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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou určování rychlosti při tečných kolizích dvou vozidel. 

V teoretické části je jednak popsána již dostupná literatura a jednak příprava znaleckého experimentu. 

V praktické části je popsán samotný experiment. Jeho výsledky jsou následně zpracovány a porovnány 

s literaturou v teoretické části. Cílem práce je rozšířit znalosti o tečných střetech a omezit chybovost při 

určování nehodového děje ve znaleckých posudcích nebo škodných událostí v pojišťovnách. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Střet; tečný střet; poškození; vozidlo; analýza poškození 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the problem of speed determination during tangent collisions of two 

vehicles. The theoretical part describes the available literature and the preparation of an expert experiment. 

The practical part describes the experiment itself. Its results are processed and compared with the literature in 

the theoretical part. The aim of work is to extend knowledge about tangent collisions and reduce the error rate 

in determining crash in the expert analysis or claims in insurance companies. 
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Crash; tangent crash; damage; vehicle; damage analysis 
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1. ÚVOD 

Přesnost a věcná správnost posouzení dopravní nehody znalcem nebo zaměstnancem 

pojišťovny má značný vliv na posouzení daného skutku, míry zavinění, popřípadě i protiprávního jednání. 

V dnešní době se téměř každý občan nebo někdo z jeho blízkého okolí účastnil nějaké dopravní nehody. 

Proto kvalitní a dobře zpracovaný posudek dopravní nehody pomáhá udržovat „důvěru“ občana 

v instituce obecně. 

Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven prověřily za rok 2017 celkem 18 141 

podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody v úhrnné hodnotě 1,23 mld. Kč. 

Většina z odhalených pojistných událostí byla z oblasti pojištění vozidel. Počet případů u pojištění vozidel 

meziročně vzrostl o 37 % na téměř 8 000 případů ve výši téměř 361 mil. Kč. To znamená meziroční nárůst 

o 9 %. V rámci pojištění vozidel narůstá množství šetřených případů zejména u majetkových škod 

povinného ručení (o 59 %), u rizika havárie z havarijního pojištění (o 24 %), naopak klesá počet případů 

u škod na zdraví z povinného ručení (o 17 %) a případů odcizení vozidel (o 35 %). Za toto protiprávní 

jednání hrozí odnětí svobody až na 10 let nepodmíněně! [1] 

Tečné střety se mohou vyskytnout v mnoha oblastech silniční dopravy, jako je například změna 

jízdního pruhu v provozu na pozemních komunikacích s vyšším počtem jízdních pruhů. Takové kolize se 

navíc vyskytují ve všech rychlostních pásmech od nejvyšších rychlostí na dálnicích přes střední 

v městském provozu až po nízké rychlosti při parkovacích manévrech. U vyšších rychlostí lze 

předpokládat, že zavinění nebylo úmyslné, naopak u nehod parkovacích již je nutné úmysl zvážit. 

Vyhodnocování nehod má význam zejména pro znalce v oboru dopravních nehod, ale i u zaměstnanců 

pojišťoven a Policie ČR. 

Velká část pojistných podvodů ohledně poškození dopravních prostředků patří spíše do oboru 

tzv. „malých kolizí“. S pomocí tzv. simulace nehodového děje se často nedaří splnit znalecký úkol, neboť 

nejsou determinovány konečné polohy vozidel anebo determinovány jsou, ale záleží pouze na vůli řidičů, 

kde odstaví svá vozidla. Při různých „ťukancích“ bývají změny hybností či absorpce deformační energie 

u vozidel zanedbatelné, navíc v drtivé většině případů nevznikají na vozovce žádné stopy. Proto je často 

nemožné nalézt technickou relevanci děje pomocí fyzikálních metod, které jsou založeny právě na změně 

pohybového stavu vozidel, energetické bilanci a korespondenci stop. [2] 

Jediným řešením problému tedy zůstává analýza poškození vozidel. Proto je tato práce 

experimentálního charakteru a je také sumační prací německých a slovenských kolegů. Měla by sloužit 

odborníkům ze znalecké i pojišťovací praxe ke zjednodušení a upřesnění určování průběhu konkrétních 

nehod, případně odhalování sporných škodných událostí.  
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Úkolem této práce je výzkum a vyvození závěru na základě charakteru poškození u tečných typů 

kolizí mezi dvěma vozidly. Bylo provedeno několik systematických nárazových zkoušek pod úhlem 8° při 

proměnných rychlostech. V průběhu práce jsou analyzovány naměřené hodnoty parametrů a poškození 

náležící příslušným nárazovým zkouškám. 

Cíle výzkumu vycházejí z konkrétních problémů a potřeb praxe. Následná praktická použitelnost 

výsledků výzkumu by mohla být pro podobné typy prací velmi důležitá. Stěžejní inspirací problematiky 

tečných střetů byla práce pana D. Schrödera a pana V. Rábka.
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2. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 

2.1. Všeobecná problematika tečných střetů 

Jedním z nejčastějších záměrně vyvolaných kolizí dopravních prostředků jsou tečná najetí. 

U tohoto typu nehod je velmi obtížné rozlišit, zdali je nehoda zaviněna úmyslně nebo neúmyslně. Škody 

způsobené na vozidle vyvolávají dojem vysokých nákladů na opravy, které byly vyčísleny pojišťovnami 

nebo znalci. Podle odborného posouzení se poškozené díly (dveře, blatníky apod.) musí vyměnit. Avšak 

skutečná cena opravy může být mnohonásobně nižší než odhad vzniklé škody. V praxi ale navzdory 

odbornému posouzení jsou vozidla opravována tou nejekonomičtější cestou. To znamená, že se 

případné deformační vyboulení vyrovnají, další poškození se přetmelí a všechny díly se přelakují. Navíc 

lze očekávat nepříliš rozsáhlé poškození vozidla, které nehodu zapříčinilo. Ohraničená oblast poškození 

tohoto vozu se nejčastěji vyskytuje na jednom z jeho rohů a bočních ploch předního nárazníku. Dále 

jsou tečné kolize dobře technicky proveditelné a nepředstavují velké zdravotní riziko pro řidiče ovládající 

vozidlo, které střet zavinilo. [3] 

V těchto případech nedochází k charakteristickému otisku tvaru vozidla do vozidla 

spolukolidujícího. Nevzniká ani zjevné tvarové uspořádání stop a deformací (například otisky dílů nebo 

částí vozidel). Přesto však problematiku analýzy vzájemnosti deformací vozidel lze využít, budeme-li 

respektovat základní principy analýzy. V případě, že jsou známa poškození obou vozidel a jsou potvrzena 

dostatečným množstvím fotodokumentace, lze posuzovat korespondenci poškození vzhledem k tvarům 

vozidla, které nehodu zavinilo. To znamená, že lze vyloučit poškození, která již na vozidlech byla před 

nehodou, a nezahrnovat je tak do kalkulací odhadu škody. Nejistoty, které je třeba zvažovat, pak často 

vedou k neuspokojivým výsledkům ohledně posouzení kompatibility vzniklých poškození a deformací. 

Neboť nelze vyloučit ani dokázat, že určitá poškození vznikla právě při konkrétní dopravní nehodě, jak 

může být tvrzeno účastníky kolize. [3] 

U těchto typů kolizí nelze obvykle využít fyzikálních zákonů jako u případů se značnými změnami 

rychlostí nebo směrů pohybů vozidel. A tudíž není možná ani přesná rekonstrukce z důvodu chybějících 

brzdných stop pneumatik, které vznikají pouze u nehod s vyššími nárazovými rychlostmi. Jediným 

a konkrétním způsobem pro řešení daného problému je analýza poškození vozidel. [4] 

 



 

15 

2.2. Manipulované tečné kolize 

Osoby, snažící se zmanipulovat dopravní nehodu ve snaze se obohatit, páchají trestný čin. 

Pojistnou událost však musíme posuzovat každou individuálně, jelikož ne každá nehoda musí být 

pojistným podvodem. [5] 

Pojišťovna po předložení potřebných dokladů o vozidle posuzuje škodní událost. Dále provede 

prohlídku poškozených vozidel a po této fázi řešení může vzniknout podezření, zdali nehoda je či není 

manipulovanou škodní událostí. V případě, že vznikne na základě obhlídky vozidla podezření, pojišťovna 

zpravidla pověří znalce z oboru posouzením daného případu. Právo na zhotovení znaleckého posudku 

má i poškozený. [5] 

Běžným způsobem páchání pojistných událostí podvodů jsou parkovací nehody. Cílem osob 

konající tento trestný čin je především maximalizovat zisk a zároveň minimalizovat odhalení pojistného 

podvodu i možných komplikací. Jak je zmíněno výše (kap. 2.1), pojistné plnění může být totiž 

mnohonásobně vyšší než cena skutečné opravy. [5] 

Manipulovat škodní událostí je možné několika způsoby: 

• úmyslným vyvoláním 

• fingováním 

• fikcí 

• vyprovokováním dopravní nehody 

• využitím dopravní nehody [5] 

2.2.1. Úmyslně vyvolaná škodní událost 

Takovým případem je například ten, když se pachatelé dohodnou na místě, čase a plánu nehody. 

Vzájemná kolize pak může být vykonána střetem dvou i více vozidel nebo nárazem do jiného objektu. 

[5] 

2.2.2. Fingovaná škodní událost 

Takovou škodní událost nazýváme tehdy, pokud je celá kolize zinscenovaná. Již předem 

poškozená vozidla jsou nastavena do konečných poloh a až poté je událost hlášena pojišťovně. [5] 

2.2.3. Fiktivní škodní událost 

Fiktivní událost se podobná fingované škodní události, ovšem vozidla ani osoby se v nahlášený 

čas a na nahlášeném místě nikdy nevyskytovaly. [5] 
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2.2.4. Vyprovokovaná dopravní nehoda 

Pachatelé vyhledají místa častých nehod, málo nebo vůbec značené křižovatky nebo 

nepřehledné úseky komunikací. Následně využijí chyb ostatních řidičů k tomu, aby vznikla dopravní 

nehoda a z hlediska dopravních předpisů bylo zavinění přisuzováno jinému řidiči. [5] 

2.2.5. Využitá dopravní nehoda 

Takové případy mají za cíl v rámci skutečných poškození z dopravní nehody zahnout i poškození, 

která při dané dopravní nehodě nevznikla. Pachatel pojišťovně nahlásí i poškození staršího charakteru, 

které nemají s hlášenou nehodou nic společného. [5] 

 

2.3. Struktura tuhosti v oblasti boku osobního vozidla 

Při kontaktu dvou vozidel vznikají trvalé deformace různých hloubek. Rozdílné deformace jsou 

zapříčiněny nehomogenní tuhostí karoserie, ač se karoserie jeví jako homogenní. Dále k tomu přispívá 

i pružné zavěšení karoserie vozidla způsobující vzájemné pohyby. [3] 

Základem ochrany posádky každého automobilu je karoserie. Karoserie jako nosná část 

konstrukce zahrnuje mnoho součástí jako jsou například dveře, střecha, kapota či zadní dveře. Tyto 

součásti se pak skládají z několika klíčových částí a mnoha dalších (obr. 1). [6] 

 

Obr. 1 Klíčové komponenty karoserie [6] 

Pro potřeby této diplomové práce jsou důležité především boční sloupky, které se odpředu značí 

A, B a C. Společně s prahem mají tyto součásti pojmout maximální možnou míru energie při co nejmenší 

deformaci, aby posádka zůstala ochráněna. Dalším neméně důležitým prvkem jsou výztuhy dveří, 

protože právě dolní polovina dveří je ve výšce předního nárazníku vozidla. Tato zóna musí při nárazu 

odolat bez větších trvalých deformací, kdy na posádku působí nebezpečné boční zrychlení. Nenazývá se 

proto zónou deformační, ale bezpečnostní. [6] 



 

17 

2.3.1. Základní požadavky na karoserie: 

• ochrana řidiče a cestujících i nákladu před povětrnostními vlivy 

• přehlednost všech kontrolních orgánů a zařízení 

• bezpečný výhled z vozidla do všech směrů 

• účelnost tvaru a provedení karoserie 

• příznivé teplotní podmínky pro řidiče a přepravované osoby 

• omezení hluku (vnitřního pro ochranu posádky, vnějšího pro ochranu osob mimo 

vozidlo) 

• omezení vibrací 

• správné tvarování sedadel a jejich prodyšnost 

• dosažitelnost všech ovládacích prvků z místa řidiče 

• estetika interiéru 

• uspořádání a tvarové řešení přístrojů a zařízení, proti zranění posádky 

• omezení následků nehody (tuhý skelet s deformovatelnou přídí a zádí, zadržovací 

systémy, bezpečnost skla, bezpečnost řídícího ústrojí, zádržné systémy) 

• aerodynamická stabilita 

• vysoká životnost a spolehlivost 

• estetika vnějšího tvaru karoserie [6] 

 

2.4. Rozpoznání směru prokluzu při tečné kolizi 

Směr působení síly má význam nejen při objasňování pojistných událostí, ale i u dalších otázek, 

které vyvstávají při analýze silničních dopravních nehod. Existují čtyři možnosti, jak zjistit směr skluzu při 

tečném typu kolize: 

• uspořádání deformací plechových dílů 

• průběh škrábanců a rýh v okolí slícování dílů karoserie 

• ulpění vozidlového laku v prostoru spojů dílů 

• mikrostruktura povrchu laku [3] 

2.4.1. Uspořádání deformací plechových dílů 

Tato nejpoužívanější metoda může poskytnout spolehlivé informace i bez reálného prohlídky 

vozidla a to pouhým prozkoumáním fotodokumentace. Jediným potřebným předpokladem jsou 

výraznější deformace. V ostatních případech je nutné provést prohlídku vozidla, aby byly zajištěny 

potřebné důkazy v podobě fotografií nebo demontáží poškozených dílů. [3] 
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Pokud jsou poškození rozsáhlejšího charakteru, to znamená kapsovitého nebo pytlovitého 

profilu deformace, promáčknutí neprobíhá symetricky. Nejdříve postupně narůstá a těsně před tuhou 

částí karoserie (například B sloupek) dosáhne hloubka promáčknutí svého maxima a dobíhá ostřejším 

obloukem k okraji části karoserie (například dveří). Tento tvar se podobá výše zmiňovaným tvarům 

naplněného pytle nebo kapsy. [3] 

2.4.2. Průběh škrábanců a rýh v okolí slícování dílů karoserie 

V případě menších a spíše plošných poškození (škrábanců) bez hlubších deformací je při tečném 

střetu důležitý průběh škrábanců zejména v oblasti přechodů dílů karoserie (například oblast mezi 

dveřmi a předním blatníkem na obr. 2). Obecně lze tedy říci, že nejlepší oblast pro určení směru skluzu 

je v přechodových spojích jednotlivých dílů karoserie. Nedojde-li k vzniku popsaných stop, lze určit směr 

skluzu pouze na základě detailní prohlídky vozidla. [3] 

 

Obr. 2 Průběh škrábanců a rýh v oblasti spoje dílu karoserie [2] 

2.4.3. Ulpění materiálu v prostoru spojů dílů 

Dále se při tečných kolizích vozidel objevují na boku zasaženého vozidla úlomky laku z vozidla 

spolukolidujícího. Nejčastěji lze úlomky najít ve spojích dílů karoserie nebo na blatnících. Ulpělé částice 

se zpravidla nacházejí na protilehlé straně směru nárazu. Podobný typ ulpění částic však nelze najít na 

protilehlém okraji dílu (obr. 3). Nevýhodou této metody určování směru tečného střetu je ten, že částice 

na karoserii příliš dlouho a pevně nedrží. Stopy vystavené povětrnostním vlivům již po několika málo 

týdnech nelze nalézt. [3] 
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Obr. 3 Ulpění plastových částic v prostoru mezi díly karoserie [Archiv Ing. V. Rábka, Ph.D.] 

