Tuto částku přičteme k variabilním nákladům na jedno auto: 
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26 400 + 214,95 ≈ 26 650 Kč. 

Škoda Octavia s chytrým volantem se zdraží o 26 650 Kč. V tabulce 15 a v grafu 6 jsem pro 

porovnání uvedla ceny na klasický automobil Škoda Octavia s balíčkem Ambition, a vytvářila 

jsem nový balíček pro automobil s chytrým systémem s názvem Ambition Smart. 

 

Tabulka 15: Srovnávací ceny pro klasický a chytrý automobil  (zdroj: Autor) 

Motorizace Komb. 

Spotřeba [l/100 

km] 

Komb. Emise 

[g/km] 

AMBITION 
(v Kč) 

AMBITION 
SMART 
(v Kč) 

navýšení 
ceny v % 

1,4 TSI/110 

kW 

5,2 121 510 900 537 550 o 5,2 % 

1,6 TDI/85 kW 4,1 106 542 900 569 550 o 4,9 % 

 

Graf 6: Srovnávací ceny pro klasický a chytrý automobil (zdroj: Autor) 

 

 

6.9 Časový harmonogram 

Každé plánování potřebuje aspoň hrubý časový harmonogram. V tabulce 16 a v diagramu 4 

jsem uvedla časový harmonogram pro vývoj chytrého volantu. Na realizaci automobilu Škoda 

Octavia s chytrým volantem bude potřeba 3 roky.
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Tabulka 16: Časový harmonogram (zdroj: Autor) 

Etapa vývoje Zahájení Doba trvání Předchůdci Dokončení 

Vývoj prototypu 01.07.2018 305 3 29.04.2019 

Realizace testovací série + statistické testování 03.05.2019 337 7 28.03.2020 

Deterministické testování 29.03.2020 153 3 26.08.2020 

Příprava sériové výroby 27.08.2020 70 5 31.10.2020 

Konečné testování sériové výroby 01.11.2020 115 4 20.02.2021 

Start of Production 21.02.2021 
   

 

Diagram 4: Časový harmonogram (zdroj: Autor) 
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6.10 Ohodnocení přínosů při snížení dopravních nehod 

Pro přesnější ohodnocení přínosů (snížení počtu nehod) by bylo nutno provést celou řadu 

studií, které v současné době nejsou v potřebném rozsahu k dispozici.  Předpokládám, že 

chytrý volant by byla jednoznačně pozitivní inovace, jelikož veškeré případné negativní vlivy 

by byly zachyceny již ve fázi vývoje a testování. Z pohledu studenta univerzity však v tuto chvíli 

nemám k dispozici podklady pro stanovení konkrétního počtu snížení dopravních nehod a 

jejich závažnosti, tedy vzniklých škod na zdraví a majetku. Proto přínosy pro potřeby diplomové 

práce spekulativně odhaduji. 

Existují generace aut, různé verze aut používají různou verzi technologií.  Takže auto má 

v sobě velké množství elektroniky, každá funkce v autě má v sobě elektronickou řídicí 

jednotku. Chytrý volant má také svou elektronickou řídicí jednotku a ta je spojována počítačem. 

Cena nového automobilu záleží na tom, jestli zároveň vyvíjíte všechny ty řídicí jednotky nově 

a jestli vytvoříte novou generaci celého auta, nebo jestli chcete vyvíjet jenom volant.  

V mém návrhu řešení zůstává celý automobil Škoda Octavia stejně jako ve třetí generaci 

a pouze chci do něj přidat chytrý volant. A proto jsem cenu zjistila takovým způsobem, že jsem 

k ceně Škody Octavii přičetla jenom variabilní a rozpočítané fixní náklady.  

Podle informace z tabulky 4, počet nehod za rok 2016 v stavu řidiče „unaven, usnul, náhlá 

fyzická indispozice“ je 981, a v stavu „nemoc, úraz“ je 58. Podle mého spekulativního 

předpokladu, pokud lidé budou používat chytrý automobil, počet nehod z důvodu únavy nebo 

mikrospánku se může snížit přibližně o 25 %, v případě srdečního záchvatu nebo jiné nemoci 

přibližně o 20 %. V tabulce 16 a v grafu 7 je uveden počet nehod v případě využití chytrého 

automobilu.  

