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ANOTACE 
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aktivní bezpečnosti. V teoretické části jsou vysvětleny principy fungování jednotlivých 

asistenčních systémů. Předmětem praktické části je ověření funkčnosti vybraných prvku 

aktivní bezpečnosti. 
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ÚVOD 

S rostoucím provozem se zvyšují i nároky na bezpečnost. Brzdové, trakční, stabilizační a 

pomocné systémy se stávají samozřejmostí a jsou dnes často zahrnuty v základní výbavě 

vozu. Tato práce se zabývá jejich nadstavbou, převážně jízdními asistenty, které jsou 

využívány častěji a vědoměji. Tyto systémy jsou ve většině případů příplatkové, ale jsou 

řidičům velmi nápomocné a mají veliký podíl na zvýšení bezpečnosti na cestách. 

1 BEZPEČNOST VOZU 

1.1 Historie 

V počátku výroby automobilů nebyla bezpečnost brána v potaz. V důsledku minimálního 

provozu to ani nebylo zapotřebí. To se změnilo na konci padesátých let minulého století 

na americké univerzitě v Detroitu. Kdy profesor Larry Patrick začal provádět první crash 

testy, a to sám na sobě. Vytvořil obecná pravidla pro konstrukci silničních vozů, která 

zaručovala bezpečnost posádky a zasadil se pro zavedení bezpečnostních prvků do 

automobilů. [1, s.4] 

 

Obrázek 1: Larry Patrick provádějící první crash testy sám na sobě [1, s.4] 

Na začátku sedmdesátých let začaly vznikat dohody mezi jednotlivými státy o stavbě 

experimentálních bezpečných vozidlech tzv. ESV (experimental safety vehicle). Zmíněné 

dohody měly zajistit intenzivní vývoj prvků, které by zajistily maximální bezpečnost 
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posádky a okolí. Jednotlivé státy si rozebraly dílčí úkoly, kterým se dále věnovaly. Velká 

Británie se zabývala vývojem bezpečnostních prvků, výrobou prototypů již zaběhlých 

typů vozidel a jejich případnou nadstavbou. V NSR byly zahájeny práce na vozech o 

hmotnosti cca 1000 kg. Francie se snažila zkoumané bezpečnostní systémy rovnou 

adaptovat do běžných vozidel a zasadila se o co největší normalizaci mezinárodních 

předpisů z důvodu zabránění zbytečného dvojího vývoje. Itálie například zkoumala, jak 

se vozidlo chová při srážce a při převrácení, podmínky jízdy za snížené viditelnosti nebo 

ochranu posádky proti požáru. [2, s.7] 

 

„Evropské a Americké požadavky se ukázaly jako shodné. Nejdůležitější požadavky byly 

kladeny na ochranu posádky před těžkým zraněním a smrtí při čelním nárazu na pevnou 

překážku rychlostí 80 km.h-1, nárazu zádí vozu na pohyblivou plochu nebo zaoblenou 

překážku rychlostí 80 km.h-1, nárazu na zaoblenou překážku bokem vozu rychlostí 25 

km.h-1, převrácení vozu na bok a na střechu. Dále se předpokládalo, že automobil má 

snést čelní náraz rychlostí 15 km.h-1 na nárazník.“ [2, s.8] 

 

Výstupem vozů ESV bylo stanovení základních požadavků na konstrukci vozidel. Došlo 

k zavedení deformačních zón, byly značně zesíleny střechy a sloupky automobilů. Kromě 

pasivních bezpečnostních systémů vznikla také myšlenka k zavedení k systémům 

aktivním, které by nehodám měly předcházet. [2, s.8-9] 

 

V roce 1996 byl založen nezávislý program NCAP, který dnes udává směr posuzování 

pasivní bezpečnosti. Výsledky tohoto programu mají velikou váhu. Testované vozy jsou 

v jednotlivých zkouškách známkovány hvězdičkami v rozsahu 1 až 5 hvězdiček. Test 

zahrnuje offsetový náraz, kolizi se sloupem, boční náraz a srážku s chodcem. Výstupem 

je znázornění silných a slabých partií karoserie vozu a testovacích figurín. [2, s. 50] 

1.2 Pasivní bezpečnost 

Pasivní bezpečnost je soubor takových prvků bezpečnosti, které napomáhají mírnit 

následky nehody. Jejich účelem je co nejlépe ochránit cestující a popřípadě další 

účastníky nehody nebo majetek v případě, že již k nehodě došlo. Mezi prvky pasivní 

bezpečnosti lze například řadit bezpečnostní pásy, airbagy, hlavovou opěrku nebo 

deformační zóny vozu. Pasivní bezpečnost déle dělíme na vnitřní a vnější. Vnitřní pasivní 

bezpečností zahrnuje bezpečnost vnitřních prostor vozidla. Má za úkol zamezit volný 
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pohyb posádky pomocí zádržných systémů. Vnější pasivní bezpečnost je soubor prvků, 

které mají především chránit chodce. Můžeme zde zařadit pružné nárazníky, tvary 

zpětných zrcátek, stěračů a světlometů nebo deformační vlastnosti karoserie. 

[1, s.5] 

1.2.1 Bezpečnostní pásy 

Tříbodový bezpečnostním pásem je dnes vybaveno každé nové vozidlo. V počátcích 

vývoje bezpečnosti vozu bylo často usuzováno, že může být nahrazen airbagem, to se 

ovšem časem samozřejmě ukázalo jako liché. Díky bezpečnostnímu pásu je posádka 

v případě potřeby chráněna před jakýmikoliv nekontrolovatelnými pohyby, které by 

mohly zapříčinit větší zranění během nehody.  

 

Při nárazu vozidla (dopravní nehodě) dojde k prudkému pohybu těla, tento pohyb 

dovolují vůle v cívce navinutého pásu nebo vůle způsobené oděvem. Tyto vůle lze 

vymezit pomocí předepínače bezpečnostních pásů. Předepínače se aktivují po nárazu. 

Jejich spínání je citlivější než u airbagů, to znamená, že mohou vymezit vůle i při menší 

kolizi. Předepínání bezpečnostních pásů je řízeno buď pyrotechnicky nebo mechanicky. 

Princip činnosti předpínače lze uvést na následujících příkladech použití. U 

pyrotechnických předepínačů dojde k odpálení pyrotechnické patrony (nálože), ta je 

aktivována impulzem z airbagové řídící jednotky. Po odpálení patrony, uvedou vzniklé 

plyny do pohybu soustavu kuliček, které otáčejí ozubeným kolem. Ozubené kolo pohání 

buben, na který se navíjí bezpečnostní pás. Takto přitažený pás může okamžitě zachytit 

pasažérovo tělo a rovnoměrně rozložit silové zatížení. Pro zabránění příliš velkému 

přitažení, které by mohlo vést k poranění hrudníku a pánve, jsou bezpečnostní pásy 

vybaveny omezovači napínací síly. Ty při dosažení předem stanovené hodnoty zmenší 

napnutí pásu. [1, s. 8-12] 

 

Obrázek 2: Pyrotechnický předepínač pásu [1] 
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1.2.2 Airbagy 

Airbagy neboli bezpečnostní vaky jsou pasivní zádržné systémy, které ve spolupráci 

s bezpečnostními pásy pomáhají chránit posádku vozu před zraněním. Airbag byl poprvé 

použit v sériové výrobě v sedmdesátých letech minulého století. Airbagy mají 

bezpečnostní potenciál pouze za předpokladu, že je posádka zároveň připoutána pásy. 

Pokud ne, tak se o ně může posádka zranit. Na funkci airbagu jsou kladeny vysoké 

nároky. Musí být aktivován včas a pouze v případě, kdy je to nutné. Řidič musí být 

informován o tom, že je airbagový systém v pořádku. [1, s. 13-4] 

 

Airbagy dnes lze najít po celém voze a jsou umísťovány tak, aby chránili všechny části 

lidského těla. Jsou vestavovány do volantu, pod volant, do B a C sloupků nebo do 

hlavových opěrek. U luxusnějších značek vozů se dnes můžeme setkat i s airbagem pro 

chodce, který se nafukuje před čelním sklem vozu. 

 

Obrázek 3: Soustava airbagů vozu ŠKODA Yeti [1, s. 13] 

Airbagový systém se skládá z řídící jednotky, senzorů, generátoru plynu a samotného 

airbagu, který je umístěn v pouzdře. Senzory měří zrychlení a jsou schopny rozeznat, 

jestli se jedná o čelní, zadní nebo boční náraz. Sytém může obsahovat i podpůrné snímače, 

ty mohou měřit tlak nebo hluk a pomoci tak lépe detekovat druh nárazu. Informace ze 

snímačů jsou následně posílány do řídící jednotky. Ta má za úkol posoudit zpomalení 

vozu. Musí být schopna rozeznat, zda vozidlo havarovalo nebo jen například přejelo 
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obrubník. Tato schopnost se posuzuje a nastavuje při crash testech. Pokud řídící jednotka 

detekuje náraz, tak je aktivován generátor plynu. V generátoru dojde ke vznícení 

pyrotechnické patrony, ta aktivuje pevné palivo pro vznik plynu ve spalovací komoře. To 

je následováno zvýšeným tlakem, deformací protrhávacího kotouče a průnikem plynu do 

spalovací komory. Ve spalovací komoře se plyn ohřeje, zvětší svůj objem a naplní 

vzduchový vak airbagu. Ohřátý plyn, kterým je airbag plněn musí být ochlazován, ale i 

tak může dojít k popálení posádky. Naplnění vzduchového vaku u řidiče trvá cca 0,035 s, 

doba naplnění je závislá na umístění a velikosti objemu airbagu. [3, s. 327-332] 

1.3  Aktivní bezpečnost 

Aktivní bezpečnost je soubor prvků, které napomáhají předcházet nehodám. Do prvků 

aktivní bezpečnosti bezprostředně patří dobrý výhled z vozidla, jízdní komfort, dobré 

pneumatiky a brzdy nebo přesné řízení. Dále je nutné sem zařadit i brzdové, pomocné, 

trakční a stabilizační systémy, které se za předpokladu funkčního stavu a potřeby sami 

aktivují nebo systémy asistenční, jako je adaptivní tempomat, systém rozpoznávání 

chodců, které aktivuje obsluha vozu. Těmto prvkům, jak základním nebo rozšiřujícím 

jsou věnovány následující kapitoly. [1, s. 5] 
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2 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRVKŮ AKTIVNÍ 
BEZPEČNOSTI 

2.1 ABS 

Systém ABS (Anti-Lock Braking System) byl jeden z prvních asistenčních systému 

vozidel, poprvé byl demonstrován v roce 1981 firmou Mercedes-Benz. Od roku 2006 jim 

musí být vybaven každý nový vůz, který byl vyroben pro evropský trh. ABS tvoří 

stavební kámen pro další brzdové a stabilizační systémy. Mezi hlavní požadavky na 

funkci patří zajištění ovladatelnosti vozidla při intenzivním brzdění, zajištění stability  

a co nejkratší brzdné dráhy. Hlavní funkcí ABS je zabránit zablokování kol při brzdění. 

