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Úvod 

Tento studijní distanční text slouží jako další podpůrný podklad pro 

zvládnutí navazujícího kurzu dvousemestrového studia předmětu Analýza 

silničních nehod v navazujícím magisterském studiu oboru Soudní inženýrství. 

Struktura a obsah textu přibližně reflektují osnovu studia předmětu. Tento text 

navazuje na úvodní část textu Analýza silničních nehod I. 

 

Po prostudování textu budete umět: 

• základy mechaniky střetu, kolizní fáze a vybrané pojmy 

• grafické a početní metody používané při řešení střetu 

• analýzu nehod s motocykly,  

• analýzu nehod s osobními vozidly 

• analýzu nehod s nákladními vozidly a autobusy  

• analýzu nehod za účasti kolejových vozidel 

• vybrané pojmy a principy pojistných podvodů 

• analýzu s podporou simulačních programů 

Po prostudování textu budete schopni: 

• chápat souvislosti v mechanice rázu a související problematice 

• zpětným způsobem řešit běžné typy dopravních nehod 

• chápat možnosti a omezení související s analýzou nehod s podporou 

simulačních programů 

• chápat nutnost komplexního posuzování nehodového děje, včetně 

např. konzultací specialistů z oboru zdravotnictví  

Prostudováním textu získáte zejména: 

• konkrétní přehled o analýze jednotlivých silničních nehod; 

• náhled na nutnost komplexního posuzování nehod 

 
Čas potřebný k prostudování učiva opory: 

36 + 34 hodin (teorie + řešení úloh) 
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Studijní opora je rozdělena do třinácti kapitol podle jednotlivých týdnů 

výuky v rámci semestru a slouží k doplnění základních poznatků a zvládnutí kurzu 
Analýzy silničních nehod II.  
 

Zkuste si vždy:  
 

• kapitolu nejprve přečíst celou pro celkový základní pohled,  

• následně pracujte s dalšími zdroji uvedenými na konci kapitoly,  

• pokuste se plnit úkoly a odpovídat na otázky.  
 

Po prostudování si zkuste vlastními slovy odpovědět na otázky: 
 

• o čem kapitola byla,  

• zda jste problematice porozuměli  

• a pokuste se reprodukovat svými slovy obsah kapitoly.   
 

V případě potíží s pochopením problematiky kontaktujte autora. 
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1 Mechanika střetu vozidel 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

• rozdělit mechaniku pro účely analýzy nehod 

• znát související pojmosloví 

• popsat zjednodušeně vybrané veličiny při střetu vozidel 

Po prostudování kapitoly a vypracováním úkolů v rámci kapitoly budete 

schopni: 

• chápat význam vybraných střetových veličin 

Prostudováním kapitoly a vypracováním úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• obecný základní přehled o pojmech, veličinách a některých hodnotách 
souvisejících s řešením střetu v analýze silničních nehod 

 

Klíčová slova kapitoly: mechanika, koeficient restituce, EES, GEV, skluz, 

přerozdělení EES, ráz a jeho druhy a fáze, bod rázu, impuls 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
3 + 2 hodin (teorie + řešení úloh) 

Mechaniku pro účely analýzy silničních nehod lze zjednodušeně rozdělit 

na statiku, kinematiku a dynamiku. Z hlediska analýzy silničních nehod je největší 

důraz kladen na dynamiku, kterou lze v této souvislosti chápat jako dynamiku 

jízdy vozidel, ráz těles či případně vícetělesový systém (tzv. multibody). 

Primárním cílem popisu jízdní dynamiky v souvislosti s analýzou silničních nehod je 

popsat nehodový děj, tj. popsat pohybové parametry vozidel v průběhu nehody 

a stanovit možnosti jeho odvrácení jednotlivými účastníky. Vazbu mezi vnějším 

silovým působením a vyvolaným pohybem vyjadřují pohybové rovnice. 

Z hlediska teorie rázu je rázem takový jev, kdy ve velmi krátkém čase 

dojde k výrazné změně kinematiky těles. Při řešení v aplikaci v oblasti analýzy 

nehod se vyskytují výrazná zjednodušení, kdy celkové silové působení mezi prvky 

je vyjádřeno jedinou výslednicí a předpokladem je, že ráz probíhá v nekonečně 

krátké době v jednom bodě, který se nazývá bodem rázu. Bod rázu leží v oblasti 

překrytí poškození vozidel a jeho volba kromě vlastní střetové polohy a natočení 

vozidel výrazně ovlivňuje charakter pohybu po střetu a charakter vlastního střetu, 

proto je nutné jeho umístění správně vyhodnotit s ohledem na působiště největší 

rázové síly a tuhosti dotčených částí vozidel. Ráz těles dělíme například na 

centrický a excentrický, dále čelní, boční, šikmý a ráz s plným překrytím či ráz 

s částečným překrytím. Ráz těles, resp. vozidel, je možno rozdělit do fází. První fází 

rázu je fáze kompresní a druhou je fáze restituční. V kompresní fázi dochází 

k výraznému vzájemnému průniku částí vozidel a tato fáze končí maximálním 

silovým působením a maximální hloubkou deformace. Na konci kompresní fáze 

dojde na krátký okamžik k vyrovnání rychlostí. Tímto končí fáze komprese a začíná 

fáze restituční, kdy se vozidla od sebe oddělí a pohybují se každé svou výběhovou 

rychlostí. S touto problematikou úzce souvisí pojem koeficient restituce. 
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Vyjádřeno impulsem rázové síly, koeficient restituce je dán rovněž poměrem 

velikosti impulsu restituční a kompresní fáze:  






t

o

FdtI

                        

(1)  

kde t je doba trvání impulsu. 

Koeficient restituce vyjadřuje elastičnost rázu, tj. mění pouze velikost 

impulsu, nikoliv jeho směr. Směr impulsu je dán natočením roviny rázu a velikosti 

třecí složky rázové síly vyjádřené třecím kuželem. Koeficient restituce obvykle 

dosahuje hodnot v rozmezí 0 až 1, přičemž 0 znamená, že se jedná o ráz plně 

plastický a 1 je ráz plně elastický, rázy s hodnotami koeficientu restituce vyššími 

než 0,6, při malých relativních rychlostech vozidel do oblasti pružných částí jsou 

výjimkou. V odůvodněných případech může koeficient restituce být i záporný, 

jedná se o tzv. průniky deformačních zón při destruktivních střetech (např. průjezd 

motocyklu vozidlem, střet s vlakem, či střet jiných výrazně hmotných objektů). 

V případě, že by koeficient restituce dosáhl hodnotu -1, znamenalo by to nulovou 

hodnotu impulsu a hladký průjezd jednoho vozidla jiným. Tato hodnota je však 

pouze teoretickou a ani v případech průjezdu motocyklu bokem vozidla, či střetu 

osobního vozidla s vlakem, jí není dosahováno.  Koeficient restituce je dále možno 

definovat jako poměr elastické k celkové deformaci, nebo jako poměr změny 

hybnosti tělesa v restituční a deformační fázi střetu, přičemž rychlost bez indexu 

je rychlostí v okamžiku ukončení deformační fáze, rychlost bez apostrofu je na 

počátku rázu a rychlost tělesa s apostrofem je rychlostí v okamžiku ukončení 

restituční fáze střetu. 
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(2)
 

Koeficient restituce je závislý na relativní rychlosti narážejících objektů a 

konstrukci (tuhosti, resp. elasticitě). Jeho průběh je cca hyperbolický a s rostoucí 

relativní rychlostí vozidel klesá, a lze vyjádřit např. vztahem:  

2

25
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k




       
(3) 

Příklad: Koeficient restituce dosahuje hodnot nejčastěji v rozmezí 0,05 až 0,25 při 

běžných typech nehod. V případě nárazů vozidel s velmi malou relativní rychlostí 

může dojít k odpružení vozidel nárazníky a koeficient restituce může dosahovat až 

zmiňované hodnoty např. 0,6. Naproti tomu, v případě intenzivního nárazu vozidla 

např. rychlostí 90 km/h do stojícího vozidla překoná výjimečně hodnotu 0,1. 

Ráz při analýze nehod je možno dále rozdělit na: 

• ráz bez skluzu – v okamžiku maximálního silového působení (na konci 

kompresní fáze) dojde k úplnému vyrovnání rychlostí v bodě rázu, 
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• ráz se skluzem – k vyrovnání rychlostí dojde pouze ve směru normály 

roviny rázu, v tečném směru se rychlosti nevyrovnají. Během celého střetu 

existuje relativní pohyb vozidel – skluz, 

• ráz s částečným skluzem.1 

Na obr. 1 je zobrazen šikmý excentrický střet dvou vozidel s vyznačením 

překrytí vozidel a volbou bodu rázu B. Dále je vyznačen směr tečny dotyku 

(horizontální roviny rázu), ve které se realizuje případný skluz vozidel, směr 

normály dotyku a směr impulsu rázové síly. Jednotlivé složky ve směru tečny a 

normály dotyku jsou rovněž vyznačeny jako FT a FN s odpovídajícími indexy. Poměr 

těchto složek µ - součinitel tření v rázu - vypovídá o velikosti tzv. skluzu, tj. 

relativního pohybu vozidel vůči sobě. O tom, zda dojde ke skluzu, rozhoduje i 

velikost rázové síly. 

 

Obrázek 1 – Impulsně-rázový model střetu2 

Tření v rovině rázu   určuje mezní schopnost zadržet skluz ve směru 

daném nastavením roviny rázu, kde  je úhel mezi normálou a impulsem. Pokud je 

  v rozmezí 0,5 až 0,6 či více, jedná se o ráz bez skluzu. V případě nižších hodnot 

hovoříme o rázu se skluzem, např. otěry vozidla o svodidla až 0,2. V rovinném 

řešení je oblast tření, ve které se pohybuje výsledný impuls rázu, dána výsečí tření, 

v prostorovém řešení hovoříme o tzv. třecím kuželu. Oblast třecího kužele 

vymezuje směry, ve kterých při působení kontaktních sil nedochází ke smýkání. 

Tomuto modelu při řešení střetu vozidel se říká impulsně-rázový. Další přístupy 

v simulačních programech jsou např. s pomocí tzv. silového modelu střetu. Silový 

model (např. v programu PC-CRASH) je vhodný pro řešení střetů s výraznou 

změnou geometrie (posunu) vozidel, pro vozidlo má stejný systém, jako pro 

simulace člověka (vícetělesový), tedy skládání soustavy elipsoidů vyššího stupně, 

které jsou vzájemně spojeny. Silový model pracuje s popisem vnějšího silového 

působení: gravitační síla a kontaktní (vazbová) síla. Kontaktní síla je rozdělena na 

složky normálovou a třecí. Normálová složka je dána hloubkou proniknutí těles 

(celkové překrytí těles) a jejich tuhostí. Třecí složka reakce závisí na koeficientu 
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tření mezi tělesy. Ve vývoji jsou modely dávající představu o skutečných 

deformacích vozidel po nehodě, použitelné pro účely znalecké analýzy silničních 

nehod (tzv. mesh modely). Problematické z pohledu analýzy nehod se jeví 

zejména nedokonalá znalost tuhostních a deformačních charakteristik vozidel.  

V případě nárazu vozidel, např. zjednodušeně do svodidel, charakter 

střetu závisí výrazně na úhlu najetí na svodidla. V případě úhlu řádově do 30 ° se 

uplatní skluz a vozidlo se „smýkne“ po svodidlu a poškodí si celý bok. V případě 

najetí pod úhlem řádově 60 ° a více budeme hovořit o rázu bez skluzu, kdy dojde k 

sekundárnímu poškození boku vozidla. 

Mezi kontrolní veličiny řešení střetu patří například v (delta V) [km/h] - 

rozdíl rychlostí vozidel před střetem a po střetu, dále rychlost bodu rázu [km/h - 

nízká rychlost např. 5 km/h znamená, že se jednalo o ráz bez skluzu (např. 

centrický ráz). Velikost deformační energie vyjádřena parametrem EES [km/h] - 

ekvivalentní energetická rychlost je rovna práci spotřebované na dosáhnutí 

příslušného stupně deformace vozidla:  

2

22

2

11
2

1

2

1
EESmEESmEdef 

    
(4) 

Dalším pojmem, který je třeba zmínit je tzv. ekvivalentní bariérová 

rychlost EBS, která vyjadřuje míru poškození při nárazu do tuhé bariéry bez 

kinetické energie po střetu a její vztah s EES za pomocí koeficientu restituce je 

následující: 

21 kEBSEES        (5) 

Dalším kontrolním parametrem dosažitelným při řešení s podporou 

simulačních programů i ruční kontrole je tzv. GEV [-] charakterizující typ střetu, 

kdy hodnoty 0,9 až 1,2 znamenají ráz bez skluzu; 0,76 až 0,9 začínající skluz; a 

hodnoty pod 0,75 ráz s významným skluzem. 

EES

v
GEV




       
(6) 

Ke stanovení EES se užívá nejčastěji komparační metody s katalogy EES, se 

známými hodnotami v EES katalozích, dále se užívají tzv. energetické rastry, kde je 

vozidlo rozděleno na energetické pole a po zakreslení skutečné deformace je poté 

možno odečíst celkovou velikost zmařené, tj. deformační energie. Další metodou 

je stanovení EES z nárazových zkoušek s použitím trvalé a elastické deformace a 

využitím lineárního průběhu závislosti nárazové rychlosti na EES se znalostí 

maximální nárazové rychlosti, při které na vozidle nevznikají deformace (obvykle 

10 až 13 km/h). Další z metod je výpočet EES pomocí početních metod na základě 

průměrné hloubky deformace a tuhosti, např. pomocí výpočtu CRASH3, např. v 

aplikaci simulačního programu PC-Crash či z dat z reálných nárazových zkoušek. Ze 

starších metod lze zmínit metodu tzv. korelačního diagramu založeného na 

bodovém hodnocení poškození vozidla, ta je v současné době zcela nepoužitelná.3  
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Hodnoty EES a hmotnosti vozidel z katalogů je nutno přepočítat na 

hmotnost hledaného vozidla a získat tak skutečné hodnoty EES. 

skut

kat
katskut

m

m
EESEES 

     

(7) 

Celkové množství deformační energie z hlediska hloubky deformace s a tuhosti 

vozidel c (lineární závislost) se pak řídí vztahy: 
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(8) 

V simulačních programech je velikost EES vypočítána na základě hloubky 

deformace s a polohy bodu rázu ve směru impulsu dle vztahu:4 
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(9) 

Hloubky deformací, jako kontrolní veličiny v simulačních programech, jsou 

vzdálenosti od vnějšího obrysu nepoškozených vozidel k bodu rázu ve směru 

impulsu síly. 

Úkol:  

Vypočtěte velikost deformační energie dvou vozidel o hmotnosti 1000 a 

2000 kg, jejichž EES byla hodnocena na 35, resp. 45 km/h.  

Shrnutí: 

Po prostudování této kapitoly a souvisejících zdrojů byste měli být schopni 

rozdělit mechaniku z hlediska jejího užití pro analýzu silničních nehod. Obsahem 

bylo dále popsat ráz těles a rozdělit fáze střetu (komprese, restituce, se skluzem, 

bez skluzu apod.), popsat a definovat základní pojmy a související veličiny včetně 

kontrolních (tření, EES, koeficient restituce, GEV, delta V) a představit si jakých 

hodnot mohou tyto veličiny dosahovat. Špatná volba vstupních veličin může 

zásadním způsobem ovlivnit výsledky analýzy nehody, což se obvykle projeví 

technickou nepřijatelností veličin výstupních. 

Otázky: 

1. Nakreslete závislost působící rázové síly na čase pro celý střet, tedy 

kompresní i restituční fázi. 

2. Nakreslete typický ráz se skluzem a bez skluzu. 

3. Definujte EES, koeficient restituce a tření v rázu. 

Korespondenční úkol:  

1. Vypočtěte velikost deformační energie v případě centrického přímého 

nárazu (bez rotace v celém průběhu pohybu) za předpokladu, že vozidlo A 

narazí zezadu rychlostí 106 km/h s plným překrytím do vozidla B 
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jedoucího 3 km/h a po střetu se vozidlo A zpomalilo na 53 km/h a vozidlo 

B urychlilo na 56 km/h. Hmotnost vozidla A je 1500 kg a hmotnost vozidla 

B je 1300 kg. Přerozdělte EES na základě tuhostí za předpokladu, že poměr 

kA/kB = 1,3 a EESA= 55 km/h. Kolik procent z celkové energie soustavy činí 

energie deformační? 

2. Nakreslete si různé střetové konfigurace vozidel (nejméně 10) a zamyslete 

se nad tím, která varianta je charakteristická pro střet se skluzem a která 

naopak bez skluzu. 

 

Další zdroje 
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http://www.nhtsa.gov/Research/Databases+and+Software 
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2 Stanovení EES a diagram rovnováhy hybností a 

impulsů 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

• navázat na základní znalosti o energii, deformaci 

• sestrojit diagram rovnováhy hybností a impulsů a znát jeho možnost 
použití a omezení 

Po prostudování kapitoly a vypracováním úkolů v rámci kapitoly budete 

schopni: 

• vyřešit z pohledu střetových rychlostí základní nehodu na křižovatce 

Prostudováním kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• znalost konstrukce základního DRHI  

Klíčová slova kapitoly: diagram rovnováhy hybností a impulsů – DRHI, hybnost, 

impuls, EES, tuhost, doba rázu 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
3 + 3 hodin (teorie + řešení úloh) 

 

Dále jsou ukázány možnosti stanovení EES vozidel při znalecké praxi 

analýzy silničních nehod a konstrukce nejužívanější grafické metody pro hybnostní 

řešení střetu – pomocí metody DRHI.  

Pro stanovení deformační energie byla z pokusů formulována lineární 

závislost5 nárazové rychlosti na zůstatkové deformaci vozidla, a to následující 

funkcí, kde v0 je rychlost, při které ještě nevznikají deformace, f1 je faktor růstu a C 

je zůstatková deformace. 

CfvEBSv  10

      

(10) 

Tento model byl formulován Campbellem.  

 

Obrázek 2 – Skutečná (vlevo) a idealizovaná (vpravo) závislost deformační síly na trvalé 

deformaci vozidla6 

Z konferencí, na kterých probíhají nárazové zkoušky včetně plně 

zdokumentovaných výstupů, lze uvést na ukázku následující příklad. 
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Příklad7: Vozidlo Opel Astra (1999) narazilo rychlostí 45,1 km/h (vs) s překrytím 

50 % do bariéry. Po testu byla na šesti místech šířky vozidla měřena hloubka 

deformace. Šířka vozidla byla 1,7 m (šV), šířka deformace dosahovala 1,4 m (šD), 

hmotnost vozidla 966 kg (m) a rychlost, při které nevznikají deformace, byla 

zjištěna na 12 km/h (b0). Hloubka deformace byla zjištěna v hodnotách 0,04; 0,23; 

0,47; 0,51; 0,46 a 0,29 m.  

Průměrná hloubka deformace byla 0,367 m. Na základě níže uvedených vztahů lze 

zjistit na konkrétním příkladu, že: 

1/s  07,25
367,0

33,353,120
1 







stř
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bbm
aA

D

/ 6,57
4,1

07,2533,396610
0 







  
mmkNb

š

m
aB

D

// 1,4335,628
4,1

9662

11 

kNb
š

m
konstG

D

 8,311,11
8,2

966

2

2

0 




     
Kde b1 je konstanta tuhosti, A vyjadřuje tuhost na počátku plastické 

deformace, B je hodnota změny tuhosti vozidla a G je hodnota síly potřebné pro 

elastickou deformaci. Přední část vozidla je rozdělena příčně např. do šesti úseků 

C1 až C6 a vypočte se v nich průměrná hloubka deformace C. Tuhost přední části 

lze poté vypočítat jako součin mkNšBK V / 736 .  

Tuhosti dosahují hodnot 200 až cca 1200 kN/m a více u moderních vozidel 

masivní konstrukce, např. typu SUV. Nejnižších hodnot dosahují boční části 

vozidel, proto jsou následky bočních střetů i při nižších rychlostech tragické. 

Pro zjištění EES vozidla stejnými výpočty, tj. lineární závislostí mezi působící silou a 

plastickou deformací, lze použít také např. databázi simulačního programu PC 

Crash s integrovaným výpočtem CRASH3 s použitím srovnatelného vozidla 

z integrované databáze. Do výpočtu se vybere pouze srovnatelné vozidlo 

z databáze a zadá se hloubka jeho zjištěné deformace v řezech šířky vozidla. Na 

základě úhlu působící síly je poté vypočtena EBS resp. EES, viz obrázek. 

 

Obrázek 3 – Srovnatelné vozidlo a vypočtená hodnota EES8 
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Příklad: Na analyzovaném vozidle o hmotnosti 1199 kg byla zjištěna střední 

hloubka deformace 0,437 m. Byla vybrána nárazová zkouška srovnatelného 

vozidla z rychlosti 13,5 m/s, šířkou deformace 1,61 m, hmotností 1345,5 kg a 

rychlostí bez vzniku trvalých deformací o velikosti 3,1 m/s. Parametry A, B a G jsou 

rovny:  

24
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Průměrná hloubka deformace na testovaném vozidle byla 0,39 m (0,39; 0,45; 

0,45; 0,45; 0,28; 0,23).  
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Deformační energie dle vztahů CRASH3 je poté rovna: 
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Starou metodou je metoda tzv. korelačního diagramu9, která slouží 

k určení EBS na základě koeficientu deformace vozidla, který se stanoví na základě 

bodového hodnocení poškození vozidla (žádné až těžké) a typu srážky (tvrdá, 

střední, měkká). Tato metoda je velmi stará a v současné době v podstatě 

neodpovídá realitě současných tuhostních vlastností moderních vozidel a její 

použití je zatíženo značnou mírou subjektivity. Pro její další použitelnost by bylo 

třeba aktualizovat a rozšířit systém bodového hodnocení. 

Dále je třeba zmínit další lineární metodu, a to tzv. metodu součinitele 

jednotkové tuhosti vozidla.10  

Metoda McHenryho vychází opět z lineárního modelu působení 

deformačních sil fD. Nárazovou rychlost lze z hloubky deformace stanovit dle 

vztahu:11 

 

CBAfD        (11) 
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Obrázek 4 – Závislost síly na plastické deformaci12

        kde A  je jednotková síla, po jejímž překonání dojde k trvalé deformaci, 

 B  je směrový součinitel vycházející z tuhosti vozidla, 

 C  je hloubka trvalé deformace na vozidle [m]. 

