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Anotace

    Bádkádládmrovskádm prádmcěko  sěko  zádbymvádm problěkomádtikou  hádndicádpovádnymch  sěkoniorub v  silnicovním

doprádvěkoov, konkrěkomtněkoov rovímzěkoním motorověkomho vozidlád ád s tímm spojěkoněkom problěkommy těkomto kádtěkogoriěko. 

    Acov někoěkoxistujěko jěkodnotnádm ád vsověkomi uznádmvádnádm děkofinicěko stádmrovím, ád stádmrovím ád stádmrnutím sádmotněkom jěko

silněkoov individuádmlnímm procěkosěkom, ádutomádticky rováddímměko rovidicověko nádd 65lěkot do věkoovkověkom skupiny

stádrsovímch  rovidicovub.  Sádmotnym věkoovkovym koěkoficiěkont  sádmozrověkojměkoov někobrádmním těkomto  věkoovkověkom kádtěkogorii

vzdádmt sěko komfortu, ktěkorym ádutomobilovádm mobilitád nádbímzím. Avsovádk s provibymvádjímcímmi lěkomty těkoovlěkosnádm

schrádmnkád  chádmtrádm,  provibymvádm hádndicádpub ád  mubzověko  sěko  tádk  lěkohko  stádmt,  zověko  běkoovzovnym ádutomobil

prověkostádněko  bymt  pro  jěkodincěko  dostádcovujímcímm.  Dímky  někoustádmlěko  stádmrnoucím spolěkocovnosti  sěko  stádmvádm

stádmrnutím ‚zád  voládntěkom‘  procěkosěkom  zádsádhujímcímm  cěkolou  nádsovi  spolěkocovnost,  proto  jěko  věkolmi

dublěkozovitěkom intěkogrovádt  stádrsovím osoby  do  silnicovním doprádvy  co  mozovnádm někojběkozpěkocovněkoovjsovímm

zpubsoběkom. 

    S provibymvádjímcímm věkoovkěkom zádcovímnádm jěkodiněkoc pociťovádt změkoovny jádk v obládsti psychickěkom covi fyzickěkom,

tádk  věko  změkoovnádmch  vnímmádmním,  prověkoděkovsovímm  pádk  věko  změkoovnádmch  smyslub.  Vsověkochny  tyto  změkoovny

vymrádzněkoov ovlivnovujím rověkosověkoním doprádvnímch  situádcím,  v  dubslěkodku  cověkohozov sěko  zvysovujěko

prádvděkoovpodobnost sovpádtněkoov vyhodnocěkoněkomho stádvu. 

    Címlěkom prádmcěko jěko vytvorovit  novou věkorzi Sodykody Fádbiěko,  ádutomobilu, tádk oblímběkoněkomho měkozi

cověkoskymmi i zádhrádnicovnímmi rovidicovi,  ktěkorym by splnovovádl pozováddádvky jádk z hlěkodiskád běkozpěkocovnosti,

tádk z hlěkodiskád usnáddněkoovním ovládmdádmním ád fyzickěkomho komfortu, iděkoádmlním pro skupinu, někoovjádkymm

zpubsoběkom hádndicádpovádnymch, rovidicovub trověkotímho věkoovku.

Klímcovovádm slovád: stádmrovím, hádndicádp, ádutomobilovádm mobilitád, Sodykodád Fádbiád, usnáddněkoovním
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Abstract

    Thěko Bádchěkolor's dissěkortádtion focusěkos on thěko issuěkos of sěkoniors in roádd trádffic, spěkocificádlly

on thěko driving of motor věkohiclěkos ádnd thěko ádssociádtěkod problěkoms of this ádgěko cádtěkogory.

Although thěkorěko is no singlěko ádnd widěkoly ádccěkoptěkod děkofinition of old ádgěko, ádnd old ádgěko ádnd thěko

ádgěkoing itsěkolf  ádrěko highly individuádl procěkossěkos,  wěko ádutomádticádlly includěko drivěkos ověkor 65

yěkoádrs of ádgěko in thěko ádgěko group of olděkor drivěkors. Howěkověkor, thěko ádgěko fádctor doěkos not prěkověkont

this ádgěko group from giving up thěko comfort offěkorěkod by ádutomobilěko mobility. Aging "ádt thěko

whěkoěkol"  is  thěkorěkoforěko  ád  procěkoss  thádt  ádffěkocts  thěko  ěkontirěko  sociěkoty,  ádnd thěkorěkoforěko  it  is  věkory

importádnt to intěkográdtěko olděkor pěkooplěko into roádd trádffic in thěko sádfěkost mádnněkor possiblěko.

With ádgěko, ěkověkory individuádl běkogins to fěkoěkol chádngěkos in both měkontádl ádnd physicádl conditions,

áds wěkoll  áds  chádngěkos in pěkorcěkoption,  ěkospěkociádlly  chádngěkos of  thěko sěkonsěkos.  All  thěkosěko chádngěkos

significádntly ádffěkoct rěkosponsěkos to trádffic situádtions, thěkorěkoby incrěkoádsing thěko probádbility of

ádn incorrěkoctly ěkovádluádtěkod situádtion.

Thěko objěkoctivěko of thěko pádpěkor is to crěkoádtěko ád fádcěkolift of Sodykodád Fádbiád, ád cádr so populádr ádmong

Czěkoch ádnd forěkoign drivěkors, which měkoěkots thěko rěkoquirěkoměkonts both in těkorms of sádfěkoty áds wěkoll

áds  in  těkorms of  fádcilitádting  control  ádnd physicádl  comfort,  iděkoádl  for  thěko  group of  olděkor

drivěkors.

Kěkoy words: old ádgěko, hádndicádp, ádutomobilěko mobility, Sodykodád Fádbiád, fádcilitádtion
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1 ÚVOD

              Mohlo by sěko zdádmt někosmyslněkom zádbymvádt sěko stádmrovímm v mládmdím. Mládmdím mádm bymt vzrusovujímcím,

ádkcovním, v těkonto cováds bychom někoměkoovli myslěkot nád stádmrnutím. Prověkosto jěko to zovivotním ěkotádpád, ktěkorádm sěko

někovyhněko nikomu z nádms. Někoovkoho zádstihněko drovímvěko, někoovkoho pozděkoovji. Alěko nikdo mu někoutěkocověko.  

              Vybrádlád jsěkom si toto těkommád, protozověko mádmm umctu k zovivotnímm cěkostádmm ád zkusověkonostěkom

stádrěkomho covlověkoovkád. Vádmzovímm si jěkoho věkoovdomostím. V dádmvnymch dobádmch bylo stádmrovím ctěkoovno ád pokládmdádmno

zád moudrěkom. Co sěko změkoovnilo, zověko dněkos jěko tomu nádopádk. 

              Codyádsto sěko bádvímm sěko stádrymmi lidmi. Jsou smutním, címtím sěko vystrcověkoni zěko spolěkocovnosti, mádjím

pocit, zověko uzov nikoho někozádjímmádjím. Někomádjím zovádmdněkom ádktivity, provádmtěkolěko. Budím sěko s pocitěkom, zověko jsou

sádmi. A tádk vycovkádmvádjím nád smrt. Mnohdy děkosímtky lěkot. 

              Ptádmm sěko jich, procov někotrádmvím cováds s vnoucovádty, rodinou. Existujěko prověkoci i spoustád

orgádnizovádnymch  ádktivit  pro  stádrěkom lidi.  Krouzovky,  prověkodnádmsovky.  Mubzověkoměko  spolěkocovněkoov někoovco

nádjímt...  ,,Nád to uzov jsěkom moc stádrádm''  ,  ,,Jádk bych sěko tádm dostádlád.''  odpovímdádjím ád  nád dubkádz

zádklěkopou holěkomi o podládhu. Někojsou stádrěkom, ádlěkosponov co sěko kádlěkondádmrovnímho věkoovku tymcověko, zub covádsu

sěko vsovádk zádkousl do jěkojich těkoovlěkosněkom schrádmnky.  Sodypádtněkoov chodím,  suzovujím jěko  bolěkosti ád zdrádvotním

problěkommy. Spolěkocovněkoov sěko sovpádtnymm dusověkovnímm stádvěkom sěko, z drovímvěko sovádrmádntnímch dádm, stádmvádjím

stádrověkony. 

              Stádmrovím jěko poslěkodním ěkotádpou zovivotád, po ním uzov nádmslěkodujěko jěkon smrt. Alěko to někoznádměkonádm, zověko

ho prozovijěkoměko věko strádchu ád ocověkokádmvádmním koncěko. Nádopádk. Stádmrovím někomádm bymt smutněkom. Procov sládvit

pouzěko nádrozěkoním, bád prádmvěkoov koněkoc si musímměko uzovímt co někojlěkompěko.

              Prověkomymsovlěkolád jsěkom, jádk by sěko dádlo tádkovymm liděkom pomoci. Odpověkoovď provisovlád zádmhy.

Bádbicovkád  potrověkobovádlád  odvěkomzt  k  lěkomkádrovi.  Po  jěkojímm  pěkoovti  minutověkomm  nádstupovádmním do

ádutomobilu nádmslěkodovádly vymcovitky o nádsověkom někozádmjmu k jěkojím osoběkoov ád někoochotěkoov jím odvěkomzt kádm

potrověkobujěko,  kdyzov onád  sádmád  někomubzověko.  Vládkěkom  ád  ádutobusěkom  jěko  pro  ni  doprádvád  těkomměkoovrov

někomozovnádm, dímky opěkorovádnymm kycovlímm. Alěko onád prověkoci chcěko jěkozdit zád znádmmymmi ád provádmtěkoli. Kdyby

tádk někoměkoovlád sovpádtněkom nohy, uzov by sěko nádms někomusěkolád doprosovovádt ád jěkozdilád by si sádmád. A prádmvěkoov

tádm vzniklo těkommád měkom bádkádládmrovskěkom prádmcěko.
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              V těkoorěkotickěkom covádmsti bádkádládmrovskěkom prádmcěko sěko zádbymvádmm stádmrovímm ád stádmrnutímm sádmotnymm.

Zkoumádmm  ádspěkokty  stádmrnutím,  změkoovny  jádk  v  obládsti  psychiky,  tádk  i  po  strádmncěko  fyzickěkom.

Zádměkoovrovuji sěko nád problěkommy stádmrovím ád hádndicádpub. Zohlěkodnovuji stádmrnutím spolěkocovnosti.

              Dádmlěko rověkosovímm problěkomádtiku sěkoniorub v doprádvěkoov, zádobímrádmm sěko stádtistikádmi někohod ád

vhodnostím ádutomobilub pro stádrěkom ád hádndicádpovádněkom osoby.

              V covádmsti poslěkodním formuji ádutomobil, ktěkorym by svymm tvádrěkom, věkolikostím ád vybádvěkonímm

splnovovádl  komfortním ád  běkozpěkocovnostním nádmroky,  vhodnym pro  skupinu  stádrsovímch  ád

hádndicádpovádnymch sěkoniorub.

              Potrověkobád mobility jěko dublěkozovitádm v kádzovděkomm věkoovku. Mymm címlěkom jěko vytvorovit ádutomobil,

ktěkorym by  pomohl  těkomto  skupiněkoov k  nádmvrádtu  do  spolěkocovnosti.  Dímky  někoovmuzov by  stádrovím,

hádndicádpovádním liděkom mohli zádcovímt  opěkoovt zovímt,  věkoovnovádt sěko rodiněkoov,  provádmtěkolubm, ádktivitádmm. Chtěkoovlád

bych jim doprovádmt pocit, zověko někomusím bymt nád nikom zádmvislím ád pomoci jim tádk uzovímt si poslěkodním

ěkotádpu zovivotád co mozovnádm někojlěkopsovímm zpubsoběkom.
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1    ANALÝZA

1.1  Stáří a Stárnutí

              ,, Co je stáří a kdy začíná?ˮ tak přesně tímto dotazem jsem prolomila ticho a pohodu

nedělního oběda. Dobu jsem si  nemohla vybrat vhodnější,  neb přítomna byla i  babička.

Vidličky  se  zastavily  v půli  cestě  k ústům  a  pohledy  směřovaly  právě  k  ,  v čele  sedící,

babičce. Ta lehce zesinala, polkla, sjela nás vražedným pohledem a odvětila něco ve smyslu,

že jsme drzí. Jen malinkou chviličku bylo ticho. Načež ho bezostyšně prolomil můj nejmladší

bratr – ,, ve 40ti! ,, . Starší bratr ze smíchu nafouknul tváře a lehce se sesunul ku podlaze.

Mamka se zašklebila v zoufalém úsměvu a taťkovi, ze šoku, vypadl jeden z posledních vlasů,

co mu na hlavě ještě zůstaly. Nehledě na babičku, jež házela střídavě odstíny světle šedé a

rudé,  neb  ona  by  dle  propočtů  měla  již,  minimálně,  obědvat  v domě

s nepřetržitou pečovatelkou službou. Všichni tři upnuli své pohledy na bratra, který se dál

nerušeně  ládoval  jídlem  a  který  nejspíše  dostatečně  dobře  nepropočítal  věkový  status

rodičů. O babičce nemluvě.  Následovala vzrušená debata, která mi už ale bohužel na mou

původní otázku neodpověděla …

1.2  Definice stáří a stárnutí

              Děkofinovádtěkolnost tádk komplěkoxnímho pojmu, jádko jěko stádmrovím ád stádmrnutím, jěko věkolmi obtímzovnádm,

bád dokoncěko těkomměkoovrov někomozovnádm. Někoěkoxistujěko totizov prověkosnádm ád vsověkomi uznádmvádnádm formuládcěko stádmrovím. Jěko

to jěkov vysocěko individuádmlním ád  multifádktoriádmlním,  o jěkohozov hrádnicímch sěko provou skupiny z rovádd

odbornímkub i ládikub. 

"Stárnutí je proces velmi individuální, složitý,

probíhající u různých lidí různě. Biologické stárnutí je provázeno jen velmi

pozvolným omezováním pracovních schopností následkem anatomických a

funkčních změn." 1

1 TOMESody, I., Sociádmlním politikád těkooriěko ád měkozinádmrodním zkusověkonost, s. 145
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1.3   Stárnutí

              S provibymvádjímcímm věkoovkěkom stádmrněkoměko, nádsověko vitádlitád covádsěkom klěkosádm,  těkoovlěkosnádm schrádmnkád

chádmtrádm. Orgádnismus snizovujěko svou funkci, ěkofěkoktivitu ád jěko dádlěkoko nádmchylněkoovjsovím k někojrubzněkoovjsovímm

chorobádmm. 

              Jěko mnoho ádutorub, ktěkorovím sěko zádbymvádjím procěkosěkom stádmrovím ád stádmrnutím ád problěkomádtikou s

tímm spojěkonou. Ovsověkom kádzovdym z nich nád těkonto procěkos nádhlímzovím svymm subjěkoktivnímm pohlěkoděkom.

Někoovktěkorovím k někoovmu provistupujím prověkos strádmnku biologickou …

„Stárnutí je přirozený a biologicky zákonitý proces, během

kterého se snižují adaptační schopnosti a ubývají funkční rezervy organismu. Probíhá již

od početí, ale za skutečné projevy stárnutí považujeme až pokles funkcí, který nastává

po dosažení sexuální dospělosti.“ 2

                … jiním zohlěkodnovujím psychologii 

„Stárnutí lze definovat jako progresivní nepříznivou ztrátu schopností adaptace,

způsobující zvýšenou zranitelnost, sníženou vitalitu a zhoršení životního očekávání.“ 3

              ád jiním dádmvádjím prověkodnost hlěkodisku filosofickěkommu …

„Lidský život může skončit v každém okamžiku, třeba násilím nebo nehodou. Naopak stáří

a „vyhasínání“ je přirozená, i když těžká část života, kterou se teprve uzavře a stane

celkem. Proto se jen zemřelým staví pomníky. Je to ovšem období, kdy je člověk odkázán

na pomoc druhých, podobně jako v dětství - ovšem s tím velkým rozdílem, že se od něho už

neočekávají žádné výkony. Péče o umírající je splátka dluhu a nikomu se tedy nemůže

„vyplatit“.

Starý a umírající člověk nepotřebuje jen jídlo a lékaře, ale potřebuje i prostředí, podmínky

2 KALVACH, Z., ZADAKK, Z., JIRAKK, R., ZAVAKZALOVAK, H., SUCHARDA, P., ád kol. 4)..4). Geriatrie a gerontologie. 
Prádhád: Gráddád.

3 ROKYTA, R., ád kol. 4)..8). Fyziologiěko ád pádtologickádm fyziologiěko: pro klinickou prádxi
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a podporu, aby se mohl smířit se smrtí, se sebou, s druhými a s Bohem. Na každé

neusmířené smrti je totiž cosi hrozivého, jako kdyby byla násilná. Pokusem o dodatečné

„smíření“ je pohřeb a hrob, proto bylo odmítnutí pohřbu ve starých společnostech ten

nejstrašnější trest, trest „až za hrob“.

Když ovšem Platon říká, že filosofie je „učit se umírat“, nebo Heidegger, že život je „život

k smrti“, přehánějí věc na druhou stranu. Jako kdyby jim stín smrti už předem zastínil

život. Jenže se smrtí se může smířit jen ten, kdo předtím žil. Křesťan by měl mít se smrtí

menší problém, protože ví, že je v Božích rukou a nic se mu nemůže stát; může být ovšem v

podobném pokušení věnovat se umírání místo životu.“ 4

              Alěko prověkoci jsou tu ádspěkokty, nád ktěkorymch sěko shodnou vsovichni. Těkoovmi ádspěkokty jsou

involucovním změkoovny, zádhrnujímcím kognitivním funkcěko ád komplěkotním chádmtrádmním orgádnismu.

              Stádmrnutím sěko někovyhněko nikomu z nádms. Avsovádk lisovím sěko jěkoho rychlost, ktěkorou mubzověkoměko do

jistěkom mímry  vímcěko  covi  měkomněkoov ovlivnit.  Mnozím z nádms  vsovádk  kádzovdoděkonněkoov svěkommu  stádmrnutím

nádpomádmhádjím. 

1.4  Zlozvyky napomáhající stárnutí

Špatné stravovací návyky

              Sodypádtněkom strádvovádcím nádmvyky pádtrovím měkozi nádsověko někojvěkoovtsovím zlozvyky. Mnohdy jěko v  soběkoov

nosímměko zádkorověkoněkoovny uzov od děkoovtstvím. Tádkovádm bádbicovcovinád svímcovkovádm sěko sověkosti, covi pikádntním guládmsověkok

uděkoovládm jistěkoov nádsovim chuťovymm bunovkádmm obrovskou ráddost. O to měkonsovím ráddost uděkoovládm vsověkom

ostádtnímm bunovkádmm. 

              Nád provímprádvu pokrmub nádmm obvyklěko někozbymvádm provímlisov covádsu. Prověkos děkon sěko odbymjímměko

susověkonkádmi, covi zádhádmnímměko hládd věko fádst fooděkoch. Věkocověkor pádk u těkolěkovizěko vybímlímměko lěkodnicovku ád

odplouvádmměko spádmt  jádk věkolryby. Kdyzov k tomu providádmměko konzumádci lihovin, někozbytnou pro

zádhádmněkoovním stádrostím,  ktěkorádm potrověkobujěko  zvymsověkonym provímjěkom  vitádminu  B1,  nikotin  4  ádktivním i

4 Prof. PhDr. SOKOL, J., )..5, filosof, děkoovkádn Fádkulty humádnitnímch studiím UK

13



Veronika Maříková Květen 2016

pádsivním) potrověkobujímcím vitádmímn C ád nádsověko 4 mnohdy někoovláddádtěkolněkom) chutěkoov – tu tládcověkonkád, tu

dortímk.  Mádmměko  skvěkoovlěko  nádsovládmpnuto  nád  zdrádvotním problěkommy  ád  věkolmi  ěkofěkoktivněkoov tímm

podporujěkoměko prověkodcovádsněkom stádmrnutím. 

              Codylověkoovk by sěko někoměkoovl prověkojímdádt, náddbytěkok strádvy providádmvádm prádmci trádmvicímmu umstrojím ád

ostádtnímm orgádmnubm, někohlěkoděkoov nád to, zověko dochádmzím k někochtěkoovněkommu ukládmdádmním tukub. Cozov někojměkomněkoov

ocěkonímměko  zěkojměkomnád  v lěkomtěkoov,  kdy  nád  koupádlisovti  4s prověkotěkomkádjímcímmi  sovpěkoky)  zovádmdnou  pádrádmdu

někonádděkoovládmměko. I stádtisticky umímrádjím drovímvěko ti, ktěkorovím sěko prověkojímdádjím.  Skromnost sěko těkody v tomto

provímpádděkoov vypládmcím.

              Dádlsovímm nádsovímm obvyklymm problěkomměkom jsou sládzěkoněkom nádmpojěko. Ano, jsou vymborněkom, dímky

cověkomuzov jich vypijěkoměko vímcěko  ád  jěkosovtěkoov jsměko pysovním nád  nádmsov umzovádsnym pitnym rěkozovim.  Alěko  bohuzověkol

tlěkoskádt si v zovádmdněkomm provímpádděkoov někomubzověkoměko. Měkoovli bychom dádmt prověkodnost spímsověko covistěkom voděkoov. 

Nedostatek pohybu 

              Věkolmi rozsovímrověkonymm zlozvykěkom jěko i někodostádtěkok pohybu. Jěkodnádm sěko dokoncěko o covtvrtym

vymznádcovnym rizikovym fádktor nád svěkoovtěkoov, jěkozov si provipisujěko ádzov 3,) milionub ummrtím nád cěkolěkomm svěkoovtěkoov!

Mluvímměko tu těkody o cěkolosvěkoovtověkomm problěkommu. V rádmmci britskěkomho vymzkumu zjistili odbornímci

4pro spolěkocovnosti British Hěkoádrt Foundádtion 4BHF) ád Gěkot Britádin Stádnding) děkoovsivádm fádktád. Nád

kládsickou osmihodinovou směkoovnu provipáddádm pouzěko  publ  hodinkád  fyzickěkom ádktivity.  Někoovktěkorovím

prádcovnímci prym dokoncěko posímládjím ěkomádily věkodlěko sěkodímcímmu kolěkogovi někobo odkládmdádjím potrověkobu

toádlěkoty ádzov nád dobu mádximádmlněkoov nutnou, jěkon ádby někomusěkoli vstádmvádt od prádmcěko.  Prádviděkolnym

pohyb  jěko  pro  nádmsov orgádnismus  provirozěkoněkoov věkolmi  dublěkozovitym.  Mádm vymrádznym vliv  nád  choroby

spojěkoněkom sěko  stádmrnutímm,  jádko jsou srděkocovním oněkomocněkoovním,  rádkovinád,  ostěkooporomzád covi  vysokym

krěkovním tládk. 

Někohlěkoděkoov nád to, zověko prádviděkolnym pohyb zlěkopsovujěko spádmněkok ád pomádmhádm udrzovovádt vádmhu. Dospěkoovládm

osobád by sěko těkody měkoovlád tymdněkoov věkoovnovádt ádlěkosponov 15. minut lěkohkěkom fyzickěkom ádktivitěkoov. 

    

Kouření

              Dádlsovímm někosovvádrěkom jěko zádmvislost nád nikotinu. Nikotin jěko v podstádtěkoov jěkod, dádmvkád zhrubád

od  5.  mg  věkoděko  kěko  krověkocovímm,  děkoprěkosi  děkochu  ád  koncovím smrtím.  V mádlěkomm  mnozovstvím dochádmzím

k uvolnovovádmním áddrěkonádlinu. Jěkodnád cigádrěkotád obsádhujěko zhrubád 1. mg nikotinu, z toho kurovádmk

vděkochněko 1-3 mg. Bohuzověkol někomusímměko bymt kurovádmky, ádbychom byli vystádvovádmním tádbádmkověkommu

dymmu. Nádsověko kozovním bunovky vlivěkom dymmu děkogěkoněkorujím,  pokozovkád vysychádm ád lzěko zádznádměkonádt
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drovímvěkoovjsovím objěkovovádmním vrádmsěkok. K prověkodcovádsněkommu stádmrnutím dochádmzím dímky oměkozěkoním gěkonu WRN, cozov

jěko gěkon, ktěkorym vytvádmrovím bímlkoviny. Zádmrověkonov chrádmním ád oprádvujěko DNA v kádzovděkom bunovcěko nádsověkoho těkoovlád.

Vzhlěkoděkom  k tomu,  zověko  kourov zádbrádnovujěko  tvorběkoov tohoto  gěkonu,  nádstádmvádm rychlěkojsovím stádmrnutím

orgádnismu.5 Nikotin tádkěkom ubímrádm těkoovlu, tádk dublěkozovitym, vitádmímn C, jěkohozov někodostádtěkok pádk věkoděko k

rubznymm srděkocovnímm chorobádmm, ádstmádtu, diádběkotu ád v někoposlěkodním rádděkoov k tvorběkoov rádkoviny. 

Stres

              Mnozím z nádms jsou někoustádmlěko v jěkodnom kolěko. Vsověko mádmměko nád minutku nádcovádsovádněkom ád o to

hubrověko snádmsovímměko jádkěkomkoliv sěkoběkoměkonsovím zdrzověkoním. Vsovichni to znádmměko, schubzkád zád pádmr minut ád my

stádmlěko cověkokádmměko v koloněkoov, měkoovnímcěko bádrvu jádk chádměkolěkoon. Pádk sěko nádbádlujím dádlsovím ád dádlsovím umkoly,

ktěkorěkom uzov zádmkonitěkoov dímky zdrzověkoním někostímhádmměko vubběkoc. Věkocověkor provijěkot domub, rychlěko uvádrovit, uklidit,

provímpáddněkoov sěko do toho vsověkoho jěkosovtěkoov stádrádt o děkoovti. Strěkos, strěkos, strěkos. A rádmno zádcovímnádm kolotocov

znovu. 

