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ABSTRAkT: Text článku se zabývá výzkumem a hodnocením průběhu kolize osobního automobilu se železničním vozidlem. Podle 
dostupných statistik má výzkum čelního nárazu železničního vozidla do boku osobního automobilu zásadní význam. Z těchto důvodů 
design experimentu vycházel z předpokladu značné nekompatibility a na železniční přejezd byl kolmo umístěn osobní automobil, do nějž 
narazila běžná železniční jednotka a simulovala tak kolizi na železničním přejezdu. V úvahu je rovněž brán stav a vývoj legislativy. 
Z metodik zkoušení automobilů podle platné legislativy pak vychází způsob měření na silničním vozidle a zkušební figuríně. Z naměřených 
výsledků je následně predikováno pravděpodobné poranění posádky osobního automobilu.

klíČoVá SloVA: kolize automobilu a železničního vozidla, ochranný pluh, pasivní bezpečnost vozidel, nárazová zkouška, deformace, 
poranění, experiment

ABSTRACT: The article deals with the research and evaluation of the crash collision between the car and rail vehicle. The research of the 
railway vehicle frontal impact to the side structure of a passenger car has a fundamental importance according to the available statistics. 
The design of the experiment was based on the assumption of significant incompatibilities of colliding vehicles. The passenger car was 
situated perpendicularly to the rail and it was hit by the testing rail unit simulating the collision of the railway crossing. The status and 
legislation development is also taken in account. Measurement methodology is based on the valid legislation for testing of the passenger 
cars, rail vehicles and crash test dummies. The predicted probable car‘s crew injury is subsequently derived from the measured results.
kEywoRDS: car – railroad vehicle collision, protective frame, passive safety of vehicles, crash test, deformation, injury, experiment

1.  ÚVOD

Vzhledem ke stále se zvyšující intenzitě a hustotě dopravního 
proudu vzrůstá i počet dopravních nehod. určitý podíl připadá 
i na kolize kolejových vozidel s osobními automobily v oblasti 
železničních přejezdů. ten i přes klesající tendenci, kterou 
zaznamenáváme v posledních letech, je stále alarmující a obecným 
zájmem je počty a následky dopravních nehod i nadále snižovat.

Základní vývoj sledované statistiky je patrný z obr. 1, kde 
sledovanými parametry jsou počty dopravních nehod, počty zranění 
a počty úmrtí při strážce vlakové jednotky s osobním automobilem 
na železničním přejezdu. Je důležité zmínit skutečnost, že tato data 
jsou vztažena k 9 706 km železniční tratě v čr.

Z uvedeného grafu je patrné, že následky kolidujících vozidel 
jsou dosti závažné. to je dáno zejména jejich nekompatibilitou. 
ta je především ovlivněna vysoce rozdílnou hmotností vozidel, 
tuhými částmi konstrukce nárazové strany a nepříliš vhodným 

designem těžšího vozidla, které se stává výrazně agresivní vůči 
vozidlu lehčímu.

na základě analýzy statistiky nehod a legislativy byla v minulosti 
uskutečněna série tří nárazových testů železniční soupravy se 
silničním vozidlem. cílem provedených experimentů byla predikce 
následků dopravní nehody při nekompatibilním střetu kolejového 
vozidla a osobního automobilu, čímž byl získán cenný podklad pro 
tvorbu znaleckých posudků. naměřená data mohou být použita i pro 
validaci modelů vytvořených v prostředí komerčních simulačních 
softwarů. mohou být též použita k posouzení vhodnosti konstrukce 
čelní partie kolejových vozidel a boční struktury automobilů 
z hlediska pasivní bezpečnosti a ochrany cestujících při střetu. data 
mohou být také využita i výrobci vozidel pro návrh konstrukce 
automobilů z hlediska ochrany cestujících při nekompatibilním 
nárazu.

dílčím cílem zkoušek bylo ověření funkce ochranného pluhu, 
který má zabránit vniknutí automobilu pod vlak, ochránit podvozek 
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vlaku, a snížit tak pravděpodobnost jeho vykolejení. toto zařízení 
vyžaduje i platná legislativa v oblasti železničních vozidel. díky 
provedeným testům bylo možno porovnat následky srážky jak 
s použitím pluhu, tak i bez něj. ochranný pluh namontovaný během 
testu na vlakové jednotce je patrný z obr. 2.