Deformační energii střetu lze poté vyjádřit vztahem: 












 G

CB
CAšE dD

2

2

   

(12)

 

přičemž:
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Hodnoty A dosahují u čelního střetu 42000 až 62000 N/m, u zadního 

62500 až 72000 N/m, u nárazu na bok pouze 13500 až 25000 N/m. Hodnoty B 

dosahují u čelního střetu 230000 až 390000 N/m2, u zadního 90000 až 260000 

N/m2, u nárazu na bok pouze 260000 až 460000 N/m2. 

Příklad: Střední hloubka změřené deformace C = 0,5 m, šířka deformace: 

ŠD = 1,8 m, A = 50000 N/m; B = 300000 N/m2, hmotnost m = 1500 kg. 
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Metody energetického rastru používané zejména pro čelní střety 

umožňují na základě uvedené závislosti sestavit přibližný energetický rastr 

poškození vozidla a zjistit (odečíst) zmařenou kinetickou energii (na deformaci) a 

dopočítat hodnotu EBS.  

m

WD


2
EBS

     
(14) 

Postup stanovení deformační energie dle metody energetického rastru spočívá v: 

• odměření trvalé plastické deformace na vozidle po bariérové zkoušce a 

zjištění rychlosti bez trvalých deformací (obvykle 10 až 13 km/h), 

• k naměřené plastické deformaci se vypočte průměrná, tj. střední 

hloubka deformace,  
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• dále se vynese nárazová rychlost z bariérové zkoušky a získané body se 

proloží přímkou, 

• přední část vozidla se rozdělí podélně na pruhy (zóny A až F) 

s procentuelní proporcí rozdělení velikosti deformační práce 

v jednotlivých příčných pruzích např. na základě rozdělení velikosti sil ze 

snímačů v bariéře z nárazového testu (např. A=5 %, B=25 %, C=15 %, 

D=12 %, E=18 %, F=20 %, G=5 % - celkem 100 %),  

• přední část vozidla se rozdělí i na podélné (hloubkové) úseky (1-12) 

např. po 3 cm a na základě závislosti nárazové rychlosti na hloubce 

poškození se vypočte deformační práce v jednotlivých buňkách vzniklé 

mřížky,  

• jednotlivá políčka rastru jsou nyní vyplněna vypočtenou deformační 

energií potřebnou na jejich deformaci, 

• po zakreslení skutečného tvaru poškození vozidla do vzniklého rastru se 

odečte zmařená energie ze součtu zdeformovaných políček a dle výše 

uvedeného vztahu se vypočte EBS, resp. EES. 

Dalším velmi znalecky užívaným způsobem je komparační získání rozmezí 

hodnot EES porovnáním s podobně poškozenými vozidly podobných konstrukcí 

s pomocí tzv. EES katalogů. 

S rozvojem technické úrovně vozidel je nutné čerpat zejména z dat 

nárazových zkoušek, které jsou prováděny např. společnosti Crashtest-service, 

NCAP, NHTSA, ADAC, AGU (CH), EVU (Evropská společnost pro výzkum a analýzu 

nehod), HTW či AXA Wintherthur nebo DSD Rakousko, které své výzkumy publikují 

a v některých případech jsou výsledky ke stažení zdarma. 

Doba rázu zpravidla netrvá déle než 60 ms až výjimečně 150 ms a je 

závislá na typu rázu a charakteru kontaktních ploch, rychlosti a překrytí vozidel. 

Základem grafické analýzy střetu, který je vhodný pro řešení typických 

nehod na křižovatkách s výrazněji rozdílnými směry rychlostí vozidel před střetem, 

je tzv. DRHI13, neboli diagram rovnováhy hybností a impulsů sil. Tato metoda 

vychází z Newtonových zákonů a tzv. I. Impulsové věty, která předpokládá, že 

součet hybností soustavy těles, na která nepůsobí vnější síla je před rázem a po 

rázu stejný. Doba srážky je krátká, proto lze impuls dotykových sil s vozovkou 

zanedbat. Ze zákona akce a reakce vyplývá, že velikost rázové síly, kterou působí 

jedno vozidlo na druhé je stejná, jako velikost rázové síly, kterou působí druhé 

vozidlo na první. Ráz trvá určitou dobu a doba jeho trvání je stejná pro obě 

vozidla, proto i impuls rázu je stejný, má pouze opačný směr.  

DRHI umožňuje tedy hybnostní řešení střetu vozidel bez ohledu na jejich velikost 

poškození vyjádřenou energeticky či rotace, je tedy základní metodou. 

Pro konstrukci DRHI potřebujeme znát poškození vozidel, jejich natočení 

v okamžiku střetu a střetovou polohu, tj. jejich předstřetový směr, dále postřetový 

směr na základě pohybu do konečných poloh a dále také velikost postřetové 
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(výběhové) rychlosti. Výběhová rychlost se vypočte na základě vzdáleností a 

odpovídajících zpomalení během postřetového pohybu (případně jednotlivých 

fází), a to nejčastěji ve střední hodnotě zpomalení, neboř DRHI neumožňuje přímo 

řešení v mezích. Pokud je pohyb vozidel po střetu nutno dělit na jednotlivé fáze, 

pro konstrukci DRHI potřebujeme pouze rychlost těsně po střetu. Postup 

konstrukce může být například následující: 

• nakreslete si střetovou polohu vozidel A a B odpovídající poškození 
vozidel a všem stopám, 

• např. na základě postřetových vzdáleností a zpomalení vypočtěte 
postřetové (výběhové) rychlosti vozidel a z těchto vypočtěte postřetové 
hybnosti vozidel, 

• zvolte si bod rázu BR v průniku oblasti překrytí vozidel na konci 
kompresní fáze střetu, tak aby odpovídal výslednicí působení maximální 
rázové síly a zároveň respektoval například odlišné tuhosti dotčených 
částí vozidel, 

• veďte bodem rázu rovnoběžky s předstřetovým pohybem vozidel, které 
ukončíte v bodu rázu BR, pro vozidlo A i B, 

• postupně na obou polopřímkách v libovolné vzdálenosti od bodu rázu 
(BR) zvolte body, např. X (polopřímka pohybu vozidla A) a Y 
(polopřímka pohybu vozidla B), 

• z bodu X veďte rovnoběžku s postřetovým pohybem vozidla A, který 
odpovídá pohybu vozidla od střetu do konečné polohy, z bodu Y veďte 
rovnoběžku s postřetovým pohybem vozidla B, 

• z bodů X a Y si ve vhodném měřítku vyneste na tyto nově vzniklé 
rovnoběžky vypočtené postřetové hybnosti vozidel, body označte KA a 
KB, 

• z koncových bodů hybností KA a KB veďte rovnoběžky s předstřetovým 
pohybem vozidel R1 a R2 a najděte jejich průsečík, např. P, 

• průsečík P zrcadlově přeneste přes BR a nalezněte bod Q, 

• bodem Q veďte rovněž rovnoběžky s předstřetovým pohybem obou 
vozidel a nalezněte průsečíky s rovnoběžkami R1 a R2, které označte 
např. P1 a P2, 

• nyní posouvejte ve směru předstřetového pohybu úsečku X-KA tak, aby 
bod KA dosáhl průsečíku P1 a úsečku Y-KB tak, aby bod KB dosáhl 
průsečíku P2, 

• nyní odečtěte ve stejném měřítku vzdálenost X-BR pro vozidlo A a 
vzdálenost Y-BR pro vozidlo B, což jsou předstřetové hybnosti obou 
vozidel HA a HB, 

• když hybnost HA podělíme hmotností vozidla A, dostaneme 
předstřetovou rychlost vozidla A, totéž pro vozidlo B, 

• úsečka P1-BR a úsečka P2-BR jsou výsledný impuls rázu – lze odečíst 
rovněž jeho hodnotu, jako kontrolní parametr, 

• v obrázku si všimněte uzavřeného obrazce – trojúhelníku, jehož 
jednotlivé strany tvoří předstřetovou hybnost, postřetovou hybnost a 
impuls. 

Cílem DRHI je tedy nalezení předstřetových rychlostí obou vozidel. DRHI 

neumožňuje rozptyl velikostí ani směrů, užívá se proto jejich středních hodnot. 

Zpřesnění výsledků si dále ukážeme na modifikaci DRHI v další kapitole. 
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Použitelnost metody závisí na zejména typu kolize. Metoda DRHI je 

použitelná v případech, kdy se liší předstřetové směry rychlostí s postřetovými, tj. 

kde je pokud možno, co největší změna směru u obou vozidel během kolize. Není 

tedy použitelná například pro čelní střety s plným překrytím, kde nevznikají 

výrazné rotace či v případech výrazně odlišných hybností, kdy jedno z vozidel 

prakticky nemění během kolize svůj směr (těžké nákladní vozidlo versus osobní). 

Otázky: 

Popište použitelnost grafické konstrukce DRHI v případě čelního střetu 

dvou vozidel s rotací a bez výrazné rotace a v případě, kdy vznikají po primárním 

střetu sekundární rázy měnící směr původního postřetového pohybu. 

Úkol:  

Nakreslete bez měřítka postup konstrukce DRHI pro vybranou střetovou 

konfiguraci dvou vozidel. 

Shrnutí: 

Veličina EES, její význam, možnosti a metody jejího stanovení, jako 

kontrolní veličiny při řešení střetu jsou při řešení střetu objektů z hlediska 

energetické náročnosti velmi podstatné. Neméně důležitá je i znalost konstrukce 

diagramu rovnováhy hybností a impulsů včetně definice jeho použití a 

zjednodušení. Další kapitoly budou na tento diagram a znalosti navazovat. 

Korespondenční úkol:  

Nakreslete si pro dvě libovolně zvolené střetové konfigurace a parametry 

výběhu v měřítku diagram rovnováhy hybností a impulsů, až bude jeho konstrukce 

pro Vás plně pochopitelná. 
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3 Grafické metody analýzy silničních nehod – 

MDRHI, metoda rhomboidního řezu, 

energetického prstence 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

• sestrojit modifikovaný diagram rovnováhy hybností a impulsů a znát 
jeho možnosti použití a omezení 

• zpřesnit MDRHI pomocí metody rhomboidního řezu 

• zkontrolovat energeticky výsledky s podporou metody energetického 
prstence 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• vyřešit z pohledu střetových rychlostí základní nehodu na křižovatce 
v rozmezí vstupních hodnot 

Prostudováním kapitoly a vypracováním úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• znalost konstrukce zmíněných metod aplikovatelnou na libovolně 
zvolené střety vozidel, např. na křižovatce  

Klíčová slova kapitoly: modifikovaný diagram rovnováhy hybností a impulsů – 

MDRHI, metoda rhomboidního řezu, metoda energetického prstence 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
3 + 4 hodin (teorie + řešení úloh) 

 

U kolmých střetů je zpravidla při ručním řešení nutno zpřesňovat výsledky 

dalšími metodami, neboť hybnost je pouze jedním ze sledovaných parametrů, a to 

Zpřesňovat lze například aplikací metod MDRHI, metody  rhomboidního řezu 

(diagram rovnováhy rotačních impulsů a hybností - DRRHI) a metody 

energetického prstence. Toto si konkrétně ukážeme dále. 

Modifikace diagramu rovnováhy hybností a impulsů (dále jen MDRHI14) 

spočívá v rozšíření DRHI tak, aby bylo možno počítat v technicky přijatelném 

rozmezí vstupních hodnot, tj. z hlediska úhlu i velikosti postřetové rychlosti.  Volba 

vstupních veličin v rozmezích umožňuje více zohlednit míru neurčitosti danou 

například ne zcela dokonalým ohledáním místa nehody.   

Pro konstrukci MDRHI potřebujeme znát poškození vozidel, jejich natočení 

v okamžiku střetu (střetovou polohu), tj. jejich předstřetový směr, dále postřetový 

směr na základě pohybu do konečných poloh s uvažovaným rozmezím a dále také 

velikost postřetové (výběhové) rychlosti, a to opět v mezích. Výběhová rychlost se 

vypočítá na základě charakteru a délky výběhu vozidla po střetu, např. ze 

vzdáleností a odpovídajících zpomalení během jednotlivých fází postřetového 

pohybu v rozmezí, tj. s uvažováním zpomalení či postřetové dráhy v rozmezí. 

Konstrukce MDRHI může být například následující: 

• nakreslete si střetovou polohu vozidel A a B odpovídající poškození 
vozidel a všem stopám, 
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• např. na základě postřetových vzdáleností a volených zpomalení 
vypočtěte postřetové (výběhové) rychlosti vozidel v rozmezí a z těchto 
vypočtěte postřetové hybnosti vozidel, dostanete tedy pro každé 
vozidlo minimální a maximální postřetovou hybnost,  

• zvolte si bod rázu BR v průniku oblasti překrytí vozidel na konci 
kompresní fáze střetu, 

• veďte bodem rázu rovnoběžky s předstřetovým pohybem vozidel, které 
ukončíte v bodu rázu BR, pro vozidlo A i B, 

• postupně na obou polopřímkách v libovolné vzdálenosti od bodu rázu 
(BR) zvolte body, např. X (polopřímka pohybu vozidla A) a Y 
(polopřímka pohybu vozidla B), 

• z bodu X veďte čárkovaně rovnoběžku s postřetovým pohybem vozidla 
A, který odpovídá pohybu vozidla od střetu do konečné polohy, z bodu 
Y veďte rovnoběžku s postřetovým pohybem vozidla B, 

• dle určitosti charakteru střetu a jednoznačnosti směru pohybu vozidel 
po střetu z čárkovaných rovnoběžek uvažujte rozmezí postřetového 
směru pohybu např. ±3 ° a vyneste okolo čárkovaných směrů přímky 
rozmezí směru hybností, 

• z bodů X a Y si ve vhodném měřítku vyneste na tyto nově vytvořené 
přímky rozmezí postřetového pohybu vypočtené rozmezí postřetových 
hybností vozidel, celkem 4 body pro každé vozidlo označte např. KA1 až 
KA4 (vozidlo A) a KB1 až KB4 (vozidlo B), 

• z těchto koncových bodů veďte rovnoběžky s předstřetovým pohybem 
vozidel, tj. RA1 až RA4 (vozidlo A) a RB1 až RB4 a najděte jejich 
průsečíky, např. P1 až P4, 

• průsečíky P1 až P4 zrcadlově přeneste přes BR a nalezněte bod Q1 až 
Q4, 

• vzniklými body Q1 až Q4 veďte rovněž rovnoběžky s předstřetovým 
pohybem obou vozidel a nalezněte průsečíky s rovnoběžkami RA1 až 
RA4 a RB1 až RB4, které označte např. O1 až O4 – tyto symetrické 
rovnoběžníky vyznačují nalezenou oblast (vyšrafovaná oblast v obrázku 
níže), ve které se pohybuje výsledný impuls střetu vozidel, 

• posuvem postřetových hybností vozidel směrem do nalezené 
vyšrafované oblasti získáme rozmezí předstřetových hybností, a tedy i 
rychlostí vozidel. 

 

Obrázek 5 – Zjištění rozmezí hybností posuvem ve směru předstřetového 
pohybu15 
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Oproti prostému DRHI má tedy MDRHI podstatné výhody, nicméně 

velkým rozsahem vstupních hodnot hybností a směrů je možno docílit až 

výrazného rozptylu výsledků, což by mohlo vést naopak až k jejich nepoužitelnosti. 

Zpřesnění výsledků si dále ukážeme za modifikaci metody rhomboidního řezu, 

která na rozdíl od MDRHI uvažuje s rotačním pohybem vozidel. 

Metoda rhomboidního řezu16, někdy také zvaná metoda diagramu 

rovnováhy momentů hybnosti a impulsů umožňuje výslednou oblast řešení zúžit, 

a to uvažováním rotace vozidel po střetu. Vychází z toho, že impuls momentu 

rázové síly vyvolá na rameni změnu úhlové rychlosti vozidla.  

Princip konstrukce velmi zjednodušeně spočívá ve výpočtu úhlové 

rychlosti vozidel během střetu, resp. po střetu , např. z úhlu pootočení a času či 

dráhy pohybu. Úhlová rychlost vozidla a její možnosti stanovení byly ukázány 

dříve. Při znalosti momentu setrvačnosti vozidel kolem svislé osy Iz a kolmé 

vzdálenosti těžišť vozidel od bodu rázu (n) je možno vypočítat pro každé z vozidel 

zvlášť parametr b v rozmezí hodnot (bmin a bmax): 

n

I z 
b

     
(15) 

Vzhledem k rozmezí úhlové rychlosti vozidel opět uvažujeme pro obě 

vozidla s rozmezím, tj. bmin a bmax. Pokud vyneseme ve vypočtených vzdálenostech 

na obě strany rovnoběžky spojnice bodu rázu a těžiště vozidla (viz obrázek), 

původní vyšrafovaná oblast impulsu je zúžena a výsledkem řešení je průnik 

společného pole, který splňuje podmínku hybnosti i rotace. Následně je možno 

opětovným posuvem směrů postřetového pohybu vozidel do nového pole průniku 

ve směru předstřetového pohybu zúžit i rozsah předstřetových hybností, tj. i 

rychlostí a nalézt tedy rychlosti před střetem, které vyhovují z hlediska hybnosti i 

rotace. 

 

Obrázek 6 – Zúžení intervalu řešení MDRHI17  
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Tato metoda je obtížně použitelná v případě sekundárního rázu vozidel, je 

vhodná zejména pro řešení bočních střetů a nevhodná pro řešení čelních a 

zadních střetů s velkým překrytím. Problematičnost této metody spočívá zejména 

ve správném zjištění úhlové rychlosti vozidla. Dosavadní grafické metody 

nezohledňovaly, s výjimkou střetové polohy, poškození vozidel během střetu. 

Grafické řešení je možno ještě zúžit vhodným odhadem rozsahu deformační 

energie, která reflektuje poškození vozidel.  

K zúžení oblasti je možno použít metodu energetického prstence18, která 

nepočítá velikost impulsu ze změny hybnosti, ale ze změny energie vozidla a 

z koeficientu restituce, na jehož správném určení závisí velikost oblasti impulsu. 

Při nízkých hodnotách koeficientu restituce je tato metoda velmi dobře 

aplikovatelná, hodí se tedy více na centrické typy střetů, kde není ani třeba 

vypočítat tzv. redukovanou hmotnost.  

Metoda energetického prstence, zjednodušeně energetické kružnice, 

výsledný impuls stanoví z rozsahu deformační energie obou vozidel W, 

koeficientu restituce k a redukované hmotnosti m* vztahu: 

 
k

k
mW





1

1
2I *

      
(16) 

kde: 

W [J] ................................ změna energie vozidla včetně deformační práce, 
v tomto případě se vypočte jako součet deformační 
energie vozidla A a vozidla B, tedy: 

22

2

1

2

1
BBAA EESmEESmW        (17) 

EES je ekvivalent rychlosti, který udává, jaká část kinetické energie vozidla se při 
nárazu přeměnila na trvalou deformaci vozidla, 

m* [kg] ........ redukovaná hmotnost pro centrický ráz, pro excentrický se hmotnost 
redukuje v závislosti na složce vektoru rázové síly aA a poloměru 
setrvačnosti vozidla iA (indexy analogicky pro vozidlo B).  

BA

BA

mm

mm
m




*

 .................  pro centrický ráz, 

- pro excentrický ráz platí: 

BA

BA

mm

mm
m




*  kde: 

22

2
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A
AA

ai

i
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 ;

22

2

BB

B
BB

ai

i
mm


    (18)                      

k [-] ............. koeficient restituce (udává plasticitu resp. elasticitu rázu). 

Pokud je s použitím správně vypočtené redukované hmotnosti stanovena 

správně i deformační energie obou vozidel, při volbě rozmezí hodnot koeficientu 

restituce dostaneme rozmezí výsledné velikosti impulsu. Pokud je uvedené 

rozmezí velikosti impulsu formou poloměru kružnice vyneseno do dosavadního 
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grafického řešení střetu, je možno ověřit, že pole impulsů leží v mezikruží 

energetické kružnice, případně předchozí průnik dále průnikem všech tří metod 

zúžit a zúžit tak i opětovným posuvem i předstřetové hybnosti, resp. rychlosti 

vozidel. 

Správně zpracovaná kombinace uvedených metod může výrazně zpřesnit 

výsledky a výsledné řešení vyhovuje jak z hlediska hybnosti, tak i rotace a energie. 

Není vyloučena ani kombinace metody MDRHI a energetického prstence přímo. 

Otázky: 

1. Popište konstrukci MDRHI a ostatních zmíněných grafických metod. 

2. Popište omezení uvedených metod a zkuste definovat typy střetů, kdy 

jejich použití není možné, nebo by nebylo korektní. 

Úkol:  

Nakreslete bez měřítka postup konstrukce MDRHI pro vybranou střetovou 

konfiguraci dvou vozidel. 

Shrnutí: 

Po prostudování této kapitoly a souvisejících zdrojů byste měli být schopni 

navázat na předchozí znalosti z konstrukce DRHI, a to konkrétně konstrukcí 

diagramu MDRHI, který reflektuje rozmezí vstupních hodnot. Další zpřesnění 

výsledků s pomocí znalosti rotace objektů je možné metodou rhomboidního řezu. 

V neposlední řadě lze nalezená rozmezí výsledků zpřesnit či ověřit energeticky, a 

to metodou energetického prstence. 

Celkově byste měli pochopit význam dalších metod a umět tyto metody 

graficky zkonstruovat na libovolně zvolenou konfiguraci vozidel, která je k řešení 

vhodná. 

Korespondenční úkol:  

Nakreslete si pro dvě libovolně zvolené střetové konfigurace a parametry 

výběhu v měřítku modifikovaný diagram rovnováhy hybností a impulsů, až bude 

jeho konstrukce pro Vás plně pochopitelná a automatická. Odečtěte velikost 

impulsu a zjistěte předstřetové rychlosti vozidel. 

Další zdroje 

BRADÁČ, A. Soudní inženýrství. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1997. ISBN 80-7204-057-
X.  

BURG, H. MOSER, A. Handbuch Verkehrsunfall-rekonstruktion. Wiesbaden : Vieweg, 2007.. 1. vydání. 
ISBN 978-3-8348-0172-2.  

