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Typologie osobností v dopravní psychologii

Dopravní psychologové se při popisu osobnosti opírají o Eysenckovu
typologii psychometrickému pojetí temperamentu 
- extrovert
- introvert

Emoční labilita a stabilita představuje odezvu na emocionální podněty.
- sangvinik – přizpůsobivý, aktivní, společenský, bezstarostný.
- flegmatik – méně přizpůsobivý, pasivní, snášenlivý, rozvážný.
- cholerik – implusivní, nedostatek sebeovládání, nedůtklivý, 

optimistický.
- melancholik – citlivý, samotářský, úzkostný, náladový, rezervovaný.



Znázornění osobnostní struktury u nehodových a beznehodovýchřidičů



Schopnosti pro řízení

Řídit = ustavičně reagovat na proměnlivé dopravní prostředí.
Stěžejní rozdíl v psychice řidičů spočívá
- v rychlosti zpravování podnětů, 
- poznání toho klíčového.

Schopnostivyjadřují širokou škálu osobnostních dispozic (psychickou 
potenci), nutných k provádění určitých činností. Utvářejí se na 
vrozeném podkladě (vlohy) a mohou se rozvíjet sociálním a jiným 
učením. 

Schopnosti (podklad pro dovednost):
- rozumové – myšlení, poznávání, paměť, hodnocení, řešení, tvoření
- psychomotorické – zručnost, koordinace očí a rukou, reagování
- mechanické – porozumění vztahu mezi předměty a manipulaci s nimi.



Každá profese vyžaduje určitý soubor a strukturu schopností.
K základním schopnostem motoristy náleží:
- percepční – vnímání, prostorová orientace, koncentrace pozornosti
- psychomotorické – rychlost a přesnost reakce, koordinace pohybu
- intelektové – poznávání, hodnocení, logické, analytické, praktické

i kritické myšlení, zraková paměť.

Pozornost – smysly je vnímáno 3 mil.bitů/s, mozek zpracuje 16 bitů/s
nezbytná je schopnost koncentrace pozornosti. 
Pro řidiče je klíčová vizuální pozornost.
- vrozená - bezděčná, neúmyslná, pasivní
- záměrná - vědomá, aktivní, svázaná s koncentrací.

Koncentraci ohrožují nezkušenost, emoce, představy, napětí, únava, 
extrémní teploty, společnost v autě, konflikt, stres, požití návykových 
látek, bolest, nemoc aj.



Na objektivitě vnímání nesou podíl i postoje řidiče k provozu. Člověk 
s odporem k autoritám zaujímá také negativní postoj k dopravním 
omezením, takže je nechce nebo nemusí vnímat.

Vnímání bývá dokonalejší u řidičů:
- zkušených, s delší praxí,
- motivovaných profesí,
- s vyváženou osobnostní strukturou,
- psychosomaticky zdravých,
- koncentrovaných na určitou činnost.



Vidět neznamená vnímat

Zrakové vnímání se liší od vidění, které je prostým odrazem toho,
co působí na smyslový orgán. 
Člověk nemusí vnímat, co oko zachytilo, ba nevnímá stejné věci stejně
jako druzí.
Vnímání je zcela individuální, představuje výběr mezi tím, co dopravní
situace nabízí k vnímání a tím, co řidič může, chce a potřebuje 
registrovat. Vedle pravdivých existují i vjemy falešné. 



Řidičské přeludy

Zkušenost ovlivňuje vnímání. 
Nepřesný odhad prostoru je na pozadí většiny nehod. 
Prostorové vnímání ovlivňuje rychlost jízdy. 
S rychlostí se mění výseč zorného pole očí.



1. Zrak
Nejméně 90 % činnostířidiče vychází z podmětů získaných zrakem
a jejich psychického zpracování. 
Oči obsahují „slepé tečky“ na sítnici u kořene nosu. K získání
skutečného obrazu je třeba otočit hlavu, nikoli jen oči.

Mimo řidičů s vadou zraku (každý pátý) se vidění zhoršuje s potřebou 
spánku (mikrospánkem), únavou, chorobou aj. 
– projevit se může nerozeznáním chodce, překážky.



