
Abstrakt

Jízdní limity moderních vozidel jsou neustále posouvány vlivem inovace 
v  oblastech  konstrukce  vozidel,  pneumatik  a  systémů  jízdní  stability. 
V rámci analýzy silničních nehod je nutná znalost jízdních limitů vozidel, 
a to i za podmínek snížené adheze v podobě mokrého povrchu vozovky. 
V posledních  letech  jsou na  trhu  stále  populárnější  vozidla  typu SUV, 
na  jejichž  jízdní  limity  na mokrém povrchu  vozovky  je  tento  článek 
zaměřen. Při  porovnání  jízdních manévrů vozidel  typu SUV  s  dalšími 
typy  osobních  vozidel  bylo  pozorováno  dosažení  podobných  hodnot 
maximálního příčného zrychlení.

Klíčová slova:  vyhýbací manévr, SUV, mokrý povrch vozovky,  jízdní 
limity vozidel.

Abstract

The stability limits of modern vehicles are constantly shifted due to 
innovation in vehicle design, tires, and driving stability systems. However, 
the analysis of road accidents requires knowing what specific limits the 
vehicles can achieve, even under conditions of reduced adhesion in the 
form of wet road surfaces. In recent years, SUVs have become increasingly 
popular on the market, which driving stability limits on the wet road surface 
are explored in this paper. When comparing the driving manoeuvres of 
SUVs with other types of passenger vehicles, similar values of maximum 
lateral acceleration were observed.

Keywords:  lane  change manoeuvre,  SUV, wet  road  surface,  vehicle 
stability limits.
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1.  ÚVOD

Pro  stanovení  technicky přijatelného výsledku v  rámci  analýzy 
silničních nehod je nutná znalost technicky přijatelného rozsahu 
vstupních parametrů. V případě rozboru vyhýbacího manévru (ať 
už jako součásti nehodového děje, nebo pro posouzení možnosti 
odvrácení  střetu)  je  klíčovým  parametrem  hodnota  příčného 
zrychlení, které vozidlo v rámci manévru dosáhlo. Velikost hodnoty 
příčného zrychlení přitom reprezentuje nejen razantnost samotného 
manévru, ale i adhezní vlastnosti povrchu, na kterém se vozidlo 
pohybovalo. (Bradáč, 2001a)
V  současné  době  jsou  na  českém  trhu  nejprodávanějším 

typem vozidel vozidla  typu SUV (dle statistik SDA již od roku 
2017), u kterých nejsou jejich jízdní limity plně známy (zejména 
v kontextu s jejich obecně vyšší hmotností a výškovou polohou 
těžiště v porovnání s „běžnými“ typy osobních vozidel, jako např. 
hatchback nebo sedan).

Na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně byla v minulosti 
provedena řada jízdních zkoušek s osobními vozidly, při kterých 
byla měřena dynamika vozidel v rámci jízdních manévrů, popsané 
např. v  (Kledus, 2004),  (Bradáč, 2001b) nebo  (Panáček, 2016). 
Řada z těchto předchozích měření však byla provedena na suchém 
povrchu s vozidly, které nebyly vybaveny systémy jízdní stability.
Cílem  tohoto  článku  tak  je  prozkoumat  jízdní  limity  vozidel 

typu SUV za snížených adhezních podmínek – v tomto případě 
na mokrém povrchu a prozkoumat, zda a jakým způsobem se liší 
od  jiných  typů vozidel. Za  tímto účelem byly provedeny  jízdní 
zkoušky s vozidly Škoda Karoq a Škoda Kodiaq.

2.  PROVEDENÉ MĚŘENÍ

Pro zjištění dosažitelných jízdních limitů vozidel byly provedeny 
jízdní  zkoušky v  areálu parkovací plochy  společnosti  Jerex a.s. 
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v Ostrovačicích dne 16. 09. 2020 (obr. 1). Povrch testovací dráhy 
byl  tvořen živicí  a pro zajištění  jízdy na mokrém povrchu bylo 
využito  služeb  sboru  dobrovolných hasičů  z Říčan u Brna. Při 
měření bylo jasno, svítilo slunce, teplota vzduchu se pohybovala 
mezi cca 16 a 28 °C. Z prostorových omezení byla měřicí dráha 
vedena místem, kolem vyústění kanálu pro sběr dešťové vody, což 
vlivem spádových poměrů na místě způsobilo vytvoření oblasti 
stojící vody (místy až 2 cm hluboké) přímo v jízdní dráze vozidla. 
Stojící voda však způsobila spíše zpomalení vozidla a neprojevila 
se přímo např. v podobě zvýšené míry ztráty jízdní stability. Navíc 
po několikanásobném průjezdu jízdní drahou došlo k významnému 
poklesu hladiny vody v jízdní dráze.

