






 

 

Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu zm ny polohy t žišt  vozidla  

na jeho post etový pohyb. V rešeršní ásti jsou popsány základní metody b žn  

používané k nalezení p í né, podélné a výškové polohy t žišt , nebo vliv polohy t žišt  

vozidla na jeho stabilitu a jízdní vlastnosti. Dále se práce zabývá základním rozd lením 

silni ních nehod a stru n  popisuje metody používané k jejich analýze. V práci jsou 

vyty eny problematické manévry a situace vyskytující se v každodenní silni ní doprav . 

Vybrané situace byly nasimulovány v programech Virtual CRASH a PC Crash. 

V t chto programech byl sledován vliv podélné a výškové polohy t žišt  na post etové 

chování vozidla. Získané výsledky byly v poslední kapitole vyhodnoceny.  

Klí ová slova 

T žišt  vozidla, PC Crash, Virtual CRASH, Post etový pohyb. 

 

 

 

 

 

Abstract 

This diploma thesis analyses the influence of the changes to the vehicle’s center of 

gravity on its after-impact movement. The theoretical part of the thesis describes the 

basic methods which are used in investigation of the transverse, lengthwise and height 

position of center of gravity or the influence of center of gravity’s vehicle position to its 

stability and handling. Next part of the thesis deals with basic division of the road 

accidents and briefly describes the methods used in its analysis. Problematic maneuvers 

and everyday road traffic situations are stated in this thesis. Chosen situations were 

simulated in Virtual CRASH and PC crash programmes. Influence of the transverse, 

lengthwise and height position of center of gravity was investigated in these 

programmes with regards to the after-impact behaviour of vehicle. The obtained results 

were evaluated in the final chapter. 
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1 Úvod 

Silni ní vozidla jsou naší každodenní samoz ejmostí, jen málo kdo si dokáže 

p edstavit situaci transportu do zam stnání bez využití silni ního vozidla. P itom pouze 

v roce 2011 Policie R šet ila 75 135 dopravních nehod, p i kterých bylo 707 usmrceno 

a 3 092 jich bylo t žce zran no.  

Jedna z nejvýznamn jších oblasti znalecké innosti je analýzy silni ních nehod. 

V tšina moderních znalc  p i ešení dopravní nehody využívá k objasn ní vzniklé 

situace výpo etní techniku spole n  s použitím sofistikovaných program  ur ených 

k analýze silni ních nehod. Mezi tyto programy, b žn  používané v eské Republice 

pat í p edevším program PC Crash a Virtual CRASH. 

Tyto programy dokáží nasimulovat každou, i nereálnou situaci dopravní nehody. 

P i samotné simulaci záleží p edevším na zkušenostech programátora, který musí 

objektivn  posoudit, zda pr b h vzniklé simulace odpovídá platným fyzikálním 

zákon m a chování tohoto vozidla reáln . 

Teoretická ást diplomové práce se zabývá p evážn  metodikou vedoucí k nalezení 

podélné, p í né a výškové polohy t žišt . Metody vedoucí k nalezení výškové polohy 

t žišt  jsou jednotliv  rozepsány a okomentovány. V této práci jsou také ešeny vlivy 

polohy t žišt  vozidla na jeho jízdní stabilitu, nap íklad p i brzd ní nebo pr jezdu 

vozidla zatá kou. Dále je stru n  popsáno rozd lení silni ních nehod a metody 

používané k jejich analýze. V záv ru teoretické ásti jsou vyty eny problematické 

manévry a situace v silni ním provozu. 

V praktické ásti diplomové práce byla ešena problematika vlivu polohy t žišt  

vozidla na jeho post etový pohyb. K tomuto ú elu byly výše uvedené problematické 

situace namodelovány v prost edí programu Virtual CRASH a PC Crash se zm nou 

polohy t žišt . Výsledky z t chto simulací byly následn  analyzovány. 

Nad rámec zadání této diplomové práce v jejím bude provedeno experimentální 

m ení t žišt  vozidla Toyota Corolla zp sobem naklán ní vozidla na p ední nápravu.  
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2 T žišt   

První lov k, který zavedl pojem t žišt , byl Archimédes (cca 287 p .n.l.-  

212 p .n.l). Mimo jiné se v noval i inženýrské innosti, p i niž ur il metodiku  

pro zjišt ní polohy t žišt  pro rovinné útvary a prostorová t lesa. [14] 

T žišt  je bod každého hmotného t lesa umíst ného v gravita ním poli Zem , 

kterým prochází osa soustavy elementárních tíhových sil jednotlivých ásti t lesa p i 

jeho libovolném nato ení. T žišt  je také p sobišt m výslednice tíhové síly  

FG elementárních tíhových sil p sobících na jednotlivé ásti t lesa. Poloha t žišt  t lesa 

je pak dána tíhovým zrychlením g a rozložením látky ur ité hustoty v objemu t lesa. 

T žišt  t lesa m že být umíst no vn  t lesa, na jeho povrchu, v dutin  tohoto t lesa 

nebo zcela mimo n j. [1] 

Pomoci t žišt  lze také popsat trajektorii pohybujícího se t lesa v prostoru. Této 

vlastnosti t les využívají mnohé sofistikované programy k analýze deformací, i pohybu 

t les nejen v automobilovém pr myslu. 

Mezi hlavní parametry, pomocí nichž se analyzuje dynamické chování vozidla,  

a které se podílí na jízdních vlastnostech vozidla, pat í mimo jiné i poloha t žišt . 

Poloha t žišt  u motorových vozidel: 

 Polohou t žišt  v horizontální rovin , to je v podélném a p í ném sm ru vozidla. 

Tato poloha má vliv p edevším na nesoum rné rozložení hmotnosti na jednotlivá kola, 

i nápravy vozidla. Nesoum rné zatížení t chto prvk  má za následek zvýšenou 

p etá ivost, i naopak nedotá ivost vozidla p i jízd  zatá kou, nebo p i provozním 

brzd ní vozidla.[3] 

 Vertikální (výšková) poloha t žišt  má vliv p edevším na stabilitu vozidla 

vzhledem k p evrácení p i pr jezdu zatá kou, i p eklopení u speciálních vozidel  

p i jízd  do svahu nebo ze svahu dol .[4]  
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Vysoká, vertikální poloha t žišt  v kombinaci s nevhodnou podélnou polohou 

t žišt  má také vliv za intenzivního brzd ní na rozd lení brzdných sil na jednotlivé 

nápravy. Nevhodné rozd lení t chto brzdných sil m že mít za následek, p i p ímé jízd , 

p ebrzd ní zadní nápravy. Blokující kola zadní nápravy mohou uvést vozidlo  

do rota ního pohybu kolem své svislé osy.[2] 

Znalost polohy t žišt  je tedy nezbytná pro výpo ty týkající se dynamiky 

vozidla, p edevším v p ípadech bo ní stability p i pr jezdu zatá kou, a podélné stability 

p i akceleraci a deceleraci vozidla.[2] 

2.1 M ení podélné a p í né polohy t žišt  

Pro zjišt ní podélné a p í né polohy t žišt  je zapot ebí znát hmotnosti 

p ipadající na jednotlivá kola vozidla a základní rozm ry jako jsou rozchod kol a rozvor 

náprav vozidla. Hmotnostní parametry vozidla lze získat nap . umíst ním vozidla  

na p enosné váhy tak, aby vozidlo bylo vždy p i od ítání hmotností ve vodorovné 

poloze. Tedy sou et jednotlivých hmotností pod všemi koly musí být roven celkové 

hmotnosti vozidla, viz. vzorec (1).[4] 

 

     (1) 

 

Kde:  mC  je celková hmotnost vozidla 

 mPP je hmotnost p ipadající na pravé p ední kolo 

 mLP je hmotnost p ipadající na levé p ední kolo 

 mPZ je hmotnost p ipadající na pravé zadní kolo 

 mLZ je hmotnost p ipadající na levé zadní kolo 
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2.1.2 P í ná poloha t žišt  vozidla 

Za p edpokladu, že vozidlo má stejný rozchod kol na p ední i zadní náprav , 

který je znám, a zárove  známe zatížení p ipadající na pravou stranu vozidla,  

tj. hmotnost zm enou pod pravou p ední a pravou zadní pneumatikou, lze obdobným 

zp sobem, jako tomu bylo u podélné polohy t žišt  vypo ítat i p í nou polohu t žišt  

vozidla. P í nou polohu t žišt  vztáhneme k ose rovnob žné s podélnou osou vozidla 

procházející ohniskem st ed  pneumatik na levé stran  vozidla. Potom p í ná 

vzdálenost t žišt  od této osy je dána: [3]  

 

        

Kde:   je p í ná vzdálenost t žišt  vozidla od ohniskového st edu pneumatik   

levé strany vozidla 

tP,Z  je rozchod p ední, resp. zadní nápravy vozidla, 

tPP,PZ  je rovnob žná vzdálenost s osou pravého p edního kola, resp. pravého 

zadního kola od ohniska st edu pneumatik k t žišti za p edpokladu 

stejného rozchodu kol na p ední i zadní náprav . 

Takto vypo ítaná vzdálenost  je p í ná vzdálenost t žišt  od roviny 

procházející ohniskovým st edem pneumatik levé strany vozidla. Proto byla tato 

vzdálenost p epo ítána k podélné ose vozidla. 

 

          

Pokud hodnota y vyjde kladná, t žišt  vozidla je posunuto o hodnotu |y| doprava 

od podélné osy vozidla.[4] 
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2.2 M ení výškové polohy t žišt  

Nalezení výškové polohy t žišt  je pon kud obtížn jší, než je tomu u podélné,  

i p í né polohy t žišt  vozidla. St žejní metod vedoucích k nalezení p esné výškové 

polohy t žišt  je hned n kolik. Protože nej ast jší metody jsou spojeny s r zným 

naklán ním, i p evracením vozidla, musí se vzít v potaz p edevším p esun pohonných 

hmot a provozních kapalin vozidla, nelineární p sobení pružin a tlumi  podvozku 

vozidla, nesoum rná deformace pneumatik nebo nap . presence voln  pohybujících  

se p edm t  nejen v kabin  vozidla. Všechny tyto aspekty mohou zkreslit výsledek 

m ení polohy t žišt . Proto je p ed zapo etím m ení nutno takto zp sobené 

nep esnosti m ení co možná nejvíce potla it, nebo jinak zamezit jejich vzniku.  

P i m ení se pružiny vozidla stahují a tlumi e nahrazují nap . pevnou ty í, nebo  

se vybavují p ípravky, které zamezí jejich stla ení a následný posuv karoserie v i 

podvozku.[3] 

K ur ení výškové polohy t žišt  je možno použít také kalkulátor , kterých je na 

internetu k nalezení hned n kolik. Za nevýhodu t chto kalkulátor  se dá považovat,  

že to jsou tzv. black box, tedy po zadání požadovaných dat o vozidle kalkulátor ur í 

výškovou polohu t žišt . Ovšem na základ  jakých postup  kalkulátor výsledek ur il 

nelze p esn  specifikovat. 

 

Standardn  se k zjišt ní výškové polohy t žišt  využívá následujících n kolik 

sofistikovaných metod: 

 

 Metoda vážení vozidla p i naklán ní na nápravu, 

 Metoda vážení vozidla p i naklán ní na bok, 

 Metoda zjišt ní úhlu p eklopení, 

 Metoda zav šení vozidla. 
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2.2.1 Metoda vážení vozidla p i naklán ní na nápravu 

Metoda nakláp ní vozidla na jednu, váženou, nápravu je jedním z nej ast ji 

používaných metod vedoucích k nalezení výškové polohy t žišt . Tato metoda  

je založena na principu po ítání statické rovnováhy moment  vztažených k ose 

nadzvednuté nápravy naklon ného vozidla, p i emž kola jiné nápravy vozidla spo ívají 

na vahách. Za p edpokladu, že známe hmotnosti vozidla, horizontální polohu t žišt , 

rozvor náprav vozidla a úhel náklonu zobrazený na obr. .2 lze sestavit následující 

rovnice.[4] 

 

Obr. . 2: M ení výškové polohy t žišt  metodou naklán ní na nápravu.[27] 

 
Rovnice statické rovnováhy moment  k ose zadní nápravy. 

    (6) 

kde:   

 mP1  Je hmotnost p ipadající na p ední nápravu v 1. poloze nadzvednutého     
         vozidla, 
 mC   je celková hmotnost vozidla, 

 1  je úhel m ený mezi vodorovnou a naklon nou rovinou spojnice st ed  
pneumatik p ední a zadní nápravy vozidla, 

 l   je rozvor náprav,  
 lZ   je kolmá vzdálenost t žišt  od osy zadní nápravy vozidla, 

 h2   je kolmá vzdálenost od roviny st ed  pneumatik p ední a zadní nápravy 
vozidla k výškové poloze t žišt , 

 g   je tíhové zrychlení.  
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 Z rovnice (6) lze pak vyjád it hmotnost p ipadající na p ední nápravu mP1 

vozidla umíst ného v poloze 1, ve tvaru: 

 

        

P i naklon ní vozidla o úhel 1 dojde k p itížení p ední nápravy vozidla o mP1, 

oproti hmotnosti p ipadající na p ední nápravu mP vozidla umíst ného na vodorovné 

podložce, viz rovnice (8). 