2. Rychlost a přiměřená reakce

Závisí na psychické kapacitě, aktuálním duševním a zdravotním stavu,
míře přizpůsobivosti i na vnímaném podnětu.
Na neznámý a překvapivý podnět může být reakce řidiče 
instinktivní, zkratkovitá, opožděná, stereotypní = nesprávná nebo žádná.



3. Umění předvídat
Většina řidičů nabývá umění předvídat s léty praxe – umění myslet 
s předstihem na kratší a delší dobu. Nabádá k odpovědnosti za sebe 
i za druhé.

4. Motoristická inteligence (?)
Míru inteligence vyjadřuje inteligenční kvocient (IQ), daný podílem
mentálním (výsledky testů) a skutečným věkem (většinou 85 – 115).
Významnou roli u řidiče hraje emoční inteligence – vnímání, 
zpracování a regulování emocí a využívání těchto emocí nesoucích 
informaci k dokonalejšímu poznání a ovlivňování reality.



Nehoda není náhoda

Selhání osob s opakovanými nehodami nebývá náhodné. 
Nerespektování daných norem, bezohledné sebeprosazování a egoismus
se vyskytuje od dětství. Některéčastěji se vyskytující se skutečnosti 
v životě konfliktních řidičů:

- dětství v neúplné rodině,
- nejednotná, neúměrně přísná výchova,
- problémy v kolektivu - oběť nebo aktér šikany,
- problémy s učením (soustředěním) a chováním, drobné delikty,
- sklon k předvádění se,
- konflikty v zaměstnání, časté změny,
- problémy v rodině, domácí násilí, rozvod(y),
- nerespektování jakékoliv autority,
- neznalost mravních zásad nebo jejich nerespektování.



Nejpočetnější je skupina motoristů selhávající pod tlakem 
situační zátěže, odvozené
- z dopravně-provozní intenzity, 
- ze složitosti dopravních situací, 
- z nedodržení doby práce a odpočinku, která přesáhne jejich 
psychosomatickou situační kapacitu.

Tato kategorie řidičů se nedopouští dopravních nehod opakovaně.

Nejčastější příčiny dopravních nehod:
- nepřiměřená rychlost, 
- rychlost nepřizpůsobená okolnostem (denní době, stavu vozovky), 
provozu, vlastnostem vozidla, uložení nákladu,

- nesprávný způsob jízdy (nedodržení vzdálenosti, telefonování), 
couvání, jízda po nesprávné straně vozovky,

- nedání přednosti v jízdě,
- nesprávné předjíždění.



Selhávání člověka

Dopravní nehoda je událost s bezprostředním vztahem k dopravnímu
provozu, při níž došlo ke zranění, úmrtí a hmotným škodám.

Četnost dopravních nehod se liší podle:

1. věku – zvýšení podíl DN majířidiči věkových skupin 
do 25 a nad 55 let

2. pohlaví – muži mají cca 3 x vyšší podíl na DN 
3. denní a noční doby – v noci dochází k většímu počtu smrtelných DN 
4. dní v týdnu – podíl hospodářské a rekreační dopravy (prof. řidičů)
5. měsíců – zvýšená intenzita dopravy v některých měsících



Dopravní chování v moci emocí
Emoce– prožívání duševních změn. City se projevují úzkostí, smíchem, 
pláčem, smutkem, strachem, vztekem utvářejí spolu s dalšími vlastnostmi
dopravní charakter.
Člověk s bohatým emočním rejstříkem a hlubokým prožíváním mívá za 
volantem potíže s koncentrací (nevyvážené rozhodovánía reagování).
Člověk se špatnou náladou, pesimismem, smutkem, zlostí máblízko 
k selhání (snížení reakčních schopností, omezení kapacity paměti).
Hustota a složitost dopravy může vyprovokovat netrpělivost i agresivitu 
řidičů s podlomenou psychosomatickou kapacitou k nepřiměřeným 
reakcím (blokování, rvačky, střelba aj.). 
Při setkání s agresivním řidičem:
-zachovat klid, rozčilování není váš program,
-nereagovat stejně jako on, lépe je ustoupit,
-netroubit, neblikat, 
-odpouštět.
Existují psychologické techniky ke zklidnění jedinců, kteří vidí rud ě.