Tabulka 16: Počet nehod v případě využití chytrého automobilu (zdroj: Autor) 

Přehled nehod podle stavu 

řidiče 

Počet nehod za rok 

2016 

Počet nehod v případě 

využití chytrého auta 

Unaven, usnul, náhlá fyzická 

indispozice 

981 736 

Nemoc, úraz 58 47 
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Graf 7: Počet nehod v případě využití chytrého automobilu (zdroj: Autor) 

 

Podle tabulky 6 je průměrná výše škody na jednu nehodu v roce 2016 celkem 58 709 Kč. 

Z tabulky 16 můžeme vidět, že v případě využití chytrého auta se počet nehod sníží o 256. 

Jestliže se spojí tyto informace, dostaneme přibližnou ekonomickou výhodu: 

256 × 58 709 Kč = 15 029 504 Kč. 

Spekulativně stanovený roční ekonomický přínos chytrého auta vlivem snížení škod na 

majetku při nehodách je 15 029 504 Kč. 

 

6.11 Ekonomická návratnost projektu 

Přínosy projektu (očekávané přínosy) jsou důvod realizace projektu jako takového. Přínosy 

a cíl projektu spolu tvoří tzv. „byznys případ projektu“ (investice do projektu – dosažení 

cílového stavu musí být vyvážena adekvátními přínosy). [20] 

Základem kalkulace finančního přínosu bude zvýšený počet prodaných kusů aut Škoda 

zákazníkům. Škoda Auto může funkcí „Smart volantu“ využít v marketingu a tím navýšit prodej. 

Podle statistiky, vyrábí firma Škoda každý rok 500 000 kusů aut Škoda Octavia. Spekulativně 

odhaduji, že vlivem dobře cílené reklamy by se čistě díky vylepšení vozů Octavia navýšil jejich 

odbyt o 0,5 % (tedy o 2 500 vozidel ročně). Na základě výročních zpráv Škoda auto, a.s. 

uvažuji [22], že na 1 vozidle Škoda Octavia vydělá 20 000 Kč (náklady na volant navýšily cenu, 

0

200

400

600

800

1000

1200

Unaven, usnul, náhlá fyzická indispozice Nemoc, úraz

Počet nehod za rok 2016 Počet nehod v případě využití chytrého auta

http://www.pmconsulting.cz/slovnikovy-pojem/cil-projektu/


61 
 

takže čistý zisk zůstává konstantní u auta s chytrým volantem i bez chytrého volantu). Pak 

tedy finanční přínos pro Škoda Auto, a.s. bude: 

20 000 × 2 500 vozidel = 50 000 000 Kč ročně. 

Pak postupujeme podle vzorce pro čistou současnou hodnotu (NPV) [23]: 

 

kde: 

t = doba v letech od zahájení projektu,  

r = diskontní sazba, 

CF = generovaný peněžní tok v daném roce. 

Čistá současná hodnota (ČSH nebo NPV) je metoda využívaná pro zhodnocení investic, která 

je založena na metodice diskontovaných peněžních toků. NPV ukazuje částku, o kterou se 

zvýší bohatství akcionářů a počítá se jako součet současných hodnot budoucích peněžních 

toků po celou dobu trvání investičního projektu. Vychází tak z relevantních budoucích 

peněžních toků (volné cash-flow – FCF) pro každý rok trvání projektu, cash-flow každého roku 

diskontuje na současnou hodnotu a současné hodnoty skrz veškeré roky trvání projektu sčítá. 

NPV životaschopného projektu musí být pozitivní. 

• pokud je NPV> 0 → investice firmě přináší přidanou hodnotu → investici lze přijmout  

• pokud NPV <0 → investice firmě nepřináší přidanou hodnotu → měla by být zamítnuta. [23] 

Nejprve musíme odvodit vhodnou diskontní míru. Pro projekt tohoto typu, který bude 

realizovaný velkým závodem Škoda auto, a.s. bude nejvhodnější mírou Max (inflace, náklady 

kapitálu včetně případných oportunitních nákladů). Uvažujme dlouhodobě, že náklady kapitálu 

jsou v případě Škoda auto, a.s. vyšší než inflace. Při znalosti přesných čísel a přesné prognózy 

chování finančních trhů bychom tedy postupovali podle vzorce pro výpočet WACC [24]. 

