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Abstrakt 

 

Dizertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu silničních 

nehod, konkrétně metodiku pro řešení střetu vozidla s motocyklem. Jsou zde popsány 

statistiky dopravních nehod motocyklů, bezpečnostní prvky motocyklů, základní typy 

střetových poloh mezi vozidlem a motocyklem, návrh metodiky pro řešení dopravních 

nehod mezi vozidly a motocykly. V práci je proveden soubor různých měření, který slouží 

k doplnění a zpřesnění vstupních údajů pro analýzu silničních nehod za účasti motocyklů. 

Práce obsahuje data získaná z měření. 

 

 

Abstract 

 

The thesis describes the problems of a complex system for analysis of road accidents, 

specifically the methodology for solving the collision between vehicle and motorcycle. 

There are statistics described motorcycle accidents, motorcycle safety features, the basic 

types of collision positions between vehicles and motorcycles, design methodology for 

solving with traffic accidents between vehicles and motorcycles. The work is performed a 

set of different measurements used to supplement and refine the input data for the analysis 

of road accidents involving motorcycles. The work contains data obtained from 

measurements. 
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ÚVOD 

Dizertační práce s názvem Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet 

vozidla s motocyklem velice úzce souvisí s analýzou silničních nehod. Analýza silničních 

nehod se v současné době řeší nejčastěji s podporou simulačních programů, kterých je celá 

řada, mezi nejpoužívanější patří Virtual CRASH, PC-Crash, a další.  

Dopravní nehody s účastí motocyklistů patří dlouhodobě mezi nejvíce závažné. K nejvíce 

zraněním mezi účastníky silničního provozu dochází mezi chodci, cyklisty a motocyklisty. 

Jejich střet s vozidlem nebo pevnou překážkou končí v lepším případě těžkým zraněním, 

v horším, smrtí. Proto je velmi důležité používání prvků pasivní bezpečnosti – přilba, vhodné 

oblečení s reflexními prvky, které jsou součástí aktivní bezpečnosti, pevná obuv, rukavice, 

atd. Pokud však motocyklista jede riskantně - nepřizpůsobí rychlost své jízdy stavu pozemní 

komunikace, hustotě provozu, dohlednosti (do zatáčky, přes překážku), počasí, apod., je 

veškerá výbava nedostatečná. 

Jedním z nejúčinnějších způsobů zabránění vzniku zranění motocyklisty je v současné 

době použití airbagu, kdy při nárazu motocyklu do vozidla nebo do překážky nedojde k 

primárnímu kontaktu motocyklisty s karosérií vozidla, při tomto kontaktu dochází ke vzniku 

nejzávažnějších poranění motocyklisty. Při sekundárních kontaktech motocyklisty s vozovkou 

zpravidla nedochází, u dobře vystrojených motocyklistů, ke vzniku závažných zranění. Jako 

vhodnou ochranou proti poranění motocyklisty při pádu z motocyklu je speciální airbag 

instalovaný přímo do kombinézy motocyklisty. 
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1 STÁVAJÍCÍ STAV DANÉ PROBLEMATIKY 

1.1 Statistiky dopravních nehod motocyklů 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet nehod 

motocyklistů 
1711 1925 1818 2169 3406 3170 - - 2971 

Počet usmrcených 

motocyklistů 
56 64 75 115 101 88 96 78 90 

Tab. 1: Vývoj dopravních nehod zaviněných řidiči motocyklů (pro rok 2010 a 2011 počet 

nehod za účasti motocyklů nezjištěn) 

1.1.1 Dopravní nehody motocyklistů v roce 2012 

V roce 2012 došlo v ČR ke 2971 nehodám motocyklistů, kdy zemřelo 90 motocyklistů. V 

roce 2012 zavinili motocyklisté v ČR 1308 dopravních nehod. 

 V roce 2012 bylo usmrceno 90 motocyklistů, tj. o 12 více než v roce 2011. 

 Za období 1993 až 2012 je zaznamenán průměrný pokles usmrcených motocyklistů 

jen o 1,1%. 

 Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 až 2012 činil podíl motocyklistů 

8,4%, což znamená, že přibližně každá 12. usmrcená osoba byla motocyklista. 

 Závažnost dopravních nehod motocyklistů v roce 2012 činila 30,3 usmrcených osob 

na 1 000 dopravních nehod. To znamená, že dopravní nehody motocyklistů vykazují 

3,6x vyšší závažnost než je celkový průměr, jedná se o vůbec nejvyšší závažnost ze 

všech druhů vozidel. Nejčastěji zavinili dopravní nehodu motocyklisté řídící 

motocykl vyrobený v letech 2005 až 2009. 

  Z celkového počtu dopravních nehod s účastí motocyklistů (2 971) bylo 1 308 

dopravních nehod zaviněno motocyklisty, tj. 44 %. Ve 44 případech (48,9 %) z 90 

usmrcených motocyklistů byl viníkem dopravní nehody právě motocyklista. [23] 

1.2 Bezpečnostní prvky motocyklů 

Vzhledem k tomu, že posádka motocyklu není chráněna pevnou karosérií jako posádka 

vozidla, je v případě nehody vystavena vyššímu riziku. Bezpečnostní prvky, používané u 

motocyklů se liší od bezpečnostních prvků používaných u vozidel. Jejich hlavní funkcí je 

zabraňovat a minimalizovat vznik zranění posádky motocyklů. 
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1.2.1 Pasivní prvky bezpečnosti 

Hlavní funkcí pasivních prvků bezpečnosti je především zabránit nebo minimalizovat 

vznik zranění posádky při střetu respektive pádu motocyklu. Ochranný systém se umísťuje 

přímo na posádku motocyklu (např. přilba, kombinéza, airbag vesty) nebo na motocykl (např. 

ochranné rámy nohou, airbag).  