Stres
Člověk je vystaven denně zátěži, jen některé pro něj znamenají stresor.
Zátěž vzniká důsledkem nesouladu mezi nároky a osobnostní strukturou.
Účinek stresu je vždy takový, jak jej člověk vnímá. Rozlišuje se zátěž:
- senzorická – vyplývá z požadavků na smyslové orgány,
- psychosomatická – vyvěrá z nároků na psychické procesy při 

zpracování informací a požadavků na tělesnou zdatnost,
- emoční – pramení ze situací, které vyvolávají emoční odezvu - stres,
- sociální – vzniká např. ve složitých interpersonálních vztazích.

Řidič může vnímat jako psychosomaticky zátěžové a stresující:
- odpovědnost za cestující nebo náklad, čas dojezdu,  jízdnířád,
- sledování a vyhodnocování velkého množství informací,
- vědomí potenciálního rizika selhání nebo havárie,
- zhoršené klimatické podmínky.
- nedostatek spánku, odpočinku, střídavé směny, přesčasy,
- nepravidelný životní styl, disharmonický rodinný život.



Únava

Odhadem 40 % dopravních nehod je možno přičíst únavě, což může 
potvrdit analýza činnosti řidiče několik hodin nebo dnů před nehodou.

Dopravní medicína rozeznává únavu:
- fyzickou, způsobenou sezením v autě – zatěžuje svaly, držící hlavu 
a trup ve vzpřímené poloze, trpí méně prokrvované cévy,

- nervových reflexů – zhoršuje koordinaci pohybů (projevuje se dřív 
než únava fyzická),

- smyslových orgánů – zrak – zužuje zorné pole, zrakovou ostrost 
a hloubku vidění,

- psychických procesů a funkcí ovlivňuje koncentraci pozornosti 
a vnímání, narušuje hodnotící a rozhodovací procesy, rychlost 
a přesnost vnímání, dostavují se psychické bloky.



Signály charakterizující únavu

- pokles koncentrace,
- oslabená zraková ostrost,
- pocity slabosti, apatie, skleslosti,
- ztěžklá víčka,
- pocity tlaku v hlavě, hučení v uších,
- méně koordinované pohyby,
- bolesti v zádovém a šíjovém svalstvu,
- zpomalené dýchání,
- pocity sucha v ústech,
- dojem vyšší rychlosti vozidla než ukazuje tachometr,
- potíže při řazení rychlosti.

Jarní únava, nemoc (štítná žláza), srdce, psychika – stres aj.



Mikrosp ánek

Třetinu života člověk prospí – zotavují se všechny vnitřní orgány. 
Nedodržení spánkové potřeby je vždy rizikové – mikrospánek. 

Člověk by měl:
- znát svoji spánkovou normu (slavík, sova),
- vyvarovat se spánkových dluhů, nelze se „nadespat“ dopředu,
- každý den se dosyta vyspat – nekrátit ani neprodlužovat spánek,
- zachovávat spánkový režim–vstávat i usínat přibližně ve stejnou dobu,
- nepodceňovat příznaky dřímoty při jízdě – usnout na odpočivadle,

Odbourávání poruchy spánku:
- pravidelný denní rytmus,
- před spánkem nepít kávu, nejíst, nekouřit,
- horké nebo bylinné koupele,
- vypít mléko s medem, meduňkový čaj aj.



Biorytmy
V lidském těle podobně jako v přírodě, existuje řada rytmů (cykly), 
které mají počátky a konce, minima a maxima.
Biorytmy člověka jej v souladu se světlem či tmou, ročním obdobím aj.
trvale ovlivňují. Během 24 hodin se v lidském těle promění asi 50 
fyziologických funkcí a chemických procesů – krevní tlak, tep,
hladina cukru v krvi, míra adrenalinu a hemoglobinu, teplota…

Např.:
-nejvyšší psychická výkonnost okolo 9. -11. h a 15. –17. h
-minimum mezi 24. h a rozedněním
-minimum psychosomatiky mezi 4. – 6. h - tlak nízký, pulz neznatelný, 

mozek nedokrvený = počet chybných úkonů roste, reakce upadá.
-mezi 13. a 16. h je oslabena schopnost svižně reagovat
-roli hraje věk i pohlaví účastníků provozu.