2.4.4. Mikrostruktura povrchu laku 

Pokud ani jednu metodu nelze využít, lze směr skluzu určit pomocí struktury povrchu 

v mikroskopickém měřítku. Dobrým indikátorem jsou částice prachu a zrnek písku, které se v hojné míře 

vyskytují na lakovaných površích. Když se dva lakované povrchy o sebe třou, hrubé částice se zaryjí 

hluboko do měkkého povrchu laku a zanechají po sobě až několik centimetrů dlouhou rýhu (obr. 4). Tyto 

rýhy lze spatřit pomocí lupy nebo vyfotografovat je pomocí mikroobjektivu. Dále se na povrchu laku 

mohou vyskytovat rýhy od disku kola nebo tmavé stopy po pneumatikách, které mají svůj 

charakteristický tvar vzhledem k pohybu obou vozidel. [3] 

 

Obr. 4 Mikrostruktura povrchu laku [3] 
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2.4.5. Otěr pneumatik na karoserii vozidla 

Dalším z možných faktorů, ze kterých lze určit směr tečné kolize, je otěr pneumatik. Ten se vždy 

projeví jako třecí stopa na boku karoserie způsobená boční stěnou pneumatiky a má obloukovitý tvar 

(obr. 5). Geometrie stopy závisí především na průměru a počtu otáček kola, tedy na úhlové a translační 

rychlosti. Translační rychlost přesně odpovídá rozdílu rychlostí mezi příslušnými vozidly. [4] 

Ve skutečné nehodě je ovšem mnoho dalších faktorů, které ovlivňují geometrii reálných oblouků 

na karoserii. Mezi další faktory se řadí například konstrukce částí vozidla, které se dostaly do kontaktu 

s kolizním vozidlem, ale i řízení a dynamické procesy. [4] 

 

Obr. 5 Třecí stopy po kontaktu s pneumatikou traktoru [4] 

 

2.5.  Dynamický pohyb vozidla 

Vozidla jsou z většiny případů vybavena pružinami. Jejich hlavní funkcí je zajištění neustálého 

kontaktu kola s vozovkou. U tečných střetů, které mohou na rozdíl od rázů bez skluzu trvat od několika 

desetin sekundy až do řádu jednotek sekund, však může způsobit příčný kyv vozidla. Síly působící na 

bok vozidla způsobí vypružení nebo propružení jednotlivých rohů vozidla nebo celého boku, což má za 

následek stoupající nebo klesající kontaktní stopy způsobené druhým vozidlem. [3] 

Dalším prvkem, který může takovéto stopy zapříčinit jsou pneumatiky vozidla. Ty mají 

nezanedbatelnou elasticitu v příčném střetu. Při příčném zatížení pneumatika mění tvar a po pominutí 
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zatížení se opět vrátí do původního tvaru (obr. 6). Tento efekt pro potřeby diplomové práce budeme 

nazývat „zapružení do strany“. [3] 

 

Obr. 6 Deformace pneumatiky při příčném zatížení [3] 

Reálný tečný střet probíhá tak, že se po skluzném kontaktu nejprve přes tužší díly vozidlo oddálí 

a následně se po propružení vrátí nazpět a opět se vzájemně kontaktují s ještě hlubší deformací. To lze 

vysvětlit tak, že konstrukce pruží jako celek včetně elasticity kovových částí, pružin, pneumatik atd. [3] 

2.5.1. Vlastní frekvence příčného klopení 

Při tečných kolizích často můžeme viditelně rozpoznat sinusoidální dřecí stopu (obr. 7). Ta je 

způsobena vlastní frekvencí příčného klopení karoserie. Podle zjištění z měření vlastní frekvence několika 

desítek vozidel spoluautorů M. Becke, S. Werner, T. Hoger se pohybuje od 1,8 – 2,2 Hz. Dále je potřeba 

znát takovou délku rycí stopy, která bude odpovídat celé nebo alespoň části fáze harmonického kyvu (tj. 

poloviny nebo čtvrtiny kyvu). Podle těchto hodnot se dále vypočítává střetová rychlost vozidla 

s dostatečnou přesností. [7] 
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Obr. 7 Vlnovitý průběh rycích stop na boku zaparkovaného vozidla [7] 

Vozidlo muže vykonávat rotační pohyb kolem tři os viz. obr. 8: 

• stáčení – rotace kolem svislé osy vozidla 

• klonění – rotace kolem příčné osy vozidla 

• příčné klopení – rotace kolem podélné osy vozidla [7] 

 

Obr. 8 Osy rotace vozidla [7] 
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Pokud systém neobsahuje tlumící prvky, kmitání odpovídá sinusoidě, kterou lze popsat pomocí 

doby kyvu (kmitu) a velikosti amplitudy. V praxi vozidlo obsahuje tlumící prvky jako jsou tlumiče, které 

tlumí nejen vertikální pohyb karoserie, ale také ostatní pohyby jako je klonění a klopení. Další tlumení 

nastává díky působení tření a aerodynamického odporu. Důsledkem v praxi tedy není amplituda 

sinusoidy konstantní, ale v průběhu času klesá až do klidového stavu (obr. 9). [7] 

 

Obr. 9 Útlum harmonických kyvů s přibývajícím časem [7] 

Z měření vlastních frekvencí různých automobilů autorů zmíněných v této kapitole výše vznikly 

grafy, které znázorňují naměřenou frekvenci každého vozidla. Na obr. 10 je graf vozidel z nižší třídy, které 

mají frekvenci příčného kmitání 1,8 ± 0,2 Hz. Na obr. 11 je graf vozidel z kategorie střední třídy, jejichž 

frekvence se pohybuje 2,0 ± 0,2 Hz. [7] 
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Obr. 10 Frekvence příčného naklápění karoserie podle modelu v nižší třídě [7] 

 

Obr. 11 Frekvence příčného naklápění karoserie podle modelu ve střední třídě [7] 
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Výpočet rychlosti v době střetu po dosazení času kyvu, který je vypočítán z frekvence a délky 

kyvu: 

 𝑡 = 𝑘 ∗
1

𝑓
 Rovnice 1 

 𝑣 =
𝑠

𝑡
 Rovnice 2 

kde:  

 k – počet kyvů na změřené délce 

• pro jeden celý kyv se 𝑘 = 1 

• pro polovinu kyvu se 𝑘 = 0,5 

• pro čtvrtinu kyvu se 𝑘 = 0,25 

 t – čas kyvu 

 f – frekvence daného vozidla 

 s – délka kyvu 

 v – diference kolizní rychlosti [7] 

Čím menší je délka rycí stopy, tím je výsledná rychlost méně přesná. Proto je nejvhodnější použití 

metody u delších sinusoidních rycích stop. [7] 

Metoda harmonického kmitání má i svá úskalí. Musí se jednat o „pravou“ sinusoidu. V reálné 

praxi se může stát, že rycí stopa ve tvaru sinusoidy nemusí být uskutečněna příčným kmitáním vozidla, 

nýbrž křivkou opisující tužší části vozidla (například výztuhy dveří na obr. 12). V těchto případech nelze 

metoda použít. [8] 

 

Obr. 12 Obloukovitá rýha vlevo opisuje výztuhu dveří na fotografii vpravo [8] 

Další situací, kde je možné nalézt „falešnou“ sinusoidální rycí stopu, je například skluz 

přecházející po výškově formovaném díle jako je blatník. Tento díl, narozdíl od výztuhy dveří, nemusí být 
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vysoce pevný. Rycí stopu očekávaného tvaru způsobuje tvar dílu. Na obr. 13 je ve žlutě ohraničeném poli 

jasně vidět obloukovitá dřecí stopa, která je ovšem způsobena čistě horizontálním skluzem, nikoliv 

vlastním kmitáním vozidla. [8] 

 

Obr. 13 Další příklad falešné obloukovité stopy [8] 

Poslední variantou, kde nelze využít metodu harmonického kmitání, jsou nehody, u kterých se 

vozidla nerozkývala a tím nevznikla sinusoida. Nelze tedy uvažovat, že rozdíl střetových rychlostí byl 

velmi vysoký. Nemusí vzniknout vertikální složky sil, které by vozidlo rozkmitaly v příčném směru, a tedy 

sinusoidální dřecí stopa nevzniká. [2] 

 

2.6. Závěry podobných prací 

2.6.1. Diplomová práce – Schröder „Experimentální výzkum pro rekonstrukci 

rychlosti srážky u tečných kolizí vozidel podle analýzy poškození a počítačové 

simulace“ [9] 

Diplomová práce pana Schrödera se taktéž zabývá tečnými kolizemi, ovšem s diferenčním úhlem 

mezi vozidly 3°. Výsledkem práce mělo být vyjasnění závislosti rychlosti srážky a vzniklých poškození. [9] 

Pro dosažení srovnatelných výsledků diplomant použil pokaždé stejný typ vozidla (Opel Corsa). 

Dále pro porovnatelnost výsledků byl určen stejný bod nárazu i svírající úhel nárazového vozidla. Místo 

prvotního kontaktu se nacházelo těsně před zadní nápravou proto, aby se minimalizovalo riziko 

zaklesnutí vozidel v zadní části a tím se znemožnilo poškození po celé podélné straně vozidla. Hodnoty 

rychlostí vozidel u jednotlivých měření byly navrženy 10 km/h, 20 km/h, 30 km/h a 45 km/h. Testy byly 

v době střetu prováděny bez tlaku na věnec volantu a bez akcí na brzdový pedál, aby nedošlo k ovlivnění 

výsledků. [9] 
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Pro úplnou dokumentaci bylo nezbytné zajištění klasické fotodokumentace, ale i videozáznamu 

pořízeného z výšky kolmo na kolizní bod. Aby byla zajištěna i dokumentace konečných poloh vozidel 

a pozice úlomků, na asfaltové ploše byl naznačen rastr se vzdálenostmi mezi body 1 m a také vyznačený 

kolizní úhel tak, jak je to vyobrazeno na obr. 14. Ovládání vozidla bylo zajištěno řidičem, který projížděl 

mezi kužely určující správné nasměrování vozidla do předem určeného místa střetu. [9] 

 

Obr. 14 Příprava plochy, vodící pruh a nastavení vozidla na úhel 3° [9] 

Jednou z mnoha vyhodnocovaných dat byla analýza podélného a příčného zrychlení a následně 

i jejich složky rychlostí. Měření dat probíhalo za pomoci UDS zařízení, z kterého se získala data pomocí 

softwaru UDS Science a následně upravována v aplikaci Microsoft Excel (obr. 15). Z dat pan Schröder 

určoval jednotlivé fáze pohybu vozidla, fáze střetu (tj. Pre-Crash-Phase, In-Crash-Phase, Post-Crash-

Phase) nebo špičky hodnot zrychlení. Zároveň diagram srovnává s tím, co se podle videozáznamů 

s vozidlem v danou chvíli dělo. Všechna zjištěná data a hodnoty z crashtestů sumarizoval do přehledných 

tabulek, kde uvádí časy špiček zrychlení, předstřetové i postřetové rychlosti, vzdálenosti konečných 

poloh a průměrné, minimální i maximální zrychlení.  
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Obr. 15 Ukázka vyhodnocení dat z UDS zařízení (Překlad: Langbeschleunigung = Podélné zrychlení, 

Querbeschleunigung = Příčné zrychlení, Berechnete Geschwindigkeit = Vypočítaná rychlost) [9] 

Na obrázku 16 je zaznamenáno poškození jedoucího vozidla. Z jednotlivých obrázků lze 

rozpoznat rozsah poškození, který je omezen na přední blatník, krajní část nárazníku a levé přední kolo. 

Na obrázku 17 je fotodokumentace stojícího vozidla. Poškození se vyskytuje po celém boku vozidla, od 

zadního kola po přední kolo a blatník. 
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Obr. 16 Crashtest 1 – poškození jedoucího vozidla [9] 

 

Obr. 17 Crashtest 1 – poškození statického vozidla [9] 

Reálné modely se poté pokouší převést do simulačních programů pomocí nejrůznějších modelů 

od základních až po složitější na bázi metody konečných prvků. [9] 

Například metoda Kudlich-Slibar je poměrně jednoduchá metoda, která umožňuje výpočet 

parametrů post-kolizního pohybu vozidla na základě daných jízdních podmínek, které ovšem musí být 

známy nebo alespoň předpokládány. Model je založen na myšlence zjednodušit proces na jeden bod 

v čase, předpokládá se nekonečně krátký čas srážky a nepřihlíží se pohybu vozidel během kontaktu. 
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Výsledná síla nárazu má působiště v jediném bodě a všechny ostatní síly včetně interakce mezi vozovkou 

a pneumatikami se neuvažují. Zjednodušení celého procesu má za následek možnou nepřesnost 

vzhledem k malému počtu vstupních informací. Tato metoda se po aplikaci s naměřenými daty jeví podle 

Schrödera jako nepoužitelná. Simulace zásadním způsobem neodpovídala reálnému průběhu nehody. 

[9] 

Složitější varianta simulace tečného střetu je pomocí síťového modelu, tzv. „Mesh-model“. 

Model vozidla je již trojrozměrný a jeho obrysy jsou vykresleny pomocí ploch a uzlů. Uzly reprezentují 

možné kontaktní body, kterým je možné přiřadit specifické vlastnosti jako je tuhost, restituce nebo tření. 

Z deformace každého uzlu je vypočítávána síla v příslušném bodu kontaktu. Jako u předchozího modelu 

nelze jednoduše využít tuto metodu. Sice je možné upravit tuhost jednotlivých oblastí karoserie, ale 

takový zásah není jednoduchý, protože by musel být celý model vozidla přeprogramován. [9] 

Tření v kontaktní zóně je definováno koeficientem tření µ. Vypočítá se jako podíl tangenciální 

a normálové složky deformační síly. V závislosti na tom, jak silně do sebe vozidla pronikla, bude 

koeficient tření větší nebo menší. Podle metody Burg se předpokládají hodnoty µ < 0,6 pro nárazy bez 

zavlečení a µ > 0,6, pokud se vozidla vzájemně zaklesnou do sebe navzájem. Pro optimalizaci simulace 

může uživatel předpokládat tření u nárazů se zavlečením hodnoty 0,8 < µ < 1. [9] 

Koeficient restituce vyjadřuje elastičnost rázu, což je poměr impulsů tělesa v restituční 

a deformační fázi. Rozmezí dosahovaných hodnot je od 0 do 1. Koeficient restituce 0 znamená, že se 

jedná o úplně plastický ráz, 1 dokonale elastický. Nejčastěji se v reálných situacích se hodnoty pohybují 

od 0,05 do 0,25. [10] 

Závěrečným zjištěním práce bylo, že rekonstrukce kolizí nezávisí pouze na rychlosti, ale i na místě 

prvního nárazu a úhlu vozidel navzájem. Také brzdění a chování řízení v In-Crash-Phase se liší. 

Důsledkem různých rychlostí a výsledných bočních průniků mohou být mírně odlišná místa primárního 

střetu. [9] 

Všechny experimenty ukázaly několik společných vlastností. Po prvotním nárazu do míst zadní 

nápravy následoval boční posun stacionárního vozidla a také zaklesnutí předních kol v konečné fázi 

střetu. Zatímco charakteristiky poškození jsou ve všech rychlostech podobné, intenzita poškození byla 

s rostoucí rychlostí výraznější. Škrábance jsou ve všech experimentech přímé bez rozdílů. Pouze u nejnižší 

rychlosti byly zaznamenané mírně zvlněné škrábance. Z dat zařízení UDS vyplynulo, že zpomalení se 

během všech nárazových zkoušek pohybovalo od 5,80 ms-2 do 7,60 ms-2 a rychlosti se snížily o 9 až 

12 km/h. Tyto hodnoty mohou podle p. Schrödera odborníci využít při rekonstrukcích podobných 

nehod. [9] 
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Bylo také prokázáno, že uplatnění základních simulací v programu PC Crash metodou Kudlich-

Slibar vede k nereálným výsledkům. Odborník může provádět simulaci jen s vědomím kolizního procesu 

a po pečlivém přezkoumání poškození. Dále mu musí být jasné, jaký význam a účinek mají vstupní 

parametry. Pouze tehdy je možné provést simulaci s dobrou aproximací a reálnými výsledky. [9] 

2.6.2. Závěrečná práce – Bučko „Znalecký experiment, strety bokov vozidiel pod 

uhlom 5° pri rôznych rýchlostiach“ [11] 

Tato diplomová práce systematicky navazuje na předchozí práci pana Schrödera. Podmínky testů 

jsou téměř shodné, liší se pouze ve střetovém úhlu, který byl zvolen na hodnotě 5°. Použitá vozidla byla 

zvolena z nižší i střední třídy. Z nižší třídy to bylo jedno pětidveřové a jedno třídveřové vozidlo Ford 

Fiesta, ze střední třídy to byla dvě vozidla Renault Laguna. Hodnoty rychlostí byly zvoleny 15 km/h, 

25 km/h, 35 km/h a 45 km/h. Místo střetu bylo zvoleno stejné, tedy oblast před zadní nápravou. 