Mezi základní prvky pasivní bezpečnosti motocyklů patří: 

 airbag, 

 konstrukce motocyklu (schopnost absorbování energie předním kole motocyklu, 

prvky korigující pohyb těla po střetu – geometrie posezu motocyklisty, poloha 

sedadla, tvar palivové nádrže, chrániče nohou, atd.), 

 výstroj motocyklisty (přilba, ochranná vesta, airbag vesta, protektory, atd.). 

1.2.1.1 Airbag 

Airbagy používané u motocyklů slouží k usměrnění pohybu těla motocyklisty po střetu a 

zabraňují kontaktu části těla s vozidlem. K nejzávažnějším zraněním dochází při primárním 

kontaktu motocyklisty s vozidlem. Naopak při sekundárních kontaktech těla motocyklisty 

s vozovkou většinou k závažným zraněním nedochází (podmínkou je dobrá výstroj 

motocyklisty). Jedním z nejúčinnějších způsobů zabránění vzniku zranění motocyklisty při 

nárazu do vozidla, respektive do překážky, je v současnosti airbag. [25] 

 

Obr. 1:  Airbag na motocyklu Honda Goldwing 

1.2.1.2 Airbag vesta 

Firma Dainese vyvinula speciální airbag D-Air, který je dost kompaktní na to, aby se 

vešel i na kombinézu motocyklisty. D-Air se nejprve objevil v sérii Moto GP, ale Dainese ho 

chce od roku 2010 nabídnout i běžným motocyklistům. [26] 
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Obr. 2: Airbag vesta Dainese 

1.2.2 Aktivní prvky bezpečnosti 

Funkcí aktivních prvků bezpečnosti je předcházet a zabraňovat vzniku kolizních situací a 

dopravních nehod.  

Mezi praktické možnosti, jak zvyšovat aktivní bezpečnost motocyklů patří: 

 obsluha motocyklu 

o jednoduchá obsluha brzd, 

o automatická nebo poloautomatická převodovka, 

o posilovač spojky, 

 viditelnost a rozlišitelnost 

o zvýšení rozlišení motocyklu pro jiné účastníky silničního provozu (např. 

reflexní přilba, oblečení, reflexní prvky motocyklu), 

o přilby s lepším průzorem a lepší možností slyšení, 

 komfort 

o lepší komfort hlavy s nasazenou přilbou (přívod kyslíku, klimatizace), 

o ochrana motocyklisty, případně spolujezdce vhodným oděvem před 

nepříznivými klimatickými podmínkami, 

o snížení vibrací působících na ruce a nohy motocyklisty, 

 jízdní vlastnosti 

o Anti-dive systémy zabraňující překlápění motocyklu při brzděním přední 

brzdou, 

o ABS systémy na předním i zadním kole motocyklu, 
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o integrální brzdné systémy, 

o omezovat kmitání předního kola (přední vidlice), které způsobuje chvění 

řídítek. 

1.2.2.1 Anti-dive systém 

Anti-dive systém neboli protiponořovací systém reguluje stlačování předních tlumičů 

v průběhu brzdění předního kola motocyklu, a tím pádem i odlehčování zadního kola 

motocyklu. Systém je připojen na přední tlumič a je propojen brzdovou tlakovou hadicí 

s brzdovým třmenem. Pokud dojde ke stlačování tlumičů v důsledku brzdění předního kola, 

tlak oleje v tlumiči působí na píst v anti-dive systému a snižuje tlak v brzdovém třmenu a tím 

pádem snižuje stlačení předních tlumičů. [29] 

 

Obr. 3: Anti-dive systém 

1.2.2.2 ABS 

ABS (Anti-lock Brake System) je systém aktivní bezpečnosti, který zamezuje zablokování 

kola při brzdění. Pokud se kolo dostane do smyku, následuje často pád, přinejmenším se stává 

motocykl neovladatelný. ABS zajišťuje pohybovat se těsně před hranicí smyku, ve 

skutečnosti však dochází ke krátkým blokacím kola. Použití je především u cestovních 

motocyklů (nejčastěji Honda, BMW). Obsahuje řídící jednotku ABS, která dostává informace 

od čidla umístěného u kol. Na kole je terčík, ze kterého čidlo rozpozná, zda se kolo točí nebo 

stojí. V případě zablokování kola jednotka zasáhne snížením brzdného tlaku, dokud se kolo 

zase neotáčí. [11] 
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Obr. 4: ABS systém 

1.2.2.3 Integrální brzdné systémy 

Honda vyvinula duální kombinovaný brzdový systém Dual CBS v roce 1993 (tento 

systém se nacházel na testovaném motocyklu Honda CBR 1000F). Na každém brzdovém 

kotouči jsou třípístkové brzdové třmeny, které řídí dvojice nezávislých, a přesto propojených 

hydraulických okruhů (Dual CBS). Oba vnější pístky třmenu přední brzdy se ovládají přímo 

pákou přední brzdy na řídítkách, zatímco střední pístek třmenu zadní brzdy je aktivován 

sekundárním brzdovým válcem uchyceným na levém předním kluzáku vidlice. Vnější pístky 

zadního třmenu a střední pístky předního třmenu jsou ovládány přímo brzdovým pedálem 

zadní brzdy. Odpovídající tlak na střední pístek zadního brzdového třmenu reguluje 

třístupňový redukční ventil. Systém Dual CBS je vybaven zpožďovácím ventilem umístěným 

mezi brzdovým válečkem pedálu zadní brzdy a středním pístkem pravého brzdového třmenu. 

