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EVOKÁCIA 

Cieľ aktivity: Navodenie témy o bezpečnostných systémoch, zistenie, čo študenti vedia 
o bezpečnostných prvkoch a ich význame. 

 

KROK 1. 

Stručný popis aktivity: V úvode hodiny prehrajte žiakom jedno z videí: Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=hiUKpZlzVo4 alebo 
https://www.youtube.com/watch?v=ifPVGpx7Lwc. Na videu sú zobrazené bezpečnostné 
prvky vo vozidle. Dĺžka videí je 10 a 7 minút. 

Odporúčanie: z prvého videa použiť len časť o aktívnej bezpečnosti (1,5 min.), z druhého 
videa uviesť pasívnu bezpečnosť, pútavo podané (použiť z neho 5 min.) 

Inštrukcie pre študentov: Pozrite si video. Sú v ňom zobrazené bezpečnostné prvky vo 
vozidle. Čím Vás zaujalo video? Ktoré bezpečnostné prvky ste na videu poznali? 

 

KROK 2. 

Stručný popis aktivity: Použite reverzný brainstorming:  

Študenti počas 4 minút rozprávajú, čo všetko sa môže stať, ak jednotlivé bezpečnostné 
prvky vo vozidle budú nefunkčné/zameráme sa na ABS, ASR, ESP, airbag, 
bezpečnostné pásy, napínače pásov, aktívne opierky hlavy a deformačné zóny.../. Učiteľ  
zapisuje na tabuľu/flipchart výpovede žiakov (v takom prípade počítajte s cca 3 – 5 
minútami navyše). 

Inštrukcie pre študentov: Počas 4 minút rozprávajte, aké dôsledky spôsobí absencia 
konkrétnych bezpečnostných  prvkov vo vozidle. Hovorte všetko, čo vám zíde na um. 

 

KROK 3. 

Stručný popis aktivity: Po spísaní poznámok rozpútajte diskusiu. Roztrieďte výroky na 
pravdivé/nepravdivé, správne a nesprávne, prípadne reálne – nereálne. 

Inštrukcie pre študentov: Diskutujte o zapísaných poznámkach. Sú zapísané výroky 
správne? Ktoré z nich nie sú, podľa vás, reálne? 

 

Pomôcky: PC, dataprojektor na videoprojekciu, pripojenie na internet, flipchartové 
papiere alebo tabuľa na zapisovanie poznámok, pero, fixky 

Čas: 15 min. 

Poznámky: Učiteľ pripomenie pravidlá reverzného brainstormingu (hovorte, čo sa stane, 
ak konkrétne bezpečnostné prvky nebudú funkčné... povedzte všetko, čo vám zíde na 
um...) 

Ďalšie vhodné videá k téme: 

https://www.youtube.com/watch?v=mKiTAcXK6M4 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2uXzp2HzKg   

https://www.youtube.com/watch?v=cIxeIKYEU-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=ajlwXG9gCuI 

Zdroje: youtube.com 
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UVEDOMENIE 

Cieľ aktivity: Poznať druhy bezpečnostných prvkov, ich použitie a budúcnosť. 

 

KROK 1. 

Stručný popis aktivity: Študenti pracujú samostatne s textom, využijúc metódu INSERT. 
Text rozdáte študentom - príloha č.1. Ich úlohou bude počas čítania si zaznačiť iba jednu 
konkrétnu informáciu na odsek (kvôli prehľadnosti). Používať budú značky do textu : 

�  vedel som 

+   nová informácia 

?   chcem si ujasniť 

-   v rozpore s tým, čo som si myslel 

Žiaci text s porozumením a zaznačovaním čítajú cca 10 min. 

Inštrukcie pre študentov: Každý študent dostane text z Prílohy č.1. Sú v ňom informácie 
týkajúce sa bezpečnostných prvkov. Vašou úlohou je počas čítania si zaznačiť iba jednu 
konkrétnu informáciu na odsek (kvôli prehľadnosti). Používať budete značky do textu: 

�  vedel som 

+   nová informácia 

?   chcem si ujasniť 

-   v rozpore s tým, čo som si myslel 

 

KROK 2. 

Stručný popis aktivity: Metódou  INSERT sa študenti snažia rozdeliť získané pojmy do 
tabuľky z Prílohy 2. (pracujú individuálne). 