              UKnádvu ád strěkosověkom situádcěko mnohdy rověkosovímměko kádmvou, pojímdádmměko kilád covokoládmdy 4ád

omlouvádmměko si to obádlovádmnímm někorvub), poprovímpádděkoov rubznymmi ěkoněkorgickymmi nádmpoji, ktěkorěkom ádlěko

pomohou jěkon chvilkověkoov, nádvímc mádjím někobládhym vliv nád nádsověko zdrádvím. Strěkos potrověkobujěko zoviviny, ád

proto si jěko běkorěko z nádsověkoho těkoovlád, to sěko potom sypěko jádk doměkocověkok z kádrěkot. Provádmzím nádms bolěkosti

hládvy, někoustádmládm umnádvád, ztrádmcímměko koncěkontrádci. Nádsověko těkoovlo ztrádmcím vitádlitu, stádmrněkoměko.6

Nedostatek sexu

              Sěkox prospímvádm nádsověkomu zdrádvím ád to z hlěkodiskád jádk dusověkovnímho tádk sádmozrověkojměkoov

fyzickěkomho. Byť nád sěkoxuádmlním ádbstiněkonci jěkosovtěkoov nikdo někozěkomrověkol,  mubzověko  někodostádtěkok sěkoxuádmlním

ádktivity  vymrádzněkoov ovlivnit  nádmsov psychickym covi  fyzickym stádv.  Mimo individuádmlnímho  potěkoovsověkoním

provinádmsovím rováddu  zdrádvotnímch  pozitiv.  Zmímrnovujěko  strěkos  ád  nádpěkoovtím,  zvysovujěko  imunitu,  zlěkopsovujěko

odolnost  kádrdiovádskuládmrnímho  systěkommu,  věkodlěko  toho  tádkěkom zvysovujěko  sěkoběkověkoovdomím,  intimitu

měkozi  pádrtněkory  ád  snizovujěko  bolěkost.  Nádopádk  jěkoho  někodostádtěkok  mubzověko  věkomst  k někourotickymm

potímzovímm,  problěkommubm  s  ěkorěkokcím někobo  vádginismu  ád  v někoposlěkodním rovádděkoov i  náddvádmzěko  ád

děkoprěkosivnímm stádvubm. 

Slunce

5 CodyPZP [onliněko]. Dostupněkom z: http://www.cpzp.cz/cládněkok/)638-.-Nikotin-zrychlujěko-stádrnuti.html
6 PRAVAKJAK[onliněko]. Prádhád, 13. .3. ).16, [cit. ).16-.4-.3] Dostupněkom z: http://prádvádjád.cz/strěkosěkom-
stádrněkoměko/
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    Sluncěko sicěko dodádmvádm těkoovlu, tolik potrověkobnym, vitádmímn D, s někodostádtěkocovnou ochrádnou pokozovky

sěko ádlěko stádmvádm sluněkoovním někoběkozpěkocovnou ádktivitou. Pokud někopouzovijěkoměko kvádlitním ochrádnu prověkod UV

zádmrověkonímm, nádsověko  pokozovkád sěko vysusovujěko, koládgěkonovádm vládmknád sěko rozpáddádjím,  tvorovím sěko vrádmsky ád

někopěkoovkněkom pigměkontověkom skvrny. Plěkoť jěko trověkobád chrádmnit v zimnímch i lěkotnímch obdobím. 

Kosmetika

    Po cěkolym děkon jsměko vystádvěkoni covádmstěkocovkádmm smogu ád prádchu. Plěkoť potrověkobujěko dymchádt ád to

zěkojměkomnád v noci. Pokud věkocověkor někoodstrádnímměko vsověkochěkon mádkěko-up, někobo hubrověko, pokud jděkoměko

spádmt nádlímcověkoněkom, nádsověko pokozovkád někoskutěkocovněkoov trpím, pomry sěko ucpádmvádjím ád dochádmzím kěko ztrádmtěkoov vitádlity

ád pruzovnosti.

1.5  Stáří

              Stádmrovím sádmotněkom jěko věkolmi individuádmlnímm procěkosěkom, někoprovijděko zěko dněko nád děkon, někodádm sěko

spěkocifikovádt dlěko prověkosnymch prádviděkol. Jěko to někoodmyslitěkolnádm soucovádmst nádsovich zovivotub, zádmvěkoovrěkocovnádm

kádpitolád nádsověkoho bytím.

,,Stáří je označení posledních etap ontogenetického vývoje člověka. Jedná se

o projev a důsledek involučních změn probíhajících různou rychlostí a s výraznou

inter-individuální variabilitou." 7

1.5.1  Kdy je člověk starý?

              Urcověkoním stádmrovím jěko věkolmi subjěkoktivnímm umkolěkom, ktěkorym sěko měkoovním v zádmvislosti nád věkoovku

hodnotitěkolěko.  Prubměkoovrnym těkoěkonádgěkor  vyhodnotím trovicádmtnímkád  jádko  stádrěkomho.  Sádmi  vsovádk  pádk,

7 KALVACH, Z., ZADAKK, Z., JIRAKK, R., ZAVAKZALOVAK, H., SUCHARDA, P., ád kol. 4)..4). Geriatrie a gerontologie. 
Prádhád: Gráddád.
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s rostoucímm  věkoovkěkom,  posunujím hrádnici  stádmrovím vymsověko  ád  vymsověko.  V mnohymch  provímpádděkoch  vsovádk

někoznádmměko prověkosnym věkoovk jěkodincěko, v tomto provímpádděkoov tádk hodnotímměko dlěko jěkoho vzhlěkodu. Těkoovzovko nád

ulici  oslovímměko osobu s otádmzkou ohlěkodněkoov jěkoho věkoovku.  Biologickěkom změkoovny  jsou vsovádk  věkolmi

individuádmlním. Nádrádzímměko nád sěkodmděkosádmtnímkád, ktěkorěkommu bychom jěkon stěkoovzovím tipovádli 5. ád nádopádk

mubzověkoměko potkádt jěkodincěko, ktěkorym vykádzujěko znádmmky stádmrovím prověkos to, zověko jěkoho věkoovk někoprověkokrocovil 4.

lěkot. Kádzovdym jěkodiněkoc mádm odlisovnou gěkoněkotickou vymbádvu, zovijěko rozdímlnymm zovivotěkom, uznádmvádm rubzněkom

hodnoty.  Někoovktěkorovím mohou  v osmděkosádmti  lěkotěkoch  běkoovhádt  mádrádtony,  ádvsovádk  někopádmádtujím si

udádmlosti  prověkoděkosovlěkomho  dněko.  Dádlsovím nádopádk mohou  prospěkorovádt  sloním pádměkoovtím,  ovsověkom dímky

někomoci sotvád dojdou pro rohlímky. Funkcovním věkoovk covlověkoovkád jěko těkody někosmímrněkoov těkoovzovko měkoovrovitěkolnym.

V tádkověkomm provímpádděkoov jěko nád mímstěkoov vyhodnotit  psychickěkom,  fyzickěkom ád sociádmlním ádspěkokty,  jěkojich

vymvoj  ád  vymkon.  V kádzovděkomm  provímpádděkoov věkoovk  ádni  fyziologickěkom opotrověkoběkoním někoním oprádmvněkoovnymm

měkoovrovímtkěkom. Stádrovím jsměko pouzěko tádk, jádk sádmi sěko stádrovím címtímměko.

              Pokud mádmměko stádmrovím děkoovlit, dlěko oběkocnymch kritěkomriím, děkoovlímměko nádmslěkodovněkoov :

- chronologický věk – od obdobím nádrozěkoním prověkosněkoov vyměkozujěko věkoovk dádněkomho jěkodincěko

- biologický věk – hodnotím biologickěkom stádmrnutím orgádnismu 

- sociální věk – urcovujěko chovádmním jěkodincub v dádněkomm věkoovku dlěko spolěkocověkonskymch měkoovrovímtěkok

-  psychologický  věk  -  poukádzujěko  nád  individuádmlním vnímmádmním věkoovku  kádzovděkomho  jěkodincěko

z hlěkodiskád jěkoho psychickěkom strádmnky

1.5.2  Chronologický věk

              Zád oběkocnym ukádzádtěkol stádmrovím sěko povádzovujěko věkoovk kádlěkondádmrovním. Těkody dobád, ktěkorádm uplyněko od

nádsověkoho nádrozěkoním. 

              Ovsověkom i těkonto ukádzádtěkol sěko měkoovním dlěko vymvojěko spolěkocovnosti, kděko někoustádmlěko dochádmzím

kěko znádcovněkommu  posunu.   Nádprovímkládd  kolěkom  roku  18..  byl  stádrymm  covlověkoovkěkom  oznádcovovádmn

jěkodiněkoc s věkoovkěkom okolo 4.ti  lěkot.  Do roku 189. uzov sěko  hrádnicěko stádmrovím posunulád nád 5. lěkot.

V soucovádsněkom doběkoov sěko tádto hrádnicěko pohybujěko okolo 65 roku zovivotád. 
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              Tádkěkom prubměkoovrnym věkoovk dozovitím sěko někoustádmlěko zvysovujěko. U muzovub sěko hovorovím o 71 lěkotěkoch, zověkony

zovijím, v prubměkoovru, o někoovco děkomlěko, ccád 78 lěkot. Stádmrovím mubzověkoměko dádmlěko děkoovlit dlěko věkoovku nád vysokěkom stádmrovím ád

kměkotstvím.

              Hádrtl ád Hádrtlovádm 4)..., s.53.)vykládmdádjím těkormímn sěkonior jádko  „označení občanů

starší 60 let; v ČR tvoří 18 % populace (1998), ve větších městech i více; jde o celonárodně i

celosvětově vzrůstající trend“

Jěkonzověko jěko toto oznádcověkoním vhodněkom? Vzovdyť stádmrovím jěko prověkoci věkolmi individuádmlním, co sěko tymcověko strádmnky

psychickěkom,  tádk i  fyzickěkom.  Stádrym covlověkoovk  někomusím vzovdy někomst  typickěkom znádky stádmrovím ád  nádopádk

mláddym mubzověko vykádzovádt znádmmky stádmrovím.

              Věko stádrověkoovku sěko tímmto těkommádtěkom zádbymvádl rovímmskym filosof Mádrcus Tullius Cicěkoro,

ktěkorym límcovil rozdímly měkozi stádrymm covlověkoovkěkom ád dímtěkoovtěkom, z hlěkodiskád jěkojich psychiky. 

,,Při velkých výkonech nezáleží na tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale na rozvaze,

vážnosti a správných názorech, a to jsou přednosti, o které stáří nejen není ochuzováno, ale

které mu dokonce přibývají.ˮ 8

              V novověkoovku to byl pádk Jádn AKmos Koměkonskym, kdo pěkoriodizovádl lidskym zovivot, provicověkomzov

muzověko věko věkoovku 35 – 4) lěkot oznádcovil jádko stádrěkomho ád kměkotstvím od 4) roku ád vymsověko. V 17. Stolěkotím

sěko jěkon věkolmi mádmlo jěkodincub dozovilo věkoovku 65 lěkot ád vímcěko, proto bylád hrádnicěko stádmrovím, nád dněkosovním

zvyklost, tádk nímzko. 

„Existuje  odhad, podle nějž se v prehistorických dobách stáří nedožíval nikdo, a až do

sedmnáctého století překročilo pětašedesátý rok života  pravděpodobně jen jedno procento

populace. Do devatenáctého století se toto číslo zvýšilo přibližně o čtyři procenta“ 9

Sádmm Koměkonskym sěko vsovádk dozovil věkoovku 78 lěkot.

             Stádmrovím sádmotněkom, Jádn AKmos Koměkonskym, děkoovlil nád stádtněkom, obtímzovněkom ád sěkosovlěkom ád sádmm jěkoj chádmpádl

jádko rovnocěkonnou soucovádmst zovivotád. 

,,Stáří je součástí života, proto je součástí školy a tato škola musí mít své učitele, předpisy,

cíle a disciplínu.ˮ

Vytvorovil systěkomm poznádtkub o vymucěko někojěkon děkoovtím, ádlěko i dospěkoovlymch, vcověkotněkoov sěkoniorub.

8 CICERO,M.,T., 106 – 43př.n.l.
9 IAN STUART-HAMILTON, 41999), Psychologiěko stádmrnutím, str.13
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,, Co je slabé, musí dostat pomoc a podporu. A protože stáří je nejslabší ze všech etap života,

nesmí být zanedbávané a zbavené pomoci. ˮ 10

              V poslěkodním doběkoov jěko někojvímcěko rozsovímrověkon provímstup Svěkoovtověkom zdrádvotnickěkom orgádnizádcěko,

ktěkorádm děkofinujěko stádmrovím jádko: ,,období života, kdy poškození fyzických či psychických funkcí se

stává významně manifestní při srovnání s předešlými životními obdobími" 11 

SZO sěkostádvilád pěkoriodizádci lidskěkomho zovivotád, ktěkorěkom zádrováddilád do covtyrov skupin. 1)

• 45 – 59 lěkot strověkodním, někobo těkomzov zrádlym věkoovk

• 6. –74 lěkot vysovsovím věkoovk někobo rádnněkom stádmrovím

• 75 – 89 lěkot stádrověkockym věkoovk, někoboli sěkonium, vládstním stádmrovím

• 9. lěkot ád vymsověko dlouhověkoovkost

              Mádsádrykovád univěkorzitád v Brněkoov ád Vymzkumnym umstádv prádmcěko ád sociádmlnímch věkoovcím prověkodli

vymzkum, v otádmzcěko stádmrovím, u cověkoskymch obcovádnub. Z tohoto vymzkumu vzěkosovlád rováddád zádjímmádvostím.

Dvádcěkotilěkotím liděkom hodnotím stádmrovím dlěko věkoovkověkomho koěkoficiěkontu. Těkody pokud jěko covlověkoovku sověkoděkosádmt lěkot,

poprovímpádděkoov jěko v pěkonzi, dlěko mláddsovímch gěkoněkorádcím jěko ádutomádticky povádzovovádmn zád stádrěkomho.

Věko covtyrovicěkoti lěkotěkoch uzov věkoovk někoním tádk umplněkoov rozhodujímcímm měkoovrovímtkěkom. Tádto gěkoněkorádcěko chádmpěko

stádmrovím jádko někomozovnost postádrádt sěko o sěkoběko sádměkomho, covi někoschopnost zovímt tádk, jádko drovímvěko. 

Sodyěkoděkosádmtnímci mímním, zověko dokud jěko nic někobolím ád címtím sěko v porovádmdku – někojsou stádrovím.

„Je vidět, že pro mladé je věk jen číslo, zatímco ti starší vědí, že starý je ten, kdo se tak cítí.“13

              Dímky rozdímlněkom prubměkoovrněkom děkomlcěko zovivotád v  rubznymch covádmstěkoch svěkoovtád, sěko v otádmzcěko vnímmádmním

stádmrovím nádmzory znádcovněkoov rozchádmzěkojím.

V zádostádlymch covádmstěkoch Afriky jěko prubměkoovrnádm děkomlkád dozovitím kolěkom 4. roku zovivotád.  Nád rozdíml

tomu nádprovímkládd v Jádponsku sěko tádto hrádnicěko pohybujěko kolěkom věkoovku 8.ti lěkot.  Dlěko toho sěko

odvímjím pohlěkod tádmnímch obyvádtěkol nád věkoovkovou hrádnici stádmrovím.

10 JAN ÁMOS KOMENSKYK, 41948)
11 HASodyKOVCOVAK, 4199.), Fěkonoměkomn stádmrovím, str. 56
12 PACOVSKYK,V., 41981) Gěkorontologiěko. 1. vyd. Prádhád: Avicěkonum
13 PORTAKL PRO AKTIVNIK SENIORY [onliněko]. VIDOVICodyOVAK, L. , ádutorkád vymzkumu, .5. .8. ).14, [cit. ).16-
.4-.3], Dostupněkom z: http://www.i6..cz/cládněkok/děkotádil/)67/kdy-zádcinádměko-stádrnout-věko-tricěkoti-ádněkobo-nikdy
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1.5.3  Biologický věk

              Biologickym věkoovk urcovujěko stádv nádsověkoho orgádnismu. Zohlěkodnovujěko mímru involucovnímch změkoovn

ád hodnotím mímru opotrověkoběkoním, dlěko cověkohozov srovnádmvádm věkoovk orgádnismu s věkoovkěkom chronologickymm.

              Rozdíml měkozi chronologickymm ád biologickymm věkoovkěkom vyjádmdrovil prubkopnímk cověkoskěkom

gěkoriádtriěko 

F. Tvádroh nádmslěkodovněkoov: 

,,Rozdíly mezi nimi mohou být velmi značné. Biologický věk je těžko hodnotitelný

oproti kalendářnímu věku, který se řídí datem narození. Je možné jej definovat jako souhrn

všech možných příznaků, podle nichž lze ohodnotit celkovou zdatnost jedince, což jsou jeho

subjektivní příznaky, oproti objektivním příznakům stáří, které mohou být dlouhou dobu

skryty. Je důležité, aby byly včas odhaleny chorobné stavy, které stáří nepozorovaně

provázejí a včas léčeny. Proto musíme rozlišovat obtíže, které s sebou přináší stáří jako

takové, od nemocí, které stáří provázejí a jsou jimi popřípadě zhoršeny. " 14

              Nád rozdíml od chronologickěkomho věkoovku mubzověkoměko věkoovk biologickym do urcovitěkoov mímry ovlivnit

svymm  zovivotnímm  stylěkom.  Bohuzověkol  sěko  zděko  vsovádk  promímtádjím i  vlivy,  ktěkorěkom uzov ovlivnit

14 BASodyTECKYK, J. Gěkorontopsychiádtriěko. Prádhád: Avicěkonum, 1994, str. 96
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někodokádmzověkoměko. Nádmsov biologickym věkoovk  urcovujím změkoovny v tkádmnímch,  DNA, bunovkádmch ád orgádmněkoch ád

dádlsovím fádktory, ktěkorěkom mohou nádmsov kádlěkondádmrovním věkoovk posunout ádzov o ). lěkot oběkoovmád směkoovry.

              Gěkoněkotikád jěko v tomto provímpádděkoov nád viněkoov věko zhrubád ).%, zbytěkok pádk jěko nád zovivotnímm

prostrověkodím ád  zdrádvotnímch  problěkomměkoch.  V nádsovím DNA nádlěkozněkoměko  tzv.  těkoloměkory,  ktěkorěkom mádjím

zádmsáddním vymznádm.  Sádmotnádm bunovkád  tyto  těkoloměkory  někodokádmzověko  obnovit.  Tádkzověko  covímm  jsou

těkoloměkory krádtsovím, tímm vímcěko stádmrněkoměko. Stádv jěko to těkody někovrádtnym. Pokud by sěko těkoloměkory zvládmdly

sádmy obnovovádt někobo ádlěkosponov někozkrádcovádt, nádmsov zovivot by sěko tímm prodlouzovil o 1. – 3. lěkot.

Sodypádněkoovlsovtím věkoovdci z Nádmrodnímho cěkontrád pro vymzkum rádkoviny 4CNIO) v rocěko )..7 dokádmzádli

toto  zkrádcovádmním zvrádmtit  u  pokusnymch  ládborádtornímch  mysovím,  prodlouzovili  jim  tádk  zovivot,  u

rocovnímch mysovím, ádzov o )4%. Dosádmhli toho pomocím těkoloměkorádmzy – ěkonzymu schopněkomho obnovy

těkoloměkoru –  vlozověkoněkommu  do  DNA.  Tyto  ládborádtorním mysovi  pádk  dokoncěko  vykádzovádli  vysovsovím

zdrádvím ád nizovsovím mímru stádmrnutím.

„Stárnutí v současné době není považované za nemoc. Vědci ho ale čím dál více vidí jako

původce neduhů, jako je inzulínová rezistence nebo kardiovaskulární nemoci, jejichž výskyt

roste s věkem. Když vyléčíme stárnutí buněk, zabráníme těmto nemocem,“  15

              Stádv biologickym mubzověkoměko urcovit nádprovímkládd dlěko stádvu zubub ád dádmsním, kádpádcitou plic,

krěkovnímmi ád jádtěkornímmi těkosty, těkostěkom intěkoligěkoncěko ád prověkoděkovsovímm dlěko stádvu nádsověkoho srdcěko. 

1.5.4  Sociální věk

„Každý stárnoucí a starý člověk je členem nějakého společenství. Společnost

má přijímat stáří jako přirozenou realitu a starou subpopulaci jako svou nedílnou

součást. Cílem je nikoliv segregace, ale integrace! Při porušení tohoto

paradigmatu může vzniknout mnoho klinicky významných problémů.“ 16

15 VTM E15, [onliněko]. Mádriád A. Bládsco, spoluádutorkád studiěko, Dostupněkom z: http://vtm.ěko15.cz/noděko/48.9

16 PACOVSKYK, V. Gěkoriádtrickádm diádgnostikád. str. )5.
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              V historii bylo stádmrovím uctímvádmno ád plněkoov ádkcěkoptovádmno. Stádrym covlověkoovk byl povádzovovádmn zád

nositěkolěko kultury,  zkusověkonostím ád tráddic. Zád Rodyímmskěkom rěkopubliky to bylád prádmvěkoov ráddád stádrsovímch,

ktěkorádm měkoovlád vysokěkom rozhodovádcím prádvomoci. Věko strověkodověkoovku fungovádlád věkolkádm měkozigěkoněkorádcovním

solidádritád,  stádrovím liděkom byli  soucovádmstím rodiny,  kděko  syn  sěko  stádrádl  o  rodicověko  vymměkoovnou  zád

prověkoněkochádmním mádjěkotku. V těkom doběkoov sěko vsovádk vysovsovímho věkoovku dozovilo jěkon věkolmi mádlěkom mnozovstvím lidím,

proto sěko několzěko divit, zověko stádmrovím bylo jádkymmsi symbolěkom vzděkoovládmvádmním,  prověkodádmvádmním zkusověkonostím,

informádcím ád ověkoovrověkonymch postupub. Nyním sěko o těkonto informádcovním kádnádml, stádrádjím mádsovádm měkomdiád ád

stádmrovím jěko odsouvádmno do pozáddím.  

              V dněkosovním doběkoov jizov někoním stádmrovím provímnosěkom pro spolěkocovnost, bád nádopádk jěko chádmpádmno jádko

obdobím, kdy u jěkodincěko po intěkolěkoktuádmlním strádmncěko dochádmzím k chádmtrádmním, nádsbímrádněkom zkusověkonosti ád

věkoovdomosti ztrádmcěkojím vymznádm ád dádmlěko sěko jizov někorozvímjím.  Stádrym covlověkoovk běkorěko ohlěkody jěkon nád svěkom

potrověkoby ád někoběkorěko nád sěkoběko sociádmlním povinnosti.  Azov 7.% cověkoskěkom populádcěko hodnotím nádmrubst

sěkoniorskěkom populádcěko někogádtivněkoov. 17

,,Sociální věk se vztahuje ke společenskému očekávání

určitého chování adekvátně k biologickému věku. Západní společnost očekává, že lidé, kteří

překročili šedesátku, se budou chovat v zásadě klidně a usedle, a proto také není

překvapivé,

že za znak počátku stáří se považuje ukončení pracovního poměru a odchod do důchodu.

V některých primitivních společnostech je stáří chápáno jako odměna za zbožný život."18

,, Stáří je typické úbytkem a proměnou

sociálních rolí". Příčiny těchto změn mohou být různé:

1. Sociálně podmíněnou změnou role je odchod do důchodu. Starý člověk ztrácí svou

individuálně specifickou profesní roli, která měla určitou sociální prestiž, a stává se

anonymním důchodcem, jehož role příliš velkou prestiž nemá.

2. Změna mnoha dalších rolí je podmíněna biologicky. Starý člověk ztrácí roli

manželského partnera a získá roli vdovce či častěji vdovy. Může onemocnět a získat

roli nemocného. Z tohoto důvodu může ztratit i soukromí svého domova a získat

novou roli, roli pacienta léčebny dlouhodobě nemocných nebo obyvatele domova

důchodců.

17 VIDOVICodyOVAK, L. Stádmrnutím, věkoovk ád diskriminádcěko – nověkom souvislosti. str.34
18 HAMILTON, 41999), Psychologiěko stádmrnutím
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3. Ztrátu některých rolí ovlivňují ekonomické faktory. Takové ztráty jsou sekundárním

důsledkem odchodu do důchodu. Důchodce musí více šetřit a vzdát se některých

požitků, vázaných na peníze. Nebude si moci dopřát totéž co dříve a navíc se mohou

objevit nové výdaje, které dříve neměl. Například náklady na léky, dietní potraviny,

pomoc v domácnosti. Úroveň konzumu má svůj sociální význam, člověk jím

demonstruje svůj status. 19

1.5.5  Psychologický věk

              Nádms psychologickym věkoovk jěko umzcěko spjádt s věkoovkěkom biologickymm. Pokud nádsověko těkoovlo fungujěko

běkoz problěkommub,  címtímměko sěko svěkoovzovím ád  zdrádvím,  ád  tudímzov i  mláddím.  Pokud nádmm vsovádk  orgádnismus

někoprádcujěko  jádk  mádm,  vsověkochno  nádms  bolím,  mádmměko  rováddu  zdrádvotnímch  problěkommub,  nádmsov

psychologickym věkoovk sěko zvysovujěko ád my si provipáddádmměko někosmímrněkoov stádrovím. 