To lze docílit tím, že systém reguluje brzdný tlak na jednotlivých kolech vozu. To má za 

následek lepší ovladatelnost vozu v krizových situacích.  

 

O systému ABS vzniklo od jeho vniku mnoho mýtů. Laická veřejnost si často myslí, že 

u vozů, která tento systém neobsahují lze dosáhnout stejného účinku přerušovaným 

brzděním, což je samozřejmě omyl. Dále se často uvádí, že vozidla s ABS mají 

automaticky delší brzdnou dráhu. Ta je však závislá na druhu povrchu, po kterém vozidlo 

právě jede. Poslední dezinformací, která stojí za zmínku je tvrzení, které říká, že systém 

ABS v kombinaci s dalšími elektronickými nebo brzdnými systémy dokáže za řidiče řešit 

jakoukoli kritickou situaci. Tyto systémy mají pouze podpůrný bezpečnostní charakter, 

nikoli autonomní. [4, s. 20] 

 

Systém ABS se jednoduše skládá z čidla otáček, snímačů brzdného tlaku, snímačů pedálu 

brzdy, vlastní řídící jednotky a akčního členu. V průběhu jízdy jsou Hallovým snímačem 

snímány otáčky kol, které vyhodnocuje řídící jednotka. Ta si ze získaných hodnot 

dopočítává skluz kola, obvodové zrychlení kola, rychlost a zpomalení vozu. Pokud řídící 

jednotka detekuje hrozbu zablokování kola, tak aktivuje elektromagnetické ventily. Tím 

je udržován konstantní brzdný tlak na daném kole a řidič jej nemůže silnějším sešlápnutím 

pedálu dále navyšovat. Přebytečný tlak je přepouštěn do tlakového zásobníku, jestliže 

kolo nadále vykazuje příznaky blokace, tak je přebytečný tlak odveden zpětným 

dopravním čerpadlem. Za předpokladu, že již nehrozí blokace kola, tak je otevřen vstupní 

ventil a uzavřen ventil výstupní, aby mohl být znovu vytvořen brzdný tlak. [4, s. 22-23] 
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2.2 ASR 

Systém ASR (Anti Skid Regulation) je nadstavbou systému ABS, a jeho hlavním úkolem 

je zajistit stabilitu vozu při akceleraci. ASR využívá stejně jako ABS signál ze snímačů 

otáčení kol. Pokud systém zjistí, že otáčky kol hnacích jsou vyšší než otáčky kol hnaných, 

tzn. aktuální moment na hnacích kolech je vyšší než maximálně přenositelný moment, 

tak je aktivován, a to ve dvou stupních. V prvním případě dochází pouze ke snížení 

výkonu motoru, respektive snížení momentu. Toho je docíleno například snížením 

předstihu zážehu, přivřením škrtící klapky nebo omezením dávky paliva. Pokud jsou 

otáčky hnacích kol stále vyšší, tak je systém dokáže přibrzdit pomocí systému ABS tím, 

že je na ně vyvinut potřebný brzdný tlak. Tímto je velmi účinně šetřeno převodové ústrojí 

vozu a pneumatiky, protože nedochází k jejich zbytečnému přetěžování. [5] 

 

Na rozdíl od systému ABS působí ASR na výkon motoru, respektive na hnací moment 

kol. Aby mohl být tento systém použit, tak musí být vůz vybaven elektronickým 

plynovým pedálem. U zážehových motorů musí být zajištěno propojení mezi tímto 

pedálem a škrtící klapkou. V případě vznětových motorů jde o propojení s regulační tyčí 

vstřikovacího čerpadla. Tyto prvky mohou díky elektronickému propojení fungovat zcela 

nezávisle na řidiči. Na elektronickém pedálu je umístěn snímač, který snímá jeho aktuální 

polohu, tyto informace posílá dál do řídící jednotky a ta vyhodnocuje aktuální požadavek 

na výkon, tím je řízeno natočení již zmiňované škrtící klapky nebo regulační tyče 

čerpadla. U prvních ASR systémů pro benzinové motory byl tento problém řešen 

použitím více škrtících klapek, což ale vedlo ke značným ztrátám v sací soustavě. 

[4, s. 29-30] 

 

Pokročilejší systémy regulace jsou schopny regulovat i brzdný moment motoru. Pakliže 

při jízdě na kluzké vozovce řidič zařadí nižší rychlostní stupeň nebo prudce uvolní 

plynový pedál, tak může dojít k brzdnému skluzu. Systém tuto situaci řeší akcelerací, tzn. 

zvýšením točivého momentu motoru, tím se sníží brzdění kol a je opět zaručena jízdní 

stabilita. V určitých případech reálného provozu je vhodné tento systém deaktivovat.  

A to například při jízdě po nezpevněné vozovce, v písku nebo na mokré trávě, kde je 

zapotřebí rychlejšího nárůstu točivého momentu. Proto jsou vozy opatřovány vypínači 

tohoto systému. Terénní vozy bývají často vybavovány i systémem ASR-Offroad, který 
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je nastaven právě na akceleraci na nezpevněném nebo kluzkém povrchu a není zde tolik 

omezován moment motoru. [6] 

2.3 ESP 

Systém ESP (Electronic Stability Program) je vrcholným rozšířením, jichž zmiňovaných 

systémů ASR a ABS. Jeho úkolem je zajistit lepší ovladatelnost v kritických situacích, 

snížení nebezpečí smyku, ztráty přilnavosti pneumatik, optimalizaci brzdné dráhy  

a stabilitu vozidla i v příčném směru vozidla. Tato stabilita je nejvíce ohrožena při 

průjezdu zatáčkou, kdy je větší pravděpodobnost, že vozidlo dostane smyk. Systém ESP 

se snaží stabilizovat vůz snížením točivého momentu motoru, brzděním a korekcemi 

volantu. Právě zásah do řízení je to, čím se tento systém liší od systémů předešlých. [6] 

 

U systému ESP první generace má primární kontrolu nad vozem řidič a ESP pouze 

koriguje manévr. Korekce jsou prováděny na základě naměřených hodnot ze snímačů 

podélného stáčení vozidla, které se dále porovnávají s úhlem natočení volantu. Pakliže 

naměřené hodnoty neodpovídají daným charakteristikám, dochází k nedotáčení nebo 

přetáčení vozu, tak následně je korigován směr pomocí přibrzdění některého kola. 

V případě druhé generace přebírá kontrolu nad vozem palubní počítač ESP. Řidič již 

pouze dává počítači informace o aktuálním požadavku na směr a rychlost. Ten tyto data 

vyhodnotí a nastaví odpovídající úhel natočení kol a případně kola přibrzdí. Současně 

dokáže snížit točivý moment motoru, který odpovídá dané situaci. [5] 

 

Dnes je ESP v hierarchii systémů na pomyslném vrcholu. Kromě ABS a ASR existuje 

řada dalších podsystémů, které jsou pro přehlednost zahrnuty přímo pod ESP. Systém 

ESP je tedy neustále vyvíjen a zdokonalován. Jedním z podsystému je tzv. Asistent 

stabilizace jízdní soupravy, který sleduje kmitání přívěsu, k tomu může docházet 

například při předjíždění nebo vyhýbání se překážkám. Pokud asistent vyhodnotí situaci 

tak, že může dojít ke ztrátě stability, zasáhne. A to ve dvou fázích. V první fázi jsou 

brzděna jednotlivá kola vozu. Pokud nedojde ke utlumení kmitů, tak systém přejde do 

fáze druhé. V druhé fázi dojde k zabrzdění celé soupravy na rychlost, ve které je kmitání 

utlumeno. Většina těchto podsystému je jen softwarovou úpravou systému ESP, které 

nevyžadují další snímače nebo akční členy. [4, s. 42] 
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Systém ESP si s sebou nese i některé neduhy. U první generace byla často kritizována 

příliš velká reakční doba systému. V praxi to znamenalo, že ESP do řízení zasahovalo až 

po řidičově provedení manévru. To mělo za následek destabilizaci vozidla a zvyšovalo to 

nároky na řidičovy schopnosti. Dalším doloženým záporem je skutečnost, že vozidlo 

s ESP je v technických pasážích značně pomalejší než vozidlo, které tento systém 

neobsahuje. Proto jsou vozidla vybavovány vypínači, které dnes již kolikrát nedovolují 

tento systém zcela vypnout, ale aspoň omezují jeho rozsah fungování. [5] 
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3 SNÍMAČE MODERNÍHO VOZIDLA 

3.1 Radarový snímač 

Hlavní úlohou radaru je monitorování prostoru před vozem, respektive i za a vedle něho. 

Poprvé byl použit v roce 1989 výrobcem vozů Toyota. Přední radar bývá nejčastěji 

umístěn v předním nárazníku nebo v masce chladiče, zadní pod zadním nárazníkem. 

Radar vysílá a zpětně přijímá mikrovlnné elektromagnetické záření. Frekvenční pásmo 

určené pro evropský trh je 76-77 GHz, pro Japonsko 66 GHz. Radar funguje na principu 

Dopplerova jevu. „Dopplerův jev je jev, kdy dochází ke změně frekvence a vlnové délky 

přijímaného signálu oproti vysílanému signálu, způsobené nenulovou vzájemnou 

rychlostí vysílače a přijímače. Předpokládáme, že se zdroj i pozorovatel pohybují po 

stejné přímce. Vysílané vlnění, je odráženo od překážek, které se nacházejí v zorném poli 

radaru.“ Na základě přijmu odražených vln je vypočítána vzdálenost a relativní rychlost 

objektů, které jsou tímto způsobem radarem rozpoznávány. Řídící jednotka vyhodnocuje, 

zda se jedná o objekty rizikové. Získané informace, jsou dále dostupné pro asistenční 

systémy nové doby. Dosah radaru je značně ovlivněn klimatickými podmínkami, typem 

vozovky nebo odrazivostí předmětů nacházejících se před ním. Na správnou funkci má 

vliv i slícování nárazníku a samotné ustavení radaru v držáku. Pokud dojde k sebemenší 

kolizi předního nebo zadního nárazníku, může být narušena funkčnost radaru, takže musí 

být následně zkalibrován. U starších verzí bylo možno provést kalibraci pouze 

mechanicky, a to pomocí ustavovacích šroubů držáku radaru. Dnes je kalibrace řešena 

softwarově s použitím sériové diagnostiky a kalibrační tabule, toto je kalibrace statická. 