2.  MeTODIKA

experiment, složený ze tří nárazových zkoušek, byl uskutečněn 
na nechráněném jednokolejném železničním přejezdu na železniční 
vlečce v areálu čkd kutná hora, a.s.

Zkušební automobily byly umístěny na železniční přejezd příčně, 
tak aby byl nasimulován boční náraz, který je v případě kolize 
s kolejovým vozidlem nejčastější. Vozidla byla vystředěna podle 
kolejiště, tudíž byl náraz směřován souměrně do strany vozu. 

silniční vozidla byla po střetu tlačena před vlakovou soupravou 
a nedošlo k jejich odsunutí mimo kolejiště.

Vlaková souprava byla poháněna motorovou jednotkou řady 
850 (zkušební vůz), určenou pro samostatný náraz a lokomotivou 
řady 726. na zkušebním voze vlakové soupravy byl namontován 
ochranný pluh, chránící jeho podvozek. měl také z prostoru pro 
cestující demontováno interiérové vybavení, byl zbaven pohonné 
jednotky, většiny okenních výplní a veškerých provozních kapalin. 
Provozních kapalin byly zbaveny i osobní automobily určené 
pro nárazové testy z důvodu eliminace úniku škodlivých látek 
a kontaminace okolí. Při prvním a třetím testu byl náraz vlaku 
veden ze strany s pluhem a ve druhém testu pak ze strany opačné, 
takže bylo možné porovnat následky testů a stanovit, zda pluh plní 
požadovanou funkci.

Všechny zkušební automobily (dva vozy Škoda Favorit a třetí 
vozidlo Škoda superb) byly vybaveny snímači zrychlení, stejně tak 
zkušební figurínou manikin, která disponovala tříosým snímačem 
zrychlení umístěným v hlavě a jednoosým akcelerometrem 
zabudovaným v hrudníku. Pro dané testy byla vyhodnocena 
příslušná kritéria poranění hlavy (hic) a hrudníku (3 ms).

na zkušebním voze vlakové soupravy byly umístěny dva 
akcelerometry. Jeden snímač během testu sledoval podélné 
zrychlení v ose pohybu soupravy a druhý pak zrychlení ve vertikální 
poloze. dále byl zkušební vůz vybaven snímačem okamžité 
rychlosti pro přesné určení velikosti nárazové rychlosti soupravy 
při jednotlivých testech. [2]

3.   PRVní náRAZOVá ZKOUšKA šKODA FAVORIT – 
VlAKOVá JeDnOTKA ŘADy 850

Pro první nárazový test byl použit automobil Škoda Favorit, který 
byl na železniční přejezd umístěn tak, aby byl náraz situován 
na levou stranu vozu, tedy na stranu řidiče. Předpokládaná nárazová 
rychlost byla stanovena na 25,0–30,0 km∙h–1. skutečná nárazová 
rychlost pak činila 29,3 km∙h–1. kolejové vozidlo bylo vybaveno 

obr. 1  Vývoj dopravních nehod a jejich následků na železničních přejezdech.
Figure 1  Course of traffic accidents and their consequences at railway crossings.

(zdroj: vlastní tvorba)

obr. 2  ochranný pluh podvozkové části vlaku.
Figure 2  Protective frame of the train‘s undercarriage.

(zdroj: MPo FR-TI1/113)
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ochranným pluhem, který měl zabránit vniknutí automobilu 
do podvozkového prostoru vlakové jednotky. Zkušební figurína 
byla umístěna na sedadle řidiče a připoutána samonavíjecím 
bezpečnostním pásem. Povrch přejezdu a okolních ploch byl mokrý 
s podmáčeným podložím.

během nárazu byla naměřena hodnota zrychlení na hlavě 
figuríny odpovídající hic = 1131 a hodnota zrychlení na hrudníku 
figuríny odpovídající 3 ms = 27,3 g. Průběhy těchto zrychlení jsou 
znázorněny na obr. 3, 4 a 5.