„Psychika geronta představuje soubor vlivů, které

se proplétaly, vzájemně na sebe působily, narůstaly anebo se ztrácely, a to od jeho

dětství.“20

,, Jednota duševních vlastností, která je založená na jednotě tělesné konstituce a utváří se v

jeho společenských vztazích." V průběhu normálního stáří tedy dochází k řadě změn a

člověk se stává více podoben sobě samému. Může se změnit jeho hierarchie hodnot, kdy do

popředí se dostávají hodnoty nové na místo těch starých. Pokud ovšem člověk nenalezne

náhradní hodnoty za hodnoty staré (ztracené), mohou se u něho objevit pochybnosti o

smyslu vlastního života. To se však stává pouze v extrémních případech. Za normálních

okolností stáří postupuje pomalu, harmonicky, pozvolna, člověk si ho ani neuvědomuje." 21

              Dublěkozovitádm jěko i osobnost jěkodincěko ád tád zubstádmvádm po věkoovtsoviněkoov zádchovádmnád. Obvyklěko sěko

zhorsovujím pouzěko  funkcovním schopnosti-  pádměkoovť,  vnímmádmním,  mysovlěkoním.  Chádrádktěkoristickěkom rysy

osobnosti s provibymvádjímcímm věkoovkěkom zímskádmvádjím nád intěkonzitěkoov.

„Obecně se negativní vlastnosti každého člověka s léty zvýrazňují.

19 VAKGNEROVAK, M. ,4)...) Vymvojovádm psychologiěko
20 PEKAROVICody 41984), str. 3.
21 KREJCodyIKRodyOVAK 41998), Vymvojovádm psychologiěko
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Říkává se, že stáří karikuje povahu. Kdo byl v mládí šetrný, bývá ve stáří lakomý. Kdo

vyhledával slovní šarvátky a cítil se v nich jako ryba ve vodě, dospívá ve stáří do podoby

nesnášenlivého a vztahovačného kverulanta. Stárnoucí krasavice, neschopna akceptovat

proces stárnutí jako přirozený běh života, bývá hašteřivá, pomstychtivá a dokonce i zlá.“22

„Vytvoří-li si člověk kladné etické hodnoty, které respektuje celý život, je

i způsob stárnutí hodnotnější, schopnost adaptability je lepší, a tím je i psychická stránka

funkčního věku kvalitnější.“ 23

1.6   Psychologické a  biologické aspekty seniorského

věku

              Postupěkom lěkot sěko věko fyziologii ád psychologii jěkodincěko oděkohrádmvádjím změkoovny souvisěkojímcím sěko

stádmrnutímm  orgádnismu.  V roviněkoov psychologickěkom mubzověkoměko  pozorovádt  změkoovny  v chovádmním,

prozovímvádmním,  jěkodnádmním ád  dokoncěko  i  lěkohkěkom změkoovny  osobnosti.  Z hlěkodiskád  fyziologickěkomho

zádznádměkonádmvádmměko změkoovny kognitivnímch funkcím ád změkoovny smyslub. 

1.6.1  Změny v oblasti psychiky

              Stádmrovím sěkobou provinádmsovím umbytěkok  vitádlity  ád  ěkoněkorgiěko,  cozov sěko  projěkovujěko  zěkojměkomnád

zpomádlěkonímm psychomotorickymch funkcím ád sěkonzomotorickěkom funkcovním koordinádcěko .  I rutinním

covinnosti sěko postupěkom covádsu stádmvádjím zdlouhádvěkoovjsovímmi ád nádmádmhádvěkoovjsovímmi. Rodyěkocov ád gěkostikuládcěko sěko

zvolnovujěko. Chubzěko zpomádlujěko. Dádmlěko dochádmzím kěko zpozovděkoovním psychickymch pochodub ád rěkoádkcovnímho

covádsu.  )4 Někoobvyklěkom někojsou  ádni  poruchy  osobnosti  ád  rozhodovádcímch  schopnostím.  Stádrym

22 JEDLICodyKA, V. Prádktickádm gěkorontologiěko. str. 14

23 GREGOR, O. Stádmrnout to jěko kumsovt. str. 117

24 PIDRMAN, V., KOLIBAKSody, E., Změkoovny jěkodnádmním sěkoniorub. 1. vyd. Prádhád: Gádlěkomn, 1)..5. 189 s
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covlověkoovk jěko, věko věkoovtsoviněkoov provímpáddub, konzěkorvádtivním. Hubrověko sěko áddádptujěko nád změkoovny prostrověkodím ád jěkon

těkoovzovko  snádmsovím nověkom situádcěko.  Snímzověkonímm  vnímmádmním dochádmzím k umzkostnymm stádvubm,  někojistotěkoov ád

strádchu.  Prověkostádmvádm dubvěkoovrovovádt  novymm  liděkom,  zpubsobubm ád  věkoovcěkom,  rádděkoovji  prěkofěkorujěko  stádrěkom

osvěkoovdcověkoněkom postupy ád zkusověkonosti. 

              Krádmtkodobádm pádměkoovť stádgnujěko. Avsovádk „slovní zásoba stejně jako jazykové znalosti

zůstávají zpravidla zachovány.“25 Zhorsovujěko sěko schopnost zádpádmádtovádtěkolnosti novymch věkoovcím.

Sěkonior si covádstokrádmt někovzpoměkoněko nád udádmlosti prověkodchozímho dněko, ádlěko obvyklěko si věkolmi dobrověko

ád do děkotádilub vybádvím nád zádmzovitky z děkoovtstvím.  „Starší lidé mají lepší paměť systematickou než

mechanickou, lépe a déle si pamatují poučení, kterých se jim v průběhu života dostalo.“ )6

              Stádrovím liděkom covádsto trpím pocity měkomněkoovcěkonnosti, pocitěkom běkozmoci, umzkostnymmi stádvy. To

zpubsobujěko  covádstěkom změkoovny nádmládd,  rozmrzěkolosti,  smutěkok.  Uzádvímrádjím sěko  do sěkoběko,  upáddádjím do

vzpomímněkok ád minulosti.

„Současně je stáří provázeno i povahovými

změnami, zejména umíněností, přecitlivělostí, vztahovačností, nedůvěrou a jistým

zdětinštěním. Ve stáří se však také dřívější povahové rysy jaksi zvýrazňují v pozitivním

i negativním směru.“27

              Pocit  osádměkoovlosti  covádsto  provichádmzím s odchoděkom  do  dubchodu,  kdy  covlověkoovk

někodobrovolněkoov ztrádmcím kontádkty s lidmi. V někoposlěkodním rovádděkoov jěko to pádk ummrtímm pádrtněkorád.  

              Britskádm spolěkocovnost Cádmpádign to End Loněkoliněkoss oznádcovilád osádměkoovlost zád rozsádmhlym

problěkomm ohrozovujímcím zdrádvím podobněkoov jádko cěkolozovivotním kourověkoním,  covi oběkozitád. Osádměkoovlost pádk

vymrádzněkoov ovlivnovujěko  nádms  zovivotním styl,  věkoděko  k někodostádtku  pohybu,  sovpádtnymm  strádvovádcímm

nádmvykubm ád zpubsobujěko děkoprěkosěko.)8

              Vymzkum dokoncěko poukádmzádl nád to, zověko sádmotád vymrádzněkoov zvysovujěko riziko Alzhěkoiměkorovy

choroby ád zhorsovujěko imunitním systěkomm.

              Podlěko studiěko provádmděkoovněkom nád Univěkorsity of Cádliforniád mubzověko bymt sádmotád i znádcovněkoov

nádkádzovlivádm.  Dímky  někodubvěkoovrovivosti  k ostádtnímm  liděkom  sěko  pádk  sádmm  sěkonior  stádmvádm pro  ostádtním

jěkodincěko  někodubvěkoovryhodnymm.  Někojcovádstěkoovji  sěko  lzěko  osádměkoovlostím nádkádzit  od  provímtěkolěko  ád  to

s prádvděkoovpodobnostím 4.–65%.  

25 JEDLICodyKA, V. Prádktickádm gěkorontologiěko. str. 15. 
26 GREGOR, O. Stádmrnout to jěko kumsovt. str. 116.
27 NAKONECodyNYK, M. UKvod do psychologiěko. str. 391.
28 VITALIA.cz [onliněko]. 16. .5. ).11 .:.., [vid. ).16-.4-).]. Dostupněkom z: 
http://www.vitádliád.cz/cládnky/osádměkolost-zkrádcujěko-zivot/

25



Veronika Maříková Květen 2016

             Osádměkoovlost zádcovímnádm pozvolnád pocitěkom, zověko svěkoovt jěko pro nádms někoprovádmtěkolskěkom mímsto. Toto

proroctvím sěko vsovádk covádsěkom zádcovněko nádplnovovádt.

1.6.2  Změny smyslového vnímání

              Kádzovdym zovivym orgádnismus potrověkobujěko kěko svěkommu zovivotu rovímdímcím měkochádnismy. Codylověkoovk 4 ád

rováddád dádlsovímch zovivocovichub) mádm pro prověkonos těkoovchto informádcím vyvinuty smyly.  

              Smyslověkom vnímmádmním jěko v zovivotěkoov kádzovděkomho covlověkoovkád někopostráddádtěkolněkom, někopomádmhádm nádmm

jěkon  k  prověkozovitím ád  oriěkontádci,  nymbrzov umozovnujěko  tzv.  sociádlizádcovním áddádptádci  ád  zádrovádzěkoním do

spolěkocovnosti.  Uzov od nádrozěkoním,  byť smysly někojsou jěkosovtěkoov dokonádlěko vyvinuty, vnímmádmměko svěkom

okolím. Postupěkom covádsu sěko rozvímjěkojím ád my tádk mubzověkoměko ostrověko vnímmádt obrádzy, vubněkoov, sluchověkom

vjěkomy  ád  cěkolkověkoov svěkoovt  kolěkom  nádms.  Věko  věkoovtsoviněkoov provímpáddub jsou  rolěko  jěkodnotlivymch  smyslub

vyvádmzověkony. 

              Mubzověko sěko stádmt, zověko jěkodiněkoc, v dubslěkodku chyby vymvojěko, někomoci, covi umrádzu, o jěkoděkon zěko

smyslub provijděko. Jěko objěkoktivněkoov prokádmzádmno, zověko pokud sěko tádk stádněko, dokádmzověko covlověkoovk zbymvádjímcím

smysly dádlěkoko lěkompěko vyuzovímt. 

              Jádko sěko po nádrozěkoním smysly rozvímjěkoli,  s provibymvádjímcímm věkoovkěkom dochádmzím k jěkojich

děkogěkoněkorádci,  cozov věkoděko  kěko  snizovovádmním kádpádcity  mozku.  Sěko  snizovovádmnímm  smyslovymch  funkcím

dochádmzím k mylněkommu vyhodnocovádmním prostrověkodím ád situádcím. 

"Vnímání je spojeno s rozeznáváním percipovaných objektů na základě minulé zkušenosti.

Podílejí se na něm všechny poznávací procesy, a proto případné poruchy mohou být

projevem postižení různých funkcí" 29

1.6.3  Změny zraku

29 VAKGNEROVAK, 41999), str. 41..
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          Zrádk jěko nádsovímm někojdublěkozovitěkoovjsovímm smyslěkom, dímky někoovmuzov jsměko schopni vnímmádt ádzov 9.%

informádcím. Zrádkovádm ostrost dosádhujěko mádximád zhrubád věko 3.ti lěkotěkoch ád dlouho si udrzovujěko

vysokou umrověkonov. A to ádzov do 7.ti lěkot. Nádsověko ocovi vsovádk zádcovímnádjím stádmrnout jizov kolěkom 4.. roku

zovivotád.  Po  65.  rocěko  sěko  zvysovujěko  vymskyt  chronicko-děkogěkoněkorádtivnímch  oněkomocněkoovním okád  -

gládukomu, sěkonilním mádkuládmrním děkogěkoněkorádcěko símtnicěko ád kádtádrádkty.  Po 8.. rocěko sěko pádk pocověkot

těkoovchto oněkomocněkoovním rádpidněkoov zvysovujěko. 3.    

Nevidíme okem, ale mozkem. Mozkové buňky se nemohou obnovovat. Věkem podmíněná

ztráta 7-10% na objemu,  váze a  počtu  mozkových buněk je  hodnocena jako normální.

Ztráty nad 10% jsou již patologické. Na zmenšení objemu mozku se podílí i ztráta vody a

proteinů v mozkových buňkách. Třetina starších lidí má v mozku podobné změny, jaké se

vyskytují u Alzheimerovy choroby, ale nemá žádné obtíže.

Mozek spotřebuje 20% kyslíku potřebného pro celé tělo, přestože se na celkové váze těla 

podílí  jen 2%. Právě proto vyžaduje velmi dobré prokrvení a mnoho energie. Energie se

tvoří 

v mitochondriích nervových buněk, jejichž aktivita je ve vyšším věku snížená. Následkem je

pak  snížení  schopnosti  poznávat.  Zpomalené  zpracovávání  nových  informací  spolu  se

zhoršením sluchu vede u starších lidí ke zhoršení orientace v komplexních situacích.31

               Zhorsovujěko sěko akomodační schopnost, tj. schopnost zádostrovovádt nád rubzněkom vzdádmlěkonosti,

prověkoděkovsovímm  pádk  nád  blímzko.  Jěkodinci  tádk  někojcovádstěkoovji  děkoovládm problěkomm  prověkocovímst  si  noviny  covi

rozěkoznádmvádt oblicověkojěko.

              Dádmlěko dochádmzím kěko zhorsovovádmním schopnosti ostrověkoním covi k umplněkom ztrátě zrakové ostrosti,

cozov zpubsobujěko  problěkommy  s otrověkonímm  nád  děkotádily  covi  někoschopnost  ostrověko  viděkoovt  nád  rubzněkom

vzdádmlěkonosti.  Azov trovi  covtvrtiny lidím nádd 75 rok zovivotád disponujěko zrádkovou ostrostím .,5, cozov

stádcovím nád  umcovádst  v silnicovnímm  provozu.  Avsovádk  tito  lidím bymvádjím nádmchylněkoovjsovím nád  oslněkoovním,  hubrověko

vnímmádjím jáds  ád  kontrádst  ád  hubrověko  rozěkoznádmvádjím drobněkoovjsovím znádky.  Rodyěkosověkonímm jěko  nosověkoním brymlím ád

zvymsověkonímm kontrádstu měkozi slěkodovádnymmi prověkodměkoovty 4 cověkornádm jěko lěkompěko viděkoovt nád bímlěkomm pozáddím

někozov nád sověkodivěkomm).

30 I-BRÝLE[onliněko]. [vid ).16-.4.).]. Dostupněkom z: http://www.i-brylěko.cz/inděkox.php?áddr=5&docid=66
31 I-BRÝLE[onliněko]. [vid ).16-.4.).]. Dostupněkom z: http://www.i-brylěko.cz/inděkox.php?áddr=5&docid=66
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              Nád zhorsověkoním zrádku sěko podímlím i  snížení vnímání jasu sítnicí. Postupěkom věkoovku sěko

zornicěko zuzovujěko ád covocovkád ztrádmcím nád prubhlěkodnosti. Oproti ).ti lěkotěkommu jěkodinci dosádhujěko mímrád

vnímmádtěkolnosti jádsu, u 6.ti lěkotěkomho covlověkoovkád, pouzěko jěkodněkom trověkotiny. 

              Oproti tomu, z hlěkodiskád kontrastu, potrověkobujěko ádzov 7.% lidím, nádd 6. lěkot, trovikrádmt věkoovtsovím

kontrádst někozov ).lěkotym jěkodiněkoc. Mubzověko zád to zvymsověkonym sklon v covocovcěko, vytvádmrověkojímcím zádmvoj,  ktěkorym

snizovujěko  mnozovstvím svěkoovtlád,  provichádmzěkojímcímho  do  okád,  ádzov o  jěkodnu  trověkotinu.  V někodostádtěkocovněkomm

osvěkoovtlěkoním jěko dokoncěko vnímmádmním kontrádstu dublěkozovitěkoovjsovím někozov zrádkovádm ostrost. 

              Zádmkádly v covocovcěko  věkodou dádmlěko  kěko  změně  vnímání  barevnosti.  Stádrsovím liděkom vidím

v nádzovloutlymch  odstímněkoch.  Zvymsověkonádm ádbsorpcěko  modrěkom bádrvy  nád  símtnici  zpubsobujěko  horsovím

vnímmádmním modrěkom ád fiádlověkom bádrvy. Avsovádk bádrvy kolěkom zovlutěkomho spěkoktrád – orádnzovovádm, cověkorvěkonádm,

zovlutádm – jsou rozěkoznádtěkolněkom poměkoovrněkoov snáddno. Těkonto problěkomm nádstádmvádm u jěkodincub nádd 8. lěkot,

ádvsovádk mohou sěko v mímrnymch formádmch projěkovit uzov v drovímvěkoovjsovímm věkoovku. 

              S přibývajícím věkem dochází i k omezování zorného pole. Ztráta kostní hmoty u

starších lidí postihuje i očnici. Očnice se zvětšuje, oko klesá níže a okraje očnice začnou

omezovat zorné pole.  Oproti  20letému se  může u 60letého zúžit  zorné pole  až  o  50%.

Senilní  ptóza  a  ochablost  kůže  horního  víčka  omezují  horní  část  zorného  pole.  Těkonto

problěkomm jěko věkolicěko někoběkozpěkocovnym zěkojměkomnád u rovidicovub.  Věkem podmíněné změny ve smyslových

buňkách sítnice a v pigmentovém epitelu sítnice působí difuzní, téměř rovnoměrné snížení

schopnosti  rozlišovat  jemnější  rozdíly  intenzity  světla  v  celém  zorném  poli.  V  periferii

sítnice je ztráta světelných receptorů větší, což vede ke zhoršování prostorové orientace.

              Zpomádlěkoněkom poznádmvádmním jěko nádmslěkodkěkom jádk stádmrnutím mozku, tádk i snímzověkoním vnímmádmním jádsu

nád símtnici. Codyímm tmádvsovím obrádz nád símtnici, tímm děkomlěko trvádm jěkoho rozpoznádmním ád to ádzov o 5.% oproti

).lěkotěkommu covlověkoovku. Zpomádlěkoním rozpoznádmvádmním věkoděko kěko zpomádlovádmním rěkoádkcím, cozov mubzověko mímt

fádtádmlním nádmslěkodky zěkojměkomnád v silnicovnímm provozu. 

              Věko stádmrovím jěko ádzov trojnádmsobněkom nebezpečí úrazu ád to dímky někodostádtěkocovněkoov rychlěkommu

vyhodnocěkoním situádcěko ád zvymsověkoněkom rěkoádkcovním doběkoov potrověkobněkom k proviměkoovrověkoněkom rěkoádkci nád někoběkozpěkocovím

pádmdu.

Porucha vidění je často provázena i poruchou sluchu, zvláště vnímání vysokých tónů.

Následné zpomalené poznávání působí potíže zvláště v silničním provozu, kdy snížení

vidění a sluchu musí být nahrazováno a kompenzováno dříve získanými zkušenostmi a

zvýšenou pozorností. Věkem však klesá i výkonnost této senzoricko-vizuální paměti a pro

stárnoucí je stále obtížnější orientovat se v komplexních situacích a koncentrovat se na

nové informace.
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    Pro  stádmrnoucímho  jěkodincěko  jěko  zrádk  mimorovádmdněkoov dublěkozovitym.  Jěkoho  někodostádtěkocovnádm covinnost

zpubsobujěko stádrsovímm liděkom problěkommy někojěkon v mobilitěkoov ád osobním soběkoovstádcovnosti, ádlěko pubsobím

někogádtivněkoov i nád jěkojich psychiku ád dusověkovním rovnovádmhu, někozrovímdkád kdy zpubsobujěko děkoprěkosěko ád

zvymsověkoněkom riziko umrádzu.3)

1.6.4  Změny sluchu

,,Žádný tvor nemá tak citlivý a jemný sluch jako žena - ta slyší, i když upadne trochu popele

z cigarety na koberec.ˮ Vittorio de Sica

          Byť sluch někoním nádsovímm někojdublěkozovitěkoovjsovímm smyslěkom, provijímmádmměko, pomocím někoovj, znádcovnou covádmst

informádcím.  Sluch  několzěko  vyrováddit,  zvuky  vnímmádmměko  od  nádsovich  prvnímch  chvil  ádzov do  těkoovch

poslěkodnímch.  Obklopujím nádms  věko dněko,  v noci.  S jěkoho pomocím rozěkoznádmvádmměko někoběkozpěkocovím,  dádmvádm

zádmkládd rověkocovi, podněkoovcujěko v nádms ádktivitu. 

              S nádrozěkonímm mádmměko kádzovdym urcovitěkom mnozovstvím sluchovymch buněkoovk, ktěkorěkom postupěkom

covádsu děkogěkoněkorujím. A tvorbád novymch uzov někoním mozovnádm. S věkoovkěkom sěko kvádlitád sluchu snizovujěko, ádlěko

sádmotnym procěkos zádcovímnádm jizov v dospěkoovlosti, kdy věkolicěko zádmvisím nád prostrověkodím, věko ktěkorěkomm zovijěkoměko,

prádcujěkoměko. Cozov sěko tymkádm prověkoděkovsovímm děkoovlnímkub prádcujímcímch v někoprověkotrzovitěkomm hluku. 

              Osládběkoním sluchu vymrádzněkoov snizovujěko kvádlitu zovivotád. Jizov kolěkom pádděkosádmtěkomho roku zovivotád

zádcovímnádjím bymt  problěkomměkom  sládbsovím zvuky.  Někodoslymchádvost  bymvádm věkoovtsovinou  oboustrádnnádm.

Zpocovádmtku jsou postizověkony jěkon vysokěkom tomny, jěkojichzov ztrádmtád někoním, pro běkoovzovnym, zovivot problěkomměkom.

Ovsověkom  kolěkom  6..  těkomho  roku  zovivotád  jizov covlověkoovk  prověkostádmvádm vnímmádt  i  zvuky  nád  strověkodnímch

frěkokvěkoncímch, jěkojichzov ádbsěkoncěko někoním pro prádktickym zovivot iděkoádmlním, někoboť sěko jěkodnádm o frěkokvěkoncěko

někozbytněkom pro porozuměkoovním rověkocovi. V hlubokymch tomněkoch obvyklěko někomádm sěkonior problěkomm vubběkoc. 

              Pro stádrověkockou někodoslymchádvost jěko typickádm zhorsověkonádm srozumitěkolnost rověkocovi. Stádrym

covlověkoovk rověkocov slysovím, ádlěko hubrověko jím rozumím. Těkonto problěkomm sěko jěkosovtěkoov znádmsobím ztímzověkonímm podmímněkok,

jádko jěko okolním hluk covi vímcěko hládsub nádjěkodnou. Jěko věkolmi dublěkozovitěkom provizpubsobit stádrěkommu covlověkoovku

svubj projěkov. Snímzovit tomn hládsu, zrověkotěkolněkoov vyslovovádt, mluvit pomádlěkoji ád hlěkoděkoovt do tvádmrověko, ádby

měkoovl  sovádnci  porozuměkoovt  sděkoovlěkoním.  Nádprosto někoprovímstojněkom jěko  krovicověkoním,  stádrym covlověkoovk  ho vnímmádm

věkolmi intěkonzivněkoov ád ádzov s bolěkostím ád umlěkokěkom. Dádmlěko jěko vhodněkom nádlěkomzt optimádmlním vzdádmlěkonost tádk,

32 I-BRÝLE[onliněko]. [vid ).16-.4.).]. Dostupněkom z: http://www.i-brylěko.cz/inděkox.php?áddr=5&docid=66
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ádby někodochádmzěkolo k utládcovovádmním osobnímho prostoru, ádlěko ádbychom si byli jistím, zověko nádms sěkonior

uslysovím.

              Sěko stádrověkockou někodoslymchádvostím sěko v 5. – 6.% dostádvujím usovním sověkolěkosty. Jěkodnádm sěko o

věkolmi někoprovímjěkomnym problěkomm. Intěkonzivním zvukověkom vjěkomy někomádjím zovádmdněkom zdrojěko zvěkoncovím,  tyto

problěkommy bymvádjím cěkomvnímho pubvodu ád lěkomcovkád jěko věkoovtsovinou jěkon věkolmi mádmlo umspěkoovsovnádm. 

"Tepny,  zvláště  krkavice,  mi  začaly  tak  silně  bít,  že  jsem jejich  tepot  nejen  cítil,  nýbrž

dokonce slyšel. K tomu přistoupilo silné hučení v uších, a to hučení bylo trojí nebo spíše

čtvero, totiž: temný a hluboký bzukot, jasnější šum, jako když teče voda, velmi ostrý hvizdot

a ten tepot, o kterém jsem mluvil a jehož údery jsem mohl snadno spočítat, aniž jsem si

ohmatal puls nebo se rukama dotkl těla jinde..." Jean-Jacques Rousseau33

              Poruchy sluchu mádjím věkolkym dopádd i nád lidskou psychiku. Vymrádzněkoov snizovujěko kvádlitu

zovivotád  ád  to  zěkojměkomnád  v obládsti  spádmnku,  kognitivnímch  funkcím,  snímzověkoním fyzickěkomho,

ěkomocionádmlnímho ád sociádmlnímho fungovádmním v dádlsovímch lěkotěkoch.34 Jěkodiněkoc, ktěkorym hubrověko slysovím, mubzověko

trpěkoovt smutkěkom, frustrádcím, děkoprěkosím, někojistotou. Izolujěko sěko od spolěkocovnosti, címtím někopochopěkoním

zěko strádny druhymch, mnohdy jěko vystádvěkon posměkoovchu. 

1.6.5  Změny inteligence

              Pohlěkod nád intěkoligěkonci stádrěkomho covlověkoovkád jěko věkolmi spornym. Nád jěkodněkom strádněkoov vidímměko

moudrěkomho jěkodincěko, ktěkorym prosověkol zovivotěkom, nádsbímrádl mnoho zkusověkonostím ád prosověkol mnohymmi

situádcěkomi.  Nád  strádněkoov druhěkom jěko  děkozoriěkontovádnym ád  děkoměkontním stádrověkoc,  ktěkorym si  někomubzověko

vzpoměkonout, co měkoovl dněkos k oběkoovdu. 

              K poklěkosu intěkoligěkoncěko věko stádmrovím provispímvádjím mnohěkom fádktory jádko gěkoněkotickádm vymbádvád,

stupěkonov dosádzověkoněkomho vzděkoovládmním,  sociádmlním podmímnky. Stupěkonov poklěkosu jěko rychlěkojsovím u jěkodincub,

ktěkorovím byli uzov od zádcovádmtku měkomněkoov schopním. Dublěkozovitym jěko i těkoovlěkosnym ád dusověkovním stádv, covi schopnost

sěkoběkokriticovnosti svěkomho intěkolěkoktu. 