Dynamická kalibrace je řešena opět přes sériovou diagnostiku, ale je uskutečňována za 

jízdy za určitých podmínek. [7, s. 24]  

 

Obrázek 4: Jednotka čelního radaru v pouzdře [8, s. 13] 
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3.2 Laserový snímač 

Laserový snímač nachází obdobné využití jako snímač radarový. „Pro měření využívá 

laserovou diodu, která přes optické čočky vysílá krátké světelné impulsy a optickým 

přijímačem je opět přijímá. Slouží tedy pro detekci světla a pohybu v určitém časovém 

rozmezí.“ [9, s 36.] Laserový snímač pracuje v infračervené oblasti světla. Vysílací 

paprsek světla je velmi tenký, díky tomu je dosaženo přesnějšího měření. Ve vozech se 

nejčastěji setkáváme s pojmem Lidar (Light Detection and Ranging). Značnou výhodou 

Lidaru je jeho velmi vysoká rozlišovací schopnost světelného paprsku, který je pro lidské 

oko neviditelný. Lidar je schopný pracovat ve frekvenčním pásmu od 30 GHz do 300 

GHz. Dovolená frekvenční oblast je však stejná jako u radarového snímače kolem 76 

GHz. Laserový snímač neustále vysílá světelný svazek, ten se odráží od objektů 

nacházejících se před vozidlem zpět. „Doba mezi vysláním a přijetím těchto impulzů je 

přímo úměrná vzdálenosti objektu od skeneru.“ Bezprostřední výhoda laserového 

snímače oproti snímači radarovému tkví v tom, že je schopen registrovat statické objekty, 

které když byly v pohybu, tak ještě nebyly vozidlem detekovány. Citlivost na klimatické 

podmínky je zde však znatelnější, laserový snímač funguje v prašném prostředí značně 

omezeně. Laserový snímač tvoří s multifunkční kamerou a radarovým snímačem 

základní kámen pro moderní asistenční systémy. [9, s. 36-38] 

 

Obrázek 5: Laserový snímač [10, s. 86] 

3.3 Multifunkční kamera 

Multifunkční kamera je dalším podpůrným snímačem ve vozidle, bývá umístěna v čelním 

skle. Kamera monitoruje prostor před vozidlem, který následně vyhodnocuje. Může 

rozpoznávat chodce, dopravní značky, statické i pohyblivé objekty. Vyhodnocené objekty 

jsou dále užitečné pro další asistenční systémy, jako je asistent rozpoznávání dopravních 
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značek, automatického přepínání dálkových a potkávacích světel nebo pro noční vidění. 

Kamera spolupracuje s řídící jednotkou, která má v sobě nahrány například tvary zatáček 

a křižovatek, ty porovnává a může informovat na ní závislé asistenční systémy. 

V multifunkčních kamerách je viděna budoucnost ve formě autonomního řízení, kde 

budou plnit důležitou roli. I když se stále zdokonalují, tak mají často problém 

identifikovat malé pohyblivé objekty, jako jsou například děti nebo zvířata a nedokáží 

tolik předvídat jako člověk. [7, s. 21-22] 

 

Obrázek 6: Multifunkční kamera [11, s. 27] 
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4 ROZŠIŘUJÍCÍ PRVKY AKTIVNÍ BEZPEČNOSTI 

4.1 Hydraulický brzdový asistent 

Hydraulický brzdový asistent je řidiči nápomocen v kritických situacích, kdy se snaží 

vytvořit maximální přípustný brzdný tlak pro zkrácení brzdné dráhy. Brzdný tlak 

vyvinutý řidičem je značně ovlivněn jeho fyzickými dispozicemi, nastavením sedadla 

nebo jeho reakcí. Tento asistent nemá za úkol předcházet nehodám, ale snaží se 

minimalizovat její následky. Brzdný tlak je tedy maximalizován na hodnotu regulace 

systémem ABS. Hydraulický brzdový asistent je softwarovým rozšířením systému ESP. 

Využívá tedy snímače brzdného tlaku v hydraulické jednotce, snímače zrychlení kol  

a spínač brzdových světel. V případě, kdy řidič začne brzdit, tak spínač brzdových světel 

vyšle signál o sešlápnutí brzdy. Snímače otáček kol dodávají informace o rychlosti 

vozidla. Impulzem pro aktivaci systému je překročení mezní hodnoty síly, s jakou byl 

sešlápnut brzdový pedál. Pokud je aktuální brzdný tlak vyvinutý řidičem pod 

požadovanou hodnotou, tak systém dá pokyn řídící jednotce ESP a ta aktivuje funkci 

brzdového asistenta a vyšle signál jednotce hydraulické. Hydraulická regulace se dá 

shrnout do tří fází. V první fázi je navyšován brzdný tlak až na mez zásahu systému ABS. 

V druhé fázi zasáhne systém ABS a udržuje brzdný tlak pod prahem blokování kol. 

V posledním kroku, kdy řidičův tlak na pedál klesne pod aktivační hodnotu, je jednotkou 

ESP rozeznáno pominutí nebezpečné situace a následně ukončena činnost brzdového 

asistenta. Brzdný tlak zvýšeny tímto systémem se postupně snižuje až se opět přizpůsobí 

tlaku řidiče na pedál. [4, s. 38-39] 

 

Obrázek 7: Porovnání vyvinutých brzdných tlaků [4, s. 39] 
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4.2 Asistent nouzového brzdění 

Asistent nouzového brzdění je bezpečnostní systém, který má zabraňovat kolizi  

a případně snížit její následky. Systém dostává informace o aktuálním dění před 

vozidlem, z jichž zmiňovaného radaru a porovnává je s předem definovanými algoritmy. 

Má za úkol včas varovat řidiče k blížící se kolizi. V krajním případě zasahuje do řízení  

a aktivuje brzdy. Pokud řidič reaguje na danou situaci včas, tak systém hlídá aktuální tlak 

na brzdovém pedálu, který je vyvinut řidičem a v případě potřeby je schopno tento tlak 

navýšit, využívá tak schopnosti Hydraulického brzdového asistenta. V prvotním případě 

systém varuje řidiče, že byla překročena vzdálenost pro bezpečný odstup mezi jedoucími 

vozidly, tato informace se zobrazí na kombi přístroji a může být doprovozena i zvukovou 

stopou. Pokud řidič nezareaguje na danou situaci tím, že nenavýší odstup mezi vozidly, 

dojde ve stejnou dobu k natlakování brzd. Při pokračující řidičově ignoraci následuje 

razantnější vizuální a zvukový impulz doprovázený trhavým účinkem brzdy. Dále 

dochází k zvýšení citlivosti brzd a začátku automatického brzdění, které dosahuje hodnot 

od 3,5 až 8 m.s-2. Intenzita brzdění je závislá na aktuální rychlosti.  

 

Obrázek 8: Průběh funkce Asistenta nouzového brzdění [8, s. 11] 

 

Obrázek 9: První a druhá výstraha řidiče o nedodržení bezpečného odstupu [8, s. 12] 
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4.3 Asistent rozpoznání potenciální nehody vozidla 

Tento asistent má za úkol připravit v případě potřeby posádku vozidla na blížící se 

nehodu, je nejčastěji znám pod názvem PRE-SAFE. Systém se snaží zmírnit následky 

nehody řadou opatření. Asistent opět vyhodnocuje naměřené údaje z čelního, popřípadě 

zadního radaru. Pokud je vypočítaná vzdálenost mezi jedoucím vozidlem a překážkou 

menší, než vzdálenost pro bezpečné zastavení vozu dojde k následujícím událostem. 

Prvotně se pomocí elektromotorku přitáhnou bezpečnostní pásy, pasažér je téměř 

znehybněn. V případě, že je vozidlo vybaveno elektricky ovládanými sedadly, tak jsou 

tato sedadla uvedena do polohy, která je pro náraz výhodnější. V další fázi je zajištěno 

zavření všech oken vozidla na cca 95 % aby došlo k zabránění vniknutí cizích předmětů 

během srážky. Okna jsou lehce pootevřena z důvodu odvětrávání. Po srážce nebo po 

pominutí hrozícího nebezpečí jsou bezpečnostní pásy opět povoleny. [12, s. 75] 

 

Obrázek 10: Zavírání oken těsně před nehodou vozu ŠKODA Octavia III [11, s. 11] 

Jestliže je vozidlo vybaveno i radarem umístěným v zadní části vozidla, tak je systém 

schopný připravit posádku na náraz zezadu. V následujících větách bude popsáno chování 

vozu v určitých časech před srážkou. Pokud radar zjistí, že vozidlo, které přijíždí zezadu 

a může způsobit nehodu je řidič varován aktivací zadních směrových světel, náraz 

očekáván do 1,4 s. V čase 0,6 s před kolizí dojde ke zvýšení brzdného tlaku až na jeho 

maximum, tím je zabráněno možnému střetu s dalším stojícím vozidlem vpředu. Může 

dojít i k zmírnění možných zranění posádky v oblasti krční páteře. Bezprostředně před 

nárazem jsou utaženy bezpečnostní pásy a zavřena okénka. Asi 2 s po nárazu je brzdný 

tlak snížen a pásy jsou povoleny. [10, s. 79-80] 
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V případě hrozící boční kolize vozu, jsou cestující, kteří se na této straně nachází 

chráněny následovně. Sedadla jsou na straně nárazu posunuta směrem do středu vozidla, 

a zároveň jsou v nich nafouknuty speciální airbagy, které zmírňují síly působící v tomto 

nárazu. Toto opatření velmi snižuje zatížení hrudního koše a celkově zmírňuje riziko 

zranění. [13, s. 77] 

 

Součástí tohoto asistenta je i tzv. multikolizní brzdění. To zajišťuje rychlé zpomalení  

a stabilizaci po nárazu. Díky tomuto systému je předejito dalším kolizím, kdy je vůz 

nedostatečně brzděn nebo řízen. Jestliže dojde k nehodě, tak řídící jednotka airbagu 

aktivuje tuto funkci a začne brzdit se zpomalením 0,6 g a trvá až do rychlosti 10 km.h-1. 

Aby nedošlo k přetočení vozidla, tak jsou současně do chodu uvedeny stabilizační 

systémy. Funkce spolupracuje s řídící jednotkou airbagu, aby mohl být systém aktivován 

i při mírných nárazech, které nevyvolají aktivaci airbagu nebo předepínač pásu. [7, s. 10] 

 

U pokročilejších systémů PRE-SAFE se bere v potaz i ochrana sluchu během střetu. 