HUGEMANN, W. Unfall-rekonstruktion. Erzhausen : Schönbach-Druck, 2007. ISBN 3-00-019419-3.  
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4 Grafické metody analýzy silničních nehod – 

aplikace na konkrétních příkladech včetně 

čelního střetu s rotací 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

• sestrojit konkrétní modifikovaný diagram rovnováhy hybností a impulsů  

• zkontrolovat energeticky výsledky s podporou metody energetického 
prstence 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• Vyřešit z pohledu střetových rychlostí základní nehodu na křižovatce 
v rozmezí vstupních hodnot 

Prostudováním kapitoly a vypracováním úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• Znalost konstrukce zmíněných metod aplikovatelnou na libovolně 
zvolené střety vozidel, např. na křižovatce  

Klíčová slova kapitoly: modifikovaný diagram rovnováhy hybností a impulsů – 

MDRHI, metoda rhomboidního řezu, metoda energetického prstence 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
3 + 3 hodin (teorie + řešení úloh) 

Křižovatkový střet 

Aplikace grafické konstrukce MDRHI a metody energetického prstence na 

konkrétní nehodě dvou vozidel na křižovatce je zobrazena níže. Jedná se o střet 

dvou vozidel na křižovatce, přičemž vozidlo B (850 kg) se rozjíždělo z vedlejší 

silnice na odbočení vlevo na hlavní silnici a došlo ke střetu s vozidlem A (1550 kg), 

které přijíždělo zleva po hlavní silnici. Vypočtené rozmezí postřetových rychlostí 

vozidla bylo 11,6 až 16,7 m/s u vozidla A a 5,5 až 11,1 m/s u vozidla B. Další 

parametry je možno odečíst z početního řešení MDRHI v prostředí MS-Excel, viz 

obrázek. 

Jak je patrné z obrázku vypočtené rozmezí předstřetových rychlostí cca 0 

až 20 km/h u vozidla B a 49 až 78 km/h je poměrně široké a je možno výsledky 

zpřesnit například energeticky metodou energetického prstence. 

Aplikací na zadaném příkladu, kde: EES vozidla A je dle katalogu EES 

v rozmezí 10 až 12 m/s a EES vozidla B je dle katalogu EES v rozmezí 6,9 až 

8,9 m/s, 

je poté      J 14526497734 9,89,6 850
2

1
 12101550

2

1 22
W ,

kg 548* 





BA

BA

mm

mm
m   

a koeficient restituce v rozmezí 0,05 až 0,15.  

Po dosazení do vztahu pro výpočet velikosti impulsu metodou energetického 

prstence dostaneme po zaokrouhlení impuls o velikosti 10800 až 14700 Ns.  
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Obrázek 7 – Početní řešení MDRHI – zadání a výsledky19 

Rozmezí vypočtené velikosti impulsu lze poté zakreslit do MDRHI formou 

energetického mezikruží a zúžit tak dalším průnikem vyhovující oblast impulsu a 

rozmezí předstřetových hybností. Tím bylo možno i rozmezí rychlostí vozidel 

omezit na výrazně lépe použitelné: vA = 18,0 až 21,5 m/s a vB = 2,3 m/s až 3,8 m/s. 

Čelní střet s malým překrytím 

 Aplikace kombinace uvedených metod není striktně použitelná pouze 

v případě tzv. křižovatkových střetů, nýbrž za určitých okolností je možná i pro 

čelní střety v případech malého vzájemného překrytí vozidel, tj. tam, kde vznikají 

postřetové rotace. Grafická konstrukce je náročnější na představivost a klade vyšší 

nároky na přesnost, jinak je postup analogický, což si ukážeme na aplikaci. 

 Vozidlo Ford o hmotnosti 1370 kg jedoucí ve směru 180° narazilo čelně 

s překrytím cca 20 % do vozidla Mitsubishi o hmotnosti 880 kg. Po střetu se 

vozidlo Ford pohybovalo pod úhlem 139±3° a úhlovou rychlostí 150±15°/s 

výběhovou rychlostí 18±3 km/h. Vozidlo Mitsubishi jedoucí ve směru -2° se po 

střetu pohybovalo pod úhlem -108±3° a úhlovou rychlostí 90±9°/s výběhovou 

rychlostí 17±3 km/h. Vzdálenost těžiště vozidla Ford od bodu rázu byla cca 1,55 m, 

u vozidla Mitsubishi cca 0,64 m. Moment setrvačnosti kolem svislé osy lze 

uvažovat 2274 kg.m2 u vozidla Ford a 1061 kg.m2 u vozidla Mitsubishi.  

 Střetová konfigurace vozidel včetně řešení MDRHI a DRRHI je na 

následujícím obrázku.  
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Obrázek 8 – Početní řešení MDRHI (šrafované pruhy) + DRRHI (zelený průnik)20 

 Samotné řešení MDRHI by neposkytlo přijatelné podklady pro stanovení 

předstřetové rychlosti vozidel, neboť vyšrafovaná oblast je příliš rozsáhlá. Po 

zúžení s uvažováním rotace je již zeleně vyšrafovaný průnik dostatečně 

vypovídající. Výsledné řešení je možno zúžit metodou energetického prstence 

s uvažováním redukované hmotnosti plynoucí z  poloměru setrvačnosti (i) a kolmé 

vzdálenosti mezi impulsem (směr odečten ze zeleně vyšrafované oblasti) a 

těžištěm vozidel (a1 ; a2). 

 

Obrázek 9 – Střetová poloha vozidel a směry postřetových rotací s odečtenými 

vzdálenostmi pro energetické řešení21 

 Při vhodně odhadnutém rozsahu deformační energie a koeficientu 

restituce je možno výsledné řešení energetickým prstencem zúžit, viz obrázek 

výsledného řešení níže s odečtem výsledných hybností pro vozidlo Ford. 

 

Obrázek 10 – Výsledný průnik metod a získané předstřetové hybnosti u jednoho 

z vozidel (Ford)22 
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 Pro hrubou představu lze uvést, že předstřetové rychlosti obou vozidel 

byly shodné, a to ve výši cca 58 km/h. 

Otázky: 

1. Proč by nebylo možné užít samostatně pouze metodu MDRHI v případě 

čelního střetu vozidel s plným překrytím, vysvětlete jak by vypadala 

konstrukce? 

2. Jak by vypadala situace v případě uvedeného čelního střetu, když by 

hmotnost jednoho z vozidel byla dvojnásobná? 

Úkol:  

Ověřte samostatně výsledky výše uvedených příkladů. 

Shrnutí: 

Vhodné použití dříve zmíněných graficko-početních metod řešení střetu 

umožňuje řešit i čelní střety vozidel s překrytím, tj. v případě výraznější postřetové 

rotace. Aplikace uvedených metod je vhodná pro řešení velkého množství střetů 

vozidel na křižovatce či čelní střet s rotací. Uvedené metody však mají rovněž svá 

pravidla a omezení, což z nich nečiní v žádném případě metody univerzální.  

Korespondenční úkol:  

Vyřešte početně-graficky s podporou MDRHI a DRRHI kolmý střet vozidel 

na křižovatce s následujícími vstupními parametry. Vozidlo Mitsubishi o 

hmotnosti 1067 kg jedoucí ve směru úhlu 180° s plným překrytím narazilo kolmo 

přední částí s plným překrytím do pravých zadních dveří vozidla Ford o hmotnosti 

1142 kg jedoucího před střetem pod úhlem 90°. Vozidlo Mitsubishi bylo střetem 

zpomaleno na výběhovou rychlost 36±3 km/h, vozidlo Ford bylo střetem 

zpomaleno na výběhovou rychlost 45±3 km/h. Po střetu se vozidlo Ford 

pohybovalo s úhlovou rychlostí -365±37°/s pod úhlem ve směru 117± 3° a vozidlo 

Mitsubishi se po střetu pohybovalo s úhlovou rychlostí -256±26°/s pod úhlem ve 

směru 150±3°. Bod rázu uvažujte v ose pohybu vozidla Mitsubishi, vzdálenost 

těžiště vozidla Ford od bodu rázu uvažujte 1,58 m a 1,44 m v případě vozidla 

Mitsubishi. Stanovte technicky přijatelné střetové rychlosti obou vozidel. 

Další zdroje  

BRADÁČ, A. Soudní inženýrství. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1997. ISBN 80-7204-057-
X.  

BURG, H. MOSER, A. Handbuch Verkehrsunfall-rekonstruktion. Wiesbaden : Vieweg, 2007.. 1. vydání. 
ISBN 978-3-8348-0172-2.  

HUGEMANN, W. Unfall-rekonstruktion. Erzhausen : Schönbach-Druck, 2007. ISBN 3-00-019419-3.  
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5 Grafické metody analýzy silničních nehod – 

metoda DRHI+EES a metoda průniku pásem 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

• Vypočítat konkrétní příklad za užití nově naučených metod v případě 
střetů bez výrazné rotace 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• vyřešit z pohledu střetových rychlostí základní nehodu v rozmezí 
vstupních hodnot 

Prostudováním kapitoly a vypracováním úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• znalost konstrukce zmíněných metod aplikovatelnou na libovolně 
zvolenou střetovou konfiguraci nejčastěji v případě čelního střetu 
vozidel s plným překrytím 

Klíčová slova kapitoly: metoda ZZH+ZZE, metoda DRHI+EES, metoda průniku 

pásem, hybnost, energie, čelní střet 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
3 + 3 hodin (teorie + řešení úloh) 

 

Nejen střety s rotací je možno řešit početně-graficky. Dále si ukážeme 

zejména možnosti řešení čelních střetů bez rotace, což jsou případy rovněž velmi 

časté, například při tzv. nedodržení bezpečné podélné vzdálenosti vozidel 

jedoucích za sebou či čelního střetu protijedoucích vozidel při jejich malé 

postřetové rotaci. 

V úvodu je možno krátce zmínit tzv. metodu Delta V, kterou je možné 

orientačně užít pro řešení předozadních kolizí a vychází ze zákona zachování 

energie s užitím koeficientu restituce k. Výsledkem je pouze možný rozdíl 

předstřetových rychlostí za sebou jedoucích vozidel. 

Rozdíl předstřetových rychlostí obou vozidel v je dán vztahem:  
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BAdef

mmk
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vvv
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1

2
    (19)  

Metoda ZZH+ZZE23  

Další metodou, kterou by bylo třeba zmínit, je metoda ZZH+ZZE, někdy 

nazývaná také DRHI+EES, která vychází ze zákona zachování hybnosti a zákona 

zachování energie a je vhodnější pro centrické střety čelní a zadní, kdy vozidla po 

střetu nerotovala (rotační složky energie zanedbáme). Kromě hybnostního řešení 

zohledňuje i energetický rozsah poškození jednotlivých vozidel. 

Hledáme předstřetové rychlosti vozidel řešením soustavy dvou rovnic o 

dvou neznámých se znalostí rychlostí po střetu a EES obou vozidel. Řešením 

soustavy získáme rychlosti vozidel před střetem. Rychlosti vozidel po střetu jsou 

odlišeny pomocí horních indexů - apostrofů. V případě centrických, čelních resp. 

zadních střetů bez rotačních složek dostaneme: 
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Tedy podle zákona zachování hybnosti (dále jen ZZH): 

BBAABBAA vmvmvmvm ´´       (20) 

a zákona zachování mechanické energie po vykrácení 0,5 (dále jen ZZE): 

222,2,22

BBAABBAABBAA EESmEESmvmvmvmvm              (21) 

Pro čelní střet dvou protijedoucích vozidel A a B, která se budou po střetu 
pohybovat ve směru vozidla A, dostaneme rychlost vozidla A (vA) před střetem:  

A

BBBBAA
A

m

vmvmvm
v
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     (22) 

Pro náraz vozidla A zezadu do vozidla B, když se obě budou po střetu pohybovat 
ve směru vozidla A, dostaneme vyjádřením z jedné rovnice rychlost vozidla A (vA) 
před střetem, liší se pouze jedním znaménkem:  
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      (23) 

Pro zjednodušení zavedeme substituce se známými hodnotami pro dosazení: 

X
,,

BBAA vmvm       (24) 

222,2,

BBAABBAA EESmEESmvmvmY     (25) 

Dosazením a použitím substitucí po úpravě dostaneme pro čelní střet: 
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Pro náraz zezadu a společnou rychlostí ve směru narážejícího vozidla po úpravě 
dostaneme: 
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což je základním tvarem kvadratické rovnice: 02  cxbxa   

kde: )(

2
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řešením kvadratické rovnice dostaneme v případě kladné hodnoty diskriminantu 
dva kořeny (rychlosti vB): 

a

Db
vB






2
       (28) 

 Při zadávání všech rychlostí po střetu v [km/h] dostaneme i předstřetové 

rychlosti v [km/h]. V případě dosazování rychlostí v [m/s] dostaneme předstřetové 

rychlosti v [m/s]. 

Příklad: Vozidlo A o hmotnosti 1500 kg čelně narazilo s plným překrytím do 

protijedoucího vozidla B o hmotnosti 1300 kg s tím, že bezprostředně po střetu se 
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vozidla pohybovala ve směru jízdy vozidla A rychlostí 5 km/h. EESA = 47 km/h, 

EESB = 38 km/h. 

Aplikací metody na zadaném příkladu dostaneme:  ;14000X  ;5260700Y   

a kvadratickou rovnici ve tvaru po zaokrouhlení na celá čísla: 

05130033242662426
2

 BB vv  

Řešením rovnice jsou dva kořeny:   hkmvB / 41
1
  a   hkmvB / 51

2
  

Výběrem kladného kořenu hkmvB / 41  a zpětným dosazením dostaneme 

hodnotu předstřetové rychlosti vozidla A: hkmvA / 45 . 

Metoda průniku pásem24 

Pro vlastní výběr správného kořene, který vyhovuje zadání, i jako 

samostatnou metodu umožnují řešení v rozmezí je možno použít graficko-početní 

metodu „průniku pásem“.  

 Průnikem pásem se rozumí průnik oblastí, které vzniknou z rozmezí 
přímek ze ZZH a ZZE. Při použití středních hodnot rychlostí, tj. bez rozmezí, 
dostaneme průsečík dvou přímek. Metoda průniku pásem vychází tedy rovněž ze 
ZZH a ZZE doplněním o koeficient restituce a zjednodušení, že rychlosti vozidel po 

střetu jsou stejné, tj. 
,

Av =
,

Bv = .,v  

A) Zákon zachování hybnosti (ZZH) 

 Z rovnice ZZH je možno vyjádřit předstřetovou rychlost vozidla A (vA), 
lineární rovnicí o neznámé vB: 
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což je směrnicový tvar rovnice přímky: ,qxKy  kde: 
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kde: 

K  je směrnice přímky (K > 0 je rostoucí funkce a K < 0 je klesající funkce),  

  je úhel přímky. 

V dalším kroku je potřeba získat poměr mezi rychlostmi vA a vB.  

K tomuto se užije grafického vyjádření, kdy na svislou osu umístíme rychlost vA a 
na vodorovnou osu rychlost vB.  

Poté položíme vB=0 a získáme bod na svislé ose 
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B) Zákon zachování energie (ZZE) 

 Z rovnice ZZE je možno vyjádřit předstřetovou rychlost vozidla A (vA) 
lineární rovnicí o neznámé vB za použití koeficientu restituce z výsledného 
vzorce metody delta V. 

Po rozepsání v na (vA-vB) dostaneme vztah: 
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což opět ve směrnicovém tvaru přímky qxKy  znamená, že: 
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; K=1.      (33) 

 Směrnice přímky K je tedy vždy rovna jedné a úhel předmětné vzniklé 
přímky je vždy roven: 

  4511  atctgtgK  . 

 V dalším kroku je potřeba opět získat poměr mezi rychlostmi vA a vB. 

K tomuto se nejlépe užije grafického vyjádření, kdy na svislé ose umístíme rychlost 
vA a na vodorovnou osu rychlost vB (stejně jako v případě ZZH).  

 Poté dosadíme do rovnice pro výpočet střetové rychlosti vozidla A vB=0 a 

při volbě koeficientu restituce (k) získáme bod na svislé ose Av , kterým povede 

přímka o směrnici +45. 

 Řešením soustavy těchto dvou rovnic o dvou neznámých dostaneme 

výsledek. 

 Obecně je tedy metoda průniku pásem definována jako průsečík přímky ze 

ZZH o rovnici: 
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a přímky ze ZZE o rovnici:  

   
    B
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            (35) 

 Když najdeme průnik obou řešení (průsečík obou přímek), nalezneme 

výsledné řešení pro obě rychlosti. Pásma (metoda průniku pásem) bychom dostali 

v případě, že bychom uvažovali s rozmezími hodnot. Ukázka řešení je zobrazena 

na následujícím obrázku, kde přímka s modrými body reprezentuje hybnostní 

řešení (ZZH) a přímka s červenými body reprezentuje energetické řešení (ZZE). 

V daném případě tedy rychlost vozidla A mohla být cca 80 km/h, rychlost vozidla B 

cca 22 km/h. Průsečík dvou přímek je možné nalézt samozřejmě také početně, a 

to jako řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých. 
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Obrázek 11 – Průsečík přímek – grafické řešení (rychlosti 80 a 22 km/h)25 

Příklad: Vozidlo A o hmotnosti 1000 kg čelně zezadu narazilo s plným překrytím 
do vozidla B jedoucího stejným směrem o hmotnosti 1000 kg s tím, že 
bezprostředně po střetu se vozidla pohybovala ve směru jízdy vozidla A rychlostí 
51 km/h. EESA=EESB=29 km/h. 

ZZH: Dosazením konkrétní společné výběhové rychlosti pro obě vozidla získáme 

bod na svislé ose 
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ZZE: Při volbě koeficientu restituce (např. k=0,1) 
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1099,0
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 , kterým 

povede přímka pod úhlem +45 tj. dostaneme přímku o rovnici 58 BA vv  

Průsečíkem přímek dostaneme hledané řešení vA=80 km/h a vB=22 km/h.  

Otázky: 

1. Popište konstrukci uvedených metod. 

2. Definujte případy, kdy je možné uvedené metody s úspěchem užít.  

3. Jak by bylo možno řešit střet tří vozidel jedoucích za sebou? 

Úkol:  

Ověřte samostatně výsledky výše uvedených příkladů a ověřte, že plně 

rozumíte konstrukci s užitím uvedených metod. 
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Shrnutí: 

Po prostudování této kapitoly a souvisejících zdrojů byste měli být schopni 

početně-graficky řešit čelní střety vozidel bez výraznější postřetové rotace. 

Celkově byste měli být schopni vyřešit čelní střet bez rotace či s nevýraznou 

postřetovou rotací a mít zažitá pravidla použití uvedených metod včetně jejich 

omezení.  

Korespondenční úkol:  

1. Zjistěte oběma zmíněnými metodami střetovou rychlost vozidel v případě 

centrického nárazu vozidel jedoucích stejným směrem, kdy se vozidla  

bezprostředně po střetu pohybovala zjednodušeně rychlostí 33 km/h, EES 

obou vozidel odpovídala 25 km/h, hmotnost narážejícího vozidla uvažujte 

1500 kg, hmotnost naráženého 1250 kg. 

2. S pomocí metody průniku pásem zjistěte rozmezí střetových rychlostí, 

pokud budete uvažovat postřetovou rychlost 31 až 34 km/h a EES obou 

vozidel 24 až 28 km/h.   

Další zdroje 

BRADÁČ, A. Soudní inženýrství. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1997. ISBN 80-7204-057-
X.  

BURG, H. MOSER, A. Handbuch Verkehrsunfall-rekonstruktion. Wiesbaden : Vieweg, 2007. 1. vydání. 
ISBN 978-3-8348-0172-2.  

HUGEMANN, W. Unfall-rekonstruktion. Erzhausen : Schönbach-Druck, 2007. ISBN 3-00-019419-3.  
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6 Nehody za účasti motocyklů 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

• popsat fáze a nejčastější nehody motocyklů 

• stanovit postřetový pohyb motocyklu a posádky 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• vyřešit jednoduchou nehodu vozidla s motocyklem 

Prostudováním kapitoly a vypracováním úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• metodický postup řešení takové nehody od studia podkladů po vyřešení 
možností odvrácení nehody 

Klíčová slova kapitoly: motocykl, spolujezdec, zkrácení rozvoru, dření, sunutí, 

brzdění, zrychlení, střet, klopení 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
3 + 2 hodin (teorie + řešení úloh) 

Nehody za účasti motocyklů patří spolu s nehodami chodců a cyklistů 

k těm nejtragičtějším z hlediska následků. Motocykly nejčastěji kolidují s boky 

osobních či dodávkových vozidel a tyto kolize s ohledem na výrazný nepoměr 

hybnosti způsobují malý pohyb vozidla po střetu a tragické následky na deformaci 

motocyklu a zejména zranění řidiče, jelikož řidiči nejsou chráněni vnějším 

skeletem. Následující text přiblíží některé možnosti a problémy související 

s analýzou nehod za účasti motocyklů, které mají svá specifika. 

Při analýze nehod za účasti motocyklů rozlišujeme tři fáze: 

• předstřetová – doběhová fáze (zpomalení, zrychlení, konst. rychlost, jízda 

obloukem, apod.), 

• střet (skoková změna rychlosti a změna směru), 

• postřetová – výběhová fáze (let, dopad a sunutí motocyklu a pohyb 

pasažérů). 

Nejčastější nehodou motocyklu je:  

• kolmý střet s vozidlem v křižovatce, kdy motocykl jede po hlavní silnici a 

vozidlo silnici křižuje, 

• vozidlo odbočuje z hlavní silnice doleva a motocykl jede z protisměru, 

• vozidlo odbočuje vlevo a motocykl vozidlo předjíždí, 

• případně se vozidlo otáčí a motocyklista na tento pohyb nestačí reagovat. 

Příčiny nehod s motocykly jsou tedy nejčastěji dány: 

• kombinací vyšší rychlosti jednoho a „nedáním přednosti“ druhého 

účastníka buď neodhadnutím rychlosti, nebo „nepozorností“, 

• nezvládnutím motocyklu, 

• chybné či pozdní reakce účastníků na pohyb druhého účastníka, 

• popřípadě technické závady či netechnické příčiny. 
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Střetová a postřetová fáze 

Výběhová fáze v případě motocyklů velmi často spočívá při zpětném 

výpočtu v sunutí, resp. dření motocyklu a řidiče po střetu, kdy musí být známa 

konečná a střetová poloha. Během sunutí jsou zanechány stopy na vozovce i 

motocyklu, které nezačínají bezprostředně po nárazu, ale až po jeho pádu. K pádu 

může ovšem dojít i při ztrátě stability bez kontaktu s jiným objektem.  