 

Obr. 18 Příprava plochy, vodící pruh a nastavení vozidla na úhel 5° [11] 

Plocha byla připravena podobným způsobem. Na asfalt byl naznačen rastr s rozmístěním bodů 

1 𝑚 × 1 𝑚 (obr. 18). Vedení jedoucího vozidla bylo vyřešeno vodící tyčí umístěné na konci asfaltové 

plochy (vyznačeno na obr. 19 v červeném rámečku) a na čelní sklo byl s pomocí dvou pásů lepící pásky 

vytvořen úzký průzor. [11] 
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Obr. 19 Řešení navádění jedoucího vozidla do místa primárního kontaktu [11] 

Vyhodnocení dat spočívalo v detailní analýze poškození jednotlivých vozidel a zavlečení trosek 

po nárazu. Dále zjištění střetových rychlostí a konečných poloh statických vozidel. Navíc se ještě okrajově 

zabýval otisky pneumatik jedoucího vozidla na statickém vozidle. Všechna poškození názorně a velmi 

přehledně sumarizoval do grafiky na obr. 20. [11] 

 

Obr. 20 Graficky vyznačená poškození vozidel [11] 

Z výzkumu pan Bučko usoudil, že lze získat informace o místu primárního kontaktu, průběhu 

kolize, charakteristickém poškození na obou vozidlech a vzdálenosti zavlečení trosek. Dále usoudil, že 
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při nižších rychlostech střetu dochází k plošnějším škodám, u vyšších rychlostí se míra poškození 

zmenšovala a vznikala intenzivnější poškození. Ovšem pro vytvoření konkrétní závislosti by bylo třeba 

mnohem víc experimentálních měření. [11] 

Dalším získaným faktem je, že rychlost nárazu není přímo závislá na délce zavlečení trosek. Ani 

z délky podélného nebo příčného posunutí vozidla nelze usuzovat, že je zde závislost na rychlosti nárazu. 

Hodnoty posunutí se napříč rychlostmi v podélném směru pohybovaly od 0 do 12 cm, v příčném od 4 

do 12 cm u předního kola a u zadního od 0 do 12 cm. [11] 

 

2.6.3. Závěrečná práce – Duscha „Vliv zásahů řidiče do řízení vozidla na charakter 

vzniklých škod při tečné kolizi dvou osobních vozidel“ [12] 

Jako dvě předchozí práce se i tato zabývá tečnými střety a na základě charakteru poškození 

vozidel se snaží vyvodit závěry ohledně zásahů řidiče do řízení v případech takovýchto střetů. Komplexní 

výzkum zahrnuje celkem 12 nárazových zkoušek s 12 vozidly o hmotnostech od 770 do 1150 kg. Aby byl 

zachován rozsah zkoušek, ovlivňující parametry byly odstupňovány tak, aby byl pokryt celý definiční 

obor. [12] 

Nárazové rychlosti se pohybovaly ve dvou pásmech, 10-15 km/h a 20-25 km/h. Úhel svírající osy 

vozidla byl variován od 5°, přes 15° do 25° (obr. 21) a posledním proměnlivým kritériem byl zásah řidiče 

do řízení v době střetu, což má simulovat úmyslné nebo neúmyslné najetí. [12] 
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Obr. 21 Konfigurace nárazových zkoušek [12] 

Vedení vozidel do potřebného místa střetu byly zajištěné europaletami, které řidiči měly 

usnadnit prostorovou orientaci. První kontakt vozidel se nacházel v oblasti přední části zadního blatníku. 

Během kontaktu řidič svíral věnec volantu normální silou a pro reálnou simulaci sundal těsně po prvním 

kontaktu nohu z plynového pedálu. Brzdný pedál jím byl stlačen až po vzájemném oddělení vozidel. 

U nárazových zkoušek s protiřízením proti zaparkovanému vozidlu (dále jen „protiřízení“) řidič během 

kolize vždy pevně svíral věnec volantu a po krátkodobém oddělení vozidel po primárním kontaktu opět 

natočil volant směrem k zaparkovanému vozidlu. [12] 

Dokumentace spočívala v nahrávání záznamu ze tří pozic včetně pohledu „shora“. Zjištění 

okamžité a nárazové rychlosti nebo podélného a příčného zrychlení bylo zabezpečeno pomocí UDS 

zařízení. Dále byl zdokumentován i pohyb plynového pedálu mechanickým dotykovým spínačem, který 

byl propojen s UDS zařízením. [12] 

V rámci hypotézy o konfiguraci deformací a zásahů prováděných řidičem narážejícího vozidla do 

řízení bylo přijato, že u úmyslně provedených zásahů do řízení vznikají na boku zasaženého vozidla stopy 

otěru pneumatik. Jak ale nárazové zkoušky ukázaly, i v některých případech bez protiřízení mohou 
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vzniknout stopy otěru pneumatik. Stopy se nacházejí v oblasti primárního kontaktu a směřují zešikma 

dolů ze směru odzadu dopředu. Ty byly způsobeny přední hranou pneumatiky narážejícího vozidla. Při 

zkouškách s protiřízením byly stopy pneumatik vytvořené v první fázi testu přední částí pneumatiky 

narážejícího vozidla. V dalších fázích měly stopy stoupající průběh ze směru odzadu dopředu. 

Z takovýchto stop otěru pneumatiky či zanechaných rýh, které vznikají dřením disku kola při větším 

natočení, vyplývají důkazy na vědomě prováděné zásahy do řízení řidičem narážejícího vozidla do směru, 

kde se nacházelo vozidlo stojící. [12] 

Dalším závěrem bylo zjištění, že pokud úhel kolize nepřesahuje úhel 15°, dochází ke skluzu. 

V případě, že je úhel mezi vozidly větší než 15°, dochází již k větším deformacím a lze očekávat jejich 

zaklínění. [12] 

V závislosti na způsobu provedení zásahu do řízení vznikají rozdílné charaktery průběhu stop. 

Z videozáznamů vyplynulo, že protiřízením narážejícího vozidla bývá vyvoláno značné příčné klopení 

stojícího vozidla a tím vzniká vlnovitý průběh stop. V následující tabulce jsou uvedeny průběhy stop na 

stojícím vozidle v závislosti na úhlu kolize, rychlosti a zásahu do řízení. [12] 

Parametry kolize 
Průběh stop 

bez protiřízení s protiřízením 

αK = 5° vK = 15 km/h přímý, přerušený přímý, kontinuální 

αK = 5° vK = 25 km/h přímý, kontinuální přímý, vlnovitý 

αK = 15° vK = 15 km/h přímý, kontinuální přímý, vlnovitý 

αK = 15° vK = 25 km/h přímý, kontinuální zaklínění vozidel 

Tab. 1 Průběhy stop v různých měření [12] 

U většiny provedených případů měla poškození kontinuální charakter, a to v celé kontaktní 

oblasti. Z délky kontaktního zasažení nelze vyvozovat žádné závěry kvůli nevýrazným délkovým rozdílům. 

Také na základě hloubek deformací nemohou být vyvozeny žádné závěry, poněvadž hloubka byla 

nezávislá na provedení zásahu do řízení. Zkoušky se stejnými parametry a rozdílným zásahem do řízení 

vykazovaly přibližně stejnou hloubku trvalých deformací. [12] 

2.6.4. Závěrečná práce – Zander „Experimentální zkoumání tečných kolizí osobních 

vozidel za účelem rozlišení reálných dopravních nehod od úmyslně 

zapříčiněných poškození vozidel pomocí analýzy charakteru poškození 

vozidel“ [13] 

Výzkum navazuje na práci p. Duscheho [12] a zabývá se především vyhodnocením změny 

pohybových parametrů osobních vozidel při tečném typu najetí. Průběh 12 nárazových zkoušek s 12 
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vozidly byl stanoven tak, že narážející vozidlo najelo zezadu na bok stojícího vozidla. Narážející vozidlo 

mělo narazit rychlostí kolem 20 km/h pod úhlem kolize 5, 15 respektive 25°. Dalším variabilním 

parametrem zkoušek byl vliv zásahu do řízení. Kromě vlivu zásahu do řízení během kolize stejně jako 

u předchozí práce [12] přibyl vliv zásahu do řízení ve fázi před kolizí pod úhlem 5°. Toho bylo dosaženo 

tak, že řidič započal zatáčení v okamžiku dosažení zádě stojícího vozidla směrem proti boku vozidla. [13] 

U zkoušek bez provedení předkolizního zásahu do řízení se potvrdil předpoklad, že hodnoty 

zrychlení během kolize dosahují značně nižší úrovně, než je tomu u těch, u kterých byl během kontaktu 

proveden zásah do řízení. [13] 

U případů s protiřízením a s natočeným věncem do přímého směru jízdy před kolizí lze vyvodit 

z naměřených dat několik závěrů. Pokud podélné nebo příčné zrychlení přesahuje hodnotu 15 ms-2, je 

možno usoudit, že bylo provedeno protiřízení během kolize. Kontakt předního kola narážejícího vozidla 

s předním kolem stojícího vozidla byl zjištěn pouze v případě vědomého působení na věnec volantu 

proti stojícímu vozidlu. Docházelo k výskytu špiček zpomalení u příčného zrychlení, které lze přiřadit 

k jednotlivým zasaženým oblastem na stojícím vozidle. Dále navzdory působení na plynový pedál 

docházelo ke zřetelnému úbytku rychlosti vozidla během kolize, kdežto u zkoušek bez protiřízení a bez 

ovládání plynového pedálu došlo ke značně nižšímu poklesu rychlosti. [13] 

Zaklínění vozidel nebylo u žádné z nárazových zkoušek zjištěno v případě, že řidič během testu 

vědomě působil na věnec volantu ve směru proti karoserii stojícího vozidla. [13] 
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3. METODY ANALÝZY NAMĚŘENÝCH DAT Z NÁRAZOVÝCH ZKOUŠEK 

Kapitola pojednává o nárazových zkouškách, které byly prováděny za účasti Ústavu soudního 

inženýrství na VUT. Simulace tečných střetů probíhala tak, že do stojícího a do určitého úhlu nastaveného 

vozidla narazilo vozidlo jedoucí určitou rychlostí. 

Základem pro vyhodnocení parametrů, které byly zjišťovány (podélná a příčná zrychlení, rychlosti, 

fotodokumentace a naměření stop poškození), je příprava vozidel, měřících přístrojů, plochy, záznamových 

zařízení apod. 

3.1.  Vozidla a jejich parametry 

Všechna vozidla byla převzata z vrakoviště, avšak všechny jejich jízdní vlastnosti pro potřeby 

experimentu byly zachovány. Jednotlivá zatížení kol vozidel byla zvážena na nájezdových vahách DINI ARGEO 

DFWKRP s analogovými nájezdovými plošinami (obr. 22 a 23). Měřící zařízení váží s odchylkou ±2 kg. Hmotnost 

byla následně vytištěna na protokol a uvedena na vozidla nad každým kolem. Také byla kontrastním sprejem 

naznačena těžiště a další charakteristické body společně s kódovým označením vozidel. 

 

Obr. 22 Indikátor pro vážení vozidel DINI ARGEO DFWKRP [14] 
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Obr. 23 Analogové nájezdové váhy [14] 

Těžiště bylo vypočítáno z momentových podmínek z podélného i příčného zatížení vozidla. Podélná 

poloha těžiště je počítána od přední nápravy a příčná poloha od pravé strany vozidla. 

Výpočet polohy těžiště: 

 (𝑚𝑃𝑍𝑋 + 𝑚𝐿𝑍𝑋) ∗ 𝑔 ∗ 𝑅𝑉𝑋 − 𝑚𝑋+Ř ∗ 𝑔 ∗ 𝑥𝑇𝑋 = 0 Rovnice 3 

 (𝑚𝐿𝑃𝑋 + 𝑚𝐿𝑍𝑋) ∗ 𝑔 ∗ 𝑅𝐶ℎ𝑃𝑋 − 𝑚𝑋+Ř ∗ 𝑔 ∗ 𝑦𝑇𝑋 = 0 Rovnice 4 

Odtud: 

 𝑥𝑇𝑋 =
(𝑚𝑃𝑍𝑋+Ř+𝑚𝐿𝑍𝑋+Ř)∗𝑅𝑉𝑋

𝑚𝑋+Ř

 Rovnice 5 

 𝑦𝑇𝑋 =
(𝑚𝐿𝑃𝑋+Ř+𝑚𝐿𝑍𝑋+Ř)∗𝑅𝐶ℎ𝑃𝑋

𝑚𝑋+Ř

 Rovnice 6 

Kde: PZ – pravé zadní kolo 

 LZ – levé zadní kolo 

 LP – levé přední kolo 

 PP – pravé přední kolo 

 X – proměnná na základě identifikace vozu („F1“, „F2“, „L1“, „P1“ – vysvětlení v kapitolách 3.1.1.-

3.1.4.) 

Další označení jsou popsána v následujících tabulkách 2 až 5. 