Třmínkový sval v uších reaguje na hlasité zvuky tak, že se stáhne. Pokud dojde ke krátké 

kontrakci tohoto svalu, změní připojení ušního bubínku k vnitřnímu uchu, takže je lépe 

chráněn před vysokým akustickým tlakem. Pokud systém zjistí, že je kolize 

nevyhnutelná, tak je do reproduktorů vozu vpuštěn zvukový signál. Ten vyvolá reflex 

zmiňovaného svalu a chrání sluch pasažérů. [13, s. 76] 

 

Funkce vozu, které jsou aktivovány po nehodě, mají za úkol zabránit rozšíření nehody na 

další účastníky silničního provozu nebo napomáhají evakuaci posádky z postiženého 

vozu. Mohou být například zapnuta varovná směrová světla, nouzové osvětlení, 

odemknutí vozu, větrání, automatické vypnutí motoru, zajištění beznapěťového stavu 

vedení startéru a další. [12, s. 76] 

4.4 Asistent hlídání mrtvého úhlu 

Zpětná zrcátka umožňují výhled za vůz, dělíme je na vnitřní, které jsou umístěny 

v interiéru vozu a vnější, které se nacházejí v exteriéru a jsou součástí karoserie. Na 

řidičových dveřích je umístěno vnější zpětné zrcátko asférické, které je ze dvou třetin 

ploché a z jedné třetiny s proměnným rádiusem, jenž zvětšuje pole výhledu. Na 

spolujezdcově straně je nejčastěji umístěno zpětné zrcátko sférické, které je ploché celé. 

[9, s. 61] 
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 I přes správně seřízená zpětná zrcátka, je řidičův výhled omezený právě díky  

tzv. „mrtvému úhlu“. Asistent hlídání mrtvého úhlu má za úkol upozorňovat řidiče na 

vozidla, která jedou stejným směrem ve vedlejším jízdním pruhu, a právě se v tomto úhlu 

nacházejí. Mrtvý úhel je oblast, která se nachází mimo viditelné pole řidiče. Při 

konstrukčním opatření by mělo být zajištěno maximální minimalizování tohoto úhlu. 

Tato oblast je snímána pomocí dvou radarů, které jsou umístěny nejčastěji v zadním 

nárazníku. Tyto radary mají krátký dosah, ten činí cca 3,5 m. Naměřené údaje z radarů 

jsou dále posílány řídící jednotce, která danou situaci vyhodnocuje. Pokud se předjíždějící 

vozidlo nachází v mrtvém úhlu, tak systém zareaguje rozsvícením varovné kontrolky, 

která se nejvíce nachází ve zpětném zrcátku. Jestliže má řidič v danou situaci v úmyslu 

změnit směr jízdy k vozidlu v mrtvém úhlu a sepne páčku směrového světla, vůz ho 

zvukovým projevem upozorní na hrozící kolizi, avšak tento projev je pouze informativní 

a řidiči není v žádném případě zabráněno provést změnu jízdního pruhu na vlastní 

odpovědnost. [7, s. 26-27] [9, s. 61-63] 

 

Obrázek 11: Sledovaná oblast Aktivním asistentem hlídání mrtvého úhlu a varovný indikátor kombi přístroje [10, s. 82] 

Nadstavbou tohoto systému je Aktivní asistent hlídání mrtvého úhlu, který je schopný 

v případě potřeby zabránit kolizi při změně jízdního pruhu. Pokud řidič ignoruje varování 

hrozící boční kolize, dojde k brzdnému zásahu za účelem korekce směru jízdy. Za 

předpokladu, že by hrozil střet i s jinými účastníky silničního provozu v důsledku 

brzdného zásahu, tak tento asistent neprovede žádnou korekci. Informace, zda lze nebo 

nelze provést korekci jsou opět snímány zadními radary a v tomto případě i radarem 

čelním a přední kamerou, která rozpoznává chodce a statické objekty, dále 
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vyhodnocováno řídící jednotkou. Brzdný zásah může řidič kdykoli přerušit silným 

sešlápnutím akceleračního pedálu nebo protipohybem volantu. [13, s.83] 

4.5 Asistent vedení vozidla v jízdním pruhu 

Tento asistent lze chápat jako další velký krok k autonomnímu řízení. Využívá nahrávaný 

průběh jízdy z multifunkční kamery, která rozpoznává jízdní pruhy. Zde nastává problém, 

že snímání kamery je ovlivnitelné počasím a zároveň kvalitou pozemní komunikace, 

respektive kvalitou nanesených jízdních pruhů. Asistent dokáže pracovat  

i za předpokladu, že je na pozemní komunikaci nanesen pouze jeden jízdní pruh. Systém 

udržuje vozidlo mezi těmito pruhy přibrzďováním jednotlivých kol nezávisle na sobě, 

což může za určitých okolností snižovat komfort posádky během jízdy. Pokud je systém 

aktivní, tak vozidlo udržuje mezi krajním a postranním jízdním pruhem do té doby, dokud 

řidič nedá vozidlu pokyn ke změně jízdního pruhu. Pokročilejší verze tohoto systému 

dokáží změnit jízdní pruh zcela samostatně bez pomoci řidiče. Jestliže řidič nedá vozidlu 

pokyn ke změně jízdního pruhu a začne přejíždět, tak systém zareaguje korekcí směru 

silou na volantu. Tuto korekci lze potlačit zvýšením řidičovy síly na volantu. Pokud není 

systém aktivní, tak dokáže držet vozidlo mezi jízdními pruhy a zasahuje pouze až 

v případě nebezpečí kolize. Systém je funkční i při průjezdu zatáčkami, vlivem 

zvyšujícího se dostředivého zrychlení roste síla na potřebná ke změně jízdy. V okamžiku, 

kdy tento nárůst překoná možnosti systému, ten pak již není fyzicky schopen reagovat 

v dostatečné míře a dojde k deaktivaci systému. [14, s. 12-15] 

 

Obrázek 12: Informace o Asistentu vedení vozidla v jízdním pruhu na kombi přístroji [14, s. 13] 

Poznámka 1: Vlevo systém deaktivovaný nebo neregistrující vodící čáry, vpravo systém vodící čáry registruje, ale nezasahuje. 
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Součástí tohoto asistentu je i funkce hlídání řidiče, zda má ruce na volantu. Systém dokáže 

z jemných odezev v řízení rozpoznat aktivitu řidiče. Pokud ji nezaznamená, tak je 

schopen řídit cca 10 sekund v daném pruhu, následně vyzve řidiče, aby převzal řízení  

a systém se deaktivuje.  

 

Obrázek 13: Informace o Asistentu vedení vozidla v jízdním pruhu na kombi přístroji [14, s. 13] 

Poznámka 2: Vlevo systém aktivovaný a může zasahovat do řízení, vpravo je vůz adaptivně veden. 

 

4.6 Noční vidění 

Lidské oko slouží jako hlavní nástroj pro detekci překážek. V nočním provozu nebo za 

šera je tento smysl vnímání značně omezen. To má za následek vyšší nehodovost v tomto 

časovém období. Dalším faktorem je časté nerespektování zákonů chodci, kteří chodí po 

pozemních komunikacích mimo obec bez reflexních prvků. Aby bylo těmto nehodám co 

nejvíce předejito, začaly se do vozů instalovat kamery, které snímají infračervené světlo. 

Toto světlo je pro lidské oko neviditelné, a zároveň jím vyzařují všechny objekty. Čím 

má daný objekt vyšší teplotu, tím je toto světlo vyzařováno světlejší barvou. Kamery 

zachycující infračervené světlo mají dosah až 200 m, na rozdíl od klasického 

halogenového světlometu, který svítí na vzdálenost cca 40 m. Často bývají systémy 

nočního vidění vybaveny i kamerou termovizní. Ta snímá přímo vyzařované teplo 

objektů a zviditelňuje toto světlo rozložením teploty na zkoumaném objektu. Pokud je 

vozidlo vybaveno multifunkčním displejem, lze tento snímaný obraz promítnout přímo 

řidiči. Systém označí případné osoby nebo zvířata a řidič je na ně upozorněn. Tato 

technologie je velmi nákladná, a proto je často umisťována jen do vozů luxusních značek. 

Noční vidění jako takové bude zaručeně hrát svoji roli ve vozidlech s autonomním 

řízením. [9, s. 102-104] 
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U pokročilejších verzí dochází při rozpoznání potenciálních osob pohybujících se na 

vozovce k nasměrování světel vozu a jejich následnému problikání. Řidič je tak o situaci 

informován včas a může se na ni lépe připravit. U zvířat se tato funkce neaktivuje, aby 

nedošlo k jejich vyplašení. Tento systém je aktivní jen na neosvětlených silnicích  

a k aktivaci dojde po dosažení určité vyšší rychlosti vozu nebo za předpokladu, že 

světelným kuželem světlometu nejsou oslněna vpředu jedoucí vozidla nebo vozidla 

v protisměru. [10, s. 84] 

 

Obrázek 14: Zobrazení potenciálních hrozeb na kombi přístroji [10, s. 84] 

4.7 Asistent rozpoznání únavy řidiče 

Asistenční systémy jsou neustále zdokonalovány. Jsou neunavitelné a jsou stále 

k dispozici. To se o řidičovi nedá tak úplně říct. I za předpokladu, že je spolehlivý 

a zkušený, tak dochází k jeho postupné narůstající únavě. To má za následek 

nesoustředěnost, zhoršené a zpomalené reakce. Příliš velká únava může vést až k mikro 

spánku a následné havárii. Asistenční systémy lze chápat jako podpůrné systémy pouze 

pro soustředěného a odpočatého řidiče, který nese zodpovědnost za svoje činy.  

[9, s. 162] 

 

Rozpoznat nastupující řidičovu únavu lze pomocí analýzy dat z elektronického 

posilovače řízení a úhlu natočení volantu. Jízda unaveného řidiče se projevuje nechtěnými 

zásahy do řízení. „Řidič drží volant strnule a jeho řízení je korigováno rychlými zásahy 

s velkou amplitudou.“ [8, s. 15] Pokud toto chování trvá po určitou dobu, je to dostačující 
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informace pro řídící jednotku, že je řidič unaven. Následně dojde k zobrazení varovné 

hlášky na kombi přístrojích vozu. Asistent vyhodnocuje styl jízdy od jejího počátku  

a porovnává ho s nahraným algoritmem. Jestliže dojde k rozpoznání způsobu ovládání 

volantu, které vykazuje příznaky únavy, tak je řidiči doporučena přestávka. U novějších 

systému pak může dojít ke spuštění navigace, která navede řidiče k nejbližšímu 

odpočívadlu, potažmo k benzinové stanici. [14, s. 8] 

 

Obrázek 15: Doporučení přestávky na kombi přístroji [14, s. 8] 

Tato hláška se resetuje, pokud řidič vypne a zapne zapalování, odepne bezpečnostní pás 

a otevře dveře nebo je čerpána přestávka delší než 15 minut. Pokud řidič informaci o 

doporučené přestávce ignoruje, tak vůz do řízení nijak nezasahuje. Řidič je akorát častěji 

upozorňován na jeho stav. Svědomitější řidiče tato hlášení často k přestávce donutí. 