Doba samovolného pádu motocyklu z výchozí polohy, která je definovaná 

úhlem 0° <  < 90° mezi rovinou komunikace a svislou rovinou motocyklu, lze 

stanovit s pomocí výšky těžiště ht (cca 0,5 m), poloměru setrvačnosti k podélné 

ose (is =cca 0,2 až 0,25 m) a změny výšky během pádu h (cca 0,25 m) dle vztahu:26 

hg

hi
t ts






2

22

           (36) 

Doba pádu v závislosti na výchozí rychlosti dosahuje 0,35 až 0,7 sekundy.27 

Zpomalení během sunutí motocyklu z měření, kdy byl motocykl táhnut na laně za 

vozidlem, nebo naopak vyhozen z plošiny, vyplývá v rozmezí 3,5 až 5,8 m/s2 a to 

v závislosti na typu motocyklu (kapotáž, ostré výčlenky, stupačky apod.) a 

charakteru povrchu. Na trávě bylo dosaženo až 9 až 11 m/s2 a s rostoucí výchozí 

rychlostí zpomalení klesá, tj. při výběhu z rychlosti max. 40 km/h může dosahovat 

více než 6 m/s2. U některých motocyklů byl zjištěn výrazný nepoměr mezi 

zpomalením při sunutí po levém a pravém boku, intenzita rovněž závisí na hloubce 

stop v povrchu komunikace. 

S ohledem na charakter pohybu motocyklu během pádu dochází k sunutí 

motocyklistů, jejichž zpomalení závisí na druhu oblečení. Pokud v případě nehod 

s chodci běžně oblečený chodec dosahoval zpomalení při sunutí mezi 5 až 7 m/s2
, 

motocyklista v motocyklovém či koženém oděvu může dosahovat 8 až 12 m/s2 a 

zpomalení pasažéra je tedy zpravidla vyšší než u motocyklu.28   

Fázi sunutí u motocyklisty předchází fáze letu, která závisí na typu kolize, 

rychlosti a elevačním úhlu šikmého vrhu. Součet dráhy letu a sunutí je vzdálenost 

odhození. Úhel pohybu motocyklisty po střetu dosahuje maximálně 

15 až 25 stupňů, spolujezdec se pohybuje pod úhlem vyšším, okolo 18 až 35 

stupňů, při čelní kolizi se tedy spolujezdec pohybuje po zádech řidiče a dopadá 

zpravidla dále. 

Ve fázi střetu je průběh působící rázové síly v případě motocyklu odlišný 

od dvoustopého vozidla. Konstrukce přední části motocyklu způsobuje 

v maximální deformaci vidlice (úhel vidlice 25 až 32 stupňů) skok v působení 

rázové síly ve vztahu k deformaci motocyklu. Odhad střetové rychlosti je v případě 

motocyklů obtížnější a souvisí ve vzpřímené poloze motocyklu se zkrácením 

rozvoru a celkové délky (dle typu a konstrukce motocyklu a vidlice). Byly 

formulovány četné závislosti kolizní rychlosti, resp. EES na zkrácení rozvoru, např. 

Severy, Brink&Blaisdell, Grandel, Priester&Weyde apod.29 Při nárazu motocyklu do 
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boku stojícího osobního vozidla byla formulována lineární závislost zůstatkového 

zkrácení rozvoru na střetové rychlosti motocyklu tak, že 13 cm zkrácení rozvoru 

odpovídalo kolizní rychlosti 31 km/h a 33 cm zkrácení odpovídalo rychlosti cca 

64 km/h. V případě jedoucího vozidla byly odpovídající rychlosti nižší (33 km by 

odpovídalo cca 57 km/h).  

Dále je zkoumána i hloubka poškození na vozidle a z celkové sumy 

zkrácení rozvoru a hloubky průniku byla formulována energetická závislost pro 

deformační energii motocyklu v rozsahu 10 až 30 kJ (odpovídající sumy 20 až 

60 cm).30 Kromě energetické bilance platí i zákon zachování hybnosti s tím, že i do 

hybnostního řešení za motocykl vstupují částečně či plně hmotnosti motocyklu, 

řidiče i spolujezdce, pokud není motocyklista odpoután již před nárazem. Dále 

byla formulována např. i závislost EES vozidla na EES motocyklu. Z pokusů, kdy 

byly motocykly na kyvadle vrhány proti zdi, vyplynula závislost EES na zkrácení 

rozvoru. Do hodnoty EES 10 km/h nedochází k viditelné deformaci vidlice, v 

rozmezí 10 až 30 km/h dochází k viditelné deformaci vidlice a u hodnot blízkých 30 

km/h a více dochází k poškození rámu a bloku motoru. Například zkrácení 23 cm 

odpovídá EES motocyklu okolo 28 km/h. Na základě zkoušek byl publikován 

rovněž empirický vztah pro stanovení střetové rychlosti motocyklu v [km/h] s 

užitím délky zkrácení rozvoru d [cm]:31 

58,1638,1  dv        (37) 

Příklad: Motocykl narazil čelně rychlostí 58 km/h pod úhlem 72 stupňů do 

pravého blatníku za pravým kolem stojícího vozidla BMW. Po nárazu došlo 

k zaklínění předního kola motocyklu a pohybu motocyklisty setrvačnou silou 

kupředu. Vzniklý klopný moment způsobený pohybem motocyklisty způsobil 

zvednutí zadního kola motocyklu a v tomto konkrétním příkladu zůstal 

motocyklista zabrzděn nádrží a řídítky na kapotě vozidla BMW – nekontaktoval 

tedy tuhé struktury vozidla. V případě, že by narazil uvedenou rychlostí do vozidla 

v místě středového sloupku, pohyboval by se hlavou směrem k hraně střechy a 

způsobil by si závažná poranění hlavy. Od prvotního kontaktu motocyklu do 

nárazu hlavy by uběhla doba řádově 0,1 až 0,15 s.   

 Dále lze upozornit na způsoby zjištění nárazové rychlosti u motocyklů 

publikované znaleckou kanceláří Denis Wooda (Irsko), zájemci nechť se obrátí na 

autora tohoto textu pro více informací. 

Předstřetová fáze 

V předstřetové fázi jsou zkoumány, s výjimkou konstantní rychlosti, 

průběhy zrychlení a brzdění motocyklů. Na průběhy zrychlení má zásadní vliv typ 

motocyklu, výkon, obsazenost a převodový poměr. Motocykly dosahují výrazně 

vyšších hodnot než běžná vozidla, při maximálních rozjezdech bez spolujezdce 4 až 

7 m/s2, při běžném rozjezdu 3 až 3,5 m/s2. Při plném obsazení mohou být hodnoty 

o třetinu nižší. Při brzdění je situace výrazně složitější a závisí na typu motocyklu, 

konstrukci a typu brzdového systému, použité brzdě, zatížení a rozložení 
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hmotnosti, počasí a zkušenosti motocyklisty. Rozlišujeme standardní brzdy (ruční 

ovládání přední brzdy a nožní ovládání zadní brzdy), kombinované a integrální 

brzdy (jednou páčkou jsou ovládány obě brzdy, např. při brzdění nožní brzdou jde 

část brzdného tlaku i na přední kotoučovou brzdu) a systémy ABS. Duální systémy 

mají výhodu v tom, že již při samostatném brzdění pouze ruční páčkou, nebo 

samostatném nožním brzdění lze dosáhnout zpomalení 7,5 až 8,0 m/s2. Několik 

vývojových generací systému ABS představuje razantní zvýšení bezpečnosti při 

brzdění a vyhýbání na všech površích. Běžně dosahovaná zpomalení u moderních 

motocyklů dosahují hodnot 7,6 až 9,5 m/s2. I na mokré vozovce byly dosahovány 

hodnoty okolo 7,5 m/s2.  

V případě jízdy v oblouku je nutné zkoumat mezní rychlost při průjezdu 

obloukem – hranici stability motocyklu. Při jízdě obloukem na motocykl v těžišti 

působí tíhová a odstředivá síla. V případě, že jejich výslednice prochází osou kola 

v kontaktu s vozovkou, nachází se motocykl na hranici stability. Při jízdě na 

motocyklu obloukem ve vyšší rychlosti do faktoru stability významně vstupuje 

gyroskopický moment. 

Odchylka (naklonění ) motocyklu s řidičem od svislé osy při průjezdu 

obloukem závisí na součiniteli boční adheze µy. Maximální naklonění je 

definováno: 

y )tan( max

      

(38) 

Mezní rychlost v oblouku o poloměru R bez sklonů, tj. rychlost bez 

jakékoliv ztráty jízdní stability, je dána vztahem: 

ymez gRv 

      

(39)

 
V případě pohybu motocyklu v oblouku s uvažováním příčného sklonu 

vozovky o úhlu α je mezní rychlost rovna:32 
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               (40) 

Příčné přemístění motocyklů je diametrálně odlišné od dvoustopých 

vozidel. Z více než 300 jízdních pokusů vyplynulo, že změna jízdního pruhu u 

motocyklu trvá v rozmezí 2,8 až 3,4 sekundy a prakticky nezávisí na příčné 

vzdálenosti. Příčné přemístění motocyklů je možno rozdělit do tří fází33, a to 

prvotní vyhnutí řídítky (0,7 až 1 s), než dojde ke změně směru motocyklu, samotné 

vyhnutí (viz vztah níže34 s uvažováním příčné vzdálenosti B a bočního zrychlení ay 

maximálně 2,5 m/s2) a opětovné srovnání řídítek se stopou motocyklu (0,9 až 

1,2 s). Při vyšších rychlostech jsou časy kratší.  

y

vyhnutí
a

B
t




4
2           (41) 
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S ohledem na směrovou stabilitu motocyklu je vždy na jezdci, zda zvolí 

jako svou reakci brzdění či vyhýbání. U nezkušených jezdců může intenzivní 

brzdění způsobit pád a totéž platí u vyhýbání. Obě varianty odvracení nehody jsou 

velmi závislé na součiniteli adheze, rychlosti, stavu motocyklu a zkušenosti jezdce. 

Úkoly k textu:  

1. Vypočtěte orientační rozmezí výchozí rychlosti motocyklu na počátku 

sunutí na dráze 45 m pro motocykl a pasažéra v kožené kombinéze. 

2. Porovnejte dobu potřebnou na příčné přemístění motocyklu s dobou 

potřebnou u jízdních kol a vozidel. 

3. Odvoďte vztah pro délku šikmého vrhu řidiče motocyklu ze sedadla 

motocyklu do místa dopadu, tj. z nenulové výšky.  

Shrnutí: 

Po prostudování této kapitoly a souvisejících zdrojů byste měli být schopni 

popsat nehody za účasti motocyklů, rozlišit a popsat jednotlivé nehodové fáze, 

popsat nejčastější příčiny nehod za účasti motocyklů, vypočítat dobu pádu 

motocyklu, mezní rychlosti či doby příčného přemístění v závislosti na příčné 

vzdálenosti. S analýzou pohybu motocyklů rovněž úzce souvisí i popis parametrů 

brzdění, zrychlování, sunutí apod., a v neposlední řadě popsat možnosti stanovení 

střetových rychlostí. Celkově byste měli být schopni na základě technických 

podkladů vyřešit jednoduchý střet vozidla s motocyklem. 

Otázky: 

1. Co ovlivňuje dosažitelné zrychlení a zpomalení motocyklu? 

2. Jaké síly působí na motocykl při jízdě obloukem a jaký náklon odpovídá 

součiniteli adheze v příčném směru 0,6, jaká je mezní rychlost v takovém 

případě u poloměru oblouku 30 m? 

3. Zjistěte obvyklou dobu pádu motocyklu bez působení vnějších sil na 

konkrétním příkladu. 

4. Popište postup analýzy nehody vozidla s motocyklem. 
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7 Nehody osobních vozidel – nehody na 

křižovatce 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

• popsat typy nehod na křižovatce  

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• vyřešit jednoduchou nehodu dvou vozidel na křižovatce 

Prostudováním kapitoly a vypracováním úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• celkový pohled na nutnost komplexního řešení a posuzování nehod na 

křižovatce 

Klíčová slova kapitoly: vozidlo, křižovatka, střet, signální pozice, časové a dráhové 

odvrácení nehody 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
2 + 2 hodin (teorie + řešení úloh) 

 
Nehody za účasti osobních vozidel jsou jednoznačně nejrozšířenější ze 

všech druhů nehod.  

Střety vozidel je možno dělit podle směru, resp. vzájemného natočení 

kolidujících objektů např. na střety: 

• čelně čelní – střet protijedoucích vozidel, jejichž osy svírají přímý úhel, 

• čelně zadní – střet vozidel jedoucích stejným směrem, 

• čelně boční – jedno z vozidel narazí přední částí do boku jiného – 

vzájemný úhel cca kolmý, 

• čelně šikmé – jedno z vozidel narazí přední částí do jiného pod úhlem cca 

45 stupňů. 

Co se týká nehod na křižovatkách, které jsou poměrně rozšířeny a svými 

následky patří rovněž k velice kritickým, tyto lze dělit následovně: 

• střety „o přednosti v jízdě“ – typické u úrovňového křížení silnic a 

kruhových křižovatek, 

• střety „odbočovací“  A) – předjíždění versus odbočování vlevo, 

B) – střet vlevo odbočujícího vozidla 

s protijedoucím vozidlem, 

• střety „o brzdění“ – vozidla jedoucí za sebou, 

• střety „ostatní“ – střety při otáčení, couvání, čelní střety, pojistné 

podvody apod. 

 V případě užití analytických výpočtů lze u střetů na křižovatce postupovat 

například užitím zákona zachování hybnosti volbou nulového úhlu předstřetového 

pohybu jednoho z vozidel do osy x, tj. nulového. Přesnost analytických výpočtů 

vždy závisí na kvalitě a volbě vstupních veličin, v tomto případě zejména 

správnému stanovení výběhových rychlostí vozidel. 
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Rozkladem složek zákona zachování hybnosti do osy Y a užitím 01 

dostaneme: 
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Rozkladem složky hybností do osy X: 

)cos()cos()cos()cos( 2
/

2
/

21
/

1
/

1222111   vmvmvmvm           (44) 

Po úpravách dostaneme:  

1

222

1

2
/

22
1

/
1

/

1

)cos()cos(
)cos(

/

m

vm

m

vm
vv










  

(45) 

Následně je kromě hybností vždy užitečné provést energetickou kontrolu, 

tj. vyčíslit velikost připadající deformační energie rozdílem kinetické energie před 

střetem a po střetu a poté vhodnými metodami zjistit EES obou vozidel, vypočítat 

deformační energii z EES a obě hodnoty porovnat. 

Příklad:  
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 Nejčastějšími typy nehod osobních vozidel jsou kromě čelních střetů a 

havárií nehody na křižovatkách, kde se jedná o tzv. „nedání přednosti v jízdě“, a to 

nejčastěji tyto tři případy: 

1 Vozidlo jedoucí po hlavní silnici narazí do vozidla rozjíždějícího se 
z vedlejší silnice. 
 
V situaci na obr. 12, zelenomodré vozidlo (1) – Renault vyjíždělo v obci 

(50 km/h) z vedlejší komunikace ve směru červené šipky, řidič před rozjezdem 
zastavil, zleva přijíždělo žluté vozidlo Škoda (2) a když jeho řidič uviděl rozjíždějící 
se vozidlo Renault, začal vyhýbat vlevo a intenzivně brzdit při zanechání 
blokovacích stop červeně vyznačených v plánku. 
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Obrázek 12 – Vlevo odbočující vozidlo Renault (1) a po hlavní silnici jedoucí 

Škoda (2)35 

 Ke střetu došlo na konci blokovacích stop, resp. těsně před jejich koncem, 

a to tak, že levým předním rohem narazilo vozidlo Škoda do levých předních dveří 

vozidla Renault. Z analýzy vyplynula střetová rychlost vozidla Škoda jedoucího po 

hlavní silnici cca 45 km/h, střetová rychlost vozidla Renault rozjíždějícího z vedlejší 

komunikace na cca 20 km/h, výběhová rychlost obou vozidel cca 20 km/h.  

Vzhledem k zanechaným stopám bylo možné dovodit, že výchozí rychlost vozidla 

Škoda mohla být více než 80 km/h a na vozidlo Renault reagoval řidič v čase cca 

2,6 sekundy, když byl s vozidlem cca 53 m před místem střetu.  

Řidič vozidla Renault měl možnost nehodě zabránit za předpokladu, že by 

v okamžiku svého vjíždění do jízdního pruhu vozidla Škoda rozpoznal výrazně vyšší 

rychlost vozidla Škoda. Rozpoznání rychlosti vozidla v noční době klade na řidiče 

výrazně vyšší nároky než za denní doby, je otázkou jiného než technického 

posouzení, zda měl tuto rychlost řidič vozidla Škoda v obci předpokládat. Řidič 

vozidla Renault mohl nehodě zabránit, pokud by se od místa své reakce pohyboval 

rychlostí 50 km/h. Z výchozí rychlosti 70 km/h by s maximálním dosažitelným 

zpomalením rovněž zastavil před místem střetu.  

Tyto typy nehod poté vyžadují pečlivé právní hodnocení rozhodovacích 

orgánů při stanovení míry zavinění. Technický expert míru zavinění nestanovuje. 

2 Vozidlo jedoucí po hlavní silnici odbočuje vlevo v době, kdy bylo 
předjížděno. 

 
Obrázek 13 – Vlevo odbočující (2) a předjíždějící (1)36 

  

 V situaci na obr. 13, vozidlo Suzuki (2) – jedoucí zleva doprava plynule 

odbočovalo v obci (50 km/h) vlevo z hlavní komunikace, došlo k předjíždění 

vozidlem VW (1) a když jeho řidič uviděl odbočující vozidlo Suzuki, začal intenzivně 

brzdit při zanechání blokovacích stop. Ke střetu došlo na konci blokovacích stop, a 

to tak, že VW narazilo pravým předním rohem do levé zadní části a rohu 
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natočeného vozidla Suzuki. Z analýzy vyplynula střetová rychlost vozidla VW cca 

75 km/h, střetová rychlost odbočujícího vozidla Suzuki cca 21 km/h, výběhová 

rychlost vozidla VW mohla být cca 49 km/h, vozidlo Suzuki bylo zrychleno na cca 

34 km/h a vozidla výrazně rotovala.  

 Vzhledem k zanechaným stopám bylo možné dovodit, že výchozí rychlost 

vozidla VW mohla být více než 95 km/h a na vozidlo Suzuki reagoval řidič 

nejpozději v čase cca 1,3 sekundy, když byl s vozidlem cca 32 m před místem 

střetu. V době, kdy řidič vozidla Suzuki přejížděl svým levým předním rohem přes 

středovou čáru, vozidlo VW již bylo v protisměrném pruhu cca 44 metrů před 

místem střetu a řidič vozidla Suzuki jej měl možnost vidět.  

Řidič vozidla Suzuki měl možnost nehodě zabránit za předpokladu, že by 

v okamžiku svého vjíždění do jízdního pruhu vozidla Škoda rozpoznal výrazně vyšší 

rychlost vozidla VW. Řidič vozidla VW mohl nehodě zabránit, pokud by se od místa 

své reakce pohyboval rychlostí 50 km/h. Z výchozí konstantní rychlosti 70 km/h by 

stále projel místem střetu až v době, kdy by bylo vozidlo Suzuki již mimo jeho 

koridor.  

3 Vozidlo jedoucí po hlavní silnici odbočuje a narazí do protijedoucího 
vozidla. 

 
Obrázek 14 – Vlevo odbočující (2) a předjíždějící (1)37 

  

 Vozidlo Mazda jedoucí zleva doprava po hlavní silnici křižovatkou 

vybavenou světelným signalizačním zařízením (skončilo více vlevo) mohlo narazit 

v obci (50 km/h) rychlostí cca 55 km/h do vozidla Audi, které přijíždělo zprava 

doleva a odbočovalo na vedlejší komunikaci vlevo, v okamžiku střetu rychlostí cca 

35 km/h. 

 Pohyb vozidla Audi protisměrným pruhem trval od počátku odbočování 

vlevo okolo jedné sekundy, na což neměl řidič vozidla Mazda vzhledem k reakční 

době možnost účinně reagovat. V době, kdy započal řidič vozidla Audi 

jednoznačné odbočení vlevo, bylo vozidlo Mazda cca 15 metrů před místem 

střetu. Podrobným zkoumáním signálního plánu křižovatky a výpovědí účastníků 

svědků bylo jednoznačně navíc zjištěno, že řidič vozidla Volvo projížděl 

křižovatkou na červený světelný signál.  

Všechny uvedené případy mají společný postup řešení: 

1. analyzovat technické podklady, zejména poškození vozidel, 

fotodokumentaci, plánek místa nehody a protokol o nehodě, 
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2. vyhodnotit na základě poškození, stop či doplňkově výpovědí střetovou 

polohu vozidel, 

3. analyzovat střet a postřetový pohyb vozidel, a to buď zpětným přístupem 

analytickými výpočty, nebo dopředným přístupem s podporou 

simulačního programu a zjistit předstřetové, postřetové a kontrolní 

parametry střetu, 

4. analyzovat předstřetový pohyb a zejména důsledně vyhodnotit tzv. 

signální pozice ve vztahu k předstřetovým parametrům, tj. pozice jednoho 

z vozidel (zpravidla odbočujícího), které vytváří řidiči druhého vozidla 

jednoznačný důvod k reakci, a to zejména v případech, kdy nejsou 

zanechány stopy (variantní řešení s brzděním či bez brzdění), 

5. analyzovat pozice před střetem s ohledem na výpovědi účastníků a svědků 

případně ve vztahu k světelné signalizaci, 

6. analyzovat možnosti obou řidičů k tomu, aby nehodě zabránili, a to jak 

z časového, tak i prostorového hlediska včetně grafických výstupů STD a 

intervalového diagramu. 