Levý brzdový třmen je aktivován přímo bez zpoždění. Pravý brzdový třmen je aktivován 

postupně s nárůstem tlaku na pedál zadní brzdy. Díky tomu nedochází při mírném brzdění 

pedálem zadní brzdy k tzv. ponořování přídě motocyklu a s tím související ztrátě 

ovladatelnosti. [28] 

 

Obr. 5: Integrální brzdový systém – DUAL CBS 
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1.3 Rozdělení nehod motocyklů 

Je možno klasifikovat následující druhy a typy nehod jednostopých vozidel: 

Pád jednostopého vozidla 

 Pohyb motocyklu a posádky po pádu bez nárazu do překážky. 

 Pohyb motocyklu a posádky po pádu s nárazem do překážky. 

Náraz na pevnou překážku 

 Motocykl a posádka se po nárazu na nízkou překážku dále pohybují. 

 Motocykl se po nárazu dále nepohybuje, posádka ano. 

 Motocykl ani posádka se po nárazu na vysokou překážku dále nepohybují. 

Střet s vozidlem  

 Náraz motocyklu do přední strany vozidla s odchylkou podélných os max. 50 ˚ 

s dopadem posádky na vozidlo, resp. těsně vedle něj. 

 Náraz motocyklu do zadní části vozidla s odchylkou podélných os max. 50 ˚ 

s dopadem posádky na vozidlo, resp. těsně vedle něj. 

 Náraz vozidla do zadní části motocyklu s odchylkou podélných os max. 50 ˚ 

s dopadem posádky na vozidlo. 

 Náraz motocyklu do boku vozidla 

- s možností dalšího pohybu posádky mimo vozidlo bez kontaktu s vozidlem, 

- s možností dalšího pohybu posádky při kontaktu s vozidlem, 

- bez možnosti dalšího pohybu posádky. 

 Náraz vozidla do boku motocyklu s částečným nebo úplným překrytím s možností 

pohybu posádky na vozidlo nebo mimo vozidlo. [2] 

1.3.1 Základní typy střetových poloh mezi vozidlem a motocyklem 

V okamžiku střetu motocyklu s vozidlem je nutné počítat s velkým množstvím faktorů, 

které se mohou projevit - rychlost vozidla, rychlost motocyklu, bod střetu vozidla a 

motocyklu a také úhel střetu, atd.  
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Obr. 6: Model ze studia mnoha reálných dopravních nehod, který ukazuje procentuální počet 

nehod v závislosti na úhlu střetu vozidla a motocyklu 

Na základě studií bylo stanoveno 7 základních typů testů srážek motocyklu a vozidla. 

Nové technologie v motocyklovém průmyslu se testují na základě podkladů, které vznikly z 

údajů, z měření a výpočtů. Mnoho výrobců motocyklů již prvky této normy uplatňovalo při 

vývoji nových modelů, neboť i jejich vývojové týmy se podílely na tvorbě těchto typů testů. 

V současné době je tato norma základem pro posuzování pasivní bezpečnosti motocyklisty. 

[22] 

 

Obr. 7: 7 základních typů testů srážek motocyklu a vozidla 

2 POSTUP ŘEŠENÍ NEHODY - STŘET VOZIDLA S MOTOCYKLEM 

2.1 Systematizace střetů vozidla s motocykly 

Mezi nejčastější typy dopravních nehod mezi motocykly a vozidly patří následující 4 

kategorie: 
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- kolmý střet (nebo mu blízký, tzn. 60 až 120°) motocyklu s vozidlem, kdy motocykl jede 

po hlavní silnici a vozidlo vyjíždí z vedlejší, 

- vozidlo odbočuje z hlavní silnice vlevo a střetne se s motocyklem, který vozidlo předjíždí, 

- vozidlo odbočuje z hlavní silnice doleva a střetne se s motocyklem jedoucím z protisměru 

rovněž po hlavní silnici,  

- ostatní typy střetů. 

Systematizace Typ střetu Charakteristika střetu 

A Střety při nedání 

přednosti v jízdě 

Zpravidla kolmé střety na křižovatkách, kdy 

jeden z účastníků nadá přednost druhému 

B1 Střety odbočovací Předjíždění vozidla odbočujícího vlevo (vozidla 

jedoucí za sebou) 

B2 Střety odbočovací Střet s protijedoucím vozidlem při odbočování 

vlevo 

C Ostatní typy střetů Střety při otáčení, čelní střety, pojistné podvody, 

atd. 

Tab. 2: Systematizace střetů 

Mezi hlavní příčiny střetů motocyklů s vozidly patří vysoká rychlost motocyklů a nedání 

přednosti řidičů vozidel, především špatným odhadem rychlosti motocyklu. Dále je to 

nezvládnutí motocyklu ze strany méně zkušeného motocyklisty, pozdní reakce, technické 

závady, atd. 

Střety při nedání přednosti v jízdě (A) a střety odbočovací (B1, B2) mají hodně 

společného, co se týče zpracování znaleckých posudků, také jejich zpracování podléhá 

podobnému postupu. 

2.1.1 Střety při nedání přednosti v jízdě - typ A 

Střety při nedání přednosti v jízdě (A) jsou typické u úrovňových křižovatek, kdy je 

přednost v jízdě upravena svislým dopravním značení (křížení hlavní a vedlejší silnice) a na 

kruhových objezdech. Patří mezi nejčastější typy střetů mezi vozidlem a motocyklem. 