Ve všech důležitých bodech na vozidle byly udělány reflexní body: 

• nad nápravami ve výšce 750 mm 

• v podélné ose vozidla nad nápravami 

• v podélné poloze těžiště ve výšce 500 mm 
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• v průniku osy vozidla a osy podélné vzdálenosti těžiště od přední nápravy, přední a zadní 

nápravy (příčná poloha těžiště byla zanedbána vzhledem k minimálním rozměrovým 

rozdílům)  
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3.1.1. Ford Fiesta (F2) 

  

Délka 𝑙𝐹2 3 828 mm 

 

 

Šířka 𝑑𝐹2 1 634 mm 

Výška ℎ𝐹2 1 320 mm 

Rozvor 𝑅𝑉𝐹2 2 446 mm 

Rozchod předních 

kol 
𝑅𝐶ℎ𝑃𝐹2 1 429 mm 

Rozchod zadních 

kol 
𝑅𝐶ℎ𝑍𝐹2 1 384 mm 

Celková hmotnost 𝑚𝐹2 960 kg 

Celková hmotnost 

+ řidič 
𝑚𝐹2+Ř 1 060 kg 

Zatížení PP kola 𝑚𝑃𝑃𝐹2+Ř 306 kg 

Zatížení LP kola 𝑚𝐿𝑃𝐹2+Ř 346 kg 

Zatížení PZ kola 𝑚𝑃𝑍𝐹2+Ř 208 kg 

Zatížení LZ kola 𝑚𝐿𝑍𝐹2+Ř 198 kg 

Podélná vzdálenost 

těžiště 
𝑥𝑇𝐹2 937 mm 

Příčná vzdálenost 

těžiště 
𝑦𝑇𝐹2 693 mm 

Tab. 2 Parametry – Ford Fiesta 
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3.1.2. Renault Laguna (L1) 

 

Délka 𝑙𝐿1 4 508 mm 

 

 

Šířka 𝑑𝐿1 1 752 mm 

Výška ℎ𝐿1 1 433 mm 

Rozvor 𝑅𝑉𝐿1 2 670 mm 

Rozchod předních 

kol 
𝑅𝐶ℎ𝑃𝐿1 1 481 mm 

Rozchod zadních 

kol 
𝑅𝐶ℎ𝑍𝐿1 1 456 mm 

Celková hmotnost 𝑚𝐿1 1 220 kg 

Celková hmotnost 

+ řidič 
𝑚𝐿1+Ř 1 310 kg 

Zatížení PP kola 𝑚𝑃𝑃𝐿1+Ř 382 kg 

Zatížení LP kola 𝑚𝐿𝑃𝐿1+Ř 394 kg 

Zatížení PZ kola 𝑚𝑃𝑍𝐿1+Ř 258 kg 

Zatížení LZ kola 𝑚𝐿𝑍𝐿1+Ř 278 kg 

Podélná vzdálenost 

těžiště 
𝑥𝑇𝐿1 1 092 mm 

Příčná vzdálenost 

těžiště 
𝑦𝑇𝐿1 760 mm 

Tab. 3 Parametry – Renault Laguna 
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3.1.3. Škoda Felicia (F1) 

  

Délka 𝑙𝐹1 3 855 mm 

 

Šířka 𝑑𝐹1 1 635 mm 

Výška ℎ𝐹1 1 415 mm 

Rozvor 𝑅𝑉𝐹1 2 450 mm 

Rozchod předních 

kol 
𝑅𝐶ℎ𝑃𝐹1 1 420 mm 

Rozchod zadních 

kol 
𝑅𝐶ℎ𝑍𝐹1 1 380 mm 

Celková hmotnost 𝑚𝐹1 910 kg 

Celková hmotnost 

+ řidič 
𝑚𝐹1+Ř 1 000 kg 

Zatížení PP kola 𝑚𝑃𝑃𝐹1+Ř 286 kg 

Zatížení LP kola 𝑚𝐿𝑃𝐹1+Ř 316 kg 

Zatížení PZ kola 𝑚𝑃𝑍𝐹1+Ř 202 kg 

Zatížení LZ kola 𝑚𝐿𝑍𝐹1+Ř 196 kg 

Podélná vzdálenost 

těžiště 
𝑥𝑇𝐹1 975 mm 

Příčná vzdálenost 

těžiště 
𝑦𝑇𝐹1 727 mm 

Tab. 4 Parametry – Škoda Felicia 
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3.1.4. Peugeot 406 (P1) 

  

Délka 𝑙𝑃1 4 598 mm 

 

 
 

 

Šířka 𝑑𝑃1 1 765 mm 

Výška ℎ𝑃1 1 412 mm 

Rozvor 𝑅𝑉𝑃1 2 700 mm 

Rozchod předních 

kol 
𝑅𝐶ℎ𝑃𝑃1 1 500 mm 

Rozchod zadních 

kol 
𝑅𝐶ℎ𝑍𝑃1 1 482 mm 

Celková hmotnost 𝑚𝑃1 1 250 kg 

Celková hmotnost 

+ řidič 
𝑚𝑃1+Ř 1 340 kg 

Zatížení PP kola 𝑚𝑃𝑃𝑃1+Ř 382 kg 

Zatížení LP kola 𝑚𝐿𝑃𝑃1+Ř 420 kg 

Zatížení PZ kola 𝑚𝑃𝑍𝑃1+Ř 276 kg 

Zatížení LZ kola 𝑚𝐿𝑍𝑃1+Ř 264 kg 

Podélná vzdálenost 

těžiště 
𝑥𝑇𝑃1 1 088 mm 

Příčná vzdálenost 

těžiště 
𝑦𝑇𝑃1 766 mm 

Tab. 5 Parametry – Peugeot 406 
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3.2.  Měřící Přístroje 

3.2.1. XL Metr 

XL Metr, obecně akcelerometr, měří dynamické a statické zrychlení. Můžeme jím měřit absolutní 

i relativní zrychlení, a to jak pozitivní, tak i negativní. XL Metr využívá rozdílový kapacitní senzor zrychlení. Ten 

se skládá z nezávisle upevněných destiček a centrálních destiček připojených k základně, které pohybem reagují 

na zrychlení. Principem měření akcelerace při zrychlení nebo zpomalení je přibližování prostřední destičky 

k jedné ze dvou dalších pevných destiček. Při přiblížení k jedné z nich vzniká nenulový výstupní elektrický signál, 

který je následně přímo úměrně převeden na velikost zrychlení. [15] 

Paměť přístroje umožňuje uložit až 8 různých měření najednou. Délka jednoho měření je maximálně 

40 sekund, poslední, tedy 8. měření trvá až 80 sekund. Kmitočet přístroje je 200 Hz, což znamená vysokou 

přesnost v určování průběhu zrychlení. [15] 

XL Metr byl připevněn na vnitřní stěnu čelního skla do osy podélné polohy těžiště. Po zapnutí je nutné 

akcelerometr vyrovnat do vodorovné hladiny. Po kalibraci je možné začít s měřením. 

Po stažení dat přístroje se soubor .XDH nahrává do programu XL Vision. Program zobrazí průběh 

zrychlení. Pro podrobnější práci s daty byl zvolen Microsoft Excel pomocí exportu dat z XL Vision do souboru 

.TXT a následně import do Microsoft Excel. 

 

Obr. 24 XL Metr [15] 

3.3.  Příprava plochy 

Aby byly výsledky experimentu porovnatelné s reálnými nehodami, musí se uskutečnit na vhodné ploše 

s asfaltovým povrchem. Místo, které bylo vybráno, se nachází na adrese Fáblovka 520, Pardubice II-Polabiny. 
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Obr. 25 Místo realizace experimentu [16] 

Plocha byla téměř bez sklonu a tím bylo možno zanedbat síly vznikající bočním sklonem plochy. 

Asfaltobetonový povrch byl čistý, zpevněný a bez děr. Na plochu byl vyznačen rastr tak, aby byly dobře 

rozpoznatelné počáteční i konečné polohy vozidel, tak i polohy záznamových zařízení (obr. 26). Jednotlivé kříže 

od sebe byly vzdáleny v každém směru 1 m. Značení bylo zvoleno čísly po podélné a písmeny po příčné délce. 

Podobně jako u práce F. Bučka [11] bylo zajištěno vedení vozidla do místa střetu pomocí vodící tyče v dohledné 

vzdálenosti od místa střetu a tenkého průzoru na čelním skle řidiče jedoucího vozidla. Vozidla byla nastavena 

tak, aby narážející vozidlo přišlo do kontaktu se stojícím vozidlem přibližně v nulové úrovni rastru a zároveň 

aby řidič jel podle vodící lišty. 

 

Obr. 26 Rastr s polohami vozidel 
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3.4.  Záznamová zařízení 

3.4.1. Záznamová zařízení umístěná na ploše 

Jedna z nejdůležitějších pozic pro pořízení záznamu je pohled z výšky přibližně nad bodem střetu. To 

zajistil DRON DJI, Phantom 3, vybavený 2,7K HD kamerou umístěnou na 3-osém stabilizovaném závěsu. Další 

neméně důležitý je záznam střetu z pohledu zepředu i zezadu. Na bod [B;-7] (popřípadě [E;-7]) byla nastavena 

směrem ke střetu kamera Go Pro Hero 4, která dokáže natáčet videozáznam o frekvenci 60 fps. Na bodě [H;14] 

(popřípadě [-C;14]) byla nastavena FullHD kamera Panasonic s 50 fps. Další kamera byla umístěna kolmo na 

směr jízdy vozidla zachycující naráženou stranu stojícího vozidla. Kamera Go Pro Hero 4 byla umístěna na 

souřadnice [K;0] (popřípadě [-G;0]). U opačné konfigurace postavení vozidel byly kamery umístěny zrcadlově 

podle osy procházející místem střetu a zároveň rovnoběžné s osou pohybujícího se vozidla. Rozmístění zařízení 

na ploše je graficky zpracováno na obr. 1 v příloze 1, kapitola 3. 

3.4.2. Záznamová zařízení umístěná na vozidle 

Na vozidlech byly umístěny dvě HD kamery VBOX spolu se zařízením RaceLogic VBOX video. Jedna 

z kamer byla nainstalována na vnitřní stranu skla dveří u řidiče. Zabírala pohyby věnce volantu řidičem 

a částečně i místo střetu. Druhá z kamer byla nainstalována na karoserii jedoucího vozidla nad střed čelního 

skla. Součástí těchto kamer je i RaceLogic VBOX, který zajišťuje měření rychlosti. 

Další čtyři kamery Garmin VIRB Ultra 30 byly umístěny taktéž na vozidle, ovšem byly zaměřeny na 

snímání místa kolize. Umístění bylo zvoleno na podobná místa na obou vozidlech, jedna kamera v přední části 

vozidla a jedna v zadní části tak, jak je naznačeno na obr. 27 nebo na obr. 2 v příloze 1, kapitola 3. Ty pořídily 

záznam v dostatečné kvalitě 1080p a 100 FPS. Součástí akčních kamer je i záznam rychlosti z GPS, který byl 

využit při zpracování dat jednotlivých zkoušek.  

 

Obr. 27 Rozmístění kamer na vozidlech 
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3.4.3. Záznamové zařízení k dokumentaci poškození 

K fotodokumentaci vozidel před i po poškození byl využit fotoaparát Nikon D7100 s objektivy Tamron 

90 mm, F/2,8 MACRO 1:1 VC a Nikon 18-105mm f/3,5-5,6 AF-S DX G ED VR. 
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4. VLASTNÍ NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY 

4.1.  Experimentální postup 

Vliv rychlosti na poškození vozidla při tečných srážkách by měl být objasněn pomocí několika 

nárazových zkoušek. Aby bylo dosaženo porovnatelných výsledků s co možná nejmenšími ovlivňujícími faktory, 

bylo by nejlepší provést testy s identickými vozidly. Pro tuto práci však toto nebylo možné. Nicméně vozidla 

jsou typově výrazně podobná s téměř stejnými hmotnostními i rozměrovými parametry. 

Bod impulsu rázu byl zvolen tak, aby nedošlo k zavlečení vozidel do sebe. Místo střetu se nacházelo 

v oblasti těsně před zadní nápravou. V době srážky by vozidlo nemělo zrychlovat ani zpomalovat. Zároveň 

u všech zkoušek nebyl vyvíjený tlak na věnec volantu. 

Celkem byly provedeny čtyři nárazové zkoušky zaměřené na tečné střety. Úhel podélných os vozidel 

svírající 8° byl v každé zkoušce konstantní stejně jako místa primárního kontaktu. Proměnné byly pouze 

rychlosti, které byly variovány od 10 km/h do 40 km/h. 

Při první nárazové zkoušce byla použita vozidla Ford Fiesta jako jedoucí vozidlo a stojící Renault 

Laguna. Ford Fiesta narazil rychlostí podle zvolené konfigurace přibližně 10 km/h svým levým předním 

nárazníkem do oblasti pravého zadního nárazníku Renaultu Laguna. Po zastavení vozidel byla vyfotografována 

poškození z různých úhlů včetně zavlečených úlomků, aby bylo co možná nejpřesněji provést rekonstrukci.  

Druhá nárazová zkouška proběhla se stejnými přípravami a se stejnými vozidly, ovšem z opačné strany. 

To bylo možné proto, že vozidla v takovýchto případech nejsou poškozena tak, aby nebyla schopná dalšího 

provozu. Prvotní kontakt Fordu Fiesta byl v oblasti pravé strany předního nárazníku a místa před zadní 

nápravou Renaultu Laguna. Vzhledem k nedodržení rychlosti u předchozího testu, která se blížila spíše 

k 20 km/h, se vedení experimentu rozhodlo, že zkouška proběhne za rychlosti 10 km/h. 

Třetí kolize, při plánované rychlosti 30 km/h, proběhla s přibližně o 7 km/h nižší rychlostí (tj. při 

23 km/h). Levý přední roh vozidla Škoda Felicia nezasáhl Peugeot 408 do oblasti těsně za přední nápravou, 

nýbrž až v oblasti zadních dveří. Vedením bylo rozhodnuto, že pro potřeby experimentu toto zjištění není 

nikterak omezující a zkouška při 30 km/h se nebude opakovat.  

Po dokumentaci předposledního pokusu mohla být provedena poslední nárazová zkouška. Ta 

proběhla při nárazové rychlosti kolem 40 km/h bez jakýchkoliv problémů. 

Po každé jednotlivé zkoušce následovala dokumentace poškození obou vozidel. Všechny stopy byly 

zaznamenány a místo kolize bylo zkontrolováno, zdali pod vozidly nebyly další stopy. Aby bylo možné provést 

detailní rekonstrukci, byla poškození nafocena několikrát z různých úhlů. 



 

49 

4.2.  Analýza dat 

4.2.1. Pokus č. 1 

Rychlost vozidla Ford Fiesta byla vypočtena z podélného zrychlení z dat z XL Metru v okamžiku těsně 

před střetem. Ta nabyla hodnoty 21,34 km/h (= 5,94 m/s). K ověření správného výpočtu rychlosti bylo využito 

importovaných dat rychlostí z videozáznamu kamery Garmin. Hodnota předstřetové rychlosti se zastavila na 

21,2 km/h (= 5,89 m/s). Další možnou metodou ke zjištění rychlosti by mohla být například analýza 

videozáznamu z dronu, kde by se určil posun vozidla v pixelech, následně by se pixel přepočítal na vzdálenost. 

Vydělením vzdálenosti časem dostaneme okamžitou rychlost. Pro tuto diplomovou práci však není hlavní 

náplní zjišťování rychlostí různými metodami. Dále již budou data rychlostí získávána pouze z XL Metru.  

 

Graf 1 Porovnání rychlostí Fordu Fiesta získané z XL Metru a z videozáznamu Garmin 

Srovnání průběhu rychlostí lze vidět v grafu 1. Vysvětlením pro nekorelující hodnoty obou metod by 

mohlo být zpoždění videokamery vzhledem k získávání dat z GPS. To by odpovídalo stejnému průběhu, ovšem 

s určitým zpožděním. 

Na nárazovém vozidle bylo jasně rozpoznatelné poškození v oblasti levého předního blatníku. Dále 

méně výraznější poškození se nacházelo i na dveřích řidiče, zadních dveřích a na zadním blatníku. Avšak stojící 

vozidlo je poškozeno po téměř celé délce pravé strany. To je výsledkem dvou posuvných procesů. Prvním z nich 

byl poškozen pravý zadní blatník s pravým zadním kolem vozidla Renault Laguna. Po kontaktu kol kolidujících 

vozidel se od sebe oddělila a po několika desetinách sekund se opět střetla. Proto dřecí stopa pokračuje opět 

od oblasti pravých předních dveří vozidla Renault po pravý přední blatník, kde končí. 
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Obr. 28 Poškození nárazového vozidla z experimentu 1 

Lze také předpokládat, že po zaklesnutí levého předního kola jedoucího Fordu Fiesta se zadním kolem 

vozidla Renault Laguna byla výrazně poškozena geometrie obou náprav působením velkých sil. Proces lze 

dobře vidět z pohledu kamery umístěné na ploše snímající střet zezadu v příloze 1, kapitola 4.3. V čase 0,100 s 

dochází k již zmíněnému zaklesnutí kol a následné oddělení vozidel. Přesnost určení časové hodnoty nelze 

přesně kvantifikovat, jelikož počátek střetu byl určen ručně. Po srovnání s ostatními pořízenými záznamy lze 

předpokládat, že chyba není větší než dvě setiny sekundy. 
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Obr. 29 Poškození stojícího vozidla z experimentu 1 

Obrázek 29 a příloha 1, kapitola 4.8. ukazují poškození statického vozidla. Lze na něm jasně rozpoznat 

značné stopy na zadním kole od pneumatiky jedoucího vozidla. Na poškození Renaultu Laguna nelze pozorovat 

jakékoliv zvlnění dřecích stop. Podle diplomové práce Schrödera [9] bylo konstatováno, že přímé dřecí stopy 

vznikají při diferenčních rychlostech vyšších, než je 50 km/h. Tento závěr však zkoumaný experiment 

nepotvrzuje. 