Inštrukcie pre študentov: Z predchádzajúcej aktivity si metódou „INSERT“ rozdeľte 
výstupné informácie do 4 skupín v tabuľke, ktorú ste dostali: � vedel som, + nová 
informácia, ? chcem si ujasniť, -  v rozpore s tým, čo som si myslel. 

 

KROK 3. 

Stručný popis aktivity: Študenti budú prezentovať, čo si zaznamenali. Zamerajte sa na 
značku v texte označenú ako + (nová informácia) a ? (chcem si ujasniť). Vyučujúci ich 
zapisuje na tabuľu a zhodnotí vykonanú aktivitu.  

Čas 5 min. 

Inštrukcie pre študentov: Každý za seba prezentujte, čo ste si zaznamenali v texte pod 
značkou + označenou ako „nová informácia“ a ? „chcem si ujasniť“. 

 

KROK 4. 

Stručný popis aktivity: Študenti si zopakujú a upevnia učivo cvičeniami na portáli. Pripojte 
sa na portál a dajte študentom pokyn vypracovať interaktívne cvičenia k danej téme. 
Majú na to cca 5 min. 

Inštrukcie pre študentov: Prejdite si cvičenia na portáli. 
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Pomôcky: Text, tabuľka, PC, Dataprojektor, pripojenie na internet, flipchartové papiere, 
pero, fixky 

Čas: 20 min. 

Poznámky: Učiteľ pripomenie pravidlá INSERTU. 

Krok 4 (prácu s portálom) odporúčame kvôli času zrealizovať na domácu úlohu. 

Zdroje: http://auto.sme.sk/c/6970849/abs-asr-esp-poznate-skratky-ktore-vam-v-aute-
mozu-zachranit-zivot.html 

http://www.posterus.sk/?p=14714 
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REFLEXIA 

Cieľ aktivity: Poznať použitie bezpečnostných prvkov a ich budúcnosť. 

 

KROK 1. 

Stručný popis aktivity: Študenti si uvedomujú, čo sa nové naučili, čo už vedeli, čo si 
potrebovali ujasniť a čo je v rozpore s tým, čo si mysleli. Prezerajú si zápis v tabuľke a na 
tabuli. 

Rozdeľte študentov do dvojíc. Nechajte ich zamyslieť sa: po prečítaní textu z Prílohy 1 a 
prezretí si vašich poznámok z predchádzajúcich častí hodiny vo dvojiciach porozmýšľajte, 
ktorých 5 z uvedených 12 bezpečnostných prvkov považujete za absolútne kľúčové. 
Podľa stupňa dôležitosti im priraďte číselnú hodnotu od 1 po 5 (1 – najvyššia priorita, 2- 
druhá najvyššia, ...). 

Inštrukcie pre študentov: Prezrite si zápis v tabuľke a na tabuli, ktorý ste si urobili.  

Po prečítaní textu z Prílohy 1 a prezretí si vašich poznámok z predchádzajúcich častí 
hodiny vo dvojiciach porozmýšľajte, ktorých 5 z uvedených 12 bezpečnostných prvkov 
považujete za absolútne kľúčové. Podľa stupňa dôležitosti im priraďte číselnú hodnotu od 
1 po 5 (1 – najvyššia priorita, 2- druhá najvyššia, ...). Pracujte počas 5 minút. Zapisujte si 
poznámky do zošita. 

 

KROK 2. 

Stručný popis aktivity: Po 5 minútach vyzvite dvojice, aby predstavili svojich 5 prioritne 
označených bezpečnostných prvkov. Nechajte dvojice, aby svoju voľbu odôvodnili. V 
prípade nezhody vo dvojiciach podporte diskusiu v triede. 

Ak máte dostatok času, na tabuľu urobte zoznam skratiek uvedených  bezpečnostných 
systémov a nechajte študentov priraďovať čiarky k nimi stanoveným prvým piatim 
bezpečnostným systémom v poradí. Takýmto spôsobom sa môžete pokúsiť vytvoriť 
spoločný zoznam priorít, na ktorých sa zhodne väčšina triedy. V závere nezabudnite 
pripomenúť, že napriek prioritám, každý z uvedených systémov zohráva v bezpečnosti 
svoju dôležitú úlohu.     

V prípade záujmu môžete pokračovať v diskusii na uvedenú tému: 

1. Porovnajte bezpečnostné prvky používané dnes a v minulosti. 

2. Aký si myslíte, že bude mať dopad realizácia autonómnej komunikácie medzi 
jednotlivými vozidlami na reakcie a funkčné schopnosti bezpečnostných prvkov? 