Střetová poloha bývá zpravidla kolmá, nebo jí blízká. Většina střetů vzniká tak, že se 

motocykl jedoucí po hlavní silnici střetne s rozjíždějícím se vozidlem z vedlejší silnice nebo 

naopak.  
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Podstatnou roli zde hraje zpravidla vysoká rychlost motocyklisty a nesprávné 

vyhodnocení situace řidiče vozidla. Velmi důležité je zde posouzení trajektorie drah obou 

účastníků, zrychlování při rozjezdu z křižovatky, dosahované brzdné pomalení před střetem, 

výhledové poměry, apod.    

2.1.2 Střety odbočovací - typ B 

Střety odbočovací lze rozdělit na dvě podskupiny, (B1) předjíždění vozidla odbočujícího 

vlevo (vozidla jedoucí za sebou) a (B2) střet s protijedoucím vozidlem při odbočování vlevo. 

Pro první případ (B1) je typická situace, kdy vozidlo jedoucí po hlavní silnici hodlá 

odbočit vlevo a současně je předjížděno motocyklem nebo naopak. 

Klasickým druhým případem (B2) je střet vozidla jedoucího po hlavní s úmyslem odbočit 

vlevo, které se následně střetne s protijedoucím motocyklem nebo naopak. 

Pro první případ je důležité posoudit, jestli začalo dříve předjíždění nebo odbočování. Pro 

druhý případ je opět důležité posouzení trajektorií obou účastníků včetně posouzení první 

možné reakce a dalších rozhodných okamžiků celého nehodového děje.   

2.2 Postup řešení dopravní nehody motocyklu s vozidlem pomocí simulačního 

programu 

Po prvotních znaleckých úkonech (posouzení lhůty, příslušnosti znalce a jeho možné 

podjatosti), následuje celá škála velmi důležitých úkolů. Pro zpracování znaleckého posudku 

je pro znalce z technického hlediska velmi důležitým prvotním úkonem zkoumání 

předložených podkladů.  

Jak již bylo zmíněno, pro vypracování kvalitního znaleckého posudku je nezbytné značné 

množství kompletních a objektivních vstupních podkladů. Mezi tyto podklady patří zejména 

protokol o nehodě, plánek místa dopravní nehody, fotodokumentace, výpovědi účastníků a 

svědků dopravní nehody (subjektivní podklady), lékařská zpráva, zápis o poškození 

předmětných vozidel, technické údaje vozidel. V některých případech může být užitečné 

podrobné zaměření místa dopravní nehody, případně vyšetřovací pokus. 

2.2.1 Zadání vstupních podkladů 

2.2.1.1 Import plánku do simulačního programu 

Plánek místa dopravní nehody importujeme do simulačního programu a sjednotíme ho 

s měřítkem v plánku, pomocí polygonů nastavíme odpovídající sklon vozovky, případně 

použijeme polygon zaměřený totální geodetickou stanicí. Adhezi nastavíme podle aktuálních 
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podmínek v době a místě nehody, popřípadě různé adheze pro různé povrchy (suchý asfalt, 

mokrý asfalt, travnatý povrch, atd.). 

2.2.1.2 Výběr vozidel, motocyklů  

Ze znalostí technických údajů vozidel (z velkého TP) vybereme vozidlo či motocykl. 

Zvýšenou pozornost věnujeme rozměrům vozidla (délka, šířka, výška, rozvor, rozchod, atd.) a 

také jeho aktuální hmotnosti včetně posádky a nákladu. Simulační programy zpravidla 

obsahují mimo jiné velmi rozsáhlou a neustále aktualizovanou databázi vozidel a motocyklů. 

Na motocykl lze umístit motocyklisty, případně jeho spolujezdce.  

2.2.1.3 Oblast místa střetu 

Poškození na vozidlech je pro posouzení dopravní nehody velmi důležité a obvykle spolu 

se stopami zanechanými na vozovce umožňují určit oblast místa střetu a následně simulovat 

průběh dopravní nehody. Oblast místa střetu vybereme podle předpokládaných trajektorií 

vozidel a zanechaných stop v místě dopravní nehody. Velmi užitečné jsou brzdné stopy, 

přesněji jejich zalomení, dřecí stopy (převážně od stupaček, řídítek a ostatních ostrých částí 

motocyklu), stopy na vozovce ve formě střepin, vyteklých provozních kapalin, atd. 

 

Obr. 8: Předpokládané trajektorie vozidla a motocyklu, oblast místa střetu 

2.2.1.4 Střetová poloha 

Střetovou polohu odvozujeme na základě předpokládaných trajektorií vozidel a 

z korespondence jejich poškození. Poškození vozidel vyhodnotíme z přiložené 
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fotodokumentace, nebo ještě lépe (pokud je to možné) z osobní prohlídky předmětných 

vozidel. Analýza poškození vozidel se provádí většinou v půdorysu, někdy i v bočních 

pohledech (zde například výšková korespondence). Podle trvalých deformací lze zjistit 

hloubku poškození, směr působící rázové síly a tomu odpovídající střetovou polohu vozidla a 

motocyklu. 

 

Obr. 9: Střetová poloha motocyklu a vozidla 

2.2.2 Řešení střetu 

2.2.2.1 Bod rázu 

Bod rázu leží v oblasti překrytí poškození vozidel a prochází jim výslednice působících 

rázových sil. Jeho volba (také volba střetové polohy a natočení vozidel) značně ovlivňuje 

pohyb vozidel po střetu. Je důležité jeho umístění správně vyhodnotit s ohledem na působiště 

největší působící rázové síly a tuhosti částí vozidel. Spolu s rovinou rázu určuje především 

postřehové rotace vozidel a přerozdělení EES (ekvivalentních energetických rychlostí) 

z hloubky deformací vozidel. [1] 
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Obr. 10: Bod rázu, rovina rázu, rázové síly, třecí kužel 

2.2.2.2 Koeficient restituce 

Vyjádření pomocí impulsu rázové síly, koeficient restituce je dán poměrem velikostí 

impulsu restituční a deformační fáze. [1] 

Koeficient restituce vyjadřuje elastičnost rázu, mění pouze velikost impulsu, ne jeho směr. 