Řidiči ve ztížených podmínkách
1. Počasí - změny atmosférického tlaku mohou zvýšit počet chyb, 

zpomalují reakce. Náhlý přechod fronty s deštěm a ochlazením
zvyšuje 4 h před a 4 h po přechodu  počet DN cca o třetinu (SRN).
Vliv bouřky, sluneční aktivity, světelné podmínky, oslnění). 

2. Problémy s přizpůsobením - změna roční doby (mlhy, plískanice, 
namrzlá vozovka) pravidelně zvyšuje počty DN do doby přizpůsobení
všech řidičů.

3. Adaptace na dálnici -stereotypní - byť rychlá jízda - zmáhá
psychické funkce a oslabuje přizpůsobivost, řidiči ztrácí obezřetnost,  
nezachovávají bezpečné odstupy, roste potřeba sebeprosazování.

4. Biorytmus - po půlnoci se zvyšuje nárok na spánek, mezi 4.- 6. h je
minimum psychosomatiky - tlak nízký, pulz neznatelný, mozek 
nedokrvený = počet chybných úkonů roste, rychlost reakce upadá,
je nejnižší psychická výkonnost.

5. Geopatogenní zóny -hypotézy o vlivu geopatogenních zón jako  
důsledek nehomogenity podloží, přítomnosti rudných ložisek (uran).



Neřesti za volantem
1. Cigareta- manipulace s cigaretou, zapalovačem, popelníkem 

(oknem) odvádí pozornost od řízení. Kouření zužuje cévy, méně
okysličená krev oslabuje v mozkových buňkách procesy vnímání
a koncentraci. 

2. Drogy - každý člověk reaguje jinak a nejisté je odeznění účinků.
3.Černá kávamá v přiměřeném množství na člověka pozitivní vliv. 

Po odeznění kofeinového efektu se únava vrátí a zesílí.
4. Nemoci- selhání srdce, krevní tlak, cukrovka, deprese, neurotické

příznaky (úzkostný, agresivnířidič), bolesti, vliv léků, teplota aj.
5. Alkohol - hůře vidí do stran, reagují zpomaleně, těžce rozpoznávají

za šera aj. Třetina z řidičů, kteří požili alkohol netuší, že jejich 
způsob řízení není v pořádku 



Obezita - dieta
- být pohybově aktivní – rozsahu této aktivity má odpovídat jídelníček,
- jíst málo a opakovaně,
- dietu volit s dostatkem vitaminů - čerstvé ovoce a zelenina,
- zbytečně se psychicky nezatěžovat a problémy řešit hned,
- jídlo nikdy nesmí kompenzovat duševní hlad,
- pokusit se zhubnout mentálními a relaxačními cvičeními.
Rychleji může přibývat na váze člověk nespokojený s prací, nezdravě
ctižádostivý, ten, kdo pracovním nárokům nestačí.
Při snížení příjmu energie na polovinu prudce klesne základní látková
výměna v organismu –člověk se pak cítí unaven, psychika oslabuje ve 
výkonu. 
Přejídání i hladovění řidičů snižují dobu přiměřené reakce.
K optimalizaci dopravně-psychologické způsobilosti k řízení:
- v klidu a dobře se nasnídat,
- během dne jíst raději méně a častěji (stabilizace obsahu cukru v krvi),
- vybírat si jídla dle momentální chuti a racionální výživy.