 

Specifika z hlediska interpretace řešení: 

 V prvním případě by z hlediska posuzování technické příčiny nehody 

rozhodovala zřejmě vyšší rychlost vozidla Škoda jedoucího po hlavní silnici a jeho 

poloha na počátku rozjezdu vozidla Renault ve vztahu k výhledovým a jiným 

možnostem řidiče vozidla Renault takovou rychlost očekávat.  

 Ve druhém případě je velmi důležité odpovědět na otázku vzájemné 

polohy vozidel v signální pozici vozidla Suzuki, tj. mimo jiné i to, zda započalo dříve 

odbočování či předjíždění. V neposlední řadě by také rozhodovaly možnosti 

spatření vozidla VW řidičem Suzuki, možnosti odhadu a předpokladu rychlosti a 

také aktivace ukazatele změny směru jízdy (v případě potvrzení svědky).  

 V třetím případě opět rozhoduje signální pozice odbočujícího vozidla Audi 

ve vztahu k rychlosti a vzdálenosti vozidla Mazda, která byla před místem střetu 

řidiči Mazdy k dispozici, případně času pro opuštění koridoru vozidla Mazda 

vozidlem Audi. 

Technické posouzení dopravní nehody velice úzce souvisí také s posouzením 

právním. 

Úkoly k textu:  

1. Definujte signální pozice vozidla Renault, Suzuki a Volvo. 

2. Stanovte z technického pohledu příčiny zmíněných nehod. 

3. Jaké aspekty by byly specifické pro nehodu na okružní křižovatce? 
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Shrnutí: 

Po prostudování této kapitoly a souvisejících zdrojů byste měli být schopni 

popsat typické nehody vozidel na křižovatce a specifika jednotlivých typů těchto 

kolizí.  Celkově byste měli být schopni na základě technických podkladů 

komplexně vyřešit jednoduchý střet vozidel na křižovatce. 

Otázky: 

1. Co všechno ovlivňuje postřetový pohyb vozidel v případě střetu na 

křižovatce? 

2. Jaké možnosti jsou k dispozici v případě otázek k aktivaci ukazatele změny 

směru jízdy? 

3. Jakým způsobem mohou konkrétně přispět výpovědi svědků a jak je nutné 

se s nimi vypořádat? 

Korespondenční úkol38:  

Zjistěte střetové rychlosti vozidel pomocí zákona zachování hybnosti při 

užití následujících vstupních dat: 

kgm  12601  , kgm  11502  ,  01 ,  1102 ,  

 301
/ ,  552

/ , smv / 6,121
/  , smv / 2,72

/   

Ověřte následně energetickou bilanci střetu tak, že zaprvé zjistíte 

deformační energii rozdílem kinetické energie před střetem a po střetu a zadruhé 

pomocí EES, s uvažováním hkmEES / 401   a hkmEES / 452  . Zjistěte 

procentuální rozdíl mezi oběma hodnotami deformační energie. 

Další zdroje 

BRADÁČ, A. Soudní inženýrství. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1997. ISBN 80-7204-057-
X.  

BURG, H. MOSER, A. Handbuch Verkehrsunfall-rekonstruktion. Wiesbaden : Vieweg, 2007. 1. vydání. 
ISBN 978-3-8348-0172-2.  

HUGEMANN, W. Unfall-rekonstruktion. Erzhausen : Schönbach-Druck, 2007. str. 1300. ISBN 3-00-
019419-3.  

BURG, H. MOSER, A. Handbuch Verkehrsunfall-rekonstruktion. Wiesbaden : Vieweg, 2007. 1. vydání. 
ISBN 978-3-8348-0172-2.  
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8 Nehody s nákladními vozidly, nehody se 

zvířaty a za snížené viditelnosti  

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

• definovat pojmy, veličiny a jednotky týkající se nehod za snížené 
viditelnosti 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• pochopit, připravit a provést noční vyšetřovací pokus ke stanovení 
dohlednosti na tmavě oděného chodce či cyklistu 

Prostudováním kapitoly a vypracováním úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• celkový pohled na specifika pohybu a nehod nákladních vozidel 

• základní pohled na zvláštnosti nehod za účasti zvěře 

Klíčová slova kapitoly: nákladní vozidlo, souprava, těžiště, zvíře, noční nehody 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
2 + 2 hodin (teorie + řešení úloh) 

Oproti osobním vozidlům je u nákladních vozidel včetně autobusů výrazně 

problematičtější výhled z těchto vozidel, a to i navzdory počtu zrcátek a velikosti 

zrcátek, kterými tato vozidla disponují. Větší počet zrcátek je naopak v některých 

případech kontraproduktivní z důvodu časové náročnosti na pozornost řidiče. 

Vzhledem k velikosti vozidel jsou i manévrovací možnosti výrazně omezené 

(brzdění, nízké hodnoty akcelerace, příčné přemístění, otáčení, couvání, najíždění 

na odbočování). Další potíže pramení z hmotnosti vozidel a zejména rozdílu mezi 

hmotností prázdného a naloženého vozidla. 

Nehody za účasti nákladních vozidel mají oproti osobním vozidlům svá specifika: 

• vysoká hmotnost, a tedy i hybnost vstupující do kolize, která má 

destruktivní účinky, 

• požadavky na zajištění nákladu (nezajištěný náklad dle požadavků, pád 

či vysypání nákladu, kusy ledu, kameny…), 

• odolnější pneumatiky s hlubším vzorkem (cca 20 mm), výdrž až 

160.000 km u poháněné nápravy a až 300.000 u nepoháněné u 

dálničního provozu na velké vzdálenosti, 

• režimy řidičů a tachografy (záznamy), 

• omezovače rychlosti, 

• vyšší a výrazně variabilní poloha těžiště v závislosti na nákladu (výšková, 

podélná a příčná), a to i u autobusů, 

• možná změna polohy těžiště během jízdy (sypký a tekutý náklad) a tím 

variabilní jízdní vlastnosti, 

• výrazný rozdíl v brzdných a akceleračních schopnostech v závislosti na 

nákladu, 
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• zajištění zorného pole řidiče (zejména u rozjezdů, či odbočování vpravo) 

– v případě analýzy nehody tohoto typu je nezbytné zjištění oblasti 

zorného pole vyšetřovacím pokusem, 

• v případě souprav velké nároky na schopnosti a zkušenosti řidiče, 

• prakticky nemožnost vnímání malých kolizí (cyklista, chodec, tečné 

střety…), 

• obtížnější výhled na možnosti zabránění nehody s chodcem jdoucím 

podél rohu vozidla, 

• menší viditelné poškození a jeho horší identifikace a možnosti 

korespondence, obtížnější stanovení deformační energie. 

Příklad: Vliv výšky těžiště: Souprava tahače a návěsu o celkové hmotnosti 40 tun, 

z toho 8 tun připadá na tahač a 6,5 tuny na návěs. Na užitečné zatížení zbývá 25,5 

tuny. Při plném zatížení může činit výška těžiště nákladu 2,2 metru. Výška ložné 

plochy návěsu leží ve výšce 1,1 m nad zemí a výška těžiště podvozkové části 

návěsu činí 0,85 metru. Celková výška těžiště soupravy je poté:39 

 mh  93,1
5,255,6

2,25,2585,05,6







     

 

což je pro plně naložené soupravy technicky přijatelná hodnota, která však vysoce 

zvyšuje možnosti převrácení soupravy v případě průjezdu vozidla obloukem, či 

dynamickém jízdním manévru. 

 V případě přepravy tekutého či sypkého nákladu hrozí vlivem neúplného 

naložení pohyb nákladu a tím i změna polohy těžiště v průběhu jízdy a zvýšení 

nebezpečí vzniku jízdní nestability. 

Z těchto důvodů probíhá testování nákladních vozidel proti převracení na 

nakloněných rovinách u normálních autobusů při plném zatížení pasažéry pod 

úhlem 35 stupňů (aq=6,7 m/s2), u dvoupodlažních a vozidel kategorie M2 a M3 

pod úhlem 28 stupňů (aq=5,2 m/s2), soupravy pro převoz kapalného nákladu jsou 

testovány na plošině pod úhlem 23 stupňů (aq=4,0 m/s2). Dále probíhají 

dynamické jízdní zkoušky (tzv. kruhová zkouška na poloměrech 20, 30 a 40 m), 

„esíčko“ o 180 stupňů se dvěma oblouky o poloměru 30 m, přímá jízda přes 

kruhovou křižovatku o poloměru vnitřního ostrůvku 20 m a vyhýbací manévr o 

příčnou vzdálenost 6,5 metru na podélné vzdálenosti 25 metrů. Hranice stability 

leží v tomto případě příčného přemístění na hodnotě zrychlení v příčném směru 

2,4 až 3,2 m/s2, u 45 tunové soupravy 2,0 m/s2.40 

Úhel zalomení mezi tahačem a návěsem má jen velmi malý vliv na stabilitu 

převrácení. 

Příklad: Při nehodě – převrácení cisterny s nebezpečným zbožím a jiné soupravy 

jedoucí stejným směrem na komunikaci o dvou stoupacích pruzích s 5 % 

stoupáním byla zjištěna z tachografického kotouče maximální rychlost 60 km/h. 

Z této maximální rychlosti následoval rapidní úbytek s výraznou stopou od pisátka 
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tachografu. Z tachografu druhé soupravy byl zjištěn podobný průběh s maximální 

rychlostí 50 km/h. Bylo zjištěno, že na začátku stoupání byla zadní souprava (v 

konečné poloze) mírně vpředu. Poloměr vnitřního pruhu byl 41 metrů, vnějšího 

45 metrů. První ze souprav (výška těžiště cca 2,25 m) se v důsledku překročení 

kritické rychlosti a překročení limitu pro zrychlení v příčném směru začala 

převracet v době, kdy předjížděla druhou stabilní cisternu s nižším těžištěm, o 

čemž svědčily stopy po kontaktu na boku zadní soupravy. 

Doba příčného přemístění nákladních vozidel dvěma oblouky je nejčastěji 

v rozmezí 6 až 8 sekund.41 I malý kontakt s osobním vozidlem způsobí nestabilitu a 

smyk osobního vozidla. Zkoumáním příčného přemístění v reálném provozu u 

souprav tahačů s návěsem od počátku vychýlení tahače do plného zařazení 

v protisměrném pruhu byly zjištěny střední časy 8,1 až 8,5 sekundy (nejkratší 4,6 a 

nejdelší 18,2 s), přičemž bylo zjištěno, že příčné přemístění vlevo trvá delší dobu 

než vpravo, hodnoty příčných zrychlení činí 0,5 až 2,0 m/s2. 42 

Brzdění nákladních vozidel oproti osobním výrazněji závisí na hmotnosti 

nákladu, např. v testu Mercedes Actros s cisternovým návěsem byla u plně 

naloženého vozidla zjištěna střední hodnota plného brzdného zpomalení na 

6,42 m/s2, u prázdného pak 7,1 m/s2. Valník o celkové hmotnosti 28 tun s plným 

nákladem dosahoval hodnot zpomalení 4,5 až 4,7 m/s2.  Doba náběhu brzdného 

účinku u nákladních vozidel trvá 0,3 až 0,6 sekundy, u moderních vozidel se 

systémy EBS ji lze srovnávat s osobními vozidly. Hodnoty zrychlení těžkých 

nákladních vozidel při přímé jízdě lze uvažovat v rozmezí 0,6 až 0,9 m/s2, u 

rychlých rozjezdů 0,9 až 1,4 m/s2.43 

Rozjezd nákladního vozidla na dráze 1 metr trvá cca 1,8 až 2,0 sekundy, na dráze 

2 metry cca 2,5 sekundy a na dráze 3 metry cca 3 sekundy.44 

Nehody se zvěří 

Častým důvodem k nehodám se zvěří je neznalost chování zvěře. Většina 

zvěře se pohybuje ve stádech, proto je třeba v případě výskytu jednoho kusu 

očekávat další či návrat tohoto zvířete zpět. Utíkající zvíře nemusí nutně volit 

nejkratší cestu a v noci oslněná zvěř nezřídka zůstane na komunikaci stát. 

Poškození vozidla při střetu se zvěří závisí na tvaru karoserie a druhu zvířete, které 

narazí do přední části. Při velkém překrytí vzniká poškození dílů, např. komprese 

víka motoru, při malém překrytí dostane zvíře rotační impuls a může poškodit i 

boční část vozidla.  

• V žádném případě však při střetech se zvěří (srnčí) nevzniká poškození na 

zadní části víka motoru či na čelním skle, často dojde k dopřednému 

pohybu zvěře ve směru pohybu vozidla. Zřídka může dojít i k přeletu 

zvěře.  

• Jiné chování bylo pozorováno při střetech s vysokou zvěří (jelen, daněk), 

zde podle hmotnosti kusu dochází k silnému poškození v přední části a 

stopy se mohou nalézat na čelním skle a střeše. 
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Stopy na místě nehody mohou být zjištěny pouze, pokud je ohledání 

provedeno bezprostředně po nehodě, lokalizace místa nehody je nejdůležitějším 

úkolem. Při kolizi se srnčím se na vozovce nachází srst a stopy krve, což může 

pomoci. První stopy bývají nalezeny bezprostředně na místě střetu, jiná situace je i 

střetů s částečným překrytím, kde je potřeba pátrat po přechodech (stezkách) 

mimo komunikaci. Problematikou nehod se zvěří se zabývá například Institut für 

Wildunfallanalyse (www.ifwua.de), který provozuje navíc databanku poškození 

pro účely odhalování pojistných podvodů. 

Stopy na vozidle musí být před odstraněním i po odstranění z vozidla 

dokumentovány. Stopy zvěře na vozidle mohou být zkoumány mikroskopicky a lze 

zjistit, zda byly na vozidlo dány dodatečně, či skutečně došlo k nehodě. 

Co se týká vybraných tělesných parametrů zvěře, hmotnost jelení zvěře do 

stáří 1 roku je 53 až 58 kg, stáří 2 až 4 roky je 68 až 85 kg, stáří 5 až 9 let 70 až 

110 kg při délce až 180 až 201 cm. Hmotnost spárkaté zvěře je u samců o třetinu 

vyšší než u samic. Hmotnost srnčích kusů je 11 až 29 kg, při délce 100 až 130 cm a 

výšce 60 až 80 cm s možností pohybu až 65 km/h. Prase divoké ve věku 2 až 3 roky 

může mít hmotnost 50 až 70 kg, délku 150 cm a výšku 80 cm, kusy starší 5 let 

mohou mít v případě samců až 170 kg a prase se může pohybovat rychlostí až 

46 km/h. Zajíc o hmotnosti 3,5 až 5 kg a délce 40 až 70 cm se může pohybovat 

rychlostí 50 až 70 km/h atd.45  

Nehody za snížené viditelnosti 

Na možnostech vidění a následné reakce řidiče za snížené viditelnosti se 

podílí zejména orgán zraku řidiče, osvětlení vozidla, vozovka a překážka.46 

Vizuální úkoly při řízení vozidla lze rozdělit na:47 

• vizuální pozornost, 

• vizuální vnímání (detekce) – pozorovatel si uvědomuje, že něco existuje, 

aniž by přesně věděl detaily, 

• vizuální rozpoznání – lze rozpoznat objekty, 

• místo rozhodnutí, 

• reakce. 

S problematikou nehod za snížené viditelnosti úzce souvisí vybrané veličiny: 

• světelný tok [lm]- světelná energie vyzářená za 1 sekundu, 

• svítivost [cd]- prostorová hustota světelného toku, 

• intenzita osvětlení [lx] – světelný tok 1 lumen dopadající na plochu 1 m2 – 

při vyšetřovacích pokusech se měří tzv. Luxmetrem v různých 

vzdálenostech od vozidla na výškově různých oblastech těla chodce. Tyto 

pokusy lze poté konfrontovat s tzv. isoluxovými diagramy či 

specializovaným software, 

http://www.ifwua.de/
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• jas [cd/m2] – způsobuje počitek, pro vnímání jasu je důležitá tzv. časová a 

prostorová sumace sítnice, měří se jasoměrem pro následné zjištění 

kontrastu hledaného objektu vůči okolí, 

• kontrast [-] – výrazně se podílí na možnostech identifikace objektu - podíl 

rozdílu jasů objektu a pozadí vůči jasu pozadí – nejdůležitější veličina pro 

analýzu silničních nehod, 

• součinitel odrazu světla [cd] – závisí na materiálech, v případě střetu 

s chodcem v noční době u černých oděvů 0,02 až 0,05, u bílých 0,5 až 0,6. 

Suchá vozovka 0,2, mokrá a černá vozovka 0,02 až 0,08. 

Pro technickou aplikaci se jeví velice přínosná metoda fotometrického 

měření jasu, tzv. jasových map, například (www.lumidisp.eu), která umožňuje 

analyzovat průběh jasů a kontrastu v jednotlivých pixelech fotografických snímků 

a měřitelně tak objektivně stanovit hranice spatření objektů za snížené 

viditelnosti. Uvedená metoda byla již několikrát úspěšně užita pro účely nočních 

vyšetřovacích pokusů pro stanovení dohlednosti na chodce.  

Právní pojem rozhled48 významově přikazuje řidiči jet jen takovou 

rychlostí, aby dokázal vozidlo zastavit v rámci úseku dráhy, který může 

přehlédnout.49 Naproti tomu v technické praxi analýzy silničních nehod 

rozlišujeme pojmy dosvit a dohled, resp. dráha dohledu. Dosvitem rozumíme 

vzdálenost, kterou může okolí osvětlit světlomet vozidla a tato je dána především 

konstrukcí, technickým provedením a technickým stavem světlometů. 

Z hlediska konstrukce světlometů rozlišujeme světlomety halogenové 

(např. žárovky H4 a H7) a tzv. výbojky (xenon) s různými možnostmi i 

samoregulace. Z hlediska technického provedení světlomety založené na principu 

odrazivosti (parabolické světlomety, světlomet s volnými plochami) a tzv. 

projektorové světlomety (elipsoidní, např. DE nebo PES). Xenonové výbojky 

dodávají více než dvojnásobek světla proti žárovkám typu H7.50  

Dráha dohledu je vzdálenost mezi vozidlem a překážkou (chodec) při 

mezní rozpoznatelnosti překážky. Tato dráha nemusí být vždy nižší než tzv. dosvit 

světlometů. 

U nehod za snížené viditelnosti (chodec v různých pozicích, cyklista, 

neosvětlené odstavené vozidlo či jakákoliv překážka) je vždy, pokud jsou 

pochybnosti o snížené dohlednosti a jejími vlivu, nutné ověřit možnosti 

vzájemného spatření např. chodce řidičem a naopak pečlivě připraveným 

vyšetřovacím pokusem za účasti figuranta stejného oblečení, tělesných 

parametrů, stejného, nebo srovnatelného vozidla, měřicí techniky a zejména 

nejlépe stejných klimatických podmínek (pozice měsíce, jasno, zataženo, déšť, 

sníh, veřejné osvětlení). Tyto statické pozorovací zkoušky mají za cíl nalézt 

technicky přijatelné rozmezí možného uvidění chodce, vozidla či cyklisty řidičem a 

naopak pro posouzení včasnosti reakce a možností odvrácení nehody.  

  

http://www.lumidisp.eu/
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Ústav soudního inženýrství zpracoval Metodiku vyšetřovacího pokusu, která je 

dostupná na http://disk1.usi.vutbr.cz/znalci/.  

Úkoly k textu:  

1. Vyjmenujte a rozeberte specifika pohybu a nehod za účasti nákladních 

vozidel, uveďte rozmezí dosahovaných parametrů pohybu. 

2. Definujte pojmy rozhled, dohled a dosvit. 

3. Připravte osnovu vyšetřovacího pokusu ke stanovení dohlednosti z vozidla 

na přecházejícího chodce v noční době.  

Shrnutí: 

Po prostudování této kapitoly a souvisejících zdrojů byste měli být schopni 

popsat jednotlivá specifika pohybu nákladních vozidel oproti osobním, dále uvést 

příklady k nehodám za účasti zvěře a popsat specifika, veličiny a vyšetřovací pokus 

u nehod za snížené viditelnosti.   

Otázky: 

1. Jaká přiměřená rychlost vozidla v noční době by odpovídala dosvitu 

potkávacích světlometů 50 m? 

2. Jaká rychlost by odpovídala dráze dohledu 30 metrů na tmavě oblečeného 

chodce, který se pohybuje při pravém okraji komunikace? 

3. Jakých hodnot přibližně dosahují vnější poloměry otáčení u jízdních 

souprav. 

4. Zamyslete se nad vizuálními a akustickými možnostmi vnímání drobných 

kolizí z pohledů řidičů nákladních vozidel.  

Další zdroje 

BRADÁČ, A. Soudní inženýrství. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1997. ISBN 80-7204-057-
X.  

BURG, H. MOSER, A. Handbuch Verkehrsunfall-rekonstruktion. Wiesbaden : Vieweg, 2007. 1. vydání. 
ISBN 978-3-8348-0172-2.  

HUGEMANN, W. Unfall-rekonstruktion. Erzhausen : Schönbach-Druck, 2007. str. 1300. ISBN 3-00-
019419-3.  

BURG, H. MOSER, A. Handbuch Verkehrsunfall-rekonstruktion. Wiesbaden : Vieweg, 2007. 1. vydání. 
ISBN 978-3-8348-0172-2.  

PROCHOVSKI, L., UNARSKI, J., WACH, W., WICHER, J. Pojazdy samochodove - Podstawy rekonstrukcji 
wypadków drogowych. Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 2008. ISBN 978-83-206-
1688-0.  

RÁBEK, V. Vybrané postupy analýzy dopravních nehod. Žilina : vydavatelství Žilinské univerzity EDIS, 

2009. str. 217. VPRA-SCP-2009-06-02.  