 

          

     

Po dosazení do rovnice (7) lze psát: 

 

 

        

 

Kolmá vzdálenost, t žišt  od roviny procházející st edem p edních a zadních 

pneumatik,  h2 lze pak snadno dopo ítat dle následujícího vzorce. 

 

          

 

Celková výška t žišt  je pak dána sou tem kolmých vzdálenosti od t žišt   

po rovinu procházející st edem pneumatik h2 a vzdálenosti st edu pneumatik od op rné 

roviny rstat za p edpokladu stejných vzdáleností rstat pro p ední i zadní pneumatiku.[5] 

 Protože odm ování úhlu naklon ní  nemusí být v praxi vždy zcela p esné,  

lze výšku t žišt  spo ítat i z výšky h1 viz obr. .2 a to následujícím zp sobem: 
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(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože platí že:  

 

           

            

Tak lze psát, že:  

 

           

 

      

Po dosazení do rovnice .(10) lze výsledný vztah pro výpo et vzdálenosti  

h2 závisejícího na výšce h1 formulovat ve tvaru: 

 

 

          

P i zjiš ování výškové polohy t žišt  m že snadno dojít k chybám zp sobujícím 

zkreslení výsledk  nap . nep esným odm ováním jednotlivých vzdáleností  

nebo úhlu . Proto se doporu uje provést více m ení a výsledné mP1  a tg( ), resp. 

mP1 a  vynést do grafu viz obr. .3 m ení 1 až 5. [5] 
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2.2.2 Metoda vážení vozidla p i naklán ní na bok 

Tato metoda je obdobného charakteru, jako metoda vážení vozidla p i naklán ní 

na nápravu. Její hlavní rozdíl spo ívá v tom, že je vozidlo umíst no na sklopnou plošinu 

tak, aby osa vozidla byla rovnob žná s osou klopení plošiny.  

Na této plošin  musí být vozidlo ádn  upevn no tak, aby nedošlo  

k jeho svévolnému posunu a následnému poškození. K tomuto ú elu jsou v tšinou 

používány r zné druhy rozp rek a upínacích pás .[3] 

Dále musí být vozidlo upraveno tak, aby nedocházelo k vnesení zbyte né chyby 

p i m ení vlivem p esunu paliva a provozních kapalin, i vzájemnému posunu 

karosérie v i podvozku stla ením tlumi  a pružin zat žované ásti vozidla  

p i naklán ní vozidla na plošin .[3] 

  

Postupné pozvolné naklán ní plošiny s vozidlem je v tšinou zajišt no 

p ímo arým hydromotorem, nebo prost ednictvím výsuvného šnekového p evodu. 

Po naklon ní plošiny a ustálení vozidla se m í úhel náklonu a hmotnost p ipadající na 

jednotlivé pneumatiky. Pr b h m ení je znázorn n na obr. .4.[3] 

 

Obr. . 4: Metoda vážení vozidla p i naklán ní na bok.[27] 
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(18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výškovou polohu t žišt  pak lze snadno dopo ítat podle následujícího vzorce: [6] 

 

 

             

Kde: 

 hT  je výška t žišt , 

 modl-0 je sou et hmotností p ipadající na pravou p ední a pravou zadní 
pneumatiku vozidla umíst ného ve vodorovné poloze, p ed zapo etím naklán ní, 

 modl   je sou et hmotností p ipadající na pravou p ední a pravou zadní 
pneumatiku vozidla naklon ného o úhel , tedy sou et hmotností na odleh ené 
stran  vozidla naklon ného o úhel , 

 tp, z  je rozchod p ední, resp. zadní nápravy vozidla. 

Pro zp esn ní výsledk  je op t vhodné provést více m ení p i r zném úhlu 
naklon ní vozidla a z dosažených výsledk  vytvo it aritmetický pr m r. 

Tato metoda má hlavní výhodu v tom, že k dosažení p esného výsledku výškové 

polohy t žišt  posta uje dosažení i menších úhl  naklopení sklopné plošiny, než je tomu 

u metody využívající nakláp ní na nápravu. Dále je nespornou výhodou, že pomocí této 

metody lze pom rn  p esn  ur it výškovou polohu t žišt  i u sportovních vozidel,  

které mají t žišt  zám rn  položeno co nejblíže k vozovce. [3] 

2.2.3 Metoda zjišt ní úhlu p eklopení 

Pomoci této metody lze jednoduše a rychle stanovit výškovou polohu t žišt . 

P ed zapo etím m ení je ovšem nutno znát podélnou a p í nou polohu t žišt  vozidla a 

zamezit jak relativnímu pohybu karosérie v i podvozku vozidla, tak i jiným výše 

popsaným možnostem vnesení chyby do m ení.  

Pr b h m ení je velice podobný metod  vážení vozidla p i p evracení na bok. 

Hlavní požadavek pro zjišt ní úhlu p eklopení vozidla spo ívá v tom, že vozidlo musí 

být na sklopnou plošinu umíst no tak, aby spojnice vn jších okraj  ráfku kol na stran  

bližší k ose klopení plošiny byla s osou klopení plošiny rovnob žná. V tšinou se toho 

docílí vložením stejn  dlouhé rozp rky mezi p ední i zadní pneumatiku vozidla  

na stran  bližší k ose klopení plošiny a rámu sklopné plošiny, jak lze pozorovat na 

obr. .5. Po naklopení plošiny se vozidlo o tyto rozp rky svévoln  zap e a tím dojde 
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k jeho vyst ed ní v p ípad , že vozidlo nenajelo na sklopnou plošinu výše popsaným 

zp sobem. Zárove  tyto rozp rky zabrání dalšímu bo nímu úsmyku vozidla. Vozidlo, 

na stran  odvrácené k ose klopení plošiny, je nutno p ivázat, aby nedošlo  

k jeho úplnému p eklopení. K tomuto ú elu se používá r zné druhy upínacích pás . [3]  

Plošina s vozidlem je pomalu naklán na tak dlouho, dokud nedojde ke ztrát  

styku všech pneumatik odleh ené strany vozidla s naklon nou plošinou. V tomto 

okamžiku se výšková poloha t žišt  nachází v pr se íku p ímky P1, procházející 

vertikáln  osou vn jších okraj  ráfku kol na stran  bližší k ose klopení plošiny  

a p ímkou P2 vedoucí pr se íkem podélné a p í né polohy t žišt , kolmou 

k horizontální poloze vozidla v nenaklon ném stavu, viz p ímka P1 a P2 znázorn ná 

v obr. .5. [3]   

 

 

Obr. . 5: Metoda zjišt ní úhlu p eklopení.[27] 

Kde:  

 e  je vzdálenost p í né polohy t žišt  vozidla od podélné osy vozidla, 

 p  je velikost p í né deformace pneumatiky vlivem naklon ní vozidla, 

  tL  je p í ná vzdálenost t žišt  vozidla od ohnisek st ed  pneumatik levé 

ásti vozidla   

  tP  je rozchod kol p ední nápravy 

 tZ  je rozchod kol zadní nápravy 
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Pokud má vozidlo stejný rozchod kol p ední i zadní nápravy, vzorec na výpo et 

výškové polohy t žišt  je následující: 

 

          

 

S  hodnotou tL je po ítáno v p ípad , že levá strana vozidla je blíže k ose klopení 

plošiny než pravá strana vozidla. V opa ném p ípad  by byla použita hodnota tP. 

 

Výškovou polohu t žišt  u vozidla s rozdílným rozchodem kol p ední a zadní 

nápravy lze pomoci této metody vypo ítat z následujících vzorc [6]:  

 

 

            
       

Z rovnice (19) lze vypo ítat úhel . Výšková poloha t žišt  hT pak je: 

 

 

         

 

Kde : l   je rozvor náprav vozidla 

 

Výhodou této metody je pom rn  snadná realizace a malá asová náro nost.  

U leh ích typ  vozidel lze sklopnou plošinu zcela vypustit a vozidlo naklán t nap . 

pomocí vhodného hydraulického je ábu apod. V t chto p ípadech je velice d ležité 

zajistit vozidlo proti p evrácení. Nevýhodou této metody je p esnost ur ení úhlu 

p eklopení a s tím spojené výškové polohy t žišt .[3] 
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je zcela nevhodná nap . pro m ení t žišt  nového osobního automobilu. Opakem  

je tomu p i m ení havarovaných, i jinak zdeformovaných vozidel, nebo nákladních 

automobilu.  

3 Stabilita vozidla v závislosti na poloze 

t žišt  a provád ném manévru vozidla 

Za jeden z hlavních parametr  vztahujících se k aktivní bezpe nosti vozidla, která 

má p edejít, nebo zabránit dopravní nehod  lze považovat práv  polohu t žišt  vozidla. 

Dynamické d je vozidla s nevhodn  navrženým a následn  umíst ným t žišt m mají 

neblahý vliv na stabilitu a jízdní vlastnosti vozidla. [7] 

Stabilita t lesa je obecn  schopnost t lesa udržet rovnovážnou stálou polohu, nebo 

se do ní vrátit po ukon ení p sobení vn jších sil.[1] Stabilitu vozidla ovliv uje mnoho 

faktor . Tyto faktory mohou být rozd leny dle místa iniciace, i p sobení, do 

následujících skupin: 

 Konstrukce vozidla 

 Druh a charakter nákladu 

 Poloha t žišt  vozidla 

 idi  a jeho chování  

 Vliv okolního prost edí (pov trnostní podmínky, charakter vozovky atd.) 

Dynamiku vozidla lze d lit do následujících skupin podle smyslu ovlivn ní vozidla 

p sobícími silami, na: 

 Podélnou:  

 P ímá jízda, 

 akcelerace, 

 decelerace. 

 P í nou:  

 Výchylky ze sm ru jízdy vyvolané odst edivou silou,  

 výchylky ze sm ru jízdy silou bo ního v tru, 

 p ebržd ním jednoho kola, apod. 
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(24) 

 

 

 

 

 

 
 

 

(25)    

 

 Svislou:  

Svislé pohyby, zp sobené pružením a pérováním automobilu z p í in 

zejména nerovností vozovky. 

 Mezi základní situace vyskytující se b žn  v silni ním  provozu ovlivnující 

stablitu vozidla p i nevhodném rozložení hmotnosti, tedy nevhodn  umíst ném t žišti 

ve vozidle pat í zenména: [10,13,15] 

 Jízda v zatá ce. 

o Pr jezd p ímou neklopenou zatá kou. 

o Pr jezd klopenou zatá kou. 

o Pr jezd zatá kou s možností p eklopení vozidla. 

 P ímé brzd ní. 

 Jízda ze svahu, do svahu.  

 Jízda s vozidlem mající mobilní polohu t žišt  nap . p i p evozu sypkého, nebo 

kapalného nákladu. 

 P í né p emíst ní vozidla p i p edjížd ní.  

3.1 Jízda v zatá ce 

P i projížd ní vozidla zatá kou, na n j p sobí odst edivá síla FO [N], jejiž 

velikost závisí na hmotnosti vozidla mC [kg], druhé mocnin  rychlosti v [m s-1] a 

polom ru zatá ky r [m]. Odst edivá síla je odvozená jednotka SI popsaná následujícím 

vztahem: [7] 

 

          

Tedy odst edivá síla se zvyšuje úm rn  s druhou mocninou rychlosti vozidla 

projížd cího zatá kou a p sobí v t žišti vozidla T. Je to síla p sobící na vozidlo sm rem 

od st edu k ivosti trajektorie, resp. od st edu kružnice reprezentující projížd nou 

zatá ku. Tato síla spole n  s výškou t žišt  hT vytvá í moment MO kolem podélné osy 

vozidla, který naklání vozidlo ven ze zatá ky. [7] 
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Moment popsaný rovnicí (25) naklápí vozidlo a tím vyvolává zm nu svislých 

zatížení kol (tj. radiální reakci kol). Tímto naklon ním se zatíží více pneumatiky na 

vn jších kolech o hodnotu m a na kolech vnit ních nastane jejich odleh ení o tutéž 

hodnotu m viz. Obr. .7) ím bude mít vozidlo v tší rozchod kol, tím bude jeho 

naklán ní v zatá ce menší.[7] 

 

Obr. . 7: P sobení odst edivé síly na vozidlo v zatá ce.[7] 

Vozidlo s více zatíženou zadní nápravou má t žišt  posunuto blíže této náprav . 

