
Abstrakt

Článek pojednává o možnostech stanovení energetické ekvivalentní 
rychlosti EES (Energy Equivalent Speed) u atypických vozidel, u nichž 
nelze parametr EES získat s pomocí běžně dostupných metod, užívaných 
ve znalecké praxi pro analýzu dopravních nehod. Článek byl publikován 
na XXVII. mezinárodní konferenci Expert Forensic Science 2018.
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1.  ÚVOD

Stanovení energetické ekvivalentní rychlosti (EES) je nedílnou 
součástí znaleckého posudku v oboru analýzy dopravních nehod, 
jehož předmětem řešení je, mimo jiné, řešení vlastního střetu 
vozidel. Pro stanovení EES existují v soudně inženýrské praxi 
metody, s jejíž pomocí lze parametr EES, odpovídající danému 
vozidlu a jeho poškození, určit. Standardní metody stanovení 
EES jsou využitelné v případě použití u „standardních“ vozidel. 
V případě vozidel atypických, například sportovních, je však 
problematika stanovení EES mnohem složitější, neboť jejich tuhost 
je obvykle od standardních vozidel značně odlišná a při využití 
obvyklých metod může dojít ke značnému odchýlení od skutečné 
hodnoty EES. V případě střetu dvou vozidel, u něhož je parametr 
EES stanovitelný alespoň u jednoho z vozidel, lze, na základě 
hloubky jednotlivých deformací a hmotností, stanovit parametr 
EES i u druhého, atypického vozidla. A právě touto předmětnou 
problematikou se článek zabývá.

2.   StANOVeNí eeS PřI Střetu S AtyPIcKýM 
VOZIDleM

2.1  Dostupné podklady
Pro stanovení energetické ekvivalentní rychlosti EES byla 
k dispozici fotodokumentace předmětných vozidel po dopravní 

nehodě, pohotovostní hmotnost vozidla SMART Roadster 
m = 865 kg, ve kterém jela v kritickém okamžiku jedna osoba, 
a pohotovostní hmotnost vozidla Fiat Punto m = 940 kg, ve kterém 
jely v kritickém okamžiku dvě dospělé osoby, dvě děti a zavazadla. 

2.1.1  Poškození vozidla Fiat Punto po předmětné DN
Okamžitá hmotnost vozidla = pohotovostní hmotnost vozidla + 
2 dospělé osoby + 2 děti + zavazadla => odhadovaná okamžitá 
hmotnost vozidla m = 940 + 2 × 75 + 2×30 + 20 = 1170 kg 
(viz obr. 1).

2.1.2  Srovnatelný rozsah poškození vozidel se známou EES
Po přepočtu EES na základě vztahu: 

 etalon
vozidla etalon

vozidla

mEES EES
m

= ⋅ , (1)

kde:
 EESvozidla hledaná hodnota EES předmětného vozidla 

(km/h),
 EESetalon známá hodnota EES etalonu (km/h),
 mvozidla okamžitá hmotnost předmětného vozidla (kg),
 metalon okamžitá hmotnost etalonu (kg).

Pro vozidlo Fiat Punto byla stanovena hodnota EES v technicky 
přijatelném rozmezí EES = 41 až 51 km/h (viz obr. 1–2, tab. 1). Dále 
jsou v tab. 1 uvedena vozidla Honda Civic a Ford Fiesta (obr. 3–4).
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2.1.3  Poškození vozidla Smart Roadster po předmětné DN
Okamžitá hmotnost vozidla = pohotovostní hmotnost vozidla 
+ 1 dospělá osoba => odhadovaná okamžitá hmotnost vozidla  
m = 865 + 75 = 940 kg (viz obr. 5).