Řidička ve světle dopravní psychologie

- žena řídí cca každé šesté auto,
- rozdíly existují v dopravním charakteru a v dopravním chování, 
způsobené jiným osobnostním založením a nestejným psychosoma-
tickým procesům, probíhajícím v centrálním mozkové soustavě,

- mozek M je objemnější a těžší, Ž disponují vyšším počtem neuronů
a dokonaleji využívají obě hemisféry (pravá h. emoce),

- v klidu je mozek M aktivní ze 2/3, mozek Ž z 90 %.
- emoce Žčastěji než u M mohou překrývat inteligenci a ovlivňovat 
dopravní chování i reakce,

- v osobnostní struktuře Ž převažuje emocionalita, hlubší prožívání,
přecitlivělé reakce, oslabená stresová odolnost,

- komunikace – Ž 20 000 slov/den, M do 10 000 slov/den,
- M - lepší prostorové vnímání, lépe vnímají zrakové a sluchové podněty,
- Ž vynikají v interpersonální inteligenci (cit, intuice…).



- záleží na počtu ujetých kilometrů, praxe vyrovnává rozdíly včetně
bezohlednosti,

- Ž většinou nemají tendenci prosazovat na silnici,
- M pod vlivem emocí útočí, Ž mluví nebo inklinují ke kompromisům, 
- M rád cestování vychutnává, má tendenci se předvádět, imponovat,
- Ž chtějí bez úhony přepravit z místa na místo, 
- Ž s feminními sklony mohou mít problémy v dopravě – intenzivnější
vnitřní život jim někdy nedovoluje stejně intenzivně se koncentrovat, 
vnímat a přiměřeně reagovat (úzkostnější a impulzivnější reakce).

Psychologie zná emoce:
- kladné – zvyšující výkon, potlačující únavu,
- záporné – zvyšující napětí, prohlubující únavu.

Řidička se zápornými emocemi má slabší soustředěnost, zastřené
vnímání, problémy s rozhodováním a přiměřenými reakcemi.
Hůře rozlišuje podstatné z množiny podnětů (např. dopravní značky).



- většina žen, má-li problém, nedokáže vypnout a soustředit se na řízení,
- Ž jsou schopny toho současně stihnout víc než M, ale v řízení to škodí. 
- DN: 36/1000 řidičů, ale 9/1000 řidiček,
- Ž - méně následků smrtelných a těžkých zraněním, 
zvyšuje se maskulinní styl řízení (rychlost, podíl DN s alkoholem),

- vliv hormonálních změn v organismu (PMS) – mění se i psychika, 
zkreslené vnímání, oslabená pozornost, reakce nestandardní.

- přechod – série fyziologických změn s možnými projevy i v psychice
(bolesti, problémy s vnitřními orgány, deprese, rozladění, psychická
výkonnost kolísá a klesá aj.),  

- gravidita není stav, při kterém by žena nemohla řídit, průběh 
těhotenství snášejí budoucí matky nestejně – běžné jsou změny 
nálad, úzkost, rozkolísaná koncentrovanost, narušenévnímání a reakce.



Řidič a jeho věkové zvláštnosti
Na dopravním chování se podílí veškeré výchovné působení od dětství.

K přednostem mládí patří dobré smyslové funkce, tělesná zdatnost 
a značná psychická kapacita, což nemusí znamenat motoristickou 
úspěšnost. 

Výzkumy dopravního chování mladých řidičů jsou méně zkušení
– nevyježdění. Dopravní charakter vyzrává po cca 5 -6 letech, resp. 
najetí cca 70 000 km. 

Za dozrání se považuje harmonie vzájemných vztahůmezi 
výkonovou a osobnostní stránkou, sociální a mravní stránkou osobnosti.

Negativa: nekritičnost k sobě, unáhlenost, agresivita, nerespektování
autority, neschopnost vyznat se ve složitostech makrosvěta a vlastního 
mikrosvěta. 



Dítě v dopravě

- život kolem sebe poznává smyslovými vjemy, vázanými na stupeň jeho 
zralosti,

- disponuje osobitým viděním, slyšením, vnímáním, myšlením, 
reakcí – nikdy nereaguje stejně jako dospělý člověk,

- nemá dostatečný odhad a předvídavost, periferní vidění má velmi zúžené
- je-li zaměstnáno přecházením, nestačí současně sledovat přijíždějící
auta.

- na zvuk houkačky reaguje asi dvakrát pomaleji než dospělý.