              Oběkocněkoov umlohy, ktěkorěkom vyzováddujím pímli ád zkusověkonosti plním sěkoniorovi stěkojněkoov, covi dokoncěko lěkompěko

někozov mláddsovím jěkodinci.  Co  sěko  ovsověkom  tymcověko  věkoovtsovímho  mnozovstvím informádcím,  dubvtipu,  rověkosověkoním

33 ONADNES.cz[onliněko]. 9. lěkodnád 1999, [cit. ).16- .4-)1].Dostupněkom z: http://onád.idněkos.cz/usni-sěkolěkost-
pěkokěkolněko-utrpěkoni-nikoli-od-dádblád-fěkog-/zdrádvi.ádspx?c=99.1.7_1))3.8_zdrádvi_jup
34 FISCHER ěkot ádl.,4)..9), str. 351.  
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problěkommověkom situádcěko  běkoz  cěkolozovivotněkoov nádbytymch  zkusověkonostím,  v tomto  ohlěkodu  stádrsovím liděkom

sěkolhádmvádjím. 

              Dádlo by sěko rovímci, zověko covlověkoovk si věkoovkěkom zádchovádm svou moudrost ád zkusověkonosti, ádvsovádk uzov

někoním tádk bystrym ád dubvtipnym jádko drovímvěko.

1.6.6  Změny paměti 

Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o

předchozích zkušenostech. Jde o proces vštěpování, uchovávání a vybavování zkušenosti.35

              Poruchy pádměkoovti věko stádmrovím někojsou nicovímm někoobvyklymm. Ovsověkom těkonto problěkomm mnohdy

nádstádmvádm uzov v dospěkoovlosti,  kdy sěko  vsovádk  mubzověko  jěkodnádt  o  někoběkozpěkocovněkom oněkomocněkoovním mozku.

Avsovádk  i  stádrověkockádm děkoměkoncěko  jěko  někomoc,  ktěkorádm prověkos  prvotním lěkohkěkom poruchy  pádměkoovti  mubzověko

skoncovit  ádzov někověkoovdomímm  o  svěkomm  vládstnímm  zovivotěkoov.  Jěkodiněkoc  pádk  bloudím i  nád  soběkoov dobrověko

znádmmymch mímstěkoch ád někozrovímdkád kdy dochádmzím k umplnymm změkoovnádmm chovádmním ád poruchádmm rověkocovi. 

              Lidskym mozěkok jěko plněkoov vyvinut věko věkoovku )5 lěkot, potěkom sěko zádcovněko jěkoho stádv zhorsovovádt.

Pokud  někoním vyuzovímvádmn,  podobněkoov jádko  svádl,  zádcovněko  ztrádmcěkot  svou  funkci.  Po  prověkokrocověkoním

hrádnicěko 3.ti lěkot mubzověkoměko zádcovímt pozorovádt lěkohkěkom potímzověko sěko zádpádmádtovádmvádmnímm ád problěkomměkom

soustrověkodit sěko nád vímcěko věkoovcím nádjěkodnou. Věkoovdci sěko domnímvádjím,  zověko 5.% jěkodincub po prověkokrocověkoním

6.ti lěkot jěko postizověkono tzv.  věkoovkěkom ovlivněkoovnymm zhorsověkonímm pádměkoovti.  Po sěkodmděkosádmtcěko těkonto

pocověkot stoupádm nádd 7. %. 36

1.6.7  Fyziologické změny

    Sěko stádmrovímm provichádmzěkojím i problěkommy po strádmncěko fyzickěkom. Orgádmny jsou vlivěkom covádsu ád někomocím

opotrověkobovádněkom, pohybověkom obtímzověko někoodmyslitěkolněkom ád bolěkosti jsou nád děkonnímm porovádmdku. 

35 WIKIPEDIA[onliněko]., nádposlěkody ěkoditovádmno ). 4. ).15 v )):45, [cit. ).16- .4-)1]. Dostupněkom z: 
https://cs.wikipěkodiád.org/wiki/Pádm%C4%9B%C5%A5

36 IPSEN[onliněko]., 1 Ipsěkon ).14, [cit. ).16- .4-)1]. Dostupněkom z: http://www.ipsěkon.cz/informádcěko-pro-
sirokou-věkorěkojnost/poruchy-pádměkoti
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1.7   Zdravotní postižení

              Kdo z nádms mubzověko rovímci, zověko jěko umplněkoov zdrádmv. Zdrádvím jěko někouvěkoovrovitěkolněkoov proměkoovnlivěkom. Jěkodnádm sěko

o cěkolosvěkoovtovou otádmzku ád s provibymvádjímcímm věkoovkěkom těkonto problěkomm jěkon símlím. V cěkolěkom nádsovím populádci

sěko odháddujěko zhrubád 1.% jěkodincub sěko zdrádvotnímm postizověkonímm.  U děkoovtím jěko  procěkonto nizovsovím,

oproti tomu věko skupiněkoov nádd 8. lěkot věkoovku sěko odháddujěko ádzov 5.% zdrádvotněkoov postizověkonymch osob.

              Hrádnicěko měkozi postizověkonímm ád někopostizověkonímm někoním zcěkolád jádsněkoov vytycověkonád. 

Osoba se zdravotním postižením (OZP)

„ Člověk, který má taková funkční omezení, že to vytváří mimořádné požadavky na jeho

životní, případně pracovní podmínky."37

              Tádkovym covlověkoovk potrověkobujěko pěkomcovi ád pomoc sěko zvládmdádmnímm běkoovzovnymch děkonnímch umkonub, jádko

jěko pěkomcověko o sěkoběko sádmotněkomho, hygiěkonád, provímprádvád ád podádmvádmním strádvy, ádtd. 

              Rěkoádkcěko jěkodincěko nád postizověkoním jěko zcěkolád individuádmlním, v  zádmvislosti nád typu postizověkoním, ád

zdád  jěko  postizověkoním vrozěkoněkom covi  zímskádněkom.  Zdrádvotním postizověkoním ovlivnovujěko  někojěkon  covlověkoovkád

sádmotněkomho, nymbrzov cěkolěkom jěkoho okolím.  Mnohdy hrozím jěkoho vyrovádzěkoním zěko spolěkocovnosti, proto jěko

trověkobád  pomoci  mu  rěkoádlizovádt  ádktivity  ád  covinnosti,  ktěkorěkom budou  prěkověkoncím sociádmlnímho

vyloucověkoním ád pomohou mu intěkogrovádt sěko zpěkoovt.

„Z  posudkověkomho  hlěkodiskád  jěko  stupěkonov postizověkoním vyjádmdrověkon  nádprov.  providěkoovlěkonímm  invádlidnímho

dubchodu

covi lěkogitimádcěko TP, ZTP, ZTP- P.“4Votádvád ád kol., )..3. s. 1))

Typy postižení

              U osob sěko zdrádvotnímm postizověkonímm mubzověkoměko rozlisovit  někoovkolik typub ád stupnovub

postizověkoním.Dlěko typu rozděkoovlujěkoměko nádmslěkodovněkoov :

1. Tělesné postižení- poruchy hybněkomho umstrojím

37 VOTAVA ád kol., 4)..3), str. 11.
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2. Zraková postižení- někovidomím ád sládbozrádcím nád podkládděkoov umrádzub ád děkogěkoněkorádcím

3. Sluchová postižení- někoslysovímcím ád někodoslymchádvím od nádrozěkoním ád v prubběkoovhu zovivotád

4. Postižení vnitřními chorobami- někomoci civilizádcovním 4 kádrdiádci, ádstmádtici, stomici, ádj.)

5. Mentální postižení- od mládmdím ěkoxistujímcím snímzověkoněkom rozumověkom schopnosti rubzněkomho stupněkoov

6. Demence- zrychlěkonym umbytěkok rozumovymch schopnostím věko stádrsovímm věkoovku

7. Psychiatričtí pacienti- hládvněkoov psychotici 4 schizofrěkoniěko, ěkondogěkonním děkoprěkosěko )

8. Samostatné těžší poruchy řeči- covádsto v kombinádci s jinymm postizověkonímm

9. Kombinovaná a další postižení38

              Vzhlěkoděkom k těkommádtu bádkádládmrovskěkom prádmcěko sěko budu zádbymvádt pouzěko postizověkonímmi, ktěkorěkom

někoním v rozporu sěko silnicovnímmi zádmkony ád ktěkorěkom umozovnovujěko postizověkonymm jěkodincubm sádmostádtněkoov

rovímdit ádutomobil.  

              Vsověkochny tyto ádspěkokty,  jádk psychologickěkom,  tádk biologickěkom,  vymrádzněkoov ovlivnovujím

fungovádmním sěkoniorád v silnicovním doprádvěkoov.

1.8   Stárnutí populace

1.8.1  Demografický vývoj ve světě

              Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) uvádí, že

obyvatelé ve věku nad 65 let tvoří v Asii přibližně 9 % obyvatelstva, v Severní Americe 11 %

a v Evropě 

13 %. Podle údajů  Evropské konference ministrů dopravy (ECMT/CEMT) se předpokládá,

že v následujících padesáti letech ve státech, sdružených v Organizaci pro hospodářskou

spolupráci a rozvoj (OECD), naroste počet lidí starších 65 let ze současných 87 milionů na

175  milionů.  Je  předpoklad,  že  za  stejné  období  se  počet  osob  starších  80 let  zvýší  ze

současných 16 milionů na 47 milionů. To znamená, že podíl seniorů v populaci se zvýší ze

současných přibližně 15 %  na 20 - 30 % populace.39

38 Diplomovádm prádmcěko[onliněko]., Brno, 4)..6), [cit. ).16- .4-)1], dostupněkom z: 
https://is.muni.cz/th/845)/pěkodf_m/Diplomovád_prádcěko.pdf
39 NKCPU, [onliněko]., Fakultní nemocnice v Motole, (2013), [cit. ).16- .4-)3], dostupněkom z: 
http://www.nkcpu.cz/stádrsi-clověkok-v-silnicni-doprádvěko-1).).html
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1.8.2  Demografický vývoj v Evropě

              Běkoovhěkom druhěkom poloviny ).. Stolěkotím sěko v Evropěkoov prohloubilo populádcovním stádmrnutím

obyvádtěkolstvád. 

Absolutní počet seniorů starších 65 let se více než zdvojnásobil ze 46 mil. v roce 1950 na

112 mil. v roce 2000 a jejich podíl v celkové populaci se zvýšil z 8% na 14%. V následujících

padesáti letech bude stárnutí obyvatelstva dominantním demografickým procesem Evropy.

Evropa  je  v  současnosti  demograficky  nejstarším  regionem  světa  a  podle  populačních

prognóz OSN (revize z roku 2000, střední varianta) si tuto pozici udrží i nadále. Zejména

po roce 2030 se její prvenství ještě podstatně zvýrazní.40

              Dímky snímzověkoním pocovtu obyvádtěkolstvád v  poslěkodnímch lěkotěkoch budou sěkoniorovi nádd 65 lěkot, do

budoucnád, jěkodinou rostoucím skupinou. Pocověkot děkoovtím ád osob v produktivnímm věkoovku klěkosněko o

3.%, nádopádk pocověkot sěkoniorub sěko zdvojnádmsobím z 14% nád )8%. V rocěko ).5. uzov lzěko ocověkokádmvádt

dvádkrádmt vímcěko jěkodincub nádd 65 lěkot někozov děkoovtím do 15 lěkot. Soucovádsnym stádv ád ocověkokádmvádnym vymvoj sěko

ovsověkom v jěkodnotlivymch zěkomímch lisovím z dubvodu plodnosti, ummrtnosti ád migrádci. 

40 DEMOGRAFIE[onliněko].,.8.11.)..5, [cit. ).16- .4-)3], dostupněkom z: http://www.děkomográdfiěko.info/?
cz_děkotádil_cládnku&ádrtclID=).1
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Tabulka 1 - Stárnutí obyvatelstva vyspělých regionů světa

Tabulka 2 - Pořadí evropských zemí podle podílu osob ve věku nad 65 let (v %)
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1.8.3  Demografický vývoj v ČR

              Stádmrnutím obyvádtěkolstvád prověkodstádvujěko problěkomm pro cěkolou spolěkocovnost. Nád jěkodnu strádnu

sěko  vymrádzněkoov zvysovujěko  nádděkoovjěko  nád  dozovitím,  nád  strádněkoov druhěkom vsovádk  rěkogistrujěkoměko  snímzověkonou

plodnost  zověkon,  cozov věkoděko k snímzověkoním podímlu  děkoovtím do  15ti  lěkot.  Nád pocovádmtku  )1.  stolěkotím jěkosovtěkoov

prověkovádzovovádl  pocověkot  děkoovtím nádd  pocovtěkom  sěkoniorub.  V dněkosovním doběkoov jizov slozovkád  stádrymch  lidím

pěkorcěkontuádmlněkoov prověkovádzovujěko ád stádv sěko buděko náddádmlěko zhorsovovádt. 

Důsledky  demografického  stárnutí  se  dotýkají

všech sfér sociálního a ekonomického vývoje a

nejčastější  obavy  vyvolávané  změnou  věkové

struktury  se  pojí  s  udržitelností  financování

důchodového  systému,  růstem  nákladů  na

sociální  zabezpečení  a  zdravotní  péči  a

nedostatkem pracovních sil na trhu práce.41

              V rocěko ).55 by jizov podíml sěkoniorub mohl tvorovit dokoncěko trověkotinu cěkolěkom spolěkocovnosti.

Těkonto nádmrubst by uzov někozádsádhovádl pouzěko do slozovky děkoovtím,  ádlěko i do populádcěko produktivnímch

obyvádtěkol Codyěkoskěkom rěkopubliky.

Změkoovny sěko promímtnou zěkojměkomnád věko skupiněkoov sádmotnymch sěkoniorub. Zatímco v roce 2010 tvořily

třetinu ze všech seniorů osoby ve věku 65-69 let, v roce 2065 bude tato věková skupina

zaujímat pouze 15 %.  Absolutně i relativně se tak zvýší zastoupení seniorů ve věku 70 a

více let. Přesněji řečeno, věková skupina 70-79 by měla ve srovnání s rokem 2010 vzrůst

téměř dvojnásobně, skupina osob ve věku 80 a více let dokonce více než čtyřnásobně42.  A

prádmvěkoov skupinád  sěkoniorub věko  věkoovku  8.ti  lěkot  mádm dublěkozovitěkom dubslěkodky  pro  spolěkocovnost,  někoboť

vyzováddujěko někojvímcěko zdrádvotním ád sociádmlním pěkomcověko. 

41 DEMOGRAFIE[onliněko]., )3..3.).1), [cit. ).16- .4-)3], dostupněkom z: http://www.děkomográdfiěko.info/?
cz_děkotádil_cládnku&ádrtclID=8)4
42 DEMOGRAFIE[onliněko]., )3..3.).1), [cit. ).16- .4-)3], dostupněkom z: http://www.děkomográdfiěko.info/?
cz_děkotádil_cládnku&ádrtclID=8)4
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Tabulka 3 - Vývoj složení obyvatelstva v ČR podle hlavních věkových skupin (v %)

Obrázek 2 - Vývoj dětské a poproduktivní složky
obyvatelstva v ČR
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1.9  Senior řidičem

V cověkoskěkom rěkopublicěko jěko moměkontádmlněkoov vímcěko někozov jěkoděkon ád publ milionub sěkoniorub věko věkoovku nádd 65 lěkot.

A toto covímslo buděko náddádmlěko stoupádt. Avsovádk věkoovk někoním dubvoděkom procov sěko vzdádmt ádutomobilověkom

mobility. Cěkostovádmním vládkěkom covi ádutobusěkom jěko v mnohád provímpádděkoch pro sěkoniory někopohodlněkom

ád  zdlouhádvěkom.  Oproti  tomu,  ádutomobil  jěko  pro někoov rěkoládtivněkoov komfortním ád  rychlou volbou.

Pohodlněkoov sěko tádk dostádnou nád nádmkupy, umrováddy, k lěkomkádrovi  covi  zád vnoucovádty nád chádlupu. Proto

pocověkot rovidicovub – sěkoniorub stoupádm. S vysovsovímm věkoovkěkom někosporněkoov stoupádjím zkusověkonosti ád jěkodiněkoc uzov

si,  oproti  mláddymm rovidicovubm, někomádm potrověkobu nic dokádzovádt.  Nádopádk, tádto skupinád rovidicovub,

jěkodnádm mnohdy ádzov punticovkádmrovsky co sěko tymkádm dodrzovovádmním doprádvnímch prověkodpisub, cozov ostádtním

rovidicověko  v mnohymch  provímpádděkoch vyvádmdím z mímry.  Problěkomměkom,  u  těkomto  věkoovkověkom kádtěkogoriěko,  jsou

změkoovny  zpubsoběkoněkom stádmrovímm.  Jěkodiněkoc  jizov někomádm tádk  dobrym zrádk  jádko  kdysi,  rěkoádkcěko  sěko

zpomádlujím, pozornosti ubymvádm, zádmdád sěko ohymbádjím ád klouby bolím. Pokud si rovidicov někoním sádmm sěkobou

jistym, zněkorvomzním ho sěkoběkoměkonsovím děkotádil covi změkoovnád, cozov sěko mubzověko někochvádlněkoov projěkovit nád rověkosověkoním

doprádvním situádcěko. 

1.9.1 Nehodovost seniorů
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Obrázek 3 - Věková struktura skupiny seniorů nad 65 let (v %)
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    Kádzovdym děkon vznikádjím nád silnicímch vádmzovněkom situádcěko, kdy dochádmzím kěko zrádněkoovním covi usmrcěkoním osob

rubzněkomho věkoovku. Sěko vzrubstádjímcímm věkoovkěkom sěko vsovádk i vymrádzněkoov zvysovujěko riziko porádněkoovním ád to někojěkon

v obládsti ádutomobilověkom doprádvy, ádlěko i u cyklistub ád chodcub. 

 

               Co sěko tymkádm ádutomobilověkom doprádvy, kádtěkogoriěko stádrsovímch rovidicovub sěko, věko srovnádmním

s mláddsovímmi,  vymznádmněkoov někopodímlím nád někohodovosti.  Jěko  to z věkolkěkom covádmsti  dádmno tímm,  zověko  pocověkot

sěkoniorub zád  voládntěkom  někoním tolik,  jádko  v jinymch  věkoovkovymch  kádtěkogoriímch.  Ovsověkom vzhlěkoděkom

k stádmrnutím obyvádtěkolstvád  ád  zvymsověkoním pocovtu  rovidicovub –  sěkoniorub v doprádvěkoov mubzověkoměko,  do

budoucnád, ocověkokádmvádt nádmrubsty v jěkojich někohodovosti. 

  

   

    

             Stádrsovím liděkom jsou oběkocněkoov v silnicovnímm provozu opádtrněkoovjsovím. Věkolmi dobrověko si uvěkoovdomujím

svěkom mozovnosti, jěkozdím klidněkoov, někospěkoovchádjím, dodrzovujím dádněkom prověkodpisy. S provibymvádjímcímm provozěkom

ád cěkolkověkoov hěkoktickou dobou vsovádk ztrádmcěkojím sěkoniorovi svou jistotu. Nádprovímkládd nád krovizovovádtkádmch

sěko zvymsověkonymm provozěkom mubzověko nádstádt problěkomm. Stádrsovím rovidicov si rádděkoovji pocovkádm do doby, kdy mádm

zádrucověkon hláddkym ád běkozpěkocovnym prubjěkozd, to sěko ádlěko věkoovtsovinou několímbím jinymm rovidicovubm, ktěkorovím mu to

dádmvádjím nádmlěkozovitěkoov nádjěkovo svymm trouběkonímm ád blikádmnímm.  Tádkověkom jěkodnádmním sěkoniorád zněkorvomzním,

jěkodnádm pod tládkěkom ád věkolmi snáddno tádk mubzověko zpubsobit doprádvním někohodu. 
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Obrázek 4 - Podíl usmrcených seniorů v ČR v roce 2012

Obrázek 5 - Relativní vývoj usmrcených seniorů od roku 1993
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„Senioři nejsou pro dopravu velkým rizikem. Na silnicích jsou více opatrní než jiné věkové

kategorie.  Z  našich statistik  vyplývá,  že senioři  byli  roku 2010 v  1539 případech v roli

poškozených a pouze v 794 případech jako jejich viníci.'' Z celkového počtu 795 usmrcených

osob na silnicích byla však kategorie osob nad 64 let postihnuta nejvíce.43

            Měkozi věkolicěko dublěkozovitěkom okolnosti covádstěkomho ummrtím sěkoniorub provi doprádvním někohoděkoov jěko stádmrovím

jěkojich vozub. Ty věkoovtsovinou někoobsádhujím ádktivním ád pádsivním ochrádnněkom prvky pádsádzověkomrub. Dádlsovímm

vlivěkom jěko  i  krověkohkost  jěkojich  těkoovlěkosněkom konstrukcěko.  Věko  srovnádmním s 18ti  lěkotymm jěkodincěkom mádm

sěkonior nádd 75 lěkot ádzov trovikrádmt vysovsovím prádvděkoovpodobnost ummrtím provi stěkojnymch podmímnkádmch strověkotu.

 

           V rocěko ).). by někoměkoovlo bymt usmrcěkono vímcěko někozov 1). osob ád těkoovzovcěko zrádněkoovno 463 osob.

Prověkodpokládd pro rok ).13 pocovímtádl s tímm, zověko někobuděko usmrcěkono vímcěko někozov 135 osob ád těkoovzovcěko

zrádněkoovno 494 osob. Nádkoněkoc bylo usmrcěkono 118 osob 4stádnověkonym prověkodpokládd nádplněkoovn z

87 %) ád těkoovzovcěko zrádněkoovno 485 osob 4stádnověkonym prověkodpokládd nádplněkoovn z 98 %). 44

43 NOVINKY[onliněko]., .3. 1. ).11, 3:.1, [cit. ).16- .4-)3], Dostupněkom z: 
https://www.novinky.cz/finádncěko/)46)13-sěkoniori-zád-voládntěkom-někojsou-postrádch-jsou-cádstěkoji-oběkoti-někoz-
vinikěkom-někohod.html
44 BESIP, Ministěkorstvo doprádvy [onliněko]., .9. .). ).14, Věkoovk ád prádxěko v rovímzěkoním, [cit. ).16- .4-)3],, Dostupněkom z: 
https://www.chomutov-měkosto.cz/?downloádd=_/m-om-doprádvni/prilohád-c.-1---doprádvni-někohody-dlěko-v-
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1.9.2   Povinné lékařské 

prohlídky

              Vzhlěkoděkom k rychlěko sěko měkoovnímcímmu

zdrádvotnímmu  stádvu  sěkoniorub jěko  trověkobád

provádmděkoovt zdrádvotním prohlímdky po dosádzověkoním urcovitymch věkoovkovymch hrádnic. 

"U starších lidí  dochází  ke snížení  rychlosti  a přesnosti  reakcí,  seniorský věk už mohou

doprovázet některé nemoci."45

              V Codyěkoskěkom rěkopublicěko jěko povinnostím vsověkoch rovidicovub podstoupit, prověkod dovrsověkonímm 65 ád 68

roku, povinnou zdrádvotním prohlímdku o zdrádvotním zpubsobilosti k rovímzěkoním motorověkomho vozidlád

ád  to  někojdrovímvěko  6  měkoovsímcub prověkod  dosádzověkonímm  uvěkoděkonymch  limitub covi  někojpozděkoovji  v děkon  jěkojich

dovrsověkoním. Od 68 roku jsou pádk povinněkom prohlímdky kádzovděkom dvád roky. 

              Prohlímdky provádmdím prádktickym lěkomkádrov, pokud pádk sěkonior svěkomho prádktickěkomho lěkomkádrověko

někomádm,  mubzověko  pozovádmdádt  o  tuto  prohlímdku  ktěkorěkomhokoliv  prádktickěkomho  lěkomkádrověko.  Jěko  pouzěko  nád

lěkomkádrovi,  zdád posovlěko rovidicověko  nád dádlsovím vysověkotrověkoním 4ocovi,  usovi,  toxikologiěko..).  Dlěko zpubsobilosti pádk

vystádvím posuděkok.  Těkon  mubzověko  bymt  někogádtivním,  v tomto  provímpádděkoov jizov sěkonior  mozovnost

prodlouzověkoním rovidicovskěkomho  prubkádzu  někodostádněko.  Zádmímtádvymch  posudkub jěko  ovsověkom  po  mádmlo.

Mnohěkom covádstěkoovji  sěko lěkomkádrov uchymlím k urcovitymm oměkozěkonímm. Tímm uzpubsobím rovidicovi  mobilitu, nád

ktěkorou  jěko  zvyklym ád  zádmrověkonov minimádlizujěko  riziko  strověkotu.  Vyuzovímvádjím sěko  k tomu  tzv.

hádrmonizádcovním komdy.46 Ty jsou zádpsádmny v rovidicovskěkomm prubkádzu. U ostádtnímch rovidicovub tádk bymvádm

nádprov.  provi  nosověkoním brymlím covi  kontádktnímch  covocověkok.  U  sěkoniorub sěko  pádk  mohou  providádt  trověkobád

nádslouchádmtkád. Oměkozěkoním mohou páddnout, i co sěko tymkádm vzdádmlěkonosti jímzdy od domovád někobo

jímzdy zád urcovitěkom svěkoovtěkolněkom covádmsti dněko. Tyto oměkozěkoním jsou vysocěko individuádmlním. 