Pokud je materiál zcela pružný (elastický), hovoříme o pružném rázu, nebo také elastickém 

rázu.  V tomto případě je deformační práce nulová.  

Pokud je materiál zcela nepružný, potom se určitá (u nárazu na tuhou překážku o velké 

hmotnosti veškerá) kinetická energie spotřebuje na deformaci, hovoříme o nepružném rázu, 

nebo také rázu plastickém.  

Mezi těmito dvěma polohami se pohybuje převážná většina všech reálných těles, včetně 

vozidel (ráz polopružný). 

Koeficient restituce obvykle dosahuje hodnot v rozmezí 0 až 1. 

Kde hodnota 0 znamená plně plastický ráz a hodnota 1 ráz plně elastický.  

V ojedinělých případech může být hodnota koeficientu restituce i záporná, kde dochází 

k průniku deformačních zón při destruktivních střetech (např. průjezd motocyklu jedoucího 

velmi vysokou rychlostí vozidlem).  

Koeficient restituce je dále možno definovat jako poměr rozdílu výběhových 

(postřehových) a doběhových (předstřetových) rychlostí vozidel: 

   
       

     
           (1) 

Koeficient restituce je závislý na relativní rychlosti narážejících objektů a konstrukci 

(tuhosti, resp. elasticitě). 
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V praxi hodnota koeficientu restituce dosahuje hodnot v rozmezí 0,05 až 0,25. U malých 

rychlostí, kdy dochází k odpružení vozidel (například nárazníky) může hodnota koeficientu 

restituce dosahovat hodnoty kolem 0,6. Naopak v případě intenzivního nárazu vozidla 

vysokou rychlostí do stojícího vozidla překoná výjimečně hodnotu 0,1. 

2.2.2.3 Součinitel tření 

Ráz těles lze rozdělit na: 

- ráz bez skluzu – v okamžiku maximálního silového působení dojde k úplnému vyrovnání 

rychlostí v bodě rázu (na konci deformační fáze), 

- ráz se skluzem – k vyrovnání rychlosti dojde pouze ve směru normály rázu, v tečném 

směru se rychlosti nevyrovnají. 

Na obr. 11 je zobrazen šikmý excentrický střet dvou vozidel s vyznačeným překrytím a 

bodem rázu B. Dále je zobrazen směr tečny dotyku (horizontální rovina rázu, ve které probíhá 

případný skluz vozidel), směr normály dotyku a směr impulsu rázové síly. Vertikální rovina 

rázu vystihuje podjetí vozidel, převracení jednoho druhým.  Jednotlivé složky ve směru tečny 

a normály dotyku jsou označeny jako FT a FN. Poměr těchto složek vypovídá o velikosti 

skluzu (relativní pohyb vozidel vůči sobě) a označujeme ho součinitel tření v rázu - μ. 

  
  

  
            (2) 

Pokud je součinitel tření v rozmezí 0,5 až 0,6 nebo více, hovoříme o rázu bez skluzu. 

Pokud jsou hodnoty součinitele tření nižší, pak hovoříme o rázu se skluzem. 

 

Obr. 11: Impulsně – rázový model střetu 
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V bodě rázu (bod B) je umístěna výslednice rázových sil. Rovina rázu je rovina, která je 

kolmá na normálovou složku výslednice rázové síly a prochází bodem rázu. Tření v rovině 

rázu je definováno jako tangenta úhlu mezi výslednicí normální a tangenciální složky rázové 

síly.  

2.2.3 EES 

Ekvivalentní energetická rychlost vyjadřuje množství kinetické energie spotřebované na 

vznik trvalé deformace vozidla nebo motocyklu. 

Ekvivalentní energetická rychlost je veličinou vyjadřující rychlost, která odpovídá 

příslušné části kinetické energie, přeměněné během střetu na deformační práci. Jinými slovy 

je to rychlost, jakou by muselo vozidlo narazit do pevné nedeformovatelné překážky, aby na 

něm vznikly shodné deformace jako při předmětné dopravní nehodě. 

V současné době je pro stanovení technicky přijatelného rozmezí EES nejvhodnější použít 

porovnávací metodu pomocí EES katalogů. Při hledání se snažíme najít podobně poškozené 

vozidlo, pokud možno podobného typu a hmotnosti. Po výběru vhodného vozidla (můžeme 

vybrat vozidel více) je potřeba EES vozidla z katalogu přepočítat na EES našeho předmětného 

vozidla, na jeho okamžitou hmotnost. 

           √
    

 
          (3) 

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Měření zrychlení a zpomalení motocyklů 

Měření zrychlení a zpomalení motocyklů bylo zrealizováno za účelem získání nových 

poznatků o dynamice jízdy motocyklů, které by následně mohly být použity ve znalecké 

analýze silničních nehod. Měřícím zařízením byl XL METR
TM

. Měření jednotlivých testů 

probíhalo na letištní ploše u Prostějova. Povrch testovaného povrchu byl suchý asfalt. V době 

měření byly stálé klimatické podmínky, slunečno, teplota 25 °C. 