Vzhledem k tomu, že NPV budeme kalkulovat na mnoho let dopředu a z důvodu současné 

velmi aktivní fiskální politiky Evropské centrální banky lze obecně velmi těžko odhadovat vývoj 

úrokových sazeb na finančních trzích, bylo by použití vzorce WACC počítání přesných 

výsledků na základě pravděpodobně velmi nepřesných vstupních dat. Z tohoto důvodu 

spekulativně odhadneme, že náklady na kapitál budou v následujících 8 letech v průměru 

odpovídat 3 %, co by, předpokládejme, mohla být dlouhodobě udržitelná úroková sazba 

teoretických 10letých dluhopisů, které by Škoda auto, a.s. sama vydala v případě nedostatku 
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kapitálu, nebo do kterých by naopak mohla investovat v případě přebytku kapitálu. Pro 

následující výpočty tedy požijeme diskontní sazbu r = 3 %. 

Pro hodnocení projektu volím dobu 5 let od uvedení inovace do výroby. Příprava inovace dle 

harmonogramu v kapitole 6.9 potrvá 3 roky. Předpokládejme pro zjednodušení rovnoměrné 

čerpání rozpočtu 42 990 000 Kč. Výpočet bude do 7. roku, což bude 5. rok od uvedení do 

výroby a 8 let od zahájení projektu. Rok zahájení projektu bude rok 0: 

 

0. rok NPV = (- 42 990 000/3) / (1+0,03)0 = - 14 330 000 Kč. 

1. rok NPV = - 14 330 000 + (-42 990 000/3) / (1 + 0,03)1 = - 14 330 000 Kč + (- 13 912 621 

Kč) = - 28 242 621 Kč. 

2. rok NPV = - 28 242 621 + (- 42 990 000/3) / (1+0,03)2 = - 28 242 621 Kč + (- 13 507 399 

Kč) = - 41 750 020 Kč. 

3. rok NPV = - 41 750 020 + (50 000 000) / (1+0,03)3 = - 41 750 020 Kč + 45 758 214 Kč = 

4 008 194 Kč. 

4. rok NPV = 4 008 194+ (50 000 000) / (1 + 0,03)4 = 4 008 194Kč + 44 424 700 Kč = 

48 432 894 Kč. 

5. rok NPV = 48 432 894 + (50 000 000) / (1 + 0,03)5 = 48 432 894 Kč + 43 133 195 Kč = 

91 566 089 Kč. 

6. rok NPV = 91 566 089 + (50 000 000) / (1 + 0,03)6 = 91 566 089 Kč + 41 876 047 Kč = 

133 442 136 Kč. 

7. rok NPV = 133 442 136 + (50 000 000) / (1 + 0,03)7 = 133 442 136 Kč + 40 657 017 Kč = 

174 099 153 Kč. 

V grafu 8 je zobrazena čistá současná hodnota do 7. roku. 
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Graf 8: NPV do 7. roku (zdroj: Autor) 

 

 

Jelikož čistá současná hodnota investice se z pohledu Škoda auto, a.s. jeví jako kladná již v 

prvním roce uvedení do výroby a v 5. roce bude mít hodnotu 17 852 386 Kč, je navrhovaný 

projekt ekonomicky výhodné realizovat. Z pohledu automobilky je tedy projekt v diplomové 

práci navrhovaného chytrého auta ekonomicky zajímavý. 
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7. Závěrečné zhodnocení a doporučení 

Cílem této práce bylo navrhnout projekt chytrého automobilu, který dokáže snížit 

pravděpodobnost výskytu dopravních nehod z důvodu usnutí řidiče, srdečních záchvatů či 

ztráty vědomí, a hlavně zjistit, jestli moje navrhované řešení přinese, nebo nepřinese výsledek 

v budoucnosti.  

V úvodu práce jsem popsala problematiku dopravních nehod v současné době a také jsem 

popsala zdravotní stavy člověka, které řidič nemůže žádným způsobem předvídat a ovlivňovat 

ji. 

V první kapitole jsem stručně popsala definici inteligentního automobilu a uvedla statistiku, 

které naznačují, jaké výrobci automobilů vedou v inteligentní a bezpilotní technologii vozidel. 

Další kapitola se týká analýzy nehodovosti vlivem usnutí nebo náhlé zdravotní indispozice. 

Nejprve jsem popsala teorii dopravních nehod, jejich charakteristiky a jaké vůbec jsou. Ve 

druhé a hlavní části této kapitoly jsem uvedla informace týkající se nehod v České republice 

do roku 2016. Bylo vytvořeno několik tabulek, které poskytují informace o hlavních příčinách 

nehod a nejčastějších nehod pro letošní rok. Nejpotřebnější informace pro mě však byly v 

tabulce 4. Všechny informace byly převzaty z oficiálních zdrojů Policie České republiky. 