    Prubkádz o zdrádvotním zpubsobilosti jěko rovidicov poviněkon mímt vzovdy u sěkoběko. Pokud sěko tádk někostádněko,

hrozím pokutád ádzov )...Kcov. 

ku-ád-ridicskěko-prádxěko.pdf
45  AUTO.idněkos.cz[onliněko]., )7. .7. ).1., [cit. ).16- .4-)5], Dostupněkom z: http://áduto.idněkos.cz/ridici-
sěkoniori-musi-byt-opádtrni-lěkokádrskád-prohlidkád-někomád-byt-jěkon-formádlni-148-/ádutomoto.ádspx?
c=A1..7.7_1819.6_ádutomoto_fdv
46 SVĚT MOTORŮ[onliněko]., .9. 11. ).15, [cit. ).16- .4-)5], Dostupněkom z: 
http://svěkotmotoru.áduto.cz/cládněkok/sěkorvis/5445/sěkoniori-zád-voládntěkom-pomádlu-i-běkozpěkocněko.html
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"Předložení dokladu o zdravotní způsobilosti může požadovat policista (příslušník Policie

ČR), a nikoliv obecní (městský) strážník či jiné orgány." 47

              Pokud by sěko rovidicov-sěkonior lěkomkádrovskěkom prohlímdcěko vyhymbádl, znádměkonádlo by to pro někoovj

znádcovněkom komplikádcěko.  Nád dokládd zdrádvotním zpubsobilosti jěko totizov nádhlímzověkono podobněkoov, jádko nád

rovidicovskym prubkádz  sádmotnym.  Jěkostlizověko  by  rovidicov někoměkoovl  vystádvěkoněkom zdrádvotním potvrzěkoním ád

zpubsobil někohodu, mohlo by sěko stádmt, zověko po někoovm pojisovťovnád buděko vymádmhádt sovkodu, ktěkorádm sěko

mubzověko vysovplhádt ádzov do milionub.

"Pokud řidič-senior nemá vystavené potvrzení  o zdravotní  způsobilosti  a  řídí  motorové

vozidlo, hrozí mu ve správním řízení pokuta od 5 do 10 tisíc korun, ztráta pěti  bodů a

zákaz řízení na 6 měsíců až jeden rok." 48

              V někoovktěkorymch stádmtěkoch Evropy někojsou zdrádvotním prověkoovrky zádvěkoděkony vubběkoc 4SRN,

Rádkousko,  Frádnciěko,  Norsko,  Věkolkádm Britádmniěko,  Polsko,  Sodyvěkomdsko).   V jinymch ádzov po dovrsověkoním

věkoovku 7.ti lěkot 4Isládnd, Nizozěkomím,  Monádko, Sodyvymcádrsko).  Oproti tomu Finsko mádm povinněkom

zdrádvotním kontroly  jizov od  věkoovku  45lěkot  ád  dádmlěko  pádk  kádzovdymch  5  lěkot.  Lucěkombursko  hlímdádm

zdrádvotním stádv od věkoovku 5.ti  lěkot,  ád to kádzovdymch 1. lěkot,  ádzov do 7.ti,  od kdy sěko prohlímdky

provádmdím kádzovděkom 3 roky, od 8.ti lěkot pádk kádzovdym rok. 

Sodypádněkoovlsko  dokoncěko  do  6.ti  lěkot  věkoovku  provádmdím kontroly  kádzovdymch  1.  lěkot,  od  6.ti  dádmlěko

kádzovdymch 5lěkot ád po dosádzověkoním věkoovku 7.ti lěkot jěko prohlímdkád povinnád jěkoděkonkrádmt zád rok. 49

1.10 Automobil 

1.10.1 Starší automobil

47 AUTO.idněkos.cz[onliněko]., )7. .7. ).1., [cit. ).16- .4-)5], Dostupněkom z: http://áduto.idněkos.cz/ridici-sěkoniori-
musi-byt-opádtrni-lěkokádrskád-prohlidkád-někomád-byt-jěkon-formádlni
48  tamtéž
49 NKCPU, [onliněko]., Fakultní nemocnice v Motole, (2013), [cit. ).16- .4-)3], dostupněkom z: 
http://www.nkcpu.cz/stádrsi-clověkok-v-silnicni-doprádvěko-1).).html
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              Mnoho stádrsovímch lidím si  zádkoupím ádutomobil,  ktěkorym pádk dlouhádm lěkomtád  s  ládmskou

opěkocovovádmvádjím.  Tádkovym ádutomobil,  byť  jěko  mnohdy,  nád  věkoněkok,  v  pěkorfěkoktnímm  stádvu,  sěkobou

provinádmsovím znádcovnádm umskádlím.

              Jěkodnímm z nich jěko běkozpěkocovnost provi doprádvním někohoděkoov. Uzov od zádcovádmtku 9.. lěkot jsou ádutád

konstruovádmnád tádk, ádby co někojlěkompěko ochrádmnilád posádmdku ádutomobilu provi provímpáddněkom doprádvním

někohoděkoov. Airbádgy, běkozpěkocovnostním pádmsy, ABS, ádtd. Jěko nádsnádděkoov myslěkot si, zověko pokud ádutomobil

dobrověko vypáddádm, jěko i cěkolkověkoov v porovádmdku. Zodyivotnost vozidlád sěko pohybujěko měkozi 8 ádzov 1) lěkoty.

Potěkom sěko jěkoho věkoovk projěkovujěko zěkojměkomnád nád kvádlitěkoov spojub, ktěkorěkom provi srádmzovcěko někomusěkojím prověkonádmsověkot

símly tádk, jádk bylo nádvrzověkono ád tímm sěko pubvodním běkozpěkocovnostním funkcěko rádzádntněkoov snizovujěko. 

              Dádlsovímm problěkomměkom jěko ztímzověkoněkom ovládmdádmním ád horsovím komfort. U stádrsovímch ádutomobilub

mnohdy chybím posilovádcověko rovímzěkoním, provi jěkojichzov ádbsěkonci sěko znádcovněkoov zvymsovím potrověkobád ěkoněkorgiěko nád

otocověkoním voládntu covi pádrkovádmním. Tádkěkom v obládsti pohodlím ád nádstádvitěkolnosti sěkodádcovky, zrcádmtěkok covi

voládntu mubzověko nádstádt problěkomm. 

1.10.2 Nový automobil

              Někojvěkoovtsovím někovymhodou provi koupi nověkomho ádutomobilu jěko zádjistěkom jěkoho porovizovádcím cěkonád.

Avsovádk provi propocovímtádmním umdrzovby, spotrověkoby ád nádmkláddub nád oprádvy, někomusím bymt cěkonád nutněkoov vysovsovím

někozov u stádrsovímch ádutomobilub, ktěkorěkom potrověkobujím dádlěkoko vímcěko umdrzověkob ád oprádv.

             Běkozěkosporu někojvěkoovtsovím vymhodou nověkomho vozu jěko běkozproblěkommovym provoz v někoovkolikád

nádmslěkodujímcímch lěkotěkoch.  Dádlsovímm plusěkom jěko potrověkobád zádjěkot do sěkorvisu jěkon kvubli  prádviděkolnymm

povinnymm  sěkorvisnímm  prohlímdkádmm.  Nádvímc  jěko  1..%  jistotád,  zověko  ádutomobil  někoním krádděkonym,

hádvádrovádnym covi jinádk posovkozěkonym. 

             Mimo jiněkom mádm lěkohcěko nádstádvitěkolněkom ovládmdádcím prvky. Dněkosovním ádutomobily disponujím

mozovnostím nádstádvitěkolnosti  voládntu,  pěkodádmlub ád  sěkodádděkol  covi  lzěko  dokoncěko  doplnit  sěkodáddlo  o

ádnádtomickou běkoděkorním opěkoovrku.  Rodyidicov si tádk mubzověko nádstádvit pohodlnou pozici provi rovímzěkoním, cozov

mádm pozitivním vliv nád běkozpěkocovnost jímzdy. 

    V novymch ádutomobilěkoch nádlěkozněkoměko mnoho usnáddnovujímcímch ádsistěkontub, ktěkorěkom upozornovujím

nád prověkokádmzovku provi couvádmním covi ádutomobil dokoncěko sádmi zádpádrkujím ád dádlsovím funkcěko, ktěkorěkom nádmm

vymrádzněkoov usnáddním rovímzěkoním ád vymrádzněkoov zvymsovím nádsovím běkozpěkocovnost zád voládntěkom.
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1.10.3 Automobil  pro

handicapované

    I prověkos postizověkoním by covlověkoovk někoměkoovl ztrádmcěkot mozovnost mobility, ádvsovádk věkorověkojnádm doprádvád pro

někoovho někoním věko věkoovtsoviněkoov provímpáddub pouzovitěkolnádm.  Pro hádndicádpovádněkomho jěkodincěko sěko tádk ádutomobil

stádmvádm někozbytnostím. 

    

1.10.3.1  Starší automobil

    Stěkojněkoov jádko u kládsickěkomho ádutomobilu provichádmzěkojím s postupěkom covádsu stádmlěko nutněkoovjsovím potrověkoby

oprádv ád invěkostic. U ojěkotěkomho ádutomobilu jěko situádcěko vzovdy někojistádm. Provi porusověko pádk nádstádmvádm pro

zdrádvotněkoov postizověkoněkomho jěkodincěko problěkomm. 

    Dádlsovím někovymhodou ojěkotěkomho ádutomobilu jěko fádkt, zověko ěkoxistujěko mnoho typub postizověkoním ád jěko vzovdy

dobrěkom provizpubsobit ádutomobil prověkosněkoov nád mímru vládstnímm potrověkobádmm. Nádjímt těkody vyhovujímcím

ojěkotym ádutomobil někoním vubběkoc snáddněkom. 

1.10.3.2 Nový automobil

    Oproti tomu novym ádutomobil nádbímzím rováddu pozitiv – jěko to zádmrukád kvádlity, mádlymch invěkostic ád

spolěkohlivosti. Zádmrukád nád ádutomobil jěko vzovdy někojměkomněkoov ) roky, to znádměkonádm, zověko pokud sěko zád tu

dobu někoovco pokádzím, několěkozovím nád běkodrěkoch jěkodincěko zovádmdněkom stádrosti s oprádvádmi, ádtd. 

    Novym vubz  někomusím bymt  nutněkoov věkolmi drádhym.  Pokud mádm covlověkoovk nádmrok nád provímspěkoovvěkok nád

zádkoupěkoním ádutomobilu  4lzěko  ádzov 1.. ...Kcov),  mubzověko  si  oděkocovímst  i  ).%  z cěkolkověkom cěkony
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ádutomobilu. Někohlěkoděkoov nád to, zověko kádzovdym vymrobcěko nádbímzím dádlsovím slěkovu 5 – ).% pro hádndicádp +

dádlsovím vymhodněkom sluzovby spojěkoněkom s hádndicádpěkom. Vymrádzněkom slěkovy nádbímzím i hádvádrijním ád povinněkom

rucověkoním.

    Provi  vymběkoovru nověkomho vozu mubzověko jěkodiněkoc zohlěkodnit,  jádkymm zpubsoběkom buděko ádutomobil

vyuzovímvádmn ád dlěko toho si vybrádt těkon, ktěkorym buděko vyzováddovádt někojměkomněkoov umprádv. 

    

Provímspěkoovvěkok nád zádkoupěkoním nověkomho vozidlád – jěko urcověkon pro jěkodincěko s těkoovzovkymmi váddádmi nosněkomho

ád pohybověkomho umstrojím. Mádximádmlním vymsověko provímspěkoovvku mubzověko bymt 1.. ...Kcov. Nád vymsovi mádjím vliv

mádjěkotkověkom poměkoovry zováddádtěkolěko.

Provímspěkoovvěkok nád cěkolkovou oprádvu stádrsovímho vozidlád – pro jěkodincěko s těkoovzovkymmi váddádmi nosněkomho ád

pohybověkomho umstrojím, mádximádmlním vymsověko 6. ...Kcov.

Provímspěkoovvěkok  nád  zvládmsovtním umprádvu  motorověkomho  vozidlád -   pro  jěkodincěko  s  těkoovzovkymmi  váddádmi

nosněkomho ád pohybověkomho umstrojím,  pro ktěkorěkom jsou někozbytněkom spěkociádmlním umprádvy ádutomobilu,

provímspěkoovvěkok ádzov 1..%. 5.

    Těkomměkoovrov kádzovděkom vozidlo sěko dádm provizpubsobit rubznymm druhubm hádndicádpub. Někojcovádstěkoovjsovím druh

umprádvy  jděko  prověkoděkoovládmním ádutomobilu  nád  rucovním ovládmdádmním plynu,  brzdy  ád  spojky.  Dádlsovím

rozsovímrověkonou umprádvou jěko spěkociádmlním systěkomm nád nádkládmdádmním vozímku někobo systěkommy usnáddnovujímcím

nádstupovádmním/vystupovádmním. Dublěkozovitěkom jěko co někojvímcěko zjěkodnodusovit ovládmdádmním vozidlád. 

              Prověkoděkoovládmním ádutomobilu jěko mozovno pouzěko u cěkortifikovádnymch firěkom, někoboť tádkověkom

prověkostádvby si zovádmdádjím povolěkoním o zádmsádhu do vozidlád. Osvěkoovdcověkoním o umprádvěkoov vozidlád sěko prověkodádmvádm

Policii, ktěkorádm zádpímsověko umprádvu do těkochnickěkomho prubkádzu.

1.10.4 Bezpečnostní prvky automobilů

    Soucovádsněkom ádutomobily mádjím mnoho běkozpěkocovnostnímch prvkub ád systěkommub, ktěkorěkom nádmm zádjisovtujím

ádlěkosponov covádmstěkocovnou  ochrádnu  provi  nádmrádzu  ád  jěkojichzov funkci  někomubzověkoměko  ovlivnit.  Tyto

běkozpěkocovnostním prvky děkoovlímměko do někoovkolikád skupin.

50 SUPER-POJIŠTĚNÍ. cz, [onliněko]., [cit. ).16- .5-.1], Dostupněkom z: http://www.supěkor-pojistěkoni.cz/uzitěkocněko-
ráddy-k-pojistěkoni/prispěkověkok-nád-áduto-zádkoupěkoni-ád-provoz-vozidlád.html
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1.10.4.1 Aktivní bezpečnost

Prvky  aktivní  bezpečnosti  jsou  systémy,  technická  zařízení  a  vlastnosti  vozu,  které

pomáhají zabránit nebo předejít dopravním nehodám. Mezi aktivní prvky patří zejména

kvalitní  brzdy,  přesné  řízení  a  celá  řada  bezpečnostních  elektronických  systémů,  jako

například elektronický protiblokovací, protiprokluzový a stabilizační systém.51

              Avsovádk někojsou to jěkon komplikovádněkom systěkommy, ktěkorěkom sěko rováddím do skupiny ádktivnímch

prvkub.  Měkozi ty někojzádmkláddněkoovjsovím pádtrovím nádprovímkládd svěkoovtlád, stěkoovrádcověko, klimádtizádcěko, bád dokoncěko i

mnohosměkoovrněkoov nádstádvitěkolnádm sěkodáddlád ád voládnt.

Protiblokovací systém

              Anti-lock Brádkěko Systěkom zádbrádnovujěko zádblokovádmním

kolád provi prudkěkomm brzovděkoovním, nádprovímkládd nád mokrěkom vozovcěko, ád

tímm  zádměkozím ztrádmtěkoov áddhěkozěko  měkozi  kolěkom  ád  vozovkou.

Vozidlo sěko tádk stádněko ovláddádtěkolněkoovjsovímm ád stádbilněkoovjsovímm provi

kritickymch situádcímch. 

              Snímmádcověko ABS měkoovrovím otádmcovky nád kolěkoch, pokud

provijímmádcím jěkodnotkád vyhodnotím stádv jádkou někoběkozpěkocovnym, ádktivujěko ěkolěkoktropněkoumádtickěkom rovímdímcím

věkontily provímslusovněkomho kolád ád tímm dojděko kěko snímzověkoním brzdněkomho umcovinku. 5)         

                                                                                                                                                                

Protiskluzový systém

              Antriěkobs-Schlupf-Rěkogěkolung jěko nádmstádvbou nád systěkomm ABS. Do rychlosti mádximádmlněkoov

3.km/h rěkogulujěko  prokluzujímcím kolo  jěkoho  provibrzděkoovnímm.

Nádd 3.km/h snizovujěko ASR tocovivym moměkont motoru ád tímm

zádbrádnovujěko  protádmcověkoním pohádmněkoovnymch  kol.  Systěkomm  jěko

schopěkon  prádcovádt  provi  jádkěkomkoliv  rychlosti  vozidlád.

Dokádmzověko zvymsovit stádbilitu ád běkozpěkocovnost provi pohybu vozidlád

51 CZRSO. cz, [onliněko]., .8 .01.2015, [cit. ).16- .5-.1], Dostupněkom z: http://www.czrso.cz/cládnky/ádktivni-ád-
pádsivni-prvky-běkozpěkocnosti-motorovych-voziděkol/
52 CZRSO. cz, [onliněko]., .8 .01.2015, [cit. ).16- .5-.1], Dostupněkom z: http://www.czrso.cz/cládnky/ádktivni-ád-
pádsivni-prvky-běkozpěkocnosti-motorovych-voziděkol/
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nád kluzkěkomm povrchu,  zádjisovťujěko  plynulěkom zrychlěkoním běkoz  prokluzujímcímch  kol  ád  v zádtádmcovkádmch

rěkogulujěko prokluz kolád provi někodotádmcovivosti vozidlád.

                                                                                                                                                              

Elektronický stabilizační systém

              Elěkoctronic  Stádbility  Prográdm jěko urcovitymm

rozsovímrověkonímm  systěkommub ABS  ád  ASR.  Ty  mádjím schopnost

rěkogulovádt  prokluz  někobo  skluz  vozidlád  pouzěko

v poděkomlněkomm  směkoovru,  zádtímmco  systěkomm  ESP  dokádmzověko

ovládmdádt skluz pněkoumádtiky i věko směkoovru provímcovněkomm. 

              Snímmádcov kontrolujěko, zdád sěko pohyby voládntu ád kol rovnádjím tomu, kádm vozidlo

dooprádvdy jěkoděko. Pokud sěko tyto informádcěko

 někoshodujím, systěkomm ihněkod zádsádmhněko.

1.10.4.2 Pasivní bezpečnost

              Oproti ádktivnímm prvkubm, ktěkorěkom někohoděkoov zádbrádnovujím,  pádsivním prvky běkozpěkocovnosti

slouzovím ádzov v okádmzoviku, kdy k doprádvním někohoděkoov dojděko. Jěkodnádm sěko konstrukcovním zádrovímzěkoním,  jěkozov

jsou kontruovádmny tádk, ádby co někojvímcěko zmímrnili nádmslěkodky strověkotu. 

Bezpečnostní pásy

              Běkozpěkocovnostním pádmsy mádjím zád umkol záddrzověkot cěkostujímcímho v sěkodádcovcěko tádk, ádby někodosovlo

k jěkoho porádněkoovním o intěkoriěkomr vozu. Spolěkocovněkoov s pyrotěkochnickymmi prověkodpímnádcovi pádmsub ád ádirbádgy

snizovujím rychlost nádmrádzu hládvy ád hrudnímku. Běkozpěkocovnostním pádmsy bymvádjím tádkěkom covádsto vybádvěkony

oměkozovádcověkom tládku, ktěkorym snizovujěko zádtímzověkoním hrudnímku provi nádmrádzu.53

Airbagy

             Tyto zádmdrzovněkom systěkommy slouzovím k ochrádněkoov pádsádzověkomrád prověkod porádněkoovnímm o urcovitou covádmst

intěkoriěkomru vozidlád 4voládnt, pádlubním děkoskád). Airbádg dokádmzověko nádmrádz zpomádlit, spolěkocovněkoov s nímm

53 CZRSO. cz, [onliněko]., .8 .01.2015, [cit. ).16- .5-.1], Dostupněkom z: http://www.czrso.cz/cládnky/ádktivni-ád-
pádsivni-prvky-běkozpěkocnosti-motorovych-voziděkol/
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Obrázek 11 - ESP
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jěko  ovsověkom  nutněkom pouzovímt  běkozpěkocovnostním pádmsy.  Bylo  zjisovtěkoovno,  zověko  ádirbádgy,  spolěkocovněkoov

s běkozpěkocovnostnímmi  pádmsy,  dokádmzovím snímzovit  pocověkot  ummrtím rovidicovub ádzov o  )5%  ád  cěkostujímcímch  nád

prověkodnímm sěkodáddlěko o 15%. Zádmrověkonov sěko snímzovil pocověkot vádmzovněkomho porádněkoovním hrudnímku ád to ádzov o

65% ád porádněkoovním hládvy o 75%. 

Hlavová opěrka

              Sprádmvněkom nádstádvěkoním hládvověkom opěkoovrky vymrádzněkoov snímzovím porádněkoovním krcovním pádmtěkorověko ád to

zěkojměkomnád provi nádmrádzu zěkozáddu, kdy mubzověko dojímt k trvádlymm nádmslěkodkubm. Horním covádmst opěkoovrky by

měkoovlád  bymt  iděkoádmlněkoov )cm  nádd  těkoměkoněkom  hládvy  ád  vzdádmlěkonost  měkozi  hládvou  ád  opěkoovrkou

mádximádmlněkoov 5cm.

1.11 Problémy seniorů za volantem

              Acovkoliv sěko sěkoniorovi rováddím měkozi měkomněkoov rizikověkom skupiny v silnicovnímm provozu ád vymrádzněkoov

sěko někopodímlím nád doprádvním někohodovosti, dímky někoustádmlěkommu cěkolosvěkoovtověkommu zvysovovádmním pocovtu

stádrsovímch  lidím,  mubzověkoměko v budoucnu ocověkokádmvádt  i  nádmrubst  doprádvnímch  někohod  zádprovímcoviněkoovnymch

prádmvěkoov gěkoněkorádcím stádrsovímch rovidicovub. 

              Nyněkoovjsovím provímznivádm situádcěko jěko dádmnád prověkoděkovsovímm měkonsovímm pocovtěkom sěkoniorub, ktěkorovím sěko

ádktivněkoov podímlím nád doprádvnímm provozu,  nímzkymm pocovtěkom ujěkotymch kiloměkotrub,  ěkomocionádmlním

vyrovnádnostím ád uvěkoovdomovádmním si vládstnímch hádndicádpub. 

              S provibymvádjímcímm věkoovkěkom zímskádmvádm jěkodiněkoc vímcěko zkusověkonostím, ovsověkom dímky kádzovdoděkonnímmu

strěkosu ád mnozovstvím zdrádvotnímch obtímzovím sěko s postupujímcímm věkoovkěkom snizovujěko schopnost vnímmádt

okolím. Smyslověkom vnímmádmním jizov někoním tádk ostrěkom jádko drovímvěko ád pohyblivost sěko snizovujěko. Proto jěko,

pro stádrsovím osoby, zádpotrověkobím běkozpěkocovnym, funkcovním ád pohodlnym ádutomobil.

              Stádrsovím liděkom uzov někohlěkodím nád ádutomobil z  hlěkodiskád děkosignu, někobo jádk jěko áduto vymkonněkom ád

zdád jěko trěkondy covi něko. S provibymvádjímcímm věkoovkěkom sěko kritěkomriád nád ádutomobil vymrádzněkoov měkoovním. Sěkonior si
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Obrázek 12 - Rychlost vystřelení airbagu
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rádděkoovji  vyběkorěko  áduto  pohodlněkom,  sěko  snáddnymm  nádstupovádmnímm,  jěkodnoduchymm  ovládmdádmnímm  ád

provímznivou cěkonou, někozov ádby si porovímdil luxusním vubz, ktěkorymm ohromím cěkolou ulici, ádlěko někozádjěkozdím

si, někoboť do někoovho někobuděko schopěkon ádni nádstoupit. 

Snadné nastupování

              Jěkodnímm z někojdublěkozovitěkoovjsovímch ádspěkoktub ádutomobilu jěko umozovněkoovním stádrsovímmu covlověkoovku

pohodlněkoov nádstoupit  ád  vystoupit.  V tomto  provímpádděkoov rozhodujěko  prověkoděkovsovímm  vymsovkád  vozu  ád

věkolikost dvěkorovím. Codyímm věkoovtsovím, tímm lěkopsovím, někoboť sěko tádk lěkompěko dostádmvádm k sěkodáddlubm. Váddit mohou i

nádprovímkládd sloupky někobo prádhy.  Zádtímmco mládděkommu jěkodinci  trvádm nádstupovádmním pádmr  vtěkorovin,

sěkonior mubzověko s touto jěkodnoduchou ádkcím strádmvit podstádtněkoov vímcěko covádsu, někovyjímmádjěko bolěkost.

                        

Pohodlnost sedadel

              Někoměkomněkoov dublěkozovitěkom jěko i pohodlím zád voládntěkom. Polohovádcím sěkodáddlád ád nádstádvitěkolnost

voládntu provispímvádjím kěko komfortu provi jímzděkoov, cozov hrádjěko dublěkozovitou roli v otádmzcěko běkozpěkocovnosti. 

Výhled z vozu

              S provibymvádjímcímm věkoovkěkom sěko zhorsovujěko zrádk ád covlověkoovk tádk mnohěkom snáddněkoovji spoustu

věkoovcím prověkohlěkomdněko. Pro sěkoniorád jěko těkody podstádtnym dobrym vymhlěkod z vozu, cozov sěko někotymkádm pouzěko

prověkodnímho sklád. Dublěkozovitádm jěko i věkolikost zrcádmtěkok ád věkolikost okěkon v záddním covádmsti kádrosěkoriěko, ktěkorádm

jsou dublěkozovitádm provi couvádmním. Vymhlěkodu mohou brádmnit nádprov. sloupky. Mnohádm ádutád jizov disponujím

sěkonzory nád záddnímch ád prověkodnímch nádmrádznímcímch,  ktěkorěkom pomádmhádjím provi  pádrkovádmním,  covi  couvádmním

někobo upozorním nád prověkokádmzovku. 
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              Někomádlou roli v dobrěkomm vymhlěkodu hrádjěko osvěkoovtlěkoním vozovky. Vymbornádm jsou xěkononovádm

covi  lěkod svěkoovtlád. Dobrověko osvímcěkonym by měkoovl bymt i intěkoriěkomr vozu, ádby rovidicov ihněkod nádsověkol vsověkochny

ovláddádcověko.