ím blíže bude t žišt  posunuto k zadní náprav , tím v tší bude hmotnostní rozdíl 

p enášený p ední a zadní nápravou na vozovku. Zatížené zadní pneumatiky se budou 

v zatá ce více stranov  deformovat sm rem ven ze zatá ky.[7] 

Plocha, ve které se pneumatika dotýká vozovky, se nazývá stopa. P sobí-li v ose 

otá ení kola bo ní síla, v tomto p ípad  odst edivá síla v zatá ce, pak ve stop  vznikne 

vodorovná bo ní reakce SK. Tato reakce se nazývá bo ní vodící síla kola. P sobením 

této síly dojde k pružné deformaci pneumatiky v bo ním sm ru a osa stopy se vzhledem 

k podélné rovin  kola vychýlí o uhel, který je p ímo závislý na velikosti bo ní síly a 

bo ní tuhosti pneumatik. [2] To znamená, že zadní ást vozidla se bude v zatá ce 

vychylovat sm rem ven ze zatá ky a bude se stá et nap í , viz obr. .8-a.  Vozidlo se 

snaží svévoln  zatá ku p eto it, proto se nazývá p etá ivé. S p etá ivým vozidlem se 

musí v zatá kách, obzvlášt  na mokré, i zledovat lé vozovce, jezdit velmi opatrn . 

Vozidla se zadním náhonem jsou vždy více, i mén  p etá ivá. [7]  

Má li vozidlo s p edním náhonem více zatíženou p ední nápravu nastává p i 
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jízd  zatá kou zcela opa ný úkaz vyobrazený na obr. .8-b. Vozidlo se svévoln  snaží 

p ední ást vytla it ven ze zatá ky a osa vozidla p i pr jezdu zatá kou opisuje oblouk 

s v tším polom rem, než má zatá ka. Vozidlo tedy nedostate n  zatá í, a proto je 

vozidlo nedotá ivé. Nedotá ivé vozidlo je v zatá ce mnohem bezpe n jší než p etá ivé.  

 

Obr. . 8: Vozidlo p i jízd  v zatá ce:   a) p etá ivé,  b) nedotá ivé.[7]    

Sm rové chování vozidla v zatá ce lze tedy vyjád it pomoci t chto t í vlastností 

vozidla: 

P i dosažení kritických hodnot odst edivé síly dojde ke ztrát  p í né stability. 

V závislosti na konstrukci vozidla a parametrech zatá ky m že dojít k p evrácení 

vozidla, nebo k bo nímu smyku. Aby byla zachována p í ná stabilita vozidla z hlediska 

vzniku smyku, musí být spln na tato podmínka:[10] 

          (26) 

Tedy sou et všech p í ných sil p sobících na vozidlo musí být menší,  

než adhezní síla v p í ném sm ru. P i p ekro ení této adhezní síly dojde ke vzniku 

p í ného smyku vozidla.[10] 

P i uvažování pohybu vozidla stálou rychlostí po p í n  naklon né zatá ce, kdy 

z p í ných sil p sobí na vozidlo pouze odst edivá síla s odpovídajícími reakcemi, lze 

stanovit maximální rychlost vozidla, nebo minimální polom r projížd né zatá ky p ed 

vznikem p í ného smyku pomoci následujících vztah : [10] 
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3.1.1 ESP – Elektronický stabiliza ní program (Electronic 

Stability Program) 

P etá ivost i nedotá ivost vozidla je d ležitá vlastnost z hlediska bezpe nosti 

jízdy. V dnešní dob  musí mít každé nov  homologované vozidlo v EU instalovaný 

elektronický stabiliza ní program ESP. K roku 2014 musí všechny prodávané vozy 

v EU být povinn  vybaveny ESP. [9] 

Systém ESP slouží ke stabilizaci jízdy vozidla a k odvrácení kritických mezních 

situací nap . p i pr jezdu vozidla zatá kou s následným vznikem p í ného smyku. Tento 

systém dokáže p edejít smyku až v 80 procentech p ípad .[9] 

 ESP je rozší ením systému ABS a ASR. ESP provádí regulaci dynamiky vozidla 

na základ  informací o nato ení p edních kol, rychlosti všech kol, otá kách a krouticím 

momentu motoru, p í ného zrychlení vozidla a rychlosti stá ení vozidla kolem svislé 

osy otá ení.[8] 

 Na základ  t chto hodnot dokáže ídící jednotka korigovat p etá ivé,  

i nedotá ivé chování vozidla.  P i p eto ení vozidla jsou automatiky p ibrz ovány kola 

na vn jší stran  zatá ky, p i emž nejv tší brzdná síla p sobí na p ední vn jší kolo. 

Naopak p i nedotá ivém pohybu vozidla jsou p ibrz ována kola na vnit ní stran  

zatá ky, p i emž nejv tší brzdná síla p sobí na zadním vnit ním kole. Systém je navíc 

schopen sledovat reakci idi e na tuto kritickou situaci a zárove  vyhodnotit a následn  

upravit to ivý moment motoru. V dnešní dob  existuje i systém ESP 2. generace   

(ESP II), který aktivn  zasahuje i do ízení vozidla.[8] 

Stabilizace p etá ivého vozidla v kritické situaci s a bez využití systému ESP  

je znázorn n na obrázku .10. 



30 

 



31 

 

 

 

 

(32) 
 

 

(33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedy: 

 

      

 

      

 

Kde: 

 mP   je zatížení na p ední nápravu,  

 mZ   je zatížení na zadní nápravu, 

 mP_stat  je zatížení p ední nápravy vozidla v klidu,  

 mZ_stat  je zatížení zadní nápravy vozidla v klidu, 

 l  je rozvor náprav, 

 hT  je výška t žišt , 

 z  je pom rné zpomalení. 

Tedy velikost zatížení jednotlivých náprav p i prudkém brzd ní se dá do ur ité 

míry ovlivnit konstruk ním uspo ádáním p ední a zadní nápravy, nebo výškovou 

polohou t žišt , dle rovnice (32) a (33). 

 Odleh ením zadní nápravy p i prudkém zabrzd ní m že nastat blokace zadních 

kol, nebo  se zmenšilo jejich zatížení, ale brzdící ú inek obložení elisti a bubn , i 

brzdných kotou  a písku se nezm nil.  Blokování kol, a  zadních, i p edních m že být 

p í inou smyku vozidla, a vést k havárii. Proto jsou brzdné systémy osobních 

automobil  v tšinou konstruovány tak, aby p ední kola vlivem technických inovací 

brzdila v pom ru k zedním kol m 60:40.[7] V dnešní dob  již není výjimkou, že brzdné 

tlaky jednotlivých kol ídí elektronika nap . pomoci systému EBD, nebo EBV – 

Elektronické rozd lení brzdného ú inku, což je systém zohled uje aktuální zatížení 

vozidla, a podle n j provádí samo innou úpravu brzdných tlak  mezi p ední a zadní 

nápravu vozidla tak, aby bylo docíleno maximálního možného ú inku brzd na zadní 

náprav  a p itom nedošlo k jejich p ebrzd ní.[2] 
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4 Rozd lení silni ních dopravních nehod 

Dopravní nehody § 2 odst. 1 zákona .  56/2001 Sb., lze typov  rozd lit do mnoha 

skupin dle kritérií, které p i nehod , i následném ešení nehodového d je, hrály 

významnou roli. Tyto dopravní nehody lze d lit nap . dle:  

 typu nehodového d je 

 místa vzniku  

 p í in 

 následk  atd. 

Rozd lení podle typu nehodového d je 

Rozd lení je stanoveno podle toho s jakou p ekážkou se vozidlo st etne, pop ípad  

jaký d j nastane b hem st etu. Mezi typy nehodového d je pat í havárie, srážka a ostatní 

nehody. 

Havárie  

Havárie je klasifikována jako dopravní nehoda s ú astí pouze jediného silni ního 

vozidla. V tšinou se jedná o p evrácení vozidla nebo sjetí do potoka následkem nap . 

namrzlé vozovky. [12] 

 Srážka 

V souvislosti se srážkou lze hovo it o st etu vozidla, resp. vozidel, z nichž alespo  

jedno bylo silni ním vozidlem.  

 Srážky lze d lit nap . dle: 

 Srážky se statickou, i dynamickou p ekážkou.[12] 

 Základních poloh vozidel p i st etu [11] 

o zep edu,  

o zezadu,  

o z boku, 

 

 

 



33 

 

 dále lze st et rozd lit na[11] 

o centrický, 

o excentrický, 

o p ímý, 

o nep ímý, 

P i emž podélné srážky jsou d leny dle míry p ekrytí vozidla na srážky 

v podélné ose vozidla a mimo osu. Kolmé srážky jsou d leny podle p esazení vozidel  

p i st etu vztaženého k t žišti naraženého vozidla. Základní rozd lení jednotlivých 

st et  vozidel je znázorn no graficky na obr. . 13, p i emž mohou nastat další varianty 

st etu nap . nacouváním do statické p ekážky apd.[11] 

Srážka se statickou p ekážkou 

St et se statickou p ekážkou lze dále rozd lit za p edpokladu, zda po st etu došlo 

k významnému pohybu statické p ekážky (nap . svislého dopravního zna ení),  

i nikoliv, jak by tomu bylo nap . u vzrostlého stromu i železo-betonové zdi.[12]  

Srážka s dynamickou p ekážkou 

Do této skupiny st et  p ipadá nejv tší podíl nehodových d j  v bec. Mezi tyto 

nej ast jší nehody pat í st et dvou i více vozidel, dále st et se zví etem nebo chodcem. 

Statistická etnost místa st etu vozidla podle r zných sm r  rázu v % je znázorn na  

na obr. .:12.[12] 

 

Obr. . 12:Relativní etnost nehody podle r zných sm r  rázu [26] 

Ostatní nehody  

Mezi ostatní nehody se adí dopravní nehody, které ze své podstaty nelze za adit 

mezi havárie, nebo st ety. M že se jednat o dopravní nehodu v souvislosti s dopravním 

prost edkem, ve které nedojde ke kolizi. M že se jednat o vypadnutí pasažéra 

z dopravního prost edku apd.[12] 
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a- elní centrický st et, 100% p ekrytí 

b- elní excentrický st et, 50% p ekrytí 

c- elní šikmý st et 

d-centrinký st et zezadu, 100% p ekrytí 

e- bo ní kolmý st et velká  
excentricita 

f- bo ní kolmý st et malá 
excentricita 

g-bo ní šikmý st et 

h-te ný st et (tangenciální) 

Obr. . 13: Základní rozd lení jednotlivých st et  vozidel. [27] 

a) 

b) 

c) 

e) 

f) 

g) 

h) 
d) 
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5 St ety 

5.1 Metody výpo tu a ešení st et  

Z hlediska analýzy a následného ešení st etu vozidla lze metody ešení rozd lit  

na dv  základní skupiny, dop edné a zp tné. Takto rozd lené metody se liší zejména 

použitou metodikou a p ístupem k nehodovému d ji.[11] 

Zp tné metody- tyto metody jsou z historického hlediska starší a podstatou 

t chto metod je, že ešitel eší st et proti b hu asu. Od následk , k p í inám. Postup 

t chto metod je snadno popsatelný, nebo  ešitel postupuje metodicky od známého 

k neznámému.[11] 

Dop edné metody – tyto metody vedou ešitele tak, aby postupoval ve smyslu 

toku asu. To je od p í in k následk m. K ešení st etu pomocí t chto metod jsou 

použity vstupní p edst etové parametry k nalezení výstupních pos etových parametr . 

 Vzhledem k tomu, že p edst etové parametry nelze z pravidla p esn  metodicky 

odvodit, bývají dop edné metody používány výhradn  v kombinaci s výpo etní 

technikou, která dovoluje variovat vstupní parametry a pro n  hledat optimální ešení. 

5.1.1 Zp tné metody 

Za zp tné metody výpo tu lze považovat nap .:  

 Metodu DRHI – diagram rovnováhy hybností a impuls . 

 Metoda rhomboidního ezu (MDRHI, DRRHI, energetický prstenec). 

Podrobný postup pro sestavení grafu, i nalezení vhodného ešení t chto i dalších 

metod je popsán v [15]. 

 

DRHI - diagram rovnováhy hybností a impuls   

Tato metoda je grafickou metodou, spo ívající v ešení diagramu rovnováhy 

hybností a impuls . P i konstrukci tohoto diagramu se vychází ze zákon  akce – reakce 

a zákonu zachování hybnosti. Za p edpokladu, že známe post etové pohybové 

parametry vozidel, sm r a rychlost, lze ešením DRHI obdržet vektor impulsu rázových 
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sil a vektorovým sou tem s p edst etovou hybností i rychlost vozidel p ed st etem.[11] 

 Tato metoda je rychlá, ovšem není zcela p esná. Její p esnost závisí p edevším 

na správném ur ení vstupních parametr , navíc nezohled uje všechna hlediska st etu 

vozidel. Proto ji lze využít p edevším ke kontrole a orienta ním výpo t m. [11] 

Metoda Rhomboidního ezu 

Tato grafická metoda vede k vytvo ení diagramu prost ednictvím t í odlišných 

krok  konstrukce diagramu. Každý krok posuzuje st et vozidel z jiného hlediska.[11] 

 MDRHI - Modifikovaného diagramu rovnováhy hybností a impuls . 

