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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce „Posouzení aktuálnosti TP 171 z hlediska vozového parku  

a vlivu na bezpečnost“ je analýza současného stavu vozového parku s ohledem na vývoj 

vnějších rozměrů vozidel, a to zejména na jejich rostoucí trend. Práce zachycuje význam 

zpracovávaného dokumentu, výchozí literaturu, odkud byl čerpán postup výpočtu,  

ale především definuje termín směrodatné vozidlo a způsob, jakým jsou jeho rozměry 

stanoveny. Cílem práce je odhalit, zdali jsou rozměry směrodatného vozidla v TP 171 z roku 

2004 stále vyhovující, nebo si současné složení vozového parku žádá nutnou aktualizaci  

pro zachování bezpečnosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Osobní automobil, model, bezpečnost, směrodatné vozidlo, 85% kvantil, vlečné křivky, 

obalové křivky, Centrální registr vozidel
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ABSTRACT 

The subject of the master thesis "Assessment of TP 171 in Terms of Vehicle Fleet and Impact 

on Safety" is an analysis of the current state of the vehicle fleet with regard to the evolution  

of the external dimensions of vehicles, in particular their increasing trend. The thesis captures 

the importance of the document under consideration, the initial literature from which  

the calculation procedure was drawn, but above all it defines the term reference vehicle  

and the way in which its dimensions are determined. The aim of the thesis is to reveal whether 

the dimensions of the reference vehicle in TP 171 of 2004 are still satisfactory or whether  

the current vehicle fleet composition requires a necessary update to maintain safety. 

KEYWORDS 

Passenger car, model, safety, reference vehicle, 85% quantile, towing curves, packaging 

curves, Registry of motor vehicles 
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Seznam použitých zkratek 

CRV  Centrální registr vozidel 

ČSN  Česká technická norma 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EHK  Evropská hospodářská komise 

EU  Evropská unie 

ID  Identifikace 

LUV  Lehký užitkový vůz 

MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky  

NA  Nákladní automobil 

OA  Osobní automobil 

RSV  Registr silničních vozidel 

RZ  Registrační značka 

SDA  Svaz dovozců automobilů 

SPZ  Státní poznávací značka 

TP  Technické podmínky 

VIN  Identifikační číslo vozidla 
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Úvod 

Nelze říci, že by vývoj vozidel probíhal pouze po určitou dobu v rámci desetiletí či tisíciletí. 

Vývoj vozidel je možné pozorovat neustále. Stále nové trendy vyžadují úpravu dílčích částí 

karoserií. Automobilový průmysl a s ním spojená neustálá inovace vozidel si žádá ověření, 

zdali se vývoj vozidel promítl i skrze výraznější změny vnějších rozměrů vozidel. 

Netřeba ani zdlouhavě ověřovat rozměry jednotlivých generací modelů vozidel. Obecně 

známým faktem je, že rozměry vozidel se stále více a více zvětšují. Větší komfort, současně  

i potřeba po neustále větším zavazadlovém prostoru, to všechno se projevuje v neustálé 

snaze konstruktérů těmto požadavkům vyhovět. Jak jinak toto uskutečnit než změnou 

vnějších parametrů vozidla, a to především délky, šířky, výšky vozidla, popřípadě jeho 

rozvoru. Právě díky rostoucím hodnotám těchto dílčích parametrů jsou vozidla schopná plnit 

tyto neutuchající požadavky zákazníků. To se projevuje napříč všemi kategoriemi osobních 

vozidel, nýbrž k tomu přispívá i stále větší obliba sportovně užitkových vozů oproti době,  

v níž ověřovaný dokument – technické podmínky TP 171 (dále jen TP) vznikly.  

Práce má za cíl zanalyzovat skladbu současného stavu vozového parku se zaměřením na 

kategorii osobních automobilů za účelem stanovení, zdali došlo od dob vydání TP z prosince 

roku 2004 k významnějšímu vývoji ve smyslu výraznějších změn vnějších parametrů vozidel. 

V případě, že by výsledek shledal značné změny dílčích rozměrů, tato skutečnost by  

si žádala přepracování technických podmínek ve smyslu definování nového referenčního 

vozidla, jež odpovídá 85% vozidlu dané skupiny, v tomto případě osobnímu automobilu, 

v rámci četnosti jeho výskytu. 

Cílem práce je ověření aktuálnosti parametrů směrodatného vozidla pro kategorii osobních 

automobilů, jak je definováno v TP 171. Směrodatné vozidlo je vypočítáváno na základě 

údajů o stavu vozového parku, jenž je v době vydání technických podmínek stanoven jako 

aktuální. Je tedy možné, že za dobu od jeho vydání došlo k dílčímu vývoji jednotlivých 

parametrů, myšleno vnějších rozměrů vozidel. Úkolem je stanovit, zdali došlo v průběhu  

16 let (od roku 2004 do roku 2020) k výraznější změně vozového parku. Tato skutečnost by 

znamenala možnost dát podnět k přepracování technických podmínek a stanovení nového 

směrodatného vozidla alespoň v případě osobních automobilů. Možným výsledkem je  

ale i skutečnost, že se geometrické parametry osobních automobilů nikterak výrazně od roku 

2004 nezměnily, a tedy není nutná úprava aktuálně platných technických podmínek. 
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Z důvodu velkého rozsahu zpracovávaných dat, v případě měla-li by být prověřována 

směrodatná vozidel všech kategorií uváděných v TP 171, se tato práce zaměří pouze  

na ověření aktuálnosti směrodatného vozidla pro kategorii osobních automobilů. 

Pokud by došlo k poznatku, že se výsledná velikost nově zjištěného modelu osobního 

automobilu výrazně liší od současně platných rozměrů uváděných v TP 171, stálo by  

za úvahu se tímto tématem více zaobírat. Výsledný model osobního vozidla v neposlední 

řadě ovlivňuje i např. velikosti parkovacích stání či má zásadní vliv v navrhování podzemních 

garáží a jejich ramp. Pokud by nadále byly zachovány rozměry modelů, které by žádným 

způsobem nereflektovaly změny ve vývoji vozového parku, mohlo by docházet 

k neuváženému návrhu dopravních staveb, jež by s sebou mohly přinášet řadu omezení  

pro řidiče rozměrnějších vozidel a současně by zvyšovaly nekomfortnost a riziko nebezpečí 

při řízení.  
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1 Rozbor používané literatury 

Tato kapitola stručně popisuje úvod do řešené problematiky. V této části bude uvedena 

literatura zabývající se řešením vlečných křivek a stanovením směrodatného vozidla, 

přičemž nejprve bude proveden rozbor zkoumaného dokumentu – Technických podmínek 

171, v nichž jsou definovány aktuálně platné rozměry směrodatného vozidla a následně bude 

popsána výchozí metodika, jež přispěla ke stanovení směrodatných vozidel a vlečných křivek 

zde v českém prostředí. 

1.1 TP 171 – Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti 

směrových prvků pozemních komunikací 

Technické podmínky č. 171, vydané Ministerstvem dopravy ČR 22. prosince 2004 s účinností 

od 1. ledna 2005, slouží jako podklad pro dimenzování směrových prvků pozemních 

komunikací. Dokument obsahuje jednotlivé šablony vlečných křivek vytvořených pro různé 

kategorie vozidel – od osobních a nákladních, přes přívěsové či návěsové soupravy, 

autobusy až po vozidla pro svoz komunálního odpadu. Dále se zde můžeme dočíst například 

o definici pojmu „směrodatné vozidlo“, jež je nezbytné brát v potaz, neboť bude v další části 

práce podrobeno šetření. [1] 

Vlečnou křivkou nazýváme plochu vznikající při průjezdu směrovým obloukem, kdy přední 

kola motorového vozidla jsou vedena převážně v linii, jež řidič udává polohou volantu, 

zatímco kola zadní se pohybují v závislosti na rozměrech motorového vozidla a jeho způsobu 

jízdy po křivce bližší k vnitřní straně oblouku. Důsledkem takto popsaného průběhu pohybu 

je vznik typického srpovitého rozšíření plochy z důvodu překrytí tohoto prostoru motorovým 

vozidlem právě při průjezdu směrovým obloukem. Ve skutečnosti se jedná spíše o „vlečnou 

plochu“, nicméně v literatuře se převážně setkáme s pojmem „vlečná křivka“, jenž byl přijat  

a je používán většinovou částí odborné veřejnosti. [1] 

Vlečné křivky jsou vymezeny obalovými křivkami, které plynou ze směrodatného vnějšího 

obrysu vozidla a polohy náprav. Jejich tvar je mimo jiné určen polohou a uspořádáním 

náprav, polohou spojovacích bodů u jízdních souprav, typem přívěsu a zejména tím, jaké 

chování řidičů je předpokládáno. [1] 

Pojmem směrodatné vozidlo se rozumí takové vozidlo, jehož rozměry nepřesahuje 85 % 

vozidel příslušné skupiny, respektive 15 % z nich tuto hranici přesahuje. Úkolem 

směrodatných vozidel je reprezentovat vybranou kategorii motorových vozidel a reflektovat 

aktuální stav vozového parku spolu s ohledem na jeho vývoj a očekávané složení do 

budoucna. Volba 85% hranice, nikoliv hodnot maximálních (podle největšího možného 
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vozidla), je odůvodněna snahou o úsporu z důvodu neekonomičnosti případných návrhů díky 

ojedinělému výskytu vozidel překračujících stanovené hodnoty. Nicméně i ty části pozemních 

komunikací, jež byly dimenzovány prostřednictvím směrodatných vozidel, umožňují průjezd 

vozidlům s rozměry maximálními, avšak prostorové rezervy, přesněji řečeno pohybové vůle, 

zde nedosahují takových hodnot jako v případě, jedná-li se o vozidlo menší nebo rovno 

rozměrům vozidla směrodatného. V případě potřeby je potřebná sjízdnost řešena využitím 

ploch v protisměru či v bočních prostorech. [1] 

Úkolem směrodatného vozidla při dimenzování vlečných křivek je stanovit plochu, jež je pro 

určitou skupinu vozidel nezbytná pro průjezd směrovým obloukem. Tato znalost následně 

umožňuje v projektu zajistit hospodárné využití místa spolu s optimalizací geometrie návrhu, 

což je kýžený efekt zejména v intravilánu, kde je zpravidla z důvodu nedostatku místa snaha 

minimalizovat nároky dopravních staveb. [1] 

Uplatnění těchto TP spočívá jednak v navrhování ale i v optimalizaci dopravních ploch, jež 

jsou žádoucí pro směrodatné vozidlo při průjezdu směrovým obloukem a to především, 

jedná-li se o výraznější změny směru jízdy na malém prostoru při malých jízdních 

rychlostech a malých poloměrech zatáčení (menších než 20 m). Použití naleznou zejména 

při dimenzování či kontrole průjezdnosti zaoblení nároží křižovatek a dopravních ostrůvků, 

parkovišť, parkovacích garáží, odpočívek, obratišť, ramp, vjezdů na pozemky či u návrhů 

autobusových nádraží. [1] 

Rozměry směrodatných vozidel pro dílčí kategorie uvádí Tabulka 1. Z této tabulky budou 

použity údaje z prvního řádku pro kategorii „Osobní automobil“ vypovídající o hodnotách 

vnějších rozměrů směrodatného vozidla, konkrétně osobního automobilu, stanoveného 

v době vydání aktuálně platných TP 171. V závěru práce bude provedeno porovnání vnějších 

rozměrů směrodatného vozidla reprezentujícího 85% osobní automobil z roku 2004 se 

směrodatným vozidlem odpovídajícím 85% osobnímu automobilu stanoveného na základě 

aktuálního stavu vozového parku, resp. na základě údajů k 30. červnu roku 2020. [1] 
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Tabulka 1 - Geometrické charakteristiky směrodatných vozidel a zákonné maximální hodnoty [1] 

Druh vozidla 

Vnější rozměry 

Délka Rozvor 

Převisy 

Šířka Výška 

Obrysový 
poloměr 
zatáčení 

vnější 
vpředu vzadu 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

Osobní automobil: 4,74 
(4,34) 

2,70 0,94 1,10 
1,76 

(1,68) 
1,51 

5,85 
(5,65) 

Nákladní automobil: 
Dodávka/obytný automobil 
Malý nákladní (2 nápravy) 
Velký nákladní (3 nápravy) 

 
6,89 
9,46 

10,10 

 
3,95 
5,20 

5,30 1) 

 
0,96 
1,40 
1,48 

 
1,98 
2,86 
3,32 

 
2,17 
2,29 

2,50 4) 

 
2,70 
3,80 
3,80 

 
7,35 
9,77 

10,05 

Přívěsová souprava: 
Tažné vozidlo (3 nápravy) 
Přívěs (2 nápravy) 

18,71 
9,70 
7,45 

 
5,287 1) 

4,84 

 
1,50 

1,35 3) 

 
2,92 
1,26 

 
2,50 4) 
2,50 

 
4,00 
4,00 

 
10,30 
10,30 

Návěsová souprava: 
Tažné vozidlo (2 nápravy) 
Návěs (3 nápravy) 

16,50 
6,08 

13,61 

 
3,80 
7,75 

 
1,43 
1,61 

 
0,85 
4,25 

 
2,50 4) 
2,50 

 
4,00 
4,00 

 
7,90 
7,90 

Autobusy: 
Dálkový a linkový autobus 12,00 m 
Dálkový a linkový autobus 13,70 m 
Dálkový a linkový autobus 15,00 m 
Kloubový autobus 

 
12,00 
13,70 
14,95 
17,99 

 
5,80 

6,35 2) 
6,95 2) 

5,98/5,99 

 
2,85 
2,87 
3,10 
2,65 

 
3,35 
4,48 
4,90 
3,37 

 
2,50 4) 
2,50 4) 
2,50 4) 
2,50 4) 

 
3,70 6) 
3,70 6) 
3,70 6) 
2,95 

 
10,50 
11,25 
11,95 
11,80 

Vozidla pro odvoz odpadu: 
2 nápravy 
3 nápravy 
3 nápravy 

 
9,03 
9,90 
9,95 

 
4,60 

4,77 1) 
3,90 

 
1,35 
1,53 
1,35 

 
3,08 
3,60 
4,70 

 
2,50 4) 
2,50 4) 
2,50 4) 

 
3,55 
3,55 
3,55 

 
9,40 

10,25 
8,60 

Limity rozměrů podle vyhl. 
341/2002 Sb.: 
Motorové vozidlo s výjimkou autobusu 
Přívěs 
Přívěsová souprava 
Návěsová souprava 
Autobus 
Kloubový autobus dvoučlánkový 

 
 

12,00 
12,00 
18,75 
16,50 
15,00 
18,00 

   
2,55 4) 

5) 
4,00 6) 12,50 

( ) Návrhové vozidlo osobní automobil s redukovanými rozměry 

 

Délkové rozměry jednotlivých druhů vozidel jsou shrnuty za pomoci tří dílčích délek – převisu 

vpředu, rozvoru a převisu vzadu, viz Obrázek 1. Definice hlavních rozměrů silničních vozidel 

pro motorovou dopravu, stanovených normou ČSN 30 0026 – „Základní automobilové 

názvosloví. Rozměry vozidel. Definice základních pojmů“, jsou k dispozici na následujících 

řádcích. [1] 

 

Obrázek 1 – Přehledové zobrazení vnějších rozměrů definujících směrodatné vozidlo [2] 

výška 

rozvor převis vzadu 

délka 

převis vpředu 
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• Délka motorového vozidla je definována jako „vzdálenost dvou svislých rovin 

kolmých k podélné střední rovině vozidla a dotýkajících se předního a zadního konce 

vozidla“, viz Obrázek 2. Podélná střední rovina vozidla u dvoustopého nebo 

vícestopého vozidla je definována jako „svislá rovina proložená středem spojnic 

stopníků kol krajních náprav vozidla“; stopník kola je pak definován jako „stopník 

průsečnice kola a svislé roviny procházející osou tohoto kola na základně“. [3] 

Poznámka: všechny části upevněné k vozidlu, např. nárazníky, tabulky SPZ, závěsná 

zařízení aj. leží mezi těmito rovinami“; [3] 

 

Obrázek 2 - Délka motorového vozidla [3] 

• Šířka vozidla je definována jako „vzdálenost dvou rovin rovnoběžných s podélnou 

střední rovinou vozidla a dotýkajících se vozidla na obou stranách této roviny“, viz 

Obrázek 3. [3] 

Poznámka: „mezi těmito rovinami leží všechny části vozidla včetně vnějších výčnělků 

pevných částí, např. kryty hlav kol, dveřní kliky a jiné s výjimkou:  

- Zpětných zrcátek 

- Obrysových svítilen 

- Doplňkových obrysových svítilen 

- Směrových svítilen 

- Indikátoru tlaku v pneumatikách 

- Celních plomb 

- Pružných blatníků 

- Zatahovacích schodů 

- Sněhových řetězů 

- Vychýlených částí boků pneumatik bezprostředně nad bodem styku s vozovkou“ 

[3] 
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Obrázek 3 - Šířka vozidla [3] 

• Výška vozidla je definována jako „vzdálenost mezi vodorovnou rovinou dotýkající  

se nejvyššího pevného bodu vozidla a základnou. Mezi těmito dvěma rovinami leží 

všechny pevné části vozidla“, viz Obrázek 4; [3] 

 

Obrázek 4 - Výška vozidla [3] 

• Rozvor motorového vozidla je definován jako „vzdálenost kolmic spuštěných  

na podélnou střední rovinu vozidla ze stopníků dvou kol, umístěných za sebou  

na téže straně vozidla“, viz Obrázek 5; [3] 

 

Obrázek 5 - Rozvor motorového vozidla [3] 

• Přední převis je definován jako „vzdálenost mezi svislou rovinou procházející středy 

předních kol a nejvzdálenějším bodem na přední části vozidla“, viz Obrázek 6. [3] 

Poznámky:  

1. „Do převisu se zahrnují všechny části upevněné na vozidle, např.: nárazníky, 

tabulka SPZ, závěsné zařízení aj.“ [3] 
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2. „U návěsu se převisem rozumí vzdálenost mezi svislou rovinou kolmou k podélné 

střední rovině vozidla, procházející osou návěsného čepu a nejvzdálenějším bodem 

na přední části vozidla.“; [3] 

 

Obrázek 6 - Přední převis [3] 

• Zadní převis je definován jako „vzdálenost mezi svislou rovinou procházející středy 

nejzadnějších kola nejvzdálenějším bodem na zadní části vozidla“, viz Obrázek 7. [3] 

Poznámka: „Do převisu se zahrnují všechny části upevněné na vozidle,  

např.: nárazníky, tabulka SPZ, závěsné zařízení aj.“; [3] 

 

Obrázek 7 - Zadní převis [3] 

• Vnější obrysový průměr zatáčení je definován jako „průměr nejmenší kružnice 

opsané průmětům všech bodů vozidla na vodorovnou rovinnou plochu při největším 

rejdu a jízdě po kruhové dráze“, viz Obrázek 8. [3] 

Poznámka: „Každé vozidlo má levý i pravý obrysový průměr zatáčení.“ [3] 

 

Obrázek 8 - Vnější obrysový průměr zatáčení [3] 
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1.2 Výchozí zahraniční literatura 

Zde zpracovávané technické podmínky TP 171 vychází z výsledků německého výzkumného 

projektu „Grundlagen für die Bemessung von fahrgeometrischen Bewegungsräumen  

für Nutzfahrzeuge mit mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht“ („Podklady  

pro dimenzování dopravního prostoru a odstavných ploch, které vyplývají z geometrie jízdy 

užitkových vozidel s celkovou hmotností vyšší než 3,5 t“). Projekt byl zadán Spolkovým 

ministrem dopravy, přičemž trval dva roky a k jeho ukončení došlo v roce 2000. [4] 

Cílem výše uvedené výzkumné práce bylo ověření reprezentativnosti předchozích 

směrodatných vozidel a jejich případné redefinování v případě nutnosti, ověření předchozích 

hypotéz vzniklých při sestavování vlečných křivek a testování vhodnosti nových 

směrodatných vozidel s aktualizovanými základy pro vlečné křivky. [5] 

Pro zjišťování vlečných křivek byly v projektu použity matematické metody na základě 

stanovení tzv. návrhových (směrodatných) vozidel, jež vycházely ze znalostí parametrů 

vyráběných vozidel a aktuálního složení vozového parku. Zde zkoumané osobní automobily 

nebyly původní součástí tohoto projektu, ten se vztahoval pouze na vozidla nad 3,5 t, ovšem 

pro praxi znamenala jejich revize zcela zásadní krok v souvislosti s ověřením myšlenky,  

že se osobní automobily celkově zvětšují. Celkem tak bylo posuzováno 140 typů osobních 

automobilů na základě prospektů výrobců, přičemž došlo k překvapivému závěru,  

že ke zvětšování jednotlivých rozměrů nedochází. [4] 

Podle pracovníka Centra dopravního výzkumu bylo motivací pro využití výsledků výše 

zmíněného projektu nahrazení již zastaralých vlečných křivek uvedených v českých 

vzorových listech pro navrhování pozemních komunikací. Ty vycházely ze stavu vozového 

parku přibližně z poloviny 80. let. Od té doby byly zaznamenány jednak změny v evropských 

předpisech ohledně stavby a vybavení silničních vozidel (Směrnice rady EHK č. 53  

z 25. 7. 1996) a změny ve složení vozového parku, ale současně došlo i k narůstajícímu 

projevu trendu spočívajícím ve zvětšování maximálních rozměrů vozidel. Na druhou stranu je 

nutné konstatovat, že tehdejší moderní vozidla disponovala vyspělejší geometrií jízdy,  

a to např. i díky řízeným nepoháněným třetím nápravám. To znamenalo, že u nich 

nedocházelo k tak velkým požadavkům na jízdní plochu než u jejich předchůdců. Dalším 

důvodem pro aktualizaci a doplnění stávajících směrodatných vozidel o další typy byla 

výroba dosud neobvyklých třínápravových autobusů o délkách 13,70 a 15,00 m. [1] [4] 

Na základě výše zmíněných důvodů proběhlo jednání se zpracovatelem projektu, přičemž 

bylo diskutováno, do jaké míry lze parametry jednotlivých reprezentantů vozového parku 

naměřené v Spolkové republice Německo uplatnit v České republice. Z jednání vyplynulo,  
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že předpokládané rozdíly by měly být minimální a šablony reálně použitelné. Firma  

AMOK Pardubice následně provedla přepracování německých křivek do podoby průsvitných 

šablon s českým popisem. [4] 

1.2.1 Metodika šetření 

Z důvodu, že systematická analýza běžně dostupných vozidel na silnicích v Německu nebyla 

do té doby uskutečněna, bylo pro definování nových směrodatných vozidel ze sektoru 

vozidel komerčních nejprve nutné zanalyzovat stávající vozový park v Německu. Tato 

analýza byla zaměřena pouze na vozidla s celkovou přípustnou hmotností vyšší než 3,5 t. 