Rozměrové rozsahy poškození jsou k vidění v příloze 1, kapitola 4.8. diplomové práce. Na obrázku 1 

a 4 zmíněné přílohy jsou zakótované začátky a konce vzniklých poškození obou kolidujících vozidel. Největší 

oblast poškození u narážejícího vozidla je v přední části vozu na předním blatníku. Zde se poškození vyskytuje 

ve výšce od 388 mm do 676 mm. U stojícího vozidla se poškození v zadní části vozu nachází od 436 mm do 

671 mm. 

Podběh zadního kola stojícího vozidla ve výšce 671 mm (na obr. 7 přílohy 1, kapitola 4.8.) ohraničil 

horní mez poškození vozidla jedoucího, která se nacházela ve výšce přibližně 676 mm (na obr. 4 přílohy 1, 

kapitola 4.8.). Dřecí stopa na stojícím vozidle ve výšce 514 mm (na obr. 7 přílohy 1, kapitola 4.8.) odpovídá 

hraně na rozmezí dílů karoserie mezi nárazníkem a blatníkem jedoucího vozidla ve výšce 528 mm (na obr. 4 

přílohy 1, kapitola 4.8.). Jeho tvar předního nárazníku také mohl zapříčinit zvýraznění dřecí stopy na stojícím 

vozidle od 436 mm do 605 mm přibližně v polovině rozmezí (na obr. 7 přílohy 1, kapitola 4.8.). 
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Výškové rozmezí poškození na obrázku 8 přílohy 1, kapitola 4.8. od 541 mm do 590 mm koresponduje 

s poškozením na jedoucím vozidle v oblasti obou bočních dveří ve výšce od 626 mm do 644 mm (na obr. 5 

přílohy 1, kapitola 4.8.). Stopy na stojícím vozidle ve výšce od 311 mm do 464 mm (na obr. 8 přílohy 1, kapitola 

4.8.) odpovídají i podle videozáznamu poškození od kola, které se v tomto místě jako první v sekundárním 

nárazu opět střetlo se stojícím vozidlem. 

Na obrázku 9 přílohy 1, kapitola 4.8. jsou od 410 mm do 515 mm výrazné dřecí stopy, které vznikly 

společně se stopami jedoucího vozidla na nárazníku od 388 mm do 528 mm (na obr. 4 přílohy 1, kapitola 4.8.). 

Stopy vzniklé na konci střetového procesu na hraně podběhu kola ve výšce od 495 mm do 650 mm (na obr. 9 

přílohy 1, kapitola 4.8.) vznikly opět kontaktem přední části jedoucího vozidla. Toto mohlo být druhou příčinou 

hlubších deformací vzniklých na předním blatníku jedoucího vozidla na obrázku 4 přílohy 1, kapitola 4.8. 

Pro přesnější kvalifikaci rozsahu a hloubek poškození byly zvoleny tři kategorie, zelená, oranžová 

a červená. Zelená kategorie značí poškození menší než 5 mm, oranžová poškození od 5 mm do 20 mm 

a červená nad 20 mm. Toto grafické vyjádření na obrázku 30 zvýrazňuje korespondenci poškození a jeho 

rozsah. V další kapitole bude grafika sloužit jako základ pro potvrzení zamýšlených hypotéz.  

 

Obr. 30 Rozsah poškození vozidel pokusu 1 

Data z XL Metru byla získána stažením naměřených dat a nahráním do programu XL Vision. Program 

zobrazí průběh zrychlení. Pro podrobnější práci s daty byl zvolen program Microsoft Excel pomocí exportu dat 

z XL Vision do souboru .TXT a následně jeho import. Aby byl výpočet přesný a odrážel skutečný stav v daný 

okamžik, bylo nutné zkorigovat graf tak, aby hodnoty oscilovaly kolem 0, pokud je vozidlo v klidu. Z těchto dat 

vycházejí další výpočty. Dále jsou uvedeny vypočtené diagramy pro křivky podélného, příčného zrychlení 

a křivky rychlosti Fordu Fiesta v testu 1 (graf 2). 

 

L1 vs. F2 
21,3 km/h 
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Graf 2 Křivky zrychlení a rychlosti Fordu Fiesta v testu 1 

Z grafu 2 dole jsou dobře vidět tři hlavní části testu, zrychlení, kolize a výběh, který zahrnuje zpomalení 

až do zastavení. Ve fázi Pre-Crash-Phase probíhá agresivnější zrychlování z nulové rychlosti a plynule přechází 

v mírně stoupající křivku, která odpovídá mírnému zrychlování až do rychlosti těsně před střetem.  

Poté následuje impaktní proces, který je charakterizován silnými výkyvy zrychlení, což má za následek 

snížení rychlosti. Na diagramu 3 jsou v detailním pohledu znázorněna podélná i příčná zrychlení ve fázi In-

Crash-Phase (tj. v průběhu srážky). Po 0,100 s po střetu dosahují zpomalení nejvyšších hodnot. Při porovnání 

s obrázkem v čase 0,100 s z videozáznamu z pohledu z plochy zezadu v příloze 1, kapitola 4.3. můžeme 

pozorovat začátek zaklesnutí kol vozidel. Bezprostředně poté následuje fáze Post-Crash-Phase. Nyní jedoucí 

vozidlo Ford Fiesta mírně podélně zpomaluje a zároveň se klopí podél své podélné osy. To je zřejmé právě 

z příčného zrychlení, které připomíná tvar tlumené sinusoidy (graf 3).  
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Graf 3 Složky zrychlení Fordu Fiesta – test 1 

Po 2,20 s nastává v Post-Crash-Phase brzdění vozidla až do zastavení, které je znázorněno v grafu 2 

a to jak u podélného zrychlení, tak i u podélné rychlosti. 
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Graf 4 Složky zrychlení Renaultu Laguna – test 1 

Na diagramech výše (graf 4) je znázorněný průběh obou složek zrychlení a rychlosti vozidla Renault 

Laguna. Po střetu se rychlost vozidla zvýšila o 2,4 km/h. Následné chování křivky může být zapříčiněno 

vychýlením měřícího přístroje z vodorovné hladiny. Otázkou však je, zdali tato rychlost není vyšší než reálná, 

jelikož právě při špičce zrychlení mohl být přístroj vychýlen z roviny. 

Na následujícím obrázku (obr. 31) je graf závislosti dráhy na rychlosti jedoucího vozidla Ford Fiesta 

spolu s fotografií stojícího vozidla. Porovnáním obrázku s grafem můžeme získat představu o tom, v jakých 

místech docházelo k většímu či menšímu zpomalení vozu Ford. Největší pokles rychlosti v grafu je po ujeté 

dráze 0,32 m. Tento proces je znakem zaklesnutí kol, jak již bylo popsáno výše. Následně rychlost klesá téměř 

konstantně. 
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Obr. 31 Pokles rychlosti Fordu Fiesta v průběhu střetu pokusu 1 

Následující tabulka uvádí všechna důležitá charakteristická data vypočtená z XL Metru.  

Nárazový děj Symbol 

Narážející 

vozidlo 

(F1) 

Stojící 

vozidlo 

(L1) 

Jednotka 

Doba In-Crash-Phase tICP 1,54 1,54 s 

Předstřetová rychlost vpřed 21,3 0 km/h 

Postřetová rychlost vpo 11,5 1,8 km/h 

Změna rychlosti Δv -9,8 1,8 km/h 

Střední podélné zrychlení ax -1,15 0,08 ms-2 

Maximální podélné zrychlení ax, max 0,43 10,56 ms-2 

Minimální podélné zrychlení ax, min -14,27 -2,64 ms-2 

Střední příčné zrychlení ay 0,16 0,02 ms-2 

Maximální příčné zrychlení ay, max 8,73 4,79 ms-2 

Minimální příčné zrychlení ay, min -8,74 -4,53 ms-2 

Tab. 6 Charakteristické hodnoty z experimentu 1 vypočtené z XL Metru 

Data uvedená v tabulce 6 by měla pomoci rekonstrukci podobného případu z praxe. U diferenční 

rychlosti 21,3 km/h bylo narážející vozidlo zpomaleno o 𝛥𝑣𝐹2 = −2,0 𝑘𝑚/ℎ, stojící bylo naopak urychleno 

o 𝛥𝑣𝐿1 = 0,9 𝑘𝑚/ℎ. Další důležité hodnoty jsou střední podélná zrychlení, která byla naměřena u narážejícího 

vozidla 𝑎𝑥𝐹2 = −1,11 𝑚𝑠−2, u stojícího vozidla bylo 𝑎𝑥𝐿1 = 0,7 𝑚𝑠−2. 
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4.2.2. Pokus č. 2 

Při druhém experimentu byla rychlost získána opět výpočtem z XL Metru. Předstřetová hodnota 

rychlosti narážejícího vozidla se zastavila na 14,9 km/h. Dokumentace poškození je vložena do přílohy 1, 

kapitola 5.8. 

 

Obr. 32 Poškození nárazového vozidla z experimentu číslo 2 

Porovnáním poškození vozidla Ford Fiesta z experimentu 1 a 2 můžeme jasně vidět jisté podobnosti. 

Narážející vůz je nejvýznamněji poškozen v pravé přední části a dále mírněji poškozen v oblasti dveří. Zatímco 

stojící vozidlo je poškozeno od oblasti levého zadního kola až po levé přední kolo. Rozsah poškození v tomto 

experimentu je však vyšší. To je dáno místem prvotního kontaktu, které bylo v tomto případě až za zadním 

kolem vozidla Renault Laguna. V předchozím případě došlo k primárnímu kontaktu ještě před zadním kolem, 

následně se kola obou vozidel takzvaně zahákovala a vozidla se od sebe na poměrně dlouhou dobu oddělila.  
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Obr. 33 Poškození stojícího vozidla z experimentu 2 

Přesné délky rozsahu poškození experimentu 2 je možné nalézt v příloze 1, kapitola 5.8. na obrázcích 

10 a 13. Na nich je ohraničená oblast od začátku poškození po jeho konec. Největší rozsah poškození se 

podobně jako u experimentu 1 opakuje v oblasti přední části vozu. U stojícího vozidla se výškový rozsah 

poškození pohybuje od 227 mm do 617 mm. U jedoucího vozidla je rozsah od 289 mm do 676 mm. 

Poškození stojícího vozidla v oblasti zadního blatníku ve výšce 610 mm (obr. 14 přílohy 1, kapitola 5.8.) 

rozměrově odpovídá hraně podběhu kola jedoucího vozidla ve výšce 582 mm (obr. 10 přílohy). Je možné, že 

již v tento okamžik v průběhu střetu došlo k vytvoření ostrých hran, které způsobily značná poškození 

v následujících okamžicích střetu. Rozsah poškození od 415 mm do 531 mm na stojícím vozidle (obr. 14 přílohy 

1, kapitola 5.8.) koresponduje s poškozením na předním nárazníku jedoucího vozidla, které je ohraničeno horní 

mezí ve výšce 549 mm (obr. 12 přílohy 1, kapitola 5.8.). 

Výrazné dřecí stopy na obrázku 15 přílohy diplomové práce v rozmezí 244 mm a 284 mm jsou 

způsobeny kontaktem s diskem kola jedoucího vozidla. Potvrzuje to i nález otěru barvy a laku na obrázku 16 

přílohy 1, kapitola 5.8. Zaoblené stopy od 227 mm do 483 mm (obr. 15 přílohy 1, kapitola 5.8.) značí kontakt 

karoserie s kolem jedoucího vozidla. Dále by mohla padající ochranná plastová lišta ve fázi In-Crash-Phase 

zapříčinit malou dřecí stopu na jedoucím vozidle, která se nachází v oblasti B sloupku v dolní polovině bočních 

dveří (obr. 11 přílohy 1, kapitola 5.8.). Stopa se nachází ve výšce 388 mm. Poškození nacházející se na stojícím 

vozidle na blatníku ve výšce 499 mm až 577 mm (obr. 15 přílohy 1, kapitola 5.8.) je zaviněno předním 

nárazníkem s vrchní hranicí ve výšce 549 mm (obr. 12 přílohy 1, kapitola 5.8.). Tomu by odpovídal přibližně 
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i výškový rozdíl mezi vrchní hranou nárazníku (549 mm) a vrchní hranou podběhu kola (582 mm) jedoucího 

vozidla korespondující se stopami ve výšce 577 mm a 617 mm (obr. 12 a 15 přílohy 1, kapitola 5.8.). Rozdíl činí 

40 mm u stojícího vozidla a 33 mm u jedoucího vozidla. Nejvýraznějším poškozením na stojícím vozidle je 

výrazná rýha táhnoucí se od středu vozidla až k levému přednímu kolu. Ta byla způsobena ostrou hranou, která 

se nachází nad pravým předním kolem na blatníku narážejícího vozidla ve výšce 582 mm. Navíc se tvar stopy 

podobá části sinusoidy. Podle [7] by se mohlo jednat o vlastní frekvenci příčného klopení.  

Na obrázku 33 jsou vidět graficky naznačené rozsahy poškození na karoseriích vozidel.  

 

Obr. 34 Rozsah poškození vozidel pokusu 2 

Z obr. 10 byla získána hodnota frekvence příčného klopení podobného vozu Ford Fiesta z roku 1994 

𝑓𝐹2 = 1,75 𝐻𝑧. Z obr. 11 bylo zvoleno srovnatelné vozidlo Renault Megane 1998 s frekvencí příčného klopení 

𝑓𝐿1 = 1,90 𝐻𝑧. Rýha se vyskytuje na vozidle Renault Laguna, tudíž je třeba použít frekvenci právě tohoto vozidla. 

Délka poloviny kyvu vozidla byla změřena z obrázku 35 a zvýrazněna žlutou přerušovanou čarou. Hodnota činí 

𝑠𝐸𝑋𝑃2 = 1, 318 𝑚. Jelikož se v tomto případě jedná o polovinu celého kyvu, koeficient 𝑘𝐸𝑋𝑃2 = 0,5. 

 

Obr. 35 Délka dřecí stopy 

L1 vs. F2 
14,9 km/h 
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Necelá část sinusoidy byla vhodně aproximována tak, aby bylo možné změřit polovinu kyvu a zpřesnit 

tak výpočet rychlosti. 

 𝑡𝐸𝑋𝑃2 = 𝑘𝐸𝑋𝑃2 ∗
1

𝑓𝐿1
= 0,5 ∗

1

1,90 𝐻𝑧
= 0,263 𝑠 Rovnice 7 

 𝑣𝐸𝑋𝑃2 =
𝑠𝐸𝑋𝑃2

𝑡𝐸𝑋𝑃2
=

1,318 𝑚

0,263 𝑠
= 5,01 𝑚𝑠−1 = 18,0 𝑘𝑚/ℎ Rovnice 8 

Metoda určení diferenční rychlosti mezi dvěma vozidly se ukázala v tomto případě jako spolehlivá 

a správná. Rozdíl mezi vypočítanou hodnotou (18,0 km/h) podle [7] a naměřenou (14,9 km/h) je 3,1 km/h. 

 

 

Graf 5 Křivky zrychlení a rychlosti Fordu Fiesta v testu 2 
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Graf 6 Složky zrychlení Fordu Fiesta – test 2 

Výsledky hodnocení druhého měření, které jsou vyobrazeny v grafech 5 a 6, přibližně odpovídají 

průběhu testu 1. Rozdílem mezi druhým a prvním experimentem je délka In-Crash-Phase. Ta v prvním případě 

byla přibližně 1,50 s, v druhém tato fáze trvá 2,00 s. Jednak je to dáno nižší rychlostí o 6,5 km/h, ale i tím, že 

jedoucí vozidlo v průběhu fáze zcela zastavilo (obr. 36). Důvodem je nedodržení předepsaného postupu 

řidičem. Ten v čase 0,950 s začíná brzdit brzdovým pedálem, což potvrdil videozáznam v příloze 1, kapitola 5.3., 

kdy se rozsvítilo brzdové světlo. Důsledkem tohoto konání je zvýšené zpomalení, respektive snížené zrychlení, 

v grafu 6 od 1,00 s po střetu a zároveň konstantní snížení rychlosti v grafu 5 do stavu klidu. Při porovnání 

podélného zrychlení je patrné, že u experimentu 1 je výrazně nižší než u experimentu 2 (o 10,5 ms-2). 

