
Abstrakt

Dopravní nehody, při kterých došlo k převrácení vozidla, mohou 
představovat problém při analýze nehodového děje, zejména s ohledem 
na stanovení výchozí rychlosti resp. rychlosti na počátku převracení vozidla. 
Použití počítačových simulačních programů se s ohledem na charakter 
těchto nehod a princip funkce (výpočtu) těchto programů nejeví jako 
optimální. Z tohoto důvodu je vhodné pro stanovení rychlosti vozidla 
použití empirických vzorců. V tomto článku je na příkladech představena 
analýza několika dopravních nehod, při kterých došlo k převrácení vozidla, 
s cílem stanovení výchozí rychlosti na počátku převracení.
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Abstract

Vehicle rollover accidents can be problematic in the accident analysis, 
especially in determining the initial speed, respectively. speed at the 
beginning of the vehicle rollover. The use of computer simulation programs 
does not seem to be optimal regarding the nature of these accidents and the 
principles of the function (calculation) of these programs. For this reason, 
it is appropriate to use empirical formulas to determine the speed of the 
vehicle. In this article, the analysis of several traffic accidents with vehicle 
rollover is presented on several examples, to determine the initial speed at 
the beginning of the vehicle roll.
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1.  ÚVOD

Za dopravní nehody s převrácením lze považovat všechny nehody, 
při kterých dojde k rotaci vozidla kolem podélné nebo příčné osy 
vozidla alespoň o jednu čtvrtinu otáčky (tj. 90°). Pohyb vozidla při 
těchto nehodách může být značně komplexní (stejně jako pohyb 
posádky vozidla, zejména v případech, ve kterých nebyly použity 
bezpečnostní pásy).

Zásadním rozdílem oproti jiným typům střetů je délka trvání 
kolizní fáze – zatím co u „běžného“ střetu lze uvažovat trvání 
řádově v desetinách sekund, v závislosti na rychlosti vozidla 
a okolním terénu může trvat nehoda s převrácením vozidla 
několikanásobně déle. Rozdíl je dále patrný na lokalizaci poškození, 
které i přes svůj rozsah nemusí představovat významné ohrožení 
zdraví posádky (za podmínky použití bezpečnostních pásů). 
Nejvýznamnějším prvkem ohrožení zdraví posádky může být 
deformace střechy (a s tím spojené omezení prostoru pro přežití), 
nebo náraz do překážky takovým způsobem (resp. v takové 
konfiguraci), na který nebylo vozidlo konstruováno.

Studie (Conroy, 2006) uvádí, že nejčastějším zdrojem zranění 
cestujících ve vozidlech při nehodách s převrácením vozidel bývá 

deformace interiéru, střecha a boční interiér (dveře, B-sloupek 
apod.) a rovněž nesprávné použití bezpečnostních pásů. Nejčastěji 
pak dochází k poranění hlavy, páteře a hrudníku.

2.  ANALÝZA NEHOD

Při analýze nehod s převrácením vozidla lze dle (Grimes, 2006, 
Funk, 2012) pohyb vozidla rozdělit do tří fází:

 ● Od počátku kritické události až po začátek smyku, který 
vede k převrácení.

 ● Od začátku smyku až po bod zvratu.
 ● Od bodu zvratu do konečné polohy.

Pro výpočet rychlosti vozidla na počátku převracení lze využít 
empirický vzorec pro výpočet rychlosti na základě koeficientu 
tření (tedy výpočet pro rovnoměrně zpomalený pohyb vozidla), 
uvedený např. ve studii (Cofone, 2002), nebo v rámci mezinárodní 
konference WREX 2016 Donem C. Stevensem, MSME. Hodnota 
samotného koeficientu tření je přitom experimentálně zjištěna 
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pomocí reálných jízdních zkoušek, při kterých došlo k převrácení 
vozidla. Samotný empirický vzorec má tedy následující podobu:

 2 2v a s g d f= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ , (1)

kde:
 a zpomalení vozidla [m/s2],
 v rychlost vozidla [m/s],
 g tíhové zrychlení [m/s2],
 d, s dráha, na které došlo k převracení vozidla, 

do zastavení v konečné poloze [m],
 f koeficient tření při převracení [–].