Byly rozlišeny následující skupiny, které byly v průběhu zpracování dále diferencovány:  

• Jednotlivá vozidla (nákladní automobily),  

• Kombinace vozidel (přívěsové a návěsové soupravy),  

• Autobusy (dálkové a veřejné dopravy) 

•  Další vozidla (vozidla pro svoz komunálního odpadu a karavany) [5] 

Nově definovaná směrodatná vozidla spolu s příslušnými rozměry jsou uvedena v Tabulce 2. 

Tabulka 2 - Nová směrodatná vozidla pro navrhování silnic v Německu [5] 

Druh vozidla 

Vnější rozměry 

Délka Rozvor 

Převisy 

Šířka 

Obrysový 
poloměr 
zatáčení 

vnější 
vpředu vzadu 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] 

Nákladní automobil: 
Dodávka 
Malý nákladní (L < 7,50 m) 
Malý nákladní (L > 7,50 m) 
Velký nákladní (dvounápravový) 
Velký nákladní (třínápravový) 

 
6,89 
6,82 
9,46 
9,90 

10,10 

 
3,95 
3,69 
5,20 
5,55 

5,30 1) 

 
0,96 
1,20 
1,40 
1,35 
1,48 

 
1,98 
1,93 
2,86 
3,00 
3,32 

 
2,17 
2,33 
2,29 

2,50 4) 

2,50 4) 

 
7,35 
7,05 
9,77 

10,50 
10,05 

Přívěsová souprava: 
Tažné vozidlo (třínápravové) 
Přívěs (dvounápravový) 

18,71 
9,70 
7,45 

 
5,28 1) 
4,84 

 
1,50 

1,35 3) 

 
2,92 
1,26 

 
2,50 4) 
2,50 4) 

 
10,30 
10,30 

Návěsová souprava: 
Tažné vozidlo (dvounápravové) 
Návěs (třínápravový) 

16,50 
6,08 

13,61 

 
3,80 

7,75 1) 

 
1,43 
1,61 

 
0,85 
4,25 

 
2,50 4) 
2,50 4) 

 
7,90 
7,90 

Autobusy: 
Dálkový autobus 12,00 m 
Dálkový autobus 13,70 m 
Dálkový autobus 15,00 m 
Linkový autobus 12,00 m 
Linkový autobus 13,70 m 
Linkový autobus 15,00 m 
Kloubový autobus 

 
12,00 
13,70 
14,95 
12,00 
13,70 
14,95 
17,99 

 
5,45 
6,35 
6,95 
5,80 
6,35 
6,95 

5,98/5,99 

 
2,87 
2,87 
3,10 
2,85 
2,87 
3,10 
2,65 

 
3,68 
4,48 
4,90 
3,35 
4,48 
4,90 
3,37 

 
2,50 4) 
2,50 4) 
2,50 4) 

2,50 4) 

2,50 4) 

2,50 4) 
2,50 4) 

 
10,50 
11,95 
11,95 
10,50 
11,25 
11,95 
11,80 

Vozidla pro odvoz odpadu: 
Vozidlo pro odvoz odpadu (dvounápravové) 
Vozidlo pro odvoz odpadu (třínápravové) 
Vozidlo pro odvoz odpadu (třínápravové 
s vlečnou nápravou) 

9,03 
9,90 
9,95 

4,60 
4,77 1) 
3,90 

1,35 
1,53 
1,35 

3,08 
3,60 
4,70 

2,50 4) 
2,50 4) 
2,50 4) 

9,40 
10,25 
8,60 

Obytné automobily: 
Obytný automobil 

 
6,86 

 
3,70 

 
0,94 

 
2,22 

 
2,29 

 
6,95 



17 

 

 

Výzkumná společnost pro silnice a dopravu (Forschungsgesellschaft für StraBen-  

und Verkehrswesen) sestavila na základě výše uvedené výzkumné práce provedené 

jménem Federálního ministerstva dopravy, stavebnictví a bydlení (Bundesministerium  

für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen) v roce 2001 příručku „Bemessungsfahrzeuge  

und Schleppkurven zur Überprüfung der Befahrbarkeit von Verkehrsflächen“ („Měření vozidel  

a vlečných křivek pro kontrolu jízdních vlastností dopravních oblastí“). Ta se stala výchozím 

dokumentem pro vytvoření českých TP. Vlečné křivky v ní obsažené nahrazují doposud 

platné vlečné křivky uvedené v dřívějších předpisech, přičemž náhled na rozměry nových 

směrodatných vozidel definovaných v tomto dokumentu dává k dispozici Tabulka 3. 

Tabulka 3 - Geometrické charakteristiky směrodatných vozidel a zákonné maximální hodnoty [2] 

Fahrzeugart 

Außenabmessungen 

Länge Radstand 

Überhanglänge 

Breite Höhe 

Wende-
kreis-
radius 
außen 

vorn hinten 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

Personenkraftwagen: 4,74 
(4,34) 

2,70 0,94 1,10 
1,76 

(1,68) 
1,51 

5,85 
(5,65) 

Lastkraftwagen: 
Transporter/Wohnmobil 
Kleiner Lkw (2-achsig) 
Großer Lkw (3-achsig) 

 
6,89 
9,46 

10,10 

 
3,95 
5,20 

5,30 1) 

 
0,96 
1,40 
1,48 

 
1,98 
2,86 
3,32 

 
2,17 
2,29 

2,50 4) 

 
2,70 
3,80 
3,80 

 
7,35 
9,77 

10,05 

Lastzug: 
Zugfahrzeug (3-achsig) 
Anhänger(2-achsig) 

18,71 
9,70 
7,45 

 
5,287 1) 

4,84 

 
1,50 

1,35 3) 

 
2,92 
1,26 

 
2,50 4) 
2,50 

 
4,00 
4,00 

 
10,30 
10,30 

Sattelzug: 
Zugmaschine (2-achsig) 
Aufliegel (3-achsig) 

16,50 
6,08 

13,61 

 
3,80 
7,75 

 
1,43 
1,61 

 
0,85 
4,25 

 
2,50 4) 
2,50 

 
4,00 
4,00 

 
7,90 
7,90 

Kraftomnibusse: 
Reise-, Linienbus 12,00 m 
Reise-, Linienbus 13,70 m 
Reise-, Linienbus 15,00 m 
Gelenkbus 

 
12,00 
13,70 
14,95 
17,99 

 
5,80 

6,35 2) 
6,95 2) 

5,98/5,99 

 
2,85 
2,87 
3,10 
2,65 

 
3,35 
4,48 
4,90 
3,37 

 
2,50 4) 
2,50 4) 
2,50 4) 
2,50 4) 

 
3,70 6) 
3,70 6) 
3,70 6) 
2,95 

 
10,50 
11,25 
11,95 
11,80 

Müllfahrzeuge: 
2-achsig 
3-achsig 
3-achsig 

 
9,03 
9,90 
9,95 

 
4,60 

4,77 1) 
3,90 

 
1,35 
1,53 
1,35 

 
3,08 
3,60 
4,70 

 
2,50 4) 
2,50 4) 
2,50 4) 

 
3,55 
3,55 
3,55 

 
9,40 

10,25 
8,60 

Höchstwerte der StVZO.: 
Kraftfahrzeug 
Anhänger 
Lastzug 
Sattelzug 
Gelenkbus 

 
12,00 
12,00 
18,75 
16,50 
18,00 

   
2,55 4) 

5) 
4,00 6) 12,50 

 

Tato tabulka s originálním přepisem jednotlivých údajů dokazuje, že rozměry uvedené  

v TP 171 byly (stejně jako šablony) plně převzaty z německé příručky pro ověřování 

průjezdnosti „Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der Befahrbarkeit 

von Verkehrsflächen“. Porovnáme-li ovšem výše uvedenou Tabulku 2 s Tabulkou 3, můžeme 

najít nepatrné rozdíly, a to např. v tom, že dálkové a linkové autobusy stejných délek jsou 
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v případě německého výzkumného projektu rozděleny na samostatné skupiny, z důvodu 

rozdílných hodnot uvedených u těchto typů autobusů, kdežto ve výše zmíněné příručce  

a českých TP jsou hodnoty rozměrů pro směrodatné vozidlo reprezentující jak dálkový  

tak linkový autobus uvedeny společně. Dále je možné zpozorovat, že členění nákladních 

automobilů v rámci německého výzkumného projektu je o něco jemnější než v případě 

příručky a českých TP. Rovněž obytné automobily zde tvoří samostatnou kategorii, kdežto 

v příručce jsou sloučeny do skupiny „dodávka/obytný automobil“. 
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3 Zpracování dat z databáze Centrálního 

registru vozidel 

Data, jež byla vybrána jako základ pro posouzení aktuálnosti směrodatného vozidla 

reprezentujícího osobní automobil na základě stavu současného vozového parku, byla 

pořízena z veřejně dostupného zdroje – webových stránek Ministerstva dopravy ČR v rámci 

statistik vydávaných periodicky v pravidelném cyklu v rámci každé poloviny kalendářního 

roku. Pro tuto práci byl použit soubor dat ze statistiky vydané k první polovině  

roku 2020 (k 30.06.2020) zveřejněný 10.07.2020 Centrálním registrem vozidel s názvem  

„Tovární značka, Typ, Modifikace“. 

3.1 Centrální registr vozidel 

Centrální registr vozidel (CRV) nebo také Registr silničních vozidel (RSV) představuje státní 

databázi všech silničních a zvláštních vozidel registrovaných v České republice včetně jejich 

vlastníků a provozovatelů. Jedná se o informační systém veřejné správy, jehož pracovní 

náplň neboli evidenci vozidel původně vykonávala Policie ČR prostřednictvím okresních 

dopravních inspektorátů. Od července roku 2012 je však v plně kompetenci Ministerstva 

dopravy, které ji vykonává prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

(ORP), kterých je v České republice evidováno celkem 206. V rámci registru vozidel jsou 

vykonávány úkony jako změna údajů o vozidle, změna vlastníka vozidla, zápis zatím 

neregistrovaného vozidla, zápis ojetého vozidla ze státu EU, vyřazení silničního vozidla 

z provozu, zánik vozidla, ekologická likvidace autovraku nebo vývoz vozidla z ČR do jiného 

státu, případně jsou zde řešeny ztráty, poškození či krádeže technického průkazu nebo SPZ. 

[6] [7] [8] 

Silniční vozidla jsou podle § 3 odst. 2) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích dělena na tyto základní druhy: 

a) motocykly, 

b) osobní automobily, 

c) autobusy, 

d) nákladní automobily, 

e) vozidla zvláštního určení a speciální vozidla, 

f) přípojná vozidla, 

g) ostatní silniční vozidla. [6] 
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Zvláštní vozidla se podle § 3 odst. 3) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích dělí na tyto základní druhy: 

a) zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, 

b) pracovní stroje samojízdné, 

c) pracovní stroje přípojné a výměnné tažené stroje, 

d) nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí 

osobou, 

e) vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje jeden 

metr a čtyřicet centimetrů, jejich konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h-1 nebo jejich 

maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg. [6] 

Údaje jsou do Registru silničních vozidel zapisovány v souladu s § 4 odst. 3) zákona  

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V registru 

silničních vozidel je u silničního vozidla uveden: 

a) účel, pro který je silniční vozidlo určeno, 

b) druh a kategorie silničního vozidla, 

c) značka silničního vozidla, obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla, 

d) identifikační číslo silničního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního 

vozidla, 

e) údaje o výrobci silničního vozidla, podvozku, motoru a karoserie silničního vozidla, 

f)  typ, výkon a zdvihový objem motoru a palivo, 

g)  typ, výrobní číslo a barva karoserie, počet míst k sezení a stání, popřípadě lůžek, rozměry 

ložné plochy, objem skříně nebo cisterny, 

h) údaj o celkových rozměrech silničního vozidla, 

i)  největší technicky přípustná hmotnost, největší povolená hmotnost a provozní hmotnost 

silničního motorového vozidla a největší technicky přípustná hmotnost na nápravu a 

největší povolená hmotnost na nápravu, 

j)  druh spojovacího zařízení, největší technicky přípustná hmotnost naloženého přípojného 

vozidla, největší povolená hmotnost přípojného vozidla, největší technicky přípustná 

hmotnost naložené jízdní soupravy a největší povolená hmotnost soupravy, 

k)  stupeň plnění emisní úrovně, 

l)   údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla, 

m) údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla, 

n) údaje o povolení přestavby silničního vozidla a hromadné přestavby typu silničního 

vozidla. [6] 
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K zápisu těchto údajů bývá podle § 6 odst. 5) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích využit technický průkaz silničního vozidla, prohlášení o 

shodě v případě, nebyl-li technický průkaz vydán, osvědčení o registraci silničního vozidla 

vydané jiným členským státem, apod. [6] 

Z výše uvedených údajů, jež jsou v rámci registrace silničního vozidla do databáze CRV 

zaneseny, tvoří klíčové údaje, nezbytné pro následné zpracování dat z hlediska analýzy 

současného stavu vozového parku, záznamy o značce a obchodním názvu stanoveném 

výrobcem. 

3.2 Postup zpracování dat 

Tato fáze zpracovávání dat spočívala v hledání četnosti jednotlivých výrobců osobních 

automobilů a příslušných modelů. Na začátku práce byl stanoven cíl, a to že pro určení 

rozměrů směrodatného vozidla reprezentujícího 85% osobní automobil bude použito 25 

nejvýznamnějších výrobců osobních automobilů co do počtu registrovaných vozidel, přičemž 

testovaná množina modelů OA bude představovat 85% složení vozového parku na českých 

silnicích. Z důvodu, že by hranice 25 výrobců znamenala zanedbání hned dvou významných 

výrobců specializujících se převážně na produkci sportovně užitkových vozů (Land Rover  

a Jeep), bylo rozhodnuto, že v práci bude zpracováno 28 nejčetnějších značek na českém 

trhu. Dvacátá osmá pozice tohoto výběru patřící tovární značce Daewoo, byla přidána proto, 

že v průběhu výroby došlo k odkoupení jihokorejského výrobce Daewoo značkou Chevrolet  

a současně k přejmenování jednotlivých byť rozměrově totožných modelů. Z důvodu, že se 

značka Chevrolet nacházela v původním výčtu 25 nejčetnějších výrobců automobilů, došlo 

rozhodnutí přidat i tohoto výrobce, aby v průběhu zpracování četností jednotlivých modelů 

mohlo dojít k sloučení společně vyráběných modelů a stanovení jejich celkové četnosti.  

Stanovisko analyzování 28 nejčetnějších výrobců mělo současně význam i v pomyslné 

spodní hranici 15 000 vozidel registrovaných pod příslušnou tovární značkou v CRV,  

kdy poslední analyzovaná tovární značka (Daewoo) disponovala celkem 16 447 vozidly 

vedenými v CRV. Rozhodnutí plynulo zároveň i z důvodu, že u značek, u nichž bylo 

zaznamenáno menší množství registrovaných vozidel, byla menší pravděpodobnost, že by 

některý z jejich modelů přesáhl pomyslnou spodní hranici četnosti stanovenou 85% hranicí 

zkoumaného vzorku, konkrétně 85,13 %. V případě, že by došlo k rozhodnutí zapojit  

do analýzy současného stavu vozového parku ještě další výrobce, jejichž modely nebyly 

v rámci této práce zkoumány, číselná hranice výběru 85% vzorku stanovená posledním 

analyzovaným modelem výběru by s vzrůstajícím počtem celkově identifikovaných modelů 

stoupla, čímž by pravděpodobně došlo ke snížení počtu analyzovaných modelů oproti 

množství, s níž bylo pracováno doposud. 
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Pro zamezení ztráty dat, došlo na počátku zpracovávání nejprve k převedení původního 

soubor dat, uloženého ve formátu *csv, do formátu *xlsx. Tento soubor pak, v rámci 

zkoumání celkové četnosti dílčích modelů osobních automobilů, byl zpracováván výhradně 

v programu Excel poskytovaného společností Microsoft. Z důvodu obdobného postupu 

zpracování dat a jejich filtrace napříč všemi vybranými továrními značkami bude postup 

zpracování demonstrován pouze na tovární značce Alfa Romeo. 

Na Obrázku 9 je ukázka původního zápisu dat v databázi Centrálního registru vozidel. Jsou 

zde tři sloupce obsahující specifikaci vozidla, konkrétně se jedná o typ, značku a modifikaci 

vozidla, k nimž je do posledního neboli do čtvrtého sloupce zaznamenán příslušný počet 

vozidel, jenž tato kritéria splňuje. Z výstřižku databáze je patrné, že ne vždy ve všech 

případech je dodržen zápis údajů do správné kolonky. Jednak vidíme, že v některých 

případech schází v záznamu klíčový údaj o tovární značce, kdy v příslušné kolonce 

nalezneme pouze číselný údaj. Název modelu, jenž v tomto případě přísluší do kolonky „typ“, 

bývá v některých případech zaznamenán až na místo pole „modifikace“, přičemž ostatní pole 

jsou vynechána. Jindy je možné narazit na časový zápis, který je v tomto případě zcela 

neadekvátní. Tento výřez taktéž poukazuje na to, že ne vždy dojde při zápisu dat do CRV  

ke specifikaci všech vozidel, neboť vybrané záznamy v databázi neobsahují žádné klíčové 

údaje, které by pomohly určit, o jaký model se ve skutečnosti jedná. Tento fakt má  

za následek nejenom nižší procento identifikovaných vozidel v rámci jednotlivých továrních 

značek, ale i zhoršenou vypovídací schopnost dat o situaci současného vozového parku. 

 

Obrázek 9 - Výchozí podoba databáze CRV 

Pro snazší určení celkové četnosti jednotlivých modelů vozidel byly dílčí údaje popisující 

jednotlivá vozidla v jednotlivých sloupcích v pořadí „typ“, „znacka“, „modifikace“ sloučeny do 

jedné buňky pomocí funkce „concatenate“ a odděleny pomocí mezer, viz Obrázek 10. 