 

Obr. 36 Konečná poloha vozidel 

U druhého experimentu u statického vozidla můžeme na rozdíl od toho prvního pozorovat nižší 

hodnoty jak zrychlení, tak i rychlosti (graf 7). Důvod je opět stejný, příčinou je rozdílný průběh nárazu hlavně 

na začátku dřecí fáze, kde nedošlo k zaklesnutí kol vozidel. Proto nebyla rychlost Renaultu Laguna v druhém 

experimentu tak vysoká jako v prvním. 
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Graf 7 Složky zrychlení Renaultu Laguna – test 2 

Na následujícím obrázku (obr. 37) je graf závislosti dráhy na rychlosti jedoucího vozidla Ford Fiesta 

spolu s fotografií poškození stojícího vozidla. V grafu nad obrázkem není žádná markantní změna rychlosti. 

Stejně tak jako na poškození nejsou vidět známky hlubších deformací. 
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Obr. 37 Pokles rychlosti Fordu Fiesta v průběhu střetu pokusu 2 

Následující tabulka uvádí všechna důležitá charakteristická data vypočtená z XL Metru.  

Nárazový děj Symbol Narážející 

vozidlo 

Stojící 

vozidlo 

Jednotka 

Doba In-Crash-Phase tICP 1,96 1,96 s 

Předstřetová rychlost vpřed 14,9 0 km/h 

Postřetová rychlost vpo 0,3 0,05 km/h 

Změna rychlosti Δv -14,6 0,05 km/h 

Střední podélné zrychlení ax -2,40 -0,04 ms-2 

Maximální podélné zrychlení ax, max 0,39 3,93 ms-2 

Minimální podélné zrychlení ax, min -3,77 -3,93 ms-2 

Střední příčné zrychlení ay 0,02 0,03 ms-2 

Maximální příčné zrychlení ay, max 1,48 1,91 ms-2 

Minimální příčné zrychlení ay, min -5,82 -1,62 ms-2 

Tab. 7 Charakteristické hodnoty z experimentu 2 vypočtené z XL Metru 

Podélné zpomalení ve fázi In-Crash-Phase bylo naměřeno v této zkoušce u narážejícího vozidla  

𝑎𝑥𝐹2 = −2,40 𝑚𝑠−2, u stojícího 𝑎𝑥𝐿1 = −0,04 𝑚𝑠−2. Diferenční rychlost byla 14,9 km/h a rychlost se změnila 

u Fordu Fiesta o 𝛥𝑣𝐹2 = −14,6 𝑘𝑚/ℎ, u stojícího vozidla Renault Laguna se změnila o 𝛥𝑣𝐿1 = 0,05 𝑘𝑚/ℎ. 
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4.2.3. Pokus č. 3 

Při třetím experimentu bylo chybné měření dat z XL Metru vozidla Škoda Felicia. Proto byla rychlost 

převzata z dat kamery Garmin. Přesné zrychlení však již zjistitelné jiným způsobem nebylo možné. Hodnocení 

zkoušky bude spočívat pouze na datech ze stojícího vozidla Peugeot 406 a z porovnání poškození. Z grafu 7 

lze po synchronizaci s videozáznamy určit předstřetovou rychlost Škody Felicia, která se zastavila na hodnotě 

23,1 km/h. 

 

Graf 7 Graf rychlosti Škody Felicia z experimentu 3 

Následující obrázek 36 a příloha 1, kapitola 6.8 ukazují poškození narážejícího vozidla. Dřecí stopy se 

již nevyskytují zejména v přední části vozu, ale vyskytují se již po celé délce vozidla Škoda Felicia. Nejrozsáhleji 

poškozeným dílem je stále levý přední blatník. Větší poškození mohou být způsobena pokročilou korozí na 

plechových dílech karoserie. 
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Obr. 38 Poškození narážejícího vozidla z experimentu číslo 3 

 

Obr. 39 Poškození stojícího vozidla z experimentu 3 
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Po celé délce vozidla Peugeot 406 je možné spatřit výrazné množství zanechaného červeného laku 

Škody Felicia. Na rozdíl od předchozích pokusů se tento vyznačuje především mírou poškození na narážejícím 

vozidle. U předchozích pokusů se poškození koncentrovalo převážně v přední části vozidla. U pokusu č. 3 se 

poškození nachází po celé délce boku s tím, že nejhlubší poškození se charakteristicky nachází na předním 

blatníku.  

Délkový rozsah poškození Škody Felicia je 3187 mm, výškový rozsah je od 436 mm do 734 mm. 

U Peugeot 406 je délkový rozsah 2744 mm a výškový od 484 mm do 720 mm. Už z těchto údajů lze odhadnout, 

že si poškození odpovídají. Všechny fotografie s kótami jsou k nalezení v příloze 1 diplomové práce, kapitola 

6.8. 

Táhlé a konstantní poškození Peugeot 406 ve výšce od 683 mm do 714 mm (obr. 22 přílohy 1, kapitola 

6.8.) odpovídá jak výškově, tak i přibližně rozměrově bočnímu směrovému světlu umístěnému na Škodě Felicia 

na blatníku za nápravou (obr. 18 přílohy 1, kapitola 6.8.). 
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Obr. 40 Korespondence poškození Škody Felicia a Peugeot 406 

Výškový rozdíl v horní dřecí stopě (37 mm) je zapříčiněn příčným klopením stojícího vozidla. U spodní 

dřecí stopy je výškový rozdíl 84 mm. To je pravděpodobně dáno tím, že roh předního nárazníku se ihned po 

kontaktu vytrhl z uchycení a vlivem deformace se zkroutil směrem dolů. Napovídá tomu i videozáznam 

z přílohy 1, kapitola 6.2. Od času 0,480 s je vidět deformace střední části nárazníku směrem nahoru, zákonitě 

se tedy roh nárazníku musí deformovat směrem dolů. 
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Dalším důkazem potvrzujícím vznik rýhy ve výšce 526 mm na voze Škoda Felicia je snímek 

z videozáznamu v příloze 1, kapitoly 6.7. v časech 0,900 a 0,950 s, kde je v tu chvíli vidět odpadávající koroze 

ze zadního blatníku. Právě v těchto místech končí souvislá stopa začínající na Škodě Felicia ve výšce 526 mm. 

Spodní dřecí stopa však pravděpodobně nevznikala kyvem vozidla, ale deformací plastového dílu, 

proto je výpočet podle [7] nepoužitelný. Jiný případ je však u rýhy umístěné výše. Zde by se jako v experimentu 

2 mohlo jednat o vlastní frekvenci příčného klopení. 

Z obr. 10 byla stejně jako v předchozím případě získána hodnota frekvence příčného klopení 

podobného a srovnatelného vozu jako je Škoda Felicia. Tím byl zvolen Volkswagen Golf MK3 z roku 1996 

s vlastní frekvencí klopení 𝑓𝐹1 = 1,55 𝐻𝑧. Délka poloviny kyvu vozidla byla změřena z obrázku 41 a zvýrazněna 

žlutou přerušovanou čarou. Hodnota činí 𝑠𝐸𝑋𝑃3 = 2,123 𝑚. Jelikož se v tomto případě jedná o polovinu celého 

kyvu, koeficient 𝑘𝐸𝑋𝑃3 = 0,5. 

 

Obr. 41 Délka vlnité stopy 

 𝑡𝐸𝑋𝑃3 = 𝑘𝐸𝑋𝑃3 ∗
1

𝑓𝐹1
= 0,5 ∗

1

1,55 𝐻𝑧
= 0,323 𝑠 Rovnice 9 

 𝑣𝐸𝑋𝑃3 =
𝑠𝐸𝑋𝑃3

𝑡𝐸𝑋𝑃3
=

2,123 𝑚

0,323 𝑠
= 6,57 𝑚𝑠−1 = 23,7 𝑘𝑚/ℎ Rovnice 10 

Rozdíl mezi rychlostí vypočtenou (23,7 km/h) a naměřenou (23,1 km/h) je 0,6 km/h. 

Ostatní poškození nemá žádný charakteristický tvar, který by odpovídal tvaru nebo poškození druhého 

vozidla. Graficky zpracované poškození je znázorněno na obr. 42. 
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Obr. 42 Rozsah poškození vozidel pokusu 3 

 

 
Graf 8 Složky zrychlení Peugeot 406 – test 3 

V čase 0,33 s po primárním kontaktu se dostávají do kontaktu obě přední kola vozidel a začíná mezi 

nimi vznikat velké silové působení. V tento okamžik také vznikají dvě hluboké a téměř identické rýhy po celém 

boku narážejícího vozu. Ty lze spatřit od prostoru těsně za přední nápravou a pokračující přes přední a zadní 

dveře až nad zadní nápravu. Jsou způsobeny dvěma ostrými výběžky na karoserii Peugeot 406. Oba spolu 

s detailem dřecích stop jsou vidět na obrázku 40. Příčné zrychlení stejně jako u předchozích dvou měření 

nápadně připomíná tlumenou sinusoidu. 

Následující tabulka uvádí všechna důležitá charakteristická data vypočtená z XL Metru. 

  

-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

Zr
yc

h
le

n
í [

m
s-2

]

Čas [s]

Podélné zrychlení Příčné zrychlení

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

R
yc

h
lo

st
[k

m
/h

]

Čas [s]

Podélná rychlost

P1 vs. F1 
23,1 km/h 



 

70 

Nárazový děj Symbol Narážející 

vozidlo 

Stojící 

vozidlo 

Jednotka 

Doba In-Crash-Phase tICP 0,83 0,83 s 

Předstřetová rychlost vpřed 23,1 0 km/h 

Postřetová rychlost vpo 19,9 0,1 km/h 

Změna rychlosti Δv -3,2 0,1 km/h 

Střední podélné zrychlení ax - 0,17 ms-2 

Maximální podélné zrychlení ax, max - 4,33 ms-2 

Minimální podélné zrychlení ax, min - -5,38 ms-2 

Střední příčné zrychlení ay - 0,05 ms-2 

Maximální příčné zrychlení ay, max - 2,53 ms-2 

Minimální příčné zrychlení ay, min - -2,37 ms-2 

Tab. 8 Charakteristické hodnoty z experimentu 3 vypočtené z XL Metru 

Podélné zpomalení ve fázi In-Crash-Phase bylo naměřeno v této zkoušce u stojícího vozidla  

𝑎𝑥𝑃1 = −0,04 𝑚𝑠−2. Diferenční rychlost byla 23,1 km/h a rychlost se změnila u Škody Felicia  

o 𝛥𝑣𝐹1 = −0,4 𝑘𝑚/ℎ, u stojícího vozidla Peugeot 406 se změnila o 𝛥𝑣𝑃1 = 0,2 𝑘𝑚/ℎ. 

4.2.4. Pokus č. 4 

U experimentu číslo 4 byla změřena rychlost narážejícího vozidla 37,8 km/h. Veškerá dokumentace 

poškození je k nahlédnutí v příloze 1, kapitola 7.8. Náhled na poškození je také vidět na následujícím obrázku.  
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Obr. 43 Poškození nárazového vozidla z experimentu číslo 4 

U posledního čtvrtého testu byl vůz Škoda Felicia poškozen pouze v přední části vozu. Nachází se 

převážně na předním blatníku a na kole včetně jeho zavěšení. Z obrázku 43 je jasně vidět, že je přední kolo 

vychýleno ze své původní osy směrem dozadu. Lze tedy předpokládat značnou výchylku geometrie náprav 

obou vozidel. Došlo také k deformaci plechového ráfku, což bylo příčinou úniku vzduchu. Drobné poškození je 

i na přední hraně předních dveří. 
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Obr. 44 Poškození stojícího vozidla z experimentu 4 

U vozidla Peugeot 406 došlo po primárním kontaktu, na rozdíl od předchozích testů, k hluboké a trvalé 

deformaci od přední části zadního blatníku po přední část zadních dveří. Utvořila se takzvaná kapsovitá 

deformace. Dřecí stopy poté v menší míře plynule navazují na předních dveřích a částečně i na předním 

blatníku. Při této rychlosti již nelze pozorovat kyv vozidel, a tedy ani vlnitost dřecích stop, ty mají zcela lineární 

průběh. 

Délkový rozsah poškození u stojícího vozidla je 2744 mm (obr. 26 přílohy 1, kapitola 7.8.) a u jedoucího 

vozidla 1036 mm (obr. 24 přílohy 1, kapitola 7.8.). Na rozdíl od předchozích zkoušek je již nyní rozpoznatelné, 

že na jedoucím vozidle Škoda Felicia je poškození koncentrováno téměř pouze na přední blatník a kolo. 

U stojícího Renaultu Laguna je poškození několikanásobně rozsáhlejší. Výškový rozsah poškození u stojícího 

vozidla je od 208 mm po 691 mm, u jedoucího vozidla je rozsah poškození karoserie od 340 mm do 673 mm. 

Než bude diplomová práce pokračovat, je potřeba si uvědomit, že naměřené výškové hodnoty 

poškození Škody Felicia na obrázku 25 přílohy 1, kapitola 7.8. pochází ze stavu, kdy byla v provozuschopném 

stavu a bez defektu předního kola. Pro náš případ je tedy nutné uvažovat přibližně 80 mm navíc, abychom 

zamezili chybám v odhalování korespondence poškození obou vozidel. Stejný případ je i u stojícího Renaultu 

Laguna na obrázku 27 přílohy 1, kapitola 7.8., kde budeme uvažovat přibližně 100 mm navíc.  

Výška poškození (691 mm) na zadním blatníku Peugeot 406 z přílohy 1, kapitola 7.8. na obrázku 29 

odpovídá nejvyššímu poškození Škody Felicia ve výšce 673 mm. Po přičtení redukce výška činí 753 mm. 
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S ohledem na klopení obou karoserií výšky odpovídají. Otisk lišty na stojícím vozidle ve výšce 501 až 544 mm 

(obr. 29 přílohy 1, kapitola 7.8.) lze nalézt na jedoucím vozidle 510 až 550 mm (obr. 25 přílohy 1, kapitola 7.8.). 

Potvrzuje to i rozmezí mezi stopami, které je u stojícího vozidla 43 mm a u jedoucího 40 mm. Výrazná hloubková 

deformace v prostoru před zadním kolem v oblasti nad prahem stojícího vozu mohla být způsobena kontaktem 

s diskem kola jedoucího vozidla (obr. 25 přílohy 1, kapitola 7.8.). Konkrétně je myšlena níže položená a menší 

deformace disku z fotografie. Důkazem je i zvuk z videozáznamu, kde je slyšet po zaklesnutí kol masivní únik 

vzduchu. Tudíž došlo k úsudku, že větší deformace disku kola vznikla v pozdější fázi střetu. 

Celá výška poškození na obrázku 28 přílohy 1, kapitola 7.8. diplomové práce, tedy od 345 mm do 

601 mm je zapříčiněna blatníkem jedoucího vozidla v oblasti, která je ohraničena výškou od 340 mm do 

587 mm. Současně s předním blatníkem jedoucího vozidla bylo poškozeno i jeho přední světlo. 

Další poškození na karoserii nejsou ničím specifická. Není patrné, jak vznikla. Jisté však je, že vznikla 

provedeným tečným střetem. Odpovídají totiž minimální a maximální výšce poškození. To je patrné i z grafiky 

na obr. 45. 

 

Obr. 45 Rozsah poškození vozidel pokusu 4 

Deformace disků předních kol, které jsou navzájem velmi podobné, jsou způsobeny jejích 

zahákováním. Po kontaktu se Škoda v čase 0,35 s po prvním střetnutí odděluje od stojícího vozidla a obě vozidla 

se začínají stáčet. V grafech příčného zrychlení se tento pohyb projevil vysokými hodnotami. U jedoucího 

vozidla byla naměřena i maximální hodnota podélného zpomalení.  