3.1  Stav vozu škoda Favorit po kolizi (vizuální nález)
Po nárazu došlo k deformaci celé levé části vozidla. levým 
nárazníkem vlaku byl deformován „a“ sloupek směrem 
do interiéru. došlo také k částečné destrukci přístrojové desky, 
což však v tomto případě nemělo vliv na bezpečnost řidiče. 
Prostor pro přežití zůstal zachován a nedošlo ke vniknutí tuhých 
struktur karoserie do něj. Prostor pro nohy v místě řidiče nebyl 
narušen, ani výrazně deformován. na místě levého zadního sedadla 
došlo k částečnému proniknutí pravého nárazníku vlaku do okna 
zadních dveří. V případě obsazení tohoto sedadla cestujícím by 
tak patrně došlo k přímému kontaktu hlavy s nárazníkem vlaku, 
což by ve svém důsledku mělo zásadní vliv na závažnost poranění 

cestujícího. Pravý nárazník také zdeformoval zadní dveře a došlo 
tak k jejich proniknutí do prostoru pro cestující. V důsledku toho 
bylo zdeformováno opěradlo levého zadního sedadla a narušen 
prostor pro přežití na tomto místě. Pravá část vozu zůstala 
nepoškozena a prostor pro přežití spolujezdců nebyl narušen. 
Výsledná deformace automobilu je patrná z fotografie na obr. 6.

obr. 3  Průběhy zrychlení ve směrech jednotlivých os x, y a z, naměřené akcelerometrem umístěným v hlavě zkušební figuríny.
Figure 3  Progress of acceleration in the direction of each axis x, y, z, measured by an accelerometer mounted at the dummy‘s head.

(zdroj: MPo FR-TI1/113)

obr. 4  Celkový průběh zrychlení naměřený akcelerometrem umístěným 
v hlavě zkušební figuríny.

Figure 4  The overall progress of acceleration measured by an accelerometer 
located at the dummy‘s head.

(zdroj: MPo FR-TI1/113)

obr. 5  Průběh zrychlení naměřený akcelerometrem umístěným v hrudníku 
zkušební figuríny.

Figure 5  Progress of accelaration measured by an accelerometer located at 
the dummy‘s chest.

(zdroj: MPo FR-TI1/113)

obr. 6  Výsledná deformace zkušebního vozidla po prvním testu.
Figure 6  The resulting deformation of the test vehicle after the first impact.

(zdroj: MPo FR-TI1/113)
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3.2  Dílčí závěr
na základě naměřených hodnot akcelerometrem umístěným v hlavě 
figuríny a vypočteného hic můžeme tvrdit, že pravděpodobnost 
přežití řidiče je menší než 50 %. Z vizuálního zhodnocení testu 
bylo místo za řidičem chráněno nejméně a pravděpodobnost 
přežití cestujícího sedícího na něm by byla ještě nižší než v případě 
řidiče. Pravděpodobnost přežití cestujících na pravé straně vozu 
by byla výrazně vyšší. celková deformace nebyla příliš rozsáhlá, 
protože v průběhu nárazu došlo k opření levého prahu automobilu 
o ochranný pluh vlaku.

4.   DRUhá náRAZOVá ZKOUšKA šKODA FAVORIT – 
VlAKOVá JeDnOTKA ŘADy 850

Pro druhý nárazový test byl použit automobil Škoda Favorit, 
který byl na železniční přejezd umístěn tak, aby byl náraz 
situován opět na levou stranu vozidla. Předpokládaná nárazová 
rychlost byla stanovena na 25,0 km∙h–1, skutečná nárazová 
rychlost byla 25,3 km∙h–1. kolejové vozidlo nebylo vybaveno 
ochranným pluhem. Zkušební figurína byla umístěna na sedadle 
řidiče a připoutána samonavíjecím bezpečnostním pásem. Povrch 
přejezdu a okolních ploch byl mokrý s podmáčeným podložím.

během nárazu byla naměřena hodnota zrychlení na hlavě 
figuríny odpovídající hic = 469 a hodnota zrychlení na hrudníku 

figuríny odpovídající 3 ms = 24,4 g. Průběhy těchto zrychlení jsou 
znázorněny na obr. 7, 8 a 9.

4.1  Stav vozu škoda Favorit po kolizi (vizuální nález)
Po nárazu došlo k celkové destrukci levé části automobilu. „a“ 
sloupek byl vlivem levého nárazníku vlaku posunut směrem 
do interiéru vozidla. tím došlo k destrukci přístrojové desky 
a posunutí volantu ve směru jízdy vlakové soupravy, středový 
sloupek byl ohybově deformován. oboje dveře byly deformovány 
směrem do prostoru pro cestující. osoby sedící na levých sedadlech 
vozu by se tak dostaly do kontaktu s nimi. Zároveň byl narušen 
prostor pro nohy v levé části vozu. Při nárazu došlo ke zborcení 
struktury zadních sedadel, což má zásadní vliv na bezpečnost osob 
na nich přepravovaných. Pravý nárazník vlaku zasahoval do okna 
zadních dveří a při obsazení místa za řidičem by pravděpodobně 
došlo k jeho kontaktu s hlavou pasažéra. ačkoliv v tomto případě 
byla nárazová rychlost nižší, byl výsledek testu z hlediska velikosti 
deformace a možného poranění posádky výrazně horší než při 
prvním testu.