3.1.1 Výsledky měření 

Vzhledem k velkému množství měření, jejichž zobrazení by bylo velmi rozsáhlé, je pro 

názornou ilustraci uvedeno jen jedno měření. Celý průběh měření je shrnut v tabulce (Tab. 3).  
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Ke každému motocyklu byl přiřazen soubor tří grafů. První znázorňuje průběh 

naměřeného zrychlení (kladné hodnoty), resp. zpomalení (záporné hodnoty) na čase. 

V druhém grafu je pomocí integrace zobrazen průběh rychlosti na čase. Třetí znázorňuje 

závislost dráhy na čase. 

Uvedené hodnoty brzdného zpomalení jsou průměrné, dosažené po náběhu plného 

brzdného účinku. Z průběhu zrychlení jsou zřejmé okamžiky přeřazení na vyšší rychlostní 

stupeň. Z grafu lze odečíst dobu nutnou pro přeřazení při řazení se spojkou nebo bez spojky.  

Eliminace klonění motocyklů v průběhu měření nebyla realizována. Pro přesnější 

výsledky by bylo vhodné se touto problematikou zabývat. Vhodnou metodou by mohlo být 

vyřešení kinematiky podvozku motocyklu (jak moc se motocykl kloní v průběhu akcelerace a 

brzdění), případně měření zdvihů obou tlumičů. Vzhledem k tuhému přednastavení, jak 

předních, tak i zadních tlumičů o malých zdvizích měřených motocyklů byla eliminace 

klonění minimalizována. Dalším důležitým faktorem je systém přepákování zadní vidlice. 

Jiná situace by nastala u motocyklů s méně tuhými tlumiči o vysokých zdvizích, kde by 

docházelo k vyššímu klonění. 

3.1.1.1 Yamaha YZF R6 

 

Graf. 1: Průběh měření na motocyklu Yamaha YZF R6 (vodorovná osa – čas [s], svislá osa 

shora – zrychlení [m/s
2
], rychlost [m/s], dráha [m]) 
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3.1.2 Celkové shrnutí naměřených hodnot 

 Yamaha 

YZF-R6 

Kawasaki 

Z1000 

Kawasaki 

Z750 

Suzuki 

GSX-

R1000 

Honda 

CB600 

Hornet 

Suzuki 

GSX-

R600 

Průměrné 

zrychlení 

při 

rozjezdu 0 

– 100km/h 

[s] 

4,0 

3,6 

3,7 

3,6 

3,5 

3,6 

3,4 

3,4 

3,2 

3,6 

3,8 

3,7 

3,6 4,0 

3,9 

4,1 

3,8 

4,3 

4,1 

4,2 

4,1 

4,4 

4,0 

Maximální 

rychlost 

[km/h] 

184 

196 

204 

203 

183 

182 

182 

183 

190 

181 

174 

183 

210 176 

171 

177 

165 

195 

185 

202 

192 

195 

186 

Průměrné 

zpomalení 

při brzdění 

[m/s
2
] 

8,1 

8,2 

8,9 

8,5 

7,4 

8,5 

8,6 

8,6 

8,3 

3,9 

6,5 

5,6 

9,3 7,3 

7,1 

6,2 

7,2 

9,8 

9,6 

8,8 

9,0 

8,8 

9,4 

Tab. 3: Celkový soubor naměřených hodnot všech motocyklů 

3.2 Měření příčného přemístění motocyklu 

Vyhýbací manévr motocyklu je takový manévr, kdy se motocykl během jízdy přemístí o 

určitou vzdálenost kolmou k jeho původnímu směru jízdy. Jedná se příčné přemístění, což 

můžeme v silničním provozu chápat například jako přejíždění z pruhu do pruhu před 

zahájením odbočování, předjíždění jiných účastníků silničního provozu nebo jako nečekané 

vyhýbání se překážce. Hodnoty příčného zrychlení mohou být různé. V případě normálního 

předjíždění dosahujeme nižších hodnot (zpravidla do 2 m.s
-2

). V okamžiku výskytu náhlé 

překážky se lze běžně setkat s hodnotami vyššími. Úkolem tohoto měření bylo zjistit příčné 

zrychlení motocyklu Honda CBR 1000 F při příčném přemístění dvěma oblouky. Úkolem 

motocyklisty bylo nasimulovat příčné přemístění o velikosti 2 m, kde průjezdní rychlost byla 

zvolena na 30 km/h, 50 km/h a 60 km/h. Jednotlivé výsledky z měření byly přehledně 

zpracovány do grafů a tabulek. Velikost příčného zrychlení jednotlivých motocyklů může být 

při řešení dopravních nehod pro znalce užitečná. Měření probíhalo pomocí zařízení XL 

METR
TM

 na motocyklu Honda CBR 1000F na parkovišti v obci Jedovnice – u rybníka 

Olšovec. V době měření byly stálé klimatické podmínky, jasno, bezvětří, teplota 19 °C. 
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Obr. 12: Motocykl Honda CBR 1000F 

3.2.1 Výsledky měření 

Výsledkem měření byl graf č. 2, na kterém je zobrazena velikost bočního zrychlení 

naměřena XL METREM
TM

 při vykonaném vyhýbacím manévru, kdy jel motocykl rychlostí 

30 km/h. Pro přehlednost je uveden graf č. 3, kde je signál bočního zrychlení vyfiltrován. 

Z grafů lze vyčíst, že hodnota maximálního bočního zrychlení dosahovala hodnot mezi 1,5 až 

1,8 m.s
-2

. Tento manévr nebyl vykonán ani rychle ani pomalu, jednalo se o normální vyhýbací 

manévr.  

