
Abstrakt

Článek se zabývá ověřením vzorce uvedeného v publikaci Colyna Glynna 
a Denise P. Wooda s názvem Metody rekonstrukce nehod motocyklů – 
rychlost podle deformace vozidla a vzdálenosti sunutí motocyklu. Článek 
byl publikován ve sborníku  jako příspěvek XXV. mezinárodní vědecká 
konference  Soudního  inženýrství  ExFoS  2016. Ověření  vychází  ze 
skutečného případu, který posuzoval autor článku. Prezentovaná situace 
ilustruje,  že  není možné  výsledky  výpočtů  brát  zcela  nekriticky  a,  že 
každý výsledek by měl být podroben kontrole hrubých chyb. Autor měl 
pochybnosti o výsledku výpočtů, vyhledal si původní text, ve kterém se 
použitý vzorec mírně lišil a při použití ve výpočtech již poskytoval výsledky 
podobné  výsledkům očekávaným. Na  závěr  autor  poukázal  na  chybu 
ve  způsobu  nouzového  brzdění motocyklu,  které  se  řidiči motocyklů 
dopouštějí často, a která končí položením motocyklu na bok.
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Abstract

Correction of the formula given in the paper by Colyn Glynn and Denis 
P. Wood Motorcycle reconstruction methods. Motorcycle speed evaluation 
from slide distance is presented. The paper was published in the proceedings 
from  the Expert  Forensic  Science Conference. The  formula  has  been 
verified on a real-life road event the expert evidence of which was reported 
by the author of the present article. This case illustrates a principle which 
says that no calculation results should be approached uncritically and each 
result should be checked for the possibility of making a grave error. To 
dispel his doubts, the author reached for the source manuscript in which 
the formula employed in the calculations was slightly different than the one 
given in the paper referred to, and its use yielded results convergent with 
the expected ones. Finally, the author points out the unsuitable tactic of 
motorcycle emergency braking, frequently adopted by motorcycle riders, 
which ends in laying the motorcycle on its side.

Keywords: motorcycle,  post-crash  sliding,  speed,  error,  correction  of 
formula.
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Correction of the Formula for Calculating Motorcycle Speed from Slide Distance
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1.  ÚVOD

Provádění matematických výpočtů s sebou vždy nese riziko chyby 
ve výpočtu, proto je nutné kontrolovat získané výsledky. Chybu 
je možné snadno odhalit, pokud se stala již při zadávání vstupních 
dat. Mnohem náročnější je však odhalit chybu v případě, že spočívá 
v použitém vzorci, zvláště pokud je vzorec výsledkem nejnovějších 
vědeckých prací. Při ověřování výsledků je vždy vhodné použít jiné, 
občas mnohem starší metody a vzorce, které ač jsou často méně 
přesné, byly již mnohokrát ověřeny. Vždy stojí za zvážení, zdali se 
výsledek výpočtu získaný pomocí nejnovějších metod významně 
neliší od výsledku získaného pomocí ověřených metod a pokud 
ano, pak jaký je důvod rozdílů ve výsledcích.

2.   VÝPOČET RYCHLOSTI MOTOCYKLU 
NA ZÁKLADĚ DÉLKY STOP SUNUTÍ

Nejčastěji se pro výpočet rychlosti motocyklu z délky stop sunutí 
používá vztah (1), zmíněný např. v [1].

 2 g µ= ⋅ ⋅ ⋅V S ,  (1)

kde:
 g  gravitační zrychlení,
 μ  součinitel odporu tření převráceného motocyklu,
 S  dráha sunutí motocyklu.
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V  roce  2016,  ve  sborníku  jako příspěvek XXV. mezinárodní 
vědecké  konference  Soudního  inženýrství,  byl  publikován 
článek Colina Glynna  a Denise P. Wooda,  týkající  se možnosti 
výpočtu rychlosti převráceného motocyklu na základě stop sunutí 
[2]. Metoda  uvedená  v  daném  článku  umožňuje  určit  rychlost 
převráceného motocyklu  v  okamžiku  jeho  převrácení. Autoři, 
s odkazem na literaturu, správně zmínili, že koeficient tření není 
konstantní, ale se klesající rychlostí klesá, což mimo jiné vyplývá 
z velkého zpomalení ve chvíli pádu, což je ve své podstatě střet 
se  zemí. Teoretický  přístup  představený  v  článku,  spočívající 
ve zpracování modelu, zohledňujícího ztrátu hybnosti v důsledku 
nárazu na  zem,  se  ukázal  nejen  jako krok ke  zvýšení  přesnosti 
výpočtů  ale  také,  díky  použití  statistických metod,  umožnil 
vyhodnocení rozptylu výsledků.
Pohyb motocyklu v čase nehody od chvíle začátku převracení 

do okamžiku  zastavení  se  skládá  ze  tří  fází:  převracení,  nárazu 
do země a sunutí, do doby, než motocykl zastaví. Počáteční rychlost 
motocyklu lze určit jako součet změn rychlostí během každé fáze, 
který je popsán vztahem (2) publikovaném v [2].
     fi f i SV V V V= ∆ +∆ +∆ ,  (2)

kde:
 DVf

 změna rychlosti v okamžiku převrácení motocyklu,
 DVi

 změna rychlosti v okamžiku kontaktu s podložkou,
 DVS

 změna rychlosti během sunutí motocyklu.