V případě, že je mezi místem inicializace převrácení a konečnou 
polohou výškový rozdíl, je tento potřeba ve výpočtu zohlednit 
následovně:

 ( )2v g d f h= ⋅ ⋅ ⋅ + , (2)

kde:
 v rychlost vozidla [m/s],
 g tíhové zrychlení [m/s2],
 d dráha, na které došlo k převracení vozidla [m],
 f koeficient tření při převracení [–],
 h výškový rozdíl (kladná hodnota pro stoupání, 

záporná pro klesání) [m].

Na základě jízdních zkoušek s převracením vozidel bylo dále 
vypozorováno, že je možno stanovit průměrnou vzdálenost, kterou 
vozidlo urazí na jedno otočení na přibližně 11 m. Ačkoliv je jedná 
spíše o odhad, založený na řadě případů, při kterých byla známa 
jak vzdálenost, tak počet otáček, které vozidlo vykonalo, je možné 
jej v praxi použít. Dále bylo pozorováno, že vzdálenost, kterou 
vozidlo urazí při první otáčce bývá delší oproti poslední nejkratší), 
která se blíží obvodu vozidla.

Podobné hodnoty vzdáleností byly rovněž prezentovány 
ve výsledcích testů převracení vozidel (Luepke, 2011), kde bylo 

vyhodnoceno 7,6 až 10 m a 7,9 až 8,5 m za jednu otáčku vozidla. 
Ve studii (Altman, 2002) bylo uvedeno, že u vozidel, která vykonají 
jednu nebo méně otáček byla vzdálenost, kterou vozidlo při 
převracení vykonalo přibližně 14 m.

Ve studii (Arndt, 2011) byla přezkoumána řada testů s převrácením 
vozidla za účelem získání koeficientu tření při převracení u reálných 
nehod. Bylo zjištěno, že tento koeficient se pohybuje v rozmezí 
0,38 až 0,50 (průměrná hodnota byla 0,44 se standardní odchylkou 
0,063). S podobnými výsledky přišla rovněž studie (Stevens, 2011), 
která uvádí rozmezí hodnot 0,33 až 0,57. Hodnoty koeficientu tření 
při převracení byly pozorovány obecně vyšší při pohybu vozidla 
po zemině (zejména při první otočce vozidla).

3.  PŘÍPADOVÉ STUDIE

Výše uvedené výpočty rychlosti vozidla na počátku převracení byly 
aplikovány při analýze následujících dopravních nehod.

3.1  Případ č. 1
Při této dopravní nehodě došlo na namrzlé vozovce ke smyku vozidla 
a jeho následnému vyjetí mimo pozemní komunikaci. Zde došlo 
k zarytí kol vozidla, což vedlo k jeho převrácení. Jelikož se teplota 
pohybovala v době nehody pod bodem mrazu, bylo možné pozorovat 
stopy laku vozidla, které byly zachyceny na zmrzlé ornici.

Na základě stop zdokumentovaných na místě nehody, vzdálenosti 
počátku převracení od konečné polohy vozidla a výše zmíněné 
rovnice (1) lze stanovit rychlost vozidla na počátku převracení 
následovně:

 
2 2 25 0,44

14,7 m/s  53 km/h .
v g d f g= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
= =  (3)

V případě této nehody byla dráha od počátku převracení po 
konečnou polohu vozidla cca 25 m. Dle výše zmíněného pravidla 

Obr. 1  Případ č. 1 – Přehled nehodového děje (zdroj: CDV).
Fig. 1  Event no. 1 – Accident overview (source: CDV).
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Obr. 2  Případ č. 1 – Poškození vozidla (zdroj: CDV).
Fig. 2  Event no. 1 – Vehicle damage (source: CDV).