4.2  Dílčí závěr
celková deformace karoserie je výraznější než v předchozím testu 
z důvodu absence ochranného pluhu kolejového vozidla. automobil 

obr. 7  Průběhy zrychlení ve směrech jednotlivých os x, y, z naměřené akcelerometrem umístěným v hlavě zkušební figuríny.
Figure 7  Progress of acceleration in the direction of each axis x, y, z, measured by an accelerometer mounted at the dummy‘s head.

(zdroj: MPo FR-TI1/113)

obr. 8  Celkový průběh zrychlení naměřený akcelerometrem umístěným 
v hlavě zkušební figuríny.

Figure 8  The overall progress of acceleration measured by an accelerometer 
located at the dummy‘s head.

(zdroj: MPo FR-TI1/113)

obr. 9  Průběh zrychlení naměřený akcelerometrem umístěným v hrudníku 
zkušební figuríny.

Figure 9  Progress of accelaration measured by an accelerometer located at 
the dummy‘s chest.

(zdroj: MPo FR-TI1/113)
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byl tlačen ve vertikálnější poloze, což způsobilo větší suvný odpor 
a tím i větší zdeformování karoserie automobilu.

5.   TŘeTí náRAZOVá ZKOUšKA šKODA SUPeRB – 
VlAKOVá JeDnOTKA ŘADy 850

Pro třetí nárazový test byl použit automobil Škoda superb, který byl 
na železniční přejezd umístěn tak, aby byl náraz situován na pravou 
stranu vozidla. Předpokládaná nárazová rychlost byla stanovena 
v rozmezí 45,0–50,0 km∙h–1, skutečná nárazová rychlost činila  
47,5 km∙h–1. kolejové vozidlo bylo opět vybaveno ochranným 
pluhem. Zkušební figurína byla umístěna na sedadle řidiče 
a připoutána samonavíjecím bezpečnostním pásem. Povrch 
přejezdu a okolních ploch byl suchý s podmáčeným podložím.

během nárazu byla naměřena hodnota zrychlení na hlavě figuríny 
přesahující hic = 10000 a hodnota zrychlení na hrudníku figuríny 
odpovídající 3 ms = 44,1 g. Průběh tohoto zrychlení je znázorněn 
na obr. 11.

obr. 10  Výsledek druhého nárazového testu.
Figure 10  Result of the second impact test.

(zdroj: MPo FR-TI1/113)

obr. 11  Průběh zrychlení naměřený akcelerometrem umístěným v hrudníku 
zkušební figuríny.

Figure 11  Progress of accelaration measured by an accelerometer located at 
the dummy‘s chest.

(zdroj: MPo FR-TI1/113)

5.1  Stav vozu škoda Superb po kolizi (vizuální nález)
náraz kolejového vozidla zcela zdeformoval oboje dveře na pravé 
straně automobilu. Pravý nárazník vlaku zdeformoval „a“ sloupek 
a pronikl do interiérové části, kde došlo k destrukci přístrojové 
desky, která se ohybově deformovala směrem do prostoru pro 
nohy spolujezdce. levý nárazník vlaku se zachytil o sloupek 
okna zadních dveří, který byl ohybově deformován směrem 
do prostoru pro cestující. nárazník poté vnikl do interiéru vozu. 
V průběhu nárazu došlo k opření pravé části vozu o čelní stranu 
vlaku a k prohnutí středového sloupku. V této poloze byl automobil 
tlačen před vlakem a pravým prahem byl opřen o ochranný pluh 
kolejového vozidla, čímž byla deformace karoserie částečně 
zmírněna.

5.2  Dílčí závěr
Při nárazové zkoušce došlo ke zborcení celé pravé části automobilu. 
Vlivem nárazu vnikly pevné části karoserie do prostoru pro přežití 
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obr. 12  Výsledek třetího nárazového testu.
Figure 12  Result of the third impact test.

(zdroj: MPo FR-TI1/113)

obr. 13  Výsledná deformace zkušebního automobilu Škoda Superb.
Figure 13  The resulting deformation of the test vehicle Škoda Superb.