V novém sloupci tak vznikla tatáž informace o konkrétním vozidle, ovšem nyní už jako 

složenina v pořadí obdobném, v jakém byly informace uvedeny v původním souboru  
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za sebou. Tento krok znamenal zjednodušení celého postupu filtrace z důvodu, že hledaný 

výraz – název modelu nemusel být zvlášť vyhledáván v obou sloupcích, v nichž byla 

pravděpodobnost výskytu této informace nejvyšší, tedy jednak ve sloupci „typ“, ale i na místě 

„modifikace“. Navíc tímto došlo k eliminaci dalšího problému a to takového, že v případě 

modelů označených pouze číselným tvarem muselo dojít v rámci procesu filtrování 

v původním souboru s oddělenými sloupci „typ“, „znacka“ a „modifikace“ ke dvojímu určení 

podmínky při vyhledávání požadovaného výrazu, a to jednak k tomu, zdali kolonka číselný 

údaj obsahuje – vyžadující podmínku „obsahuje“, nebo se mu danému výrazu rovná,  

což znamenalo nutnost použití podmínky „je rovno“. Dále došlo k doplnění sloupce s názvem 

„ID“, který ke každému řádku přidal identifikátor neboli jedinečnou hodnotu, jež posloužila 

jako ochrana proti vyfiltrování a následnému sečtení duplicitních vozidel v případě, byly-li  

by v řádku zaznamenány dva názvy modelů, ať už v rámci modifikace typu vozidla, nebo 

v případě, byly-li by v rámci typu vozidla zaneseny údaje o názvu modelu navzájem  

se vylučující. Tímto byla ošetřena skutečnost, že by některá z vozidel mohla být v rámci 

výsledné sumy identifikovaných vozidel započtena vícekrát. 

 

Obrázek 10 - Úprava původního zápisu dat v databázi CRV 

Následovalo vytvoření kontingenční tabulky, do které byla přidána veškerá dostupná data. 

Z polí, jež byla přidána do sestavy, bylo vybráno pole „typ znacka modifikace“, které bylo 

přesunuto do oblasti filtru s názvem „Filtry“ a pole „pocet“ bylo přidáno do oblasti hodnot 

s názvem „Hodnoty“, kde byla následně nastavena funkce „Součet z počet“, která zajistila 

shrnutí všech dat z tohoto pole a zisk výsledné hodnoty reprezentující sumu námi hledaných 

vozidel dané tovární značky. Tento krok je znázorněn na Obrázku 11. Odtud dostáváme 

informaci o tom, kolik vozidel je v CRV registrováno. Jedná se o hodnotu 9 416 676 vozidel, 

do níž jsou započtena všechna silniční a zvláštní vozidla, jak bylo vysvětleno výše. 
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Obrázek 11 - Vytvoření celkové kontingenční tabulky 

Jelikož nám v tomto případě šlo pouze o nalezení celkové sumy vozidel registrovaných  

pod tovární značkou Alfa Romeo, byl do příslušné kolonky po rozkliknutí pole „(Vše)“ zadán 

hledaný výraz, a to „alfa“, jak je možné spatřit z Obrázku 12. Po potvrzení možnosti „Vybrat 

více položek“ bylo ověřeno, zdali výběr vozidel s názvem „Alfa“ skutečně koreluje pouze  

s vozidly registrovaným jako Alfa Romeo. Z Obrázku je zjevné, že se mezi vozidla značky 

Alfa Romeo dostal např. i přívěs s názvem „Alfa“ značky Agados nebo „Alfa Laval“ – výrobce 

zabývající se výrobou produktů pro těžký průmysl. Důsledkem toho byla všechna 

neodpovídající vozidla z výběru vyjmuta a souhlasící výčet byl potvrzen.  

 

Obrázek 12 - Vytvoření kontingenční tabulky pro tovární značku Alfa Romeo 

V návaznosti na to byl získán skutečný počet vozidel registrovaných pod značkou Alfa 

Romeo. Jednalo se o hodnotu 21 810 vozidel, jak ukazuje Obrázek 13. K ověření toho, kolik 

vozidel bylo ve skutečnosti vyfiltrováno, jinými slovy identifikováno, posloužila kolonka 

„Vyfiltrováno“, kde po zadání celkové sumy všech vyfiltrovaných vozidel bylo možné 

v souvislosti s celkovou sumou všech registrovaných vozidel Alfa Romeo získat  

i informaci o tom, o kolik procent nalezených vozidel se jedná. 
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Obrázek 13 – Zisk celkové sumy vozidel registrovaných pod tovární značkou Alfa Romeo 

Rozkliknutím celkové sumy vozidel značky Alfa Romeo bylo možné získat následující 

kontingenční tabulku, viz Obrázek 14, odkud pokračovalo hledání celkové četnosti 

jednotlivých modelů této značky. 

 

Obrázek 14 - Ukázka kontingenční tabulky vytvořené pro tovární značku Alfa Romeo 

Příklad hledání celkové četnosti jednotlivých modelů bude představen na příkladu modelu 

Alfa Romeo 156. 

Po rozkliknutí položky „typ znacka modifikace“ byl do kolonky „Filtry textu“ zadán hledaný 

výraz – název modelu „156“, viz Obrázek 15. 
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Obrázek 15 - Hledání početního zastoupení modelu Alfa Romeo 156 

Po potvrzení výběru byl získán následující výčet vozidel, jenž obsahoval všechna vozidla 

značky Alfa Romeo, nesoucí ve své identifikační kolonce, složené z údajů o typu značce  

a modifikaci vozidla, číslo „156“, jak je patrné z Obrázku 16. 

 

Obrázek 16 – Ukázka výčtu všech záznamů obsahujících výraz „156“ 

V rámci uchování hledaného výčtu výsledků, sloužícího pro následné stanovení celkové 

četnosti daného modelu (156), byly příslušné výsledky zkopírovány a vloženy na samostatný 

list odpovídající názvu modelu, v tomto případě „156“. Z obrázku 17 je zřejmé, že ne všechna 

vozidla vždy na první pohled odpovídají hledanému modelu. V tomto kroku bylo nutné ověřit, 

zdali se v případě, že se před hledaným výrazem (v našem případě „156“) nachází jiné číslo, 

jedná o model Alfa Romeo 156, či nikoliv. Jestliže výsledky jako zde souhlasí, neboť „932“ 

označuje typ modelu Alfa Romeo 156, hodnoty jsou ponechány a započítány mezi celkovou 

četnost tohoto modelu.  
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Obrázek 17 - Ověření výčtu vozidel odpovídajících hledanému výrazu „156“ 

Ovšem v případě, vyskytlo-li se mezi výsledky vozidlo s takovýmto záznamem, jak je 

znázorněno na Obrázku 18, nebylo započteno mezi vozidla odpovídající modelu 156,  

ale bylo přiřazeno k výčtu vozidel modelu Alfa Romeo 145. Právě díky sloučení třech výše 

zmíněných specifikací „typ“, „znacka“ a „modifikace“, jež mají sloužit k identifikaci vozidla, 

došlo k sloučení údajů jednak o typu, ale i modifikaci dílčích vozidel. V našem případě hrála 

při zpracování dat rozhodující roli položka „typ“, byla-li vyplněna některým z názvů modelů 

příslušejícím analyzované tovární značce. Proto při určování, o jaký typ vozidla, respektive 

model příslušné značky se jedná, byl rozhodující právě údaj předcházející položce „znacka“ 

(na obrázku zvýrazněna červeně), jež odděluje typ a modifikaci jednotlivých vozidel. Pokud 

v kolonce „typ“ nebyla uvedena specifikace, která by sloužila k možnosti následné 

identifikace modelu, teprve pak byl model klasifikován z údaje na místě položky „modifikace“. 

Toto pravidlo bylo použito jednotně napříč všemi filtrovanými modely pro zamezení 

duplicitního započtení některých z nich v případě, že by záznam o typu vozidla odpovídal 

jednomu obchodnímu označení vozidla a údaj o modifikaci jinému. 

 

Obrázek 18 - Ukázka nesprávně zařazeného modelu 
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Po odstranění obdobných případů, kdy nebyla potvrzena shoda mezi výsledky vyhledávání  

a hledanými zástupci daného modelu, byl určen celkový počet vozidel odpovídající četnosti 

výskytu daného modelu v rámci vozidel registrovaných v CRV. Zde konkrétně se jednalo  

o hodnotu 5 259 vozidel registrovaných jako „Alfa Romeo 156“. Toto číslo je patrné 

z pravého dolního rohu z položky „Součet“ na Obrázku 19. 

 

Obrázek 19 - Určení celkové sumy vozidel registrovaných jako Alfa Romeo 156 

Po důkladném prověření všech modelů vyráběných v průběhu let touto tovární značkou byla 

vytvořena následující Tabulka 4, jež dává k dispozici náhled na celkové zastoupení 

jednotlivých modelů v českém prostředí. Pro zřetelnější rozdíl mezi oblíbeností jednotlivých 

modelů byly nalezené modely seřazeny sestupně dle jejich četnosti.  

Tabulka 4 - Výčet identifikovaných modelů značky Alfa Romeo spolu s početním zastoupením v ČR 

Suma Výrobce Model Počet 

21 632 

Alfa Romeo 156 5 259 

Alfa Romeo 147 4 507 

Alfa Romeo 159 3 820 

Alfa Romeo Giulietta 1 330 

Alfa Romeo GT    903 

Alfa Romeo 166    816 

Alfa Romeo 33    686 

Alfa Romeo 146    590 

Alfa Romeo MiTo    559 

Alfa Romeo 145    462 

Alfa Romeo GTV/Spider (916)    440 

Alfa Romeo 164    363 

Alfa Romeo Giulia    355 

Alfa Romeo Brera/Spider (939)    333 

Alfa Romeo Spider (105/115)/Duetto    294 

Alfa Romeo Stelvio    294 

Alfa Romeo 155    234 

Alfa Romeo 75    192 

Alfa Romeo 90     55 

Alfa Romeo 4C     43 

Alfa Romeo Sprint     32 

Alfa Romeo Alfetta     31 

Alfa Romeo Alfasud     11 

Alfa Romeo Arna     10 

Alfa Romeo GT Junior      9 

Alfa Romeo Montreal      2 

Alfa Romeo RZ      1 

Alfa Romeo 8C      1 
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U tovární značky Alfa Romeo bylo v celkovém součtu vyfiltrováno, a tudíž identifikováno 

21 632 vozidel, jak je patrné jednak z předchozí tabulky ale i z následujícího Obrázku 20. 

Došlo tedy k určení 99,18 % vozidel z celkového počtu registrovaných vozidel pod touto 

značkou. Zbytek vozidel nebylo možné rozřadit mezi příslušný výčet modelů vyráběných 

výše zmíněnou značkou, jelikož údaje zaznamenané v databázi byly nedostačující k určení 

toho, o jaký model se ve skutečnosti jedná.  

 

Obrázek 20 - Výsledky analýzy tovární značky Alfa Romeo 

V případě, že se daná tovární značka nespecializuje pouze na výrobu osobních automobilů, 

ale například i na výrobu motocyklů, nákladních či užitkových vozů, došlo k vytvoření 

vlastního výčtu vozidel s názvem „nezapočítáno mezi OA“, do něhož byly zapsány všechny 

modely, jež nemohly být ať už z důvodu neodpovídající kategorie, nebo z důvodu existence 

vlastního směrodatného vozidla (např. dodávky) zařazeny mezi osobní automobily. Nicméně 

i přesto byla suma takto označených vozidel započtena do celkové sumy vozidel 

identifikovaných v kolonce „vyfiltrováno“, aby bylo možné zpětně ověřit, kolik vozidel dané 

tovární značky bylo z celkového počtu vozidel („součet z počet“) skutečně identifikováno.  

Na Obrázku 21 je příklad tovární značky Suzuki, kde nemalá část produkce tvořená 

v převážné části motocykly a drobným podílem dodávek, pro něž je v TP 171 definováno 

vlastní směrodatné vozidlo, činí cca 38,9 %. 
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Obrázek 21 - Výsledky analýzy tovární značky Suzuki 

Zde je souhrnná Tabulka 5 s výčtem všech zde prověřovaných továrních značek a údaji  

o celkovém počtu registrovaných vozidel v CRV, počtem identifikovaných vozidel, zastoupení 

osobních automobilů či o procentuálním zastoupení, které říká, kolik bylo celkově 

identifikováno vozidel ku celkovému počtu vozidel registrovaných v CRV pod příslušnou 

tovární značkou. Hodnota celkového počtu osobních automobilů registrovaných  

pod jednotlivými značkami odpovídá počtu identifikovaných modelů OA.  

Tabulka 5 - Souhrnná tabulka s výsledky analýzy 28 nejčetnějších výrobců OA dle údajů z CRV 

Pořadí Značka Celkový počet 
vozidel v CRV 

Identifikováno Identifikováno 
– z toho OA 

Identifikováno 
[%] 

1. Škoda           2 089 801           2 085 465            2 056 590 99,79 

2. Volkswagen              669 418              658 461               565 479  98,36 

3. Ford              503 720              500 288               405 649  99,32 

4. Peugeot              364 880              363 000               313 893  99,48 

5. Renault              363 954              360 889               309 436  99,16 

6. Citroën              253 675              252 430               223 409  99,51 

7. Opel              235 616              234 435               221 879  99,50 

8. Hyundai              229 863              228 607               224 405  99,45 

9. Fiat              206 292              204 909               151 415  99,33 

10. Mercedes-Benz              188 643              174 717              105 795  92,62 

11. BMW              175 758              174 260              148 249  99,15 

12. Honda              154 417              153 886                 58 836  99,66 

13. Toyota              143 468              142 353               138 125  99,22 

14. Audi              133 320              129 041               129 041  96,79 

15. Suzuki              127 521              126 984                 77 587  99,58 

16. Kia              116 027              115 898               114 352  99,89 

17. Dacia              108 598              108 510               108 510  99,92 

18. Seat                98 389                98 342                 98 342  99,95 

19. Nissan                79 868                77 752                 75 001  97,35 

20. Mazda                79 641                79 077                 77 740  99,29 

21. Volvo                78 463                76 631                 62 466  97,67 

22. Mitsubishi                52 338                52 189                 50 777  99,72 

23. Chevrolet                30 785                30 613                 30 435  99,44 

24. Subaru                26 239                24 831                 24 595  94,63 

25. Alfa Romeo                21 810                21 632                 21 632  99,18 

26. Land Rover                19 565                19 411                 19 411  99,21 

27. Jeep                18 220                17 856                 17 856  98,00 

28. Daewoo                16 447                16 426                 16 388  99,87 

Σ           6 586 736           6 529 877            5 847 293  
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Srovnání vybraných továrních značek, co se týče pořadí v rámci celkového počtu vozidel 

registrovaných v CRV a celkového počtu osobních automobilů, jenž byl určen součtem 

četností všech identifikovaných vozidel příslušejících modelům osobních automobilů 

analyzovaných značek, je k dispozici v následující Tabulce 6. 

Tabulka 6 - Komparace pořadí analyzovaných výrobců OA v rámci počtu vozidel a modelů OA registrovaných v CRV 

V rámci počtu všech vozidel 
registrovaných v CRV 

V rámci počtu identifikovaných OA 
registrovaných v CRV 

Pořadí Značka Počet Pořadí Značka Počet 

1. Škoda 2 089 801 1. Škoda 2 056 590 

2. Volkswagen    669 418 2. Volkswagen    565 479 

3. Ford    503 720 3. Ford    405 649 

4. Peugeot    364 880 4. Peugeot    313 893 

5. Renault    363 954 5. Renault    309 436 

6. Citroën    253 675 6. Hyundai    224 405 

7. Opel    235 616 7. Citroën    223 409 

8. Hyundai    229 863 8. Opel    221 879 

9. Fiat    206 292 9. Fiat    151 415 

10. Mercedes-Benz    188 643 10. BMW    148 249 

11. BMW    175 758 11. Toyota    138 125 

12. Honda    154 417 12. Audi    129 041 

13. Toyota    143 468 13. Kia    114 352 

14. Audi    133 320 14. Dacia    108 510 

15. Suzuki    127 521 15. Mercedes-Benz    105 795 

16. Kia    116 027 16. Seat      98 341 

17. Dacia    108 598 17. Mazda      77 740 

18. Seat      98 389 18. Suzuki      77 587 

19. Nissan      79 868 19. Nissan      75 001 

20. Mazda      79 641 20. Volvo      62 466 

21. Volvo      78 463 21. Honda      58 836 

22. Mitsubishi      52 338 22. Mitsubishi      51 450 

23. Chevrolet      30 785 23. Chevrolet      30 435 

24. Subaru      26 239 24. Subaru      24 595 

25. Alfa Romeo      21 810 25. Alfa Romeo      21 632 

26. Land Rover      19 565 26. Land Rover      19 411 

27. Jeep      18 220 27. Jeep      17 856 

28. Daewoo      16 447 28. Daewoo      16 388 

  Σ 6 586 736 Σ 5 847 293 

 

Pro následující krok neboli určení přesného procentuálního zastoupení jednotlivých modelů 

osobních aut a k následnému výběru vzorku 85 % osobních automobilů z 28 vybraných – 

nejčetnějších výrobců osobních automobilů bylo nezbytné stanovit hodnotu, k níž bude toto 

procentuální zastoupení vztaženo.  

Jednou z možností bylo vztáhnout celkový počet identifikovaných modelů osobních 

automobilů k počtu OA uvedeném v přehledu stavu vozového parku k polovině roku 2020  
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na webových stránkách Svazu dovozců automobilů (SDA), jenž časově koresponduje 

s datovým souborem z CRV vydaným k červnu roku 2020. Tato data ovšem nabízejí četnosti 

jednak osobních automobilů, ale i lehkých užitkových vozidel (LUV). Problematika kategorie 

LUV spočívá v tom, že pro majitele vozidel zde v minulosti byla možnost registrovat osobní 

automobil jako nákladní z důvodu možného odpočtu DPH díky přepážce umístěné  

za zadními sedadly automobilu. Tudíž majitel disponoval volbou, zdali jeho automobil bude 

registrován jako osobní kategorie M1 (motorové vozidlo konstruované a vyrobené především 

pro dopravu osob a jejich zavazadel s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa k sezení 

řidiče) nebo jako LUV neboli malý nákladní automobil kategorie N1 (motorové vozidlo 

konstruované a vyrobené především pro dopravu nákladů s maximální hmotností 

nepřevyšující 3,5 tuny), a to bez ohledu na to zdali se opravdu o nákladní automobil podle 

typu karoserie ve skutečnosti jednalo, nebo ne. To mělo za následek zkreslení celkového 

počtu osobních automobilů, vezmeme-li v úvahu výrobní kategorii jednotlivých modelů. [9] 

Druhou možností bylo stanovení sumy OA přes vyfiltrované množství OA v souboru 

s názvem „Druh, Kategorie, Tovární značka, Typ“ v rámci statistik vydávaných MD ČR, 

nicméně z důvodu nekorelujícího množství vozidel v rámci tohoto souboru a souboru 

analyzovaného, byla tato hypotéza zamítnuta.  

Poslední variantou bylo zvolení experimentální hodnoty OA, jež bude reflektovat rozdělení 

vozidel, jak je uvedeno v TP 171, a to na vozidla osobní, dodávky, obytné automobily, malá  

a velká nákladní vozidla, autobusy apod. Tato hodnota byla určena na základě celkového 

počtu identifikovaných OA bez ohledu na to, do jaké kategorie byla tato vozidla při registraci 

zapsána. 