Obr. 3  Případ č. 1 – Místo vyjetí vozidla mimo pozemní komunikaci (zdroj: CDV).
Fig. 3  Event no. 1 – Place where vehicle drove off the roadway (source: CDV).

Obr. 4  Případ č. 1 – Poškození na vozidle a korespondující otěr laku na zmrzlé ornici (zdroj: CDV).
Fig. 4  Event no. 1 – Vehicle damage and corresponding abrasion of pain on the frozen soil (source: CDV).
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(zásady) provede vozidlo v průměru jednu otáčku na dráze cca 11 
m z čehož plyne, že by vozidlo mělo vykonat přibližně 2 otáčky. 
Tento závěr je v souladu se stopami zaznamenanými na místě 
předmětné nehody. Rychlost na počátku převracení je dle výše 
uvedeného výpočtu cca 53 km/h, což sloužilo jako podklad výpočtu 
výchozí rychlosti na počátku kritické události. Ta již byla stanovena 
konvenčním způsobem za pomocí empirických vzorců pro výpočet 
rychlosti v závislosti na zpomalení (resp. adhezi). Tímto způsobem 
byla získána technicky přijatelná rychlost, která byla v korespondenci 

s informacemi o průběhu nehodového děje a (s ohledem na 
povětrnostní podmínky) adhezními podmínkami v místě nehody.

3.2  Případ č. 2
Při této dopravní nehodě došlo ke smyku vozidla a jeho následném 
vyjetí mimo pozemní komunikaci při průjezdu levotočivým 
obloukem po najetí na vrstvu štěrku, která se v zatáčce nacházela. 
Po vyjetí vozidla došlo k jeho nárazu do kamene, což vedlo 
k několikanásobném přetočení přes střechu.

Obr. 5  Případ č. 2 – P Přehled nehodového děje (zdroj: VUT ÚSI).
Fig. 5  Event no. 2 – Accident overview (source: VUT ÚSI).

Obr. 6  Případ č. 2 – Poškození vozidla (zdroj: VUT ÚSI).
Fig. 6  Event no. 2 – Vehicle damage (source: VUT ÚSI).
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Na základě stop zdokumentovaných na místě nehody, vzdálenosti 
počátku převracení od konečné polohy vozidla a výše zmíněné 
rovnice (2) lze stanovit rychlost vozidla na počátku převracení 
následovně:

 
( ) ( )2 2 25,5 0,44 1,0

14,2 m/s  51 km/h .
v g d f h g= ⋅ ⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅ ⋅ − =
= =  (4)

V případě této nehody byla dráha od počátku převracení 
po konečnou polohu vozidla cca 25,5 m. Dle výše zmíněného 
pravidla (zásady) provede vozidlo v průměru jednu otáčku na dráze 
cca 11 m z čehož plyne, že by vozidlo mělo vykonat přibližně 
2,5 otáčky. Tento závěr je v souladu se stopami zaznamenanými 
na místě předmětné nehody a zdokumentovanou konečnou polohou 
vozidla. Rychlost na počátku převracení je dle výše uvedeného 
výpočtu cca 51 km/h, což lze (i s ohledem na povětrnostní 
podmínky) považovat za technicky přijatelné.

Na základě této rychlosti byla dále stanovena rychlost na počátku 
smyku vozidla, která byla v korespondenci se směrovým 
uspořádáním místa dopravní nehody a štěrkem sníženou adhezí.

4.  DISKUSE A ZÁVĚR

Nehody, při kterých dojde k převrácení vozidel patří mezi 
nebezpečné typy dopravních nehod z několika důvodů – pohyb 
vozidla v průběhu takovéto nehody představuje zvýšené riziko 
zranění zejména pro nepřipoutané cestující ve vozidle (u kterých 
v krajním případě může dojít k vymrštění z vozidla) a jakékoliv 
neupevněné předměty v interiéru vozidla mohou rovněž zranit 
cestující vozidla. Navíc při několikanásobném převrácení může 
dojít k vyvléknutí cestujícího z bezpečnostního pásu a jeho volnému 
pohybu v interiéru dále se převracejícího vozidla.