 DRRHI - Diagram rovnováhy rota ních hybností a impuls . 

 Energetického prstence. 

Výsledkem každé z t chto metod je nalezení oblasti znázor ující množinu 

koncových bod  vektoru impulsu spl ující danou podmínku. Cílem ešitele je nalezení 

st etové konfigurace, ve které mají všechny t i sestrojené oblasti stejný pr nik.[11]  

MDRHI vychází ze zm ny hybnosti vozidel b hem st etu zp sobené impulsem 

rázové síly. Modifikace potom spo ívá ve variaci post etových hybností, co do velikosti 

i do sm ru. Výsledkem je množina impuls  spl ujících podmínku post etového 

transla ního pohybu. Obdržené ešení vyhovuje z hlediska translace.[11] 

 DRRHI p edstavuje koncepci vycházející z rota ních pohyb . Pomoci tohoto 

diagramu se vymezí oblast, ve které leží koncové body všech impuls , jejichž 

následkem je zadaná post etová rotace. Obdržené ešení vyhovuje z hlediska rotace.[11] 

Pr nik t chto oblastí vytvo í rovinný útvar zvaný rhomboid, ze kterého  

lze dopo ítat parametry p edst etových pohyb  vozidel.[11] 

Pro zp esn ní p edst etových pohyb  lze pr niky výše uvedených diagram  

up esnit srovnáním s metodou energetického prstence. Velikost impulsu rázové síly  

je stanovena ze zm ny energie vozidel, nikoliv pomoci zm ny hybností, resp. rotací 

jako DRHI nebo MDRHI.[11] 
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5.1.2 Dop edné metody 

Dop edné metody ešení st etu jsou mnohem mladší, než je tomu u zp tných 

metod. Velkého uplatn ní se jim dostalo až s rozvojem výpo etní techniky, pomocí 

které lze efektivn  ešit r zné typy st et  vozidel na základ  p edst etových veli in.  

Pro nalezení vhodného ešení mohou být použity veškeré fyzikální podmínky,  

p i vzájemné interakci všech zadaných parametr . Od ešitele jsou mnohdy vyžadovány 

zkušenosti a intuice oproti zp tným metodám, které lze ešit metodicky pomocí 

definovaných krok . [11] 

V dnešní dob , p i ešení st etu a pohybu vozidel, st etu vozidel s motocyklem  

i chodcem jednozna n  dominují dop edné metody nad zp tnými. K analýze t chto 

st et  se v Evrop  používají nej ast ji tyto programy Virtual CRASH,  PC Crash, Carat, 

SMAC, Analyzer Pro, apod. Zp tné metody jsou využívány p edevším pro orientaci,  

i kontrolu výsledk .[16]  

 

Mezi dop edné metody ešení st etu pat í p edevším: 

 Impulsn  rázový model 

 Silový model  

 

Oba tyto dop edné modely analýzy dopravních nehod pracují p edevším s t mito 

parametry rázu. Parametry rázu jsou t i významné veli iny charakterizující fyzikální 

vlastnosti st etu: [11] 

  

Koeficient restituce k [-] 

Tato skalární veli ina popisuje elasti nost rázu, tedy jak pružn  se t lesa p i srážce 

chovají. Koeficient restituce nabývá hodnot <0 až 1>, kde 0 znamená dokonale 

plastický ráz, a 1 je dokonale pružný ráz (nap . kule níkové koule). 

Koeficient restituce lze definovat jako pom r restitu ní složky impulsu  

ke kompresní složce nebo také jako pom r elastické deformace v i celkové deformaci 

p i st etu. [11] 
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 Normála roviny rázu n 

Normála roviny rázu ur uje sm r p i st etu, ve kterém došlo k vyrovnání rychlostí 

t les a ve kterém se realizuje restituce. Kolmo na tuto rovinu m že nastat p ípadný 

skluz vozidel. [11] 

 T ení v rovin  rázu 

T ení v rovin  p ímo ovliv uje délku výb hu vozidel, tedy i velikost post etových 

rychlostí. P esné stanovení roviny rázu a t ení je zna n  problematické i s využitím 

po íta ové techniky. [11]  

5.2 Pohyb vozidla po st etu 

Samotný st et dvou vozidel je velice komplikovaný proces, p i emž velké množství 

initel  m že ovlivnit síly mezi koly a vozovkou, což má nezanedbatelný vliv  

na pr b h post etového d je a výslednou polohu vozidel. Mezi parametry ovliv ující 

tento d j pat í zejména následující:[15] 

 Velikost rychlosti, 

 úhel sto ení sm ru rychlosti k ose, 

 úhel sto ení podélné osy vozidla k ose, 

 úhlovou rychlost rotace, 

 hmotnost, 

 moment setrva nosti k t žištní ose, 

 pr m rnou vzdálenost t žišt  od kol.  

P i intenzivním rázu dojde k deformaci vozidla, což má za následek jiné, nové 

rozložení hmoty a následné vychýlení t žišt  a zm nu momentu setrva nosti. Velmi 

významnou roli p i modelování st etu hraje práv  poloha t žišt  vozidla k místu rázu. 

P íliš velká excentricita st etu, viz víše, obr 13-e, má za následek menší zm nu 

transla ní rychlosti a v tší zm nu rotace.[16]  
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Mezi další faktory, které mají významný vliv na výslednou polohu vozidla, pat í 

samotný charakter post etového pohybu. Zdali se jedná o intenzivní brzd ní, smýkání 

na konkrétním povrchu, d ení, rytí i dokonce p evrácení vozidla nebo náraz  

do okolního objektu.[16]   

Schopnost vozidla zastavit záleží p edevším na charakteru a stavu povrchu  

na kterém se vozidlo nachází, tedy na sou initeli adheze pneumatik na vozovce, nebo na 

sou initeli t ení nap . p i d ení kovu o asfalt. [16] Dosažená zpomalení vozidel  

pro r zné povrchy jsou zaznamenány v tab. .1, ve které jsou publikovány sebrané 

výsledky r zných m ení [17]. 

 

 

Tab. . 1: Dosažené zpomalení vozidel na r zných površích. [16] 
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6 Vyty ení problematických manévr  a 

situací v silni ním provozu 

V b žném silni ním provozu dochází každý den k ur ité dopravní nehod . Mezi 

nejb žn jší p í iny vzniku dopravní nehody pat í nedání p ednosti v jízd  nej ast ji 

v prostoru k ižovatky.[18] Pro následující analýzu post etového d je vozidla byly 

následující situace rozd leny do podkapitol zabývajícími se pohybem t žišt  v ur itém 

sm ru, p í ném, podélném a výškovém. Ke každému sm ru pohybu t žišt  vozidla byly 

vyty eny problematické situace a manévry. Vybrané typy z t chto situací budou 

následn  namodelovány v prost edí programu Virtual Crash a PC Crash. 

6.1 Vliv výškové polohy t žišt  

Výšková poloha t žišt  má vliv p edevším na p evrácení vozidla. Proto byly 

následující situace zam eny p edevším na docílení p evrácení vozidla. Protože 

z bezpe nostního hlediska je p evrácení vozidla klasifikováno jako velice nebezpe né 

pro újmu na zdraví, jsou vozidla konstruována tak, aby za b žných podmínek došlo 

d íve ke smyku, než k p eevrácení vozidla.  

Pr jezd zatá kou 

P i pr jezdu vozidla zatá kou vlivem odst edivé síly p sobící v jeho t žišti m že 

dojít k jeho p evrácení. Proto byla situace pr jezdu vozidla zatá kou vybrána jako 

vhodná k následné analýze. Situace pr jezdu vozidla zatá kou je znázorn na 

v následujícím obrázku .14. 

 

Obr. . 14: Pr jezd vozidla zatá kou. [27] 
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St et s nízko situovanou pevnou p ekážkou. 

Jako další nebezpe ná situace, vyskytující se v silni ním provozu je st et s nízko 

situovanou p ekážkou, nap . betónová obruba. Vlivem kombinace nízko umíst ného 

bodu rázu, vysokou polohou t žišt  a setrva ností vozidla m že snadno dojít 

k p í nému, i podélnému p evrácení vozidla. Situace st etu vozidla s nízko umíst nou 

p ekážkou jsou znázorn ny v obrázcích . 15 a 16. 

 
 

 

Obr. . 15: Podélný náraz s nízko umíst nou pevnou p ekážkou.[27] 

 

 

Obr. . 16: P í ný náraz s nízko umíst nou pevnou p ekážkou.[27] 

 
St et s pevnou p ekážkou. 

Tento typ st etu s pevnou p ekážkou muže nastat nap . pokud idi  v kritické 

situaci nezvládne ízení vozidla a eln , i pod úhlem se st etne s domovní zdí. Situace 

st etu s pevnou p ekážkou je znázorn na na obr. . 17. 
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Obr. . 17:  a) Kolmý st et s pevnou p ekážkou.[27]  

b) Šikmý st et s pevnou p ekážkou.[27] 

 

6.2 Vliv p í né polohy t žišt  

 
B žná osobní vozidla se konstruují tak, aby se p í ná poloha t žišt  nacházela 

v podélné ose vozidla, nebo co nejblíže k ní. P í ný posun t žišt  nastane 

nerovnom rným rozložením hmotnosti nákladu pouze na jednu podélnou stranu 

vozidla. Takovýto posun t žišt  se pak m že projevit zhoršenými jízdními vlastnostmi 

vozidla nap . p i pr jezdu zatá kou, nebo samotném st etu s jiným vozidlem.  

 Situace st etu dvou vozidel je znázorn na na obr. .18. Tato situace m že nastat 

nap . v k ižovatce. Pokud idi  vozidla na vedlejší silnici si nevšimne vozidla jedoucího 

po hlavní silnici a šikmo, eln  se st etnou. 

 

Obr. . 18: St et dvou vozidel. [27] 
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6.3 Vliv podélné polohy t žišt  

 
Simula ní programy pro analýzu silni ních nehod, b žn  používány v R, 

po ítají p edevším se zm nou podélné polohy t žišt . Tato zm na bývá po ítána 

v tšinou od osy p ední nápravy. Pokud je do kufru vozidla vloženo závaží, posune se 

poloha t žišt  sm rem k zadní ásti vozidla. Takto posunuté t žišt  m že vyvolat po 

st etu s jiným vozidlem v tší rotaci a rázn  tak zm nit post etové chování vozidla oproti 

vozidlu s nezm n nou polohou t žišt .  

Pro analýzu vlivu podélné polohy t žišt  na post etový pohyb vozidla byly 

vybrány následující situace:  

Situace elního st etu dvou protijedoucích vozidel s p ekrytím 50 %. elní st et 

simuluje situaci, kdy p edjížd jící vozidlo se nestihne za adit do svého jízdního pruhu a 

eln  se st etne s protijedoucím vozidlem. Tato situace je znázorn na na obr. .19. 

Šikmý st et do zadní ásti vozidla. Tento st et vystihuje situaci p i rozjížd ní 

pomalu jedoucího vozidla v k ižovatce, které nedalo p ednost rychle jedoucímu vozidlu 

po hlavní silnici. Situace je znázorn na na obr. .20. 

 
 

 

Obr. . 19: elní st et dvou vozidel s p ekrytím 50 %. [27] 

 



44 

 

 

Obr. . 20: Šikmý st et dvou vozidel. [27] 

Další typ st etu, vyskytující se nej ast ji v k ižovatce m že být nap . kolmý st et 
dvou vozidel znázorn n na obr. .21. 
 

 

Obr. . 21: Situace kolmého st etu dvou vozidel. [27] 

Ur ité typy situací budou následn  vybrány k modelování v prost edí program  

Virtual CRASH a PC Crash. Tyto programy jsou b žn  používány nejen soudními 

znalci na území eské Republiky k analýze nehodového d je. 

Virtual CRASH 

 Tento program je v sou asné dob  jeden z nejmodern jších nástroj  pro analýzu 

pr b hu silni ních nehod. Virtual CRASH vyniká uživatelsky p íjemným prost edím. 

Výsledky simulací dokáže zobrazit v pláncích v m ítku, ve dvou i  trojrozm rných 

pohledech, diagramech a tabulkách.  Výsledky simulace taky dokáže exportovat do 

videosoubor . Tento program pracuje s real-time výpo ty.[22] 
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PC Crash 

Je to sv tov  rozší ený a vysoce efektivní program k analýze pr b hu silni ních 

nehod. Tento program dokáže pracovat až s 32 vozidly a je vhodný analýze nehodových 

d j  motorových vozidel, i st etu s chodci.  Krom  samotného výpo tu dokáže 

vykreslovat pr b h nehodového d je v diagramu dráha/ as a vyhodnotit možnosti 

odvrácení st etu a pro názorné zobrazení analyzovanou situaci zobrazit 

v trojrozm rných pohledech.[23] 
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7 Vytvo ení simulací problematických 

manévr  v prost edí program  PC Crash 

a Virtual Crash se zm nou polohy t žišt  

vozidla. 