Bylo rozhodnuto, že hodnota, k níž bude 85% vzorek osobních automobilů stanoven, bude 

korelovat s celkovou sumou osobních automobilů zde vyfiltrovaných, rozuměno 

identifikovaných (5 847 293 vozidel). Modely, jež byly na základě své četnosti zařazeny  

do testovací množiny reprezentující složení 85 % vozového parku, dává k dispozici 

Tabulka 7. Výsledné procentuální zastoupení jednotlivých modelů vypočítané k výše 

uvedené hodnotě je v tabulce vyznačeno červeně. Pro ukázku je zde uvedeno i srovnání  

s procentuálním podílem výskytu těchto modelů stanoveným k celkové hodnotě OA dle údajů 

získaných z webových stránek SDA k 30. 6. 2020, a to k hodnotě 6 053 623 vozidel. Tyto 

podíly jsou patrné ze sloupců označených modře. [10] 

 

 

 



33 

 

 

Tabulka 7 – Testovací množina modelů reprezentující 85% složení vozového parku dle záznamů z CRV 

Výrobce Model Počet 

Procentuální 
zastoupení 
stanovené 

k celkové sumě 
vyfiltrovaných 

OA 

Procentuální 
zastoupení 
stanovené 

k celkovému 
počtu OA dle 

SDA 

% Σ % % Σ % 

ŠKODA Octavia      685 266  11,72 11,72 11,32 11,32 

ŠKODA Fabia      581 143  9,94 21,66 9,60 20,92 

ŠKODA Felicia      193 937  3,32 24,97 3,20 24,12 

VW Golf      173 370  2,96 27,94 2,86 26,99 

VW Passat      146 613  2,51 30,45 2,42 29,41 

ŠKODA 105/120/125/130/135/136/Garde/Rapid      129 492  2,21 32,66 2,14 31,55 

FORD Focus      122 973  2,10 34,76 2,03 33,58 

ŠKODA Superb      104 298  1,78 36,55 1,72 35,30 

Renault Clio        81 408  1,39 37,94 1,34 36,65 

ŠKODA Rapid        74 956  1,28 39,22 1,24 37,89 

FORD Mondeo        74 291  1,27 40,49 1,23 39,11 

Renault Mégane        71 200  1,22 41,71 1,18 40,29 

Opel Astra        69 932  1,20 42,91 1,16 41,44 

ŠKODA Favorit/Forman        64 088  1,10 44,00 1,06 42,50 

Peugeot 206        62 517  1,07 45,07 1,03 43,54 

Hyundai i30        60 753  1,04 46,11 1,00 44,54 

Citroën Berlingo        57 804  0,99 47,10 0,95 45,49 

BMW řada 3        53 590  0,92 48,02 0,89 46,38 

Renault Mégane Scénic/Scénic        51 419  0,88 48,90 0,85 47,23 

VW Touran        49 817  0,85 49,75 0,82 48,05 

VW Polo        49 761  0,85 50,60 0,82 48,87 

ŠKODA 100/110/110 R        48 565  0,83 51,43 0,80 49,68 

FORD Fiesta        45 804  0,78 52,21 0,76 50,43 

KIA Cee'd        43 946  0,75 52,96 0,73 51,16 

Peugeot 307        42 394  0,73 53,69 0,70 51,86 

ŠKODA Roomster        41 098  0,70 54,39 0,68 52,54 

VW Caddy        40 021  0,68 55,08 0,66 53,20 

Toyota Yaris        39 095  0,67 55,74 0,65 53,84 

FIAT Punto        38 983  0,67 56,44 0,64 54,49 

Opel Corsa        38 711  0,66 57,07 0,64 55,13 

ŠKODA Yeti        38 253  0,65 57,73 0,63 55,76 

Audi A4        37 492  0,64 58,37 0,62 56,38 

Audi A6        34 832  0,60 58,96 0,58 56,95 

BMW řada 5        34 287  0,59 59,55 0,57 57,52 

FORD Fusion        31 672  0,54 60,09 0,52 58,04 

Citroën C3        31 670  0,54 60,63 0,52 58,57 

Hyundai Tucson/ix35        31 651  0,54 61,18 0,52 59,09 

VW Sharan        31 644  0,54 61,72 0,52 59,61 

Hyundai ix20        29 811  0,51 62,23 0,49 60,11 

Dacia Duster        29 783  0,51 62,74 0,49 60,60 

Peugeot Partner/Rifter        28 328  0,48 63,22 0,47 61,07 

Dacia Logan        27 766  0,47 63,70 0,46 61,52 

VW Tiguan        27 619  0,47 64,17 0,46 61,98 

Opel Zafira        26 917  0,46 64,63 0,44 62,42 

FORD Galaxy        26 811  0,46 65,09 0,44 62,87 

Hyundai i20        26 354  0,45 65,54 0,44 63,30 

FORD C-Max        25 953  0,44 65,98 0,43 63,73 

Renault Laguna        23 622  0,40 66,38 0,39 64,12 

SEAT Ibiza        23 068  0,39 66,78 0,38 64,50 

SEAT Leon        22 559  0,39 67,17 0,37 64,88 

Honda Civic        21 905  0,37 67,54 0,36 65,24 

Peugeot 308        21 473  0,37 67,91 0,35 65,59 

Peugeot 207        21 447  0,37 68,27 0,35 65,95 

KIA Sportage        21 183  0,36 68,64 0,35 66,30 

ŠKODA Kodiaq        21 154  0,36 69,00 0,35 66,65 

Renault Kangoo        21 074  0,36 69,36 0,35 66,99 

ŠKODA Karoq        20 902  0,36 69,72 0,35 67,34 

Dacia Sandero        20 810  0,36 70,07 0,34 67,68 

Mercedes-Benz třída E        20 538  0,35 70,42 0,34 68,02 

Peugeot 306        20 014  0,34 70,77 0,33 68,35 

Citroën Xsara Picasso        19 867  0,34 71,10 0,33 68,68 

ŠKODA Citigo        19 713  0,34 71,44 0,33 69,01 

Toyota Corolla        19 375  0,33 71,77 0,32 69,33 
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Výrobce Model Počet 

Procentuální 
zastoupení 
stanovené 

k celkové sumě 
vyfiltrovaných 

OA 

Procentuální 
zastoupení 
stanovené 

k celkovému 
počtu OA dle 

SDA 

% Σ % % Σ % 

Suzuki Vitara/Grand Vitara        19 176  0,33 72,10 0,32 69,64 

Opel Vectra        18 606  0,32 72,42 0,31 69,95 

Suzuki SX4        18 341  0,31 72,73 0,30 70,25 

Honda CR-V        18 334  0,31 73,05 0,30 70,56 

Audi A3        18 315  0,31 73,36 0,30 70,86 

Dacia Dokker        18 152  0,31 73,67 0,30 71,16 

FORD S-Max        17 896  0,31 73,98 0,30 71,45 

Citroën C4 Picasso/C4 SpaceTourer        17 842  0,31 74,28 0,29 71,75 

ŠKODA 1000/1100 MB/MBX        17 696  0,30 74,58 0,29 72,04 

Toyota RAV4        17 643  0,30 74,89 0,29 72,33 

Mazda 6        17 271  0,30 75,18 0,29 72,62 

FORD Escort        16 723  0,29 75,47 0,28 72,89 

FIAT Dobló        16 539  0,28 75,75 0,27 73,17 

Mercedes-Benz třída C        16 527  0,28 76,03 0,27 73,44 

Nissan Qashqai        16 436  0,28 76,31 0,27 73,71 

Opel Meriva        16 193  0,28 76,59 0,27 73,98 

Citroën C4        16 188  0,28 76,87 0,27 74,25 

Hyundai Getz        15 979  0,27 77,14 0,26 74,51 

Chevrolet/Daewoo Spark/Matiz        15 445  0,26 77,40 0,26 74,77 

Mercedes-Benz třída A        15 272  0,26 77,67 0,25 75,02 

Toyota Auris        15 225  0,26 77,93 0,25 75,27 

Suzuki Swift        15 157  0,26 78,19 0,25 75,52 

Peugeot 406        15 061  0,26 78,44 0,25 75,77 

BMW X5        14 910  0,25 78,70 0,25 76,02 

Citroën C5        14 777  0,25 78,95 0,24 76,26 

Peugeot 106        14 734  0,25 79,20 0,24 76,50 

Citroën Xsara        14 531  0,25 79,45 0,24 76,74 

SEAT Alhambra        13 366  0,23 79,68 0,22 76,96 

FIAT Panda        13 298  0,23 79,91 0,22 77,18 

KIA Rio        12 809  0,22 80,13 0,21 77,40 

Mercedes-Benz třída ML/GLE        12 570  0,21 80,34 0,21 77,60 

Peugeot 2008        12 426  0,21 80,55 0,21 77,81 

Mazda 3        12 360  0,21 80,77 0,20 78,01 

Mitsubishi ASX        12 174  0,21 80,97 0,20 78,21 

SEAT Toledo        12 173  0,21 81,18 0,20 78,41 

Toyota Avensis        11 966  0,20 81,39 0,20 78,61 

Chevrolet/Daewoo Aveo/Kalos        11 797  0,20 81,59 0,19 78,81 

FORD Kuga        11 664  0,20 81,79 0,19 79,00 

SEAT Cordoba        11 432  0,20 81,98 0,19 79,19 

FIAT Stilo        11 318  0,19 82,18 0,19 79,38 

Renault Twingo        11 301  0,19 82,37 0,19 79,56 

Citroën Saxo        11 143  0,19 82,56 0,18 79,75 

Peugeot 407        11 010  0,19 82,75 0,18 79,93 

Volvo XC60        10 966  0,19 82,94 0,18 80,11 

Hyundai Santa Fe        10 770  0,18 83,12 0,18 80,29 

Renault Espace        10 766  0,18 83,30 0,18 80,47 

Peugeot 5008        10 612  0,18 83,49 0,18 80,64 

Hyundai Accent        10 556  0,18 83,67 0,17 80,82 

ŠKODA Scala        10 533  0,18 83,85 0,17 80,99 

VW Touareg        10 398  0,18 84,02 0,17 81,16 

Volvo XC90        10 326  0,18 84,20 0,17 81,33 

Hyundai i10          9 794  0,17 84,37 0,16 81,49 

BMW X3          9 041  0,15 84,52 0,15 81,64 

Subaru Forester          8 977  0,15 84,68 0,15 81,79 

FIAT 125/125p          8 958  0,15 84,83 0,15 81,94 

Jeep Grand Cherokee          8 703  0,15 84,98 0,14 82,08 

Nissan Micra          8 618  0,15 85,13 0,14 82,22 
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3.3 Srovnání dat z jiných zdrojů CRV 

Z důvodu, že mají data v rámci analýzy současného stavu vozového parku vypovídat pouze 

o celkovém počtu vozidel registrovaných do kategorie osobních automobilů, měla by být 

zpracovávána vozidla pouze se statutem OA. Zpracovávaná data nezohledňovala označení 

kategorie vozidel, jak je uvedeno v technickém průkazu, ale řídila se výrobní kategorií 

určenou typem karoserie, viz problematika kategorie LUV (N1) rozebíraná na str. 32. 

Rozdíl mezi osobním automobilem a nákladním je patrný již z tabulky definující vnější 

rozměry jednotlivých směrodatných vozidel, viz výstřižek dříve zmíněné Tabulky 1 zobrazený 

pomocí Tabulky 8. Délka směrodatného vozidla reprezentujícího 85% osobní automobil 

představuje hodnotu 4,74 m. Ovšem délka nákladního automobilu, ať už dodávky (6,89 m)  

či malého nákladního automobilu (9,46 m) je na první pohled odlišná.  

Tabulka 8 - Srovnání vnějších rozměrů u dílčích kategorií směrodatných vozidel [1] 

Druh vozidla 

Vnější rozměry 

Délka Rozvor 

Převisy 

Šířka Výška 

Obrysový 
poloměr 
zatáčení 

vnější 
vpředu vzadu 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

Osobní automobil: 4,74 
(4,34) 

2,70 0,94 1,10 
1,76 

(1,68) 
1,51 

5,85 
(5,65) 

Nákladní automobil: 
Dodávka/obytný automobil 
Malý nákladní (2 nápravy) 
Velký nákladní (3 nápravy) 

 
6,89 
9,46 

10,10 

 
3,95 
5,20 

5,30 1) 

 
0,96 
1,40 
1,48 

 
1,98 
2,86 
3,32 

 
2,17 
2,29 

2,50 4) 

 
2,70 
3,80 
3,80 

 
7,35 
9,77 

10,05 

 

Z toho důvodu nemohl být pro zpracování dat vybrán soubor s údaji o druhu a kategorii 

vozidla, viz další volně přístupný soubor s názvem „Druh, Kategorie, Tovární značka, Typ“  

ze statistik vydávaných MD ČR, protože by např. nejčetněji zastoupený osobní automobil 

v ČR – Škoda Octavia s délkou od 4 511 do 4 687 mm byl 21 912 krát z celkem 221 875 

záznamů zařazen do kategorie automobilů nákladních – N1 odpovídající kategorii lehkých 

užitkových vozidel, viz výše zmíněný důvod možnosti odpisu DPH při registraci  

osobního vozidla do kategorie N1. Tím by došlo jednak k zkreslení výsledku výpočtů dílčích 

rozměrů směrodatného vozidla reprezentujícího osobní automobil v rámci četnosti,  

ale i směrodatného vozidla pro kategorii nákladních automobilů, jako např. malých 

nákladních.  

Navíc jsou zde patrné velké odchylky v počtu registrovaných modelů příslušných továrních 

značek. Výše zmíněná Škoda Octavia se nachází v souboru „Druh, Kategorie, Tovární 

značka, Typ“ celkem 221 875 krát, zatímco v souhrnných statistikách – zde zpracovávaném 

souboru dat její četnost dosahuje hodnot 685 266 registrovaných vozidel. U druhého 
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nejoblíbenějšího modelu v ČR – Škoda Fabia jsou čísla opět rapidně odlišná. Získaná 

hodnota 388 378 vozidel v rámci provedení sumy záznamů obsahujících údaje o druhu  

a kategorii modelu vůči 581 143 vozidlům identifikovaných jako Škoda Fabia v rámci souboru 

dat „Tovární značka, Typ, Modifikace“.  

Tato skutečnost se tak stala zásadním faktorem pro výběr souboru neobsahujícího údaje  

o kategorii jednotlivých vozidel a zároveň zde byla snaha o zachování co možná největšího 

počtu záznamů jednotlivých vozidel, neboť soubor disponující informacemi o kategorii vozidel 

byl oproti souhrnnému datovému souboru v rámci objemu záznamů značně redukován. 

3.4 Ukázky chyb a návrhy úprav databáze CRV 

Na následujících řádcích bude shrnuta problematika, která úzce souvisí zpracováním dat 

z Centrálního registru vozidel. Jak je patrné z následujících tabulek, záznamy v databázi 

nevykazují zcela přesné záznamy. Můžeme se zde setkat jednak s překlepy, kombinacemi 

údajů, které zcela znemožňují identifikovat dílčí vozidla, záznamy složenými z neodpovídající 

kombinace modelu vůči jeho výrobci či s duplicitním zápisem výrobců, jež se ve vybraných 

případech navzájem liší.  

Jedním z následků těchto četných chyb je pak to, že celková suma jednotlivých modelů 

vozidel či celkový počet osobních automobilů určený na základě filtrování zastoupení dílčích 

modelů OA, v případě neošetření výše zmíněných chyb, nemusí odpovídat realitě. Proto je 

nezbytné s databází pracovat uvážlivě a provádět ověřování jednotlivých záznamů  

na základě informací získaných z ověřených zdrojů.  

a)  Překlepy 

Mezi nejčastější typy chyb patřily jednoznačně překlepy vyskytující se nejenom u názvů 

výrobců, ale i modelů. Pro vytěžení co největšího množství záznamů, jež očividně spadaly 

pod určitou tovární značku a příslušný model, bylo nutné provádět filtraci co nejpečlivěji  

a to tak, že do hledaného výrazu nebyl zadán celý název modelu či značky, ale pouze dílčí 

část pro zachycení co největšího množství vozidel, u nichž během zápisu do registru došlo 

ke zkomolení. 

Následující Tabulka 9 ukazuje hned několik variant názvu tovární značky Volkswagen, jež je 

možné najít v databázi Centrálního registru vozidel. 
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Tabulka 9 – Ukázka překlepů vzniklých při vkládání modelu značky Volkswagen do CRV 

ID typ znacka modifikace pocet 

394255 VW VW VOLKSWAGEN-VW 1 

387698 VOLKWAGEN TOURAN VOLKWAGEN TOURAN 1 

387686 VOLKSWGEN SHARAN 7N CFGBX0AC VOLKSWGEN SHARAN 1 

387682 VOLKSWEGEN VENTO CL TDI VOLKSWEGEN  1 

387681 VOLKSWAGWN GOLF VARIANT 1KM VOLKSWAGWN GOLF VARIANT 1 

387677 
VOLKSWAGWEN TRANSPORTER 7HC ND40BRSX0 VOLKSWAGWEN 
TRANSPORTER 

1 

387675 VOLKSWAGEN-VW TOURAN 1T BSEAC VOLKSWAGEN-VW TOURAN 2 

387699 VOLLKWAGEN GOLF 1JAVUXOAGSC4 WVWZZZ1J VOLLKWAGEN GOLF 4 

381756 VOLKSWAGEM POLO 6NS VOLKSWAGEM POLO 1 

381755 VOLKSWAGEB LUPO X6 VOLKSWAGEB LUPO 1 

381754 
VOLKSWAAGEN TRANSPORTER 7HC ND40BRSX0 VOLKSWAAGEN 
TRANSPORTER 

1 

381753 VOLKSVAGEN TRANSPORTER 7HK VOLKSVAGEN TRANSPORTER 1 

 

Dalším příkladem je značka Hyundai, u níž došlo také v některých případech při zápisu dat 

do registru ke zkomolení jejího názvu, viz Tabulka 10. 

Tabulka 10 - Ukázka překlepů vzniklých při vkládání modelu značky Hyundai do CRV 

ID typ znacka modifikace pocet 

145225 HYUNDYI SANTA FE 2.2 C5D34 KMHSH81WP HYUNDYI SANTA FE 1 

145224 HYUNDAY TUCSON JMBGP KMHJN81VP5U HYUNDAY  1 

145165 HYUNDAI VELOSTAR HYUNDAI VELOSTER 1 

141334 HYUNADI IX 20 JC F5 P1 1 M52 A Z 1 HYUNADI IX20 1 

141332 HYUN GETZ TB 11 HYUN GETZ 1 

141330 HYUMDAI GALLOPER 2.5 TCI HYUMDAI GALLOPER 2,5 TCI 1 

141106 HYNDAI ACCENT MCT A5 P1 1 HYNDAI ACCENT 1 

140531 HYINDAI PA 110 F5P11 HYINDAI I 10 1 

139868 HUNDAI SANTA FE SM U2 NAJ* HUNDAI SANTA FE 1 

 

V neposlední řadě je zde Tabulka 11 s ukázkou vybraných překlepů vzniklých při zápisu 

modelu značky Peugeot do CRV. 

Tabulka 11 – Ukázka překlepů vzniklých při vkládání modelu značky Peugeot do CRV 

ID typ znacka modifikace pocet 

272654 PEUGEOT 205 1.4 GT VF320CKD2 PEUGEOT  1 

282010 PEUGOT 3008 0U 0U9HD PEUGOT 3008 1 

282007 PEUGOET BOXER Z VF3 PEUGOET BOXER 1 

282000 PEUGET 307 3ENFUB PEUGET 307 1 

270259 PEUGEIOT PARTNER 7 PEUGEIOT PARTNER 1 

270256 PEUEGOT 104 VF3543A11 PEUEGOT . 3 
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Z výše uvedených příkladů vyplývá, že by bylo více než žádoucí při zadávání dat jednotlivé 

zápisy ověřovat, aby nevznikaly jednak nesmyslné názvy vozidel ale také proto, aby byla 

všechna vozidla jednoznačně identifikovatelná a mohlo tak dojít k určení co nejpřesnější míry 

zastoupení jednotlivých značek, resp. dílčích modelů. 

b)  Nejasná specifikace vozidla 

Zde budou uvedeny příklady toho, kdy bylo rozhodnuto, že data z databáze budou záměrně 

přeskočena z důvodu nejasné identifikace vozidla. K tomuto účelu byla použita funkce 

„skrýt“, která dočasně skryla řádky, u nichž nemohlo dojít k jednoznačnému způsobu určení 

obchodního označení vozidla – údaje daného technickým průkazem vozidla. Záznamy, jež 

vykazují tuto chybovost, byly zvýrazněny červeně. 

Příklad modelu Touran, kdy u záznamu s ID 403950 nemohlo dojít skrze příslušné informace 

o typu vozidla k jeho identifikaci, neboť položka „typ“ byla složena z kombinace dvou 

odlišných modelů, a to „Passat“ a „Touran“, viz Tabulka 12. 

Tabulka 12 – Ukázka nespecifikovatelného vozidla v případě modelu značky Volkswagen 

ID typ znacka modifikace pocet 

406825 VW TOURAN  1T VW TOURAN 2 

406824 VW TOURAN VW TOURAN 1 

403950 VW PASSAT TOURAN 1T VW TOURAN 1 

394637 VW 1T TOURAN WVGZZZ1TZ VW TOURAN 2 

394636 VW 1T TOURAN BKCX0SG VW  1 

 
 
Obdobný případ zaznamenaný u modelu Mercedes-Benz Vito, kdy u záznamu s ID 230838 

nemohlo dojít ke specifikaci vozidla z důvodu navzájem se vylučující kombinace modelů 

„Vito“ a „Viano“, jak ukazuje Tabulka 13.  