Asistenty

              V dněkosovním doběkoov obsádhujěko ádutomobil mnozovstvím rubznymch ádsistěkontub. Někoovktěkorěkom jsou

uzovitěkocovněkom,  někoovktěkorěkom měkomněkoov,  v kádzovděkomm  provímpádděkoov pro  covlověkoovkád  stádrsovímho  věkoovku  bymvádjím tyto

vychytádmvky covádsto těkoovzovko srozumitěkolněkom ád někopochopitěkolněkom. Jěko trověkobád sěko věkoovnovádt rovímzěkoním, něko bymt

rozptylovádmn mnozovstvímm obrádzověkok ád funkcím, proto jěko věkolmi dublěkozovitádm jěkodnoduchost pádlubním

děkosky ád ovládmdádmním. 

              Sěko zhorsovujímcímmi sěko rěkoádkcěkomi vsovádk mohou někoovktěkorěkom ádsistěkonty stádrsovímmu jěkodinci věkolmi

pomoci ád udrzověkot tádk jádk jěkoho běkozpěkocovnost, tádk běkozpěkocovnost okolím.  Nádprov.  ádsistěkont nád jímzdu

v pruzímch, ádutomádtickěkom brzdověkom systěkommy covi snímmádcov umnádvy rovidicověko.

Zavazadlový prostor

              Pro mládděkomho jěkodincěko někoním zovádmdnymm problěkomměkom zvěkodnout zádvádzáddlo do vymsovky ád

polozovit  do kufru.  Pro stádrěkomho  covlověkoovkád  jěko  to vsovádk  mnohdy věkolkádm fyzickádm zádmtěkoovzov.  Jěko  těkody

prádkticovtěkoovjsovím ádutomobil běkoz spodním hrádny zádvádzáddlověkomho prostoru. Iděkoádmlním jěko i ádutomádtickěkom

otěkovímrádmním vímkád kufru.
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1.12 Problémy handicapovaných osob za volantem

              Pro zdrádvotněkoov postizověkoněkom jěko ádutomobil věkoovtsovinou jěkodinymm prostrověkodkěkom, dímky někoovmuzov

sěko mohou pohodlněkoov doprádvit k lěkomkádrovi, zád provádmtěkoli covi nád nádmkupy. 

              Jěkodiněkoc někochcěko bymt zádmvislym nád ostádtnímch, chcěko si vystádcovit sádmm – těkody nádsěkodnout zád

voládnt ád prostěkoov jěkot. K tomu ádlěko potrověkobujěko spěkociádmlněkoov uprádvěkonym ádutomobil, ktěkorym mu zádrucovím

jěkodnoduchěkom ovládmdádmním ád co někojvěkoovtsovím běkozpěkocovnost jěkomu, i jěkoho okolím.

              Kádzovdym druh postizověkoním mádm jinou problěkomádtiku ád vyzováddujěko spěkociádmlním umprádvu vozidlád.

Spojka

              Pro zdrádvěkomho covlověkoovkád jěko zcěkolád provirozěkoněkom ád někozbytněkom stládcovit provi rovádzěkoním spojku.

Ovsověkom u zdrádvotněkoov postizověkonymch mubzověko nádstádt problěkomm v provímpádděkoov, zověko jěkodiněkoc mádm postizověkoním

dolnímch koncověkotin.

              Tádkovym problěkomm sěko rověkosovím unikádmtnímm ukotvěkonímm pádmky pod voládntěkom, jěkozov provi stládcověkoním

dojděko zádmrověkonov kěko stládcověkoním spojky. Ovládmdádmním jěko zcěkolád jěkodnoduchěkom ád spolěkohlivěkom.

              Dádlsovímm typěkom rověkosověkoním jěko pádmkád umímstěkoovnádm věkodlěko pádmky rováddicím.  Tádhěkom k soběkoov sěko

vymádmcovkněko spojkovym pěkodádml, provi vrádmcěkoním do pubvodním polohy dojděko k prověkorovádzěkoním rychlostnímho

stupněkoov. 

             Provi pouzovitím ádutomádtickěkom prověkovodovky, dojděko k umplněkoov ádbsěkonci tohoto problěkommu.

  

Brzda  a

plyn

             Někojjěkodnodusovsovím ovládmdádmním brzdy ád plynu jěko ukryto v jěkodněkom pádmcěko, ktěkorádm jěko umímstěkoovnád

buď vlěkovo, covi vprádvo, vzovdy dlěko schopnostím rovidicověko. 
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              Dádlsovímm rěkoládtivněkoov jěkodnoduchymm rověkosověkonímm jěko krouzověkok nád voládntu. Těkon zádjisovťujěko

pohodlněkom ovládmdádmním plynu pouhymm stládcověkonímm. Umímstěkoovn mubzověko bymt nádd někobo pod voládntěkom,

někosmím vsovádk zádsádhovádt do prostoru ádirbádgu. 

              Tládcovnym krouzověkok umozovnujěko rovidicovi mímt rucěko nád ktěkorěkomkoliv covádmsti voládntu, plyn lzěko

ovládmdádt jěkodnou rukou.

              Posuvnym krouzověkok lzěko providrzovovádt pádlci někobo stládcověkonímm dládněkoov. 

Prodloužení pedálů

              U lidím mádlěkomho vzrubstu mubzověko vzniknout problěkomm s  dosádzověkonímm nád pěkodádmly. Provi

umprádvádmch dochádmzím k prodlouzověkoním nád pozováddovádnou děkomlku ád polohu.

            

Úpravy sedaček

               Nádstádvěkoním sěkodáddlád provispímvádm k věkoovtsovímmu komfortu zád voládntěkom ád tímm zvysovujěko

běkozpěkocovnost.  Obzvládmsovtěkoov pádk u  hádndicádpovádnymch  lidím,  ktěkorovím uzov tádk  mádjím rovímzěkoním ztímzověkoněkom ád

pohodlnost ád dobrym provímstup k rovímzěkoním jěko pro někoov věkolmi dublěkozovitym.
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Elěkoktrickym posun ád sklon sěkodádcovky jěko  v nověkoovjsovímch  ádutomobilěkoch sádmozrověkojmostím,  těkoovlěkosněkoov

postizověkoním liděkom vsovádk potrověkobujím i jiněkom umprádvy sěkodádděkol. Nádprovímkládd otocovněkom covi vymsuvněkom sěkodádcovky. 

                                

 

2   Koncept

2.1 Dotazník 

Pozováddádvky nád vozidlo od rěkosponděkontub věko věkoovkověkomm prubměkoovru 65 lěkot.
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1. Druh automobilu, který by Vám vyhovoval 4minivubz –  např. Renault Twingo,
mádlym vubz – např. Škoda Fabia, měkonsovím uzovitnym vubz – např. Citroen Berlingo, Coupěkom –
např.  Hyundai  Coupé,  Hádtchbádck  –  např.  Škoda  Octavia,  Combi  –  např.  Škoda
Octavia combi, MPV – např. Opel Zafira, SUV – např. WV Tuareg)

2. Značka automobilu, kterou preferujete.

3. Co u automobilu nejvíce oceňujete 4nádprov. děkosign, vymkon, vybádvěkoním, ..)

4. Co je pro Vás nejdůležitějším kritériem při výběru automobilu 4cěkonád, znádcovkád,
komfort, ..)

5. Pokud by existoval automobil pro seniory, pořídili byste si ho?

    Iděkoádmlnímm vozěkom bylád, věko věkoovtsoviněkoov odpověkoovdím, oznádcověkonád věkolikost – mádlym vubz.

    Z vymslěkodkub dotádznímku vysovlo, zověko dotádmzádním cověkosovtím obcovádněkom, nádd 6. lěkot věkoovku, prěkofěkorujím cověkoskěkom
ádutomobily.  Někojcovádstěkoovjsovím odpověkoovdím nád prěkofěkorovádnou znádcovku ádutomobilu pádk bylád  Sodykodád
4Fádbiád, Fěkoliciád, Octádviád).

    Věkolmi dublěkozovitymm ádspěkoktěkom jsou nádmkláddy nád ádutomobil ád to jádk fixním, tádk i provozním.

                  Pro dotázané osoby je tedy ideální malý, levný český vůz, s  jednoduchým

ovládáním. Velmi důležitou roli hraje také komfort ve vozidle a to jak z pohledu

řidiče, tak i spolujezdce. 

Naopak nejméně důležitým aspektem je výkon a design automobilu.

O oblímběkonosti Sodykody Fádbiěko vypovímdádjím i prubměkoovry ádutobádzádrub, ktěkorěkom uvádmdím, zověko měkozi sěkoniory

znádcovněkoov vímtěkoovzím mádlěkom vozy ád to prověkoděkovsovímm ádutomobily z mláddobolěkosládvskěkom Sodykodovky. 

              U muzovub jádsněkoov vyhrádmvádm Sodykodád Octádviád ádzov nád věkoovkovou skupinu 63+ ,  kděko ji

prověkodběkoovhlád prádmvěkoov Sodykodád Fádbiád. V zověkonskěkom kádtěkogorii pádtrovím Fádbii vsověkochnád prvěkonstvím někohlěkoděkoov

nád věkoovkověkom skupiny. 

2.2       Škoda auto

              Sodykodád áduto jěko stádmlěko někojoblímběkoněkoovjsovím znádcovkou tuzěkomskěkomho trhu.  Cěkolkovym pocověkot

prodádnymch ádutomobilub sěko v rocěko ).14 zvymsovil o 17% někozov v rocěko prověkoděkosovlěkomm ád to nád 19)
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tisímc prodádnymch vozub. Z toho ádutomobilkád Sodykodád ovládmdádm 3.,)1% trhu ád to i prověkos gěkoněkorádcovním

vymměkoovnu Sodykody Fádbiěko. 54

              Fádbiád jěko druhymm někojprodádmvádněkoovjsovímm vozěkom v Codyěkoskěkom rěkopublicěko. Jěko to komfortním

rodinnym ádutomobil,  ktěkorym si  někohrádjěko  nád  sovpicovkovym,  trěkondy  děkosign.  Spímsověko  sěko  stádrádm o

prádkticovnost ád pohodlnost po jímzdním strádmncěko.

2.3      Škoda Fabia

Historie

 

              14. zádmrovím 1999 byl nád 58. frádnkfurtskěkomm ádutosádlonu prověkodstádvěkon novym ádutomobil

z rukou  tuzěkomskěkom ádutomobilky  Sodykodád  –  Sodykodád  Fádbiád.  Od  prvnímch  chvil  bylád  vímtádmnád

s náddsověkonímm ád to někojěkon ládiky, ádlěko i odbornímky. Bylád stvorověkonád pro umspěkoovch. 

              Oproti svěkom prověkodchubdkyni Sodykoděkoov Fěkolicii bylád bohádtsovím nád vnitrovním prostor, vyjímmádlád sěko

svěkoovzovímm  děkosigněkom  ád  proprádcovádnymm  intěkoriěkomrěkom.  Tádkěkom sěko  pysovnilád  vymrádzněkoov lěkopsovím

podvozkovou pládtformou ád zdokonádlěkonymmi pohonnymmi jěkodnotkádmi.

              V rocěko ).1) bylád vyroběkonád trovímmiliontádm Sodykodád Fádbiád, cozov znádcovím, zověko zád pouhymch 1)

lěkot sěko dokádmzádlád vymrádzněkoov zádpsádt do podvěkoovdomím cověkoskymch i zádhrádnicovnímch rovidicovub. 55

54 VYBERMIAUTO.cz[onliněko]., .6..1.).15, [cit. ).16- .5-.3], Dostupněkom z: 
http://www.vyběkormiáduto.cz/ádutodádtád/novinky/zěkobricky-někojprodádvádněkojsich-novych-ádut-v-rocěko-).14-v-
cěkosku
55 AUTA5P. cz[onliněko]., [cit. ).16- .5-.3], Dostupněkom z: http://ádutád5p.ěkou/cládnky/skodád_fádbiád/fádbiád.php
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              Nád zádcovádmtku rovímjnád ).14 bylád nád pádrovímzovskěkomm ádutosádlonu prověkodstádvěkonád Sodykodád Fádbiád

trověkotím gěkoněkorádcěko.

ŠKODA Fabia  se stala  Autem roku 2015 v České republice, byla oceněna titulem What Car?

Car of the Year 2015 a získala pět hvězd v testech Euro NCAP a obdržela prestižní ocenění

Red Dot Award. 56

2.4     Testy ADAC

              V rocěko ).13 prověkodl někoovměkockym ádutoklub ADAC těkost, ádby zjistil, jádkym vubz jěko pro

sěkoniory někojlěkopsovím volbou. 

              Těkostovádcím rovidicov měkoovl zád umkol vtěkoovsnádt sěko do spěkociádmlnímho oblěkoku, ktěkorym věkoovrněkoov simulujěko

pohybověkom problěkommy  stádrsovímch  lidím.  Nád  rucěko  ád  nohy  mu  byli  umímstěkoovny  ).  kilográdmověkom

56 SodyKODA AUTO[onliněko]., 1 SodyKODA AUTO, [cit. ).16- .5-.3], Dostupněkom z: http://www.skodád-
áduto.cz/moděkols/novád-fádbiád
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zádmvádzovím,  dádlsovím pohyb  zněkosnáddnovovádli  bádndádmzověko  ád  nád  boty  mu  byly  provipěkovněkoovny  spěkociádmlním

podlozovky, ktěkorěkom ztěkoovzovujím chubzi. Ocovi zádkryli spěkociádmlním brymlěko ád sluch oměkozily sovpunty do usovím. 

             Do srovnádmním bylo zádrovádzěkono 13 vozub rubznymch znádcověkok ád koncěkopcím. 

Vyhrádmt mohl ádutomobil, ktěkorym by splnovovádl pozováddádvky sěkoniorub, těkody snáddněkom nádstupovádmním,

dobrym vymhlěkod, snáddno provímstupnym zádvádzáddlovym prostor ád ktěkorym by disponovádl vymbádvou pro

sěkoniory.57 Tolik  oblímběkonádm sovkodád  Fádbiád  u  těkostub zádostádlád  ád  to  prověkoděkovsovímm  dímky  ádbsěkonci

někoovktěkorymch prvkub vymbádvy jádko jsou xěkonony 4u Sodykody Fádbiěko II někobyly ádni zád provímpládtěkok) covi

ádutomádtickym brzdovym systěkomm. 

              Alěko i prověkos to jěko Sodykodád Fádbiád suvěkorěkomnněkoov jěkodnímm z někojprodádmvádněkoovjsovímch mádlymch

ádutomobilub nád cověkoskěkomm trhu. V sousěkodnímm Někoovměkocku jěko to dokoncěko 7 někoprodádmvádněkoovjsovím áduto

u  osob  nádd  6.lěkot. Oproti  Sodykoděkoov Oktádmvii  vymrádzněkoov věkoděko  v pohodlnosti  vystupovádmním ád

nádstupovádmním. Zád svou věkoovtsovím sourozěkonkyním vsovádk zádostádmvádm v otádmzcěko vymhlěkodu. Podlěko zovlutymch

ádnděkoovlub ADAC sěko rováddím Sodykodád Fádbiád měkozi měkomněkoov poruchovádm vozidlád 417. mímsto).58

2.5     Škoda Fabia III

Design

              Nád rozdíml  od  prověkodchozím Fádbiiěko  II,  ktěkorádm dímky svěkom vysovsovím stádvběkoov ád  zvládmsovtněkoov

tvádrovádnymm  svěkoovtloměkotubm,  někopubsobím zcěkolád  vyvádmzověkoněkoov,  jěko  Sodykodád  Fádbiěko  III.  gěkoněkorádcěko,  dlěko

měkomho nádmzoru,  o mnoho pověkoděkoněkoovjsovím.  Někovyvádmzověkonost  ád  unylěkom nádmpáddy jsou prycov,  zubstádlád

pouzěko  rádcionádlitád  ád  covistotád  tvádrub.  Automobil  jěko  proporcovněkoov vyvádmzověkon,  děkosign  jěko

konzěkorvádtivním,  ádlěko v zovádmdněkomm provímpádděkoov nudnym.  Pubsobím náddcovádsověkoov ád moděkorněkoov.  Zvymsovilád sěko i

individuádlitád vozu ád to mozovnostím obádrvěkoním strověkochy, zpěkoovtnymch zrcádmtěkok covi kol.

57 AUTEM BEZPECodyNEody. cz[onliněko]., 1).srpnád ).13 ..:.., [cit. ).16- .5-.3], Dostupněkom z: 
http://ádutěkomběkozpěkocněko.cz/cz/s4./Těkosty/c1477-Dádlsi-těkosty/n)96.-Ktěkorěko-áduto-sěko-hodi-sěkoniorum-Skodád-
Fádbiád-věko-srovnádni-13-vozu-někouspěkolád
58 AUTEM BEZPEČNĚ. cz[onliněko]., 26.dubna 2013 00:01 , [cit. ).16- .5-.3], Dostupněkom z: http://www.ádutěkom-
běkozpěkocněko.cz/cz/s34./Těkosty/c1476-Těkosty-stádtistiky-spolěkohlivosti-ádut/n)888-Stádtistiky-spolěkohlivosti-
podlěko-zlutych-ádnděkolu-ADAC-)1-vitěkozu-ád-1)-porádzěkonych
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Interiér

              Intěkoriěkomr zádujměko svou prostornostím ád to zěkojměkomnád v obládsti vymsovky ád děkomlky sěkodáddlád.

Voládnt  i  sěkodáddlo lzěko snáddno nádstádvit  do provímjěkomněkom pozicěko.  Provímstrojovádm děkoskád ád  vládstněkoov

cěkolkovym intěkoriěkomr jěko pokrytym pouzěko tvrdymmi pládsty, ktěkorěkom ovsověkom někopubsobím vylozověkoněkoov lěkovnymm

dojměkom.  I  v intěkoriěkomru lzěko  bádrěkovněkoov odlisovit  vymplněkoov dvěkorovím ád  covádlouněkoovním,  covi  dokoncěko měkoovnit

děkosign pádněkolu v provímstrojověkom děkoscěko.

 

Zavazadlový prostor

               Věko svěkomm sěkogměkontu jěko Sodykodád Fádbiád sovpicovkou ád to zádvádzáddlovymm prostorěkom 33.

litrub. To jěko o 15 litrub vímcěko, někozov tomu bylo doposud. Provi sklopěkonymch sěkodádcovkádmch vzrostěko 

 objěkom kufru ádzov nád 115. litrub.  Lozovnádm plochád jěko sovirokádm 96.mm, cozov jěko o )mm vímcěko někozov

drovímvěko. 59

Rozměry

59 VYBERMIAUTO.cz[onliněko]., )...1.).15, [cit. ).16- .5-.7], Dostupněkom z: 
http://www.vyběkormiáduto.cz/ádutoblok/cládněkok/těkost-skodád-fádbiád/ridicovád-zonád
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              Oproti svěkom prověkodchubdkyni sěko Sodykodád Fádbiád
zkrádmtilád o 8 mm. Avsovádk děkomlkád intěkoriěkomru nádopádk o 8
mm  vzrostlád  ád  to  nád  1674  mm.  Vzrostlád  i  sovímrovkád
intěkoriěkomru věko vymsovi  loktub,  ád to nád 14.1 mm vprověkodu
4plus  )1  mm),  rěkosp.  nád  1386  mm  4plus  )  mm)
vzáddu. 6.

Komfort a výbava

              Oproti poslěkodnímmu moděkolu jěko ádutomobil komfortněkoovjsovím v obládsti prověkodnímch sěkodádcověkok.

Věkolmi sěko pověkodl tádkěkom novym podvozěkok, ktěkorym jěko provímjěkomnym i nád cověkoskymch silnicímch, ádvsovádk umím

sěko chovádt i věkolmi svizovněkoov. Spolu sěko slusovnymmi brzdádmi někomádm, po těkochnickěkom strádmncěko, Sodykodád

Fádbiád věko svěkom trovímděkoov konkurěkonci. Svymm vzhlěkoděkom si Fádbiád hrádvěkoov udrzovím svěkom stádrsovím zádmkádznímky ád

zádmrověkonov nádládmkádm i mláddsovím gěkoněkorádcěko.

   

Cena

             Náddsádzěkonost cěkon sovkodověkok jěko jěkodnád z někojvěkoovtsovímch vymtěkok vubběkoc. Cěkonád Sodykody Fádbiěko,

v zádmkláddu, jěko )35 ... korun. To sěko ovsověkom projěkovilo nád komfortnosti  ád vymbádvěkoov.  Oproti

tomu v někojvysovsovím motorizádci ád vymbádvěkoov mubzověkoměko mímt ádutomobil i zád 4.. ...Kcov.

3 Výsledek

práce 

3.1    Automobil pro handicapované seniory   

 

              V soucovádsněkom doběkoov někoním nád trhu tolik těkochnickymch vymozověkonostím kontruovádnymch

provímmo pro sěkoniory. Automobily někovyjímmádjěko.  Mnoho ádutomobilěkok nád pohodlím stádrsovímch lidím

sicěko myslím, ádlěko jěkosovtěkoov zovádmdnádm někovyrobilád spěkociádmlním vubz pro tuto věkoovkovou kádtěkogorii.

60 TÝDEN.cz[onliněko]., 26.08.2014 11:29, [cit. ).16- .5-.7], Dostupněkom z: 
http://www.tyděkon.cz/rubriky/ádutád/svěkotověko-ádutosádlony/fádbiád-iii-věkotsi-zádvádzáddlovy-prostor-ád-novád-
chytrád-rěkosěkoni_3164.1.html

57

Obrázek 33Obrázek 32

Obrázek 9



Veronika Maříková Květen 2016

              Fádbiád jěko ádutomobil někosmímrněkoov oblímběkonym jádk u mláddymch gěkoněkorádcím, tádk prověkoděkovsovímm u

těkoovch stádrsovímch. Alěko i, prověkos znádcovnym zádmjěkom ád oblímběkonost u sěkoniorub, mubzověkoměko nád vozěko nádlěkomzt

rováddu někoprádktickymch věkoovcím, ktěkorěkom mohou stádrsovímm liděkom zpubsobovádt problěkommy. 

3.1.1  Exteriér

3.1.1.1 Nastupování/vystupování

    

              Někojvěkoovtsovímm problěkomměkom,  pro stádrsovímho jěkodincěko,  jěko  běkozěkosporu nádstupovádmním ád

vystupovádmním z ádutomobilu.  Nádprovímkládd nád frěkokvěkontovádněkom ulici  sěko mubzověko  jěkodnádt i  o  věkolmi

někoběkozpěkocovnou situádci, kdy sěkonior zádstádvím u chodnímku, otěkovrověko dokorovádmn dvěkorověko ád někouvěkoovrovitěkolněkoov

dlouhou dobu sěko  ,,soukádm''  z vozidlád.  Dádlsovímm  problěkomměkom jěko  nádstupovádmním ád  vystupovádmním

z vozidlád nádprov. u nádmkupnímch cěkontěkor, kděko jěko věkolmi oměkozěkon prostor nád pádrkovádmním ád ádutád jsou

mnohdy tádkrovkád nádlěkopěkonád nád soběkoov.  Někohlěkoděkoov nád to,  zověko  dvěkorověko  bymvádjím rěkoládtivněkoov těkoovzovkěkom,  cozov

zpubsobujěko problěkommy ád mnohdy někomádládm porádněkoovním, provi otěkovímrádmním dvěkorovím do svádhu. 

              Rodyěkosověkonímm musím bymt dvěkorověko, ktěkorěkom budou dostádtěkocovněkoov sovirokěkom, pro snáddnym nádmstup ád

vymstup z vozu, někojlěkompěko ěkolěkoktrickěkom, ádby jěkodiněkoc vyvinul nád jěkojich otěkovímrádmním jěkon minimádmlním

fyzickou nádmmádhu. Pro tuto situádci by bylo vhodněkom pouzovímt  ěkolěkoktricky pohádmněkoovněkom posuvněkom

dvěkorověko.  Toto  rověkosověkoním jěko  iděkoádmlnímm  i  v otádmzcěko  provímstupnosti  do  vozidlád  zádpádrkovádněkomho  nád

mádlěkomm prostoru, kděko posuvněkom dvěkorověko vyuzovijím jěkon minimum mímstád kolěkom vozu, nád rozdíml od

dvěkorovím pádntovymch.

              Pro jěkodincěko s oměkozěkonou pohyblivostím jěko věkolmi dublěkozovitym prostor, ktěkorym mu buděko

nádskytnut, ádby sěko mohl, co mozovnádm někojpohodlněkoovji, dostádt do vozidlád, covi z vozidlád. Pládtím, zověko

covímm věkoovtsovím prostor, tímm lěkopsovím, proto jěko nádsnádděkoov trovímdvěkomrovovym ádutomobil. Těkon disponujěko děkolsovímmi

dvěkorovmi  ád  tímm  umozovnovujěko  komfortním nádmstup  ád  vymstup  z ádutomobilu.  Soucovádsněkoov někochádmvádm

prostor i nádstupujímcímm nád záddním sěkodáddlád ád to dímky sklopěkoním prověkodním sěkodádcovky.
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             Tyto dvěkorověko by byly otěkovímrádmny buď pomocím dádmlkověkomho ovládmdádmním, covi pohyběkom ruky

v mímstěkoov urcověkoněkomm. V intěkoriěkomru by sěko pádk tyto dvěkorověko otěkovímrádly stiskěkom tládcovímtkád.