P1 vs. F1 
37,8 km/h 
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Graf 9 Křivky zrychlení a rychlosti Škody Felicie – test 4 

 

Graf 10 Složky zrychlení Škody Felicie – test 4 

Diagramy 10 a 11 ukazují procesy během fáze střetu. U obou grafů se první větší výkyv příčných 

i podélných zrychlení vyskytuje kolem 0,1 s po střetu. V reálné situaci je tento proces důkazem vzniku kapsovité 

deformace před zadním kolem stojícího vozidla. Nejlépe je střet vidět v příloze 1, kapitola 7.7. Největší špička 
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podélných zrychlení v čase 0,35 s u obou vozidel znamená zahákování předních kol vozů. Odpovídá tomu 

i zákonitost akce a reakce. Jedoucí vozidlo bylo výrazně zpomaleno (-14,75 ms-2), naopak stojící vozidlo bylo 

zrychleno  

(13,3 ms-2). Rozdíl mezi zrychlením a zpomalením je dán transformací na příčné zrychlení nebo jinou energii. 

 

Graf 11 Složky zrychlení Peugeot 406 – test 4 

Obrázek 46 znázorňuje závislost poklesu rychlosti na ujeté dráze vozidlem Škoda Felicia. Výraznější 

pokles můžeme pozorovat po uražené dráze 1,25 m. Jedoucí vozidlo v tu chvíli zpomalil B sloupek stojícího 

vozidla. Dalším poklesem rychlosti byl před předním kolem po ujeté dráze 2,4 m. V tento moment se začaly 

hákovat kola obou vozidel, což mělo za následek úbytek rychlosti. 

 

Obr. 46 Pokles rychlosti Škody Felicia v průběhu střetu pokusu 4 

Následující tabulka uvádí všechna důležitá charakteristická data vypočtená z XL Metru.  
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Nárazový děj Symbol Narážející 

vozidlo 

Stojící 

vozidlo 

Jednotka 

Doba In-Crash-Phase tICP 0,45 0,45 s 

Předstřetová rychlost vpřed 37,8 0 km/h 

Postřetová rychlost vpo 29,1 5,0 km/h 

Změna rychlosti Δv -8,7 5,0 km/h 

Střední podélné zrychlení ax -2,03 2,15 ms-2 

Maximální podélné zrychlení ax, max 5,05 13,4 ms-2 

Minimální podélné zrychlení ax, min -12,45 -1,59 ms-2 

Střední příčné zrychlení ay -4,4 -0,28 ms-2 

Maximální příčné zrychlení ay, max 1,81 4,77 ms-2 

Minimální příčné zrychlení ay, min -14,75 -7,61 ms-2 

Tab. 9 Charakteristické hodnoty z experimentu 4 vypočtené z XL Metru 

Podélné zpomalení ve fázi In-Crash-Phase bylo naměřeno v této zkoušce u narážejícího vozidla  

𝑎𝑥𝐹1 = −0,18 𝑚𝑠−2, u stojícího 𝑎𝑥𝑃1 = −0,09 𝑚𝑠−2. Diferenční rychlost byla 37,8 km/h. Rychlost se změnila 

u Fordu Fiesta o 𝛥𝑣𝐹1 = −6,3 𝑘𝑚/ℎ, u stojícího vozidla Renault Laguna se změnila o 𝛥𝑣𝑃1 = 3,1 𝑘𝑚/ℎ. 

 

4.3.  Simulace  

Simulace byly vytvářeny v simulačním programu Virtual Crash 4.0. Všechny jsou vloženy do příloh 2 až 

5. Jako vstupní údaje posloužila data předstřetových a postřetových rychlostí a pozice vozidel v určitých 

časových úsecích. Variovanými hodnotami byly hodnoty tření, restituce a natočení roviny rázu tak, aby průběh 

střetu co nejpřesněji odpovídal reálnému průběhu. Další kontakty byly vytvořeny automaticky kromě výjimky 

v experimentu číslo 2, kde řidič během střetu začal brzdit a experimentu 4, kde došlo k zaklesnutí kol. V těchto 

místech se upravovalo natočení roviny rázu. 

Aby simulace probíhala co možná nejpřesněji podle reálného průběhu, byly do programu postupně 

vkládány fotografie získané z videozáznamu pořízené dronem nad místem střetu. Jednotlivé pozice vozidel 

byly zvýrazněny jejich půdorysným obrysem, aby byla zvýšena přesnost pro nastavení do správné výchozí 

pozice v místě primárního kontaktu, ale i mezipozic ve fázi In-Crash-Phase (obr. 47). Podle těchto údajů 

společně s předstřetovými a postřetovými rychlostmi uvedenými v tabulkách na koncích kapitol analýz 

jednotlivých pokusů bylo možné vytvořit simulace.  
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Obr. 47 Mezipozice v průběhu střetu 

Dále je nutné zmínit že rovina rázu je při natočení 0° kolmá k podélné ose vozidla. Kladné natočení 

roviny je ve směru hodinových ručiček (tedy horizontálně). Ke svislému natáčení v ani jednom případě nedošlo. 

Rovina je vždy více natočena proti směru jízdy narážejícího vozidla. Obrázky s odkazy na polohy vozidel 

uvedené v následující tabulce informují o základních datech ze simulací.  
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Experiment 1 

 

Tření 0,515 

Restituce 0,28 

Úhel střetové 

roviny 
63° 

Experiment 2 

 

Tření 0,6 

Restituce 0,36 

Úhel střetové 

roviny 
112° 

Experiment 3 

 

Tření 0,54 

Restituce 0,15 

Úhel střetové 

roviny 
82° 

Experiment 4 

 

Tření 0,58 

Restituce 0,1 

Úhel střetové 

roviny 
105° 

Tab. 10 Shrnutí hodnot tření, restituce a úhlu natočení střetové roviny 

U simulace posledního testu byl modelován ještě sekundární střet, když se kola obou vozů zahákovala. 

V tomto místě byly hodnoty tření 0,4, restituce 0,21 a natočení roviny rázu 124°. Hodnota tření klesla téměř 

o třetinu, naopak restituce se zvýšila o cca dvojnásobek. 

U všech simulací se pohybují hodnoty tření od 0,515 do 0,600. Pokud zanedbáme test 2, ve kterém 

nebyly dodrženy nastavené podmínky správného provedení zkoušky, jeví se nárůst společně s rychlostí 

konstantní. Naopak restituce s rostoucí rychlostí klesá z hodnoty 0,28 na hodnotu 0,10. Natočení roviny rázu 

se pohybuje kolem 90°, příčinou jsou dva střety na levé boky stojících vozidel a dva střety na pravé boky vozidel. 
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Pokud je potřeba takzvaně „odrazit“ jedno vozidlo od druhého, musí být rovina natočena směrem proti 

jedoucímu vozidlu. Příkladem je první experiment, ve kterém se chvíli po primárním kontaktu kola zahákovala 

a došlo k oddělení karoserií. Úhel je tedy v tomto případě nižší s hodnotou 63°. Pokud k takovému případu 

nedojde, je rovina natočena o 90°−8°
+22°. 

Všechny simulace jsou vloženy do přílohy 2 až 5 diplomové práce a s vhodným programem do nich 

lze nahlédnout. 
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5. HYPOTÉZY 

Tato kapitola se pokusí prokázat několik hypotéz, které pojednávají o souvislostech míry poškození 

boku vozidla s diferenční příčnou složkou hybnosti nebo deformační energie. Pokud se některá z hypotéz 

potvrdí, bude tato diplomová práce sloužit jako podklad zaměstnanců pojišťoven nebo znalcům. Ti by do 

vytvořeného grafu vložili přepočítané plochy poškození z referenční plochy vozu a získali by například hodnotu 

deformační energie nebo diferenční příčné složky hybnosti. Z deformační energie je možné dále vypočítat 

přibližnou předstřetovou rychlost narážejícího vozidla, z příčné složky hybnosti lze získat pouze příčnou složku 

rychlosti. Z té by se až po přibližné identifikaci střetového úhlu mohla odvodit diferenční předstřetová rychlost 

vozidel.  

Aby byla hypotéza dostatečně podložena, jsou kromě experimentů zpracovávaných v této práci 

zahrnuty i experimentální zkoušky jiných diplomových prací. Konkrétně práce p. Bučka [11] a p. Schrödera [9]. 

Navíc byla měření 1 (při 21,3 km/h) a 2 (při 14,9 km/h) z této práce vyloučena z důvodu nedodržení 

předepsaného postupu střetu. První crashtest nesplnil podmínku primárního střetu do oblasti před zadní 

nápravou a druhý nesplnil podmínku nezasahování řidiče do řízení. 

 

5.1.  Hypotéza I 

Hypotéza I je založena na myšlence, že poškození vozidla je přímo úměrné míře diferenčních příčných 

složek hybností vozů. Příčná složka hybnosti totiž nepochybně zapříčiňuje vznik deformací na vozidlech. 

Nevýhodou této hypotézy jsou fakta, že příčná složka hybnosti zahrnuje mnoho druhů silových interakcí, které 

se neprojeví do deformací. Příkladem mohou být síly, které jsou přeneseny skrz karoserii, odpružení 

a pneumatiky na povrch vozovky nebo energie přeměněná na teplo. Tyto složky však v Hypotéze I nejsou 

z výpočtů vyloučeny.  

Prvním krokem bylo zpracování poškození všech vozů. Inspirací byla část práce p. Bučka (obr. 20). Pro 

tuto hypotézu však přibylo navíc i rozlišení poškození podle přibližné hloubky. Rozděleno bylo do tří kategorií, 

zelené, oranžové a červené. Zelená barva značí hloubku poškození od 0 do 5 mm, oranžová od 5 mm do 20 mm 

a červená je hloubka nad 20 mm. 

V programu byla obkreslena poškození z fotografií, automaticky vypočítány jejich plochy 

a procentuálně vyjádřeny vzhledem celé ploše vozu (příloha 1, kapitola 8.1). Plocha vozu je ohraničena vnějším 

obrysem po spodní hranu bočních skel. Důležité je zmínit, že do poškození se zahrnují i oblasti vyskytující se 
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mimo tuto oblast. Příkladem může být kolo vozu, které částečně nezasahuje do ohraničené oblasti plochy vozu 

nebo boční zpětné zrcátko. 

Pro toto řešení jsou stěžejní plochy, které byly deformovány jedoucím vozidlem na stojícím vozidle. Ty 

jsou vyneseny na ose x grafu 12, na ose y jsou diferenční hodnoty příčných složek hybností vozidel, které byly 

vypočítány z podélné rychlosti, hmotnosti daného vozu a úhlu tečného střetu podle vzorce: 

 𝑝 = 𝑚𝑋+Ř ∗ 𝑣𝑝𝑋 = 𝑚𝑋+Ř ∗ 𝑣𝑝ř𝑒𝑑𝑋 ∗ sin (𝛼) Rovnice 11 

kde „X“ je označení vozu, 𝑣𝑝 je příčná složka rychlosti, 𝑣𝑝ř𝑒𝑑  je předstřetová rychlost a α je úhel sevřený 

podélnými osami vozidel. Celá tabulka se všemi vstupními hodnotami je uvedena v příloze 1, kapitola 8.1., 

tabulka 37. 

 

Graf 12 Závislost míry poškození na příčné složce hybnosti 

Z grafu 12 je již na první pohled zřejmé, že se žádná přímá spojitost mezi měřeními nenachází. V dalším 

kroku této hypotézy bude navíc přihlédnuto k hloubce poškození i k tužším částem karoserie. Pro každou různě 

barevnou oblast byl co nejvhodněji zvolen koeficient, který obodoval poškozenou oblast podle intenzity 

deformace. U všech typů vozidel byla nadále vytvořena zjednodušená tuhostní mapa vozidla, která zahrnuje 

práh a A, B a C sloupek. Graficky je tužší oblast vyznačena šrafovaným polem. Pokud toto pole protíná některá 

z barevných oblastí, násobí se dalším, tzv. tuhostním koeficientem. Všechna vyobrazení jsou k nalezení v příloze 

1, kapitola 8.1, obr. 42 až 53.  
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Graf 13 Závislost korigovaného poškození na příčné složce hybnosti 

V této fázi je již možné pomocí koeficientů deformace a tuhosti celý graf posouvat a upravovat. 

Koeficienty byly variovány v mnoha kombinacích. Postup výpočtu korigovaného procentuálního vyjádření 

plochy a použití koeficientů je obecně znázorněn níže: 

 ∑ 𝑆𝑡𝑋 = 𝑘𝑧 ∑ 𝑆𝑡𝑧𝑋 + 𝑘𝑜 ∑ 𝑆𝑡𝑜𝑋 + 𝑘č ∑ 𝑆𝑡č𝑋 Rovnice 12 

 𝑆𝑋 =
∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑋

𝑆𝑐𝑋
=

𝑘𝑧 ∑ 𝑆𝑧𝑋+𝑘𝑜 ∑ 𝑆𝑜𝑋+𝑘č ∑ 𝑆č𝑋+𝑘𝑡 ∑ 𝑆𝑡𝑋

𝑆𝑐𝑋
 Rovnice 13 

kde: X - proměnná na základě identifikace vozu („F1“, „F2“, „L1“, „P1“) 

 𝑆𝑡 – celková plocha poškození tuhých částí 

 𝑆𝑡𝑧, 𝑆𝑡𝑜, 𝑆𝑡č –zelené, oranžové, respektive červené plochy v tužších částech 

 𝑆𝑜 , 𝑆č, 𝑆č – zelené, oranžové, respektive červené plochy mimo tuhé části 

 𝑘𝑧, 𝑘𝑜, 𝑘č – koeficienty zelených, oranžových nebo červených ploch 

 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑋 – vypočtená korigovaná plocha vozu X 

 𝑆𝑐𝑋 – celková plocha vozidla X 

 𝑆𝑋 – korigované procentuální poškození vozu X 

V grafu 13 a 14 se jako nejvhodnější pro zelenou oblast jeví koeficient 𝑘𝑧 = 0,5, pro oranžovou 

koeficient 𝑘𝑜 = 2 a pro červenou 𝑘č = 4. Pro oblast tužších částí vozu byl zvolen koeficient 𝑘𝑡 = 2. Avšak tyto 

koeficienty mění v grafu 13 pouze procentuální míru poškození, tudíž se graf pouze natahuje či smršťuje. 

Výsledkem tedy opět není žádná viditelná závislost. Jinak tomu je v případě, že neuvažujeme pouze míru 

y = 1251,7x + 364,88
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poškození vozidla stojícího. Poškození jedoucího i stojícího vozidla byla sečtena a vyjádřena opět v závislosti 

na diferenční příčné složce hybnosti vozů tak, jak je vidět v grafu 14. 

Důvod, proč se uvažuje suma deformovaných ploch, je ten, že akce vyvolaná hybností jedoucího 

vozidla vyvolává reakci stojícího vozidla a „zapisuje“ tuto reakci na bok jedoucího vozidla, a to i když stojící 

vozidlo má nulovou hybnost. Pokud by však jedoucí vozidlo bylo dokonale elasticky pružné, způsobilo by 

poškození pouze na stojícím vozidle. Pak by tedy akce nevyvolala reakci stojícího vozidla směrem k jedoucímu. 

 

Graf 14 Závislost sumy korigovaného poškození obou vozů na příčné složce hybnosti 

Nyní je v grafu 14 jasně rozpoznatelná stoupající tendence závislosti. Pro přesnější vyhodnocení 

a jasnější závěr je však třeba udělat mnoho dalších experimentů napříč škálou úhlů svírajících podélné osy 

vozidel. Z tohoto grafu nelze prozatím vyvodit závěr ohledně diferenční rychlosti vozidla z důvodu velkých 

odchylek od aproximované přímky. 

 

5.2.  Hypotéza II 

Hypotéza II staví na podobných základech jako hypotéza I. Jediným rozdílem je myšlenka korelace 

deformační energie se vzniklým poškozením. Deformační energie je již oproštěna od zbytkových energií a je 

tvůrcem všech poškození. Vzorec pro výpočet deformační energie zahrnuje vstupní energii, která je do 

interakce vložena, výstupní energii a rotační energii (rovnice 15). 