Inštrukcie pre študentov: Teraz nám predstavte svojich 5 prioritne označených 
bezpečnostných prvkov. Svoju voľbu odôvodnite. 

 

Pomôcky: PC, dataprojektor, poznámkové papiere alebo zošity, pero, fixky, prípadne 
tabuľa na zapisovanie spoločných riešení 

Čas: 10 min. 

Poznámky: Pokiaľ vám nezostane čas na Krok 2, hodinu ukončite Krokom 1 a Krokom 2 
začnite nasledujúcu hodinu.   
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Bezpečnostné prvky a ich budúcnosť

Základné bezpečnostné prvky sú väčšinou pasívneho charakteru. Ide o 
vzniknutej dopravnej nehody. Medzi takéto opatrenia patrí vhodný tvar vozidla, žiadne ostré hrany, ochrana cestujúcich, 
deformačná schopnosť karosérie, zmenšenie nárazových síl. Medzi 
bezpečnostné pásy, napínače pásov, airbagy, aktívne opierky hlavy.

Bezpečnosť však môže byť aj aktívna
Patria sem jazdné vlastnosti, ovládateľnosť vozidla, reakcia vozidla na chybu v ovládaní,  vhodnosť zaradenia vozidla do 
cestnej prevádzky, pričom sa sleduje výhľad, osvetlenie, vetranie, komfort, klimatizácia a systémy ako sú 
ASR. 

Ešte pred desiatimi rokmi bol automobil s ABS, ASR a ESP považovaný za zbytočne bezpečný. Dnes je ESP povinné a 
doplnili ho ďalšie oveľa sofistikovanejšie bezpečnostné systémy ako 
riadkoch? Verte či nie, môžu vám zachrániť život

 

ABS - Protiblokovací systém - zabraňuje zablokovaniu, zastaveniu 
kolies počas brzdenia s cieľom zabrániť šmyku vozidla. Na suchom 
povrchu môže nepatrne predĺžiť brzdnú dráhu, no na klzkej vozovke 
umožní vodičovi zároveň brzdiť a v prípade otočenia volan
smer vozidla. 

 

AEB - Systém automatického núdzového brzdenia vizuálne a 
zvukovo varuje vodiča v prípade, že sa pred ním
prekážka. Keď vodič nereaguje (alebo nereaguje adekvátne), 
systém je schopný automaticky aktivovať brzdy a vozidlo 
bezpečne pred prekážkou zastaviť. 

 

Bezpečnostné systémy 

Príloha 1 

 

Bezpečnostné prvky a ich budúcnosť 

Základné bezpečnostné prvky sú väčšinou pasívneho charakteru. Ide o opatrenia na zmenšenie následkov
vzniknutej dopravnej nehody. Medzi takéto opatrenia patrí vhodný tvar vozidla, žiadne ostré hrany, ochrana cestujúcich, 

zmenšenie nárazových síl. Medzi prvky pasívnej bezpečnosti
bezpečnostné pásy, napínače pásov, airbagy, aktívne opierky hlavy. 

aktívna, čo je komplex opatrení, ktoré znižujú možnosť vzniku dopravnej nehody
a sem jazdné vlastnosti, ovládateľnosť vozidla, reakcia vozidla na chybu v ovládaní,  vhodnosť zaradenia vozidla do 

cestnej prevádzky, pričom sa sleduje výhľad, osvetlenie, vetranie, komfort, klimatizácia a systémy ako sú 

rokmi bol automobil s ABS, ASR a ESP považovaný za zbytočne bezpečný. Dnes je ESP povinné a 
doplnili ho ďalšie oveľa sofistikovanejšie bezpečnostné systémy ako ACC, AEB, LKA alebo 
riadkoch? Verte či nie, môžu vám zachrániť život. 

zabraňuje zablokovaniu, zastaveniu 
kolies počas brzdenia s cieľom zabrániť šmyku vozidla. Na suchom 
povrchu môže nepatrne predĺžiť brzdnú dráhu, no na klzkej vozovke 
umožní vodičovi zároveň brzdiť a v prípade otočenia volantu i meniť 

 

ACC - Adaptívny tempomat, ktorý okrem hlavnej úlohy 
(udržiavať zvolenú rýchlosť) stráži priestor pred vozidlom a 
prispôsobuje rýchlosť podľa vozidiel pred sebou. Pokročilé 
systémy v kombinácii s automatickou prevodovkou sú schopné
vozidlo, napríklad po vjazde do mesta, aj plynulo zastaviť a 
opäť rozbehnúť, pričom udržiavajú zvolený odstup od vozidla 
vpredu. 