2.1  Měřená vozidla
Měření bylo provedeno s vozidly Škoda Karoq 1.5 TSI a Škoda 
Kodiaq 2.0 TDI, vybrané parametry vozidel a použitých pneumatik 
jsou uvedeny v tab. 1–3 (obr. 2).

2.2  Měřicí přístroje
Pro měření  jízdní  dynamiky  vozidla  byly  použity  přístroje 
společnosti Racelogic PerformanceBox a VBOX Video. Přístroje 
zaznamenávají jízdní dynamiku vozidla na základě vyhodnocení 
signálu GPS, ze kterého jsou zařízení schopna vyhodnocovat údaje 
o poloze a na základě výpočtu také o rychlosti a zrychlení vozidla. 
K příjmu GPS signálu slouží snímatelná anténa, kterou je možné 

Obr. 1.  Průjezd vozidla testovací drahou a výška vodní hladiny na počátku testování.
Fig. 1  Driving through the test course and water level at the beginning of the tests.

Obr. 2  Testovaná vozidla (vlevo Škoda Karoq, vpravo Škoda Kodiaq).
Fig. 2  Tested vehicles (Škoda Karoq on the left, Škoda Kodiaq on the right).

Tab. 1  Parametry testovaných vozidel.
Tab. 1  Tested vehicles parameters.

Škoda Karoq 4x4 Škoda Kodiaq
Motorizace 1.5 TSI, 110 kW 2.0 TDI, 110 kW
Palivo benzín nafta
Převodovka 7-mi stupňová (automatická) 7-mi stupňová (automatická)
Pohotovostní hmotnost 1 378 kg 1 677 kg
Modelový rok 2019 2019

Ročník 32  •  3/2021
Doprava  •  Transportation



4

pomocí magnetu umístit na vnější část vozidla. Jízda vozidla a zásah 
řidiče do řízení vozidla byly zaznamenávány pomocí videokamer 
přístroje VBOX Video.
Frekvence  záznamu  přístrojů  je  10 Hz,  s  přesností měření 

rychlosti  na  0,1  km/h  (průměrná  hodnota  přes  4  zaznamenané 
hodnoty),  rozlišením  zpomalení  na  0,01 g  a  přesností měření 
zpomalení na 1 %.

2.3  Metodika měření
Dynamické  testy  vozidla  byly  provedeny  jediným  zkušeným 
řidičem  (muž,  35  let),  který  se měl  možnost  seznámit  jak 

s testovanými vozidly, tak zkušebním polygonem, čímž bylo možné 
dosáhnout s vozidly meze jízdní stability.
Veškerá měření byla provedena na mokrém povrchu vozovky, 

přičemž  povrch  vozovky  byl  udržován mokrý  po  celou  dobu 
měření. Měření byla provedena při plné funkčnosti systémů jízdní 
stability vozidel.
S každým vozidlem byly provedeny tři sety jízdních zkoušek, 

spočívající v průjezdu testovací dráhou, jejíž tvar a rozměry byly 
založeny na normě ISO 3888-2:2011 – „Vyhýbací manévr“. (ISO 
3888-2, 2011), viz obr. 4. Šířka jízdních koridorů dráhy (a a b) byla 
ponechána v  souladu s normou, avšak oproti normě byla  jízdní 

Tab. 2  Pneumatiky na testovaných vozidlech.
Tab. 2  Tyres used on the tested vehicles.

Škoda Karoq
Bridgestone Turanza T001 225/55 R17 97V
Pneumatika Levá přední Pravá přední Levá zadní Pravá zadní
Hloubka dezénu 7,7 mm 7,5 mm 7,7 mm 7,6 mm
Tlak 2,1 bar 2,0 bar 2,0 bar 2,0 bar
Škoda Kodiaq
Hankook Ventus S1 evo2 SUV 235/55 R19 100V
Pneumatika Levá přední Pravá přední Levá zadní Pravá zadní
Hloubka dezénu 7,1 mm 7,3 mm 7,6 mm 7,3 mm
Tlak 1,8 bar 1,9 bar 1,9 bar 1,8 bar

Tab. 3  Rozvor, rozchod a poloha těžiště testovaných vozidel.
Tab. 3  Wheelbase, wheel track, vehicles‘ mass, and centre of gravity.