(zdroj: MPo FR-TI1/113)

v oblasti sedadel. dveře automobilu byly deformovány směrem 
do sedadel a pro potenciální pasažéry sedící na nich by byl 
tento náraz pravděpodobně kritický. cestující sedící na zadních 
sedadlech by se během nárazu dostali do přímého kontaktu s levým 
nárazníkem vlakové soupravy, který do interiéru automobilu vnikl 
zadním oknem ve výši hlavy přepravované osoby. Vypočtená 
hodnota hic překročila hranici 10000, což lze pro potenciálního 
pasažéra považovat za kritický stav takto vysoké hodnoty bylo 
dosaženo v důsledku pravděpodobného tvrdého kontaktu interiéru 
vozu s hlavou zkušební figuríny. tato hodnota odpovídá velmi nízké 
pravděpodobnosti přežití cestujícího [1], [3].

6.  ZáVěR

Z vizuálních výsledků provedených nárazových testů je patrné, že 
v případě kolize kolejového vozidla s osobním automobilem jsou 
následky nehody pro posádku silničního vozidla velmi závažné. 
boční struktura automobilu má navíc malé deformační zóny, které 
jsou při nárazu vlaku naprosto nedostatečné pro ochranu cestujících.

Pro posádku automobilu jsou zvláště nebezpečné nárazníky 
vlaku, které jsou umístěny ve výši oken, a hrozí zde riziko jejich 
proniknutí do interiéru vozidla, což se potvrdilo u všech třech testů. 
následně pak může dojít ke kontaktu hlavy s nimi a k poranění 
mozku, jehož následky mohou být smrtelné. u prvních dvou 
testů se nárazníky zachytily o karoserii vozidla, avšak při třetím 
testu došlo k průniku celého nárazníku pravým zadním oknem. 
V případě, že dojde k tomuto střetu boční struktury automobilu 
s čelní stěnou vlaku, dojde ke kontaktu se spřáhlem, které je svým 
tvarem, pevností a výškou umístění také velice nebezpečné.

Účinek ochranného pluhu namontovaného z jedné strany 
zkušebního vozu vlaku se projevil hlavně při prvních dvou testech, 
kdy byly testovány stejné typy silničních vozidel. Při prvním testu, 
kdy byl použit ochranný pluh, dopadl výsledek nárazu výrazně lépe, 
a to i přesto, že nárazová rychlost vlaku byla vyšší.

ochranný pluh je legislativně vyžadován proti zabránění 
vykolejení. Pro posádku osobního automobilu však není z hlediska 
bezpečnosti příznivý. Při použití ochranného pluhu výrazně vzrůstá 
hodnota hic. Z tohoto důvodu je nutné vybavit nárazovou stěnu 
pluhu energii pohlcujícím materiálem.
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Z vizuálních výsledků nárazových testů je také patrné, že cestující 
ve vlaku ani strojvůdce nejsou při střetu s osobním automobilem 
ohroženi. Vykolejení vlaku účinně zabrání ochranný pluh, který 
nedovolí vniknutí automobilu pod vlak.

Výsledky provedeného experimentu jsou cenným materiálem 
pro znalecké posudky z řešené oblasti. Získané poznatky jsou 
též využitelné pro následné matematické simulace, které mohou 
pomoci optimalizovat konstrukční prvky silničních a železničních 
vozidel tak, aby i pro jejich nekompatibilní nárazy měly konstrukce 
připravené ochranné prvky snižující následky kolize. Z výsledků 
testů je ovšem zřejmé, že nejúčinnějším bezpečnostním prvkem 
jsou inteligentní systémy, které umožní tomuto typu kolizí účinně 
předcházet.

realizace experimentu vychází z grantového projektu mŠmt, 
inoVaseed cZ.1.05/3.1.00/14.0304, ia05. Fotografie 
nárazových zkoušek byly pořízeny v rámci realizace projektu 
Fr-ti1/113 – Výzkum snižování následků kolizí kolejových 
a silničních vozidel a reálné ověření technologií pro konstrukci 
kabin kolejových vozidel z netradičních materiálů (2009-2012, 
mPo/Fr). Průběhy zrychlení byly vyhodnoceny ve spolupráci 
s advanced engineering, s.r.o. autoři děkují společnosti Škoda 
auto a.s. za poskytnutí zkušebního automobilu Škoda superb 
a dárcům vozidel Favorit.
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