Systém automatického núdzového brzdenia vizuálne a 
zvukovo varuje vodiča v prípade, že sa pred ním nachádza 

eď vodič nereaguje (alebo nereaguje adekvátne), 
systém je schopný automaticky aktivovať brzdy a vozidlo 

opatrenia na zmenšenie následkov už 
vzniknutej dopravnej nehody. Medzi takéto opatrenia patrí vhodný tvar vozidla, žiadne ostré hrany, ochrana cestujúcich, 

prvky pasívnej bezpečnosti zaraďujeme najmä 

znižujú možnosť vzniku dopravnej nehody. 
a sem jazdné vlastnosti, ovládateľnosť vozidla, reakcia vozidla na chybu v ovládaní,  vhodnosť zaradenia vozidla do 

cestnej prevádzky, pričom sa sleduje výhľad, osvetlenie, vetranie, komfort, klimatizácia a systémy ako sú ABS, ESP, 

rokmi bol automobil s ABS, ASR a ESP považovaný za zbytočne bezpečný. Dnes je ESP povinné a 
alebo BLIS. Veľa skratiek na pár 

Adaptívny tempomat, ktorý okrem hlavnej úlohy 
(udržiavať zvolenú rýchlosť) stráži priestor pred vozidlom a 
prispôsobuje rýchlosť podľa vozidiel pred sebou. Pokročilé 
systémy v kombinácii s automatickou prevodovkou sú schopné 
vozidlo, napríklad po vjazde do mesta, aj plynulo zastaviť a 
opäť rozbehnúť, pričom udržiavajú zvolený odstup od vozidla 



 
7 Bezpečnostné systémy

 

BAS – Systém, ktorý zabezpečí maximálny brzdný 
účinok v prípadoch kritického brzdenia, nezávisle od sily 
stlačenia brzdového pedálu.  

 

EBD - Systém elektronického prerozdeľovania brzdného 
účinku medzi kolesami, zabezpečí rovnomerné rozloženie 
brzdnej sily tak, aby jedno z kolies nemalo sklon k 
zablokovaniu.  

HDC - Systém pre udržanie plynulého zostupu strmým kopcom
ovplyvniť plynom alebo brzdou v priebehu zostupu.

Bezpečnostné systémy 

ASR - Trakčná kontrola pomáha vodičovi pri rozjazde na 
klzkých povrchoch, aby sa kolesá nepretáčali na mieste. 
Modernejšie systémy sú schopné rozdeliť krútiaci moment v 
prípade, že jedno z kolies je na klzkom povrchu a jedno na 
pevnom. 

Systém, ktorý zabezpečí maximálny brzdný 
účinok v prípadoch kritického brzdenia, nezávisle od sily 

 

BLIS - Systém na kontrolu mŕtveho uhla sleduje kritické 
miesto po oboch stranách automobilu, kde sú vozidlá v 
spätných zrkadlách viditeľné len obtiažne. Zvukovo a 
vizuálne upozorní vodiča pri premiestňovaní sa do 
obsadeného pruhu. Modernejšie systémy sú scho
varovať aj pred rýchlo sa približujúcim vozidlom (zozadu).

Systém elektronického prerozdeľovania brzdného 
účinku medzi kolesami, zabezpečí rovnomerné rozloženie 
brzdnej sily tak, aby jedno z kolies nemalo sklon k 

 

 

ESP - Elektronický stabilizačný program má za úlohu 
proaktívne zabraňovať nekontrolovanému šmyku vozidla a 
pomáha vodičovi stabilizovať vozidlo ak sa do šmyku už 
dostane. Priamo spolupracuje so systémami ABS a ASR.

 

 

Systém pre udržanie plynulého zostupu strmým kopcom automaticky udržuje zvolenú rýchlosť, ktorú je možné 
ovplyvniť plynom alebo brzdou v priebehu zostupu. 