Rozvor 

[mm]

Rozchod P 

[mm]

Rozchod Z 

[mm]

Vzdálenost těžiště 
od přední nápravy tx 

[mm]

Příčná poloha 
těžiště ty 

[mm]

Výšková poloha 
těžiště tz 

[mm]
Škoda Karoq 2 630 1 576 1 547 1 106 6 584

Škoda Kodiaq 2 791 1 586 1 576 1 151 3 661

Obr. 3  Umístění přístroje Racelogic Performance Box na čelním skle, kamery a GPS antén na střeše vozidla.
Fig. 3  Placement of Racelogic Performance Box equipment on the windshield and of GPS antennas and camera on the roof of the vehicle.
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dráha  upravena  na  pouze  jednoduchou  změnu  jízdního  pruhu, 
přičemž po každé sérii jízdních zkoušek byla zkrácena vzdálenost, 
o kterou se vozidlo příčně přemístilo (p) o 1 m, a podélná vzdálenost 
(S2) byla při každé sérii zkrácena o 2,5 m.

2.4  Výsledky měření
Celkem bylo  s oběma vozidly provedeno 58 průjezdů  testovací 
dráhou,  z  nichž  bylo  vybráno  33  průjezdů,  u  kterých  nedošlo 
ke  ztrátě  jízdní  stability  při  průjezdu  jízdní  dráhou nebo  střetu 
s kužely, kterými byla jízdní dráha vymezena.
Mezi  naměřenými  hodnotami  příčného  zrychlení,  získaného 

přístroji VBOX a Racelogic byly nalezeny rozdíly, které se však 
pohybovaly v technicky přijatelném rozmezí. Hodnoty příčného 
zrychlení, získané pomocí obou přístrojů byly následně sjednoceny 

v čase a zprůměrovány, zejména pro eliminaci případných odlehlých 
hodnot. Maxima tohoto průměru, dosažené v rámci jednotlivých 
průjezdů a nájezdové rychlosti vozidel jsou uvedeny v tab. 4–5.

3.  DISKUSE A ZÁVĚR

Hodnoty příčného zrychlení vozidel typu SUV, naměřené v rámci 
představené  série  jízdních  zkoušek  nejsou  významně  odlišné 
od hodnot, naměřených v  rámci  jízdních zkoušek, provedených 
v  předchozích  letech,  jejichž  výsledky  již  byly  prezentovány 
v (Mikulec, 2018a), (Mikulec, 2018b) (Mikulec, 2019) a (Mikulec, 
2020). Kompletní srovnání těchto provedených jízdních zkoušek 
je uvedeno v tab. 6.
Z dalších provedených měření na Ústavu soudního inženýrství, 

VUT v Brně  pak  lze  zmínit  jízdní  zkoušky  uvedené  ve  studii 
(Panáček,  2016),  provedené  s  vozidlem Volvo V40 T5 AWD 
Cross Country  na  suchém povrchu  vozovky,  při  kterých  bylo 
dosahováno příčného  zrychlení  přesahujícího hodnotu 10 m/s2. 
Dále  byly  ve  studii  (Kledus,  2004)  uvedeny  výsledky  jízdních 
zkoušek s vozidlem Škoda Octavia Ambiente 1.9 TDI na suchém 
povrchu, při kterých bylo dosaženo maximálního bočního zrychlení 
přesahujícího 8,0 m/s2. Podobné výsledky byly rovněž uvedeny 
ve studii (Bradáč, 2001b), provedené s vozidly Škoda Felicia Combi 
1.3 LXi, Škoda Fabia 1.4 MPi a Škoda Octavia SLX 1.9 TDI.
Z  provedeného měření  je  patné,  že  s moderními  SUV  lze 

dosáhnout  obdobných hodnot maximálního příčného  zrychlení, 
jakých bylo dosaženo s jinými typy vozidel (hatchback, liftback 
a  kombi),  a  to  i  na mokrém povrchu  vozovky. Dále  je možné 
pozorovat,  že  jsou moderní  vozidla  schopna dosahovat  vyšších 

Obr. 4  Schéma testovací dráhy.
Fig. 4  Test track scheme.