Pro účely tohoto článku se zaměříme na případ, kdy je motocykl 
v okamžiku začátku převracení orientován shodně se směrem jízdy, 
a  tedy  změna  rychlosti  v  fázi  převracení  je  zanedbatelně malá, 
a  tedy  je možné předpokládat, že = 0. S přihlédnutím k  tomuto 
faktu a kombinací vztahů  (1) a  (2)  je možné vypočítat  rychlost 
motocyklu pomocí (3).

 2fi iV V g Sµ µ= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ .  (3)

Při pohledu na jednotlivé složky vztahu (3), je zřejmé, že rychlost 
motocyklu vypočítaná na jeho základě musí být větší o  než rychlost 
motocyklu vypočítaná pomocí běžně užívaného vztahu (1), jenž je 
uveden v úvodu článku.
Výpočet , publikovaný v [2], je dosti složitý, a tak brání použití 

v praxi, zejména kvůli potřebě použití parametrů, které jsou často 
obtížně stanovitelné. Výpočty však usnadňují výsledky simulací 
provedených pomocí metody Monte Carlo, které byly použity pro 
modelování vztahu mezi délkou postřetového pohybu motocyklu 
a jeho rychlostí před převrácením se.
Výsledky daných simulací byly základem pro tvrzení, že rychlost 

v počáteční chvíli převracení se motocyklu, je přímo úměrná druhé 
odmocnině délky sunutí. V publikaci [2] byl popsán vztah (4), který 
se ukázal jako nesprávný.

Chybný vzorec! fiV a b S= + ,  (4)

kde:
 a, b  součinitele volené v závisloti na typu motocyklu, 

způsobu převracení a předpokládaném procentu 
spolehlivosti.

Odpovídající hodnoty koeficientů „a” a „b” pro tři různé typy 
motocyklů jsou uvedeny v tabulce 2 v [2].

3.  PŘÍKLAD VÝPOČTU

Níže  uvedený  příklad  pochází  ze  skutečné  případu,  při  kterém 
došlo k tragické nehodě dvou motocyklů a otáčejícího se vozidla. 
Motocyklisté  jeli  po  rovné  silnici  dlouhé  několik  set metrů, 
zatímco řidič vozidla přijíždějící z opačného směru se začal otáčet. 
První motocykl se srazil s otáčejícím se autem a v důsledku této 
srážky  řidič motocyklu  zemřel  na místě nehody. Řidič druhého 
motocyklu jel s odstupem za prvním, poté co si všiml situace před 
sebou  zahájil  brzdný manévr,  který  však  velice  rychle  skončil 
převrácením motocyklu.  Sunoucí  se motocykl  se  zastavil  před 
vozidlem,  které  zůstalo  stát  po  srážce  s  prvním motocyklem. 
V  důsledku  pádu  utrpěl  druhý motocyklista  lehká  poranění. 
Z výpovědi druhého motocyklisty vyplynulo, že po zpozorování 
situace před motocyklem, začal intenzivně brzdit a položil motocykl 
na zem. Nebylo možné objektivně určit, zda položení motocyklu 
bylo záměrem motocyklisty, nebo se jednalo o špatně provedené 
brzdění, které vedlo k položení motocyklu.

Analyzujme pohyb druhého motocyklu, který se nesrazil 
s  automobilem.  Jeho  počáteční  rychlost  se  snížila  brzděním 
a  následným  sunutím  po  povrchu  vozovky.  Při  prohlídce 
místa  nehody byly  na  zaznamenány  stopy  sunutí  v  délce  36 m. 
Pro motocykl  s  kapotáží můžeme  uvažovat  součinitel  tření 
= 0,408 ±0,036, ze vztahu (1) lze vypočítat, že rychlost motocyklu 
na začátku znatelných stop sunutí byla 58÷64 km/h.
Při  použití  vztahu  (4),  s  koeficienty  „a“  a  „b“  pro  interval 