Věkové zvláštnosti:
- s dopravní výchovou je třeba začínat od kolébky – napomínání vyvolá
spíš negativní reakci = přiměřeně vysvětlovat a chválit,

- dítě napodobuje, vnímá i atmosféru (gesta, mimiku) v autě,
- pubescenti se neradi podřizují autoritám, rádi riskují a předvádějí se.
- od řidičů je třeba očekávat předvídavost - nesvalovat vinu na děti. 
.



Motoristé třetího věku
Ve stáří přirozeně ubývá tělesná a duševní potence člověka.
U řidičů nad 55 let klesá rychlost reakce, zužuje se zorné pole, zvyšuje 
se citlivost na oslnění, přibývají zdravotní problémy (zdravotní kontroly).
Výrazně je tomu od 65 let. 

Zatímco u mladých je převážná příčina DN nepřiměřená rychlost 
a neopatrnost, u starších řidičů je to moment překvapení i u nízkých 
rychlostí. Ale počet DN u řidičů nad 60 let je asi o polovinu nižší ve 
srovnání s věkovou skupinou do 24 let.

Starší kompenzují pomalejší reakce předvídavostí a sebekritickým 
hodnocením vlastních schopností (nejsou neobvyklířidiči 80 a víceletí
– nezávislost).
Rozlišování mezi chronologickým, biologickým a mentálním věkem.

V dalších letech bude starších řidičů v EU přibývat cca o 2 % ročně.



Řidič kontra chodec
- účastníci provozu by měli být předvídaví a zohlednit děti, seniory, 
- nejčastějšími účastníky jsou muži, pak ženy a nakonec děti, 
- místa - přechody, zastávky HD (přestupy!), školy, sportoviště, 
zaparkovaná auta.

- omezení DN: snížit rychlost při jízdě k přechodu, zohlednit viditelnost,
netroubit

- délka červené fáze na SZZ na přechodech by měla být do 40 s, 
(již po 20 s čekání nejede-li automobil cca třetina chodců přechází),

- délka zelené by měla odpovídat době přecházení seniorů (zrak, 
pohyblivost, rozhodování) a invalidů. 

Chodec:
- nevstupovat do dráhy auta těsně před autem, oční kontakt!
- nemá přednost před tramvají,
- barva oblečení, reflexní prvky.



Cestování se sociální psychologií
Schopnost koncentrace řidiče klesá cca po 100 km.

Anonymita v autě podporuje bezohledné chování – deficit emoční
inteligence. Emoční inteligence zahrnuje:
sebeovládání, sebeuvědomění, motivaci, empatii, sociální dovednosti.

Psychická nákaza – strhnutí další i za nevhodným příkladem (předjíždění
stojícíči jedoucí kolony automobilů, přecházení na červenou aj.

Zdvořilost na silnici – zůstat nad věcí, uznat vlastní pochybení.

Ve dvojici v autě – udržovat hovor, kaminon, milenci, manželé apod.

Mazlíčci v autě – bezpečné místo v autě, přestávky, nenechávat samotné.

Autohry – na nechápavého, kavalíra, neurotika, feministku, milionáře, 
šetřílka aj.

Neverbální komunikace (blikání, troubení, gesty, mimika). Zásady:
nenechat se vyprovokovat, neoplácet, nejlépe nereagovat.



Prevence není bez šance
Sebepoznání– otázky k sobě před jízdou:
1.Stala se mi dnes nějaká nepříjemnost?
2.Mám nevyřešené problémy?
3.Nevyspal jsem se dost?
4.Dostal jsem se dnes do sporu?
5.Neměl jsem na jídlo ani pomyšlení?
6.Jdou mi lidé na nervy?
7.Necítím se ve vlastní kůži?
8.Vadí mi, že jsem nestačil dokončit práci?
9.Musím vyřídit něco, do čeho se mi nechce?
10.Nic se mi nedaří a musím na to myslet?

Již při třech kladných odpovědích by měl být řidič opatrný a jet 
s vědomím, že nejsem duševně fit.



Prevence není bez šance

Omezení rychlosti omezuje i nehodovost
Vyšší rychlost znamená větší duševní zátěž, vyžaduje intenzivnější
koncentraci, bleskové zpracování informací, mění se zorný úhel.
Přeskok pohledu z vozovky na tachometr a zaregistrování údajů trvá
1,5-1,9 s.
Při střetu chodce s autem jedoucím rychlostí 60 km/h umírá 9 z 10,
při rychlosti 50 km/h umírá 5 z 10.