[8, s. 8] 

 

U asistenta rozpoznání únavy lze zvolit i s jakou citlivostní bude fungovat. Pokud bude 

zvolen citlivý režim, tak je řidič varován dříve než ve režimu standartním. Asistent může 

fungovat v určitých situacích omezeně. Tato situace může nastat v jízdách kratších než 

půl hodiny, při silném bočním větru, špatném stavu vozovky, sportovním stylu jízdy nebo 

pokud je rychlost vozidla větší než 200 km.h-1 nebo menší než 60 km.h1. [12, s. 81] 

4.8 Adaptivní tempomat ACC 

Adaptivní tempomat ACC představuje rozšířenou funkci klasického tempomatu. Má za 

úkol automaticky udržovat předem stanovenou rychlost a zároveň hlídat zvolenou 

bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla. Adaptivní tempomat je plně 

využitelný na dlouhých cestách a razantně zvyšuje jízdní komfort řidiče. Systém ACC je 
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vyvíjen a zdokonalován jednotlivými výrobci vozů, princip činnosti a názvy se téměř 

neliší. Front radar, který je součástí systému ACC má dosah od 100 do 150 metrů před 

vozem, řidič si volí maximální rozestup mezi vozy.  

 

Maximální rychlost, kterou je systém ACC schopen udržovat je např. u vozů značky 

ŠKODA AUTO cca od 160 km.h-1 do 210 km.h-1, u maximální nastavitelné rychlosti se 

zohledňuje stupeň výbavy daného vozu a jeho výkonové parametry. [14, s. 11] 

 

Obrázek 16: Radar registrující vpředu jedoucí vozidlo [14, s. 11] 

Ovládání adaptivního tempomatu je nejčastěji umístěno na páčce vedle volantu, zde se 

nachází tlačítko pro aktivaci, popřípadě deaktivaci samotného ACC, volba pro snížení 

nebo zvýšení požadované rychlosti a regulace vzdálenosti mezi vozidly. Veškeré 

nastavené hodnoty se řidičovi zobrazují na kombi přístrojích. Systém má značnou 

nevýhodu, že je plně a bezpečně použitelný pouze na rychlostních komunikacích. 

V městském provozu může nastat situace, že například při příjezdu k okružní křižovatce 

vpředu jedoucí vozidlo na malý okamžik zmizí z dosahu radaru. Jelikož radar před 

vozidlem neregistruje překážku, tak dojde k akceleraci na předem stanovenou rychlost  

a řidič musí na tuto situaci reagovat brzděním. Tento systém je nutno chápat jako pouze 

podpůrný, nepřebírá odpovědnost, řidič musí sám analyzovat dopravní situaci a včas 

reagovat na případná nebezpečí. 
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Obrázek 17: Ovládání Adaptivního tempomatu [14, s. 11] 

4.8.1 Asistenční systém ACC pro udržování bezpečného odstupu 

Pro funkci ACC musí být vozidlo vybaveno zařízením pro udržování bezpečné 

vzdálenosti (Front radar), regulátorem rychlosti (tempomat) a elektrohydraulickým 

akčním členem, který působí na hlavní brzdový válec. Prvotní funkcí ACC je udržování 

konstantní rychlosti, ta je udržována po dobu, dokud není zapotřebí tuto rychlost snížit 

například při dojetí pomalejšího vozidla. Druhotnou funkci zastává automatická regulace 

odstupu pomocí akcelerace nebo decelerace, v případě, že brzdný moment motoru pro 

udržení konstantní vzdálenosti nestačí, dojde k pozvolnému nárůstu brzdného tlaku. To 

umožňují systémy ABS a ASR, které jsou schopny samočinně vytvářet brzdný tlak, a to 

bez zásahu řidiče, poté systém ACC udržuje opět předem stanovený odstup, ale s rychlostí 

závislou na rychlosti vpředu jedoucího vozidla. V případě, že vpředu jedoucí vozidlo 

zmizí radaru z dohledu, systém ACC zrychluje na prvotně stanovenou rychlost do té doby, 

dokud se vozidlo nepřiblíží k vozidlu dalšímu. Minimální rychlost, při které ACC může 

začít plnit funkci je 30 km.h-1. [14, s. 11] [8, s. 6-10] 

 

Jak již bylo zmíněno v definici Dopplerova jevu, radar snímá objekty, pouze za 

předpokladu jejich vzájemného pohybu. Pokud má vozidlo aktivované ACC a dojede již 

stojící vozidlo, které radar neměl v dosahu, tak toto stojící vozidlo nemusí být v žádném 

případě radarem registrováno, a to při řidičově ignoraci může vést až k nehodě. 
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4.8.2 Asistenční systém ACC Stop and Go 

Systém ACC Stop and Go je další pokročilejší nadstavba již zmiňovaného ACC. Tento 

systém je schopný pracovat i v rychlosti, která je menší než 30 km.h-1, tudíž je velice 

užitečný při pomalé jízdě městem nebo v dopravní koloně. Tento tempomat již využívá i 

data snímaná z multifunkční kamery, parkovacích senzorů a laserového snímače. Díky 

této spolupráci je tento systém schopen reagovat i na statické objekty před vozidlem. 

Systém Stop and Go dokáže sám zastavit vozidlo, bez asistence řidiče a poté ho i uvést 

zpět do pohybu. Výhodou tohoto systému je, že vůz pozvolně zrychluje a zpomaluje, 

pouze pokud je to nezbytně nutné. Tím je velice šetřeno převodové ústrojí a zvyšuje se i 

komfort jízdy. Nevýhoda tohoto systému spočívá ve využitelnosti pouze pro vozy 

s automatickou převodovkou. [8, s. 9-10] 
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5 NÁVRH ZKUŠEBNÍ METODIKY 

Měřením měla být ověřena funkce adaptivního tempomatu (na voze s automatickou 

převodovkou), zjištěno a porovnáno chování vozidla při automatickém brzdění oproti 

brzdění vozu řidičem. Jedná se o návrh ideální metodiky, která musela být následně 

upravena a přizpůsobena daným podmínkám. 

Byla vyhodnocována: 

 brzdná dráha, 

 dráha pro zastavení, 

 okamžik sepnutí brzdových světel, 

 průměrné zpomalení, 

 vzdálenost mezi vozy na začátku brzdění vozu Superb, 

 vzdálenost mezi vozy po zastavení. 

Pro ověření funkce a chování tempomatu bylo zapotřebí zajistit: 

 dva vozy, minimálně jeden vůz s adaptivním tempomatem, 

 testovací trať, 

 měření rychlosti v závislosti na čase + potřebné příslušenství, 

 sjednocení časové základny u obou vozů (pomocí Wi-Fi signálu), 

 měření vzdálenosti mezi vozy po zastavení. 

Pro brzdění vozu řidičem platily identické podmínky. Data z měření byla dále 

vyhodnocována v programu MS Excel. 
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Obrázek 18: Návrh metodiky měření s aktivovaným tempomatem 
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Obrázek 19: Návrh metodiky měření brzdění řidičem 

 



39 

 

6 PROVEDENÍ EXPERIMENTU 

6.1 Vozy pro měření 

Prvním vozem byla ŠKODA Superb třetí generace v provedení liftback, poháněna 

zážehovým agregátem 2.0 TSi o výkonu 206 kW s automatickou převodovkou DSG pro 

pohon všech kol. Superb byl obut na letních pneumatikách o rozměrech 235/45 R18 94W 

a řízen operátorem, který zároveň obsluhoval i měřící ústřednu. Druhým vozem byla 

ŠKODA Octavia taktéž třetí generace v provedení liftback poháněna vznětovým 

agregátem 2.0 TDi o výkonu 110 kW rovněž s automatickou převodovkou DSG pro 

pohon všech kol. Octavie byla obuta na letních pneumatikách o rozměru 205/55 R16 91V, 

řízena řidičem. Měřící ústřednu obsluhoval operátor. 

6.2 Měřené veličiny a měřící zařízení 

6.2.1 Podélná rychlost [km.h-1] 

Oba vozy byly osazeny snímačem rychlosti Correvit S-CE vybaveným gyroskopem od 

firmy Corrsys-Datron, s vzorkovací frekvencí 100 Hz. Snímač je schopen měřit i velikosti 

směrové výchylky [deg] a stáčivé rychlosti [deg.s-1]. Tyto dvě veličiny však nebylo 

zapotřebí zaznamenávat. [16, s. 71] 

6.2.2 Zrychlení [m.s-2] 

Na voze Superb byl instalován snímač zrychlení ADXL 311, vyrobený firmou Analog 

Devices s vzorkovací frekvencí 100 Hz. Měřené zrychlení bylo zaznamenáváno pouze 

pro kontrolu funkčnosti měřící aparatury. [16, s. 71] 

6.2.3 Okamžik sepnutí brzdových světel [s] 

Pro identifikaci začátku brzdění byl z brzdových světlometů obou vozů vyveden vodič do 

měřících ústředen, které zaznamenávaly průběh napětí [V] na čase [t]. 

6.2.4 Rozestup mezi vozy [m] 

Rozestup mezi vozy na konci měření, respektive po zastavení obou vozů bylo prováděno 

pomocí laserového dálkoměru Leica Disto X4. 
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6.2.5 Čas [s] 

Jelikož u obou vozů docházelo k zapnutí měření v odlišný čas, bylo zapotřebí časovou 

osu sjednotit. K tomu byly sestrojeny dva Wi-Fi moduly (vysílač a přijímač). Vysílač, 

který byl umístěný na Octavii vyslal po aktivaci tlačítkem impuls (došlo ke změně 

napětí). Tento impuls byl zaznamenán přijímačem umístěným na Superbu. Změny signálu 

zaznamenaly měřící ústředny na každém z vozů. Těmito impulsy byl tedy značen začátek 

a konec měření. Pro lepší orientaci v naměřených hodnotách a ověření, že měření bylo 

platné, šlo vždy o dvojitou aktivaci a deaktivaci vysílače s náhodnou prodlevou.  