Pro analýzu vlivu polohy t žišt  na jeho post etový pohyb byly vybrány ur ité 

situace vyskytující se v b žném provozu na pozemních komunikacích. Dále byly 

vybrány situace, u kterých bylo p edpokládáno výrazných zm n v chování vozidla 

b hem post etového pohybu za p edpokladu zm ny polohy t žišt . Taktéž byl výb r 

vhodných situací zam en na situace, p i nichž se nevyskytovaly žádné sekundární 

st ety vozidel, které by rázným zp sobem ovlivnily jejich post etové chování p i ur ité 

zm n  polohy t žišt . Prioritním vozidlem zvoleným k simulaci bylo vozidlo Toyota 

Corolla, která byla použita k experimentálnímu m ení polohy t žišt  viz. kapitola .8. 

7.1 Vliv p í né polohy t žišt  vozidla na jeho 

post etový pohyb. 

Protože ani jeden ze simula ních program , používaných b žn  v R, Virtual 

CRASH a PC Crash, nedokáže p ímo m nit p í nou polohu t žišt  vozidla. Byla pro 

srovnání post etového pohybu se zm nou p í né polohy t žišt  vytvo ena simulace 

st etu dvou vozidel se základní polohou t žišt  v programu Virtual CRASH, viz 

obr. .22. Na základ  post etových hodnot získaných z této simulace byl vytvo en 

DRHI_1 popsaný v tabulce .2 a zobrazený na obr. .23. Dále byl vytvo en DRHI_2 a 

DRHI_3 na základ  totožných dat jako DRHI_1, ovšem se zm n ným úhlem post etové 

rychlosti. Tento úhel byl získán posunem p í né polohy t žišt  vozidla ve st etové 

poloze a vozidla v kone né poloze. 
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Obr. . 22: St et dvou vozidel pro analýzu vlivu p í né polohy t žišt . [27] 

Parametry použité pro vytvo ení simulace a následného diagram  DRHI 
k analýze p í né polohy t žišt : 

 

Tab. . 2: Použité parametry k simulaci a diagramu DRHI. [27] 

jednotky 
modré 
vozidlo 

zelené 
vozidlo 

P edst etová rychlost [km h-1] 90 50 

Post etová rychlost [km h-1] 45 20 

P edst etový sm r rychlosti [°] 0 135 
Post etový sm r rychlosti [°] 50 22 
Hmotnost obou vozidel [kg] 1250 1250 

P í ná poloha t žišt  vozidel je umíst na v podélné ose vozidla. 
 

Tento diagram DRHI_1 byl následn  porovnán s DRHI_2 a DRH_3, jenž byly 

vytvo eny se zm n nou p í nou polohou t žišt , posunutou o 0,11m vlevo, resp. vpravo 

od p vodní p í né polohy t žišt  vozidla následkem osazení simulovaného vozidla 

dv ma osobami v levé, resp. pravé ásti vozidla, které p itížili LP a LZ, resp. PP a PZ 

kolo, každé o 100 kg. Hodnoty p í ného posunu t žišt  o 0,11 m na každou stranu od 

p í né polohy t žišt  nezatíženého vozidla byly maximální analyzované extrémy. 
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Hodnota (0,11 m)  posunu p í né polohy t žišt  vlevo, resp. vpravo od p vodní 

p í né polohy t žišt  vozidla byla získána na základ  výpo tu s použitím hodnot 

zatížení vozidla získaných p i experimentálním m ení polohy t žišt  vozidla Toyota 

Corolla, blíže popsaném v kapitole .8  

 

Tab. . 3: Výsledné hodnoty DRHI1, DRHI2 a DRHI3. [27] 

  
Posun o 0,11m 
vlevo, DRHI_2 

Originální 
poloha t ž. 

DRHI_1 

Posun o 0,11m 
vpravo, DRHI_3 

 
jednotky 

Modré 
voz. 

Zelené 
voz. 

Modré 
voz. 

Zelené 
voz. 

Modré 
voz. 

Zelené 
voz. 

Rychlost po st etu [km/h] 45 20 45 20 45 20 

Rychlost po st etu [m/s] 12,50 5,56 12,50 5,56 12,50 5,56 
Sm r rychlosti po st etu 

(od vodorovné osy) 
[°] 49 22 50 22 51 22 

Sm r rychlosti po st etu 
(od vodorovné osy) 

[rad] 0,86 0,38 0,87 0,38 0,89 0,38 

Rychlost p ed st etem [km/h] 89,52 58,62 89,43 59,35 89,33 60,05 

Rychlost p ed st etem [m/s] 24,87 16,28 24,84 16,49 24,81 16,68 
Sm r rychlosti p ed 

st etem 
[°] 0 135 0 135 0 135 

Sm r rychlosti p ed 
st etem 

[rad] 0,00 2,36 0,00 2,36 0,00 2,36 

Hmotnost [kg] 1450 1450 1450 1450 1450 1450 

Hybnost p ed st etem [kg.m/s] 36056 23612 36021 23903 35978 24187 

Hybnost po st etu [kg.m/s] 18125 8055 18125 8055 18125 8055 

 
P í ná zm na polohy t žišt  v extrémních situacích o hodnotu 0,11m vpravo, 

resp. vlevo od podélné osy vozidla má pouze nepatrný vliv na post etový pohyb vozidla 

výše uvedené simulace. Vliv posunu t žišt  hodnotu 0,11m vlevo lze kompenzovat 

zm nou p edst etové rychlosti o -0,09 km h-1. 

 P i ešení st etu s použitím zp tných metod nap . DRHI, MDRHI, je velice 

d ležité p esn  ur it p edst etové a post etové sm ry rychlostí, které mají mnohem 

vyšší vliv na celkový výpo et nehodového d je než je p í ná zm na polohy t žišt  

vozidla. 
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Obr. . 23: Diagram rovnováhy hybností a impulz . [27] 

Výše uvedené programy, b žn  používané pro ešení dopravních nehod v R, 

nedokáží p ímo m nit p í nou polohu t žišt  v simulacích, ale program Virtual CRASH 

nabízí možnost zm ny tvaru karoserie vozidla p i zachování jeho hlavních jízdních 

vlastností. Situace st etu s takto pozm n nou karosérii je vyobrazena na obr. .:24 a 

obr. : 25. Místo karosérie typické pro vozidlo Toyota Corolla byl použit tvar traileru. 

V místech idi e a spolujezdce jedoucího za ním byly vloženy na vozidlo dv  závaží o 

hmotnosti každé 100kg. Tyto závaží nahradily pasažéry vozidla a posunuly tak p í nou 

polohu t žišt  vozidla vlevo od podélné osy vozidla. Závaží m ly p i st etu stejnou 

rychlost jako vozidlo pod nimi, p i emž po st etu se vlivem setrva ných sil od nosného 

vozidla odpoutaly. 
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Obr. . 24: St et vozidel bez použití závaží. [27] 

 

 
 

Obr. . 25: St et vozidel s použitím závaží na modrém vozidle. [27] 

Obrázky . 24 a 25 znázor ující st et dvou vozidel bez, resp. s p í n  posunutým 

t žišt m vozidla. Po zatížení modrého vozidla na levé stran  o 200 kg se kone ná 

poloha zatíženého vozidla zm nila posunem pouze o 0,14m vpravo od kone né polohy 

nezatíženého vozidla. Simulace jsou obsaženy v p íloze .2. 
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7.2 Vliv výškové polohy t žišt  vozidla na jeho 

post etový pohyb. 

Vozidla jsou bezpe nostn  konstruována tak, aby p i vzniku kritické situace, 

nap . p i pr jezdu zatá kou ve vysoké rychlosti, b žn  došlo ke smyku d íve než 

k p evrácení vozidla. Na p evrácení vozidla má mimo jiné vliv práv  výšková poloha 

t žišt  a rozchod kol vozidla. Výšková poloha t žišt  je vzhledem k bezpe nosti 

provozu a ochrany zdraví nejen cestujících navrhována p i konstrukci vozidla s ohledem 

na tzv. faktor statické stabilitySSF[19]. Faktor statické stability je dán polovinou 

rozchodu kol vozidla d lenou výškou jeho t žišt , tedy SSF = T/2H, kde T je rozchod 

kol a H je výška t žišt  vozidla. Faktor statické stability b žných vozidel se pohybuje 

v okolí hodnot 1,1 a 1,5. Výškové polohy t žišt  r zných vozidel, spole n  se st ední 

hodnotou rozchodu kol a faktorem stat. stability jsou znázorn na v tabulce .4. Hodnoty 

obsaženy v této tabulce jsou hodnoty vybrané z publikovaných m ení  

v[20, 21]. 

Tab. .4: Výšky t žišt , st ední hodnota rozchodu kol a SSF vybraných typ  vozidel. 

[20, 21] 

Zna ka a typ vozidla 
výška 
t ž.[m] 

rozchod 
kol[m] 

SSF[-] 

Datsun 280X 0,49 1,393 1,42 
Audi Quattro 0,51 1,546 1,52 
Ford Escort 0,51 1,415 1,39 
Volvo 740 0,53 1,495 1,41 
Mazda 323 0,53 1,460 1,38 
Toyota Camry 0,55 1,540 1,40 
Ford Ranger 0,65 1,553 1,19 
Jeep Cherokee 0,67 1,473 1,10 
Hyundai Terracan 0,68 1,530 1,13 
Nissan Pathfinder 0,69 1,570 1,14 
Nissan Patrol 0,72 1,615 1,12 
Toyota Landcruiser 0,84 1,618 0,96 
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7.2.1 Vliv výškové polohy t žišt  vozidla na jeho p evrácení. 

Pro analýzu vlivu výškové polohy t žišt  na stabilitu vozidla byla vytvo ena 

situace pr jezdu neklopenou zatá kou o polom ru 15m vozidlem Toyota Corolla  

se zm n nou polohou t žišt  o +0,245m v d sledku naložení nákladu o hmotnosti 300 

kg na st echu vozidla. Tyto simulace jsou obsaženy v p íloze .2. 

Hodnota navýšení výškové polohy t žišt  o 0,245m byla získána porovnáním 

chování vozidel se zatíženou st echou nákladem o hmotnosti 300kg a vozidlem 

s posunutou polohou výšky t žišt  v programu Virtual CRASH.  

Cílem této simulace bylo docílit p evrácení vozidla vlivem jeho extrémní výšky 

t žišt  a následn  v i sob  porovnat hodnoty post etového d je mezi programy Virtual 

CRASH a PC Crash. P i takto vytvo ené simulaci, dojde k p evrácení vozidla již p i 

rychlosti 41km h-1. Pr b hy simulace vytvo ené v t chto programech po sekvencích 

4,2m  jsou znázorn ny na obr. .26 a obr. .27. Po áte ní parametry nutné k nastavení 

této simulace, spole n  s kone nými hodnotami úhlu nato ení a celkovou dráhou 

vozidla jsou znázorn ny v tabulce .5. 

 

Obr. . 26: Pr b h simulace vytvo ený v programu Virtual CRASH. [27] 

 
Obr. . 27: Pr b h simulace vytvo ený v programu PC Crash. [27] 
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Tab. . 5:  Porovnaní hodnot získaných ze simulace zm ny t žišt  o +0,245m. [27] 

Po áte ní podmínky Jednotky Virtual CRASH PC Crash 
Použitý typ vozidla  Toyota Corolla 1.4 
Extrémní výška t žišt  [m] 0,785 0,785 
Rychlost [km h-1] 41 41 
Nato ení kol [°] 10 10 

as nato ení kol  [s] 0 0 
Koeficient restituce [-] 0,05 0,05 
Koeficient adheze [-] 0,78 0,78 
T ení karosérií o vozovku [-] 0,7 0,7 
Kone né podmínky 

   
Celková dráha [m] 28,97 27,41 
Kone né nato ení vozidla [°] 100 113 

 

Provedené simulace jsou obsaženy v p íloze .2. 

Pokud vozidlo s výše uvedenými po áte ními podmínkami vjede do této zatá ky 

rychlostí vyšší než je 77km h-1, nastane smyk a nedojde k jeho p evrácení.  Kritickou 

výškou t žišt , pod jejíž hodnotou nedojde k p evrácení vozidla ve výše analyzované 

situaci ani p i r zných zm nách rychlostí vozidla, je hodnota 0,77m. 

Pro porovnání simulace pr jezdu zatá kou s následným p evrácením vozidla 

Toyota Corolla byla vytvo ena stejná situace v programu Virtual CRASH s využitím 

vozidla Nissan Patrol, obr. .28. Nissan Patrol má již od výrobce posunuto t žišt  zna n  

vysoko, viz. tab. .4. K p evrácení vozidla dojde již p i posunu výškové polohy t žišt   

o +0,11m, emu odpovídá hmotnost umíst ná na st echu vozidla v hodnot  158 kg. 