Trakčná kontrola pomáha vodičovi pri rozjazde na 
klzkých povrchoch, aby sa kolesá nepretáčali na mieste. 

ejšie systémy sú schopné rozdeliť krútiaci moment v 
prípade, že jedno z kolies je na klzkom povrchu a jedno na 

Systém na kontrolu mŕtveho uhla sleduje kritické 
miesto po oboch stranách automobilu, kde sú vozidlá v 
spätných zrkadlách viditeľné len obtiažne. Zvukovo a 
vizuálne upozorní vodiča pri premiestňovaní sa do 
obsadeného pruhu. Modernejšie systémy sú schopné 
varovať aj pred rýchlo sa približujúcim vozidlom (zozadu). 

ý stabilizačný program má za úlohu 
proaktívne zabraňovať nekontrolovanému šmyku vozidla a 
pomáha vodičovi stabilizovať vozidlo ak sa do šmyku už 
dostane. Priamo spolupracuje so systémami ABS a ASR. 

automaticky udržuje zvolenú rýchlosť, ktorú je možné 
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LKA - Systém na kontrolu neželaného opustenia jazdného 
pruhu funguje u niektorých automobiliek len vo forme 
varovania (svetelné, zvukové, vibračné a pod.) pri prechode 
z pruhu do pruhu bez použitia smeroviek (v prípade 
nepozornosti a pod.) Napr. koncern Volkswagen aktívne 
zasahuje do riadenia a udržuje vozidlo v jazdnom pruhu.

 

MSR - Protišmykový systém, ktorého úlohou je zamedziť blokovani
hlavne na klzkom povrchu, v situáciách, kedy vodič prudko podradí.

 

 

Budúcnosť bezpečnostných prvkov v automobilovom priemysle

Za posledné pol storočie sa výraznejší konceptuálny vývoj v automobilovom priemysle nekonal. Základné princípy, aj 
keď so stále modernejšími technológiami a riešeniami, ostali v podstate rovnaké. Tento trend sa začína meniť až v 
poslednej dobe, kedy sú zaznamenávané pilotné projekty autonómnych riadiacich systémov vozidiel. (Volvo, Tesla, 
Google...) 

Riešenie a konečný vývoj kolíznej udalosti bol doteraz prakticky závislý na (ne)šikovnosti daného vodiča, čo obvykle v 
praxi znamenalo reflexívne panické strhnu
airbagov, bezpečnostných pásov a pod. Autonómny riadiaci systém má oproti človeku schopnosť omnoho rýchlejšej 
reakcie a teda aj voľby optimálneho scenára. Z tejto skutočnosti vy
ovplyvniť vopred výsledok kolízie na základe toho, aké riadiace algoritmy použijeme. Uvedomte si, že hoci z nášho 
pohľadu sa zdá, že reakčný čas je mimoriadne krátky, počítač má kopec priestoru na analýzu aktuáln
identifikáciu optimálneho zákroku. 

 

Zamyslite sa nad týmto príkladom: 

• Pred auto skočia pri hre za loptou dve malé deti. Na ceste sú po stranách stromy a nie je kam uhnúť.
• Buď dôjde k zrážke s chodcami, alebo to elektronika nasmeruje do stromu.

 

Bezpečnostné systémy 

HHC - Systém, ktorý pomáha vodičovi pri rozjazde do kopca. 
Automaticky aktivuje brzdu a zamedzí nechcenému pohybu 
vozidla smerom dozadu. Systém je po p
aktívny niekoľko sekúnd. Vodič tak získa čas stlačiť plynový pedál 
a bezpečne sa pohnúť do kopca. 

 

 

 

Systém na kontrolu neželaného opustenia jazdného 
pruhu funguje u niektorých automobiliek len vo forme 

vibračné a pod.) pri prechode 
z pruhu do pruhu bez použitia smeroviek (v prípade 
nepozornosti a pod.) Napr. koncern Volkswagen aktívne 
zasahuje do riadenia a udržuje vozidlo v jazdnom pruhu. 

Protišmykový systém, ktorého úlohou je zamedziť blokovaniu kolies v prípade brzdenia motorom. Význam má 
hlavne na klzkom povrchu, v situáciách, kedy vodič prudko podradí. 