spolehlivosti1) 95 % (percentily od 2,5 % do 97,5 %), které  jsou 
uvedeny v tab. 5 v [2], jenž byly stanoveny takto: a = 2,57 a b = 0,82 
pro 2,5 % a a = 3,06 i b = 1,17 pro 97,5 %, lze vypočítat že rychlost 
v okamžiku pádu na zem bude v rozsahu pouze 27÷36 km / h.
V tomto bodě vyvstávají dvě otázky. První, proč jsou rychlosti 

vypočítané  ze  vztahu  (4)  tak malé  a  druhá,  proč  jsou  rozsahy 
rychlostí  vypočítané  na  základě  vztahu  (1)  takové,  a  skoro 
shodné  s  rozsahem výsledků  ze  vztahu  (3),  protože na  základě 
vztahů  lze očekávat výsledek s větším rozsahem. V  této  situaci 
nezbylo nic jiného než čerpat z literatury. Mezi zdroji v příspěvku 
[2]  jsou  uvedeny dva  články,  ve  kterých bylo možné očekávat 
informace  o  řešeném  tématu  [3,  4].  Porovnání  koeficientů  „a” 
a „b” uvedených v tabulkách [2] a [3] neukázalo žádné rozdíly. 
Důvody  pro  diametrálně  odlišné  výsledky  a  výsledky  lišící  se 
od očekávaných výsledků pomocí vztahů (1) a (4) bylo proto třeba 
hledat jinde. Po pečlivém zkoumání se ukázalo, že důvodem byl 
rozdíl ve vzorci (4), ve kterém byla v článku [3] odmocnina dráhy 
sunutí motocyklu v součinu s koeficientem „a“, namísto „b“. Vztah 
uvedený v [3] má tvar:

Správný vztah afiV S b= + .  (5)

Při použití vzorce (5), je výsledek výpočtů provedených 
pro stejnou dráhu sunutí (36 m), v rozmezí 58÷70 km/h, což 
je v souladu s očekáváním. Výsledky výpočtů byly projistotu 
dodatečné porovnány s grafickou vizualizací výsledků simulací 
pomocí metody Monte Carlo, uvedených v [3] – provnání 
ukázalo úplnou shodu (obr. 1).

1)  Což podle autorů práce [2] odpovídá u britských trestních soudů úrovni 
intervalu spolehlivosti „nade vší pochybnost”.
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4.  ZÁVĚR

Příklad uvedený v tomto článku je dokonalou ukázkou toho, že 
je nutné při používání výpočtů používat kritické myšlení. Každý 
výsledek by měl být zkontrolován, zdali neobsahuje hrubé chyby. 
Jak je vidět na výše uvedeném příkladu, vždy je nutné podrobovat 
informace přejímané z literatury kritickému myšlení, i když autory 
jsou lidé s významnou vědeckou reputací.
Při  zkoumání  nehodového  děje,  se  objevila  úvaha  o  brzdění 

motocyklů. Je třeba zdůraznit, že kdyby druhý motocyklista použil 
správné postupy pro nouzové zastavení, spočívající v intenzivním 
brzdění  pomocí  obou  brzd motocyklu, mohl motocykl  zastavit 
o několik metrů dříve, aniž by došlo ke zranění nebo poškození 
motocyklu. Za zmínku také stojí, že ve zkoumané nehodě nedošlo 
ke  kolizi  druhého motocyklu  s  automobilem,  což  znamená,  že 
bylo možné střetu zabránit bez položení motocyklu na vozovku. 
K  tomu by stačilo brzdit zpomalením odpovídajícím zpomalení 
sunoucího se motocyklu, které bylo nižší než 5 m/s2. Tyto hodnoty 
zpomalení jsou dosažitelné středně intenzivním brzděním a každý 
motocyklista by měl být schopen dosáhnout takového zpomalení 
na svém motocyklu. V analyzovaném případu, kde motocyklista 
uváděl, že musel svůj motocykl tváří v tvář nebezpečí položit, se 
soud přiklonil k jeho verzi, s tím, že mu nic jiného nezbývalo. Ze 
zkušenosti se nejednalo o ojedinělý případ takového rozhodnutí.

Obr. 1.  Rychlost motocyklu v okamžiku pádu na vozovku, který se zastavil po 36 m skluzu, pro 95% interval spolehlivosti.
Fig. 1  The speed of the motorcycle at the moment of falling onto the road, which stopped after sliding over a distance of 36 m,

for the 95 % confidence interval.

Po  zjištění  výše  popsané  chyby  ve  vzorci  (4)  jsem  o  této 
skutečnosti informoval autory publikace [2]. V reakci na to jsem 
od autorů obdržel prosbu o zveřejnění příslušné opravy a omluvu 
za chybu, na kterou jsem poukázal. Publikovaný článek je jakousi 
rozšířenou erratou, která je odpovědí na žádost autorů publikace [2].
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