Tabulka 13 - Ukázka nespecifikovatelného vozidla v případě modelu značky Mercedes-Benz 

ID typ znacka modifikace pocet 

230911 
MERCEDS-BENZ VITO 111 CDI/K 4X4 639 MERCEDS-BENZ VITO 111 CDI 
/K 4X4 

1 

230900 
MERCEDES-MENZ VITO 116 CDI L KB MERCEDES-MENZ MERCEDES-
BENZ VITO 116 

1 

230838 MERCEDES-BENZ VITO VIANO 110 D MERCEDES-BENZ VITO 110 D 1 

230837 MERCEDES-BENZ VITO V220 MERCEDES-BENZ V 220 CDI 1 

230836 MERCEDES-BENZ VITO V 230 MERCEDES-BENZ VITO V 230 1 

 

Ta samá chyba byla zaznamenána i u modelu Suzuki Baleno na řádcích s ID 332749  

a 332664, jak je patrné z Tabulky 14. Zde se ovšem objevilo chybné spojení dvou modelů 

značky Suzuki, a to „Liana“ a „Baleno“.  
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Tabulka 14 - Ukázka nespecifikovatelného vozidla v případě modelu značky Suzuki 

ID typ znacka modifikace pocet 

334265 SUZUKI BALENO 1.3 C1 EG SUZUKI  1 

334264 SUZUKI BALENO 1,3 EGC11W SUZUKI  2 

332749 SUZUKI SUZUKI LIANA, BALENO LIANA 2 

332664 SUZUKI SUZUKI LIANA / BALENO 3 

331792 SUZUKI SUZUKI BALENO KO 1.6 GLX 4WD 2 

331791 SUZUKI SUZUKI BALENO GL 1 

 

Poslední ukázka neidentifikovatelného vozidla byla pořízena z výčtu modelů Mazda Cx-9. 

V tomto případě došlo dokonce ke spojení hned tří odlišných modelů značky Mazda,  

a to jmenovitě Cx-9, Cx-3 a Cx-7, viz zvýrazněný záznam v Tabulce 15. 

Tabulka 15 - Ukázka nespecifikovatelného vozidla v případě modelu značky Mazda 

ID typ znacka modifikace pocet 

208352 MAZDA CX 9 MAZDA CX-9 6 

206231 MAZDA MAZDA MAZDA CX-9 3 

206174 MAZDA MAZDA CX-9,3,7 GRAND TOURING AWD 1 

206173 MAZDA MAZDA CX-9 V6 DOHC 24V VVT 1 

206172 MAZDA MAZDA CX-9 GRAND TOURING 1 

 
 
c)  Kombinace modelu s neodpovídajícím výrobcem 

Tento typ chyby spočívá ve vytvoření naprosto nesmyslné kombinace výrobce a modelu, jež 

má za následek, že takto popsané vozidlo nemůže být zařazeno ani mezi příslušný model, 

ani pod danou značku. 

V Tabulce 16 je uveden příklad výčtu vozidel odpovídajících modelu BMW X3,  

kdy modifikace na řádku s ID 32946 – „FX30“, jež v tomto případě zastupovala název 

modelu, byla chybně spojena se značkou BMW, přitom jediným výrobcem modelu FX30 je 

značka Infinity (luxusní odnož značky Nissan).  

Tabulka 16 – Chybně přiřazený název modelu neslučující se s modely vyráběnými značkou BMW 

ID typ znacka modifikace pocet 

33948 BMW BMW X3 2,0 D 1 

33947 BMW BMW X3  xDrive20d 1 

33946 BMW BMW X3  xDRIVE   30i 1 

33945 BMW BMW X3 249 

32946 BMW BMW FX30 1 
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Obdobné pochybení vzniklé při zápisu vozidla do registru je možné spatřit v následujícím 

v následující Tabulce 17 s výčtem modelů značky Suzuki. Řádek s ID 332817 vykazuje 

zásadní pochybení ať již ve způsobu určení tovární značky vozidla či názvu modelu. Tato 

kombinace značky a modelu není možná z důvodu, že název modelu „Pixo“ nepřísluší 

výrobci vozů Suzuki, ale značce Nissan. 

Tabulka 17 - Chybně přiřazený název modelu neslučující se s modely vyráběnými značkou Suzuki 

ID typ znacka modifikace pocet 

332819 SUZUKI SUZUKI RE 5 1 

332818 SUZUKI SUZUKI R + 1.3 2 

332817 SUZUKI SUZUKI PIXO 1 

332816 SUZUKI SUZUKI NP41B 1 

332815 SUZUKI SUZUKI NGT 380 1 

332814 SUZUKI SUZUKI NF41A GN 125 1 

 

Ten samý příklad, tentokrát kombinace značky Seat a modelu Karoq vyráběného výhradně 

společností Škoda, je zřejmý z Tabulky 18 z řádku s ID 317124. 

Tabulka 18 - Chybně přiřazený název modelu neslučující se s modely vyráběnými značkou Seat 

ID typ znacka modifikace pocet 

317126 SEAT SEAT LEON  ST 2 

317125 SEAT SEAT LEON 8823 

317124 SEAT SEAT KAROQ 1 

317123 SEAT SEAT INCA VAN CL 1 

317122 SEAT SEAT INCA VAN 1 

 

Další ukázka situace, kdy došlo k spárování neodpovídajícího modelu vůči příslušné tovární 

značce, je patrná z Tabulky 19. Výroba modelu Atego přísluší pouze tovární značce 

Mercedes, nikoliv Seat. Autor zápisu pravděpodobně zanesl chybu nevědomky, jelikož se dá 

předpokládat, že na místo výrazu „Seat Atego“, měl pravděpodobně patřit výraz „Seat 

Ateca“. Proto bylo rozhodnuto, že záznam bude mezi výčtem značky Seat i modelu Ateca 

ponechán a započten jako odpovídající. 

Tabulka 19 - Chybně přiřazený název modelu neslučující se s modely vyráběnými značkou Seat II 

ID typ znacka modifikace pocet 

317666 SEAT ATECA 5FP XDFFAX1 SEAT ATECA 2 

317665 SEAT ATECA 5FP XDDYAX0 SEAT ATECA 1 

317664 SEAT ATECA 5FP SEAT ATECA 32 

317083 SEAT SEAT CUPRA ATECA 43 

317072 SEAT SEAT ATEGO 1 

317071 SEAT SEAT ATECA 1840 
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Naštěstí se ve všech těchto případech jednalo o ojedinělé chyby, kdy počet zastoupených 

vozidel obsahujících takovouto chybnou informací byl pouze jednotkový. Tudíž, přijdeme-li  

o jedno takovéto vozidlo, nic zásadního se v rámci šetření současného stavu vozového 

parku nestane. Nicméně tyto příklady poukazují na skutečnost, že systém zadávání 

jednotlivých údajů v rámci zápisu vozidla do databáze CRV není nikterak ošetřen vůči 

zanesení obdobných hrubých chyb v rámci specifikace jednotlivých vozidel.  

d)  Chybný zápis rozdílných výrobců 

Zde je uveden příklad dalšího typu chyb zanesených do databáze CRV. Tabulka 20 

obsahující výčet vozidel odpovídajících hledané specifikaci – modelu Peugeot 107 dokazuje, 

že mezi vozy značky Peugeot bylo možné najít i značku Citroën, která v tomto případě byla 

spojena s modelem Peugeot 107. Z důvodu, že je model 107 vyráběn výhradně značkou 

Peugeot, byla tato dvě vozidla ponechána v součtu modelů Peugeot 107, ovšem muselo být 

zajištěno odstranění tohoto ne zcela správně identifikovatelného vozidla z výčtu vozidel 

registrovaných pod značkou Citroën. To zamezilo následnému duplicitnímu započtení těchto 

vozidel mezi oba tyto výrobce. 

Tabulka 20 – Příklad modelu Peugeot 107 s rozdílným zápisem výrobců 

ID typ znacka modifikace pocet 

270311 PEUGEOT PEUGEOT 107 JUNIOR 1.0 5T 1 

270310 PEUGEOT PEUGEOT 107 JUNIOR 1.0 3T 2 

270309 PEUGEOT PEUGEOT 107 875 

52745 CITROEN CITROEN PEUGEOT 107 2 

 

Ukázka, kdy identifikační pole s ID 141521 obsahovalo hned dva výrobce vozidel, konkrétně 

Hyundai a Kia. Ovšem zde se nejedná o hrubou chybu vzniklou během zápisu vozidla  

do CRV. Autor zde zřejmě chtěl dodržet označení koncernu těchto výrobců, jak už z názvu 

vyplývá – Hyundai Kia Automotive Group. 

Tabulka 21 - Příklad modelu Kia Rio s rozdílným zápisem výrobců 

ID typ znacka modifikace pocet 

176625 KIA KIA RIO 1.2 CVVT 70PS 1 

176624 KIA KIA RIO 6683 

176581 KIA KIA KIA RIO 5 

176566 KIA KIA JB OD.RIO 1 

141521 HYUNDAI HYUNDAI KIA RIO 1 
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Obecně vzato bylo shledáno, že v převážné většině případů dochází k záměně pojmů „typ“  

a „modifikace“ vozidla. Určení tovární značky jednotlivých vozidel (v Centrálním registru 

vozidel pouze „znacka“) není v tomto případě problémem. Tovární značka automobilu je 

jasně dána ať už v Osvědčení o registraci vozidla (též malém technickém průkazu)  

či v Technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla. Pojem „typ“ je 

rovněž k nalezení v obou výše zmíněných dokumentech, byť zde dochází již k dílčím 

nejasnostem. Ovšem údaje pro vyplnění poslední kolonky v databázi s názvem „modifikace“ 

ani v jednom z výše dokumentů najít nelze. Na tomto místě tabulky tak můžeme narazit 

buďto na údaj o obchodním označení vozidla, nebo je dané pole zcela vynecháno. 

Problém kolonky „typ“ spočívá v tom, že její záznamy obsahují namísto typu vozidla, jenž 

může zahrnovat varianty a verze, obchodní označení vozidla. Příklad bude uveden  

na modelu Škoda Rapid. I když typ vozidla Škoda Rapid je jak podle Osvědčení o registraci 

vozidla, tak i Technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla „NH“, 

záznamy ve valné většině obsahují pouze obchodní označení „Rapid“ bez jakékoliv zmínky  

o skutečném typu vozidla. Z tohoto důvodu by bylo dobré provést opatření, díky kterým  

by došlo ke změně dílčích názvů vyplňovaných částí formuláře, aby databáze působila 

jednotně a nebudila zbytečné nejasnosti ohledně toho, co má být do kolonky ve skutečnosti 

vyplněno.  

Dále je možné zpozorovat, že do kolonky „typ“ bývají často uváděny i některé další údaje  

o vozidle. Nejčastěji se jedná o popis prostřednictvím různých kombinací údajů, kdy je 

možné najít různá spojení tovární značky, obchodního označení, typu, varianty a části 

zadaného identifikačního čísla vozidla (VIN). Zde se taktéž jeví potenciální prostor  

pro zlepšení spočívající v optimalizaci záznamů v databázi Centrálního registru vozidel 

vytvořením jednotného systematického formátu zápisu. 

Z údajů, jež jsou v souladu s § 4 odst. 3) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích do CRV zapisovány, vyplývá jednak to, že informace  

o značce silničního vozidla, obchodního názvu stanoveného výrobcem či o typu vozidla, tvoří 

nedílnou součást zápisu. Z tohoto pohledu by tudíž nemělo dělat problém tyto jednotlivé 

údaje správně rozřadit do příslušných kolonek. Na druhou stranu se tímto i potvrzuje, že údaj 

o modifikaci vozidla není součástí údajů zanesených do CRV během jeho registrace. 

Znamená to, že význam tohoto údaje je v rámci specifikace vozidla zcela bezpředmětný, 

není-li oficiálně při registraci jednotlivých vozidel uveden. 

Podle vyjádření jednoho z vedoucích oddělení registru silničních vozidel dochází k opravě 

chybně zadaných údajů při registraci až při následných zápisech změn do RSV. Důvodem 

pro to je skutečnost, že poměrně velké množství vozidel bylo v minulosti do RSV úřady 
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zadáváno ručně. To naznačuje, proč se zde vyskytuje takováto chybovost, která podle 

získaných informací je postupně stále ručně opravována. Navíc tato skutečnost vypovídá  

o tom, že proces zápisu vozidel do registru není nikterak automaticky kontrolován a osoba, 

která údaje vkládá do systému, tak může i nevědomky zapříčinit vznik zcela nepoužitelného 

zápisu o jednotlivých vozidlech. Dále bylo zjištěno, že se v současné době vozidla  

do systému zadávají převážně zadáním čísla Základního technického popisu, kdy dílčí údaje 

jsou do databáze RSV nahrávány automaticky. To predikuje, že by záznamy o nově 

registrovaných vozidlech nemusely vykazovat takovou chybovost jako záznamy vytvořené již 

během dřívějších let.  
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4 Validace zpracovávaných dat 

Pro ověření výsledků vyplývajících ze zpracování dat z CRV ke dni 30.6.2020 bylo 

provedeno porovnání výstupů s daty získanými z dopravních průzkumů, jež byla pro účely 

této diplomové práce poskytnuta Mobilní laboratoří ČVUT, Fakulty dopravní.  

Výhodou dat z dopravních průzkumů je, že narozdíl od dat z CRV mají vypovídací schopnost 

o tom, jaká vozidla jsou skutečně v provozu a jaká v uvozovkách jen stojí. Ovšem nevýhoda 

zpracování těchto dat spočívá v jejich závislosti na místě, kde byly dané dopravní průzkumy 

provedeny. Složení vozového parku v hlavním městě bude pravděpodobně odlišné, 

porovnáme-li jeho výsledky s výstupy z měření v menších městech či obcích napříč Českou 

republikou. S ohledem na to, že se nepředpokládá, že by některá vozidla mohla být 

zachycena během těchto průzkumů současně na vícero měřených lokalitách, bylo 

rozhodnuto, že data budou spárována a vyhodnocena skupinově, aby výsledné hodnoty  

co nejlépe vykreslily skutečný obraz stavu vozového parku v českém prostředí. 

Všechna dostupná měření byla zaznamenávána pomocí statické kamery. Pro rozpoznání 

jednotlivých vozidel byl použit software výrobce Eyedea Recognition – Eyedea MMR SDK, 

který pracuje na základě nalezení RZ a následného spojení této RZ s modelem a výrobcem. 

Tento software má schopnost rozpoznat celkem 10 kategorií vozidel jako např. autobusy, 

osobní vozidla, nákladní vozidla, motocykly či dodávky. Je schopen rozpoznat až 207 

výrobců a až 1745 modelů vozidel. Úspěšnost klasifikace kategorie udávaná výrobcem 

dosahuje hodnot vyšších než 99 %. Taktéž úspěšnost klasifikace výrobce a modelu  

se pohybuje na hodnotách vyšších než 98 %. Ve všech případech měření byla vozidla 

zachycována pouze zepředu, nikoliv zezadu, přičemž samotné snímání vozidel probíhalo 

barevně. [11] 

Získaná data představovala záznamy ze směrových průzkumů provedených v průběhu roku 

2019, což je předpokladem pro to, aby poskytla vcelku aktuální obraz o stavu vozového 

parku, bereme-li v úvahu to, že směrodatné vozidlo je aktualizováno na základě dat z CRV 

získaných k 30. červnu roku 2020. Konkrétně byly dopravní průzkumy realizovány v osmi 

odlehlých lokalitách, kdy pět z nich proběhlo ve Středočeském kraji, dvě v kraji 

Královéhradeckém a jedno v hlavním městě Praze. Jmenovitě se jednalo o města: Kutná 

Hora, Červený Kostelec, Říčany, Mělník, Odolena Voda, Příbram, Hradec Králové  

a významný dopravní uzel v Praze – Barrandovský most. Detailní zobrazení jednotlivých míst 

měření je uvedeno v Příloze 1. Podrobnější popis uskutečnění jednotlivých průzkumů 

poskytuje Tabulka 22. 
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Tabulka 22 – Základní informace o zpracovávaných dopravních průzkumech 

Č. Lokace Datum 
měření 

Doba začátku 
měření 

Doba konce 
měření 

1 Kutná Hora   23.5.2019 6:00 18:00 

2 Červený Kostelec   5.11.2019 6:45 16:30 

3 Říčany   24.4.2019 6:00 19:00 

4 Mělník   8.10.2020 6:00 18:00 

5 Odolena Voda 28.11.2019 6:00 16:00 

6 Příbram 13.11.2019 7:00 17:00 

7 Barrandovský most   9.10.2019 7:00 17:00 

8 Hradec Králové   24.9.2019 7:00 18:00 

 

4.1 Postup zpracování dat 

Z důvodu obdobného zpracování dat napříč všemi průzkumy, bude příklad demonstrován 

pouze na vzorku dat získaného směrovým průzkumem v Příbrami.  

Výchozí podobu dat lze spatřit na Obrázku 22 Názvy sloupců, jež byly označeny tučně, 

vypovídají o původních záznamech získaného souboru dat. Pro zachování anonymizace dat 

byly zachycené registrační značky nahrazeny jedinečným číslem – identifikátorem (ID), jež je 

možné spatřit ve sloupci B s názvem „Licence plate ID“. Jedinečné označení napříč všemi 

průzkumy pak bylo vytvořeno ve sloupci A spojením čísla lokace a daného ID. Data poskytují 

jednak komplexní informaci o tom, jaká kategorie vozidla (Category), výrobce (Make)  

a model (Model) byl zachycen ale i údajem o tom, v jakém místě bylo vozidlo zachyceno  

a zdali se jedná o vjezd nebo výjezd z dané oblasti, což ukazuje spojení číselného označení 

místa spolu s „IN“ nebo „OUT“ ve sloupci F „Point“. Následující sloupce udávají hodnotu 

chybovosti, resp. hodnotu s jakou došlo ke správnému určení kategorie (Category 

confidence), výrobce (Make confidence) a modelu (Model confidence). 

 

Obrázek 22 – Ukázka výchozí podoby dat ze směrového průzkumů v Příbrami 
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Celkem ve třech z osmi případů nebyly údaje o přesnosti určení jednotlivých parametrů 

vůbec udány (případ Kutné Hory, Říčan a Mělníka). V případě zde uvedené Příbrami, byly 

uvedeny pouze hodnoty chybovosti určení výrobce a modelu, kategorie nikoliv. Z toho 

důvodu bylo rozhodnuto přejít k řešení vyhodnocení jednotlivých kategorií chybovosti  

na základě rozdílů mezi přiřazenou kategorií, výrobcem či modelem, a to pouze v případě, 

došlo-li k zachycení RZ potažmo ID v rámci dílčích průzkumů vícekrát. O tom vypovídá 

sloupec I, kdy hodnota „0“ říká, že vozidlo nebylo zachyceno vícekrát, naopak hodnota „1“ 

udává, že došlo k zachycení stejné RZ ve více než v jednom případě. K přiřazení těchto 

hodnot byla použita funkce „když“.  

Obdobné funkce bylo použito i v sloupci J „category“, jenž měl za úkol roztřídit vozidla do tří 

kategorií a to na ty, u nichž nedošlo k vícenásobnému zachycení RZ, ta jsou označena „0“,  

u nichž došlo k vícenásobnému zachycení a současně k určení shodné kategorie 

s označením „1“ a poslední skupinu vozidel, u nichž sice došlo k vícenásobnému zachycení 

RZ, ale kategorie vozidla byla určena rozdílně, ta byla označena číslicí „2“. Analogické 

vyhodnocení proběhlo i ve sloupcích K a L s označením „make“ a „model“ pouze s tím 

rozdílem, že v případě sloupce „make“ byla vyhodnocována podmínka, zdali se v případě 

vícenásobného zachycení podařilo určit stejného či rozdílného výrobce a u sloupce „model“ 

stejný či rozdílný model vozidla. Je nutné upozornit, že shoda nebyla potvrzena ani u vozidel, 

u nichž nedošlo v případě vícenásobného zachycení ID ať už k určení kategorie, výrobce  

či modelu a záznam zcela vypadl. Takovéto případy byly rovněž klasifikovány číslicí „2“.  

To se pravděpodobně stalo zdrojem vyšší chybovosti, než jakou data ve skutečnosti 

disponovala. Dále nutné zmínit, že nebylo zohledněno správné určení modelu, výrobce  

či kategorie u vozidel, jež byla zachycena měřicím zařízením pouze jednou.  

Přehled vyhodnocení chybovosti dat z Příbrami je vidět na Obrázku 23. Z celkem 13 224 

vozidel (podle celkové sumy ID) došlo u 5 406 vozidel k jejich vícenásobnému zachycení. 