              Co sěko tymkádm běkozpěkocovnosti otěkovímrádmním ád zádvímrádmním, musím bymt dvěkorověko běkozpěkocovněkom zád kádzovděkom

situádcěko. Nádprovímkládd ochrádnád prověkod provivrověkonímm, v provímpádděkoov, zověko by dvěkorověko provi zádvímrádmním nádrádzili nád

někocověkokádnym odpor 4nohád, rukád), opěkoovt sěko ádutomádticky otěkovrovou. V provímpádděkoov doprádvním někohody

buděko ěkolěkoktrickěkom otěkovímrádmním odpojěkono ád dvěkorověko sěko budou moci otěkovrovímt měkochádnicky, pomocím

skrytěkom kliky, ktěkorádm nijádk někonádrusovím liniěko ád covistotu tvádrub ádutomobilu.

              Dímky změkoovněkoov, z pěkoovtidvěkomrovověkomho ádutomobilu nád trovímdvěkomrovovym moděkol, vnikněko nád mímstěkoov

pubvodnímch dvěkorovím, s děkomlkou 8). mm, novym prostor. Těkon sěko mubzověko zvěkoovtsovit ádzov o 15cm.

3.1.1.2  Výhled

              S provibymvádjímcímm věkoovkěkom sěko zhorsovujím rěkoádkcovním schopnosti, sládmbněko zrádk ád prověkosnost,

proto jěko trověkobád uzpubsobit ádutomobil tádk, ádby poskytovádl mádximádmlním viditěkolnost. K tomu jěko

zádpotrověkobím co  někojvímcěko  prosklěkonym ádutomobil,  vysokym posěkod,  lěkohcěko  nádstádvitěkolněkom polohy

sěkodádcovky ád voládntu, sovirokádm zrcádmtkád, ádutomádtickádm prověkovodovkád ád rubzněkom ádsistěkonty.

          Věkolkymm problěkomměkom bymvádm zádstádvěkoním nád svěkoovtěkolněkom krovizovovádtcěko. Pokud stojím sěkonior ihněkod

u svěkoovtěkolněkomho znádcověkoním, nádstádmvádm zádpěkoklitádm situádcěko. Hrádnád strověkochy, u prověkodnímho sklád, mu totizov

brádmním věko vymhlěkodu. Pokud jěko jěkodiněkoc mláddym, někoním pro někoovho problěkomm vyklonit sěko doprověkodu. Sěko

stádmrovímm vsovádk provichádmzěkojím problěkommy s pohyblivostím ád prádmvěkoov ono vykloněkoovním mubzověko  bymt  dosti
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bolěkostivěkom, bád v někoovktěkorymch provímpádděkoch ,,někovrádtněkom,, - sěkonior sěko vykloním, krovupněko mu v zádmděkoch ád

uzov sěko někonádrovnádm.  I pokud by někodosovlo nád někojhorsovím vádriádntu, jěko tádto situádcěko pro stádrěkomho

covlověkoovkád věkolmi někoprovímjěkomnádm ád někokomfortním.  Problěkomm pozorujěkoměko prověkoděkovsovímm věko měkoovstěkoch,

kděko  jsou  svěkoovtěkolnádm znádcověkoním věkolmi  covádstádm.  A  stádrym covlověkoovk  věkoovtsovinou  uskutěkocovnovujěko  pouzěko

popojímzovďky v rádmmci měkoovstád covi jěkoho blímzkěkomho okolím.

              Rodyěkosověkonímm jěko zvymsověkoním hrádny cověkolnímho sklád. To někojěkon zověko krádmsněkoov prosvěkoovtlím intěkoriěkomr vozu,

ádlěko prověkoděkovsovímm umozovním věkoovtsovím rozhlěkod, ktěkorym jěkosovtěkoov umocním lěkohcěko zumzověkoněkom sloupky.

              Posunutímm cověkolnímho sklád by nádmslěkodněkoov dosovlo k vyztuzověkoním obloukovou vzpěkoovrou, ádby

někodochádmzěkolo k nádrusověkoním pěkovnosti ád tuhosti kádrosěkoriěko ádutomobilu. Tádto umprádvád zádmrověkonov

zvysovujěko viditěkolnost ád běkozpěkocovnost. Někoním trověkobád uzovímvádt běkozpěkocovnostnímho sklád,  někoboť kádzovděkom

prověkodním sklo  jěko  dvojitěkom s foliím uprostrověkod,  cozov zbrádnovujěko  roztrovímsovtěkoovním sklád.  V provímpádděkoov

ádutoněkohody sklo pouzěko poprádskádm. Oproti tomu bocovním ád záddním sklád jsou tvorověkonád tádk, ádby sěko

provi  nádmrádzu roztrovímsovtilád  nád  někoostrěkom mádlěkom kusy ád  umozovnilád  tádk  rychlym provímstup k posádmdcěko

ádutomobilu. 

              Kěko zvymsověkoním běkozpěkocovnosti slouzovím i  zpěkoovtnádm zrcádmtkád.  Někojvěkoovtsovímm někodostádtkěkom u

nyněkoovjsovímch zrcádmtěkok jěko tzv. mrtvym umhěkol.  Těkon mnohokrádmt  skryjěko proviblizovujímcím sěko ádutomobil ád

rovidicov tádk někostihněko vcováds zádrěkoádgovádt. 

              Mnozím z rovidicovub si proto kupujím pádnorádmádtickádm zrcádmtkád, ktěkorádm provipěkovnovujím nád ty

pubvodním,  tímm  sěko  ovsověkom  cěkolym obrádz  vymrádzněkoov zkrěkoslím.  Plochádm zrcádmtkád  ukádzujím rěkoládtivněkoov

prověkosněkoov,  v jádkěkom vzdádmlěkonosti  sěko  objěkokt  nádchádmzím,  oproti  tomu  zrcádmtkád  zádoblěkonádm obrádz

vizuádmlněkoov pokrovivím ád objěkokty sěko tádk zdádjím měkonsovím ád vzdádmlěkoněkoovjsovím.

60



Veronika Maříková Květen 2016

    

    

              Mádtěkomádtik Andrěkow Hicks z Drěkoxěkol Univěkorsity věko Filádděkolfii vsovádk vyrobil spěkociádmlním

sovirokoumhlěkom zrcádmtko, ktěkorěkom pokrymvádm, nád mímsto 15 – 17 stupnovub,  dokoncěko obládst těkomměkoovrov 45

stupnovub. Nádvímc zrcádmtko někozkrovivujěko ád někozkrěkoslujěko vymslěkodnym obrádz.

"Představte si, že jeho povrch je tvořen spoustou malých zrcátek natočených do různých

úhlů. Podobně, jako je tomu třeba na disko kouli."

"Algoritmus je vlastně řadou výpočtů, kterými se nastavuje směr každého kousku této disko

koule, takže paprsky světla se odrazí od zrcátka tak, že nabízejí široký a téměř nezkreslený

obraz." 61

              K dobrěkommu rozhlěkodu pádtrovím i kvádlitním osvěkoovtlěkoním

vozovky. Těkonto problěkomm lzěko snáddno vyrověkosovit xěkonony, ktěkorěkom

jsou  provi  porovnádmním s běkoovzovnou  zovádmrovkou  5,5  x  umcovinněkoovjsovím.

Dímky  věkoovtsovím umcovinnosti  covinním cěkostu  ádutomobilěkom

komfortněkoovjsovím ád běkozpěkocovněkoovjsovím. 

              Nád trhu sěko zádcovímnádjím objěkovovádt intěkoligěkontním áddádptivním svěkoovtloměkoty, ktěkorěkom někojěkonzověko

sádmi korigujím osvímcěkoním vozovky, ádlěko zádmrověkonov i zobrádzím objěkokty vysímládjímcím těkoplo ád to ádzov nád

vzdádmlěkonost 3..m.  Rodyidicovi tádk odpáddádjím stádrosti s rěkoguládcím svěkoovtěkol, prověkopímnádmnímm dádmlkovymch,

potkádmvádcímch ád mlhovymch svěkoovtěkol. Automobil nádvímc nádtocovím svěkoovtloměkoty ád dokonádlěko tádk osvímtím

kádzovdou zádtádmcovku. Zádmrověkonov buděko rovidicov informovádmn o hrozímcímm někoběkozpěkocovím strověkotu sěko zvímrověkotěkom

covi covlověkoovkěkom ád buděko tádk schopěkon tuto situádci zvrádmtit.

61 AUTO.IDNES.cz[onliněko]., , )5. cověkorvnád ).1) [cit. ).16- .5-1.], Dostupněkom z: http://áduto.idněkos.cz/zpěkotněko-
zrcádtko-běkoz-mrtvěkoho-uhlu-dád6-/ádutomoto.ádspx?c=A1).6)1_13.43)_ádutomoto_hig
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3.1.1.3  Zavazadlový prostor

    

              Zádvádzáddlovym prostor jěko u ádutomobilub tádkrovkád někoodmyslitěkolnou soucovádmstím. Prověkoděkovsovímm

pro hádndicádpovádněkom jěkodincěko, ktěkorovím kěko svěkommu zovivotu potrověkobujím invádlidním vozímk, ktěkorym jěko sicěko

slozovitěkolnym, ádlěko i prověkos to sěko jěkoho děkomlkád pohybujěko kolěkom 1)..mm ád vymsovkád ccád 7..mm. 

              Sodykodád Fádbiád hádtchbádck nádbímzím sovímrovku zádvádzáddlověkomho prostoru 96.mm ád děkomlku ccád

7..mm.  Provi  sklopěkoním sěkodádcověkok  sěko  děkomlkád  vysovplhádm nád  zhrubád  13..mm,  cozov jěko  zcěkolád

dostádcovujímcím rozměkoovr nád umímstěkoovním invádlidnímho vozímku. 

              Jěkodnímm z problěkommub Sodykody Fádbiěko jěko skládmpěkoovním záddnímch sěkodádděkol, ád to dímky tomu, zověko provi

sklopěkoním někodojděko k vytvorověkoním roviny, nymbrzov vnikněko docěkolád vysokym schod. Těkonto problěkomm

sěko  dádm vyrověkosovit  zumzověkonímm  vymplním sěkodádcověkok  ád  sěkodádmkub.  Vymplněkoov slouzovím kěko  zvěkoovtsověkoním komfortu

v ádutomobilu. V tomto provímpádděkoov vsovádk někoním pohodlnost záddnímch sěkodádcověkok zcěkolád dublěkozovitádm, nád

rozdíml od potrověkoby zádvádzáddlověkomho prostoru. Dímky zumzověkoním sěkodádmku ád opěkoovrádděkol dostádněkoměko, provi

sklopěkoním záddnímch sěkodádděkol, rovinu, jádko jěko tomu nádprovímkládd u Sodykody Supěkorb. 

 Dádlsovímm

problěkomměkom  bymvádm provímstupnost  do  zádvádzáddlověkomho  prostoru.  Odstrádněkoovnímm  spodním hrádny

kufru sicěko zádjistímměko lěkopsovím ád snáddněkoovjsovím provímstup, ádlěko i prověkos to sěko nijádk zvládmsovť provímstupnost

někozlěkopsovím, ád to prověkoděkovsovímm pro hádndicádpovádněkom sěkoniory. Tito jěkodinci mádjím znádcovněkom problěkommy s

ukládmdádmnímm  věkoovcím do  kufru,  proto  jěko  vhodněkom pouzovímt,  ěkolěkoktricky  ovládmdádnou,  vymsuvnou

podládhu s věkolkou nosnostím, ádby udrzověkolád i nádlozověkonym invádlidním vozímk. 
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3.1.1.4  Viditelnost pro okolí

              Stádrsovím covlověkoovk mímvádm zpomádlěkoněkoovjsovím rěkoádkcěko ád mubzověko zněkonáddádmním uděkoovládt mádněkomvr, ktěkorym

ostádtním rovidicovi někocověkokádjím. Mnohdy uzov sěko bohuzověkol strověkotu několzěko vyhnout, ádlěko provi prověkoděkopsádnymch

rozěkostupěkoch měkozi ádutomobily ád dobrěkom viditěkolnosti změkoovny jímzdy 4blinkry, stop ládmpád) jěko

prověkoci jěkon sovádncěko, zověko okolním rovidicovi stádcovím situádci zvrádmtit. Prodlouzověkonímm stop ládmpy ád blinkrub

by těkody měkoovlo pomoci okolím někoprověkohlěkomdnout tyto změkoovny v jímzděkoov. 

3.1.1.5  Ochrana nárazníků a kol

              Provi brzovděkoovním,  pádrkovádmním covi couvádmním mohou vzniknout drobněkom oděkoovrky ládku nád

ádutomobilu, proto jsou nád rizikovádm mímstád providádmny ochrádny nádmrádznímkub, jěkojichzov umkolěkom jěko

tyto mádlěkom kolizěko co někojvímcěko zvrádmtit ád udrzověkot tádk ádutomobil v rěkoprěkozěkontádtivnímm stádvu.

              Rodyímkádm sěko, zověko kolád děkoovládjím áduto. Stylověkom ád někoodrověkoněkom disky

vymrádzněkoov providádjím nád ádtrádktivitěkoov ádutomobilu, nádopádk ty otrovímskádněkom ád

obycověkojněkom uběkorou nád krádmsěko byť nověkommu luxusnímmu vozu. 

Někoovkdy sěko  vsovádk  odrověkoninádmm někovyhněkoměko,  někoboť  i  zkusověkonym rovidicov

obcováds sovpádtněkoov odháddněko věkolikost obrubnímku, nád cozov věkoovtsovinou kolád

někopěkoovkněkoov dopládtím. 

              Pomoci by měkoovli gumověkom, měkoovnitěkolněkom prouzovky nádlěkopěkoněkom po obvodu cěkolěkomho kolád,

ktěkorěkom by, v provímpádděkoov blímzkěkomho nádjěkotím k obrubnímku, vzádli někojvěkoovtsovím covádmst posovkozěkoním nád sěkoběko.
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Skica  1 - Škoda Fabia po úpravách, pohled zepředu
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Skica  2 - Škoda Fabia po úpravách, pohled z boku
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Skica  3 - Škoda Fabia po úpravách, otevírání elektrických dveří pohybem ruky



Veronika Maříková Květen 2016

3.1.1.6  Barevnost

              Bádrvád ádutomobilu někoním jěkon momdním zádmlěkozovitostím, nymbrzov mádm i věkolkym vliv nád běkozpěkocovnost

vozu v silnicovnímm provozu. Jěko proto trověkobád vybrádt bádrvu tádkovou, ádby bylád, nád silnici,  co

někojviditěkolněkoovjsovím. 

              Někojviditěkolněkoovjsovím bádrvou jěko běkozěkosporu bímládm. Jěko to dádmno tímm, zověko někojlěkompěko odrádmzovím svěkoovtlo,

provicověkomzov okolím silnic jěko věkoovtsovinou tmádvěkom, proto tádk lěkohcěko páddněko ostádtnímm rovidicovubm do okád.

Bímlěkom ládkovádmním sěko nádvímc stádmvádm, v poslěkodnímch lěkotěkoch, stádmlěko momdněkoovjsovím. V nádbímdcěko jsou vádriádnty –

obycověkojnádm bímládm,  měkotádlickádm,  covi  pěkorlěkoťovádm.  Bímlym ládk  volím jádk  mádjitěkolěkom luxusnímch  vozub,  tádk  i

zádmjěkomci o lěkovněkom vozy, někoboť bímládm bádrvád bymvádm běkoz provímpládtku. 

            

  Věkodlěko bímlěkom obstádmlád, co sěko tymkádm běkozpěkocovnosti, i zovlutádm, směkotádnovádm covi mádmtověkoov zěkolěkonádm.

              Oblímběkoněkom strovímbrněkom vozy, dlěko vymzkumub,  splymvádjím s okolímm ád jsou tádk snáddněkoovji

prověkohlěkomdnutěkolněkom. Riziko někohody sěko, oproti bímlěkom, zvysovujěko ádzov o 1.%. 

              Mnohád rovidicovi  jěko zád někojviditěkolněkoovjsovím bádrvu pokládmdádmnád cověkorvěkonádm,  ádlěko to jěko omyl.

Obzvládmsovtěkoov zád  soumrádku  cověkorvěkonádm tmádvněko  ád  lzěko  jím jěkon  těkoovzovko  odlisovit  od  okolním hněkoovděkom.

Někohodovost  cověkorvěkonymch  ád  modrymch  ádutomobilub jěko  7% věkoovtsovím někozov u  ádutomobilub s bímlymm

ládkovádmnímm.

              Tmádvěkom ádutomobily sicěko pubsobím luxusněkoov ád mádjěkostádmtněkoov, ovsověkom zád tmy sěko stádmvádjím

prádkticky někoviditěkolnymmi ád riziko prověkohlěkomdnutěkolnosti jěko poměkoovrněkoov vysokěkom.

              Pokud si  jěkodiněkoc kupujěko novym ádutomobil,  vyběkorěko si  bádrvu,  ktěkorádm obvyklěko

chádrádktěkorizujěko jěkoho povádhu. U ádutomobilu pro hádndicádpovádněkom sěkoniory vsovádk věkolmi zádmlěkozovím

nád bádrvěkoov z hlěkodiskád běkozpěkocovnosti. I kdyzov jěko bímládm bádrvád někojvímcěko viděkoovt, několzěko ji nád ádutomobil

pro tuto skupinu vyuzovímt. A to z dubvodu cověkotnosti bímlymch ádutomobilub nád silnicímch. Toto áduto

někosmím splynout  s dádvěkom ostádtnímch  ádut.  Jěko  trověkobád  poukádmzádt  nád  to,  zověko  zád  voládntěkom sěkodím
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covlověkoovk,  ktěkorym mádm urcovitěkom problěkommy ád mubzověko  tádk snáddněkoovji,  někozov jiním,  uděkoovládt chybu. Ostádtním

rovidicovi by těkody měkoovli zvymsovit svoji pozornost ád vyvádrovádt sěko tádk provímpáddněkom někohoděkoov. 

              Bádrěkovněkom odlisověkoním by někoměkoovlo věkomst k vymsměkoovchu ádlěko k pochopěkoním. Okolím by ho měkoovlo

provijmout  ád  snádzovit  sěko hádndicádpovádněkommu rovidicovi  jěkoho cěkostu usnáddnit,  nádprov.  vyvádrovádt  sěko

trouběkoním, blikádmním, umozovnit prubjěkozd krovizovovádtkou, ádtd.

              Bádrěkovnost by měkoovlád bymt někozádměkoovnitěkolnádm. Věkolmi vymrádznou bádrvou jěko nádprov. 

zovlutádm bádrvád, ktěkorádm vsovádk jizov symbolizujěko tádxi. Někoměkoovli by bymt pouzovity ádni pruhy z někoonovymch

bádrěkov  pro  věkoovtsovím viditěkolnost,  v tomto  provímpádděkoov by  totizov mohlo  lěkohko  dojímt  k zádmměkoovněkoov

s vozidlěkom zádmchrádnněkom sluzovby.  Automobil  by někoměkoovl  bymt  ádni jěkodnobádrěkovnym.  Nád trhu totizov

ěkoxistujěko sovirokádm sovkádmlád bádrěkov ád nádjímt bádrvu, ktěkorou jěkosovtěkoov nikdo někomádm, by mohl bymt někomozovnym

umkol. Vubz jěko potrověkobád odlisovit od vsověkoch ostádtnímch ád vytvorovit ho nádtolik originádmlnímm, ádby byl

snáddno iděkontifikovádtěkolnym pro okolním rovidicověko. 

              Inspirádcím by mohlád bymt duhád, ktěkorádm jěko symbolěkom nádděkoovjěko, jěkodnoty v pěkostrosti ád

rozlicovnosti, symbol intěkográdcěko odlisovnymch lidím. V soucovádsnosti sěko tádto symbolikád pouzovímvádm pro

hnutím LGBT, ádlěko prádmvěkoov i pro hádndicádpovádněkom osoby. 

              Vytvorověkonímm tádkto pěkostrěkomho ádutomobilu,  by bylo zádměkozěkono zádměkoovnitěkolnosti

s okolnímmi  vozy  ád  ádutomobil  by  byl  nád  prvním pohlěkod  iděkontifikovádtěkolnym.  Nádvímc  by

symbolizovádl  nádděkoovji  pro  lidi  s hádndicádpěkom.  Nádděkoovji  nád  jěkojich  intěkográdci  do  spolěkocovnosti,

ktěkorou tádk moc potrověkobujím.
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3.1.2   Interiér
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Skica  5 - Barevné provedení Škody Fabie, pohled ze strany



Veronika Maříková Květen 2016

3.1.2.1  Sedadla

              Pro stádrsovím ád hádndicádpovádněkom osoby jěko věkolmi dublěkozovitádm pohodlnost nádstupovádmním ád

vystupovádmním z vozu. Podlěko ADAC klěkosádm komfort provi nádstupovádmním ád vystupovádmním provi vymsovcěko

sěkodádděkol  nádd  8.cm.  Z tádkovymch  ádutomobilub sěko  uzov musím lěkohcěko  sěkoskocovit,  cozov pro dádnou

věkoovkovou kádtěkogorii jěko mnohdy někomozovněkom.   Někojpohodlněkoovjsovím nádstupovádmním nádbímzím SUV, ktěkorěkom

mádjím sěkodáddlád věko vymsovcěko 7.cm. Tádkověkom sěkozěkoním někojvímcěko vyhovujěko stádrsovímm liděkom. U kládsickymch

sěkodádnub ád kombímkub sěko sěkodím ádzov o ).cm nímzověko někozov v SUV.

              Sodykodád Fádbiád mádm posěkod věko vymsovcěko 57,8cm. Provi nádstádvitěkolněkomm zvěkoovtsověkoním svěkoovtlěkom vymsovky,

z 135mm,  o  1..mm,  dostádněkoměko  iděkoádmlním vymsovku  posěkodu  67,8cm.  Zvymsověkoním svěkoovtlěkom vymsovky

provispěkoovjěko i k lěkopsovímmu vymhlěkodu z ádutomobilu.

              

Pro  snáddnym provímstup  do  ádutomobilu  jěko  vhodněkom pouzovímt

vysunovádcím sěkodáddlo.  Dímky  ěkolěkoktrickymm  posuvnymm

dvěkorovímm někoním trověkobád uzovímvádt sěkodáddlo otocovněkom, někoboť dvěkorověko

v tomto provímpádděkoov někoprověkokádmzověkojím. Toto rověkosověkoním jěko vhodněkom jádk

pro stádrsovím osoby, tádk pro hádndicádpovádněkom,  ktěkorovím sěko tádk

lěkompěko dostádnou nád sěkodáddlo z ěkolěkoktrickěkomho vozímku. 

              Dímky pouzovitím ádutomádtickěkom prověkovodovky dojděko k zrusověkoním rovádmdímcím pádmky ád rucovním brzdy,

nádmslěkodkěkom toho si mubzověkoměko dovolit  odstrádnit strověkodovym pádněkol umplněkoov,  covímmzov vznikněko vímcěko

mímstád v intěkoriěkomru. 

              Mímsto měkozi sěkodáddly vsovádk zubstádněko prádmzdněkom, cozov lzěko vyrověkosovit provímdádvnymm pádněkolěkom,

ktěkorym toto mímsto nádhráddím.
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              Problěkomm by mohl nádstádt provi rozdímlněkommu posuvu sěkodádděkol, jěko

těkody  potrověkobád  vytvorovit  provímdádvnym pádněkol,  ktěkorym by  sěko  dobrověko  provizpubsobil  změkoovněkoov poloh

sěkodádcověkok.  K tomuto  umcověkolu  by  mohlád  slouzovit  konstrukcěko  zěko  sověkostiumhěkolnímkub s pohyblivymmi

stěkoovnádmi.  Dímky  těkomto  konstrukci  by  sěko  pádněkol  pěkorfěkoktněkoov provizpubsobil  jádkěkomkoliv  změkoovněkoov provi

pohybu sěkodádděkol.

              Konstrukcěko by bylád potádzověkonád krycímm mádtěkoriádmlěkom. Nádhoru by bylád dádmnád vymstuzovnádm

vlozovkád.  Cěkolym pádněkol  by  pádk  byl  potádzověkon  pruzovnou  ládmtkou,  stěkojnou,  jádkádm buděko  uzovitád  nád

sěkodáddlád. Tímm vznikněko souvisládm ládvicěko, ktěkorádm vsovádk buděko flěkoxibilním v zádmvislosti nád posunu

sěkodádděkol. 

Pádněkol  by  měkoovl  bymt  kontrovádmn  tádk,  ádby  udrzověkol  vádmhu  dospěkoovlěkomho  jěkodincěko,  někoměkoovl  by  vsovádk

slouzovit k sěkozěkoním. Pomoci by měkoovl hládvněkoov provi prověkosouvádmním z mímstád rovidicověko nád mímsto spolujěkozdcěko

covi jádko odkládmdádcím plochád.

Podpěrka na nohy u spolujezdce
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              Ohlěkody nád komfort by sěko měkoovly brádmt někojěkon nád

rovidicověko, ádlěko i nád spolujěkozdcěko. 

              Provi děkolsovímm sěkozěkoním dochádmzím k bolěkostivosti nohou,

zvládmsovtěkoov u  stádrsovímch  lidím,  ktěkorovím mádjím problěkommy  s kolěkony  covi

kycovlěkomi. Někojjěkodnodusovsovímm rověkosověkonímm jěko umímstěkoovním polohovádcím

nozovním podpěkoovrky do podládhy ádutomobilu.

3.1.2.2  Toaleta

              Lidskěkom těkoovlo postupěkom covádsu ztrádmcím svou vitádlitu ád dochádmzím k opotrověkoběkoním. Mocovovym

měkoovchymrov prověkostádmvádm bymt  schopěkon  rěkogulovádt  stádhy  ád  uvolnovovádmním.  Postizověkonym jěkodiněkoc  tádk

mnohdy někodokádmzověko udrzověkot mocov do chvímlěko, kdy jěko mozovněkom dojímt si nád toádlěkotu. Mnohdy někoním

ádni mozovnost po cěkostěkoov věkorověkojněkom toádlěkoty nádlěkomzt, cozov mubzověko věkomst k někoprovímjěkomněkom situádci. Avsovádk

někojěkon  problěkommy  s mocovovymm  měkoovchymrověkom,  ádlěko  i  mnohěkom dádlsovím oněkomocněkoovním brádmním jěkodinci

v cověkostovádmním doprádvnímm  prostrověkodkěkom.  Tádkovym covlověkoovk  tádk  rádděkoovji  zubstádněko  domád,  ádby  sěko

tomuto problěkommu vyhnul, cozov obvyklěko věkoděko k sěkopádrádci od spolěkocovnosti.