Rychlost, p i které dojde k p evrácení tohoto vozidla je v rozmezí 43 až 62 km h-1.  

Tento v z je obecn  považován za terénní vozidlo, tudíž jsou na n j kladeny 

vyšší nároky na pr jezdnost obtížným terénem. To má za následek navýšení sv tlé 

výšky vozidla a tím i celkového t žišt . 
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Obr. . 28: Pr jezd zatá kou vozidlem Nissan Patrol. [27] 

7.2.2 Vliv výškové polohy t žišt  p i st etu s pevnou p ekážkou 

Byla vytvo ena situace nárazu vozidla Toyota Corolla pod úhlem 45° a rychlostí 

50 km h-1,resp. 90 km h-1do pevné p ekážky, typu železobetonová st na. Situace byla 

namodelována v programu Virtual CRASH a PC Crash. Vozidlo po st etu nebylo 

brzd no, délka simulace byla 1,5s. Výsledky obou program  pro rychlost 50 km h-1 

byly v i sob  porovnány v tabulce .6. Pro rychlost 90 km h-1 byly výsledky uvedeny 

v tabulce .7.  Grafické vyhodnocení vlivu výškové polohy t žišt  na post etovou dráhu 

byly zobrazeny pro st etovou rychlost 50 km h-1 v obr. .31, a pro rychlost 90 km h-1 

v obrázku . 32.  

Pro správné nastavení a následné porovnání tohoto st etu v obou simula ních 

programech je velice d ležité zvolit stejný bod rázu vozidla a vhodn  stanovit hodnotu 

t ení v bodu rázu tak, aby simulace vypadala v rohodn . Pr b h šikmého st etu, 

v rychlosti 50km h-1, s pevnou p ekážkou vytvo en v obou programech je znázorn n  

na obr. .24 a obr. .30. Veškeré simulace k tomuto typu st etu jsou sou ástí p iloženy 

v p íloze 2 - výškový poloha t žišt . 
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Obr. . 29: Šikmý náraz do bariéry v prost edí programu Virtual CRASH. [27] 

 

Obr. . 30: Šikmý náraz do bariéry v prost edíprogramu PC CRASH. [27] 

Tab. . 6: Výsledky simulace šikmého st etu s bariérou v rychlosti 50 km h-1. [27] 

výška 
t žišt  

Virtual CRASH PC Crash rozdíl 
dráha´ 

[m] 
´ 

[°] 
dráha´ 

[m] 
´ 
[°] 

dráha´ 
[m] 

´ 
[°] 

0,34 3,94 33,57 3,50 31,35 0,44 2,22 
0,44 3,25 59,62 3,04 49,62 0,21 10,00 
0,49 3,17 71,53 2,91 68,9 0,26 2,63 
0,54 3,17 82,1 2,85 84,47 0,32 2,37 
0,59 3,23 89,79 2,86 84,53 0,37 5,26 
0,64 3,41 98,91 3,43 127,5 0,02 28,59 
0,74 4,62 99,75 4,35 152,12 0,27 52,37 
0,84 6,31 90,23 4,85 171,49 1,46 81,26 
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Tabulka .6 obsahuje kone né parametry vozidla Toyota Corolla vyhodnoceny 

programem Virtual CRASH a PC Crash p i st etu pod úhlem 45° s pevnou p ekážkou 

v ur ité výškové poloze t žišt  vozidla, p i st etové rychlosti 50 km h-1. Tabulka dále 

obsahuje odchylky mezi hodnotami jednotlivých program , které se v rychlosti 50 km 

h-1 p íliš nelišily.  

 

Obr. . 31:Vliv výškové polohy t žišt  na post etovou dráhu p i rychlosti 50 km h-1.[27] 

Tab. . 7: Výsledky simulace šikmého st etu s bariérou v rychlosti 90 km h-1. [27]  

výška 
t žišt  

Virtual CRASH PC Crash rozdíl 
dráha´ 

[m] 
´ 

[°] 
dráha´ 

[m] 
´ 

[°] 
dráha´ 

[m] 
´ 

[°] 
0,34 12,76 31,97 16,19 5,38 3,43 26,59 
0,44 11,39 64,73 15,24 18,72 3,85 46,01 
0,49 10,58 87,95 13,96 28,63 3,38 59,32 
0,54 10,39 96,62 12,43 58,80 2,04 37,82 
0,59 11,23 78,43 11,30 94,88 0,07 16,45 
0,64 12,34 68,77 11,64 84,96 0,70 16,19 
0,74 14,40 129,14 12,79 119,57 1,61 9,57 
0,84 14,91 187,73 13,96 156,50 0,95 31,23 

 

Zvýrazn né hodnoty byly získány u p evráceného vozidla. 

Hodnoty p i rychlostech 90 km h-1 obsažené v tabulce .7 byly získány pomoci 

shodných simulací jako hodnoty obsažené v tabulce .6. P i této rychlosti lze mezi 

výsledky jednotlivými program  pozorovat v tší odchylky, protože p i vyšších 
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rychlostech se více projevují r zné vlivy simulace vytvo ené v odlišných programech. 

Mezi n j lze považovat nap . nestejnom rný model simulovaného vozidla, i p ekážky 

v jednotlivých programech. Program PC Crash také dokáže pracovat s více parametry, 

než program Virtual CRASH. P esné nastavení t chto parametr  nesouvisí s výškovou 

polohou t žišt , ale zna n  ovliv uje celkový pr b h simulace. 

 

Obr. .32:Vliv výškové polohy t žišt  na post etovou dráhu p i rychlosti 90 km h-1. [27] 

P i analýze dat p i st etu s pevnou p ekážkou bylo zjišt no, že u vozidla 

s výškovou polohou t žišt  0,84 a 0,74m dojde p i rychlosti 90 kmh-1 k jeho p evrácení 

jak v programu PC Crash, tak i v proramu Virtual CRASH. P i výškové poloze t žišt  

0,64m dojde k p evrácení vozidla pouze v programu PC Crash. Pokud bychom cht li 

docílit p evrácení vozidla s touto výškovou polohou t žišt  v programu Virtual CRASH 

musela by být rychlost navýšena na hodnotu 123 kmh-1.  

 P i snížená výškové polohy t žišt  o 0,3m a následném st etu vozidla v rychlosti 

50 km h-1 lze sledovat zvýšení post etové dráhy vozidla zp sobené v tším podélným 

skluzem vozidla po p ekážce než p i zvýšené poloze t žišt .  

Post etové dráhy vozidel jedoucích 90 km h-1 jsou delší, než p i rychlosti  

50 km h-1, p edevším z toho d vodu, že po st etu dojde k podélnému skluzu vozidla  

z p ekážky, které pokra uje dále do doby zakon ení simulace. 
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Vliv výškové polohy na post etovou dráhu vozidla je v okolí (± 0,1 m) jeho 

standardn  umíst ného t žišt  (0,54 m) pouze minimální, viz. obr. .31. P i extrémním 

zatížení vozidla, nap . 300 kg na st echu se t žišt  posune do polohy, ve které již lze 

pozorovat v tší odchylky post etové dráhy, pokud nejde k p evrácení vozidla. Totéž lze 

pozorovat s kone ným nato ením vozidla ´. 

Simulacemi bylo prokázáno, že v b žném provozu za p edpokladu standardn  

používaného a nep et žovaného vozidla se vliv výškové polohy vozidla p íliš neprojeví. 

Za p edpokladu nevhodn  naložené extrémní zát že na osobní vozidlo musí idi  dbát 

zvýšené opatrnosti a p edevším p izp sobit jízdu jízdním vlastnostem takto zatíženého 

vozidla. 

V b žném silni ním provozu nedochází p íliš asto k p evrácení vozidla  

p i pr jezdu zatá kou, již z d vodu výbavy vozidla elektronickými prvky aktivní 

bezpe nosti, jako je ESP. Daleko ast ji dojde k p evrácení vozidla vlivem st etu 

s nízko umíst nou p ekážkou jako je nap . betonová obruba, p i níž je bod rázu velice 

nízko nad zemí. P i tomto typu st etu je d ležitý výškový rozdíl mezi bodem rázu  

a výškovou polohou t žišt . ím je výškový rozdíl t chto hodnot v tší, tím  

je havarované vozidlo náchyln jší k p evrácení. Tato situace nebyla modelována, 

z d vodu absence prost edk  výše uvedených simula ních program ,  

pro p esné po ítání nárazu do podvozku vozidla. 

 Analyzované situace jsou k dispozici v p íloze .2 
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7.3 Vliv podélné polohy t žišt  na post etový pohyb 

vozidla 

Pomoci hodnot získaných z experimentálního m ení polohy t žišt  vozidla Toyota 

Corolla, blíže popsaného v kapitole .8, bylo výpo tem stanoveno, že pokud dojde 

k p itížení zadních pneumatik, každou o 100 kg, což se muže klidn  stát p i p evozu 

nap . stavebního materiálu, posune se t žišt  vozidla podéln  o 0,228 m sm rem k zadní 

ásti vozidla. 

7.3.1 Situace elního st etu s 50 % p ekrytím. 

Tato situace m že v b žném provozu nastat nap . p i nevhodném p edjížd ní, 

kdy se p edjížd jící vozidlo nestihne za adit do svého jízdního pruhu a eln  se st etne 

s protijedoucím vozidlem.  Situace byla vytvo ena v programu Virtual CRASH a PC 

Crash. Grafické znázorn ní pr b hu t chto simulací v jednotlivých programech jsou 

znázorn ny na obr. .33 a obr. .34. St et vozidel byl modelován s 50 % p ekrytím p i 

st etu p i rychlosti p edjížd jícího vozidla (modré vozidlo) 90 km h -1 a rychlostí 

protijedoucího vozidla ( ervené vozidlo) 50 km h -1. Ob  vozidla byla stejného typu 

Toyota Corolla. Hodnoty post etových veli in získané pomoci simulace v programu 

Virtual CRASH jsou zaznamenány v tabulce .9, hodnoty získané ze simulace 

v programu PC Crash jsou zaznamenány v tabulce .10. Protože získané hodnoty 

z t chto program  se mírn  liší, byly v i sob  porovnány a jejich odchylky jsou 

zobrazeny v tabulce . 11. 

Simulace byla nastavena se shodným bodem rázu, úhlem roviny rázu a t ením 

v bodu rázu, viz tabulka .8. Pro simulaci v programu Virtual CRASH je op t d ležité 

nastavit hloubku p ekrytí vozidel na hodnotu 0 m.     

V této simulaci bylo manipulováno s podélnou polohou t žišt  protijedoucího, 

erveného, vozidla v rozmezí 0,3m podéln  na každou stranu vozidla od standartní 

vzdálenosti jeho t žišt . Standardní vzdálenost podélné polohy t žišt  vozidla Toyota 

Corolla je 1,04 m od osy p ední nápravy. V okolí standardní polohy t žišt , do ±0,1m 

byl pozorován vliv zm n post etových parametr  po hodnot  0,05m. Nad hodnotu 1,04 

m ±0,1m byly post etové parametry sledovány se zm nou podélné polohy t žišt  o 

0,1m. 
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Aby bylo zabrán no co nejv tšímu vlivu ostatních parametr  na získané 

informace o vlivu podélné polohy t žišt  na post etový pohyb vozidla, byla simulace 

zastavena v ase 2 s po st etu vozidel. Mezi parametry ovliv ující post etový pohyb 

pat í nap .: vliv pružení, sm rová odchylka pneumatik apod.  

Pro p esné stanovení polohy vozidel p i st etu je vhodné do program  

implikovat bitmapu s vyzna eným rastrem vozidel, aby bylo zcela jasné, že p i zm n  

podélné polohy t žišt  se vozidla stále nacházejí na stejném míst . 