 

 

http://disk1.usi.vutbr.cz/znalci/
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9 Havárie a převracení vozidel 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

• popsat typické havárie a příčiny jejich vzniku 

• popsat fáze a způsoby převracení vozidla 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• analyzovat vyjetí vozidla mimo komunikaci s nárazem do překážky 

Prostudováním kapitoly a vypracováním úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• přehled o specificích havárií a nehod s převracením 

Klíčová slova kapitoly: havárie, ztráta jízdní stability, technická závada, 

převracení, faktor stability, maximální rychlost, kritická rychlost 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
2 + 2 hodin (teorie + řešení úloh) 

Případy, kdy dojde k havárii, tj. nehodě samostatného vozidla, jsou velmi 

časté a mají příčiny ve: 

• ztrátě jízdní stability v důsledku nepřiměřené rychlosti (vůči 

dohlednosti, tvaru komunikace a technickému stavu, adhezním 

podmínkám, …), 

• ztrátě jízdní stability v důsledku nezvládnutí jízdního manévru (brzdění, 

příčné přemístění jedním či dvěma oblouky. …), 

• nepozornosti či nedostatečné erudici řidiče (únava, úlek, mikrospánek, 

špatný odhad, …), 

• případně technické závadě (řízení, brzdy, zavěšení kol), 

• či jiným vlivům (lokální změna adheze například rozlitou kapalinou, 

předmět na komunikaci, zásah spolujezdce do řízení apod.). 

Havárie lze rozdělit na: 

• havárie bez kontaktu (výjezd mimo komunikaci bez nárazu – 

například vyjetí do silničního příkopu či pole i jako možná reakce na 

pohyb jiného objektu), 

• havárie s nárazem na překážku (stromy, sloupy, svodidla, značky, 

nemovitosti), 

• havárie s převracením (ať už s kontaktem nebo bez kontaktu). 

Z hlediska následků jsou nejtragičtější nehody s nárazy do pevných 

překážek bez skluzu a nehody s převracením bez upoutání bezpečnostními pásy, 

vůbec nejtragičtější jsou s ohledem na konstrukci vozidel nárazy na bok vozidla ve 

vysokých rychlostech (proto se testuje tzv. náraz na kůl). Jedná se velmi často o 

starší vozidla a mladé lidi vracející se ze zábav v brzkých ranních hodinách. Naopak 

nejmírnější jsou tečné střety do svodidel, či prostá vyjetí bez převracení 

v případech, kdy je posádka upoutána bezpečnostními pásy. Pro svou bezpečnost 

pro posádku a relativně vysoký stupeň poškození jsou stromy (v nižších 
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rychlostech čelně) a svodidla (v různých rychlostech tečně) oblíbeny také u 

pachatelů pojistných podvodů.  

Princip řešení havárie při vyjetí mimo komunikaci s nárazem do překážky 

spočívá v podrobné analýze zanechaných stop (blokovací, smykové, střepiny, 

jízdní, biologické, otěry, poškození okolních prvků, analýza poškození překážky, 

přiřazení jednotlivých poškození na vozidle, zkoumání aktivace prvků pasivní 

bezpečnosti, apod.). Následuje podrobná analýza pohybu. Při ztrátě jízdní stability 

jsou užitečné dopředné způsoby výpočtu při užití simulačních programů, pomocí 

kterých lze reálně modelovat předstřetovou ztrátu jízdní stability a zjistit tak 

rozmezí výchozí rychlosti obměnou více vlivů (rozdílné součinitele adheze na 

pneumatikách, klopení, klonění, úhlová rychlost, směrová úchylka pneumatiky 

atd.).   

V důsledku střetu s jiným vozidlem zpravidla s odlišnou výškou těžiště, 

ztráty jízdní stability vozidla z různých příčin (nezvládnutý manévr, technická 

závada, vysoká rychlost, jiná příčina) může dojít také k jeho převrácení. 

K převrácení dochází také v důsledku kontaktu s cizími tělesy (svodidla, obrubník 

apod.), či v důsledku náhlé změny součinitele adheze vlivem změny povrchu.  

Příklad: Na čtyřproudé komunikaci mimo obec jelo pravým jízdním pruhem třemi 

lidmi obsazené vozidlo Škoda. Řidič uvedl, že ve vzdálenosti cca 50 m před ním 

jedoucí vozidlo začalo přejíždět do levého jízdního pruhu. Nevěděl proč, a když 

přijel blíže, uviděl na komunikace neidentifikovatelný předmět. Když přijel ještě 

blíže, předmět identifikoval jako kus nábytku ležící přes půl jízdního pruhu. Řidič 

nouzově vyhýbal s vozidlem, do levého jízdního pruhu. Při návratu zpět a snaze 

vyhýbání srovnat, dostalo vozidlo pravotočivý smyk, kterým po cca 50 metrech 

smýkání za vzniku smykový stop od všech kol přešlo do silničního příkopu. Zde 

došlo k zaražení vozidla levým předním kolem a dvojnásobnému převrácení 

vozidla kolem podélné osy a smrtelnému zranění spolujezdce po nárazu do 

deformovaného plata střechy. Následně, až po prodeji vozidla, řidič uplatňoval 

technickou závadu na svém vozidle, kterou však bylo možno s ohledem na 

analyzovaný manévr, výchozí rychlost 95 až 110 km/h a funkční řízení vyloučit. 

Proces převracení lze rozdělit na: 

• jízdní fázi před převracením, 

• dosažení kritického bodu (z tohoto bodu již není šance na zabránění 

převrácení), 

• počátek převracení, 

• a fáze rotace (rollover). 

Síla tíhová působící v těžišti vozidla vyvolává reakce na kolech a na 

velikosti těchto reakcí a součiniteli adheze mezi pneumatikou a povrchem závisí 

velikost maximálních hodnot tečných složek reakce na jednotlivých kolech. Součet 

těchto tečných sil pak určuje hodnotu brzdné síly působící na vozidlo. Výslednice 

třecích sil působí proti síle setrvačné, a protože nemají společnou nositelku, ale 
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jsou od sebe vzdáleny o výšku těžiště vozidla, vzniká tzv. klopný moment, který 

má za následek nesouměrné zatížení jednotlivých stran vozidla. Pokud výslednice 

sil působících v těžišti – setrvačné a tíhové směřuje vně styku pneumatiky 

s vozovkou, nastává převrácení vozidla. 

 

Obrázek 15 – Síly působící na vozidlo při jízdě bokem – vznik převrácení51 

„Snadnost“ převrácení bez vlivu rychlosti závisí na výšce polohy těžiště (hT) 

a rozchodu vozidla (Rch), vyjádřeno tzv. faktorem stability - Static Stability Factor 

(SSF):52  
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V případě relativně vysoké polohy těžiště vozidla (např. nad 0,7 m) a 

menšího rozchodu kol dosahuje SSF hodnot nižších než 1,0 (0,8 až 1,0) a je 

zvýšená pravděpodobnost převrácení vozidla, hovoříme o nestabilním vozidle.53 

Ke statickému převrácení vozidla kolem podélné osy dochází v případě, že je 

vozidlo nakloněno o cca 45 až 50 stupňů.54 

K převrácení vozidla bočně přes obrubník je například nutné vyvinout 

úhlovou rychlost vyšší než:55 
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A translační rychlost vyšší než: 
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kde H je nejvyšší výška těžiště vozidla během převracení a i je poloměr 

setrvačnosti vozidla vůči podélné ose vozidla, který je asi poloviční oproti 

poloměru setrvačnosti vůči svislé ose. 

K technické možnosti převracení vozidla kolem příčné osy, tj. přes přední 

část nárazem do nízké překážky by minimální dopředná rychlost musela být vyšší 

než:56 
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při uvažování výšky těžiště hT a podélné vzdálenosti těžiště od překážky D. 

Při pohybu vozidla vzduchem (skok vozidla např. ze silnice do pole) lze 

výchozí rychlost při opuštění pevného povrchu před skokem s pomocí horizontální 

délky skoku S a výšky skoku H stanovit dle vztahu:57 
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Příklad: Při dynamických testech převracení vozidla kolem podélné osy nárazem 

na obrubník byly publikovány testy s výsledky, že k převrácení je nutná rychlost 

v příčném směru ve výši cca 20 až 25 km/h a u vozidel typu SUV o 5 km/h nižší, 

např. při rychlosti 20 km/h, kdy vozidlo dosáhlo úhlu po nárazu do obrubníku 

45 stupňů, při rychlosti 26 km/h již dosáhlo plného převrácení. Při testu rychlostí 

42 km/h byla například utržena nárazem před vlastním převrácením obě 

k obrubníku přivrácená kola. 

Během fáze rotace byly zjišťovány hodnoty součinitele tření mezi bokem a 

střechou převracejícího se vozidla a různými povrchy, ze kterých vyplynulo:58 

• bok vozidla či střecha vs. beton – 0,3 až 0,4; 

• střecha vozidla vs. suchá tráva – 0,5; 

• střecha vozidla vs. štěrk – 0,5 až 0,7. 

Při převracení vozidla přes střechu v rámci testů prováděných při vyjetí 

vozidla vysokou rychlostí (83 až 108 km/h) s převracením a rytím silničním 

příkopem vyplynulo rozmezí zpomalení v rozmezí 5,9 až 6,4 m/s2.59 

Kromě mezní rychlosti vozidla v oblouku, tj. maximální průjezdní rychlosti 

bez jakékoliv ztráty jízdní stability lze dále hovořit o tzv. maximální rychlosti 

vozidla při průjezdu obloukem. 

V případě jízdy vozidla obloukem o poloměru R lze stanovit za pomocí 

rozchodu vozidla Rch a výšky těžiště hT tzv. maximální rychlost, po jejímž 

překročení může nastat počátek převrácení vozidla kolem podélné osy:60 
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U běžných osobních vozidel lze výšku těžiště uvažovat v rozmezí 0,5 až 

0,58 m61, u terénních vozidel v rozmezí 0,65 až 0,72 (Toyota Landcruiser 0,84 

cm)62, u autobusů okolo 1,1 až 1,3563, u nákladních vozidel výše, a to v závislosti 

na tvaru, hmotnosti a umístění nákladu. 

Dále lze stanovit tzv. rychlost kritickou, po jejímž překonání již může dojít 

k odpoutání vnitřních kol vozidla, a to za pomocí parametru d (přímé vzdálenosti 
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mezi těžištěm a bodem styku pneumatiky s vozovkou, kolem kterého probíhá 

převrácení), po jejímž překonání nastává odpoutání kol od komunikace: 64 
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Příklad: Vztah mezi maximální a kritickou rychlostí je například takový, že při 

poloměru oblouku 20 m je maximální rychlost 13,7 m/s a kritická rychlost 

16,4 m/s. Při poloměru 50 m je poté maximální rychlost 21,6 m/s a kritická 

rychlost 25,8 m/s. Při poloměru 100 m je poté maximální rychlost 30,6 m/s a 

kritická rychlost 36,5 m/s. Při prostém srovnání tzv. maximální rychlosti s tzv. 

mezní rychlostí vozidla v oblouku při stejné rychlosti na stejných poloměrech by 

součinitel adheze v příčném směru odpovídal ve vztahu pro mezní rychlost 

hodnotě cca 0,95. Při prostém srovnání tzv. kritické rychlosti s tzv. mezní rychlostí 

vozidla v oblouku při stejné rychlosti na stejných poloměrech by součinitel adheze 

v příčném směru odpovídal ve vztahu pro mezní rychlost hodnotě cca 1,35. 

Úkoly k textu:  

1. Popište podmínky, za jakých dojde k převrácení vozidla. 

2. Definujte mezní, maximální a kritickou rychlost.  

3. Popište nejčastější způsoby tzv. havárií a možnosti jejich řešení. 

4. Jakých hodnot dosahuje součinitel smykového tření v případech 

převracení vozidel a jejich sunutí po komunikaci? 

Shrnutí: 

Po prostudování této kapitoly a souvisejících zdrojů byste měli být schopni 

popsat typické havárie vozidel a příčiny jejich vzniku včetně havárií s převracením 

vozidel. 

Další zdroje 

BRADÁČ, A. Soudní inženýrství. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1997. ISBN 80-7204-057-
X.  

BURG, H. MOSER, A. Handbuch Verkehrsunfall-rekonstruktion. Wiesbaden : Vieweg, 2007. 1. vydání. 
ISBN 978-3-8348-0172-2.  

HUGEMANN, W. Unfall-rekonstruktion. Erzhausen : Schönbach-Druck, 2007. str. 1300. ISBN 3-00-
019419-3.  

BURG, H. MOSER, A. Handbuch Verkehrsunfall-rekonstruktion. Wiesbaden : Vieweg, 2007. 1. vydání. 
ISBN 978-3-8348-0172-2.  

Kolektiv autorů. Wypadki drogowe – Vademecum biegtego sadowego. Krakov : vydavatelství 

Instytutu Ekspertys sadowych, 2010. str. 1094. ISBN 83-87425-32-X.  
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10 Znalecký posudek k analýze silniční nehody, 

interpretace závěrů 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

• popsat prvky technického znalectví 

• popsat zásady znaleckého zkoumání 

• popsat a konkrétně vymezit chyby 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• vytvořit skladbu znaleckého posudku k silniční nehodě 

• vypracovat konkrétní a kompletní znalecký posudek  

Prostudováním kapitoly a vypracováním úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• celkový pohled na nutnost komplexního řešení a posuzování nehod a 

nutnost srozumitelného vyjádření technických závěrů  

Klíčová slova kapitoly: technické znalectví, znalecký posudek, zkoumání, znalec, 

skladba znaleckého posudku, znaky znaleckého zkoumání, zakázaná slova, 

interpretace technické analýzy silniční nehody 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
3 + 3 hodin (teorie + řešení úloh) 

 
Účelem znaleckého posudku v oblasti analýzy silničních nehod je zejména 

zprostředkování odborných technických závěrů týkajících se posuzování průběhu a 

příčin nehodového děje i lidem, kteří nejsou odborníky v oboru (úředníci, obhájci, 

státní zástupci, soudci, účastníci a svědci apod.).  

Technické znalectví je strukturovaný objekt s těmito podstatnými prvky:65 

• technický objekt (např. dopravní prostředky), 

• znalecký problém (technicko-inženýrský problém, který je předmětem 

řešení), 

• znalecká činnost (proces získávání, zpracování a předávání informací 

s cílem vyřešit znalecký problém a zpracovat znalecký posudek) 

• znalecký posudek, 

• znalec jako subjekt vykonávající znaleckou činnost s etickými a 

osobnostními vlastnostmi. 

Charakteristickým znakem znaleckého zkoumání nejen v oblasti analýzy 

nehod by měly být tyto zásady:66 

• zásada pravdivosti (posudek má ukazovat pravdivý obraz zkoumané 

problematiky, a to s pomocí objektivity a úplnosti), 

• zásada systémovosti (zjednodušeně řečeno myšlenkový postup má 

pravidla a logiku), 

• zásada účelovosti (zaměření se na množinu podstatných veličin) 

• zásada kauzality (vztah mezi příčinou a následkem pro nekonstruktivní 

popis události), 

• zásada komplexnosti (závěry stanovit až po komplexním zkoumání), 

• zásada efektivní úplnosti (uvedení všeho podstatného v plné šíři), 
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• zásada přiměřené jednoznačnosti (ani kategorické odpovědi, ani 

alibistické odpovědi, nýbrž například rozmezí hodnot a variant), 

• zásada věcnosti (bez zbytečných nesouvisejících popisných informací), 

• zásada efektivní ohraničenosti (úkony, které jsou efektivní z hlediska 

časových, finančních a personálních k úplnému a věrohodnému 

vyřešení problému), 

• zásada úrovňové vyváženosti (stejná odborná úroveň v celém 

posudku), 

• zásada ověřitelnosti, resp. přezkoumatelnosti (kdykoliv možnost 

přezkoumání postupů a hodnot třetí osobou), 

• zásada sdělitelnosti (zejména srozumitelnost a pochopitelnost).  

Pochopitelnost věty je dána i počtem slov a obtížně pochopitelnou se 

stává věta s více než 25 slovy.67   

Znalec, jakožto i každý jiný člověk, má tzv. bariéry tvůrčího myšlení, 

související s potížemi se získáváním informací, s těžkostmi ve formulaci problému, 

s vnímáním reality a neschopností analýzy znaleckého problému z různých 

hledisek, případně s neprogresivním řešením problému. Neschopnost 

komplexnosti řešení problému z různých hledisek souvisí s bariérami 

systémovými, odbornými a tvůrčími.68 

Znalecký posudek se skládá z části nálezové a posudkové. Před vlastním 

zpracováním znaleckého posudku je nutné provést tzv. prvotní znalecké úkony 

(ustanovení znalce, zkoumání možné podjatosti, příslušnosti znalce z hlediska 

oboru a náročnosti, lhůty a zkoumání úplnosti a přijatelnosti podkladů). 

Vypracování nálezové části znaleckého posudku k silniční nehodě tedy 

předpokládá shromáždění veškerého spisového materiálu, jeho prostudování a 

vyhodnocení z hlediska dostatečnosti, úplnosti, objektivnosti či subjektivnosti a 

technické přijatelnosti ve vztahu ke komplexnímu vyřešení položeného 

znaleckého problému, resp. úloze. V případě, že jsou podklady posouzeny jako 

nedostatečné pro objektivní zodpovězení položených otázek, je nutno, pokud je to 

možné, sjednat nápravu doplněním či opravou, v případě, že to možné není, 

konstatovat překážku, resp. bariéru v řešení problematiky.  

Nálezová část znaleckého posudku k silniční nehodě by měla mít přibližně 

tuto strukturu: 

• spisový materiál (všechna relevantní a doložitelná technická data ze 

spisového materiálu – listinné prameny pro zpracování posudku), 

• prohlídka místa nehody, někdy také zhlédnutí místa nehody, 

technické šetření či znalecký experiment (v případě, že nedošlo ke 

změně stavebně-technického uspořádání či povrchu vždy a za každých 

okolností), 

• vyšetřovací pokus, nebo prověrka na místě (fakultativní část, 

v případě ověřování skutečností potřebných pro zodpovězení otázek 

za účasti znalce), 

• znalecké posudky předchozí (fakultativní část – stručné shrnutí 

podstatných technických závěrů předchozích zkoumání), 



 59 

• technická data technických objektů, 

• literatura, která bude znalcem užita v hlavně posudkové části 

znaleckého posudku. 

Posudková část znaleckého posudku k silniční nehodě by měla mít 

přibližně tuto strukturu, která není a ani nemůže být univerzální pro jakýkoliv typ 

silniční nehody: 

• definice znaleckého úkolu, resp. problému (stručná, jasná a kritická 

definice předmětu zkoumání – formulace myšlenkových postupů a 

metod), 

• kritická analýza technické přijatelnosti podkladů (a to samostatně a 

v souvislostech z hlediska objektivity a reálnosti, formulace nesouladů 

a vyhodnocení jejich vlivu z hlediska podstatnosti), 

• analýza poškození objektů a nalezení souvislostí (vozidla, okolí 

komunikace, stopy, zranění lidí apod.), 

• analýza vzájemné korespondence poškození objektů, 

• formulace předpokladů, omezujících podmínek a podstatných veličin 

• stanovení místa, resp. míst kontaktů objektů a vzájemných střetových 

poloh v odvozeném místě střetu, 

• rekonstruktivní řešení střetu a postřetového (výběhového) pohybu 

objektů postupem zpětné analýzy od konečných poloh do místa střetu 

či dopřednou obměnou vstupních podstatných hodnot vybranými 

vhodnými korektními a metodami, 

• dílčí ověření výsledků z hlediska technické přijatelnosti rozsahu a 

rozmezí výstupních veličin, např. pomocí kontrolních veličin, 

• analýza technicky přijatelného pohybu objektů před střetem včetně 

dílčího ověření výsledků z hlediska technické přijatelnosti rozsahu a 

rozmezí výstupních veličin,  

• definování a analýza možností zabránění, resp. odvrácení nehody 

jednotlivými účastníky (časové odvracení, prostorové odvracení, jiné 

konání či nekonání apod.), 

• řešení souvisejících problémů (konzultace, komentáře k předchozím 

posudkům, technická závada, aktivace bezpečnostních prvků, dílčí 

tázané úkoly mimo rámec vlastní analýzy apod.), 

• technicko-laická zjednodušená a pochopitelná formulace celkových 

závěrů, 

• odpovědi na položené otázky s případným vlastním komentářem 

zjištěných skutečností během analýzy mimo tyto dotazy. 

Každý znalecký posudek musí být v závěru podepsán, zakončen znaleckou 

doložkou, nerozebíratelně svázán, sešit a opatřen znaleckou pečetí. Mezi tzv. 

zakázaná slova v souvislosti se znaleckou analýzou silničních nehod lze zařadit 

zejména slova: vina, zavinění a míra zavinění, správně, špatně, povolená, 

dovolená, nesměl, nezodpovědně, lehkomyslně apod. Se slovy pravděpodobně a 

vyjadřování míry výskytu určitého jevu (asi, snad, možná, pravděpodobně…) by 

měl zacházet velmi opatrně a užívat tato slova jen velmi výjimečně a odůvodněně. 
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Znalecký posudek má popsat okolnosti, za jakých k nehodě došlo, a vyřešit otázku 

možností zabránění nehodě. Množství hypotetických variant připadá do úvahy až 

v případě dodatečných a jasně definovaných zadání. 

Znalecký posudek by měl být dílem komplexním a pokud možno 

bezchybným. Vyskytující se chyby lze dělit: 

A) Chyby, mající přímý vliv na výsledek řešení:69 

o nedostatečná nebo absolutně žádná analýza nehodového děje, pouze 

slovní popis (tzv. pohled "okem znalce"), střetová poloha vozidel 

neodpovídá poškozením nebo směrům, odkud vozidla přijela do místa 

střetu, chybně stanovené místo střetu (řádově v metrech), hrubě rozdílná 

technická data vozidel (zejména hmotnosti), technicky nepřijatelné 

vstupní hodnoty při analýze nehody (adheze, postřetové a předstřetové 

zpomalení, rotace a směry rychlostí, vysoké nezdůvodněné ani 

nezdůvodnitelné předstřetové rotace, např. rotace řádově v jednotkách 

radiánů za sekundu na přímém úseku, které podstatně ovlivňují 

postřetové rotace, extrémně rozdílné směry rychlosti od směru pohybu 

vozidla bez předchozí ztráty jízdní stability, chybné koeficienty restituce a 

tření, nesprávné vyhodnocení poškození – rozměrové tuhostní, nebo 

energetické, nesprávné nebo žádné vyhodnocení zdokumentovaných 

stop, popř. jejich ignorování, dopředné řešení od nadefinovaných poloh 

daleko před střetem (hledání řešení „hádáním rychlostí nástřelem“), 

nekorespondence sekundárních rázů nebo jejich úplné ignorování; chybně 

použité vzorce, nebo nesprávně interpretované výsledky, neověření 

výsledků a jejich nedostatečná diskuse (plná důvěra v simulační programy 

i přes jejich neznalost), 

B) Chyby nemající přímý vliv na řešení:70 

o chybné popisky k provedené analýze a rozdílné výsledky v textu, absence 

protokolů k provedeným simulacím (tato chyba však činí posudek 

nepřezkoumatelným), hledání řešení pozitivních pouze pro jednoho 

z účastníků a ignorace stop v neprospěch zadavatele, strohé technické 

vyjádření, nepochopitelné jiné osobě než znalci atd. 