              Jěkodinymm rověkosověkonímm jěko umímstěkoovním nouzověkom toádlěkoty provímmo do ádutomobilu. Jěkodnádlo by sěko

o  mádlou  chěkomickou  toádlěkotu  zádbudovádnou  do  sěkodádcovky  spolujěkozdcěko,  ktěkorěkom by  bylád

k dispozici odklopěkonímm strověkodověkomho dímlu v sěkodáddlěko.

              Toádlěkotád by bylád lěkohcěko vyjímmádtěkolnádm pro jěkojím snáddněkom covisovtěkoovním.

Dádmlěko  jěko  trověkobád  brádmt  ohlěkod nád soukromím,  proto by sklád  ádutomobilu  měkoovlád  bymt  ztmádvěkonádm.

Propustnost skěkol jěko zěko zádmkonád dádnádm, ád to minimádmlněkoov 7.% bocovním sklád, u sklád cověkolnímho 75%. 
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              S toádlěkotou provichádmzím i otádmzkád mádděkol, ty by byly zádbudovádmny jádk věko dvěkorovímch, tádk

v pádlubním děkoscěko, covi nád stropěkoov.

3.1.2.3  Prahy

              S vymsuvnymmi sěkodáddly souvisím zrusověkoním prádhub. Pokud by prádhy zubstádly, nádstádl by

problěkomm sěko zvěkodádmnímm nohou, cozov by mohlo mnohymm sěkoniorubm ád hádndicádpovádnymm covinit

problěkommy. 

              Prádhy někoním problěkomm snímzovit dímky zvymsověkoněkommu profilovádmním konstrukcěko. Soucovádsněkoov lzěko

do jěkodnoho z profilub zádsáddil kolěkojnici nád posuvněkom dvěkorověko. Dvěkorověko sádmotněkom jsou upnuty nád

trovi mímstád – kolěkojnicěko v prádhu, kolěkojnicěko nád vrchním strádněkoov dvěkorovím ád prostrověkodním kolěkojnicěko.

3.1.2.4  Palubní deska

              Někojdublěkozovitěkoovjsovímm zádmměkoovrěkom nověkom pádlubním děkosky jěko  co někojvěkoovtsovím prověkohlěkodnost,

jěkodnoduchost ád snáddnym provímstup, ádnizov by byl covlověkoovk ěkoxtrěkommněkoov rozptylovádmn. 
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              Pro lěkopsovím provímstupnost jěko vhodněkom proviblímzovit pádněkol s

funkcěkomi co mozovnádm někojblímzověko k rovidicovi. Inspirádcím by mohli bymt

intěkoriěkomry kádmionub, ktěkorěkom mádjím, dímky svěkom rozměkoovrnosti, pádněkol

vykousnutym směkoovrěkom  k mímstu  rovidicověko.  Vsověkochnád  ovládmdádcím

tládcovímtkád jsou tádk mnohěkom lěkompěko dosádzovitěkolnádm ád covlověkoovk sěko k

nim někomusím provímlisovněkoov nádkládmněkoovt. 

    

3.1.2.5 Řízení

              Automobil jěko urcověkonym hádndicádpovádnymm ád sěkoniorubm, proto jěko trověkobád proviprádvit

ovládmdádmním vozu  nád  rubzněkom typy  hádndicádpub.  Dímky  ádutomádtickěkom prověkovodovcěko  odpáddádmvádjím

problěkommy  s  rovádzěkonímm,  ovsověkom stádmlěko  sěko  nádjděko  mnoho  ovládmdádmním,  ktěkorádm jěko  trověkobád  spěkociádmlněkoov

uprádvit. 

              Nádprovímkládd pěkodádmly, pokud jěko covlověkoovk schopěkon ovládmdádt rychlost ád brzdu pěkodádmly, pádk

by měkoovli bymt polohovádcím ád snáddno nádstádvitěkolněkom do urcověkoněkom vymsovky. To sádměkom sádmozrověkojměkoov pládtím

o nádstádvitěkolnosti voládntu ád polohovádtěkolnosti sěkodádděkol. 

              Ovládmdádmním brzdy ád plynu mubzověko bymt pro covlověkoovkád s  hádndicádpěkom spodnímch koncověkotin

tádkrovkád někomozovněkom.  Jěko těkody trověkobád umozovnit, tádkovymm jěkodincubm, ovládmdádmním brzdy ád plynu nád

voládntu.  Inspirádcím jěko  krouzověkok  nád  ovládmdádmním plynu  umímstěkoovnym pod  voládntěkom.  V tádkovymch

provímpádděkoch  sěko  věkodlěko  voládntu  umisťujěko  pádmkád  nád  ovládmdádmním brzd.  Mnohěkom  prádkticovtěkoovjsovímm

rověkosověkonímm by vsovádk bylo umímstěkoovním ovládmdádmním brzdy i plynu nád voládnt. K tomu ovsověkom normádmlním

voládnt  někoním uzpubsoběkon.  Rodyěkosověkonímm  jěko  vytvorověkoním nověkomho  voládntu,  ktěkorym toto  ovládmdádmním

umozovním.
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              Drzověkoním voládntu ád ovládmdádmním brzdy/plynu by měkoovlo bymt co někojvímcěko jěkodnoduchěkom ád

komfortním.  Novym voládnt někomádm zádchovádnou kruhovou formu, ádvsovádk tvádr ádirbádgu zubstádmvádm

stěkojnym. Máddlád zádjisovťujím odděkoovlěkoněkom ovládmdádmním brzdy ád plynu.  

              Novym voládnt by fungovádl odlisovněkoov někozov pubvodním. Dímky svěkommu tvádru někoním uzpubsoběkon

nád provímlisovněkom otádmcověkoním,  nymbrzov prospěkorujěko věkoovtsovímm rěkojděkom, někozov jěko u běkoovzovnymch ádutomobilub.  To

znádměkonádm,  zověko  provi  otocověkoním voládntu  o  85°  buděko  prověkovodovádm hrovímděkol  uzpubsoběkonád  tádk,  ádby

vozidlo dosádmhlo mádximádmlnímho zádtocověkoním. 

              Ovládmdádmním brzdy ád plynu by fungovádlo stládcověkonímm máddlád pod rukojěkotím voládntu. Prádvádm

strádnád by bylád uzpubsoběkonád nád ovládmdádmním plynu, lěkovádm pádk nád ovládmdádmním brzdy.

             Voládnt by disponovádl dvojímm nádstádvěkonímm. 
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Prvním 41) rěkozovim by nádsověkol upládtněkoovním věko měkoovstěkoch ád nád pádrkovisovtímch ád to z dubvodu mozovnosti

věkoovtsovímho  zádtocověkoním provi  vykonádmním měkonsovímho  pohybu,  z cověkohozov plyněko  vymrádzněkom snímzověkoním covádsu.

Iděkoádmlním pro chádotickádm mímstád covi provi postizověkoním hornímch koncověkotin, kdy jěko trověkobád k rovímzěkoním uzovímt

koncověkotiny dolním.

Druhym 4)) rěkozovim by byl urcověkon nád dádmlnicěko, kděko někoním zádpotrověkobím ostrověkojsovímch zádtádmcověkoním ád voládnt

by sěko tádk chovádl jádko kládsickym.

              Dímky ádbsěkonci rováddímcím pádmky jěko trověkobád prověkosunout i ovládmdádmním rěkozovimub ádutomobilu. To by

bylo,  pro  snáddnou  dostupnost,  situovádmno  věkodlěko  zádpádlovádmním ád  pro  lěkopsovím prověkohlěkodnost  i

bádrěkovněkoov odděkoovlěkono.

Drivěko 4D) – umímstěkoovno vprádvo ád Rěkověkorsěko 4R) – vlěkovo pro rychlěkojsovím ovládmdádmním. Pádrk 4P) rěkozovim

by byl ovládmdádmn stládcověkonímm prostrověkodku tládcovímtkád.

3.1.2.6 Palubní počítač

              S mádnuádmlním prověkovodovkou odchádmzím i potrověkobád otádmcovkoměkoovru. Nád pádlubnímm pocovímtádcovi by

měkoovli  zubstádt informádcěko o rychlosti,  pádlivu, těkoplotěkoov ád hodinádmch. Ostádtním ikony sěko rozsvímtím

pouzěko provi provímslusovněkomm problěkommu. 
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              Cěkolkověkoov by sěko měkoovlád provímstrojovádm děkoskád vycovistit od prověkobytěkocovnymch tládcovímtěkok, ktěkorádm

mohou  stádrsovímho  covlověkoovkád  mádmst.  Vsověko  co  jděko  ádutomádtizovádt,  nádprov.  svěkoovtlád,  by  měkoovlo  bymt

ádutomádtizovádmno.     

              Chyběkoovt by někoměkoovlo hládsověkom ovládmdádmním, ktěkorěkom jěko dublěkozovitěkom pro jěkodincěko sěko zhorsověkonímm

viděkoovnímm. Dádlsovímm kládděkom jěko, zověko hládsověkom ovládmdádmním někonádrusovím soustrověkoděkoovnost nád jímzdu. 

              Pro jěkodincěko sěko zhorsověkonymm sluchěkom by ádutomobil monitorovádl děkoovním okolo vozu.

Nádprov. upozorněkoovním nád blímzovímcím sěko sádnitu covi trouběkoním. Informádci by potěkom prověkoněkosl nád pádlubním

pocovímtádcov i s vyhodnocěkonímm, odkud zvuk někojspímsověko pochádmzěkol.

3.1.2.7

Asistenty

              Co sěko tymkádm ádsistěkontub, měkoovly by bymt plněkoov zádměkoovrověkony nád běkozpěkocovnost jímzdy ád komfort

rovidicověko.

Dímky stádmrnutím populádcěko buděko v rěkoládtivněkoov krádmtkěkom doběkoov věkoovkovádm skupinád stádrsovímch lidím plněkoov

zádintěkorěkosovádmnád do svěkoovtád dotykovymch zádrovímzěkoním ád dádlsovímch těkochnologiím.  Někoním trověkobád sěko těkody

vzdádmvádt  moděkornímch  těkochnologiím i  v ádutomobilu  urcověkoněkomm  prověkovádmzovněkoov pro  stádrěkom ád

hěkondikěkopovádněkom covlěkony nádsovím spolěkocovnosti. 

              Pokud jěkoděko ádutomobil rychlostím 5.km/h ád rovidicov sěko byť nád vtěkorovinu ohlěkomdněko, ujěkoděko

ádutomobil  běkoz  kontroly  zhrubád  14  měkotrub.  Hěkoádd-up  displěkoj  promímtádm vsověkochny  dublěkozovitěkom

informádcěko do zorněkomho polěko rovidicověko, covímmzov tolik někonádrusovujěko jěkoho pozornost. Vsověkochny ikony

by  vsovádk  měkoovli  bymt  dostádtěkocovněkoov srozumitěkolněkom ád  bymt  zobrádzovádmny  jěkon  ty  někojdublěkozovitěkoovjsovím.

V opádcovněkomm provímpádděkoov by provímlisov mnoho informádcím mohlo rovidicověko spímsověko zmádmst.

              Automobil by měkoovl bymt vybádvěkon GPS ád v provímpádděkoov hádvádmriěko ihněkod

informovádt zádmchrádnnou sluzovbu covi policii.

              Dádmlěko by měkoovl bymt kontrolovádmn stádv rovidicověko, dímky frěkokvěkonci mrkádmním.

Pokud by systěkomm vyhodnotil  stádv jádko někouspokojivym,  spustil  by hládsovym ád

obrádzovym signádml.  V provímpádděkoov koládpsu  rovidicověko  by  ádutomobil  spustil  vádrovnádm

svěkoovtlád, sádmm zádstádvil ád provivoládl pomoc.
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              Automobil by měkoovl mímt prověkohlěkod o děkoovním kolěkom. 

Mubzověko sěko stádmt, zověko rovidicov prověkohlěkomdněko nádprovímkládd prověkochádmzěkojímcímho chodcěko, v tádkověkomm provímpádděkoov by

měkoovl systěkomm situádci nádhládmsit někojprvěko hládsovou ád grádfickou upomímnkou ád nádmslěkodněkoov zádstádvit

vozidlo. 

              Pádrkovádcím sěkonzory jsou v tomto provímpádděkoov někozbytnostím. Kěko komfortu provispěkoovjěko i

ádutomádtickym pádrkovádcím systěkomm. 

              Dádlsovímmi ádsistěkonty jsou – áddádptivním těkompomádt, ádsistěkont pro jímzdu v  pruzímch,

brzdovym ádsistěkont proti kolizímm, nocovním viděkoovním ád slěkodovádmním doprádvnímch znádcověkok.

3.1.3   Airbagy

              Těkoovlěkosnádm schrádmnkád stádrymch lidím jěko věkolmi krověkohkádm. To znádměkonádm, zověko i lěkohcovím někohodád,

ktěkorádm jěko pro mládděkomho jěkodincěko jěkon minimádmlněkoov někoběkozpěkocovnádm, mubzověko mímt pro stádrěkomho covlověkoovkád

fádtádmlním nádmslěkodky. 

              Airbádg jěko jěkodnímm z někojdublěkozovitěkoovjsovímch prvkub pádsivním běkozpěkocovnosti v ádutomobilěkoch.

Spolěkocovněkoov s pádmsy  vymrádzněkoov snizovujěko  rychlost  nádmrádzu  hládvy  ád  hrudnímkub ád  zádměkozujěko  tádk

porádněkoovním o tvrděkom covádmsti intěkoriěkomru. Někojpouzovímvádněkoovjsovímmi jsou, běkozěkosporu, ádirbádgy cověkolním. Dádmlěko

pádk bocovním, hládvověkom ád kolěkonním někobo strověkosovním. 

              V ádutomobilu pro hádndicádpovádněkom sěkoniory jěko trověkobád vyuzovímt vsověkoch typub ádirbádgub pro

věkoovtsovím běkozpěkocovnost provi doprádvnímch někohodádmch.

3.1.4   Prvky budoucnosti

Autonomní řízení

              Sádmostádtnymm prvkěkom jěko ádutonomním rovímzěkoním. Liděkom stádrovím někobo hádndicádpovádním mohou

mímt obádvu z jímzdy po dádmlnici. Bojím sěko jěkot prověkoděkopsádnou rychlostím ád mnohdy zdrzovujím provoz.

V soucovádsněkom doběkoov jsou dádmlnicěko věkolicěko oblímběkoněkom, pohodlněkom ád rychlěkom. Bylád by sovkodád, kdyby jěko

tádto skupinád tádkěkom někovyuzovímvádlád.  

          Autonomním rovímzěkoním jěko  hudbád budoucnosti,  nád  ktěkorěkom sěko  vsovádk  usilovněkoov prádcujěko.

Moměkontádmlněkoov jěkosovtěkoov někofungujěko nád 1..%. Systěkomm musím vyhodnotit věkolkou spoustu informádcím
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ád vládstnit i děkotádilním mádpověkom podkláddy. Zádtímm jsou těkody jěkon urcovitěkom umsěkoky, kdy lzěko ádutonomním

rovímzěkoním vyuzovímt. Těkoovmi mímsty jsou nádprovímkládd prádmvěkoov dádmlnicěko. 

              Stádrsovím covlověkoovk sěko běkoovhěkom rovímzěkoním rychlěko unádvím, pokud tádk jěkoděko děkolsovím trádsu, odpocoviněkok,

dímky ádutonomnímmu,  rovímzěkoním ocěkoním.  Pozitivád sěko systěkomměkom nádlěkozněkoměko i  v provímpádděkoov snímzověkoním

spotrověkoby pádlivád ád to ádzov o 5.%.

V provímpádděkoov,  zověko by sěko v budoucnosti podádrovilo systěkomm zdokonádlit nádtolik, zověko by byl 1..%

funkcovním zád kádzovděkom situádcěko, někobylo by rovímzěkoním potrověkobád vubběkoc ád hádndicádpovádnymm osobádmm by

tádk odpáddly problěkommy s mobilitou.

Elektromobil

              Dádlsovímm  prvkěkom  chádrádktěkorizujímcímm  rěkoládtivněkoov blímzkou  budoucnost  jsou

ěkolěkoktromobily. 

              Jěkojich hládvnímm kládděkom jěko zěkojměkomnád ochrádnád zovivotnímho prostrověkodím, tichost provozu,

vysokádm spolěkohlivost  vozidlád  ád  nizovsovím nádmkláddy  nád  jímzdu.  Elěkoktromotory obsádhujím i  měkomněkoov

soucovádmstěkok někozov kládsickěkom spádlovádcím motory, tímm pádmděkom jěko jěkoho cěkolkověkom ovládmdádmním jěkodnodusovsovím. 

              Elěkoktromobily jsou věkolicěko vymhodněkom, co sěko tymkádm finádncovním strádmnky. Nád ěkolěkoktrickěkom vozy

jěko stádnověkono někojměkonsovím mozovněkom povinněkom rucověkoním, jsou osvobozěkoněkom od silnicovnímch dádním ád nádvímc

nádmkláddy nád jímzdu jsou ccád 8.kcov/ 1..km, cozov jěko měkomněkoov někozov polovinád spotrověkoby kládsickymch

ádutomobilub sěko spádlovádcímmi motory. 

              Někovymhodou jěko krádmtkym ádkcovním rádmdius. Rěkokord dojěkozdu drzovím jádponskádm spolěkocovnost

Sádnyo s 555,6 jěkotymmi  km nád jěkodno nádbitím bádtěkoriěko.  Dádlsovím někovymhodou jěko  pádk někodostádtěkok

dobímjěkocímch  stádnic  ád  dlouhádm dobád nádbímjěkoním.  Pokud bydlím covlověkoovk  v bytěkoov ád  někomádm mozovnost

dobitím z kládsickěkom zádmsuvky, měkoovl by s provozěkom tohoto ádutomobilu znádcověkoněkom problěkommy.

I  prověkos  někovymhody jsou vsovádk ěkolěkoktrickěkom ádutomobily věkolicěko zádjímmádvymm těkommádtěkom, ktěkorěkom sěko

buděko, dímky těkochnologickěkommu pokroku, dádmlěko vyvímjěkot.  Do budoucnád by tádk ěkolěkoktromobily

mohli kládsickěkom ádutomobily plněkoov nádhráddit.

Tyto dvád prvky, byť jsou běkozěkosporu znádcovnymm provímnosěkom pro ádutomobilovym prubmysl, jsěkom

sěko  rozhodlád  do  svěkom prádmcěko  někozádněkomst  ád  to  z dubvodu,  prozádtímm,  někodostádtěkocovněkom

proprádcovádnosti.  Sodykodád  Fádbiád  III  jěko  ádutomobil  provímtomnosti.  V dobádmch  budoucímch,
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s provímchoděkom novymch těkochnologiím, budou jizov nověkom rováddy vozub ád dost mozovnádm vzhlěkodověkoov umplněkoov

jiněkom, někozov nád jádkěkom jsměko nyním zvyklím. Proto jsěkom chtěkoovlád zádchovádt svubj nádmvrh ádutomobilu co

mozovnádm někojrěkoádmlněkoovjsovím ád  někovytvádmrověkot  prvky,  ktěkorěkom budou  schopněkom provozu  ádzov zád  děkosímtky

dádlsovímch lěkot. 

              Automobil pro sěkoniory ád hádndicádpovádněkom jěko dublěkozovitym svou schopnostím komfortním

mobility pro tyto címlověkom skupiny, proto jsěkom zádchovádlád ád plněkoov sěko soustrověkodilád pouzěko nád tuto

funkci. Providádmnímm dádlsovímch funkcím by sěko, dlěko měkomho nádmzoru, primádmrním funkcěko věkolmi změkonsovilád,

cozov v tomto provímpádděkoov někoním zovádmdoucím. Mnou nádvrzověkonym ádutomobil mádm těkody vymhráddněkoov slouzovit

k pomoci  s prověkoprádvou  liděkom,  ktěkorovím z někoovjádkěkomho  zdrádvotnímho  hlěkodiskád  někomohou  uzovímvádt

ádutomobil  kládsickym,  ktěkorym jěko  v nyněkoovjsovím doběkoov věkolmi  dublěkozovitym,  obzvládmsovtěkoov pádk  pro  tyto

hádndicádpovádněkom osoby.
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              Svymm projěkoktěkom bych chtěkoovlád  upozornit  nád  dublěkozovitost  mobility  stádrymch ád

hádndicádpovádnymch  lidím.  Pro  stádrěkomho  covi  hádndicádpovádněkomho  covlověkoovkád  jěko  mozovnost  mobility

někoocěkonitěkolnádm ád v podstádtěkoov tádk zádchovádmvádm kvádlitu zovivotád dádněkomho jěkodincěko. Pokud jěko covlověkoovk

mobilním, mubzověko sěko sěkotkádmvádt sěko spolěkocovnostím,  věkoovnovádt rubznymm ádktivitádmm, smysluplněkoov trádmvit

svubj  cováds.  Zubstádt mobilnímm znádcovím někozádmvislost ád to jěko pro stádrěkomho covlověkoovkád věkolmi dublěkozovitym

pocit. Tádkovym pocit vymrádzněkoov provispímvádm k jěkoho pohoděkoov ád zdrádvím.  

              Budoucím gěkoněkorádcěko sěkoniorub buděko zvykládm nád vysokou umrověkonov mobility ád jěkojím ztrádmtád by

tádk znádměkonádlád pocity odrovímznutím od okolnímho svěkoovtád. 

              Prostrověkodky věkorověkojněkom doprádvy někojsou vsovádk vzovdy uzpubsoběkony pro sěkoniory covi osoby

s hádndicádpěkom ád chubzěko jěkon mádmlokdy provipáddádm v umvádhu. V mnohymch provímpádděkoch tádk jěkodiněkoc

uvádzovujěko nádd rubznymmi fádktory, ktěkorěkom mohou jěkoho cěkostu provádmzěkot – někoprovihodím sěko po cěkostěkoov

někoovco? Zvládmdnu cěkostu sěko svymm zdrádvotnímm stádvěkom? Někobuděko cěkostád někoběkozpěkocovnádm?  Někobuděko

provímlisov dlouhádm?  Někobuděko  prsověkot/  sněkoovzovit?  Tádkověkom ád  mnohěkom dádlsovím fádktory  zpubsobím,  zověko  sěko

hádndicádpovádnym sěkonior cěkosty věkorověkojnymm doprádvnímm prostrověkodkěkom rádděkoovji vzdádm,  někozov ádby sěko

provihodilo někoovco, nád co někobuděko proviprádvěkonym. 

              Jěkodinymm rověkosověkonímm tádk bylo nádbímdnout těkomto skupiněkoov komfortněkoovjsovím ádutomobilovou

mobilitu. 

              Nád zádmkládděkoov poznádtkub ád zkoumádmním problěkomádtiky těkomto kádtěkogoriěko, jsěkom sěko snádzovilád

vytvorovit  ádutomobil,  ktěkorym by byl milosrdnym k jěkojich hádndicádpubm ád potrověkobádmm. Provi  prádmci

jsěkom dbádlád jádk nád komfortním strádmnku vozu, tádk i nád jěkoho cěkolkovou běkozpěkocovnost ád vysověkol mi

ádutomobil, ktěkorym by mohl pomoci hádndicádpovádnymm ád sěkoniorubm s jěkojich, uzov tádk, obtímzovnou

mobilitou ád intěkográdcím do spolěkocovnosti. Bylo by posověkotilěkom tvrdit, zověko by byl ádutomobil vhodnym

pro  vsověkochny  typy  postizověkoním ád  hádndicádpub,  někoboť  kěko  kádzovděkommu  hádndicádpu  jěko  trověkobád  jiněkom

uzpubsoběkoním ád provímstup.  Dádlsovím typy umprádv by tádk byly věkolicěko individuádmlnímmi. I prověkos to jsěkom

sěko snádzovilád, ádby byl ádutomobil zádmkládděkom ád jěkodnotlivěkom umprádvy tádk byly trověkobád jěkon v minimádmlním

mímrověko  ád věkolmi snáddno prověkoditěkolněkom.  Zádměkoovrovilád jsěkom sěko nád osoby s postizověkonímm hornímch ád

dolnímch  koncověkotin,  s pohybovymmi  problěkommy,  problěkommy  zrádku  ád  sluchu.  Rodyěkosovilád  jsěkom

bádrěkovnost vozu z hlěkodiskád jěkoho běkozpěkocovnosti ád dobrěkom iděkontifikovádtěkolnosti. Mymm címlěkom bylo

mádximádmlním usnáddněkoovním ovládmdádmním, komfortnost, běkozpěkocovím ád ráddost z jímzdy.

              Mou inspirádcím pro vytvorověkoním tohoto ádutomobilu byli,  někoovjádkymm zpubsoběkom,

hádndicádpovádním stádrovím liděkom, ovsověkom ádni mládmdím sěko postizověkoním někovyhymbádm. Vubz tádk někoním primádmrněkoov

urcověkon  pouzěko  pro  stádrsovím rocovnímky  rovidicovub,  nymbrzov jěko  svymm  vybádvěkonímm,  komfortnostím ád

bádrěkovnostím vhodnym i pro mládděkom věkoovkověkom skupiny zádtímzověkoněkom urcovitymmi hádndicádpy.
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              Acov mubj  projěkokt  zubstádněko  pouzěko  nád  pádpímrověko,  jsěkom  si  jistád,  zověko  někojěkodnomu

hádndicádpovádněkommu jěkodinci by umozovnil zovímt lěkopsovímm zovivotěkom ád dodádl mu pocit sádmostádtnosti,

ktěkorym tolik potrověkobujěko ád ktěkorym jěko nádtolik dublěkozovitymm pro jěkoho zdrádvím ád psychickou pohodu.
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