Ve třetí kapitole jsem se zabývala takovou teorií jako Dopravní psychologie. Toto téma je velmi 

rozsáhlé a zajímavé pro studium. V této kapitole můžete vidět, kolik faktorů v psychologii 

ovlivňuje řízení řidiče. A nejdůležitější pro mě byl popis takových stavů jako mikrospánek, 

únava a srdeční záchvaty. 

V další kapitole jsem popsala oficiální informace ohledně hospodářských škod dopravní 

nehody v roce 2016. Popsala jsem, kolik škod přináší nehody na území České republiky. Také 

tam je informace o tom, jak moc je škodlivá v průměru jedna nehoda. Bohužel neexistují 

oficiální údaje o nehodách při poškození, ke kterým dochází kvůli únavě, mikrospánku a 

infarktu. Ale máme údaje o tom, kolik nehod v roce bylo v důsledku výšeuvedených situací, a 

proto jsem dokázala vyčíslit hospodářské škody vlivem předmětné nehodovosti, které lze vidět 

v tabulce 7. 

Nejdůležitějším bodem práce bylo samozřejmě návrh řešení, s čímž byla spojená kalkulace 

vývoje chytrého automobilu. Nejprve jsem popsala, jaké inteligentní systémy pro automobily v 

současné době existují, a to systémy, které ovlivňují na zjišťování chování řidiče. Dále jsem 

popsala, jak má vypadat moje řešení této problematiky. Co, kdy a jak má fungovat jsem 

popsala na konci této kapitoly. Vzhledem k tomu, že dělám tuto diplomovou práci více s 

ekonomickým zaměřením a ne z technického, nemůžu říct, že jsem si zabývala technickým 

vybavením pro toto auto. 
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Stěžejní kapitolou práce je výpočet vývoje chytrého auta. Samotný proces navrhování a výroby 

nových vozů je rozdělen do tří etap. Výpočty jsem rozdělila do čtyř etap. V první fázi jsem 

vyčíslila náklady na tvorbu softwaru. Druhou etapou byl výpočet testovaných vozidel. Mohu 

říci, že táto fáze výpočtu byla nejtěžší, protože není možné určit, kolik chyb bude v autě, když 

bude zajištěno chytrým volantem. Třetí a nejnákladnější část kalkulace, to byla ta nejdůležitější 

věc – spočítat, kolik budou stát výrobní nástroje. Také v této části jsou náklady na testování 

jízdy autem, protože před uvedením vozu do sériové výroby provádí se kontrola několika 

automobilů. A v poslední, čtvrté fázi jsem určila cenu navrhovaného inteligentního vozu. 

Samozřejmě všechny ceny byly přibližné, protože v reálném procesu při navrhování a výrobě 

inteligentního stroje se ceny mohou lišit. 

Většina nákladů se odvádí za práce programátorům, elektrikářům a mechanikům. V každé fázi 

výroby bude třeba zapojit do vývoje odpovídající odborníky, a jejich plat závisí na tom, jak 

dlouho pracovali v tomto stádiu výroby. 

Finanční analýza provedená v kapitole 6 ukázala, že realizace tohoto projektu bude stát téměř 

40 milionů, ale následně každý rok bude Škoda Auto a.s. mít finanční přínos 50 milionů.  

Diskontovaná čistá současná hodnota investice vyšla pozitivně již v 1. roce uvedení chytrého 

auta do výroby. Z pohledu automobilky je tedy projekt v diplomové práci navrhovaného 

chytrého auta ekonomicky zajímavý. 

Důležitým faktorem je záchrana životů řidičů. Pokud v této práci navrhované chytré vozidlo 

sníží dopravní nehody o 250 nehod ročně, a to vezmeme alespoň 10 %, ukáže se, že bude 

možné, aby se zabránilo 25 úmrtí řidičů na silnicích. Myslím si, že takové výsledky by byly pro 

společnost velmi užitečné a takový projekt by mohl vyřešit vážné problémy. 

Věřím, že tato diplomová práce bude přínosná pro inovační týmy automobilových společností 

a v budoucnu se navrhované inteligentní automobily budou objevovat se na silnicích. 
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