Tab. . 8: Hodnoty použité pro simulaci elního st etu s 50 %  p ekrytím. [27] 
Veli ina Jednotka hodnota 

hmotnost vozidla [kg] 1250 
výška t žišt  [m] 0,54 

hloubka p ekrytí [m] 0 
k [-] 0,1 

phi [°] 116 
psi [°] 0 

adheze [-] 0,8 
t ení [-] 0,6 

bod rázu  
 

x [m] 1,61 

y [m] 0,42 
z [m] 0,45 

 

 
Obr. . 33: Simulace elního st etu s 50 % p ekrytím v programu Virtual CRASH. [27] 
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Obr. . 34: Simulace elního st etu s 50 % p ekrytím v programu PC Crash. [27] 

Tab. . 9: Hodnoty post etového d je vyhodnoceny programem Virtual CRASH.[27] 

Virtual CRASH 

Podélná 
poloha 
t žišt  

P edjížd jící vozidlo, 90 km h-1 Protijedoucí vozidlo, 50 km h-1 
Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

0,74 6,27 21,5 312,82 8,68 25,9 168,58 
0,84 6,31 21,20 312,66 11,38 26,10 122,14 
0,94 6,35 21,10 312,64 13,51 26,20 72,55 
0,99 6,38 21,00 312,69 14,00 26,20 60,34 
1,04 6,41 20,90 312,76 14,30 26,20 51,69 
1,09 6,44 20,90 312,83 14,47 26,30 45,01 
1,14 6,47 20,70 312,99 14,54 26,30 40,60 
1,24 6,54 20,60 313,30 14,55 26,30 34,20 
1,34 6,62 20,40 313,68 14,49 26,30 29,19 

 0,35 1,10 1,04 5,87 0,40 139,39 
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Tab. . 10: Hodnoty post etového d je vyhodnoceny programem PC Crash. [27] 

PC Crash 
Podélná 
poloha 
t žišt  

P edjížd jící vozidlo, 90 km h-1 Protijedoucí vozidlo, 50 km h-1 
Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

0,74 5,94 21,63 312,82 11,20 26,10 131,56 
0,84 5,92 21,47 312,89 13,23 26,22 85,73 
0,94 6,03 21,32 313,14 14,09 26,32 62,10 
0,99 6,07 21,23 313,32 14,27 26,36 55,01 
1,04 6,12 21,15 313,52 14,39 26,39 49,26 
1,09 6,16 21,06 313,74 14,5 26,42 44,51 
1,14 6,19 20,98 313,99 14,52 26,44 40,61 
1,24 6,29 20,81 314,52 14,5 26,47 34,74 
1,34 6,40 20,63 315,12 14,45 26,48 30,36 

 0,48 1,00 2,30 3,32 0,38 101,2 
 

Tab. .11:Odchylky hodnot post etového d je získaných v jednotlivých programech.[27] 

Porovnání výsledk  z programu Virtual CRASH a PC Crash 
Podélná 
poloha 
t žišt  

P edjížd jící vozidlo, 90 km h-1 Protijedoucí vozidlo, 50 km h-1 
Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

0,74 0,33 0,13 0,00 2,52 0,20 37,02 
0,84 0,41 0,27 0,11 1,54 0,12 28,58 
0,94 0,32 0,22 0,50 0,58 0,12 10,17 
0,99 0,31 0,23 0,63 0,27 0,16 5,43 
1,04 0,29 0,25 0,76 0,09 0,29 2,43 
1,09 0,28 0,16 0,87 0,03 0,12 0,31 
1,14 0,29 0,28 1,00 0,03 0,14 0,05 
1,24 0,26 0,21 1,20 0,06 0,17 0,67 
1,34 0,22 0,23 1,44 0,04 0,18 1,17 
Ø 1,04 0,30 0,22 0,74 0,61 0,16 

 

Z hodnot zaznamenaných v tabulkách .9 a .10 byly vytvo eny grafická 

srovnání post etových drah, rychlostí a kone ných nato ení vozidel v závislosti na 

podélné poloze t žišt , viz obr. . 35, 36 a 37. V jednotlivých grafech jsou také 

porovnány hodnoty získané programem Virtual CRASH a PC Crash.   
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Obr. . 35: Zm na post etových drah vozidel vlivem podélného posunu t žišt . [27] 

 

 

Obr. . 36: Zm na post etových rychlostí vozidel vlivem podélného posunu t žišt .[27] 
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 Obr. . 37: Zm na kone ných nato ení vozidel vlivem podélného posunu t žišt . [27] 

Post etové hodnoty srovnané mezi jednotlivými programy se od sebe p íliš 

nelišily. Jednotlivé odchylky mezi hodnotami r zných program , zvlášt  projevující  

se v extrémních p ípadech posunu t žišt  mohou být zap í in ny vedlejšími vlivy p i 

simulacích. 

Z provedených simulací elního st etu dvou vozidel, p i zm nách podélné 

polohy t žišt  protijedoucího vozidla vyplývá, že se zv tšující se vzdáleností t žišt  od 

osy p ední nápravy roste post etová dráha a nato ení vozidel v kone né poloze. Na opak 

se snižuje výb hová rychlost obou vozidel. Zm na polohy t žišt  mezi jednotlivými 

extrémy o 0,6 m vyvolá snížení rychlosti druhého, p edjížd jícího vozidla o 1,1 km h-1.     

 U v tšiny b žn  se vyskytujících vozidel lze posouvat polohou vlivem nákladu 

pouze sm rem od osy p ední nápravy, protože p ední ást vozidla je zcela vypln na 

motorem a jeho p íslušenstvím. 

 

  

  

0,74

0,84

0,94

1,04

1,14

1,24

1,34

30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310

p
od

él
n
á 
vz
d
ál
en

os
t 
t
ži
št

 
od

 p
ed

n
í n

áp
ra
vy

 [
m
]

phi [°]

Kone né nato ení vozidlel

p edjížd jící, Virtual CRASH protijedoucí, Virtual CRASH

p edjížd jící, PC Crash protijedoucí, PC Crash



65 

 

7.3.2  Šikmý st et vozidla Nissan Pathfinder a Toyota Corolla 

Tento st et lze popsat situací p i rozjížd ní pomalu jedoucího t žšího vozidla 

Nissan Pathfinder v prostoru k ižovatky, do jehož zadní levé ásti vozidla šikmo 

havaruje rychle jedoucí vozidlo leh í vozidlo Toyota Corolla. 

 V této situace bylo manipulováno s podélnou polohou t žišt  pomalu jedoucího 

vozidla Nissan Pathfinder. Podélná poloha tohoto vozidla je od výrobce umíst na  

1,42 m od p ední nápravy. P i simulaci bylo manipulováno s touto podélnou polohou 

t žišt  v hodnotách ± 0,3m od standardní polohy t žišt . Aby bylo zamezeno ovlivn ní 

simulace nežádoucími vlivy ovliv ující post etový pohyb vozidla byla simulace 

zastavena v ase 1,5 s po st etu a vozidla po st etu nebyla brzd na. 

Pokud je sledováno chování vozidel v programech Virtual CRASH a PC Crash, 

je nutné nastavit vozidla do stejné polohy, nejlépe prost ednictvím sou adného systému, 

kterým oba programy disponují. Za p edpokladu stejného nastavení rozm r  vozidel  

a poloh t žišt  jsou vozidla p ipravena k simulaci. Dále je d ležité nastavit shodn  

v obou programech bod rázu, úhel roviny rázu, adhezi, t ení oceli o vozovku, koeficient 

restituce a k-faktor. V p ípad  shodného nastavení t chto parametr  v obou programech 

lze p edpokládat shodných, i velice podobných výsledk  simulace. V programu Virtual 

CRASH je nutné nastavit hloubku p ekrytí vozidel na hodnotu 0. 

Hodnoty parametr  použitých k nastavení simulace výše popsaného d je jsou 

uvedeny v tabulce .12. Náhledy na situaci st etu a sekvence post etového pohybu, 

rozd lené po 4,2metrech,vytvo ené v jednotlivých programech jsou zobrazeny  

v obr. .28 a obr. .29. Hodnoty post etového pohybu, rozd lené pro každé vozidlo  

a jednotlivé programy jsou uvedeny v tabulce .13 a 14. Dále byla vytvo ena tabulka 

odchylek od hodnot získanými v programu Virtual CRASH a PC Crash. Tyto odchylky 

jsou uvedeny v tabulce .15. Získané hodnoty z t chto simulací, obsažené v tabulkách  

. 13 a 14, byly následn , pro lepší p edstavivost o vlivu posunu podélné polohy t žišt  

na sledované parametry, graficky znázorn ny v obr. . 40, 41, 42 a 43. Na konci této 

podkapitoly byly uvedeny díl í záv ry. 
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Tab. . 12: Po áte ní podmínky použité k simulaci v programech Virtual CRASH  

a PC Crash. [27] 

typ vozidla 
Toyota 
Corolla 

Nissan 
Pathfinder 

hmotnost [kg] 1250 2245 
podélná poloha t žišt  [m] 1,03 1,42 
úhel rychlosti p ed st etem [°] 45 0 
rychlost p ed st etem [km/h] 90 20 

k- faktor [-] 0,1 
t ení [-] 0,4 

adheze [-] 0.8 
phi roviny rázu  [°] 135 
psi roviny rázu [°] 0 

bod rázu 
 

x [m] -2,26 
y [m] -0,76 
z [m] 0,45 

 

 
Obr. . 38: Situace šikmého st etu vytvo ená v programu Virtual CRASH. [27] 
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Obr. . 39: Situace šikmého st etu vytvo ená v programu PC Crash. [27] 

Tab. . 13:Hodnoty post etových veli in situace šikmého st etu do vozidla Nissan 

Pathfinder získané programem Virtual CRASH. [27] 

Virtual CRASH 

Podélná 
poloha 
t žišt  

Nissan Pathfinder Toyota Corolla 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Úhel 
rychlosti 

[°] 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Úhel 
rychlosti 

[°] 
1,12 12,54 41,7 160,05 -6,31 19,68 47,60 58,9 58,88 

1,22 12,65 41,90 170,56 -2,51 19,40 46,80 56,32 56,31 
1,32 12,73 42,20 179,98 2,85 19,11 46,00 53,72 53,72 

1,37 12,75 42,40 183,87 5,89 18,95 45,60 52,43 52,43 
1,42 12,76 42,60 187,29 8,79 18,80 45,20 51,14 51,14 

1,47 12,77 42,70 190,33 11,51 18,64 44,90 49,86 49,86 
1,52 12,76 42,90 193,04 14,04 18,47 44,20 48,60 48,60 

1,62 12,72 43,10 197,79 18,63 18,14 43,60 46,12 46,12 
1,72 12,65 43,40 201,90 22,74 17,80 42,82 43,66 43,66 

 0,23 1,70 41,85 29,05 1,88 4,78 15,24 15,22 
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Tab. . 14:Hodnoty post etových veli in situace šikmého st etu do vozidla Nissan 

Pathfinder získané programem PC Crash. [27] 

PC Crash 

Podélná 
poloha 
t žišt  

Nissan Pathfinder Toyota Corolla 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Úhel 
rychlosti 

[°] 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Úhel 
rychlosti 

[°] 
1,12 12,31 41,7 176,68 -1,53 19,66 47,65 58,06 58,04 
1,22 12,38 41,99 183,65 4,45 19,39 46,85 55,64 52,00 

1,32 12,44 42,29 189,37 9,83 19,09 46,04 53,22 53,20 
1,37 12,40 42,44 191,82 12,24 18,93 45,64 52,01 52,00 

1,42 12,40 42,59 194,07 14,50 18,78 45,23 50,81 50,80 
1,47 12,41 42,74 196,16 16,43 18,62 44,83 49,63 49,61 

1,52 12,40 42,88 198,16 18,69 18,46 44,43 48,44 48,44 
1,62 12,32 43,18 202,07 22,72 18,13 43,63 46,20 46,18 

1,72 12,26 43,47 205,66 26,41 17,76 42,85 43,95 43,93 
 0,18 1,77 28,98 27,94 1,90 4,80 14,11 14,11 
 

Tab. . 15: Odchylky post etových veli in situace šikmého st etu do vozidla Nissan 

Pathfinder získané porovnáním hodnot programu z Virtual CRASH a PC 

Crash. [27] 

Porovnání hodnot získaných programem Virtual CRASH a PC Crash 

Podélná 
poloha 
t žišt  

Nissan Pathfinder Toyota Corolla 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Úhel 
rychlosti 

[°] 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Úhel 
rychlosti 

[°] 
1,12 0,23 0,00 16,63 4,78 0,02 0,05 0,84 0,84 
1,22 0,27 0,09 13,09 6,96 0,01 0,05 0,68 0,69 
1,32 0,29 0,09 9,39 6,98 0,02 0,04 0,50 0,52 
1,37 0,35 0,04 7,95 6,35 0,02 0,04 0,42 0,43 
1,42 0,36 0,01 6,78 5,71 0,02 0,03 0,33 0,34 
1,47 0,36 0,04 5,83 4,92 0,02 0,07 0,23 0,25 
1,52 0,36 0,02 5,12 4,65 0,01 0,23 0,16 0,16 
1,62 0,40 0,08 4,28 4,09 0,01 0,03 0,08 0,06 
1,72 0,39 0,07 3,76 3,67 0,04 0,03 0,29 0,27 

Ø 0,33 0,05 8,09 5,35 0,02 0,06 0,39 0,40 
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Obr. . 40: Zm ny post etových drah vozidel vlivem podélného posunu t žišt . [27] 

 

 

Obr. . 41: Zm ny post etových  rychlostí vozidel vlivem podélného posunu t žišt . [27] 
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Obr. . 42: Zm ny kone ných nato ení vozidel vlivem podélného posunu t žišt . [27] 

 

 

Obr. . 43: Zm ny úhl  post etových rychlostí vozidel vlivem podélného posunu t žišt . 

[27] 

 

Na základ  hodnot obsažených v tabulce .15, která porovnává hodnoty 

post etových veli in obou automobil , získaných simulací v programech Virtual 

CRASH a PC Crash lze potvrdit, že vytvo ené simulace v obou programech se 

v ur itém rozsahu chovají shodn . 
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P i podélné zm n  t žišt  t žšího vozidla Nissan sm rem k ose zadní nápravy 

nedojde u n j p i st etu s leh ím vozidlem Toyota k p ílišné zm n  post etové dráhy. 