Tato vozidla odpovídají výčtu ID ve sloupci B. Od této hodnoty pak byly odvíjeny výpočty 

jednotlivých chybovostí ve sloupcích C, D, E a F, jejichž výsledky byly uvedeny jednak 

číselně, ale i procentuálně. Vozidla, u nichž došlo k chybnému určení některého z parametrů 

byla opět vypsána do příslušného sloupce pod odpovídající typ chyby. Průměrné hodnoty 

jednotlivých chybovostí u dílčích měření jsou k dispozici v Tabulce 23. 
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Obrázek 23 - Ukázka vyhodnocení chybovosti dat v případě směrového průzkumu prováděného v Příbrami 

Tabulka 23 - Vyhodnocení chybovosti u dílčích měření 

Č. Lokace Počet ID ID 
zachyceno 

vícekrát 

Chybovost 
určení 

kategorie 

Chybovost  
určení 

výrobce 

Chybovost  
určení 
modelu 

Chybovost 
určení  

modelu  
i výrobce 

1 Kutná Hora 17 143 14 727   8,60 % 31,51 % 44,14 % 26,71 % 

2 Červený Kostelec   7 198   4 161 10,77 % 36,41 % 48,23 % 29,44 % 

3 Říčany 33 716 25 602   4,87 % 21,40 % 35,41 % 17,81 % 

4 Mělník 17 625 10 178   2,71 %   6,48 % 12,80 %   5,69 % 

5 Odolena Voda 35 686 20 188   4,74 %   9,42 % 22,34 %   8,01 % 

6 Příbram 13 224   5 406   6,79 % 25,45 % 39,25 % 21,92 % 

7 Barrandovský most 76 251 35 383   1,35 %   2,34 %   6,02 %   2,02 % 

8 Hradec Králové 85 704 69 657   0,61 %   1,32 %   3,09 %   1,27 % 

Průměrné hodnoty chybovosti   5,06 % 16,79 % 26,41 % 14,11 % 

 

V dalších krocích byla pozornost věnována pouze těm vozidlům, jež byla přiřazena  

do kategorie „CAR“, která odpovídá kategorii osobních automobilů, viz Obrázek 24. Hodnota 

11 003 ve sloupci I udává celkový počet osobních automobilů, jež byl při měření v Příbrami 

zaznamenán. Tato hodnota ovšem zahrnuje i ty záznamy vozidel, u nichž při identifikaci 

nedošlo k zápisu dalších specifikujících údajů o typu výrobce či modelu. Sloupce P-R udávají 

výsledné zpracování záznamů ze sloupců K-N obsahujících pouze plně identifikovatelná 

vozidla na základě znalosti informací o výrobci a modelu, přičemž cílem toho kroku 

bylo přiřazení nejčetněji zaznamenaného výrobce a modelu k vícenásobně zachycenému 

vozidlu. K tomu bylo použito funkce „svyhledat“, která např. zajistila přiřazení nejčastějších 

výsledků výrobce a modelu k vozidlu s ID „2“. Nově tak vozidlo s ID „2“ dostalo specifikaci 

„Skoda Kodiaq“, jak je patrné ze sloupce P-R. U vozidel, jejichž ID bylo zachyceno jednou, 

došlo pouze k přepisu výrobce a modelu do nové tabulky. Hodnota P2 pak udává,  

u kolika osobních automobilů zachycených v Příbrami došlo k plné identifikaci zakládající  

se na známých údajích o modelu a výrobci. 
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Obrázek 24 – Ukázka zpracování vozidel zařazených do kategorie „CAR“ odpovídající kategorii OA  
u průzkumu provedeného v Příbrami 

Práce ve sloupcích T-V na totožném listu spočívala v přiřazení četnosti k jednotlivým 

spojením zaznamenaných výrobců spolu s modely. Na to byla použita funkce „countifs“, 

která v případě, našla-li shodu mezi hledaným spojením výrobce a modelu u některých 

dalších ID, provedla součet toho, kolikrát se hledané spojení mezi záznamy vyskytlo. 

Poslední sloupce tohoto listu X-AA pak udávají výsledné hodnoty četností jednotlivých 

modelů a k nim přiřazených výrobců (řazeno sestupně) včetně podílu, v jakém  

se ku celkovém počtu identifikovatelných osobních automobilů, zde v případě Příbrami, 

vyskytovaly.  

Následující list „Modely-vše“, zachycen na Obrázku 25, poskytuje souhrn naměřených 

záznamů ze všech měření. Do tabulky „Výčet dat ze všech měření“ byly uloženy všechny 

výsledné hodnoty četností jednotlivých modelů a k nim přiřazených výrobců 

odpovídajících kategorii „CAR“ ze sloupců X-Z napříč jednotlivými průzkumy, získané 

popisem uvedeným výše. V dalším kroku proběhlo, jak už název tabulky „Sloučení hodnot“ 

napovídá, sloučení dílčích sum identických spojení modelů a výrobce za pomoci funkce 

„sumifs“. Tabulka „Zastoupení jednotlivých modelů“ vykazuje totožné hodnoty, nýbrž 

záznamy jsou zde řazeny sestupně s ohledem na četnost a procentuální zastoupení, jež bylo 

stanoveno ku celkové sumě plně identifikovatelných vozidel kategorie „CAR“  

(220 690 vozidel) napříč všemi měřeními.  
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Obrázek 25 - Souhrn naměřených záznamů OA získaný zpracováním dílčích průzkumů 

Záložka „Vyčištěno“ na Obrázku 26 pracuje s tabulkou „Zastoupení jednotlivých modelů“ 

z předešlého listu, přičemž hlavním cílem tohoto kroku byla identifikace a následné vyřazení 

nesprávně vzniklých dvojic modelů s jimi neodpovídajícími výrobci.  

 

Obrázek 26 – Proces identifikace a následného vyřazení chybných dvojic záznamů  
tvořených modely s jimi neodpovídajícími výrobci 

Záznamy zatížené výše popsanou chybou byly uvedeny v záložce „Vyřazeno“,  

ve stejnojmenné tabulce na Obrázku 27. Celkem bylo vyřazeno 5 767 záznamů vozidel 

představujících 2,61 % z celkového počtu vozidel kategorizovaných jako OA včetně dalších 

specifikací. Tato tabulka mimo jiné obsahuje i vozidla, u nichž se přiřazená kategorie „CAR“ 

neslučovala se skutečnou kategorií vozidla. Jednalo se především o modely vozidel výrobců 

DAF a Iveco specializujících se na výrobu nákladních vozidel či autobusů.  
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Obrázek 27 – Modely, jež byly z důvodu neodpovídajícího označení modelu  
či chybně určené kategorie vozidla vyřazeny ze zpracování 

Grafické znázornění podílu jednotlivých modelů OA v provozu z tabulky „Zastoupení 

jednotlivých modelů (vyčištěno)“ je zobrazeno na Obrázku 28. 

 

Obrázek 28 – Nejoblíbenější modely OA na českém trhu – výsledky dat z provozu 

Z výsledků četnosti jednotlivých výrobců získaných z dopravních průzkumů, jež udává graf 

na Obrázku 29, lze konstatovat, že ve valné většině došlo k shodě těchto výstupů 

s výsledky získanými analýzou CRV. Ačkoliv se pořadí jednotlivých značek může drobně lišit, 

výsledky vykazují, že v 26 z 28 případů došlo k souhlasnému výběru nejčetnějších výrobců 

v českém prostředí. Pouze výrobci na 27. a 28. místě – Smart a Chrysler nebyli do výběru 

zařazeni. To se sice může projevit nižším procentuálním zastoupením vybraného 85% 
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vzorku modelů ve výsledných hodnotách dat z provozu, nicméně předpoklad nalezení 85 % 

nejčetnějších modelů byl tímto výstupem naplněn. 

 

Obrázek 29 - Zastoupení jednotlivých výrobců OA na českém trhu - výsledky dat z provozu 

Poslední fáze práce s těmito daty spočívala v porovnání a vyhodnocení výstupů získaných 

zpracováním průřezového vzorku osobních automobilů z dopravních průzkumů s výstupy 

plynoucími z CRV. První porovnání 85% vzorku nejčetnějších modelů vybraného na základě 

zpracování 28 nejzastoupenějších výrobců OA v CRV, viz tabulka „Výstup dle dat z CRV“, 

proběhlo v záložce „Porovnání“ na Obrázku 30. V levé tabulce s názvem „Zastoupení 

jednotlivých modelů (vyčištěno) – shoda s CRV“ byla provedena filtrace za účelem vyřazení 

modelů, jež netvořily podíl na výše uvedeném 85% vzorku.  

 

Obrázek 30 – Porovnání 85% vzorku modelů OA získaného z výstupů z CRV s výstupy  
získanými na základě zpracování průřezového vzorku OA ze směrových průzkumů 

Zde se prokázalo, že cesta výběru 28 výrobců OA s nejčetnějším počtem registrovaných 

vozidel vedla téměř k přesnému výsledku, neboť při prvním porovnání vybraného 85% 

vzorku s daty z provozu došlo k shodě 85,13 % (tabulka „Výstup dle dat z CRV“) ku 84,23 % 
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(tabulka „Zastoupení jednotlivých modelů (vyčištěno) – shoda s CRV“). V případě došlo-li by 

k započtení modelů, jež byly částečně identifikovány jako hledané modely, jako např. Opel 

Corsa ~ Combo, který splňuje podmínku hledaného modelu v případě modelu Opel  

Corsa, nicméně Opel Combo není na seznamu nejčetnějších modelů, viz tabulka 

„Nespecifikovatelné – obs. hledané modely (nezapočítány)“, vzrostla by tato hodnota  

až na 84,83 %. Podíl hledaných modelů v reálném provozu je vyobrazen v grafu  

na Obrázku 31. 

 

Obrázek 31 - Zastoupení vybraného 85% vzorku modelů OA v reálném provozu 

Z důvodu, že některé modely z původního 85% vzorku nebyly v provozu vůbec zachyceny, 

jejich výčet je uveden v Tabulce 24, došlo k rozhodnutí zpřesnit tento vzorek nahrazením 

těchto modelů modely novými, jež byly v původním výčtu 85 % nejčetnějších modelů  

ze zpracování CRV takzvaně pod čarou. Celkem tak byly 3 zcela neevidované modely 

v celkovém zastoupení 1,29 % nahrazeny 9 modely o celkovém podílu 1,27 % tak, aby bylo 

dosaženo co nejpodobnějšího podílu zkoumané množiny. Výčet nově zařazených modelů 

udává Tabulka 25. 
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Tabulka 24 - Modely vyřazené z původního vzorku stanoveného na základě zpracování dat z CRV 

Výrobce Model Počet % Σ % 

ŠKODA 100/110/110 R 48 565 0,83 % 0,83 % 

ŠKODA 1000/1100 MB/MBX 17 696 0,30 % 1,13 % 

FIAT 125/125p   8 958 0,15 % 1,29 % 

 

Tabulka 25 - Nově zařazené modely do původního vzorku stanoveného na základě zpracování dat z CRV 

Výrobce Model Počet % Σ % 

KIA Picanto 8 531 0,15 % 0,15 % 

Peugeot 208 8 447 0,14 % 0,29 % 

BMW řada 1 8 422 0,14 % 0,43 % 

Volvo V70 8 345 0,14 % 0,58 % 

Renault Captur 8 312 0,14 % 0,72 % 

Audi Q7 8 169 0,14 % 0,86 % 

Opel Insignia 8 124 0,14 % 1,00 % 

SEAT Altea 7 866 0,13 % 1,13 % 

Mazda 323/Protegé 7 832 0,13 % 1,27 % 

 

Tímto bylo dosaženo nového výsledného poměru, a to 85,11 % pro upravený vzorek 85 % 

nejčetnějších modelů dle CRV ku 85,65 % modelů zachycených v běžném provozu. Toto 

porovnání bylo uvedeno záložce „Porovnání po aktualizaci“ na Obrázku 32, která obsahuje 

totožné tabulky jako záložka „Porovnání“ ovšem s úpravou dat, jež byla popsána výše.  

Zde by opět výsledné procento podílu aktualizovaného 85% vzorku mohlo dosahovat hodnot  

až 86,19 %, došlo-li by k započtení modelů, u nichž byla zaznamenána částečná shoda 

s hledanými modely. 

 

Obrázek 32 – Nové porovnání aktualizovaného 85% vzorku modelů OA získaného z výstupů z CRV  
s výstupy získanými na základě zpracování průřezového vzorku OA ze směrových průzkumů 

Podíl aktualizovaného vzorku 85 % nejčetnějších modelů v reálném provozu ukazuje graf  

na Obrázku 33. 
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Obrázek 33 - Zastoupení aktualizovaného 85% vzorku modelů OA v reálném provozu (po ověření) 

4.2 Diskuze 

Průřez těchto měření poskytl vzorek o celkovém počtu 286 547 vozidel, přičemž 220 690 

vozidel bylo přiřazeno do kategorie „CAR“, jež by měla reprezentovat všechny naměřené 

osobní automobily. Z tohoto vzorku byla následně odfiltrována vozidla, u nichž nedošlo při 

zachycení vozidla a jeho následném vyhodnocení softwarem k přiřazení názvu modelu  

či výrobce a současně došlo k vyřazení vozidel, u nichž nebyla splněna podmínka 

přiřazení modelu k jeho odpovídajícímu výrobci. Tím došlo k redukci vzorku na výsledných 

214 923 vozidel, na nichž proběhla následná validace vybraného 85% vzorku modelů 

tvořeného 85,13 % nejčetněji registrovaných modelů OA na základě zpracování  

28 nejzastoupenějších výrobců OA dle záznamů z CRV. 

Tato data potvrzují, že četnost modelů v CRV přibližně odpovídá četnosti výskytu modelů 

v reálném provozu, a tudíž že většina modelů byla vybrána správně, nicméně našly se zde  

i modely, jež v rámci analýzy získaných dat z dopravnách průzkumů zaznamenány vůbec 

nebyly. Z tohoto důvodu došlo k úpravě původního seznamu 85 % nejčastěji se vyskytujících 

modelů OA, kdy stejné procento modelů, jež bylo odstraněno, bylo nahrazeno odpovídajícím 

procentem nových modelů řazených sestupně v původním seznamu pod čarou tak,  

aby doplnilo testovanou množinu opět na výchozí procentuální podíl – 85 %. 
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Z těchto 85 % vybraných vozidel boudou na základě četnosti zastoupení jednotlivých modelů 

tvořících výše zmíněných 85 % osobních automobilů zjištěny rozměry 85% vozidla ve smyslu 

jeho četnosti výskytu (jak stanovují TP 171) a dále pak definováno směrodatné vozidlo 

reprezentující osobní automobil s ohledem na složení současného vozového parku. 
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5 Stanovení směrodatného vozidla pro osobní 

automobily 

Pro výpočet směrodatného vozidla bylo nejprve nezbytné určit parametry, jež směrodatné 

vozidlo definují. Pro každý model a zároveň jeho typy karoserií příslušných generací musely 

být určeny vnější rozměry vozidla, a to jmenovitě délka, šířka, výška a rozvor v jednotkách 

mm. Přední a zadní převis a vnější obrysový poloměr zatáčení nebyly z důvodu jejich 

absence na poli veřejně dostupných parametrů, zkoumány, tudíž práce byla zaměřena pouze 

na posouzení aktuálnosti výše zmíněných rozměrů. Tyto údaje byly získány na základě 

porovnání hodnot z třech webových zdrojů, přičemž byla zapsána ta hodnota, u níž byla 

prokázána nejvyšší shoda napříč vybranými zdroji. Důvodem pro to byla jednak skutečnost, 

že sami výrobci neposkytují informace o všech modelech vyráběných v průběhu let ale i to, 

že při vyhledávání jednotlivých parametrů vozidel bylo možné narazit na menší odchylky 

mezi jejich hodnotami. 

Problém ohledně výběru zdroje spočíval především v nedostupnosti takových zdrojů, jež by 

široké veřejnosti poskytovaly komplexní data o rozměrech všech vyráběných modelů 

osobních automobilů. Z toho důvodu muselo být zvoleno větší množství zdrojů, které 

zajistilo, že v případě absence hledaného typu či generace modelu u jednoho zdroje, dojde  

i přesto k určení jeho parametrů. Druhotnou komplikací bylo hledání takového zdroje, jenž by 

poskytoval data o modelech tuzemské značky Škoda, a to zejména o těch starších. Proto 

musely být mezi zdroje zařazeny takové stránky, jež tyto kompletní informace poskytují. 

S ohledem na to, že aktuálnost vozového parku, speciálně pak osobních automobilů, byla 

ověřována na základě souhrnných statistik vydaných k 30. červnu 2020 MD ČR, nebyly 

v rámci identifikace rozměrů jednotlivých modelů zohledněny nové generace modelů 

vyráběné od roku 2020 a dále. Nepředpokládá se, že by během první poloviny roku 2020 

zahrnuté do zpracovávané databáze CRV, co se nových či aktualizovaných generacích 

modelů v tomto období týče, byl vyroben a následně registrován takový počet modelů, jenž 

by se nějak zásadně promítl a dále pak proto, že není jisté, zdali prodej těchto modelů začal 

před určujícím datem, vůči kterému byla zpracovávaná statistika vydána, či nikoliv.  

Z důvodu větší pravděpodobnosti výskytu byly do tabulky rozměrů zkoumaného vzorku 85% 

nejčetnějších modelů vybrány takové rozměry, jež odpovídají klasickým variantám modelů, 

nikoliv těm sportovním. 
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5.1 Metody výpočtu 

K úloze stanovení směrodatného vozidla lze přistoupit hned několika způsoby. Rozdílnost 

jednotlivých metod výpočtu spočívá především v časové náročnosti a přesnosti dosaženého 

výsledku. 

Jak již bylo definováno v TP 171, směrodatné vozidlo odpovídá 85% vozidlu dané skupiny  

ve smyslu jeho četnosti výskytu. Zcela nejpřesnější metoda dosažení kýžených rozměrů 

spočívá ve stanovení četnosti jednotlivých rozměrů karoserií vybraných modelů v závislosti 

na generaci, v níž jsou nebo byly zkoumané modely vyráběny. Hlavním problémem  

pro aplikaci tohoto postupu byla komplexní neznalost roku výroby jednotlivých registrovaných 

vozidel. Tuto informaci bohužel nelze dohledat u záznamů v rámci zde zkoumaných 

souhrnných statistik, kde by tato informace měla jednu z nejvýznamnějších rolí. Zmíněné 

údaje neposkytuje ani SDA, jejichž statistiky vycházejí z dat CRV. Přesné údaje o roku 

výroby jednotlivých vozidel jsou podle vyjádření jednoho z pracovníků k dispozici pouze  

u nově registrovaných vozidel. Dalším problémem bylo, že registr často neudává ani 

informaci o typu karoserie daného vozidla. U některých vozidel, u nichž je uvedena část VIN 

kódu, toto lze určit, ovšem takovéto údaje netvoří ani polovinu záznamů. Obecně lze 

konstatovat, že aplikace tohoto postupu není pro zpracování datových souborů z veřejně 

dostupné databáze CRV vhodná. 

Další možnou variantou je stanovení směrodatného vozidla zcela bez vlivu četnosti 

jednotlivých rozměrů. Tato metoda má za následek ztrátu jednak váhy dílčích rozměrů,  

ale i obrazu o skutečném stavu, v jakém se zkoumané rozměry jednotlivých modelů 

v provozu vyskytují. Znamená to, že příslušné rozměry uvedené k dílčím modelům jsou  

ve výpočtu zohledněny pouze jednou, popř. tolikrát, kolikrát se v rámci uvedených rozměrů 

napříč všemi zkoumanými modely vyskytují. 

Částečným kompromisem mezi těmito dvěma metodami se zdá být třetí postup, který 

spočívá v rozdělení celkové četnosti jednotlivých modelů mezi příslušné generace  

a karoserie, a to buď za pomoci aritmetického průměru nebo rozdělením do poměru. 

Z důvodu, jenž byl již výše uveden, a to že u zpracovávaných dat z CRV nelze zcela přesně 

určit četnosti jednotlivých generací a karoserií modelů, bylo pro alespoň částečné umožnění 

popisu vlivu četnosti při výpočtu, rozhodnuto pro rozdělení četnosti jednotlivých modelů podle 

toho, v jakém období byl příslušný typ karoserie či generace modelu vyráběna s ohledem  

na celkovou dobu výroby modelu. To odpovídá výše zmíněnému rozdělení do poměru, 

k němuž byl použit následující, obecně formulovaný vzorec. 

𝑥 =
𝑦 ∙ 𝑧

𝑤
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x výsledná četnost karoserie dané generace 

y celková četnost daného modelu 

z  období výroby karoserie dané generace [rok]  

w celkové období výroby daného modelu [rok] 

Pro zachycení rozdílů, jež předešlé dvě metody přinášejí, bylo rozhodnuto, že pro stanovení 

rozměrů nového směrodatného vozidla budou provedeny výpočty dva, kdy prví proběhne  

na souboru dat, který nezohledňuje četnost dílčích rozměrů modelů osobních automobilů  

a druhý, jenž disponuje četnostmi přiřazenými k jednotlivým rozměrům za využití poměru 

zohledňujícího délku výroby příslušných karoserií a generací a celkovou dobu výroby 

modelu. 