Rychlost km/h             m/s            délka zastavení m
30 8,3 20
50 13,8 40
90 25,0 120

130 36,1 240



Prevence není bez šance
Psychologie na silnicích
Dopravní prostředí, kvalita komunikací, svislé a vodorovné dopravní
značky a jejich umístění, SSZ a další mají psychologickou dimenzi.
Výzkumem se prokázalo, že např. dopravní značky Dej přednost v jízdě
si ve vzdálenosti 35 m od křižovatky všimlo 45 % řidičů

15 m                                85 %
5 m                               30 %

Pozitivně na řidiče působí přírodní prostředí v blízkosti komunikace.
Vnímání značek prospěje kontrastní podklad (pozadí), delší viditelnost, 
zdvojení po stranách komunikace nebo na portálu.
Více než 3 značky nemohou být současně vnímány, přemíra informací
(reklamy).
Psychologická přednost na křižovatce.
Nevhodná délka červeného signálu (dynamickéřízení, doba řízení).
Zkracování vzdáleností mezi šipkami směrem ke křižovatce, akustické
brzdy, vodící proužky, reflexní vedení aj.



Prevence není bez šance
Barvy a bezpečnost

Vidět a být viděn.

Barva může psychiku povzbudit nebo naopak utlumit.

Výběr auta podle barvy? 



Prevence není bez šance
Telefonování
Za jízdy zvyšuje pravděpodobnost vzniku DN ažčtyřnásobně, i když
řidič nedrží mobil v ruce.
Při telefonování dochází ke změnám rychlosti, sjíždění ke kraji nebo
ke středu vozovky, prodlužuje se doba reakce. 
Rizikovější pro jízdu je manipulace s mobilem, než samotný hovor, zde
záleží na tématu.

Poutání se
Při střetech v obci má upoutaný asi 6 x vyšší šanci přežít, 3 x nižší
pravděpodobnost těžkého a 2 x lehkého úrazu.
Zranění lebky při nárazu do čelního skla při rychlosti 50 km/h je 
u nepřipoutaného obdobné, jako při pádu z výšky 4. poschodí.
Důležité je poutání dětí, nákladu, stabilizace mazlíčků.
Užívání bezpečnostních pásů v dálkových autobusech (?).



Prevence není bez šance
Doučování po autoškole
Literatura, audiovizuální prostředky, systém doučování profesionálů,
a hlavně neprofesionálů! 

Prostředí v automobilu
Hudba, nikoliv příliš hlasitá, která ohrožuje sluch, znemožňuje 
komunikaci posádky i mezi řidiči.
V přehledné dopravní situaci nemá hudba žádný vliv (uklidňuje), 
ale v ve složité a nepřehledné má vliv negativní.

Sauna v autě
Vedro působí negativně na každý lidský organismus – zrychlení krevního 
oběhu, pocení má důsledkem je houstnutí krve (vyšší námaha srdce).
Dodržování pitného režimu – pít v menších častějších dávkách.
Doplňovat vitaminy.



Prevence není bez šance
Řidič a trest
Cílem je odrazení dalších řidičů od podobných přestupků a příznivé
ovlivnění dopravního chování. 
Trestné body, pokuta, odebráníŘP, nové proškolení, ve světě nálepky na 
autech rizikových řidičů, zveřejnění jména v tisku, víkendové kurzy,
psychologické a psychiatrická vyšetření aj.
Zdraví není předpokladem pro úspěšnéřízení v provozu.

Dopravně-psychické vyšetření – informuje o:
-osobnostní struktuře a vlastnostech, potřebných k řízení,
-inteligenci a schopnostech, koncentraci, vnímání, hodnocení, 

rozhodování, reagování, paměti aj.,
-pracovně-psychické způsobilosti pro různé dopravní prostředky,
-dopravním charakteru a dopravním chování v běžných a  stresových

situacích,
-sklonu k selhání,
-možnostech kompenzace nedostatků, trénink schopností.