Eliminace klopení motocyklu v průběhu měření byla realizována přepočtem. Hodnoty 

bočního zrychlení naměřených na motocyklu pomocí XL METRU
TM

 jsou přepočítány na 

hodnoty příčného zrychlení vzhledem k vozovce. Maximální sklon motocyklu byl uvažován 

20° (na základě rozboru videozáznamu).  

 

Graf. 2: Příčné přemístění motocyklu Honda při rychlosti 30 km/h (vodorovná osa – čas [s], 

svislá osa shora – boční zrychlení [m/s
2
]) 
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Graf. 3: Stejný graf po filtraci (vodorovná osa – čas [s], svislá osa shora – boční 

zrychlení [m/s
2
]) 

Motocykl 
 

Rychlost 
Měření č. 

XL METR
TM

 PRO GAMMA – boční 

zrychlení aXLM [m/s
2
] 

Honda CBR 1000 F 

 

30 km/h 

1 1,78 

2 1,73 

3 1,57 

50 km/h 4 1,42 

5 1,6 

6 1,32 

60 km/h 7 1,29 

8 1,5 

9 
Nezdařila se komunikace s PC 

(nebylo možné stáhnout data) 

Tab. 4: Tabulka naměřených hodnot bočního zrychlení naměřených pomocí XL Metru
TM 

V následujícím obrázku je graficky znázorněn rozdíl mezi bočním a příčným zrychlením 

motocyklu při naklopení motocyklu. Maximální naklopení motocyklu bylo uvažováno 20°.  
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Obr. 13: Osa naklopení motocyklu při vyhýbacím manévru a osa měření bočního zrychlení XL 

METRU
TM 

Přepočet z bočního zrychlení (které bylo změřeno XL METREM
TM 

) na příčné zrychlení 

je realizován pomocí následujícího vzorce. 

 sin.cos. gaa
yXLM


         (4)

 

Hodnotu příčného zrychlení pak vypočítáme z odvozeného vztahu. 





cos

sin.ga
a

XLM

y


   (5) 

V následující tabulce jsou vypočítané hodnoty příčného zrychlení z výše uvedeného 

vzorce.  

 

Motocykl Rychlost Měření č. příčné zrychlení ay [m/s
2
] 

Honda CBR 1000 F 

 

30 km/h 

1 1,68 

2 1,73 

3 1,9 

 

50 km/h 

4 2,06 

5 1,87 

6 2,17 

 7 2,2 
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60 km/h 8 1,97 

9 
Nezdařila se komunikace s PC 

(nebylo možné stáhnout data) 

Tab. 5: Tabulka vypočítaných hodnot příčného zrychlení
 

Výsledkem měření byly grafy bočního přemístění, pro ilustraci byl uveden graf bočního 

přemístění motocyklu Honda CBR 1000 F při rychlosti 30 km/h. Kompletní data z měření 

jsou v tabulce naměřených hodnot. Následně byly hodnoty bočního zrychlení přepočteny na 

příčné zrychlení. U příčného přemístění při rychlosti 30 km/h dosahoval motocykl 

průměrného příčného zrychlení 1,8 m/s
2
, při 50 km/h byla průměrná hodnota příčného 

zrychlení 2,0 m/s
2
 a při 60 km/h byla průměrná hodnota příčného zrychlení 2,1 m/s

2
. 

3.3 Měření zrychlení vozidel při rozjezdu na první a druhý rychlostní stupeň 

Velmi často dochází k dopravním nehodám mezi motocykly a vozidly na křižovatkách, 

kdy vozidlo přijede po vedlejší silnici a následně chce odbočit na hlavní silnici. Po hlavní 

silnici přijíždí motocykl, řidič osobního vozidla špatně vyhodnotí rychlost blížícího se vozidla 

a následuje střet. Odhad rychlosti motocyklu přibližujícího se v ose pohledu řidiče je velmi 

složitý.   

Při rozjezdu vozidel má každé vozidlo jinou hodnotu zrychlení, stejně tak se lze například 

z křižovatky rozjet pomaleji nebo rychleji podle dané situace v provozu. Velikost zrychlení 

jednotlivých vozidel může být při řešení dopravních nehod pro znalce užitečná. Úkolem 

tohoto měření bylo zjistit zrychlení vozidel na první a druhý rychlostní stupeň pomocí 

zařízení XL METRU
TM

, kdy rozjezdy byly realizovány v různých režimech. Měření probíhalo 

na parkovišti v obci Jedovnice. V době měření byly stálé klimatické podmínky, jasno, vítr 3 

m/s, teplota 14 °C. Jednotlivé výsledky z měření byly přehledně zpracovány do grafů a 

tabulek. 

3.3.1 Výsledky měření 

Jednotlivá měření byla zobrazena pomocí dvou grafů a jedné tabulky. První graf 

znázorňuje celkový průběh měření. Zde se někdy objevuje určitá časová prodleva bez 

zrychlení, to je dáno tím, že XL METR
TM

 byl spuštěn dříve, než začalo vozidlo akcelerovat.  

Další graf zobrazuje výřez, při kterém vozidlo zrychlovalo na první a druhý rychlostní 

stupeň. Přeřazení na druhý rychlostní stupeň je znatelné z grafu – je to oblast, kdy dochází ke 

snižování zrychlení do oblasti blízké nulové hodnotě a následné zvyšování zrychlení, kdy je 
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již druhý převodový stupeň zařazen a vozidlo akceleruje. Prodleva mezi řazením z prvního na 

druhý rychlostní stupeň byla odečtena přímo z grafu – od poklesu zrychlování na první 

rychlostní stupeň do zvyšování zrychlování na druhý rychlostní stupeň. Dále jsou v grafu 

zaneseny svislé černé úsečky, které znázorňují okamžiky, kdy vozidlo (střed předního kola 

vozidla) minulo jednotlivé kužele postavené po 5 m. Červené vodorovné čáry značí průměrné 

zrychlení na jednotlivé převodové stupně – hodnoty z XL METRU
TM

.  