2.1.4  Stanovení EES vozidla SMART Roadster
Vzhledem k tomu, že pro vozidlo SMART Roadster nejsou v EES 
katalogu dostupná vozidla s ním srovnatelná, nelze stanovit 

hodnotu EES, která by odpovídala úrovni jeho poškození s pomocí 
komparační metody podobně jako u vozidla Fiat Punto, viz výše. 
Z tohoto důvodu je pro stanovení EES zvolena alternativní metoda, 
která umožňuje přepočet EES na základě úrovně poškození obou 
vozidel, známé hmotnosti obou vozidel a známého EES vozidla 
Fiat Punto.

Stanovení úrovně poškození vozidel Smart Roadster a Fiat Punto
Na základě dostupné fotodokumentace byla zhodnocena úroveň 
poškození vozidel SMART Roadster a Fiat Punto, viz obr. 7. 

Průměrná hloubka trvalé deformace vozidla SMART Roadster 
byla stanovena na 0,56 m a vozidla Fiat Punto na 0,87 m.

Stanovení deformační energie vozidla Fiat Punto
Ze známé energetické ekvivalentní rychlosti EES vozidla Fiat Punto 
(EES = 46 km/h) a hmotnosti m = 1170 kg, viz tab. 1, lze stanovit 
deformační energii odpovídající plastické deformaci vozidla Fiat 
po střetu:

 2 21 1 1170 12,778 95 517 J
2 2DPE m EES= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = , (2)

kde:
 ED deformační energie (J),
 m hmotnost vozidla (kg) – vozidla Fiat = 1170 kg,
 EES energeticky ekvivalentní rychlost vozidla (m/s) – 

vozidla Fiat = 46 km/h = 12,778 m/s.
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Obr. 1  Fiat Punto – poškození vozidla po dopravní nehodě.
Fig. 1  Fiat Punto – vehicle damage after traffic accident.

Obr. 2  Fiat Punto, EES 55km/h, Hmotnost 947 kg.
Fig. 2  Fiat Punto, EES 55km/h, Mass 947 kg.

Obr. 3  Honda Civic, EES 49km/h, Hmotnost 985 kg.
Fig. 3  Honda Civic, EES 49km/h, Mass 985 kg.

Obr. 4  Ford Fiesta, EES 55km/h, Hmotnost 730 kg.
Fig. 4  Ford Fiesta, EES 55km/h, Mass 730 kg.
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Tab. 1  Tabulka EES.
Table. 1  EES Table.

Fiat Punto
EESetalon
[km/h]

metalon
[kg]

mvozidla
[kg]

EESvozidla
[km/h]

Fiat Punto 55 947 1170 49
Honda Civic 49 985 1170 45
Ford Fiesta 55 730 1170 43

Fiat Punto – vozidlo z předmětné DN
EESvozidla 46

technicky přijatelné rozmezí +/–10% 41 až 51

 EDE deformační energie odpovídající elastické – 
pružné deformaci XE vozidla,

 ED maximální deformační energie odpovídající 
maximální hloubce deformace X při 
střetu (ED=EDP+EDE).

Význam jednotlivých složek je podrobně zobrazen na obr. 8.
Na základě výše uvedené definice jednotlivých složek deformační 

energie lze pro vozidlo Fiat určit EDE a ED. Pro výpočet bude 
uvažován koeficient restituce k = 0,1; tato velikost je využívána 
pro většinu střetů vozidel:

 
2 2

2 2
95 517   0,1 965 J

1 1 0,1
DP

DE
E kE

k
⋅

= = =
− −

⋅
, (3)

 95 517 965 96 482 JD DP DEE E E= + = + = . (4)

Z odměřené průměrné hloubky plastické deformace vozidla Fiat 
XP = 0,87 m lze stanovit maximální hloubku deformace při střetu 
X a jí odpovídající hloubku elastické deformace XE .

Deformační energii vozidla při střetu lze rozdělit na 3 části, a to: 
 EDP deformační energie odpovídající plastické 

– trvalé deformaci XP, kterou lze odměřit 
na vozidle po střetu, 
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Obr. 5  Smart Roadster – poškození vozidla po dopravní nehodě.
Fig. 5  Smart Roadster – vehicle damage after traffic accident.