Budúcnosť bezpečnostných prvkov v automobilovom priemysle

Za posledné pol storočie sa výraznejší konceptuálny vývoj v automobilovom priemysle nekonal. Základné princípy, aj 
keď so stále modernejšími technológiami a riešeniami, ostali v podstate rovnaké. Tento trend sa začína meniť až v 

namenávané pilotné projekty autonómnych riadiacich systémov vozidiel. (Volvo, Tesla, 

Riešenie a konečný vývoj kolíznej udalosti bol doteraz prakticky závislý na (ne)šikovnosti daného vodiča, čo obvykle v 
praxi znamenalo reflexívne panické strhnutie volantu resp. prudké stlačenie bŕzd, následnú prácu riadiacej elektroniky, 
airbagov, bezpečnostných pásov a pod. Autonómny riadiaci systém má oproti človeku schopnosť omnoho rýchlejšej 
reakcie a teda aj voľby optimálneho scenára. Z tejto skutočnosti vyplýva, že máme prvý krát v histórii možnosť 

na základe toho, aké riadiace algoritmy použijeme. Uvedomte si, že hoci z nášho 
pohľadu sa zdá, že reakčný čas je mimoriadne krátky, počítač má kopec priestoru na analýzu aktuáln

Pred auto skočia pri hre za loptou dve malé deti. Na ceste sú po stranách stromy a nie je kam uhnúť.
Buď dôjde k zrážke s chodcami, alebo to elektronika nasmeruje do stromu. 

Systém, ktorý pomáha vodičovi pri rozjazde do kopca. 
Automaticky aktivuje brzdu a zamedzí nechcenému pohybu 
vozidla smerom dozadu. Systém je po pustení brzdy zväčša 
aktívny niekoľko sekúnd. Vodič tak získa čas stlačiť plynový pedál 

u kolies v prípade brzdenia motorom. Význam má 

Budúcnosť bezpečnostných prvkov v automobilovom priemysle 

Za posledné pol storočie sa výraznejší konceptuálny vývoj v automobilovom priemysle nekonal. Základné princípy, aj 
keď so stále modernejšími technológiami a riešeniami, ostali v podstate rovnaké. Tento trend sa začína meniť až v 

namenávané pilotné projekty autonómnych riadiacich systémov vozidiel. (Volvo, Tesla, 

Riešenie a konečný vývoj kolíznej udalosti bol doteraz prakticky závislý na (ne)šikovnosti daného vodiča, čo obvykle v 
tie volantu resp. prudké stlačenie bŕzd, následnú prácu riadiacej elektroniky, 

airbagov, bezpečnostných pásov a pod. Autonómny riadiaci systém má oproti človeku schopnosť omnoho rýchlejšej 
prvý krát v histórii možnosť 

na základe toho, aké riadiace algoritmy použijeme. Uvedomte si, že hoci z nášho 
pohľadu sa zdá, že reakčný čas je mimoriadne krátky, počítač má kopec priestoru na analýzu aktuálneho stavu a 

Pred auto skočia pri hre za loptou dve malé deti. Na ceste sú po stranách stromy a nie je kam uhnúť. 
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Má auto za každú cenu chrániť posádku?
posádku v našom prípade tvorí len vodič)

Čo keď vodič napr. nemá aktivovaný povinný bezpečnostný 
prvok? (pás) 

Má vybrať riadenie iný scenár, ktorý bude mať pre protistranu 
vážnejšie dôsledky, alebo napriek tomu nechať pôvodný scenár, 
pričom vážnejšie dôsledky to bude mať pre nezapnutého vodiča? 
(ktorého povinnosťou je byť zapnutý pásom…).

  

V minulosti už došlo k ústupku pri vzťahu chodec/auto a to konkrétne zmäkčením, zaoblením a úpravou materiálu 
prednej časti vozidiel. 

Autá budúcnosti budú nielen samostatne riadiť svoju činnosť, ale budú medzi sebou online komunikovať. Komunikovať 
bude vozidlo ako celok, avšak do tejto komunikácie budú vstupovať niektoré kľúčové podsystémy. 
systémy bezpečnosti. Táto komunikácia musí byť samozrejme  niekoľko úrovňová. Vzhľadom na šírku komunikačného 
pásma a postup pri spracovaní informácií je dôležité určovanie priorít.

Iný charakter bude mať informácia o rýchlosti/polohe vozidla a iný napr. o vystrelen

Príklad: Na diaľnici vznikne kolízna situácia a dôjde k zrážke dvoch vozidiel. Dnes o tom dostane ďalší vodič vizuálnu 
informáciu často neskoro a rastie riziko havárie. V prípade komunikujúcich vozidiel môže prvé havarované vozidlo vyslať 
prioritný, varovný signál okolitým vozidlám o nutnosti okamžitej reakcie na situáciu. V neposlednom rade je táto 
informácia dôležitá pri optimalizácii dopravných kolapsov vznikajúcich pri nehodách. Do tohto procesu však už bude 
vstupovať centrálny riadiaci systém dopravy, ktorého koncepty sú už na „rysovacích doskách“ inžinierov.