Poslední informační prvek tvoří tabulka, kde jsou zaznamenány časy, následně vypočítané 

zrychlení na jednotlivých úsecích. Můžeme porovnat odlišnost od naměřených a vypočítaných 

hodnot. 

Protože proběhlo velké množství měření, jejichž zobrazení by bylo velmi rozsáhlé, jsou 

uvedena jen některá. Jako příklad jsou uvedena měření při normálním rozjezdu, pro každé 

vozidlo jeden příklad. Celý průběh měření je shrnut v tabulce (Tab. 7).  

3.3.1.1 Honda Civic 

Měření č. 4 – normální rozjezd 

 

Graf 4: Celkový graf (vodorovná osa – čas [s], svislá osa shora – zrychlení [m/s
2
]) – 

normální rozjezd (Honda Civic) 

 

Graf 5: Výřez z grafu – normální rozjezd na první a druhý rychlostní stupeň (Hondy Civic) 
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Dráha Čas Zrychlení Na dráze 

Průměrné 

zrychlení 

1. stupeň 

Průměrné 

zrychlení 

2. stupeň 

Časová 

prodleva 

přeřazení 

[m] [s] [m.s
-2

] [m] [m.s
-2

] [m.s
-2

] [s] 

5 1,77 3,19 0 – 5 

3,0 2,5 0,35 

10 2,55 3,08 0 – 10  

15 3,26 2,82 0 – 15  

20 3,92 2,60 0 – 20  

25 4,57 2,39 0 – 25  

30 5,01 2,39 0 – 30  

Tab. 6: Tabulka naměřených hodnot – normální rozjezd (Honda Civic) 

3.3.2 Porovnání hodnot 

V následující tabulce jsou porovnány hodnoty měření pomocí stopek (s následným 

výpočtem zrychlení) a výsledky naměřeného zrychlení přímo z XL METRU
TM

. 

Vozidlo Měření č. 

Stopky – zrychlení 

v závislosti na ujeté dráze 

[m/s
2
] 

XL METR
TM

 – zrychlení 

[m/s
2
] 

1.stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň 

Honda Civic 

1 pomalý 2,5 2,1 2,45 1,85 

2 pomalý 3,2 2,2 2,6 1,75 

3 pomalý 3,0 2,5 Nedošlo k zápisu 

4 normální 3,0 2,5 3,1 2,4 

5 normální 2,6 2,3 3,15 2,3 

6 normální 2,9 2,5 3,1 2,45 

7 rychlý 2,4 2,1 3,15 2,55 

8 rychlý 2,5 2,6 3,55 3,1 

9 rychlý 2,8 2,7 3,45 3,05 



 

28 

 

Renault Megane 

1 pomalý 0,9 1,0 2,0 1,45 

4 normální 2,1 2,1 3,35 2,8 

7 rychlý 3,3 3,0 3,45 2,95 

VW Transporter T3 

1 pomalý 1,0 0,9 1,45 0,9 

4 normální 1,7 1,5 1,85 1,4 

7 rychlý 2,3 2,1 3,55 2,0 

VW Sharan 

1 pomalý 1,5 1,7 2,35 2,2 

4 normální 2,6 2,5 2,7 2,5 

7 rychlý 2,4 2,3 3,2 3,0 

Tab. 7: Tabulka naměřených hodnot – celkový průběh měření vozidel 

4 ZÁVĚR 

Téma dizertační práce nese název Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu 

střet vozidla s motocyklem, a jak již název napovídá, jedná se o velmi rozsáhlé téma. Cílem 

dizertační práce bylo mj. na základě analýzy současného stavu poznání v oblasti analýzy 

střetu vozidla s motocyklem navrhnout systémový přístup pro řešení tohoto typu nehod.  

V teoretické části práce je popsán Stávající stav dané problematiky, kde jsou uvedeny 

statistiky dopravních nehod za účasti motocyklů prvky pasivní i aktivní bezpečnosti, základní 

typy střetových poloh mezi vozidlem a motocyklem, atd.. Dále je popsána problematika 

systematizace střetů mezi vozidly a motocykly a také postup řešení dopravní nehody mezi 

motocykly a vozidly. 

V experimentální části práce je proveden soubor různých měření.  

V prvním souboru měření jsou data získaná z měření zrychlení a zpomalení motocyklů. 

Uvedené hodnoty brzdného zpomalení jsou průměrné, dosažené po náběhu plného brzdného 

účinku. Z průběhu zrychlení jsou zřejmé okamžiky přeřazení na vyšší rychlostní stupeň. 

Z grafu lze odečíst dobu nutnou pro přeřazení při řazení se spojkou nebo bez spojky.  

V druhém souboru bylo provedeno měření příčného přemístění motocyklu Honda 

CBR 1000F. Hodnoty bočního zrychlení naměřených na motocyklu pomocí XL Metru byly 

přepočítány na hodnoty příčného zrychlení vzhledem k vozovce.  
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Poslední soubor obsahoval měření zrychlení vozidel na první a druhý rychlostní stupeň. 

Výsledkem měření byly grafy a tabulky. U každého vozidla bylo provedeno měření 

pomalého, normálního a rychlého rozjezdu.  

Soubor provedených měření v experimentální části může posloužit k doplnění a zpřesnění 

vstupních údajů pro analýzu silničních nehod za účasti motocyklů. 
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