 

Obrázek 20: Wi-Fi modul na voze Superb 

6.2.6 Zapojení měřící aparatury vozu Superb 

Vůz Superb byl vybaven měřící ústřednou Cronos od firmy imc Berlin, která byla 

napájena externím 12 V akumulátorem. Součástí ústředny byl A/D převodník. Do 

ústředny byly dále pomocí sběrnice CAN zapojeny moduly Cansas 78 a Cansas 94. Tyto 

moduly sloužily pro navýšení měřících vstupů ústředny Cronos, nebyly však teoreticky 

potřeba, jelikož počet měřících vstupů samotné ústředny plně postačoval. V tomto 

případě, byly však využity a zapojeny pouze z důvodu již nakonfigurované měřící 

aparatury a tím pádem razantní úspory času při přípravě měření. V ústředně byl dále 

zapojen snímač rychlosti Correvit, vodič od brzdového světla, Wi-Fi modul, počítač MSI 

Megabook VR.6 vybaven softwarem od IMC Devices, na který byla zaznamenávána data 

z měření a display. Ten zobrazoval aktuálně měřené hodnoty. Snímač zrychlení byl 

zapojen v modulu Cansas 94 a to z důvodu již zmiňované nastavené konfigurace. 

Aktivace měření byla umožněna tlačítkem, vyvedeným z modulu Cansas 78 k sedadlu 

řidiče. Počítač byl napájen pomocí napěťového měniče, který převáděl palubních 12 V na 

potřebných 220 V. [16, s. 72] 



41 

 

 

Obrázek 21: Měřící řetězec vozu Superb 

Měřící ústředna, moduly, snímač zrychlení a akumulátor byly uloženy a zafixovány 

v zavazadlovém prostoru. Snímač rychlosti byl upevněn na kapotě vozu. Wi-Fi přijímač 

byl přilepen na střechu vozu. Spouštěcí tlačítko, počítač  

a display byly instalovány v prostorách pro posádku. 

 

Obrázek 22: Měřící aparatura vozu Superb 

6.2.7 Zapojení měřící aparatury vozu Octavia 

Octavia byla vybavena měřící ústřednou DEWE-Rack, která byla napájena externím 12 

V akumulátorem. Do ústředny byla zapojena měřící karta s A/D převodníkem, na kterou 

byl připojen počítač ASUS L4000L se softwarem MerCorr. Počítač byl napájen pomocí 

napěťového měniče, který převáděl palubních 12 V na potřebných 220 V. V ústředně byl 

dále zapojen snímač rychlosti Corevit, kabel od brzdového světla a Wi-Fi modul. Měření 

bylo spouštěno v počítači. [17, s. 52-54] 
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Obrázek 23: Měřící řetězec vozu Octavia 

Měřící ústředna, akumulátor, měřící karta s převodníkem byla uložena a zafixována 

v zavazadlovém prostoru. Snímač rychlosti byl instalován na levých zadních dveřích. 

Wi-Fi vysílač byl přilepen na střeše vozu. 

 

Obrázek 24: Měřící aparatura vozu Octavia 

6.3 Podmínky pro měření 

První měření proběhlo 14. 11. 2019, z důvodu nefunkčního snímače rychlosti na voze 

Octavia nebylo možné vyhodnotit žádná data. Druhé měření proběhlo 22. 11. 2019 

v dopoledních hodinách. Venkovní teplota byla 10° C. Vozovka suchá. Jako testovací 

trať nám musely postačit prostory Technologického areálu Univerzity Pardubice 

v Doubravicích. 
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6.4 Průběh měření 

Po upevnění snímačů, zkontrolování zapojení měřících aparatur následovalo 5 cvičných 

měření. Během těchto cvičných jízd byla v areálu určena nejlepší možná trasa pro 

provedení experimentů. V průběhu cvičných měření se ukázalo, že navržená metodika 

měření není v takto omezeném prostoru přesně aplikovatelná a bylo zapotřebí ji upravit. 

Díky krátkým rovinkám v areálu musely být ústředny spuštěny již po rozjezdu vozů. To 

způsobilo velký objem nepotřebných naměřených dat, které nebylo zapotřebí 

vyhodnocovat. Tím byla zhoršena orientace v datech. Více je tato problematika rozepsána 

v kapitole 6.4.2. 

6.4.1 Výběr testovací trasy 

Prvotní trasa, která vedla směrem od vrátnice areálu k laboratoři DZS (obr. č. 25. 

vyznačeno červeně) se ukázala jako nevhodná. Radar na voze Octavia nedokázal 

spolehlivě zachytit před ním jedoucí vůz Superb. To způsobilo, že nedošlo 

k automatickému brzdění Octavie. Nebýt zásahu řidiče, došlo by ke srážce. Tato situace 

mohla být způsobena rušením radaru díky budově (skladu), před kterou se brzdilo (obr. 

č. 26). Pravděpodobněji za to mohl samotný radar. Poskytnuté vozy pro měření získala 

fakulta darem od firmy ŠKODA AUTO a.s., tyto vozidla jsou tzv. předsériové, 

označovány taktéž jako vozy nulté série. V praxi to znamená, že na těchto vozech mohu 

být instalovány nesériové díly, které jsou stále ve vývoji. Tato skutečnost se v našem 

případě mohla týkat i radaru Octavie, který mohl obsahovat nevyladěný hardware nebo 

software. Po změně trasy směrem od budovy VVCD k vrátnici (obr. č. 25. vyznačeno 

zeleně) se již tyto problémy nevyskytovaly. Komunikace mezi vozy probíhala pomocí 

vysílaček. Po cvičných jízdách následovalo celkem 35 ostrých měření, z toho 28 jich bylo 

vyhodnoceno. Ve 3 případech došlo k výpadku na jedné z měřících ústředen během testu 

a u dalších 3 nebyl aktivován začátek měření v měřící ústředně na jednom z vozů (patrně 

obsluhou). 
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Obrázek 25: Testovací trať v areálu univerzity v Doubravicích [15] 

 

Obrázek 26: Cvičné měření před laboratoří DZS 

6.4.2 Jízda s aktivovaným tempomatem 

Po ohlášení začátku, bylo v obou vozech spuštěno měření následované krátkým, dvojitým 

vysláním již zmiňovaného Wi-Fi signálu. Vůz č.1 v našem případě Superb byl následován 

vozem č.2 Octavií. Po získání rozestupu byl na voze č.2 byl sepnut tempomat pro 

udržování konstantní rychlosti a vzdálenosti mezi vozidly. Tempomat bylo zapotřebí 

aktivovat již při nájezdu na testovací rovinku (vzhledem k omezenému prostoru testovací 

dráhy), tím nebylo vždy dosaženo splnění ideální metodiky měření - vždy stejný rozestup 

mezi vozy. Poté co vůz Superb dosáhl rychlosti cca 40 km.h-1, začal prudce brzdit. 

Následovalo automatické brzdění Octavie. Po zastavení byl opět pomocí Wi-Fi signálu 

naznačen konec měření a změřen rozestup mezi vozidly. Tento scénář byl zopakován 

desetkrát pro nastavení tempomatu na nejkratší a desetkrát pro nejdelší rozestup mezi 

vozidly.  
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6.4.3 Jízda bez tempomatu 

Měření začínalo obdobně jako v předchozím případě. Byl zajištěn rozestup mezi vozidly, 

vůz č.1 kroužil zkušebním koridorem a brzdil vždy na jiném místě, aby řidič ve voze č.2 

danou situaci nemohl lehce předvídat a připravit se na brzdění. Po zastavení obou vozů 

byl opět změřen rozestup mezi vozidly. 
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7 VYHODNOCENÍ 

Veškerá měření byla uložena jako textové soubory a dále zpracovány v programu MS 

Excel. Oba vozy byly vybaveny vlastní měřící aparaturou, tudíž vždy pro každý vůz 

vznikl z daného měření i samostatný soubor s naměřenými hodnotami. Data z měření 

byla vyhodnocována formou tabulek a grafů. Naměřené hodnoty byly popsány 

základními statistickými parametry - aritmetickým průměrem a výběrovou směrodatnou 

odchylkou. 

 

„Aritmetický průměr je charakteristika polohy, jejíž hodnota má tu vlastnost, že součet 

odchylek naměřených hodnot od průměru je roven nule. Výpočet je dán součtem 

naměřených hodnot dělený jejich počtem.“ [17, s. 62] 

�̅� = 1𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=1  

„Směrodatná odchylka je statistickou charakteristikou rozptýlení, která podává informaci 

o tom, jak jsou jednotlivé hodnoty ve sledovaném souboru dat rozptýleny okolo 

aritmetického průměru. Vypočítá se jako druhá odmocnina z rozptylu (uvažované 

s kladným znaménkem), který je definován jako průměr čtverců odchylek od 

aritmetického průměru. Výpočet rozptylu je proveden podle následujícího vztahu.“ 

 [17, s. 62] 

𝑆2 = 1𝑛 ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1  

„Mají-li data povahu náhodného výběru ze základního (populačního souboru), používá 

se pro určení rozptylu tzv. výběrový rozptyl dán vztahem.“ [17, s. 62] 

𝑆𝑣2 = 1𝑛 − 1 ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1  

„Kde po jeho odmocnění obdržíme výběrovou směrodatnou odchylku.“ [17, s. 62] 𝑆𝑣 = +√𝑆𝑣2 

„Směrodatná odchylka má stejné jednotky jako měřená veličina.“ [17, s. 62] 
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7.1 Wi-Fi signál 

U obou souborů bylo nejprve zapotřebí vyhodnotit změnu signálu z Wi-Fi modulů. 

Časové rozestupy mezi impulsy musely být totožné pro soubory z vozu č.1 a vozu č.2. 

Tím byla zaručena úplnost měření a mohlo se pokračovat ve vyhodnocování. Pro lepší 

orientaci v datech a snížení počtu buněk v programu MS Excel byl vždy stanoven 

rozestup od poslední hodnoty změněného signálu na začátku měření po první změněnou 

hodnotu signálu na konci měření (viz graf č.1 a č.2). Díky chybnému nastavení 

vzorkovací frekvence na 1000 Hz (místo 100 Hz) byla práce s daty o indikaci změny  

Wi-Fi signálu u vozu Superb značně ztížena. Po stanovení začátku a konce měření 

následoval export dat do společného souboru. 

 

Graf 1:Závislost Wi-Fi signálu na čase u vozu Octavia (měření č.6 - dlouhý rozestup tempomatu). 

 

Graf 2: Závislost Wi-Fi signálu na čase u vozu Superb (měření č.6 - dlouhý rozestup tempomatu). 

7.2 Prodleva brzdových světel 

Pro výpočet prodlevy sepnutí brzdových světel, bylo zapotřebí odečíst čas hodnoty, kde 

došlo ke změně signálu na brzdovém světle (změně napětí) vozu Superb a Octavia. Pro 

ukázku výpočet z měření č.6 (dlouhý rozestup tempomatu). 𝑡𝐵𝑆 =  𝑡𝐵𝑆𝑂𝑐𝑡𝑎𝑣𝑖𝑎 − 𝑡𝐵𝑆𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑏  =  13,21 − 11,49 =  1,72 𝑠 (1) 
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Tabulka 1: Prodleva brzdových světel 

Prodleva brzdových světel [s] 
Měření 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. x̄ Sv 

Dlouhý rozestup 
tempomatu 

1,91 1,86 9,74 1,76 1,98 1,72 1,97 1,88 2,08 1,90 0,12 

Krátký rozestup 

tempomatu 
1,76 1,52 4,62 1,41 2,02 1,63 1,36 2,10 1,94 1,72 0,28 

Bez tempomatu 0,59 0,88 0,93 1,61 0,13 0,68 0,55 0,73 0,26 0,71 0,43 

Z tabulky č.1 je dobře viditelná reakce vozu na aktuální nastavení tempomatu. 