 Jinou, avšak úzce související problematikou, je otázka technické a právní 

interpretace závěrů znaleckého zkoumání. Interpretace závěrů do jisté míry závisí 

na srozumitelnosti, komplexnosti, logice, stylistice formulací závěrů pisatelem a 

jejich odlišnému pochopení čtenáři (laiky, techniky, právníky).  

Znalecký posudek by měl být vysoce odborný, měl by však být psán 

jazykem pochopitelným pro poučeného laika. Na vyjadřovacím jazyku znaleckého 

posudku, zejména na formulaci odpovědí na položené otázky, často závisí 

posouzení jeho závěrů a následné rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení. 

Příklad: Na ukázku uvádím příklad rozdílně vyhlížejících odpovědi na technickou 

příčinu nehody. Liší se pouze v interpretaci výsledků: 
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- Řidič vozidla jedoucí po hlavní silnici se na počátku své reakce pohyboval 
rychlostí přibližně 82 km/h a řidič vozidla jedoucí z vedlejší silnice mu 
svým výjezdem do křižovatky vytvořil náhlou překážku. 

- Příčinou předmětné nehody byla vysoká rychlost vozidla jedoucího po 
hlavní silnici. 

- Příčinou předmětné nehody byl způsob jízdy řidiče vozidla jedoucího 
z vedlejší silnice, když svým vyjetím vytvořil řidiči vozidla jedoucím po 
hlavní silnici náhlou překážku, na kterou tento již nebyl schopen účinně 
reagovat vyhnutím či brzděním. Pokud by se řidič vozidla jedoucího po 
hlavní silnici pohyboval na počátku své reakce na vyjetí druhého vozidla 
rychlostí 50 km/h, k nehodě by nedošlo. 

Jak je vidět, odpověď na technickou příčinu předmětné nehody, lze 

interpretovat různě. Znalec tedy nemůže posoudit zavinění nehody právním 

pojmem např. „nedání přednosti v jízdě“, ale může vhodnými závěry uvést 

nepřímou odpověď na otázku zadavatele i bez použití právních pojmů.  

Příklad71: V otázce přednosti v jízdě vyvolalo velkou diskuzi a pozdvižení Usnesení 

Nejvyššího soudu 3 Tdo 593/2007, týkající se řidiči nedotknutelné „přednosti 

v jízdě“. V tomto konkrétním případě řidička vozu Škoda Fabia vyjížděla z vedlejší 

komunikace na hlavní, přičemž se srazila s vozidlem Škoda Octavia, které jelo po 

hlavní silnici výrazně vyšší než dovolenou rychlostí (86 km/h - zjištěno znaleckým 

posudkem z oboru doprava - oproti povoleným 50 km/h). NS uvažoval asi takto:  

Vzal na vědomí, že řidička vozidla vyjíždějícího z vedlejší silnice na silnici hlavní 

dodržela povinnost dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím po hlavní 

komunikaci, když za tímto účelem vozidlo zastavila a rozhlédla se. Vzal v potaz 

znalecký posudek, kterým bylo prokázáno, že řidič jedoucí po hlavní silnici jel 

rychlostí 86 km/h, která tak v daném místě byla zcela zjevně nepřiměřená a o 

72 % překračovala rychlost povolenou. Ze závěrů daného znaleckého posudku 

vyplynulo, že pokud by řidič Octavie na hlavní silnici jel v okamžiku, kdy na Fabii 

reagoval, rychlostí 50 km/h, ke střetu vozidel by nedošlo, a to ani tehdy, kdyby své 

vozidlo vůbec nebrzdil. Z předchozího šetření dále plynulo, že se řidička před 

vjezdem do křižovatky rozhlédla jak vlevo, tak vpravo, přičemž Octavii jedoucí po 

hlavní silnici vlevo viděla na vzdálenost 200-250 metrů, což, za předpokladu, že by 

tento jel rychlostí, jež je v obci povolena, vyhodnotila tak, že pro projetí 

křižovatkou má dostatek času. Dále Nejvyšší soud upozornil na to, že přednost v 

jízdě nelze vnímat tak, že řidič na vedlejší komunikaci musí za všech okolností dát 

přednost všem vozidlům na silnici hlavní, které vidí. Byla použita zásada, kterou 

konstatovala státní zástupkyně z NSZ v souvislosti s tímto případem, že "se řidič 

motorového vozidla může (oprávněně) spoléhat na dodržení dopravních předpisů 

ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích, nevyplývá-li z konkrétní 

situace opak". 

 Velmi zajímavým studijním materiálem v otázce právní interpretace výsledků 

nehody a souvisejících rozhodnutí jsou prameny judikatury zejména Nejvyššího 

soudu České republiky s možností vyhledávání a porovnání rozhodnutí (například 
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v otázce přednosti v jízdě rozhodnutí 3 Tdo 593/2007, 5 Tdo 1173/2004, 3Tdo 

1615/2005, apod.).72 

Úkoly k textu:  

Vytvořte konkrétní osnovu znaleckého posudku pro případ střetu tří 

vozidel jedoucích za sebou, z nichž první vozidlo stálo a není zřejmé, zda dříve 

narazilo prostřední či poslední vozidlo. 

Shrnutí: 

Po prostudování této kapitoly a souvisejících zdrojů byste měli být schopni 

popsat činnosti, které úzce souvisí s podáním znaleckého posudku v oblasti 

analýzy silniční nehody. Měli byste být schopni definovat technické znalectví a 

formulovat zásady tvorby znaleckého posudku. Dále byla představena formální a 

obsahová skladba znaleckého posudku k příčině silniční nehody. V závěru byla 

definována zakázaná slova, resp. slova, kterým je lépe se ve znaleckých posudcích 

vyhýbat a v neposlední řadě byla zmíněn i vliv vyjadřovacího způsobu pisatele na 

technickou a právní interpretaci závěrů. Celkově byste měli být schopni na základě 

technických podkladů komplexně vyřešit jednoduchý střet vozidel na křižovatce ve 

formě kompletního znaleckého posudku. 

Otázky: 

1. Popište prvky technického znalectví. 

2. Popište zásady tvorby znaleckého posudku. 

3. Popište strukturu znaleckého posudku k příčině silniční nehody a definujte 

účel posudku. 

4. Popište a rozdělte chyby v souvislosti se znaleckým posouzením silniční 

nehody. 

5. Pokuste se ukázat a vysvětlit problematiku interpretace znaleckých 

závěrů. 

Korespondenční úkol:  

Zpracujte komplexní znalecký posudek z oboru doprava k technické 

příčině nehody na základě fiktivních podkladů. 

Další zdroje 
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JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky - hledání souvislostí. Brno : Akademické 
nakladatelství CERM, 2007. str. 1234. Sv. 1+2, 1. vydání. ISBN 978-80-7204-554-9.  
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11 Pojistné podvody 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

• teoreticky postupovat při analýze dopravní nehody s podezřením na 
pojistný podvod 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• začít definovat požadavky na kvalitu technických podkladů k prokázání 
pojistného podvodu  

Prostudováním kapitoly a vypracováním úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• základní přehled o indikátorech a způsobech páchání pojistných 
podvodů 

Klíčová slova kapitoly: pojistný podvod, korespondence poškození, plausibilita, 

rozsah, logika, reálnost  

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
3 + 2 hodin (teorie + řešení úloh) 

Dopustit se pojistného podvodu znamená uvést nepravdivé nebo hrubě 

zkreslené údaje, nebo zamlčet podstatné údaje v souvislosti s uzavíráním nebo 

změnou pojistných smluv, likvidací, nebo při uplatnění práva na plnění. Stejně je 

pohlíženo na ty, kdo vyvolají, nebo předstírají událost, s níž je spojeno právo na 

plnění z pojištění. 

Cílem pachatelů pojistných podvodů je, pokud možno, s co nejnižším 

rizikem a nasazením dosáhnout maximálního zisku. 

V souvislosti s pojistnými podvody se objevují v technické znalecké praxi 

pojmy jako: 

• Kompatibilita – souhlasnost poškození, markantů, stop a intenzity 

poškození  

• Plausibilita (časová a prostorová) skládající se z popisu pohybu 

vozidel účastníků ve vztahu k použitelnému vylíčení události (logika) 

Hodnocení poškození může mít mnoho podob, a to např. z hlediska 

rozsahu a energetické náročnosti nutné k poškození daného stupně. Rozsah 

poškození je tedy míra velikosti způsobených škod ve smyslu délky, šířky, hloubky 

a energie.  

Vzájemný soulad rozsahu a charakteru poškození poté tvoří 

korespondenci poškození (směrová, výšková, hloubková apod.). Poškození je však 

nutné hodnotit také z hlediska mechanismu (najetí na překážku, směr pohybu 

apod.) a reálnosti jeho vzniku (tvarová korespondence, otisky, výstupky, rozdílnost 

materiálů, rozbití dílů a rozsev střepů, apod.). Poškození je nutno analyzovat 

samostatně pro každý objekt a následně v souvislostech. 

Pojem plausibilita vyjadřuje jakousi logiku či reálnost nebo nahodilost 

nehody. Nejde jen o reálnost ve vztahu k fyzikálním zákonům (např. průjezd 
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obloukem o malém poloměru vysokou rychlostí, poškození neodpovídá udávaným 

rychlostem apod.), ale zejména také ve vztahu k vylíčení události účastníky. 

Pojistné podvody kromě korespondence poškození mohou mít určité 

indikátory, např.: 

• místo spáchání (odlehlost, neosvětlená oblast, lesní úseky, místní či 

účelové komunikace) – vyloučení přítomnosti svědků, 

• čas spáchání (noční doba) – vyloučení výskytu svědků a omezená 

dokumentace škod, 

• účastníci nehody a spolujedoucí svědci (totožné výpovědi), či svědci 

na místě (žádní), 

• vozidlo viníka (pronajaté, firemní, starší či bezcenná, bezprostředně 

zakoupená a pojištěná apod.), 

• poškozená vozidla (vozidla vyšší cenové kategorie, či luxusní, třeba i 

ve špatném technickém stavu), 

• typy pojištění a jejich délky, 

• případné dřívější pojistné události a jejich lustrace, 

• vylíčení průběhu (viník je jistý, není pochyb), 

• nezjištěné vozidlo, které řidiče ohrozilo, 

• stopy (klamné, chybějící, …), 

• uplatňování tzv. starých či nesouvisejících škod či vlastní navyšování 

škod (škrábance, svodidla, pády motocyklu, poškození skel, 

poškození od svodidel po obou stranách komunikace, oděrky či 

poškození po celém obvodu vozidla), 

• absence vážných zranění (případně simulovaná zranění, např. krční 

páteře), 

• technické závady např. na motoru (vozidla nepojízdná či obtížně a 

nákladně opravitelná – střety s lesní zvěří). 

Obecně lze dopravní nehody mající znaky pojistného podvodu dělit podle 

způsobu spáchání. 

• Dohodnuté předem – přesně smluvení důvěřující si pachatelé, 

dohodnuté místo i způsob spáchání, vozidlo poškozeného má vyšší 

škodu, šetřeno policií, na první pohled logický průběh, ale 

neodpovídá poškození, vznik je obtížně pochopitelný z vylíčení, 

chybějící brzdné stopy (špatný odhad možné rychlosti a obavy o 

možné zranění) – např. „nedání přednosti v jízdě“, parkovací 

nehody, najetí vozidel zezadu.  

• Vyprovokované – využitím určité dopravní situace a nepozornosti 

(např. „zipování“, předjetí a zabrzdění, pokynutí ke změně 

přednosti, často ve městě v plném provozu apod.) – chybějící 

vyhýbací manévr, oběť měla událost zavinit, podezření na akceleraci 
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pachatele, náhlé zabrzdění před překážkou, která se na místě 

nenacházela, apod.  

• Využívané – uplatnění starých poškození, či navýšení škod v období 

od nehody do ohledání vozidla pracovníkem pojišťovny 

• Fiktivní – k ničemu nikde nedošlo, vozidla na místě ani nebyla, tzv. 

„papírová nehoda“. 

• Jiné škodní události (poškození od vandalů, pád motocyklu, 

kontakty se svodidly vlivem ohrožení protijedoucím nezjištěným 

vozidlem). 

Příklad: Došlo ke střetu protijedoucích vozidel, viníkem byla žena, v poškozeném 

vozidle byl navíc svědek. Byly nalezeny podezřelé markanty v poškození vozidel a 

nehoda vzbudila pozornost. Žena nedokázala vysvětlit, co měla dělat na místě, 

měla jet za známým, ke kterému však neznala žádné informace. Druhé z vozidel 

stálo dříve před místem nehody a „chystalo se“. Vozidla viníka bylo pronajato, 

poškozené vozidlo bylo velmi luxusní, k nehodě došlo v noční době na odlehlém 

místě. Bylo zjištěno, že řidiči, ačkoliv uvedli, že se neznají, byli prokazatelně před 

událostí v čilém telefonickém kontaktu (plausibilita). 

Pro analýzu podezřelých dopravních nehod platí totéž, co pro analýzu 

reálných nehod, tedy, že musí být podrobně ohledáno a fotograficky 

zdokumentováno s cílem dokumentace stop souvisejících i nesouvisejících 

s průběhem nehody (stopy, střepy, kapaliny, poškození vozidel a okolí, 

nesouvisející či stará poškození). Tyto úkony jsou následně neopakovatelné a měly 

by být doplněny o podrobné údaje o řidičích a svědcích, jejich vzájemných 

vztazích, pojistkách, vztahu k vozidlům, identifikaci vozidel, cílech jízdy apod. 

Dobře a podrobně provedené ohledání může mít zásadní vliv i na psychiku 

pachatelů a může působit preventivně. 

Ne zdaleka ke všem dopravním nehodám však přijíždí policie (např. limit 

100.000,- Kč)73 a statistiky nehod a pojistných podvodů se tedy liší, přičemž 

v případě nehod bez ohledání policií prakticky chybí technické podklady 

s výjimkou ohledání vozidel likvidátorem pojišťovny.  Řešení takových událostí 

pouze na základě fotodokumentace poškození vozidel, bez detailní znalosti místa 

nehody, stop, střetových poloh, konečných poloh a ostatních okolností je velmi 

obtížné a uvedená úprava nahrála pachatelům podvodů. 

Příklad: Na obrázku je zobrazeno vozidlo Škoda Superb, které mělo, řízené 

nastrčenou cizinkou, vyjet z oblouku a narazit do vzrostlého stromu za silničním 

příkopem a hlubokou louží s vyznačením některých markantů. Vozidlo v konečné 

poloze bylo zaklíněno pravým předním rohem ve svahu s nánosy hlíny a strom 

vůbec nekontaktovalo, o čemž svědčí i suché pneumatiky a jakékoliv náznaky 

možné korespondence stromu a vozidla (korespondence poškození).  
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Obrázek 16 – Označení jednotlivých markantů na fotografii konečné polohy 

vozidla74 

Kromě těchto skutečností o pojistném podvodu svědčilo zejména 

porovnání poškození s předchozí pojistnou událostí předmětného vozidla, která 

proběhla o necelé tři měsíce dříve. Namátková ukázka shodných poškození je níže. 

  

  

Obrázek 17 – „Soulad“ poškození, která byla uplatněna v rámci předchozí 

pojistné události daného vozidla75 

Podrobným porovnáním jednotlivých poškození, střepů i nepoškozených 

částí bylo jednoznačně možné vyloučit popisovanou událost. 

Obecný postup řešení dopravní nehody s podezřením na pojistný podvod 

neexistuje, ale lze uvést některé nezbytné kroky, jejichž správná aplikace může 

podezření potvrdit či vyvrátit: 

• detailní prohlídky vozidel a stop na místě nehody policií, při 

jakýchkoliv náznacích nesrovnalostí jít více do hloubky, 

• kvalitní a rozsáhlá fotodokumentace za všech okolností, 

• umožnění prohlídky vozidel znalcem, 

• analýza technické přijatelnosti a dostatku technicky přijatelných dat 

(náčrtek, plánek, ohledání nehody, výpovědi, fotodokumentace), 
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• prohlídka místa nehody za všech okolností, 

• analýza rozsahu poškození vozidel a okolí (rozměry, energetický 

rozsah, …), 

• výšková a směrová analýza korespondence vzniku a souvislosti 

poškození (vozidel, okolí, …), 

• vysvětlení absence stop, 

• vysvětlení logiky a mechanismu vzniku jednotlivých poškození ve 

vztahu k technicky přijatelnému a popisovanému průběhu události 

účastníky (plauzibilita), 

• případná analýza nehodového děje k potvrzení či vyvrácení 

některých marketů, 

• formulace závěrů. 

V případě, že některé z uvedených podkladů nejsou k dispozici (zejména 

ohledání místa nehody, ohledání vozidel, …), či některé kroky nelze z různých 

důvodů provést, manévrovací prostor pro technického znalce se zmenšuje a míra 

neurčitosti posouzení události se geometrickou řadou zvyšuje. 

Prevencí páchání pojistných podvodů v souvislosti s provozem vozidel 

mohou být například: 

• kvalitní a kritická práce policie při ohledání a dokumentaci místa 

nehody a poškození vozidel, 

• případná povinná účast detektivů pojišťoven na místě nehod bez 

účasti policie, 

• striktní prohlídky vozidel před uzavíráním pojistných smluv, 

• jednotné propojené databáze pojistných událostí s vyhledáváním 

dle vozidel a osob. 

Úkoly k textu:  

1. Popište kroky technického experta k posouzení dopravních nehod 

s podezřením na pojistné podvody. 

2. Definujte pojmy kompatibilita a plausibilita. 

3. Jaké indicie by mohly nasvědčovat, že by se mohlo jednat o 

manipulovanou dopravní nehodu? 

Shrnutí: 

Po prostudování této kapitoly a souvisejících zdrojů byste měli být schopni 

popsat typické způsoby páchání pojistných podvodů, definovat některé typické 

znaky vedoucí k podezřením na pojistný podvod a charakterizovat úskalí 

technického znalce při pomoci s objasňováním pojistných podvodů.  Měli byste 

být schopni na základě technických podkladů provést podrobnou analýzu 

korespondence poškození a formulovat postup, který by mohl vést k odpovězení 

na otázku, zda popisovaná poškození vznikla tak, jak uvedli účastníci a v případě, 

že nikoliv, tak která mohla vzniknout a která nikoliv. S touto otázkou souvisí 
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následné možné požadavky vyčíslení výše majetkové újmy v souvislosti s technicky 

přijatelným poškozením vozidla.   

Korespondenční úkol:  

Pátrejte ve veřejně dostupných zdrojích po vývoji počtů dopravních nehod 

dle statistik policie a pojištoven, výši vybraného pojistného na tzv. povinném a 

havarijním pojištění, výši vyplacených pojistných plnění v souvislosti s dopravními 

nehodami a odhadech v procentuálních počtech tzv. pojistných podvodů. 
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12 Simulační program a tabulkový procesor – 

jejich význam a podpora pro analýzu silničních 

nehod 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

• chápat význam a možnosti užití simulačních programů 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• začít řešit nehodu s podporou simulačního programu 
Prostudováním kapitoly a vypracováním úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• obecný přehled o užívaných programech 
 

Klíčová slova kapitoly: simulační program, tabulkový procesor, simulace, MKP, 

modely střetu, kinetika, kinematika 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
3 + 5 hodin (teorie + řešení úloh) 

S rozvojem výpočetní techniky došlo i k výraznému rozvoji v oblasti 

technické podpory analýzy silničních nehod, zejména v devadesátých letech 

minulého století. Důležité je slovo podpora, neboť simulační programy jsou pouze 

pomocníkem analýzy a jejich užití předpokládá obecné široké znalosti analýzy 

silničních nehod a rozsahu technicky přijatelných rozmezí vstupních a kontrolních 

hodnot.  

Softwarovou podporu analýzy silničních nehod lze dělit na: 

• Tabulkové procesory či (např. Microsoft Excel, …) 

• Matematický či statistický software (Maple, Mathcad, …) 

• Specializované simulační programy (PC-Crash, Virtual CRASH, Analyzer, 

Carat, HVE, Star…) 

• Expertní software pro řešení střetu či výběhových parametrů (Impuls 

Expert, WinKol, RWD, TITAN, CRASH3, SBPVZ, …) 

• Pomocný a ostatní software zjednodušující práci či umožňující kvalitní 

výstupy či analýzu videozáznamu či rektifikaci (např. PC-Rect, 

PhotoModeler, Virtual CRASH, Virtual DUB, …) 

Nejrozšířenější podporou byl zpočátku zejména tabulkový procesor, 

nejčastěji MS-Excel, s jehož použitím bylo možno zrychlit a připravit potřebné 

výpočty. Podpora tabulkového procesoru je v oblasti analýzy silničních nehod 

významná i v současné době k aplikaci analytických výpočtů a tvorbě diagramů 

(např. STD), závislostí (grafy) či statistického zpracování naměřených dat 

s výhodou v rychlé obměně vstupních hodnot. Kromě tabulkového procesoru se 

pro analytické výpočty užívají matematický software typu Mathcad či Maple. 

Naproti tomu simulační programy jsou vysoce specializované a 

sofistikované pro přímou aplikaci v oblasti modelování analýzy silničních nehod. 

Dovedou pracovat s kinematickým modelem, ale jejich výhoda spočívá zejména 
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v užití kinetických (dynamických) modelů pohybu vozidla a modelů řešení střetu. 

Na rozdíl od zpětných přístupů k analýze silničních nehod umožňují simulační 

programy dopředné modelování od střetových do konečných poloh se zahrnutím 

vnějšího silového působení a rozličných modelů např. pneumatik (lineární a 

nelineární modely), či modely řešení střetu (impulsně-rázový model, silový model, 

mesh modely), či moderní modely simulace jízdní dynamiky (antiblokovací či 

stabilizační systémy). Tyto modely jsou obecně výrazně komplexnější než 

možnosti, které poskytuje zpětný přístup a umožňují řešit několikanásobné střety, 

komplikované složené pohyby, převracení, soupravy, rozdělení brzdných sil, či 

optimalizace střetu, simulace pohybu posádky, vazby ve formě kloubů, působících 

sil apod. 