Ako konkrétne bude vyzerať ďalší vývoj a o aké povinné prvky budú rozšírené bezpečnostné systémy vo vozidlách sa 
ukáže v nasledujúcom desaťročí. V každom prípade je jasné, že pôjde po 
pohybu vozidiel na cestách. 

 

 

Zdroje: 

http://auto.sme.sk/c/6970849/abs-asr-esp

http://www.posterus.sk/?p=14714 

  

Bezpečnostné systémy 

Má auto za každú cenu chrániť posádku? (napríklad, keď 
posádku v našom prípade tvorí len vodič) 

Čo keď vodič napr. nemá aktivovaný povinný bezpečnostný 

, ktorý bude mať pre protistranu 
napriek tomu nechať pôvodný scenár, 

pričom vážnejšie dôsledky to bude mať pre nezapnutého vodiča? 
(ktorého povinnosťou je byť zapnutý pásom…). 

V minulosti už došlo k ústupku pri vzťahu chodec/auto a to konkrétne zmäkčením, zaoblením a úpravou materiálu 

Autá budúcnosti budú nielen samostatne riadiť svoju činnosť, ale budú medzi sebou online komunikovať. Komunikovať 
bude vozidlo ako celok, avšak do tejto komunikácie budú vstupovať niektoré kľúčové podsystémy. 

Táto komunikácia musí byť samozrejme  niekoľko úrovňová. Vzhľadom na šírku komunikačného 
pásma a postup pri spracovaní informácií je dôležité určovanie priorít. 

Iný charakter bude mať informácia o rýchlosti/polohe vozidla a iný napr. o vystrelení airbagov. 

Na diaľnici vznikne kolízna situácia a dôjde k zrážke dvoch vozidiel. Dnes o tom dostane ďalší vodič vizuálnu 
informáciu často neskoro a rastie riziko havárie. V prípade komunikujúcich vozidiel môže prvé havarované vozidlo vyslať 

ritný, varovný signál okolitým vozidlám o nutnosti okamžitej reakcie na situáciu. V neposlednom rade je táto 
informácia dôležitá pri optimalizácii dopravných kolapsov vznikajúcich pri nehodách. Do tohto procesu však už bude 

tém dopravy, ktorého koncepty sú už na „rysovacích doskách“ inžinierov.

Ako konkrétne bude vyzerať ďalší vývoj a o aké povinné prvky budú rozšírené bezpečnostné systémy vo vozidlách sa 
ukáže v nasledujúcom desaťročí. V každom prípade je jasné, že pôjde po dlhom čase o zmenu základnej paradigmy 

esp-poznate-skratky-ktore-vam-v-aute-mozu-zachranit-zivot.html

V minulosti už došlo k ústupku pri vzťahu chodec/auto a to konkrétne zmäkčením, zaoblením a úpravou materiálu 

Autá budúcnosti budú nielen samostatne riadiť svoju činnosť, ale budú medzi sebou online komunikovať. Komunikovať 
bude vozidlo ako celok, avšak do tejto komunikácie budú vstupovať niektoré kľúčové podsystémy. Medzi nimi aj 

Táto komunikácia musí byť samozrejme  niekoľko úrovňová. Vzhľadom na šírku komunikačného 

 

Na diaľnici vznikne kolízna situácia a dôjde k zrážke dvoch vozidiel. Dnes o tom dostane ďalší vodič vizuálnu 
informáciu často neskoro a rastie riziko havárie. V prípade komunikujúcich vozidiel môže prvé havarované vozidlo vyslať 

ritný, varovný signál okolitým vozidlám o nutnosti okamžitej reakcie na situáciu. V neposlednom rade je táto 
informácia dôležitá pri optimalizácii dopravných kolapsov vznikajúcich pri nehodách. Do tohto procesu však už bude 

tém dopravy, ktorého koncepty sú už na „rysovacích doskách“ inžinierov. 

Ako konkrétne bude vyzerať ďalší vývoj a o aké povinné prvky budú rozšírené bezpečnostné systémy vo vozidlách sa 
dlhom čase o zmenu základnej paradigmy 

zivot.html 
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Príloha 2 

� / vedel som + / nová informácia ? / chcem si ujasniť - / v rozpore s tým,  
čo som si myslel 
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