Tab. 4  Hodnoty maximálního dosaženého příčného zrychlení vozidla Škoda Karoq.
Tab. 4  Values of maximal lateral acceleration achieved with Škoda Karoq vehicle.

Set 1
Maximální příčné zrychlení [m/s2] 6,52 7,55 10,45 8,00 10,10 5,98
Nájezdová rychlost vozidla [km/h] 44,7 53,1 54,6 57,2 63,9 67,3

Set 2
Maximální příčné zrychlení [m/s2] 8,53 9,03 9,22 8,19 8,44 –
Nájezdová rychlost vozidla [km/h] 52,9 54,4 60,5 61,4 67,6 –

Set 3
Maximální příčné zrychlení [m/s2] 7,26 5,15 8,29 7,75 8,73 8,53
Nájezdová rychlost vozidla [km/h] 49,4 54,0 55,7 59,5 64,9 67,8

Tab. 5  Hodnoty maximálního dosaženého příčného zrychlení vozidla Škoda Kodiaq.
Tab. 5  Values of maximal lateral acceleration achieved with Škoda Kodiaq vehicle.

Set 1
Maximální příčné zrychlení [m/s2] 8,04 6,38 8,63 7,55 8,58 9,47 8,39 8,19
Nájezdová rychlost vozidla [km/h] 47,5 52,2 54,4 59,4 60,8 66,4 68,4 71,1

Set 2
Maximální příčné zrychlení [m/s2] 7,65 9,52 8,68 8,29 – – – –
Nájezdová rychlost vozidla [km/h] 52,8 56,9 61,5 72,7 – – – –

Set 3
Maximální příčné zrychlení [m/s2] 5,74 8,09 7,21 7,26 – – – –
Nájezdová rychlost vozidla [km/h] 48,8 52,7 64,5 66,7 – – – –
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Tab. 6  Srovnání dosažených hodnot příčného zrychlení v jednotlivých sériích jízdních zkoušek.
Tab. 6  Comparison of lateral acceleration values obtained in each series of driving tests.

Vozidlo Nájezdové rychlosti [km/h] Maximální hodnoty příčného zrychlení [m/s2]
Série jízdních zkoušek č. 1

Škoda Fabia II 1.4 TDI 47 až 62 6,5 až 11,5
Škoda Superb III 2.0 TDI 42 až 65 8,5 až 12,0

Série jízdních zkoušek č. 2
Škoda Superb III 1.4 TSI kombi

46 až 65 7,8 až 10,0
Škoda Superb III 1.4 TSI

Série jízdních zkoušek č. 3
Škoda Octavia III 1.5 TSI 47 až 79 5,5 až 10,0

Série jízdních zkoušek č. 4
Škoda Karoq 45 až 68 6,0 až 10,5

hodnot příčného zrychlení na mokrém povrchu, něž jakého byla 
schopna dosahovat dříve vyrobená vozidla na suchém povrchu.
Představené hodnoty lze využít v rámci analýzy silničních nehod 

jako  teoretické  krajní  (mezní)  hodnoty  při  výpočtech  příčného 
přemístění  vozidla  nebo  analýze mezní  rychlosti  při  průjezdu 
obloukem.  Je  však nutné mít  na  paměti,  že  těchto hodnot  bylo 
dosaženo vozidly  v  dobrém  technickém  stavu  s  pneumatikami, 
jejichž hloubka dezénu byla více než 7 mm. Horší technický stav 
vozidla, nebo pneumatik by tak měl být v rámci případné analýzy 
brán v potaz.
Je nutné zdůraznit, že výše uvedené hodnoty příčného zrychlení 

jsou maxima,  naměřená v  rámci  vyhýbacího manévru,  přičemž 
těchto  hodnot  bylo  dosaženo  na  testovacích  drahách  (tedy 
v relativně bezpečném prostředí s vyloučením okolního provozu) 
a to až po několikanásobném průjezdu testovací drahou řidiči, kteří 
se  takto měli možnost  seznámit  s  řízenými vozidly  i parametry 
dráhy. Jedná se tak o jízdní limity samotných vozidel na daném 
povrchu testovací dráhy a nelze tedy očekávat, že by těchto hodnot 
příčného zrychlení bylo dosaženo průměrným řidičem v běžném 
provozu.
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