Samotná vozidla pak nejsou běžně konstruována, resp. 
navržena na tento typ nehody (zejména co se týče pevnosti 
a únosnosti střechy vozidla) a při převracení vozidla dochází 
postupně k deformaci střechy a zmenšení prostoru pro cestující. 
Rovněž nelze vyloučit, že při těchto nehodách může dojít 
k atypickému střetu, při kterém vozidlo např. narazí do pevné 
překážky střechou, při čemž dojde k neúměrnému poškození 
vozidla (ve srovnání s „běžným“ střetem) a tím i ohrožení 
zdraví posádky.

Obr. 7  Případ č. 2 – Štěrk na pozemní komunikaci (zdroj: VUT ÚSI).
Fig. 7  Event no. 2 – Gravel on the roadway (source: VUT ÚSI).

Obr. 8  Případ č. 2 – Místo vyjetí vozidla mimo vozovku a kámen, o který se vozidlo převrátilo (zdroj: VUT ÚSI).
Fig. 8  Event no. 2 – Place where vehicle drove off the roadway and rollover initiation point (source: VUT ÚSI).
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Nehody, při kterých dojde k převracení však s sebou nesou 
problémy i při jejich analýze, a to při stanovení rychlosti, při 
které se vozidlo začalo převracet. Tuto rychlost není možno 
odvodit na základě deformace karoserie vozidla, a vzhledem 
k charakteru nehody, při které dochází k odvalování vozidla 
nelze rychlost stanovit na základě koeficientu tření mezi karoserií 
vozidla a terénem, jehož hodnota běžně není známa. Obecně má 
pohyb vozidla při převracení komplexní charakter a je ovlivněn 
řadou faktorů, např. deformací vozidla v průběhu rotace, nebo 
chvilkovým odpoutáním vozidla od podložky a pohybem 
ve vzduchu. Matematická modelace takovéhoto pohybu je jen 
obtížně proveditelná. Z tohoto důvodu je přistoupeno k jistému 
zjednodušení a převracení vozidla je považováno za rovnoměrně 
zpomalený pohyb, využívající experimentálně zjištěný koeficient 
tření při převracení.

Hodnotu koeficientu tření při převracení lze uvažovat v rozmezí 
0,33 až 0,57, přičemž jak ukázala studie (Funk, 2012) vyšší hodnoty 
lze uvažovat na zemině, u které může dojít k částečnému zaboření 
vozidla při převracení, a naopak nižší hodnoty lze uvažovat 
u převracení vozidla na pevné podložce, jakou je betonový nebo 
asfaltový povrch silnice.

Na výše uvedených případech je ukázána aplikace empirických 
vzorců pro stanovení rychlosti vozidla na počátku převracení 
s výsledky, které lze považovat za technicky přijatelné. Získané 
rychlosti pak byly použity jako podklad pro simulaci pomocí 
programu Virtual Crash 4.0, ve kterém byla provedena simulace 
celého nehodového děje a ve kterém se s pomocí stanovených 
rychlostí podařilo dosáhnout simulace průběhu nehodového děje 
v souladu se stopami, zdokumentovanými na místě šetřených 
dopravních nehod. Stanovené rychlosti byly rovněž použity jako 
podklad pro výpočet výchozí rychlosti na počátku smyku vozidel, 
přičemž stanovené rychlosti byly v korespondenci s informacemi 
o průběhu nehodového děje a zjištěnými sníženými adhezními 
podmínkami v místě šetřených nehod.

Lze tedy konstatovat, že použití těchto empirických vzorců je 
vhodné nejen pro početní analýzu nehodového děje, ale může 
rovněž sloužit jako podklad pro analýzu v simulačních programech.

Tento článek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva 
dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje 
výzkumných organizací.
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