Kinetický model pohybu tedy zohledňuje všechny dynamické síly (např. 

podélné či boční síly v místě kontaktu pneumatiky s vozovkou, řízení, 

nerovnoměrnost rozdělení brzdných sil, úhlová rychlost, pružení, tlumení, odpor 

vzduchu apod.). Zrychlení těžiště či úhlové zrychlení jsou vypočteny na základě 

působení těchto vnějších sil a tyto jsou transformovány z lokálního do globálního 

souřadnicového systému. Vytvořené pohybové rovnice jsou s definovaným 

časovým krokem integrovány s cílem vypočtení nové polohy těžiště. Kinematický 

model pohybu objektu řeší nalezení hodnot kinematických veličin na základě 

zadaných vztahů mezi zrychlením, rychlostí, popřípadě drahou. 

Simulační programy umožňující řešení střetu vozidel užívají tzv. impulsně-

rázový neboli tzv. Kudlich-Slibarův model střetu uvažující s výslednicí rázových sil 

ve formě impulsu, která prochází zvoleným bodem rázu. Kromě impulsu a polohy 

bodu rázu je zásadní i volba tzv. roviny rázu (horizontální a vertikální natočení, 

apod.), časové hloubky překrytí – průniku vozidel do konce kompresní fáze střetu 

a velikosti tření v okolí bodu rázu, které je zohledněno tzv. třecím kuželem, jehož 

velikost a následný směr impulsu definují typ rázu, hodnota součinitele restituce 

ovlivňuje velikost impulsu.  

V případě užití impulsně-rázového modelu řešení střetu je zásadní správné 

umístění bodu rázu, natočení roviny rázu a volba koeficientu restituce. Volba 

těchto parametrů kromě jiných zásadně ovlivňuje výběhové parametry vozidel, 

zejména směry pohybu a rotace objektů.  
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Obrázek 18 – Tzv. impulsně-rázový model řešení střetu76 

Druhým užívaným modelem je tzv. silový model řešení střetu. V případě 

silového modelu jsou objekty složeny se soustavy elipsoidů vyššího stupně (tzv. 

vícetělesové či multibody modely) spojených vazbami různého typu s možností 

definice vazeb. Silový model eliminuje náhlé změny dynamických parametrů, 

pracuje s popisem vnějšího působení: gravitační síla, kontaktní síla a vazbová síla a 

je výrazněji závislý na délce integračního kroku. Kontaktní síla je rozdělena na 

normálovou a třecí složku, přičemž normálová je dána hloubkou vzájemného 

průniku těles a jejich tuhostí. Třecí složka závisí na koeficientu tření mezi tělesy.   

Ve vývoji k řešení dopravních nehod jsou tzv. mesh modely založené na 

metodě konečných prvků (MKP), tj. v diskretizaci spojitého kontinua do určitého 

(konečného) počtu prvků, přičemž zjišťované parametry jsou určovány v 

jednotlivých uzlových bodech. V případě řešení střetu se jedná o rozdělení 

karoserie vozidel na sítě s uzlovými body. Posuny bodů, resp. sítě umožňují např. 

v případě vozidel reálné deformace na základě tuhostních charakteristik 

jednotlivých deformačních zón (např. PAM-CRASH, Virtual CRASH 4.0, PC CRASH 

10).   

 

Obrázek 19 – Silový model řešení střetu77 
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Princip práce se specializovanými simulačními programy na analýzu 

silničních nehod spočívá: 

• v jejich rozumném užití ve formě podpory s vědomím jejich „síly“ či 
zneužitelnosti v případě použití technicky nepřijatelných vstupních dat, 

• kromě kontroly ve formě výstupního směru pohybu objektů do 
definovaných konečných poloh na základě zdokumentovaných stop či 
výpovědí je třeba zásadně dodržovat technickou přijatelnost vstupních 
dat i kontrolních parametrů střetu (rychlost bodu rázu, GEV, EES, hloubka 
deformace, tuhost, změna rychlosti, soulady se stopami z místa nehody, 
apod.), 

Řešení silniční nehody s podporou specializovaného simulačního 

programu spočívá: 

• v posouzení vlivu předstřetové dynamiky (pokud se řeší střet 
objektů), 

• analýze korespondence a rozsahu poškození, 

• definování minimálních vstupních parametrů (rozměry, hmotnosti 
včetně jejího rozložení, model pneu, model ABS, ESP, vozidla, 
pružení, tlumení, součinitel adheze mezi pneumatikou a povrchem, 
koeficient tření mezi karoserií a povrchem při převracení, model 
řidiče, polygony tření či sklonů povrchu, definice brzdění, řízení či 
obecných sekvencí či definice směru pohybu, kde dochází k plynulé 
změně parametrů, apod.), 

• nalezení střetové konfigurace a místa střetu ve vztahu ke 
zdokumentovaným stopám podkladům, 

• volba modelu řešení střetu a definice střetových parametrů, 

• komplexní a postupná obměna vstupních veličin v technicky 
přijatelných rozmezích k řešení do konečných poloh, 

• analýza kontrolních parametrů a nalezení rozmezí výsledků 
hledaných parametrů, v případě nesouladu opětovná obměna, 

• verifikace výsledků např. zpětným přístupem analytickými výpočty, 

• formulace závěrů, možností odvrácení nehody a příprava výstupů. 

Kromě chyb pramenících v chybně volených vstupních hodnotách a práce 

s tzv. střední hodnotou výsledků bez rozmezí se často objevuje absence nutných 

výstupů každého software, např. ověřitelného protokolu či tabulky výsledků. Bez 

protokolu parametrů střetu a pohybu je analýza s podporou simulačního 

programu nepřezkoumatelná, tj. nekorektní.  

Ze simulačních programů pro analýzu silničních nehod užívaných 

v evropské praxi nehodových analytiků nelze opomenout PC-Crash, Virtual CRASH, 

Carat, Analyzer Pro, SMAC, V-SIM, HVE, DyMESH, PAM-CRASH, MADYMO, apod. 

Velice užitečné jsou také tzv. expertní programy pro řešení střetu, které umožňují 

obměnu vstupních hodnot v rozmezích, tak, aby např. hodnoty současně 

vyhovovaly hybnostem, rotacím, energiím, tření apod. Simulační programy 

obecně neuvažují s rozmezím vstupních hodnot, ale pouze přesně modelují 

definované vstupní podmínky konkrétních hodnot. Úkolem analytika je však vždy 

nalezení technicky přijatelného rozmezí hodnot, které vyhovuje korektnímu 

rozmezí vstupů.  
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Závěrem je nutno uvést, že analýza silničních nehod tedy není o 

schopnostech ovládání simulačního programu. 

Úkoly k textu:  

Charakterizujte možnosti, výhody, rizika a omezení užití simulačních 

programů pro potřebu analýzy silničních nehod. 

Shrnutí: 

Po prostudování této kapitoly a souvisejících zdrojů byste měli být schopni 

základní orientace v počítačové podpoře analýzy silničních nehod, konkrétně 

v jejich možnostech, ale i nebezpečí užití. Jedná se o možnosti užití tabulkových 

procesorů, expertních programů a zejména simulačních programů pro řešení 

silničních nehod. Na příkladu užití simulačního programu byly ukázány principy a 

obecný postup jeho užití. Každý software je svým způsobem specifický a úkolem 

analytika silničních nehod je zejména vyhodnotit velikost podpory simulačního 

programu pro řešení nehody a jeho role, včetně možností a omezení programů 

pro korektní analýzu dané konkrétní nehody. 

Otázky: 

1. Jaké modely pohybu a střetu užívají současné simulační programy? 

2. Jmenujte některé z nich a vysvětlete principy práce v těchto programech 

včetně možností výstupů. 

3. S jakými parametry pracuje nejrozšířenější model řešení střetu 

s podporou simulačních programů a jak který z parametrů ovlivňuje 

výsledek? 

Korespondenční úkol:  

Ve zvoleném simulačním programu řešte metodicky správně silniční 

nehodu střetu dvou vozidel na křižovatce včetně časoprostorových a dráhových 

možností odvrácení nehody a výstupů. S podporou tabulkového procesoru 

vytvořte diagram dráha-čas na příkladu střetu vozidla s kolmo přecházejícím 

chodcem včetně možností odvrácení střetu. 

Další zdroje 

HUGEMANN, W. Unfall-rekonstruktion. Erzhausen : Schönbach-Druck, 2007. str. 1300. ISBN 3-00-
019419-3.  
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www.dsd.at (tvůrce software PC-CRASH) 

www.vcrash3.com (tvůrce software Virtual CRASH) 

http://www.dsd.at/
http://www.vcrash3.com/
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13 Biomechanika a zranění osob, pohyb posádky, 

konzultace se soudním lékařem 

Po prostudování této kapitoly budete umět: 

• chápat význam a možnosti konzultace analytika silničních nehod a 
soudního lékaře 

• chápat úzkou vazbu mezi technickou analýzou, biomechanikou a 
medicínou 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• chápat souvislosti mezi vznikem a průběhem nehody a poraněním osob  
Prostudováním kapitoly a vypracováním úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• přehled o některých užívaných kritériích zranění a jejich hodnotách 
 

Klíčová slova kapitoly: biomechanika, zranění, soudní lékařství, kritéria poranění  

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
3 + 1 hodin (teorie + řešení úloh) 

Analýza silničních nehod je výrazně mezioborovou disciplínou, o čemž 

svědčí vazba na disciplíny typu biomechaniky či soudního lékařství umožnující 

komplexní pochopení a řešení silniční nehody i z hlediska jejích následků.  

S analýzou silničních nehod poměrně úzce souvisí obor biomechanika, 

jehož zaměřením je zkoumání mechanických účinků na živý organismus a vazba 

účinků ve vztahu k odezvě organismu. Užívá znalosti a metody mechaniky a 

biologie, dále obsahuje prvky anatomie, mechaniky pohybu těla apod. Znalosti 

biomechaniky pramení ze zátěžových hranic organismu z reálných nehod nebo 

laboratorních pokusů či figurínách. Biomechaniku lze z hlediska dopravních nehod 

rozdělit na: 

• traumatickou (poranění, kolizní průběh, hraniční zatížení těla,  

mechanika vzniku poranění či ochranná kritéria),  

• a netraumatickou oblast (sport nebo pohyb v běžném životě).78 

Biomechanika krom jiného i kvantifikuje hodnoty působení sil ve vztahu ke 

vzniku poranění. Tato vazba umožňuje navrhování účinných prvků zejména pasivní 

bezpečnosti.  

Při dopravních nehodách často dochází například k těmto druhům zranění 

a jejich kombinaci: 

• zlomeniny, zhmoždění, rozdrcení, amputace, poranění mozku, míchy a 

vnitřních orgánů s krvácením, otřes mozku, traumatologické hematomy, 

apod., a v případě závažných smrtelných nehod se jedná o tzv. polytrauma 

neboli současná poranění více životně důležitých orgánů. 

Co se týká intenzity poranění, existuje mezinárodní zkrácená 

sedmistupňová stupnice hodnocení poranění AIS (Abbreviated Injury Scale), která 
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hodnotí stupeň poranění na sedmi částech těla (hlava, krk, hrudní koš, břicho a 

vnitřní část zad, pánev, páteř, kostnatá část zad a povrch těla). Hodnocení AIS 0 

(nula bodů) odpovídá nezraněnému a AIS 6 odpovídá smrtelnému zranění a počtu 

bodů 6.  

V souvislosti se stupnicí AIS byla publikována např. tabulka hovořící o 

pravděpodobnosti vzniku jednotlivých poranění při střetu vozidla a chodce ve 

vztahu k nárazové rychlosti79, kdy např. při sražení chodce rychlostí 50 km/h 20 % 

chodců utrpí lehké zranění (AIS 1-2), 40 % těžké (AIS 3-4) a zbývajících 40 %  utrpí 

velmi těžké či smrtelné poranění (AIS 5-6).80 

Při vícečetných poraněních se vyhodnocuje parametr ISS (Injury Severity 

Score), což je bodově součet druhých mocnin tří nejzávažnějších poranění, tj. 

např. při třech poraněních s AIS 5 (kritické zranění, nepřežil by bez okamžité 

lékařské pomoci) je hodnota ISS 75. Lepším parametrem než ISS je parametr PODS 

(Probability of Death Score) hodnotící možnost úmrtí, který se vypočte s pomocí 

hodnoty AIS nejvyšší, druhé nejvyšší hodnoty AIS a věku (v) zraněného a 

koeficientu C (pro vozidla C=-0,764) následovně:81 

4,15)(06,07,2 max.2max  vAISAISPODSa
   (53) 

Dále je možné zmínit parametr SI (Severity Index) definovaný působením 

po celou dobu kolize na hlavu:82 
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Pro poranění hlavy se užívá vylepšené kritérium HIC (Head Injury 

Criterion)83 definované v USA pro hodnocení závažnosti poranění za použití 

celkového zrychlení hlavy ve všech osách ve sledovaném časovém intervalu a 

doby působení nejvyššího zrychlení na hlavu v násobcích tíhového zrychlení (u 

tvrdého nárazu 15 ms, jinak 36 ms – delší doba již nezpůsobuje větší zranění): 
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Za obecně respektovanou hranici lze považovat hodnotu HIC36 ve výši 

1000, nad kterou lze jednoznačně již předpokládat vážné poškození hlavy, čemuž 

odpovídá cca AIS 3 hodnota pro nepřežití je cca 1635. U HIC15 jsou měřítkem 

hodnoty 390 až 900.  

Obecně lze tedy říci, že působícího zrychlení úzce souvisí s dobou 

působení, čím kratší doba působení, tím vyšší zrychlení na hlavu a tím pádem její 

větší zranění.  

Kritickou rychlostí pro chodce je oblast okolo 50 km/h. Na příkladu chodců 

je ukázáno, že při střetových rychlostech nad 90 km/h a 100 km/h dochází 

k amputacím končetin.84 
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Příklad: Brzdění vozidla bez čelních airbagů z rychlosti 48 km/h do zastavení trvá 

cca 1,5 až 2,0 s. V případě konkrétního nárazu proces „brzdění“ trval např. 100 až 

200 ms a hodnoty životně ohrožující trvaly okolo 10 ms.  V tomto konkrétním 

případě bylo t1=63 ms, t1=99 ms a působící zrychlení v uvedeném intervalu bylo 

89,65 g. Hodnota kritéria HIC při nárazu hlavy do čelního skla činila 681,85. Při 

použití airbagů, tedy absence nárazu hlavy do čelního skla hodnota HIC klesla na 

308. 

Dále je užitečné zmínit kritérium HPC (Head Protection Criterion) ke 

kvantifikaci nárazu hlavy z čelní a boční strany. Definice je totožná s HIC, 

maximální interval je 36 ms, limit pro možnost zranění je také HPC 1000. Pokud 

nedojde k nárazu hlavy, je kritérium vždy splněno. Dalšími kritérii pro hlavu jsou 

např. HAC (Head Acceptability Criterion), nebo HCD o délce kontaktu hlavy (Head 

Contact Duration). Z ostatních lze jmenovat TTI (Thorax Trauma Index), VTC 

(Viscous Tolerance Criterion), TCC (Thorax Compression Criterion) apod.85 

Často používaným kritériem je ještě např. kritérium 3 ms. Jak název 

napovídá, jedná se o časové kritérium působení zatížení na osobu, tzn. např. 

zrychlení o velikosti 80 g by nemělo toto zatížení trvat déle než 3 ms. Např. při 

testování přileb motocyklů se uplatňuje modifikované 3 ms kritérium, kdy je čas 

prodloužen na 5 ms a maximální zatížení 150 g.  

Pro poškození mozku existuje ještě např. kritérium GAMBIT86 (Generalized 

Acceleration Model for Brain Injury Threshold) počítající s translačním zrychlením 

(250 g) i rotačním zrychlením (25 rad/s2) působícími na mozek. 

Dále lze zmínit tzv. křivku WSTC87, závislosti mezi dobou kolize a 

maximálním působícím zrychlením s hyperbolickou křivkou rozdělující oblast 

života (pod křivkou) a smrti (nad křivkou) na úrovni 60 g po dobu působení delší 

než 10 ms (10 až 50 ms), v případě kratšího působení např. po dobu 5 ms 

odpovídá již 80 g a 2 ms 150 g.   

  V odborné literatuře88 jsou publikovány hodnoty mezních zrychlení na 

konkrétní orgány. Ve stručnosti lze zmínit např. hodnotu 40 až 80 g pro celé tělo, 

30 g ke zlomení nosní kosti, zlomení dolní čelisti 40 g, ztráta vědomí 30 až 40 g, 50 

až 80 g pro záda, pánev 130 g, otřes mozku 60 g při působení delším než 50 ms, 

zhmoždění lebky 80 g při působení delším než 3 ms, komprese lebky 100 až 300 g 

apod. U dětí je například limitní hodnota pro hlavu dítěte 60 g při působení 

maximálně po dobu 3 ms. Dále jsou publikovány i některé hodnoty velikosti 

působící síly ve vztahu např. ke zlomeninám např. 3,92 kN v případě stehenní kosti 

u mužů a 2,58 kN u žen.89 

 Dále se vyskytují tzv. nepřímá poranění, např. poranění krku při nárazu do 

vozidla zezadu jedoucím objektem se jedná o tzv. „šlehnutí bičem“ (Whiplash 

Injury). Poranění Whiplash, tj. WAD (Whiplash Associated Disorders), německy 

HWS spočívá v rychlém pohybu hlavy pasažéra naraženého vozidla vzad a 

následnému volnému pohybu hlavy směrem vpřed. Bolesti krku se začnou 
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projevovat 0 až 48 hodin po nehodě s maximálním projevem za 3-12 dní a 

následky za určitých okolností trvají až 14 týdnů. Poranění lze očekávat při rozdílu 

rychlostí vozidel při nárazu zezadu od 11 km/h a pokud střední zrychlení 

naraženého vozidla dosahovala minimálně 3 g.  

 V souvislosti s krkem se hodnotí kritérieum NIC (Neck Injury Criterion) 

z relativního zrychlení hlavy u prvního krčního obratle vůči prvnímu hrudnímu 

obratli a z toho integrovanou relativní rychlostí s mezní hodnotou NIC 15 m2/s2: 

22,0 relrel vaNIC        (56) 

 Z technického pohledu jsou při posuzování poranění krku z technického 

hlediska zásadní rychlosti a rotace před a po střetu, EES, změna rychlosti během 

střetu a střední zrychlení. 

 

Obrázek 20 – Zranění hlavy/krku typu Whiplash90 

 V případě silničních nehod se zraněním je řešena nejen technická stránka 

spočívající v analýze nehodového děje, ale samostatně i soudně-lékařská oblast.  

V případě nehod se zraněním nesmrtelného charakteru úkol soudního lékaře 

spočívá zejména v medicinském posuzování: 

• rozsahu charakteru poranění,  

• závažnosti poranění,  

• mechanismu vzniku poranění, 

• a trvalosti potíží poškozeného. 

pro účely hodnocení případné trestně-právní odpovědnosti pachatele.   

 V případě nehod se smrtelnými následky úkol soudního lékaře pro 

posouzení okolností dopravní nehody spočívá kromě výše uvedených zejména 

v medicinském posuzování příčin smrti a souvislosti dopravní nehody se vznikem 

jednotlivých poranění či hodnocení poranění. 

 V těchto souvislostech je nezbytná konzultace analytika silničních nehod 

a soudního lékaře, a to nejčastěji v případech: 
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• řešení korespondence poškození vozidla s poraněním chodce, 

• stanovení střetové polohy chodce, cyklisty, motocyklisty či ležícího, 

• potřeby vysvětlení souvislosti vzniku jednotlivých poranění 

s komplikovanými nehodovými ději (sražení chodce a přejetí jiným 

vozidlem), 

• posouzení možnosti vzniku poranění ve vztahu k vypočteným rychlostem, 

• řešení otázek o příslušnosti osoby řidiče (tzn. kdo řídil vozidlo, či motocykl, 

kde se nacházely jednotlivé osoby ve vozidle…), 

• řešení otázek souvisejících s použitím zádržných systémů a jejich možných 

účinků (a např. i whiplash). 

 Konzultace obou odborníků vyjasňuje pohledy na řešenou problematiku a 
umožňuje komplexně odpovědět na položené otázky. 

 Modelování účinků nehod na člověka ve vyšších hodnotách rychlostí a 

zpomalení probíhá na figurínách  s podporou počítačových simulací za použití 

vícetělesových systémů spojených klouby vstupujících do vzájemných kontaktů 

(multibody), např. PC-Crash či Virtual CRASH. Totéž platí o účincích na posádku či 

simulování vlivu zádržných systémů (např. software MADYMO). V případě figurín 

jsou geometrické vlastnosti těla popsány elipsoidy, válci či přímými plochami. 

Modely těla pracují se čtrnácti až devatenácti segmenty definovaných vlastností 

(hmotnosti, geometrické parametry, momenty setrvačnosti a těžišti elementů). 

 Pohyb posádky v PC-CRASH je řešen až po řešení nehodového děje a 

namodelování interiéru vozidla. Často kladené cíle v souvislosti s pohybem 

posádky jsou:  

• stanovení mechanismu vzniku poranění, 

• přiřazení poranění k průběhu nehody, 

• pohyb posádky, 

• ověření zjištění osoby řidiče, 

• zjištění zatížení působícího na posádku. 

Shrnutí: 

Po prostudování této kapitoly a souvisejících zdrojů byste měli být schopni 

pochopit nutnost komplexního hodnocení průběhu nehody z hlediska následků na 

zdraví účastníků a mechanismu vzniku poranění, tedy ve vazbě na příbuzné 

disciplíny typu biomechaniky či soudního lékařství. Ukázali jsme si některá kritéria 

hodnocení intenzity poranění a tedy následků silniční nehody. 

Otázky: 

1. Definujte obor biomechanika. 

2. Popište nejčastější typy zranění při dopravních nehodách. 

3. Jmenujte a definujte některá kritéria hodnocení intenzity poranění. 

4. Popište účely a možnosti spolupráce analytika silničních nehod a soudního 

lékaře. 

Další zdroje 
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