Obr. 6  Deformace přední části vozidla Smart Roadster.
Fig. 6  Frontal deformation of Smart Roadster.
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   0,87  0,1 0,097 m
1 1 0,1

P
E

X kX
k

⋅
= =

− −
⋅

= , (5)

 0,  87 0,097 0,967 mP EX X X= + = + = . (6)

Stanovení nárazové síly
Na základě výše vypočtených údajů lze sestrojit tuhostní 
charakteristiku, která je uvedena na obr. 9 a vypočíst maximální sílu 
Fmax, která, jak vyplývá ze třetího Newtonova zákona, je totožná 
pro obě vozidla, pouze opačného směru:

 2 2 96 482 199 549 N
0,967

D
max

EF
X
⋅ ⋅

= = = . (7)

Stanovení deformační energie vozidla SMART Roadster
Z odměřené průměrné hloubky plastické deformace vozidla 
SMART, XP = 0,56 m, lze stanovit maximální hloubku deformace 
při střetu X a jí odpovídající hloubku elastické deformace XE, při 
uvažovaném koeficientu restituce k = 0,1:

  . 0,56. 0,1 0,062 m
1 1 0,1

P
E

X kX
k

= = =
− −

. (8)

   0,56 0,062 m
1

P
P E

X kX X X
k

= + = = +
−

⋅ , (9)

Ze třetího Newtonova zákona akce a reakce vyplývá, že síla 
působící na obě vozidla během střetu je stejná a opačného směru, 
tedy výše vypočtená Fmax = 199 549 N.

Potom tedy maximální deformační energie vozidla SMART je:

  199 549 0,622 62 060 J
2 2

max
D

F XE ⋅ ⋅
= = = . (10)

Elastická a plastická složka deformační energie vozidla SMART 
je:

 2 2 . 62 060 . 0,1 621 JDE DE E k= = = , (11)

 0 62 060 621 61 439 J–DP DE E E= = − = . (12)
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Obr. 7  Zakreslení poškození vozidel Smart Roadster a Fiat Punto.
Fig. 7  Markup of vehicle deformation.

Obr. 8  Celková, plastická a elastická deformace a jí odpovídající 
deformační energie (pozn.: tuhost k – nejedná se zde 

o koeficient restituce).
Fig. 8  Total, pastic and elastic deformation and their deformation 

energy (note: stiffness k – not coefficient of restitution).

Obr. 9  Lineární tuhostní charakteristika.
Fig. 9  Linear stiffness charactetistic.
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Tuhostní charakteristika vozidel SMART Roadster a Fiat Punto
Na základě vypočtených deformačních energií jednotlivých vozidel, 
nárazové síly a hloubek deformací je sestrojena lineární tuhostní 
charakteristika odpovídající předmětnému střetu, viz obr. 10.

Stanovení EES vozidla SMART Roadster
Z plastické složky deformační energie vozidla SMART a jeho 
okamžité hmotnosti je následně vypočtena jeho energetická 
ekvivalentní rychlost EES:

    2 2  61 439 11,43 m/s 41 km/h
940

DPEEES
m

⋅ ⋅
= = = = , (13)

s technicky přijatelným rozmezím ±5 km/h
Pro vozidlo SMART Roadster byla stanovena hodnota EES 

v technicky přijatelném rozmezí EES = 36 až 46 km/h.

3.  ZáVěr

V článku je uvedena metoda pro stanovení parametru EES 
u atypického – sportovního vozidla, pro něž jsou konvenční metody 
EES obtížně využitelné. Předmětná metoda stanovení EES je 
využitelná v případě analýzy střetu dvou vozidel, z nichž alespoň 
u jednoho z nich lze parametr EES určit. Nezbytnou součástí 
výpočtu je pak známá hloubka deformací jednotlivých vozidel 
a jejich hmotností. 
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Obr. 10 Lineární tuhostní charakteristika vozidel Smart Roadster a Fiat Punto.
Fig. 10  Linear stiffness characteristic of Smart Roadster and Fiat Punto.
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