Zajímavější je však zjištění, že v případě ovládání brzd řidičem, dochází k jejich aktivaci 

téměř okamžitě. Brzké reakce mohly být způsobeny tím, že i přesto, že vůz č.1 brzdil 

vždy na jiném místě testovací trati, tak řidič vozu č.2 o této situaci věděl  

a předpovídal ji (očekával plné brzdění před ním jedoucího vozidla). Hodnoty označené 

oranžově nebyly započítány do výpočtů aritmetického průměru a výběrové směrodatné 

odchylky. Tyto hodnoty byly způsobeny velkými rozestupy mezi vozy. 

7.3 Průměrné zpomalení 

Pro výpočet průměrného zpomalení obou vozů bylo nutné nalézt v naměřených 

hodnotách okamžik počátku brzdění a zastavení, tedy hodnoty rychlostí a časů. Pro 

ukázku je uveden výpočet pro vůz Superb z měření č.6 (dlouhý rozestup tempomatu). ∆𝑣 =  𝑣𝑧𝑎čá𝑡𝑒𝑘 𝑏𝑟𝑧𝑑ě𝑛í − 𝑣𝑧𝑎𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑛í = 38,05 − 0 =  38,05 𝑘𝑚 ∙ ℎ−1 (2) ∆𝑡 =  𝑡𝑧𝑎𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑛í − 𝑡𝑧𝑎čá𝑡𝑒𝑘 𝑏𝑟𝑧𝑑ě𝑛í = 13,02 − 11,49 = 1,53 𝑠 (3) 𝑎 = ∆𝑣∆𝑡 = 38,051,53  ∙ 3,6 = 6,91 𝑚 ∙ 𝑠−2 (4) 

Tabulka 2: Průměrné zpomalení 

Průměrné zpomalení [m.s-2
] 

Měření Vůz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. x̄ Sv 

Dlouhý rozestup 
tempomatu 

Superb 7,56 7,45 8,09 9,11 7,47 6,91 6,62 7,98 8,23 7,54 0,79 

Octavia 2,08 2,16 1,46 2,33 1,30 1,67 2,52 1,87 3,82 2,13 0,75 

Krátký rozestup 
tempomatu 

Superb 7,53 7,74 5,77 6,47 6,41 7,26 8,41 7,46 7,39 7,16 0,80 

Octavia 2,96 5,10 2,84 4,78 2,70 3,50 2,33 1,95 3,71 3,32 1,07 

Bez tempomatu 
Superb 8,74 6,58 9,85 7,94 6,09 8,05 7,83 6,46 2,09 7,38 1,00 

Octavia 6,25 5,13 5,16 3,62 4,24 6,72 5,99 3,89 4,23 5,03 1,11 

Z tabulky č.2 je potvrzeno rozdílné nastavení tempomatu. K brzdění při dlouhém 

rozestupu začínalo později, nebylo tak prudké a jízda byla komfortnější. Naopak při 

brzdění vozu řidičem docházelo vždy k prudkému brzdění bez ohledu na rozestup mezi 

vozidly (z důvodu bezpečnosti a udržení dostatečného rozestupu po zastavení).  
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Hodnoty označeny oranžově nebyly uvažovány při výpočtu aritmetického průměru  

a výběrové směrodatné odchylky. Měření probíhalo v malé rychlosti. U vozu Superb 

můžeme prohlásit, že po celou dobu experimentu brzdil se stejným zpomalením. 

 

Graf 3: Průběh rychlostí a sepnutí brzdových světel v závislosti na čase (měření č.6 - dlouhý rozestup tempomatu). 

V grafu č.3 je znázorněn okamžik, prodleva sepnutí brzdových světel (nárůst napětí)  

a průběh měřených rychlostí obou vozů v závislosti na čase. 

7.4 Brzdná dráha 

Stejně jako v předchozím případě, bylo zapotřebí vyhledat v datech hodnoty, kde dochází 

k brzdění až po úplné zastavení. Jelikož byla během měření u obou vozů zaznamenávána 

rychlost v závislosti na čase, bylo nutné samotnou brzdnou dráhu dopočítat. 𝑑𝑠 = 𝑣 ∙ 𝑑𝑡 = 40,183,6 ∙ 0,01 = 0,1116 𝑚 (5) 

Čas dt byl vždy uvažován jako 0,01 s, jelikož byl zaznamenáván s frekvencí 100 Hz. 

Rychlost v byla vztažena k rychlosti na začátku brzdění až po zastavení. Celková brzdná 

dráha byla vypočítána jako součet jednotlivých elementů ds od začátku brzdění až po 

zastavení. Pro ukázku je uveden výpočet pro vůz Superb z měření č.5 (dlouhý rozestup 

tempomatu). 𝑠 = ∑ 𝑑𝑠 (6) 
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Tabulka 3: Ukázka výpočtu brzdné dráhy 

Čas [s] dt [s] 
Rychlost 

[km.h
-1

] 

Brzdová 
světla [V] ds [m] 

9,44 
0,01 

40,18 0,43 0,1116 

9,45 40,04 32,62 0,1112 

9,46 
0,01 

39,95 47,02 0,1110 

9,47 39,94 36,19 0,1109 

9,48 
0,01 

39,85 39,05 0,1107 

9,49 39,77 41,26 0,1105 

… … … … … 

10,94 
0,01 

0,96 36,66 0,0027 

10,95 0,83 36,46 0,0023 

10,96 
0,01 

0,74 36,60 0,0021 

10,97 0,66 36,59 0,0018 

10,98 
0,01 

0,57 36,80 0,0016 

10,99 0,52 37,01 0,0014 

Brzdná dráha [m] ∑ 10,66 

Z tabulky č.3 byl počátek brzdění zjištěn nárůstem napětí [V] na napojeném brzdovém 

světle a ověřen snižující se rychlostí vozidla. 

 

Graf 4: Identifikace zastavení vozu Superb (měření č.5 - dlouhý rozestup tempomatu) 

Pro zastavení vozu nebylo možno uvažovat hodnotu 0 km.h-1 z důvodu klonění 

karosérie těsně po zastavení. Byla tedy vždy zvolena nejmenší hodnota těsně před 

opětovným nárůstem měřené rychlosti viz. graf č.4. 
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Tabulka 4: Brzdná dráha 

Brzdná dráha [m] 

Měření Vůz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. x̄ Sv 

Dlouhý 
rozestup 

tempomatu 

Superb 8,27 8,43 8,27 7,35 10,66 8,84 10,65 8,50 9,43 8,93 1,12 

Octavia 14,06 16,98 15,40 17,14 20,94 13,65 15,75 16,72 13,40 15,39 1,52 

Krátký 
rozestup 

tempomatu 

Superb 7,46 8,87 10,70 7,51 11,07 8,32 7,65 7,56 6,84 7,74 0,66 

Octavia 6,87 11,18 14,07 10,34 15,44 12,28 19,46 13,74 14,17 13,03 1,82 

Bez 

tempomatu 

Superb 7,75 5,89 8,90 19,40 7,36 8,36 8,15 7,04 19,40 7,63 0,99 

Octavia 34,00 10,08 13,38 11,34 17,19 11,46 11,58 15,76 24,25 12,97 2,61 

Z tabulky č.4 je zřejmé, že brzdná dráha byla závislá na aktuálním nastavení tempomatu. 

Označené hodnoty nebyly uvažovány pro výpočet aritmetického průměru  

a výběrové směrodatné odchylky. U vozu Octavia byly tyto naměřené hodnoty způsobeny 

nedodržením předem daného rozestupu mezi vozy.  

7.5 Dráha pro zastavení 

Dráha pro zastavení vozu Octavia byla myšlena jako dráha od začátku brzdění vozu 

Superb až po zastavení vozu Octavia.  𝑑𝑠 = 𝑣 ∙ 𝑑𝑡 = 33,353,6 ∙ 0,01 = 0,0926 𝑚 (7) 

Čas dt byl vždy uvažován jako 0,01 s, jelikož byl zaznamenáván s frekvencí 100 Hz. 

Rychlost v byla vztažena k rychlosti na začátku brzdění vozu Superb až po zastavení vozu 

Octavia. Ve výpočtech byly použity hodnoty rychlostí vozu Octavia. Celková dráha pro 

zastavení byla vypočítána jako součet jednotlivých elementů ds. Pro ukázku je uveden 

výpočet z měření č.5 (dlouhý rozestup tempomatu). 𝑠 = ∑ 𝑑𝑠 (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Tabulka 5: Ukázka výpočtu dráhy pro zastavení 

Čas [s] dt [s] 

Superb Octavia 

ds [m] Rychlost 

[km.h
-1

] 

Brzdová 
světla 

[V] 

Rychlost 

[km.h
-1

] 

Brzdová 
světla 

[V] 

9,44 
0,01 

40,18 0,43 33,35 0,00 0,0926 

9,45 40,04 32,62 33,08 0,00 0,0919 

9,46 
0,01 

39,95 47,02 33,06 0,00 0,0918 

9,47 39,94 36,19 33,11 0,00 0,0920 

9,48 
0,01 

39,85 39,05 33,13 0,00 0,0920 

9,49 39,77 41,26 32,91 0,00 0,0914 

… … … … … … … 

16,46 
0,01 

0,00 0,00 1,34 30,98 0,0037 

16,47 0,00 0,00 1,32 30,98 0,0037 

16,48 
0,01 

0,00 0,00 1,25 30,98 0,0035 

16,49 0,00 0,00 1,17 30,98 0,0033 

16,50 
0,01 

0,00 0,00 1,07 30,98 0,0030 

16,51 0,00 0,00 0,98 30,98 0,0027 

Dráha pro zastavení [m] ∑ 41,21 

Z tabulky č.5 byl počátek brzdění zjištěn nárůstem napětí [V] na napojeném brzdovém 

světle a ověřen snižující se rychlostí vozidla. Pro dohledání okamžiku zastavení vozu 

byla použita stejná metoda jako v případě brzdné dráhy. 