 𝐸𝐾 = 𝐸𝐾
´ + 𝐸𝑟𝑜𝑡 + 𝐸𝑑𝑒𝑓 Rovnice 14 

 𝐸𝑑𝑒𝑓 = 𝐸𝐾 − 𝐸𝐾
´ − 𝐸𝑟𝑜𝑡 Rovnice 15 

 𝐸𝑑𝑒𝑓 =
1

2
𝑚𝑣𝑝ř𝑒𝑑

2 −
1

2
𝑚𝑣𝑝𝑜

2 −
1

2
𝐽𝜔2 Rovnice 16 

y = 962,06x + 77,919
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 𝐽 = 0,1269 ∗ 𝑚𝑋+Ř ∗ 𝑙𝑋 ∗ 𝑅𝑉𝑋 Rovnice 17 

 𝜔 =
𝛼 

𝑡
 Rovnice 18 

kde: 𝐸𝐾 – kinetická energie před střetem 

 𝐸𝐾
´  – kinetická energie po střetu 

 𝐸𝑟𝑜𝑡 – rotační energie 

 𝐸𝑑𝑒𝑓  – deformační energie [J] 

 𝑚 – hmotnost vozidla [kg] 

 𝑣𝑝ř𝑒𝑑  – rychlost vozidla před střetem [ms-1] 

 𝑣𝑝𝑜– rychlost vozidla po střetu [ms-1] 

 𝐽 – moment hybnosti [kgm2] 

 ω – úhlová rychlost [rads-1] 

Výpočet deformační energie byl použit u crashtestů 3 a 4 se úhlem svírajícím 8°. Hodnoty, které byly 

převzaty z jejich simulací, neodpovídaly realitě, proto byly vzhledem k dostatečnému množství získaných dat 

vypočítány. Rychlosti byly získány ze simulací v příloze 2 až 5. Moment hybnosti vypočítán podle rovnice 17 

a úhlová rychlost podle rovnice 18. U série experimentů p. Schrödera [9] byly deformační energie převzaty z jím 

vytvořených simulací. 

Jelikož deformační energie je výsledkem celého děje, která by se přerozdělila pomocí energické 

ekvivalentní rychlosti (jinak EES), bude porovnávána podobně jako v grafu 14 se součtem obou poškozených 

ploch vozidel. Tím se zamezí chybě, která by byla způsobena obtížnou identifikací EES. Graf závislosti poškození 

na deformační energii zde není třeba uvádět, jelikož se v něm nenachází žádná viditelná závislost. Pokud však 

zkorigujeme plochy podle intenzity poškození a tuhostní mapy vozidel, jistá závislost se vyskytne (graf 15). 

Koeficienty korigující oblasti poškození byly zvoleny takto: zelená oblast 𝑘𝑧 = 0,3, oranžová oblast 𝑘𝑜 = 0,9 

a červená oblast 𝑘č = 1,8. Tuhostní koeficient byl zvolen 𝑘𝑡 = 4. Všechna data jsou k nalezení v příloze 1, 

kapitola 8.2. Rozsahy poškození zůstaly stejné jako u Hypotézy I a mají tedy společné grafiky poškození 

z přílohy 1, kapitola 8.1. 



 

85 

 

Graf 15 Závislost sumy korigovaného poškození obou vozů na deformační energii 

Jedinou výjimkou nepotvrzující závislost je při poškození 27 % a deformační energii 4659 J. Tento 

experiment byl vykonán při rychlosti 23,1 km/h a při 8°. Experiment probíhal podle nastavených pravidel. 

Poškození by měla být podle očekávání a chybovost této varianty byla vyloučena. Druhým možným důvodem 

chyby by mohla být příliš nízká deformační energie vůči míře poškození. U podobné míry poškození docházelo 

v experimentech k zahákování kol, zákonitě tedy vznikaly řádově vyšší deformační energie. Zdali se má tento 

experiment vyloučit však musí potvrdit další navazující experimenty. 

Vykreslená křivka má podobu logaritmické funkce. Z počátku prudce narůstá a postupně se růst 

zpomaluje. Jak již bylo napsáno v Hypotéze I, nelze z tohoto grafu vyvozovat definitivní závěry. Na potvrzení či 

vyvrácení hypotézy musí být provedeno několik dalších měření. 
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6.  ZÁVĚR 

Negativním trendem dnešní doby je každoroční nárůst počtu nehod. Jejich podstatnou částí jsou 

i tečné střety, a právě této problematice se diplomová práce věnuje. Dalším negativním aspektem tečných 

střetů je využívání podobných nehod k pojistným podvodům. Takové podvody zajišťují pachatelům vzhledem 

k nenáročnosti oprav poměrně vysoké částky vyplacené pojišťovnami. 

Vozidla se ve fázi In-Crash-Phase nechovají tak, jak je to u střetů se značnými změnami rychlostí nebo 

směrů vozidel. Chybí stopy pneumatik i konečné polohy vozů. Tyto vstupní údaje jsou pro použití běžně 

používaných fyzikálních zákonů založených na změně pohybových stavů vozidel, energetické bilanci apod. 

nedostupné. O to více se znalec nebo zaměstnanec pojišťovny musí věnovat korespondenci poškození.  

V rámci diplomové práce byly proto provedeny 4 tečné střety. Ze získaných dat byly zpracovány 

videozáznamy, data z XL metru a fotodokumentace. Na jejich základě bylo detailně prozkoumáno a popsáno 

chování vozidel během celého střetu včetně rozboru průběhů příčných a podélných složek zrychlení a rychlosti. 

Byla také podrobně analyzována fotodokumentace vzniklých poškození jednoho vozu a porovnána s druhým 

v rámci jednoho experimentu. Ve všech případech bylo možné nalézt specifické znaky pro tečný střet. Stojící 

vozidlo bylo vždy poškozeno po celém boku, s rychlostí se měnila pouze intenzita poškození. Naopak 

u jedoucího vozidla poškození s rostoucí rychlostí rostlo, ale zároveň se vyskytovalo na menší ploše, než je 

tomu tak u nižších rychlostí. 

Nad rámec zadání diplomové práce byly vytvořeny simulace všech tečných střetů v programu Virtual 

Crash 4.0. Ty by mohly sloužit jako podklad a návod na přibližné nastavení variabilních konstant. Hodnoty tření, 

restituce nebo úhlu roviny rázu jsou přehledně zpracovány v tabulce na konci kapitoly 4.3. Z těchto tří 

zadávaných hodnot nejvíce ovlivňuje chování vozů v simulaci natočení roviny rázu. Pro ni je zásadní zjištěné 

místo primárního střetu a to, zda se vůz v průběhu kolize odchýlil od boku druhého vozidla či ne.  Pokud se 

vozidlo oddělilo, je rovina natočena více kolmo na podélnou osu jedoucího vozu. Pokud je však pokluz 

kontinuální a nepřerušovaný, rovina bude natočena tímto směrem v menší míře. Soubory se simulacemi jsou 

vloženy do přílohy 2 až 5. 

Na simulace se v případě tečných střetů nelze s naprostou jistotou spolehnout. Řešením do budoucna 

by mohla být závislost mezi mírou a intenzitou poškození a diferenční rychlostí. Tato myšlenka byla rozvinuta 

v Hypotéze I v kapitole 5.1. Ta zakládá systematický postup a směr, kterým by se pokračující výzkum mohl 

ubírat. Prvním základním kamenem hypotézy byla příčná složka hybnosti a druhým korigovaná plocha 

poškození. Příčná složka hybnosti je totiž síla působící na těleso za určitou jednotku času. Korekce plochy byla 

bodována podle intenzity poškození a podle tuhosti různých částí karoserie koeficienty 𝑘𝑧 , 𝑘𝑜, 𝑘č, 𝑘𝑡. Koeficienty 

tak buď snižují nebo zvyšují váhu poškození. Plocha poškození byla vypočítána a následně procentuálně 
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vyjádřena vzhledem k celkové ploše vozu, která je shora ohraničena spodní hranou bočních oken a zdola 

prahem. Data z celkem deseti nárazových zkoušek od 3° do 8° jsou vložena do grafu. Závěrem Hypotézy I je 

s jistou mírou nejistoty důkaz o lineárně stoupající závislosti mezi korigovanou plochou poškození a příčnou 

složkou hybnosti. 

Hypotéza II rozvíjí Hypotézu I trochu jiným směrem. Neuvažuje se příčná složka hybnosti, ale 

deformační energie. Ta je součástí energie vyvolané příčnou složkou hybnosti, ale nezahrnuje ztráty uniklé do 

okolí jinak než deformacemi. Vzhledem k tomuto tvrzení je pravděpodobné, že tato cesta bude v budoucnu 

přesnější než v případě Hypotézy I. Aby nebylo nutné rozdělovat celkovou deformační energii na jednotlivá 

vozidla pomocí EES a nevznikly tak možné chyby, byly jednotlivé korigované plochy sečteny. Sumy 

deformovaných ploch byly spolu s deformačními energiemi vloženy do grafu. Vznikla logaritmická závislost 

s výjimkou jednoho experimentu, který prozatím nelze vyloučit, jelikož probíhal podle předpokládaných 

podmínek. Ani nebyla nalezena žádná anomálie, která by tento experiment mohla vyloučit z uvažovaných testů. 

Celá diplomová práce může sloužit jako podklad k rekonstrukci podobných případů. Hlavní myšlenkou 

však bylo systematicky navrhnout řešení a pokusit se nalézt závislosti, aby bylo v dohledné době jednoduše 

možné po zadání výměr deformovaných ploch zjistit po přepočítání předstřetovou rychlost. Navazující 

diplomové či disertační práce obě teorie mohou potvrdit, zdokonalit či vyvrátit. Prostorem ke zlepšení by mohla 

být podrobnější tuhostní mapa a přesnější dokumentace hloubek deformací. Navíc, po definitivním potvrzení 

teorií, by bylo možné navrhnout jednoduchý program, který by již pracoval samočinně po zadání vstupních 

hodnot a navrhl by již výslednou předstřetovou rychlost. Ještě je však potřeba provést mnoho měření, aby byl 

například určen interval použitelnosti tvrzení. 

 



 

88 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

[1] BARTLOVÁ, Monika. Tisková zpráva: Počet prověřovaných pojistných podvodů v roce 2017 narostl o 13 %. 

Pojišťovny uchránily před podvodníky více než miliardu korun. [online]. 13. 2. 2018, 2 [cit. 2019-01-11]. 

Dostupné z: http://www.cap.cz/images/tiskove-zpravy/180113_Pojistny_podvod_final.pdf 

[2] RÁBEK, Vlastimil. Analýza příčin vzniku a průběhu škodných událostí v oboru pojištění motorových vozidel: 

(sborník tuzemských a převzatých cizojazyčných publikací) = Analyse der Ursachen von 

Schadenereignissen im Bereich der Kfz-Versicherung. Olomouc: Vlastimil Rábek, 2012, 365 s.: il. (některé 

barev.), portréty ; 25 cm. ISBN 978-80-260-3061-4. 

[3] WEBER, Michael. Die Aufklärung des Versicherungsbetruges Pkw-Streifkollisionen. München, 1995. ISBN 

3-9804383-0-9. 

[4] GERLACH, Alexander. Experimentelle untersuchung zur bestimmbarkeit des geschwindigkeitsverhältnisses 

zwischen den kollisionspartnern aus den von der seitenwand eines reifens gezeichneten aufriebspuren. 

Berlin, 2000. Diplomová. Technische universitat Berlin. Vedoucí práce Prof. Dr.-Ing. Hartmut Rau. 

[5] ORAVEC, Matej. Posudzovanie vzniku poškodení pri strete vozidiel v nízkych rýchlostiach. Žilina, 2018. 

Disertační práce. Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Vedoucí práce Ing. Vlastimil Rábek, PhD. 

[6] MATĚJÍČEK, Martin. Historie, současné trendy a vize ve vývoji deformačních zón osobní automobilů. Praha, 

2016. Diplomová. ČVUT. Vedoucí práce doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. 

[7] BECKE, M.: Geschwindigkeitsbestimmung bei Streifkollisionen, Sammelbuch vom Kongress „Schach dem 

Betrug“ am 12.-13.02.2016, Mövenpick Hotel Münster 

[8] RÁBEK, Vlastimil. Analýza harmonického kyvu při tečném střetu boků vozidel pro určení diferenční 

rychlosti kolizních oblastí vozidel - MAHK. Olomouc, 2016. Dostupné také z: 

http://www.rabek.xf.cz/Analyza-harmonickeho-kyvu.pdf 

[9] SCHRÖDER, Daniel. Experimentelle Untersuchung zur Rekonstruktion der Kollisionsgeschwindigkeit bei 

streifenden PKW/P durch Schadenanalyse und rechnergestützte Simulatio. Dresden, 2012. Diplomová 

práce. Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden. 

[10] MIKULÁŠKOVÁ, L. Analýza naměřených dat z nárazových zkoušek - čelní střety. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2017. 70 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Albert Bradáč, 

Ph.D. 



 

89 

[11] BUČKO, František. Znalecký experiment, strety bokov vozidiel pod uhlom 5° pri rôznych rýchlostiach. Žilina, 

2018. Diplomová. Žilinská univerzita, Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D. 

[12] DUSCHA, Axel. Der Einfluß des Lenkverhaltens auf das Schadenbild bei Pkw/Pkw-Streifkollisionen. Berlin, 

1996. Diplomová. Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. 

[13] SPLETTSTÖßER, Jörg. Experimentelle Untersuchung von streifenden Pkw-Pkw-Kollisionen zur 

Unterscheidung von Unfällen und absichtlich herbeigeführten Fahrzeugschäden mit Hilfe eines 

Unfalldatenspeichers. Berlin, 1998. Diplomová. Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 

[14] DINI ARGEO [online]. [cit. 2019-05-19]. Dostupné z: http://www.diniargeo.com/prd/scales/wheel-and-

axle-weighing/indicators-for-vehicle-weighing/dfwkrp-en-1.aspx 

[15] XL Meter™ Pro [online]. , 42 [cit. 2019-05-12]. Dostupné z: http://www.nehodar.cz/docs/XLMPUSRCZ.pdf 

[16] Google maps [online]. [cit. 2019-05-12]. Dostupné z: https://www.google.com/maps/



 

90 

SEZNAM ZKRATEK 

PZ  pravé zadní kolo 

LZ  levé zadní kolo 

LP  levé přední kolo 

PP  pravé přední kolo 

X  proměnná na základě identifikace vozu 

F1  Škoda Felicia 

F2  Ford Fiesta 

L1  Renault Laguna 

P1  Peugeot 406 

l [mm] délka 

d [mm] šířka 

h [mm] výška 

Rch [mm] rozchod kol 

Rv [mm] rozvor 

m [kg] hmotnost 

xT [mm] podélná vzdálenost těžiště 

yT [mm] příčná vzdálenost těžiště 

tICP [s] doba fáze In-Crash-Phase 

vpřed [km/h] předstřetová rychlost 

vpo [km/h] postřetová rychlost 

Δv [km/h] rozdíl rychlostí 

ax [ms-2] medián podélného zrychlení 

ax, max [ms-2] maximální podélné zrychlení 

ax, min [ms-2] minimální podélné zrychlení 

ay [ms-2] medián příčného zrychlení 
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ay, max [ms-2] maximální příčného zrychlení 

ay, min [ms-2] minimální příčného zrychlení 

tEXP [s] doba části kyvu 

kEXP [-] počet kyvů na změřené délce  

f [Hz] frekvence příčného naklápění 

vEXP [km/h] diference kolizní rychlosti 

sEXP [m] délka stopy 

α [°] úhel sevřený podélnými osami vozů 

vp [ms-1] příčná složka rychlosti 

p [kgms-1] příčná složka hybnosti 

kz [-] koeficient redukce zelené oblasti poškození 

ko [-] koeficient redukce oranžové oblasti poškození 

kč [-] koeficient redukce červené oblasti poškození 

kt [-] koeficient tuhosti karoserie 

EK [J] kinetická energie před střetem 

EK´ [J] kinetická energie po střetu 

Erot [J] rotační energie 

Edef [J] deformační energie  

J [kgm2] moment hybnosti 

ω [rads-1] úhlová rychlost 
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