5.2 Průměrné stáří vozového parku v ČR 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že stáří vozového parku v České republice, konkrétně 

průměrné stáří osobních automobilů, se pohybuje okolo 15 let – zdroj SDA udává hodnotu 

průměrného stáří 15,11 let v rámci statistiky stavu vozového parku zpracované k 30. 6. 2020, 

viz Tabulka 26, bylo rozhodnuto, že dílčí výpočet směrodatného vozidla bude proveden  

na výčtu dat s názvem „Ořez 15 let“, kde dojde k zohlednění této skutečnosti. Tudíž  

u modelů, u nichž výroba probíhala, resp. probíhá po delší časové období překračující hranici 

stáří 15 let k roku 2020, došlo k eliminaci generací modelů, jež tuto podmínku nesplňují.  

Ty modely, jejichž výroba byla ukončena ještě před kritickou hranicí 15 let (v tomto případě 

před rokem 2005), nebudou do výpočtu 85% kvantilu rozměrů směrodatného vozidla v tomto 

případě vůbec zařazeny, ačkoliv se toto rozhodnutí plně neslučuje s tím, že byly v rámci 

ověření vybraného vzorku modelů OA v reálném provozu zachyceny. Toto rozhodnutí plyne 

z výhledu do budoucna, kdy se očekává, že tyto modely budou postupem času z provozu 

zcela vyřazeny. Důsledkem eliminace starších modelů či vybraných generací je skutečnost, 

že tento výpočet 85% kvantilu neproběhne na 85,08% vzorku OA (procento stanoveno  

ku celkovému počtu vyfiltrovaných OA z CRV) jako při práci se základním souborem dat 

s názvem „Po ověření“, ale na 76,75% vzorku, jelikož touto podmínkou dojde k redukci  

10 modelů oproti 126 původním. [10] 
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Tabulka 26 - Přehled stavu vozového parku za posledních 5 let [10] 

Rok Kategorie 

OA LUV BUS NA L T Celkem 

2Q/2020 

Počet 6 053 623 590 885 20 365 188 508 1 200 718 188 853 8 242 952 

Rozdíl* [ks] 64 085 3 699 -1 340 1 627 20 397 2 225 90 693 

Rozdíl [%] +1,07 % +0,63 % -6,17 % +0,87 % +1,73 % +1,19 % +1,11 % 

Stáří** [roky] 15,11 13,15 14,69 17,59 33,51 32,55 18,11 

2019 

Počet 5 989 538 587 186 21 705 186 881 1 180 321 186 628 8 152 259 

Rozdíl [ks] 187 017 12 464 262 -602 32 350 5 067 236 558 

Rozdíl [%] +3,22 % +2,17 % +1,22 % -0,32 % +2,82 % +2,79 % +2,99 % 

Stáří [roky] 14,93 12,88 14,51 17,23 33,44 32,40 17,91 

2018 

Počet 5 802 521 574 722 21 443 187 483 1 147 971 181 561 7 915 701 

Rozdíl [ks] 187 017 13 457 619 1 479 30 462 4 104 259 904 

Rozdíl [%] +3,22 % +2,40 % +2,97 % +0,80 % +2,73 % +2,31 % +3,39 % 

Stáří [roky] 14,93 12,49 14,49 17,03 33,12 32,20 17,70 

2017 

Počet 5 592 738 561 265 20 824 186 004 1 117 509 177 457 7 655 797 

Rozdíl [ks] 224 077 14 231 600 2 444 28 126 4 493 273 971 

Rozdíl [%] +4,17 % +2,60 % +2,97 % +1,33 % +2,58 % +2,60 % +3,71 % 

Stáří [roky] 14,62 12,09 14,49 16,84 32,80 31,86 17,54 

2016 

Počet 5 368 661 547 034 20 224 183 560 1 089 383 172 964 7 381 826 

Rozdíl [ks] 210 145 16 251 258 3 125 29 870 2 992 262 641 

Rozdíl [%] +4,07 % +3,06 % +1,29 % +1,73 % +2,82 % +1,76 % +3,69 % 

Stáří [roky] 14,48 11,65 14,18 16,70 32,44 31,62 17,38 

*  Rozdíl = srovnání se stavem na konci předchozího roku 

** Stáří = průměrné stáří vozidel 

2Q Druhý kvartál 

OA Osobní automobily 

LUV Lehká užitková vozidla 

BUS Autobusy 

NA Nákladní automobily 

L Motocykly 

T Traktory 

5.3 Definice 85% kvantilu 

Kvantil (xp) je definován jako libovolná hodnota náhodné veličiny x, rozdělující soubor dat  

na dvě části neboli hodnoty, jež jsou nižší nebo rovny hodnotě kvantilu či naopak hodnoty 

vyšší. Zde, v případě úlohy stanovení vnějších rozměrů směrodatného vozidla, bude dle 

platných TP 171 použita hodnota 0,85 odpovídající 85% kvantilu (x0,85). Na místo náhodné 

veličiny x budou postupně dosazeny zkoumané parametry jako délka, šířka, výška a rozvor, 

z jejichž realizací neboli hodnot těchto náhodných veličin bude stanoven 85% kvantil. [12] 

5.4 Výpočet 85% kvantilu 

Níže popsané výpočty 85% kvantilů dílčích délek proběhly jednotně na platformě programu 

Matlab společnosti MathWorks. Celkem zde budou představeny čtyři výsledky výpočtů. První 
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sada výpočtů nabídne výsledky získané vyhodnocením datového souboru „Data po ověření“, 

jenž pracuje se základním výčtem modelů získaných validací dat z CRV daty z reálného 

provozu. Druhá sada výpočtů pak proběhne na redukovaném souboru dat s názvem „Ořez 

15 let“, kde, jak už název napovídá, došlo k vyřazení modelů, popř. dílčích generací, jež 

nesplňovaly podmínku průměrného stáří osobních automobilů stanovenou SDA, uvedenou 

výše. Postup výpočtu 85% kvantilů dílčích délek bude znázorněn na dvou typech datových 

souborů, a to na jednom, u něhož nebyly brány v potaz četnosti dílčích rozměrů, tudíž je 

počítáno jen s jejich jednotkovým zastoupením a na druhém, kde naopak k zohlednění 

parametru četnosti došlo.  

Jako první zde bude popsán postup výpočtu 85% kvantilu dílčích rozměrů v případě,  

kdy do výpočtu nebyl zahrnut vliv četnosti.  

V rámci první fáze výpočtu proběhla příprava pracovního prostředí – vyčištění paměti  

a posléze bylo provedeno načtení dat zpracovávaných ve formátu *xlsx, jak je patrné 

z Obrázku 34. Jednotlivé záznamy rozměrů příslušející k dílčím veličinám jako délce, šířce, 

výšce a rozvoru byly uloženy do vektorů a pojmenovány dle jejich anglických zkratek (length, 

width, height a wheelbase).Následně už byl jen zadán příkaz pro výpočet 85% kvantilu 

jednotlivých veličin, kdy do příkazu „quantile“ byla na první místo v závorce zadána 

požadovaná veličina, jejíž kvantil chceme stanovit a na druhé pak hodnota kvantilu, s kterou 

bude výpočet proveden. V pravé části obrázku za svislou čarou můžeme vidět výsledné 

hodnoty 85% kvantilů pro dílčí parametry v jednotkách milimetrů. 

 

Obrázek 34 - Výpočet 85% kvantilu dílčích rozměrů na základním souboru dat tvořeným validovanými daty 
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Obdobný postup je vidět na Obrázku 35, kde pouze v druhém příkazovém řádku došlo 

k změně nahrávaných dat. Datový soubor s názvem „Ořez 15 let“ obsahoval pouze záznamy 

rozměrů příslušející osobním automobilům vyráběným od roku 2005 a výše. Díky tomu je 

možné zpozorovat drobné rozdíly ve výsledných hodnotách od hodnot předchozích.  

 

Obrázek 35 - Výpočet 85% kvantilu dílčích rozměrů na redukovaném souboru dat,  
na nějž bylo aplikováno průměrné stáří vozidel 

Dále zde bude popsán postup výpočtu 85% kvantilu dílčích rozměrů v případě, byl-li  

do výpočtu zahrnut vliv četnosti, jak je v souladu s definicí směrodatného vozidla v TP 171. 

Jelikož se jedná o postup, kde je každý 85% kvantil (délky, šířky, výšky a rozvoru) 

vypočítáván zvlášť, bude tento příklad ilustrován na výpočtu 85% kvantilu délky s ohledem 

na četnost jednotlivých rozměrů na základním souboru dat s názvem „Data po ověření  

(s četností)“. Zde se opět nejedná o rozdíl, zdali je výpočet prováděn na souboru dat 

s názvem „Data po ověření (s četností)“ či „Ořez 15 let (s četností)“. Tato skutečnost se opět 

projeví pouze jen ve změně nahrávaného listu souboru Excel v druhém příkazovém řádku. 

Jako u předchozích výpočtů proběhla nejprve příprava pracovního prostředí a dále načtení 

zpracovávaných dat., viz Obrázek 36. Následně byl vybrán a nahrán zkoumaný dílčí rozměr 

(v tomto případě délka), jehož záznamy byly načteny spolu s četnostmi odpovídajícími 

jednotlivým rozměrům. Zde do výpočtu byla použita teoretická četnost, nikoli celková četnost 

modelu, odpovídající četnosti jednotlivých karoserií a jejich generací, stanovená pro každý 

model osobního automobilu postupem uvedeným výše. Pro potřeby výpočtu byla četnost 

zaokrouhlena na celé číslo. Zobrazení dílčích délek a jejich četností nabízí výstup s názvem 

„Vysledek“ patrný v pravém horním rohu obrázku. Jedná se o matici velikosti 1497 x 2, která 
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dává dohromady hodnoty délek, umístěných v levém sloupci a hodnoty příslušných četností 

ve sloupci pravém. 

 

Obrázek 36 - Výpočet 85% kvantilu délky na základním souboru dat tvořeným validovanými daty  
v případě, byl-li do výpočtu zahrnut vliv četnosti 

Dalším krokem bylo převedení tabulky (matice) do sloupcového vektoru L. Tento postup  

je popsán na příkazovém řádku 6-10 na obrázku uvedeném výše. Převod dat z tabulky do 

vektoru umožnil cyklus za použití funkce „repmat“. Tato funkce umožní vytvořit matici nebo 

vektor se stejnou hodnotou prvků. Veličina i nastaví počet opakování cyklu – v tomto případě 

bude roven počtu řádků neboli celkovému počtu délek a jejich četností zpracovávaných 

modelů, což zajistí příkaz „size“ s veličinou „Vysledek“ na prvním místě v závorce a hodnotou 

1 na místě druhém, jež vrací počet řádků veličiny „Vysledek", jak je patrné z příkazového 

řádku 7. Nově vzniklý vektor L bude tvořen hodnotami délek tak, jak jdou postupně za sebou, 

přičemž o zobrazení četnosti se postará druhé pole v závorce funkce „repmat“ a to tak, že 

příslušná hodnota délky na poli prvním (Vysledek (i,1)) bude zobrazena právě na tolik řádků, 

jakou hodnotu má pole druhé v závorce tohoto příkazu (Vysledek (i,2)). Třetí pole závorky 

s hodnotou 1 pak říká, do kolika sloupců bude hodnota délky zobrazena. Na závěr pak byl 

použit obdobný příkaz „quantile“ jako u výpočtů předchozích pro stanovení 85% kvantilu 

délky. Celý tento postup byl zopakován pro výpočet 85% kvantilů zbývajících veličin, 

nicméně pro svou rozsáhlost zde již nebude uveden a výsledné hodnoty budou zapsány  

do přehledových Tabulek 27 a 28, viz níže. 
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Tabulka 27 - Výsledky empirických studií pro skupinu vozidel OA získaných  
na základě zpracování základního datového souboru tvořeného validovanými daty 

Osobní automobily 

Validovaná data 

Délka  
[mm] 

Šířka  
[mm] 

Výška  
[mm] 

Rozvor 
[mm] 

Počet 126 modelů osobních automobilů (25 výrobců) 

Průměrná hodnota 4 320 1 744 1 500 2 612 

Maximální hodnota 5 089 2 022 2 086 3 081 

Minimální hodnota 3 380 1 440 1 310 2 159 

85% kvantil bez vlivu četnosti 4 731 1 832 1 652 2 788 

85% kvantil s četností 4 659 1 820 1 645 2 728 

 
Tabulka 28 - Výsledky empirických studií pro skupinu vozidel OA získaných na základě  
zpracování redukovaného souboru dat, na nějž bylo aplikováno průměrné stáří vozidel 

Osobní automobily 

Data zohledňující průměrné stáří OA 
(modely vyráběné od roku 2005 a dále) 

Délka  
[mm] 

Šířka  
[mm] 

Výška  
[mm] 

Rozvor 
[mm] 

Počet 116 modelů osobních automobilů (25 výrobců) 

Průměrná hodnota 4 423 1 790 1 539 2 673 

Maximální hodnota 5 089 2 022 2 086 3 081 

Minimální hodnota 3 495 1 495 1 384 2 300 

85% kvantil bez vlivu četnosti 4 803 1 855 1 685 2 834 

85% kvantil s četností 4 745 1 840 1 646 2 770 

 

Zde je na první pohled možné zpozorovat, je-li do výpočtu 85% kvantilu dílčích rozměrů 

zohledněn vliv četnosti jednotlivých hodnot, výsledky 85% vycházejí nižší než v případě, 

pokud četnost zohledněna není. To platí u obou zpracovávaných dat, viz výše uvedené 

Tabulky 27 a 28. Rovněž minimální hodnoty dílčích rozměrů jsou ve všech případech nižší, 

dojde-li k eliminaci modelů vyráběných před rokem 2005 či částečné redukci generací  

u modelů, jejichž výroba probíhala i před touto uměle stanovenou hranicí. 

5.5 Výpočet směrodatného vozidla 

Pro stanovení rozměrů směrodatného vozidla reprezentujícího OA dle výchozí metodiky 

(Grundlagen für die Bemessung von Fahrgeometrischen Bewegungsräumen für 

Nutzfahrzeuge mit mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht) bylo nutné použít následující 

vzorec, do kterého byly dosazeny vypočítané hodnoty 85% kvantilů dílčích rozměrů  

(viz Tabulka 27 a 28) a hodnoty vnějších rozměrů u všech zpracovávaných modelů. Tento 

vzorec stanovuje celkovou odchylku A (z němec. Abweichung) vypočítanou přes sumu 

dílčích odchylek vnějších rozměrů od hodnot odpovídajících 85% kvantilu. [5] 
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Je důležité upozornit, že rozměry směrodatného vozidla neodpovídají vypočteným hodnotám 

85% kvantilů dílčích rozměrů, nýbrž jsou stanoveny na základě určení minimální hodnoty 

odchylky Amin. Rozměry vozidla, u něhož vyšla tato odchylka nejmenší, tudíž odpovídá Amin, 

jsou použity jako nové rozměry směrodatného vozidla reprezentujícího osobní automobil. [5] 

𝐴𝑗 =
1

𝑛
∑ 𝑎𝑏𝑠 (1 −

𝐿𝑖𝑗

𝐿𝑖 85 %
)

𝑖=1

𝑛

 

n  počet dílčích délek 

𝐿𝑖𝑗  dílčí délka i vozidla j 

𝐿𝑖 85 %  85% kvantil dílčí délky i [5] 

 

Za veličinu n byla dosazena hodnota 4 odpovídající čtyřem zkoumaným rozměrům,  

a to délce, šířce, výšce a rozvoru. V případě, byly-li by přezkoumávány všechny parametry 

definující směrodatné vozidlo, tedy navíc spolu s předním a zadním převisem a vnějším 

obrysovým poloměrem zatáčení, což z důvodů uvedených výše nebylo možné, byla by  

do vzorce dosazena hodnota 7 zohledňující všechny tyto údaje. 

Výsledky nových rozměrů směrodatného vozidla lze spatřit v Tabulkách 29 a 30. Rozměry 

směrodatného vozidla v případě zpracování dat validovaných dat (datového souboru  

„Po ověření“) odpovídají modelu Renault Grand Scénic vyráběnému od roku 2016  

do současnosti. Z výsledků zpracování validovaných dat se zohledněním faktoru četnosti 

dílčích rozměrů (datový soubor „Po ověření s četností“) byla nalezena nejmenší odchylka  

u modelu Citroën Grand C4 Picasso vyráběného v období mezi roky 2007 a 2013, viz 

Tabulka 29.  

 

Tabulka 29 - Výsledky nově stanovených rozměrů směrodatného vozidla v případě zpracování validovaných dat 

Směrodatné 
vozidlo 

Validovaná data Validovaná data s četností 

[mm] [m] [mm] [m] 

Délka 4 641 4,64 4 590 4,59 

Šířka 1 844 1,84 1 830 1,83 

Výška 1 646 1,65 1 660 1,66 

Rozvor 2 840 2,84 2 728 2,73 

Model 
Renault Grand Scénic  

(2016- současnost) 
Citroën Grand C4 Picasso 

(2007-2013) 

 

V případě zpracování dat z redukovaného souboru zohledňujícího průměrné stáří OA  

s názvem „Ořez 15 let“, bylo zjištěno, že nové směrodatné vozidlo by mohlo odpovídat 
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rozměrům modelu Ford S-Max, kterýžto byl vyráběn v období mezi roky 2010 a 2015. 

Budeme-li na stejná data aplikovat vliv četnosti jednotlivých rozměrů, bude směrodatné 

vozidlo kopírovat rozměry modelu Renault Grand Scénic tentokrát ovšem z let 2012-2016, 

viz Tabulka 30. 

Tabulka 30 - Výsledky nově stanovených rozměrů směrodatného vozidla 
 v případě zpracování dat zohledňujících průměrné stáří OA 

Směrodatné 
vozidlo 

Data zohledňující průměrné 
stáří OA 

Data zohledňující průměrné 
stáří OA s četností 

[mm] [m] [mm] [m] 

Délka 4 772 4,77 4 573 4,57 

Šířka 1 884 1,88 1 845 1,85 

Výška 1 658 1,66 1 645 1,65 

Rozvor 2 850 2,85 2 770 2,77 

Model 
Ford S-Max  
(2010-2015) 

Renault Grand Scénic  
(2012-2016) 

 

Výsledné hodnoty 85% kvantilů, nově stanovených rozměrů směrodatného vozidla,  

ale i stávající hodnoty aktuálně platného směrodatného vozidla uvedeného v TP 171 jsou 

k dispozici v následující Tabulce 31, jež vyhodnocuje skutečné změny k nímž  

by v návaznosti na nově získané hodnoty určující vnější rozměry směrodatného vozidla mělo 

v porovnání s hodnotami v TP 171 dojít. 

Tabulka 31 – Vyhodnocení výsledných změn dílčích parametrů, k nimž by mělo aktualizací směrodatného OA dojít 

Typ dat Rozměr 85% 
kvantil  

[m] 

Nové 
rozměry 

směrodat. 
vozidla 

[m] 

Rozměry 
směrodat. 
vozidla v 
TP 171  

[m] 

Změna  
[m] 

Změna 
[cm] 

Skutečná 
změna 

[cm] 

Validovaná 
data 

délka 4,731  4,634 4,740 0,106 10,6 -10,6  

šířka 1,832  1,866 1,760 -0,106 -10,6 10,6  

výška 1,652  1,653 1,510 -0,143 -14,3 14,3  

rozvor 2,788  2,804 2,700 -0,104 -10,4 10,4  

Validovaná 
data  

s četností 

délka 4,659  4,590 4,740 0,150 15,0 -15,0  

šířka 1,820  1,830 1,760 -0,070 -7,0 7,0  

výška 1,645  1,660 1,510 -0,150 -15,0 15,0  

rozvor 2,728  2,728 2,700 -0,028 -2,8 2,8  

Data 
zohled. 

