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0

Vůz zcela ovládá 
řidič

1

Směr NEBO 
rychlost ovládá 

automatika

2

Směr A rychlost 
ovládá 

automatika

3
Vůz ovládá 

automatika, řidič 
musí být schopen 

zasáhnout

4
Řízení je plně 
autonomní v 
každodenních 

situacích

5

Řízení je plně 
autonomní za 

všech okolností

Hands-on Hands-off Eyes-off Mind-off

Všechny stupně automatizace je možné testovat na Accolade Polygonu
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Varování při 
změně pruhu

Udržování 
vzdálenosti

Nouzové 
brždění

Aktivní řízení Detekce 
překážek

Adaptivní 
tempomat
a kontrola 
pruhu

Automatické řízení, 
kdy se řidič může 
věnovat jiným 
činnostem

Autonomní řízení
s nižší spotřebou 
paliva, předcházení 
zácpám

Řidič se podílí na řízení jako prvek,
který vyřeší krizové situace 

Řidič je pasivní součástí 
systému schopného 

samostatně korigovat chyby
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Základní manévry
Jízda po silnicích I. -III. třídy

Jízda po dálnici

Dostatečně 
dlouhá vozovka
o více pruzích

Pokročilá jízda
Křižovatky

Městské prostředí

Silnice 
s křižovatkami

Propojená vozidla
Vozy komunikují mezi sebou

Vozy komunikují s infrastrukturou

Dopravní síť
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Stávající polygony v Evropě

Umožňují testování autonomních vozů

(pouze dva polygony)

Umožňují částečné testování 

Neumožňují testování autonomních vozů
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Polygony v USA

• Navržené podle prostředí v USA

• Nevhodné pro Evropu

• Problematické zejména pro simulaci
historických center evropských měst

Mcity, Ann Arbor, Michigan 

GoMentum Station, Concord, Kalifornie
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Horiba Mira, Velká Británie

• Polygon od roku 1948

• Univerzální polygon

• První evropský okruh pro testování 
autonomiích vozidel v městském prostředí

AstaZero, Hällered, Švédsko

Horiba Mira, Nuneaton, Velká Británie

AstaZero, Švédsko

• Otevřeno 2014

• První komplexní zařízení pro testování 
aktivní bezpečnosti na světě

• Testovací místo pro Volvo
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STŘÍBRO



8

• Základní parametry polygonu

• Vnější okruh: 5,3 km

• Vysokorychlostní silnice: 1,5 km

• Víceproudá silnice: 2,1 km

• Další silnice: 2,5 km

• Tunel: 350 m

• Městské prostředí: 4 ha

• Modulární kruhová plocha: 7 ha
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Základní vybavení polygonu

• Speciální vozidla (údržba, technické vozy)

• Stará vozidla pro reálné prostředí

• Proměnlivé dopravní značení

• Práce na silnici

• Městský mobiliář

• Prvky SMART city

• Přechody pro chodce

• Cyklopruhy

• Pohyblivé překážky

• Pohyb lidí a zvířat ve vozovce

• Jízda na dálnici

• Jízda po venkovských silnicích

• Jízda v tunelu

• Jízda v městském prostředí

• Jízda v různých povětrnostních podmínkách

• a další...