Tabulka 6: Dráha pro zastavení vozu Octavia 

Dráha pro zastavení [m] 
Měření 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. x̄ Sv 

Dlouhý rozestup 
tempomatu 

28,87 33,02 40,40 33,25 41,21 32,20 26,06 33,73 67,72 37,38 12,36 

Krátký rozestup 
tempomatu 

31,81 26,49 58,97 24,69 34,23 28,64 32,56 29,69 33,38 33,38 10,11 

Bez tempomatu 54,99 19,34 24,83 25,88 18,63 19,62 18,00 23,51 27,57 25,82 11,48 

Tabulka č.6 udává, jak na danou situaci reagoval vůz nebo samotný řidič. Výsledné 

hodnoty z tabulky posloužily pro výpočet vzdáleností mezi vozy na začátku brzdění vozu 

Superb. Proto byly do aritmetického průměru a výběrové směrodatné odchylky 

uvažovány všechny hodnoty. Tyto hodnoty je zapotřebí chápat především informativně. 

Díky omezeným možnostem zkušební trati nebylo možno vždy dosáhnout stejného 

rozestupu mezi vozidly. Zmíněné hodnoty byly zjištěny výpočtem, tudíž nebylo možné 

z daného měření rozpoznat pochybení v předem dané metodice.  
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Graf 5: Průběh decelerace pro jednotlivé nastavení tempomatu 

V grafu č.5 jsou znázorněné zmíněné reakce vozu Octavia na brzdění vozu Superb. Graf 

byl sestrojen na základě podobných hodnot dráhy pro zastavení pro jednotlivé nastavení 

tempomatu (tabulka č.6 zeleně vyznačené hodnoty). Zajímavé je zjištění chování vozu 

při nastaveném dlouhém rozestupu tempomatu, vozidlo brzdilo plynule po celou dobu 

decelerace. Během krátkého nastavení rozestupu byl brzdný účinek postupně navyšován. 

V případě, kdy brzdil sám řidič, došlo po přehodnocení situace k lehkému uvolnění 

brzdového pedálu, tím bylo docíleno komfortnějšího brzdění (okamžik změny brzdného 

účinku je v grafu č.5 vyznačen červeně). 

7.6 Vzdálenost mezi vozy po zastavení 

Naměřené vzdálenosti byly ovlivněny nastaveným tempomatem. Naměřené vzdálenosti 

mezi vozy u brzdění vozu řidičem se od sebe liší. Je to způsobeno odlišnými reakcemi 

řidiče na dané situace.  Tyto hodnoty posloužili pro výpočet vzdálenosti mezi vozy na 

začátku brzdění vozu Superb. 

Tabulka 7: Vzdálenost mezi vozy po zastavení 

Vzdálenost mezi vozy po zastavení [m] 

Měření 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. x̄ Sv 

Dlouhý rozestup 
tempomatu 

3,95 4,00 4,30 3,83 4,50 2,60 4,17 4,10 2,85 3,81 0,65 

Krátký rozestup 
tempomatu 

1,35 1,46 1,18 2,42 1,87 1,22 2,43 2,61 1,70 1,80 0,56 

Bez tempomatu 5,67 2,71 1,50 8,80 2,00 4,45 2,01 1,50 2,33 3,44 2,45 
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7.7 Vzdálenost mezi vozy na začátku brzdění vozu Superb 

Tato vzdálenost byla vypočítána jako součet dráhy pro zastavení s vzdáleností mezi vozy 

na konci měření odečteno od brzdné dráhy vozu Superb. Pro ukázku je uveden výpočet 

z měření č.5 (dlouhý rozestup tempomatu) 𝑠𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 =  𝑠𝑝𝑟𝑜 𝑧𝑎𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑛í + 𝑠𝑘𝑜𝑛𝑒𝑐 − 𝑠𝑏𝑟𝑧𝑑𝑛á  =  41,21 +  4,50 − 10,66 = 35,05 m (9)  

Tabulka 8: Vzdálenost mezi vozy na začátku brzdění vozu Superb 

Vzdálenost mezi vozy na začátku brzdění vozu Superb [m] 

Měření 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. x̄ Sv 

Dlouhý rozestup 
tempomatu 

24,55 28,59 36,43 29,73 33,05 25,94 19,58 29,33 61,15 28,40 5,17 

Krátký rozestup 
tempomatu 

25,70 19,08 49,45 19,60 25,03 21,54 27,35 24,74 28,24 23,91 3,45 

Bez tempomatu 49,85 16,15 17,63 15,28 13,27 15,70 11,86 17,98 10,50 14,80 2,68 

Oranžově vyznačené hodnoty v tabulce č.8 nebyly uvažovány pro výpočty aritmetických 

průměrů a výběrových směrodatných odchylek. Tyto statistické parametry nejsou však 

v tomto případě tak zásadní. Z vypočtených hodnot lze sledovat, jak byl dodržen postup 

stanovené metodiky. I přes takovouto odchylku mezi jednotlivými hodnotami a vzhledem 

k omezeným zkušebním prostorům (krátká testovací rovinka) lze říci, že proces měření 

byl homogenní. Vyznačené hodnoty alespoň dokazují rozsah funkce a rychlou 

přizpůsobivost adaptivního tempomatu.  

7.8 Shrnutí 

Jednotlivé části vyhodnocení byly zpracovány pomocí základních statistických 

parametrů, a to aritmetického průměru a výběrové směrodatné odchylky. Celkový soubor 

naměřených hodnot devíti platných pokusů pro jednotlivé scénáře je pro přesnější 

statistické vyhodnocení malý. Statistický soubor by bylo samozřejmě možno rozšířit 

počtem naměřených jízd. Zde však hraje svoji roli spoustu faktorů. Časová náročnost 

příprav pro měření je velká. Díky prudké deceleraci, ke které dochází během jízdy, může 

dojít k výpadkům měřících aparatur. Tyto výpadky jsou v horším případě detekovatelné 

až po exportu dat do PC. To způsobuje chaos v exportovaných souborech u jednotlivých 

vozů. Tento řetězec nešťastných událostí dokáže zmařit celý měřící den, stejně tak jako 

se stalo v našem případě. I při druhém měřícím dni došlo k výpadkům aparatur nebo 

k pochybení obsluhy, avšak díky brzké kontrole zařízení a exportu dat (po pár jízdách) 

byla chybná měření detekována včas. Samotné vyhodnocení dat v MS Excel je sice 

dostupné, ale velmi zdlouhavé. Pokud by bylo možno dodržet ideální metodiku měření, 
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častěji exportovat data a disponovat dlouhou testovací rovinkou, pak lze zmenšit 

jednotlivé soubory nahraných měřených hodnot a navýšit počet jízd. Tím by došlo 

k rozšíření statistického souboru a z hodnot aritmetického průměru potažmo výběrové 

směrodatné odchylky by bylo možné vyvodit přesnější závěry.  
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8 ZÁVĚR 

V teoretické části jsem se snažil seznámit čtenáře se základními prvky aktivní a pasivní 

bezpečnosti vozu, zabýval se nezbytnými snímači moderního vozidla a popsal rozšiřující 

prvky aktivní bezpečnosti. Zkušební metodiku jsem navrhl pro porovnání chování vozu 

při automatickém brzdění oproti brzdění vozu řidičem.  

 

Měřením jsem chtěl dokázat, že adaptivní tempomat zareaguje na brzdící vozidlo dříve 

než samotný řidič. Tato myšlenka se ukázala jako mylná. Řidič zareagoval v průměru za 

0,71 s, tempomat (s krátkým nastavením vzdálenosti) za 1,72 s. Je zde tedy časový rozdíl 

1,01 s. I když jsme se snažili docílit momentu překvapení a brzdit vždy na jiném místě 

zkušební trati, já jako řidič vozu Octavia, jsem danou situaci předpokládal a byl si vědom 

toho, že u vozidla Superb dojde k plnému brzdění. Tuto informaci by bylo dobré ověřit 

s vyšším počtem řidičů různého věku i různých řidičských zkušeností. 

 

Následně jsem porovnával zpomalení mezi daným nastavením tempomatu. Můj 

předpoklad byl, že brzdění vozu při krátkém nastavení tempomatu bude razantnější. Tato 

skutečnost se mi potvrdila, i když průměrné zpomalení se liší o 1,19 m.s-2. Nastavení 

tempomatu tedy má jistý vliv na intenzitu zpomalení, čekal jsem ho však daleko větší. 

 

U brzdění vozu řidičem jsem díky myšlené pozdější reakci na situaci předpokládal 

brzdnou dráhu logicky kratší. Z vyhodnocených hodnot nelze tento fakt jasně potvrdit, 

protože průměrná brzdná dráha při brzdění vozu řidičem se od krátkého nastavení 

tempomatu lišila pouze o 0,06 m. Zásadním zjištěním však pro mne bylo, že automatické 

brzdění začínalo sice později, ale s postupně narůstajícím brzdným účinkem. Pro mě jako 

z pohledu řidiče však docházelo k pocitu, že vůz začal s decelerací pozdě. V každém 

měření bych začal s brzděním dříve, než začal sám vůz. U brzdění vozu řidičem jsem si 

povšiml dvou fází brzdění. První fáze spočívala v prudkém sešlápnutí brzdového pedálu. 

Po následném přehodnocení situace následovalo lehké povolení brzdového pedálu  

a kontrolované dobrzdění za vpředu stojícím vozidlem. Průběh brzdění byl tedy opačný. 

Z toho plyne možná až přehnaná snaha řidiče zastavit vůz na co nejkratší dráze, která byla 

následně přehodnocena na klidnější dobrzdění. Řidič však není počítač, pouze předvídá 

situaci, kterou se snaží okamžitě řešit. Důležité je pro něj především bezpečné zastavení, 

nikoli pohodlné brzdění. 
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Tento fakt mi byl potvrzen i po změření vzdáleností mezi vozy po zastavení. Při 

automatickém brzdění jsme naměřili téměř identické hodnoty bez ohledu na brzdnou 

dráhu nebo průměrné zpomalení. U brzdění vozu řidičem tu sice byla snaha zastavit těsně 

před prvním vozem, ale naměřené hodnoty byly značně odlišné. Zde vidím značnou 

výhodu použití adaptivního tempomatu ve městě. Díky zajištění malého rozestupu mezi 

vozy může být značně ušetřen prostor na křižovatkách a v kolonách. 

 

Funkci adaptivního tempomatu určitě doporučuji používat na dálnicích a v kolonách ve 

městech. V ostatních případech mi aktivace této funkce přijde jako neužitečná. Adaptivní 

tempomat se však musíme naučit správně používat, a především naučit se mu důvěřovat. 

Adaptivní tempomat vidím jako jeden ze základních prvků dnes často zmiňovaného 

autonomního řízení. Musí být však ještě zdokonalen i pro použití mimo města a dálnice. 

Cesta s ním může být bezpečnější a pohodlnější, ale mně osobně lehce okrádá o požitek 

z jízdy. 
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