Prům. stáří 
OA 

délka 4,803  4,772 4,740 -0,032 -3,2 3,2  

šířka 1,855  1,884 1,760 -0,124 -12,4 12,4  

výška 1,685  1,658 1,510 -0,148 -14,8 14,8  

rozvor 2,834  2,850 2,700 -0,150 -15,0 15,0  

Data 
zohled. 

prům. stáří 
OA  

s četností 

délka 4,745  4,573 4,740 0,167 16,7 -16,7  

šířka 1,840  1,845 1,760 -0,085 -8,5 8,5  

výška 1,646  1,645 1,510 -0,135 -13,5 13,5  

rozvor 2,770  2,770 2,700 -0,070 -7,0 7,0  
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Výsledné hodnoty změn byly barevně zvýrazněny, aby bylo na první pohled zřejmé, zdali  

při stanovení nových rozměrů směrodatného vozidla reprezentujícího OA došlo k přírůstku 

dílčích délek (označeno červeně) či úbytku (označeno zeleně). Ačkoliv jsou rozměry 

směrodatného vozidla v TP 171 uvedeny v jednotkách metrů, pro lepší představu jsou zde 

změny hodnot uvedeny i v jednotkách centimetrů. Pokud bychom chtěli znát průměrnou 

změnu dílčích rozměrů, dostáváme hodnoty uvedené v Tabulce 32. 

Tabulka 32 – Vyhodnocení průměrných změn dílčích délek v návaznosti na aktualizované výpočty směrodatného OA 

Rozměr Průměrné hodnoty 
změn [cm] 

Délka -9,775 

Šířka 9,625 

Výška 14,400 

Rozvor 8,800 

5.6 Diskuze 

Kvalitu výsledku jednoznačně určuje množství zpracovávaných dat. Čím větší počet výrobců 

osobních automobilů, modelů a generací bude zohledněn, tím kvalitnějšího výsledku lze 

dosáhnout. Tato práce však, jak již bylo v úvodu zmíněno, má za cíl zmapovat složení 85 % 

vozového parku na českých silnicích, k čemuž byl použit výčet nejčetnějších modelů získaný 

zpracováním 28 nejzastoupenějších výrobců osobních automobilů na českém trhu (dle dat 

z CRV). Byli-li by zohledněni všichni výrobci a práce by pracovala se všemi modely OA,  

na něž je možné v provozu narazit, je pravděpodobné, že by se výsledné hodnoty mohly 

lehce lišit od těch stávajících.  

Z výsledků plyne, že ačkoliv je v technických podmínkách uvedeno, že směrodatné vozidlo je 

stanoveno na základě výpočtu 85% kvantilu ve smyslu četnosti výskytu, není nezbytně nutné 

znát přesnou četnost dílčích délek odpovídající jednotlivým modelů, a i přesto lze relativně 

přesně určit výsledné rozměry a změny, ke kterým aktualizací dojde, neboť rozměry 

směrodatného vozidla jsou udávány v jednotkách metrů s přesností na dvě desetinná místa.  

Podíváme-li se na výsledné změny délky v případě, porovnáme-li nově získané hodnoty 

směrodatného vozidla s těmi aktuálně platnými, viz Tabulka 31, mělo by ve třech  

ze čtyřech případů dojít k jeho zmenšení. To, zdali při stanovení nových rozměrů 

směrodatného vozidla reprezentujícího OA došlo k přírůstku či úbytku dílčích délek, určuje 

znaménko + a – před parametrem „skutečná změna“ uvedeného v jednotkách cm. Toto 

zmenšení se ve všech případech projevilo shodně v desítkách centimetrů. Nejvyšších hodnot 

bylo dosaženo na základě výpočtu zohledňujícího četnost jednotlivých rozměrů – výsledek  

-15,0 cm při výpočtu na datech „po ověření s četností“ a hodnota -16,7 cm byla 
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zaznamenána při použití dat „ořez 15 let s četností“. Pouze jeden z výsledků ukazuje  

na potřebu zvětšení tohoto rozměru, a to o hodnotu 3,2 cm, přičemž tento výsledek byl 

vypočten z dat zohledňujících průměrné stáří OA bez ohledu na četnost dílčích rozměrů. Zdá 

se tedy, že hodnota délky směrodatného vozidla v TP 171 z roku 2004 z hlediska 

bezpečnosti dosud vyhovuje, nicméně s ohledem na aktualizaci by mohlo dojít k jejímu 

zmenšení. 

Ve zbytku případů týkajících se nově stanovených rozměrů šířky, výšky a rozvoru ovšem toto 

neplatí a je žádoucí zhodnotit nutné změny hodnot těchto rozměrů. Nové hodnoty šířky vyšly 

jednoznačně ve všech čtyřech případech jako nevyhovující. Z výsledků plyne, že aktuálně 

platná šíře směrodatného vozidla by měla být zvětšena minimálně o 7 cm (dle výsledků dat 

ověřených reálným měřením s přihlédnutím na četnost jednotlivých rozměrů), případně  

až o 10,6 cm, bude-li uvažováno průměrné stáří vozidel ovšem bez vlivu četnosti. 

Aktualizované hodnoty výšky vykazují nejmarkantnějších změn. Zde bylo ve všech čtyřech 

případech prokázáno, ať již se jednalo o výpočet zohledňující četnost rozměrů či nikoliv, 

zvětšení osobních automobilů co do výšky v desítkách centimetrů. Výsledky se téměř 

shodují. Jednotlivé hodnoty nárůstu 14,3, 15,0, 14,8 a 13,5 cm prokazatelně vypovídají  

o nutnosti provedení aktualizace výpočtu hodnot směrodatného vozidla v TP 171. Průměrná 

hodnota změny výšky pak činí 14,4 cm. 

Hodnoty rozvoru rovněž ukazují na rostoucí trend. Ačkoliv v případě délky bylo třemi výpočty 

prokázáno zmenšení, rozvor se ukázal ve všech případech jako rozměr rostoucí. Vyšší 

hodnoty změn vykazují výpočty nezohledňující četnost jednotlivých rozměrů. Přírůstek 

10,4 cm byl zaznamenán u výpočtu provedeném na výchozím souboru ověřeném daty 

z provozu. Nárůst 15 cm je pak patrný z výpočtu, je-li zohledněno průměrné stáří vozidel  

15 let nepřekračující období výroby rok 2005. Ovšem podíváme-li se na výstupy,  

kde do výpočtu výsledného rozměru vstupuje i četnost, nejedná se o tak významný rozdíl 

(2,8 a 7,0 cm). 

Obecně lze říci, že byly zaznamenány jisté shody u výsledných změn dílčích parametrů 

v případě, byla-li použita data uvažující četnost jednotlivých rozměrů či nikoliv. Ovšem nelze 

tvrdit, že by oba tyto přístupy přinášely systematicky stále větší či menší odchylky.  

Pro názornou ukázku byly výsledky uspořádány do Tabulky 33, která umožní tyto spojitosti 

lépe vyčíst. 

 



68 

 

 

Tabulka 33 - Vyhodnocení výsledných změn dílčích parametrů, k nimž by mělo aktualizací směrodatného OA dojít 

Rozměr 

Rozměry 
směrodat. 

vozidla v TP 
171 
[m] 

Skutečná 
změna [cm] 

Skutečná 
změna [cm] 

Skutečná 
změna [cm] 

Skutečná 
změna [cm] 

Validovaná 
data 

Data 
zohledňující 
průměrné 
stáří OA 

Validovaná 
data 

s četností 

Data 
zohledňující 
průměrné 
stáří OA  

s četností 

Délka 4,740 -10,6 3,2 -15,0 -16,7 

Šířka 1,760 10,6 12,4 7,0 8,5 

Výška 1,510 14,3 14,8 15,0 13,5 

Rozvor 2,700 10,4 15,0 2,8 7,8 

 

Nově stanovené rozměry směrodatného vozidla, za podmínky byla-li uvažována četnost 

dílčích hodnot, shodně přinesly větší zmenšení délky než v případě, kdy uvažována nebyla. 

Naopak k mnohem větší změně šířky došlo na datech, kde byla četnost z výpočtu 

vynechána. Jediným parametrem, u něhož došlo k téměř souhlasnému zvětšení, byla výška, 

kde lze konstatovat, že se ve všech případech zvětšila téměř stejnou měrou. Výsledná 

změna rozvoru se opět více projevila v případě výpočtu, kde nebyla brána v úvahu četnost.  

Co se týče rozdílu mezi použitím vstupních dat – „Po ověření“ a „Ořez 15 let“ (v obou 

případech bez vlivu četnosti), nebyla ve většině případů vypozorována nikterak významná 

odchylka mezi výslednými změnami, viz Tabulka 33. Pouze u jediného parametru, a to délky, 

byl zpozorován výraznější rozdíl mezi výstupy (13,8 cm), jež je důvodem k rozporu, zdali by 

na základě těchto výpočtů mělo dojít k zmenšení či zvětšení nově stanovených rozměrů 

délky směrodatného vozidla.  

Trend zvětšování osobních automobilů lze potvrdit analýzou minimálních hodnot dílčích 

rozměrů, jež vyšly v případě eliminace modelů a generací, vyráběných před rokem 2005,  

ve všech případech vyšší, jak bylo uvedeno v Tabulkách 27 a 28. Na první pohled je  

ve stejných rovněž možné tabulkách zpozorovat, je-li do výpočtu 85% kvantilu dílčích 

rozměrů zohledněn vliv četnosti jednotlivých hodnot, výsledky 85% vycházejí nižší než 

v případě, kdy četnost zohledněna není. 
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6 Závěr 

Vzhledem k dostupným údajům o aktuálním stavu vozového parku, respektive k možnostem 

získání těchto dat, je velice obtížné určit přesné množství osobních automobilů, jež je 

skutečně v provozu. Pro analýzu současného stavu vozového parku byl vybrán zdroj 

poskytující nejobsáhlejší databázi vozidel, a to Centrální registr vozidel. Ovšem výhoda 

velkého množství dat jde zde na úkor kvality zápisu dílčích údajů sloužících k identifikaci 

jednotlivých vozidel.  

V dnešní době už se způsob záznamu provozovaných vozidel začíná lepšit. Informace  

o nově registrovaných vozidlech poskytují různé webové stránky, kde lze najít ucelené údaje 

o počtu registrovaných vozidel včetně jejich konkrétní specifikace, a to např. v měsíčním 

cyklu. Ovšem využití těchto dat postrádá většího smyslu v případě, chceme-li zmapovat 

aktuální stav vozového parku na pozemních komunikacích z důvodu chybějících dat  

o vozidlech, u nichž registrace neproběhla v průběhu posledních let.   

Kvalitu výsledku jednoznačně určuje množství zpracovávaných dat. Čím větší počet výrobců 

osobních automobilů, modelů a generací bude zohledněn, tím kvalitnějšího výsledku lze 

dosáhnout. Pro cíl této práce – ověření aktuálnosti rozměrů směrodatného vozidla 

reprezentujícího 85% osobní automobil v rámci jeho četnosti výskytu, jak je definováno 

v TP 171, bylo analyzováno 28 nejčetnějších výrobců osobních automobilů co do počtu 

vozidel registrovaných v CRV s cílem zachycení složení 85 % vozového parku na českých 

silnicích. Byli-li by zohledněni všichni výrobci a práce by pracovala se všemi modely OA,  

na něž je možné v provozu narazit, je pravděpodobné, že by se výsledné hodnoty mohly 

lehce lišit od těch stávajících. 

Na základě prověření všech modelů vyráběných v průběhu let těmito výrobci, byla vytvořena 

databáze, jež dává k dispozici náhled na celkové zastoupení jednotlivých modelů v českém 

prostředí. Z celkového výčtu 709 modelů bylo vybráno takové množství modelů, jež bude 

tvořit 85 % všech identifikovaných modelů OA. Testovaná množina reprezentující 85% 

zastoupení OA na českých silnicích byla tvořena 120 modely. Pro ověření výstupů CRV byl 

použit průřezový datový vzorek z provozu získaný zpracováním celkem osmi směrových 

průzkumů provedených Mobilní laboratoří ČVUT, Fakulty dopravní. V rámci upřesnění 

výstupů byly vyřazeny modely, u nichž v rámci průřezového vzorku nedošlo k zachycení  

ani jediného vozidla. Ty byly následně nahrazeny modely novými, jež doplnily celkový 

procentuální podíl na primárně definovanou hodnotu – 85 %. Nový reprezentativní vzorek byl 

tvořen celkem 126 modely, přičemž představoval 85,11% podíl počtu analyzovaných vozidel 

z celkového množství modelů OA, jež bylo zpracováním CRV identifikováno.  
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Pro stanovení nových rozměrů směrodatného vozidla a zároveň z důvodu zachycení jistých 

diferencí mezi výslednými hodnotami 85% kvantilu dílčích rozměrů v případě, bude-li  

do výpočtu zahrnut faktor četnosti jednotlivých rozměrů či nikoliv, byly provedeny výpočty 

dva. 

Celkem zde byly představeny čtyři výstupy definující rozměry nově stanoveného 

směrodatného vozidla reflektujícího aktuální složení vozového parku. První sada výpočtů 

nabídla výsledky získané vyhodnocením validovaných dat získaných ověřením původního 

85% vzorku modelů OA daty z reálného provozu. S ohledem na skutečnost, že se modely 

v průběhu času více a více zvětšují, už se zde objevily první pádné předpoklady k tomu,  

že směrodatné vozidlo nebude korelovat se současným stavem vozového parku. Důvodem 

pro to bylo, že téměř polovina zde analyzovaných modelů byla uvedena na trh po vydání 

TP 171 v roce 2004, resp. až po roce 2000, vezmeme-li v úvahu, že TP 171 otevřeně 

vychází z výsledků německého výzkumného projektu ukončeného k tomuto roku. Druhá 

sada výpočtů poskytla výsledky výpočtů provedených na redukovaném souboru dat 

zohledňujícím průměrné stáří OA v ČR, přičemž zde došlo k vyřazení modelů, popř. dílčích 

generací, jež nesplňovaly podmínku průměrného stáří osobních automobilů stanovenou 

Svazem dovozců automobilů na přibližně 15 let. Tento postup plynul z rozhodnutí reflektovat 

aktuální stav vozového parku spolu s ohledem na jeho vývoj a očekávané složení  

do budoucna. 

Shrneme-li výsledky změny, ke kterým by aktualizací výpočtu směrodatného vozidla došlo, 

mělo by ve třech ze čtyřech případů dojít k zmenšení délky tohoto vozidla v desítkách 

centimetrů. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo na základě výpočtů zohledňujících četnost 

jednotlivých rozměrů. Výsledný úbytek -15,0 cm byl zaznamenán při výpočtu provedeném  

na validovaných datech se zohledněním faktoru četnosti. Úbytku -16,7 cm pak bylo 

dosaženo při analýze redukovaného souboru dat zohledňujícího průměrné stáří OA taktéž  

s vlivem četnosti. Pouze jeden z výsledků ukazoval na potřebu zvětšení tohoto rozměru,  

a to o hodnotu 3,2 cm, přičemž tento výsledek byl vypočten z dat zohledňujících průměrné 

stáří OA bez ohledu na četnost dílčích rozměrů. Můžeme tak konstatovat, že délka 

směrodatného vozidla v TP 171 z roku 2004 z hlediska bezpečnosti dosud vyhovuje, neboť 

je žádoucí pracovat s vyššími rozměry, na jejichž základě budou vytvořeny velkorysejší 

návrhy na straně bezpečnosti v rámci zpracování dílčích projektů než s rozměry takzvaně 

nedostatečnými. Vzniká zde otázka, zdali při zpracování německého výzkumného projektu 

nebylo cílem tento rozměr dostatečně nadsadit, aby zde byla zachována dostatečná rezerva 

pro případný vývoj tohoto rozměru s přihlédnutím na již tehdy zaznamenaný trend zvětšování 

rozměrů OA.  
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V případě ostatních rozměrů – šířky, výšky a rozvoru došlo k následujícím poznatků,  

a to že je žádoucí zhodnotit nutné změny hodnot těchto rozměrů. Nově vypočtené hodnoty 

šířky vyšly ve všech případech jako nevyhovující. Výsledky svědčí o tom, že aktuálně platná 

šíře směrodatného vozidla je nedostatečná a že by měla projít zvětšením minimálně o 7 cm 

(dle výsledků získaných zpracováním validovaných dat s ohledem na četnost jednotlivých 

rozměrů), případně až o 10,6 cm, bude-li uvažováno průměrné stáří vozidel bez vlivu 

četnosti. 

U nově stanovených hodnot výšky lze zpozorovat nejmarkantnějších změn. Ve všech 

případech bylo dosaženo téměř shodného zvětšení osobních automobilů a to v desítkách 

centimetrů. Jednotlivé hodnoty nárůstu 14,3, 15,0, 14,8 a 13,5 cm zcela zřetelně vypovídají  

o nutnosti provedení změn u výšky směrodatného vozidla v TP 171. 

Rostoucí trend dokazují i nově stanovené hodnoty rozvoru. Ačkoliv bylo v případě délky třemi 

výpočty prokázáno zmenšení, rozvor se ukázal ve všech případech jako rozměr rostoucí. 

Vyšší hodnoty změn byly zaznamenány u výpočtů nezohledňujících četnost jednotlivých 

rozměrů. Přírůstek 10,4 cm byl vyhodnocen u výpočtu provedeném na výchozím souboru 

validovaných dat. Nárůst 15 cm pak byl patrný z výpočtu, bylo-li zohledněno průměrné stáří 

vozidel. Ovšem podíváme-li se na výstupy, kde do výpočtu výsledného rozměru vstupuje  

i parametr četnosti, nejedná se o tak významný rozdíl (2,8 a 7,0 cm). 

Trend zvětšování osobních automobilů lze rovněž potvrdit i analýzou minimálních hodnot 

dílčích rozměrů, jež vyšly v případě eliminace modelů a generací, vyráběných před rokem 

2005, ve všech případech vyšší. 

Z výsledků plyne, že ačkoliv je v technických podmínkách uvedeno, že směrodatné vozidlo je 

stanoveno na základě výpočtu 85% kvantilu ve smyslu četnosti výskytu, není nezbytně nutné 

znát přesnou četnost dílčích délek odpovídající jednotlivým modelů, a i tak lze relativně 

přesně určit výsledné rozměry a změny, ke kterým aktualizací dojde, neboť rozměry 

směrodatného vozidla jsou udávány v jednotkách metrů s přesností na dvě desetinná místa.  

Porovnáme-li výstupy nově stanovených rozměrů směrodatného vozidla, za podmínky byla-li 

uvažována četnost dílčích hodnot, shodně přinesly větší zmenšení délky než v případě, kdy 

četnost uvažována nebyla. Naopak k mnohem větší změně šířky došlo na datech, kde byla 

četnost z výpočtu vynechána. Jediným parametrem, u něhož došlo k téměř souhlasnému 

zvětšení, byla výška, kde lze konstatovat, že se ve všech případech zvětšila téměř stejnou 

měrou. Výsledná změna rozvoru se opět více projevila v případě výpočtu, kde nebyla brána 

v úvahu četnost.  
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Co se týče rozdílu mezi použitím vstupních dat – základních validovaných a dat 

zohledňujících průměrné stáří OA (v obou případech bez vlivu četnosti), nebyla ve většině 

případů vypozorována nikterak významná odchylka mezi výslednými změnami. Pouze  

u jediného parametru, a to délky, byl zpozorován výraznější rozdíl mezi výstupy (13,8 cm), 

jež je důvodem k rozporu, zdali by na základě těchto výpočtů mělo dojít k zmenšení  

či zvětšení nově stanovených rozměrů délky směrodatného vozidla.  

V návaznosti na výše uvedené výsledky nově stanovených rozměrů modelu osobního 

automobilu by minimálně bylo vhodné tuto problematiku více studovat a uvážit zavedení 

intervalu, s kterým by byla aktualizace parametrů definujících směrodatné vozidlo pravidelně 

prováděna. Co se bezpečnosti týče, výsledný model osobního automobilu, jak již bylo řečeno 

v úvodu, se projevuje např. ve velikosti parkovacích stání či zásadním vlivem ovlivňuje 

návrhy podzemních garáží a jejich ramp. Pokud by nedošlo k přihlédnutí k nově získaným 

výsledkům změn vnějších parametrů osobního vozidla, mohlo by to znamenat vytvoření série 

dopravních staveb, jež by disponovaly negativními dopady na řidiče rozměrnějších vozidel. 

Ty by se mohly projevit skrze případná omezení vzniklá na základě posunu 85% kvantilu 

dílčích rozměrů směrem vzhůru. A ačkoliv je uvedeno, že i ty části pozemních komunikací, 

jež byly dimenzovány prostřednictvím směrodatných vozidel, umožňují průjezd vozidlům 

s rozměry maximálními, je zde předpoklad pro to, že by případná prostorová rezerva 

nemusela dosahovat takových hodnot, či dokonce by mohla být zcela vyčerpána. 

Nereflektování změn ve vývoji osobních automobilů by současně mohlo přispět k sníženému 

komfortu pro řidiče během jízdy a k zvětšenému podílu rizika při řízení. 
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