Post etová dráha tohoto vozidla se zm ní p i posunu podélné polohy t žišt  mezi 

jednotlivými extrémy v hodnot  0,6m  pouze o vzdálenost 2,23m v simulaci 

prost ednictvím programu Virtual CRASH a o vzdálenost 0,18m v simulaci programu 

PC Crash. Posun podélné polohy t žišt  vozidla Nissan má vliv na post etovou dráhu 

leh ího vozidla Toyota. Ta se zm nila p i posunu t žišt  mezi jednotlivými 

sledovanými extrémy o hodnotu 1,88m v programu Virtual CRASH a o hodnotu 1,9 m 

v programu PC Crash. Zmenšení post etové dráhy vozidla Toyota vlivem posunu t žišt  

do zadní ásti vozidla Nissan je zap í in no tím, že p i takto posunutém t žišti st et 

vozidel vyvolá na vozidle Nissan nižší rotaci a p em ní více pohybové energie vozidla 

Toyota. 

 Výb hové rychlosti vozidel se s m nící se podélnou polohou t žišt  vozidla 

Nissan sm rem k zadní ásti vozidla tak ka lineárn  m ní. Vozidlu Nissan tato rychlost 

roste a vozidlu Toyota klesá. Se zm nou polohy t žišt  mezi extrémy o hodnotu 0,6m 

sm rem od p ední nápravy vzroste výb hová rychlost vozidla Nissan o hodnotu 1,7 km 

h-1 a poklesne výb hová rychlost vozidla Toyota o hodnotu cca 4,8 km h-1. 

Hodnoty kone ného nato ení vozidla Nissan se s nar stající vzdálenosti polohy 

t žišt  od p ední nápravy v jednotlivých programech mírn  rozcházejí. Tento pr b h 

hodnot lze p isuzovat vlivu vn jších podmínek, jako je nesymetrický model vozidel 

v jednotlivých programech, na simulaci. 

Úhly post etových rychlostí, mají taktéž shodný charakter pr b hu, ovšem u 

vozidla Nissan se hodnoty mezi jednotlivými programy liší pr m rn  o 5,35°. 

7.3.3  Modifikovaný šikmý st et vozidla Nissan Pathfander  

a Toyota Corolla 

 

Pro porovnání situace šikmého st etu vozidel Toyota Corolla a Nissan Pathfinder 

byly vytvo ena simulace stejného st etu s tím rozdílem, že t žší vozidlo Nissan narazilo 

pod úhlem 45° v rychlosti 90 km h-1 do leh ího, pomalu jedoucího vozidla Toyota. 

Toyota jela pod úhlem 0° rychlostí 20 km h-1.  Znázorn ní této situace z pohledu 

jednotlivých program  Virtual CRASH a PC Crash lze pozorovat na obr. . 44 a 45. 
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Parametry po áte ních podmínek a bodu rázu jsou shodné s p edchozími 

simulacemi. Vozidla stejn  jako v minulé simulaci po st etu nebyla brzd na. 

K zastavení simulace došlo 1,5 s po st etu. 

Získané hodnoty z provedených simulací v prost edí programu Virtual CRASH 

jsou uvedeny v tabulce . 16 a z prost edí programu PC Crash jsou hodnoty uvedeny 

v tab. . 17. Bylo taktéž provedeno porovnání získaných hodnot z jednotlivých program  

v i sob . Tyto odchylky jsou uvedeny v tabulce . 18. Pro intuitivn jší prezentaci 

získaných výsledk  byly vytvo eny grafy závislostí sledovaných post etových veli in na 

podélné poloze t žišt  vozidla Toyota viz obr. . 46, 47, 48 a 49. 

 

Obr. . 44: Náhled na poupravenou situaci prost ednictvím simulace v programu Virtual 

CRASH. [27] 

 

Obr. . 45: Náhled na poupravenou situaci prost ednictvím simulace v programu PC 

Crash. [27] 
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Oba dva obrázky . PO12 a PO13 byly vytvo eny v dráhové sekvenci po 

vzdálenostech 4,2m. na první pohled je patrné, že vozidlo Toyota má p i simulaci 

v programu PC Crash menší rotaci.  

Tab. . 16: Hodnoty post etových veli in situace upraveného šikmého st etu do vozidla 

Nissan Pathfinder získané programem Virtual CRASH. [27] 

Virtual CRASH 

Podélná 
poloha 
t žišt  

Nissan Pathfinder Toyota Corolla 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Úhel 
rychlosti 

[°] 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Úhel 
rychlosti 

[°] 
0,73 25,63 68,9 138 77,81 19,15 57,8 33,02 23,68 
0,83 25,73 68,40 130,69 79,10 19,41 58,30 39,09 23,54 
0,93 25,86 67,90 122,53 80,18 19,69 58,90 46,01 23,62 
0,98 25,94 67,70 118,07 80,62 19,84 59,10 49,82 23,60 
1,03 26,03 67,40 113,28 80,97 19,99 59,50 53,76 23,39 
1,08 26,13 67,15 108,11 81,22 20,15 59,75 57,80 22,85 
1,13 26,17 66,90 102,28 81,23 20,26 60,05 62,57 22,05 
1,23 26,57 66,35 83,46 78,92 20,63 60,70 69,66 21,22 
1,33 26,86 65,78 65,65 65,06 20,96 61,35 77,51 20,45 

 1,23 3,12 72,35 16,17 1,81 3,55 44,49 3,23 
 

Tab. . 17: Hodnoty post etových veli in situace upraveného šikmého st etu do vozidla 

Nissan Pathfinder získané programem PC Crash. [27] 

PC Crash 

Podélná 
poloha 
t žišt  

Nissan Pathfinder Toyota Corolla 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Úhel 
rychlosti 

[°] 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Úhel 
rychlosti 

[°] 
0,73 26,22 68,87 120,81 80,00 18,50 57,84 68,03 10,21 
0,83 26,35 68,40 113,97 80,63 18,77 58,38 71,61 10,14 
0,93 26,46 67,92 106,48 81,04 19,12 58,95 76,69 9,73 
0,98 26,52 67,67 102,44 81,15 19,23 59,24 80,10 9,31 
1,03 26,60 67,41 98,15 81,19 19,37 59,54 84,17 8,74 
1,08 26,68 67,15 93,56 81,13 19,58 59,84 88,65 8,26 
1,13 26,82 66,89 82,61 78,35 19,72 60,15 92,87 8,17 
1,23 27,04 66,35 67,11 66,39 19,94 60,79 101,84 8,24 
1,33 26,98 65,80 62,49 62,08 20,32 61,45 111,69 8,57 

 0,82 3,07 58,32 19,11 1,82 3,61 43,66 2,04 
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Tab. . 18: Odchylky post etových veli in situace upraveného šikmého st etu do vozidla 

Nissan Pathfinder získané porovnáním hodnot programu z Virtual CRASH  a 

PC Crash. [27] 

Porovnání výsledk  mezi programy Virtual CRASH a PC Crash 

Podélná 
poloha 
t žišt  

Nissan Pathfinder Toyota Corolla 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Úhel 
rychlosti 

[°] 

Dráha 
[m] 

Rychlost 
[km h-1] 

Nato ení 
[°] 

Úhel 
rychlosti 

[°] 
0,73 0,59 0,03 17,19 2,19 0,65 0,04 35,01 13,47 
0,83 0,62 0,00 16,72 1,53 0,64 0,08 32,52 13,40 

0,93 0,60 0,02 16,05 0,86 0,57 0,05 30,68 13,89 
0,98 0,58 0,03 15,63 0,53 0,61 0,14 30,28 14,29 

1,03 0,57 0,01 15,13 0,22 0,62 0,04 30,41 14,65 
1,08 0,55 0,00 14,55 0,09 0,57 0,09 30,85 14,59 

1,13 0,65 0,01 19,67 2,88 0,54 0,10 30,30 13,88 
1,23 0,47 0,00 16,35 12,53 0,69 0,09 32,18 12,98 

1,33 0,12 0,02 3,16 2,98 0,64 0,10 34,18 11,88 

Ø 0,53 0,01 14,94 2,65 0,61 0,08 31,82 13,67 
 

 

Obr. . 46: Zm ny post etových drah vozidel vlivem podélného posunu t žišt . [27] 
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Obr. . 47: Zm ny post etových rychlostí vozidel vlivem podélného posunu t žišt . [27] 

 

Obr. . 48: Zm ny kone ných nato ení vozidel vlivem podélného posunu t žišt . [27] 
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Obr. . 49: Zm ny úhl  post etových rychlostí vozidel vlivem podélného posunu t žišt . 

[27] 

Ze získaných post etových parametr , upravené situace šikmého st etu Vozidla 

Toyota Corolla s Vozidlem Nissan Pathfinder, vyplývá, že simulace jednoho 

z program  byly pravd podobn  ovlivn ny konstantou, která nem la vliv na charakter 

vývoje sledované veli iny p i zm n  podélné polohy t žišt . Hodnoty sledovaných 

parametr  vozidla Toyota, uhel post etové rychlosti, kone né nato ení a post etovou 

dráhu vychýlila o ur itou hodnotu oproti ešení druhého programu. Tato konstanta tedy 

nesouvisí se zm nou podélné polohy t žišt  vozidla ale nap íklad nap . s odpružením 

vozidla jeho rotaci.  

P i tomto typu st etu se zna n  projevil rozdíl hybností jednotlivých vozidel 

oproti p edchozí situaci neupraveného šikmého st etu t chto vozidel. Hybnosti vozidel 

vypo teny pro tuto a p edchozí situaci jsou znázorn ny v tabulce . 19. 
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Tab. . 19: p edst etové hybnosti vozidel obou sledovaných situací. [27] 

Situace st etu vozidlo 
Rychlost 
vozidla 
[m s-1] 

Hmotnost 
vozidla 
[kg] 

Hybnost 
vozidla 
[kg m s-1] 

První neupravená situace, 
zm na polohy t žišt  vozidla 
Nissan 

Nissan 5,55 2245 12472 

Toyota 25,00 1250 31250 

Druhá modifikovaná situace, 
zm na polohy t žišt  vozidla 
Toyota 

Nissan 25,00 2245 56125 

Toyota 5,55 1250 6944 

 

P es zna ný rozdíl hybnosti st etnutých vozidel, obou simulovaných situací 

šikmého st etu, byl charakter post etového chování vozidel velmi podobný. 

Se zvyšující se vzdálenosti boru rázu od t žišt  vozidla se zvyšuje podíl rota ní 

složky pohybu tohoto vozidla a snižuje se jeho post etová rychlost a dráha.  
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8 Experimentální m ení polohy t žišt  

Nad rámec zadání této diplomové práce bylo provedeno experimentální m ení  

a následné vyhodnocení polohy t žišt  osobního automobilu Toyota Corolla. M ení 

horizontální polohy t žišt  bylo provedeno vážením jednotlivých kol a p epo tem byla 

ur ena výsledná horizontální poloha t žišt , viz kapitola . 2.1- M ení podélné a p í né 

polohy t žišt . Vertikální poloha t žišt  byla stanovena metodou Vážení vozidla  

p i nakláp ní na p ední nápravu. Tato metoda je podrobn  popsána v kapitole . 2.2.1. 

Cílem této metody je naklonit vozidlo na jednu nápravu o ur itý úhel a zm it p ír stek 

hmotnosti na náprav  spo ívající v klidu.  

Následující m ení bylo provedeno v kamenolomu Podh ra u Lipníka  

nad Be vou. Jako váha byla použita mostní, spedi ní váha  GX2SS s p esnosti III. t ídy, 

p ír stkem 10 kg a minimální váživostí 300 kg. P esto, že tato váha nebyla zcela p esná, 

pro ú ely experimentálního ov ení polohy t žišt  u osobního vozidla byla dosta ující. 

Vyhodnocovací panel váhy je znázorn n na obr. . 52. 

Jako experimentální vozidlo bylo použito osobní vozidlo Toyota Corolla 
s následujícími parametry:  

Tab. . 20: Parametry vozidla. [27] 

Typ vozidla Toyota Corolla 
Rok výrovy 2004  
Výkon motoru 71 kW 
Objem motoru 1398 ccm 
Celková délka 4277 m 
Celková ší ka 1710 m 
Celková výška 1475 m 
Rozvor náprav 2,6 m 
Rozchod p edních kol 1,48 m 
Rozchod zadních kol 1,46 m 

 

P ed m ením byly do vozidla dopln ny provozní kapaliny a palivo  

do maximálního stavu, dovoleného výrobcem vozidla. Na vozidle nebyly provedeny 

žádné úpravy zamezující vzájemný posun karosérie v i podvozku a tím vzniku chyby 

m ení zp sobené stla ením pružin a tlumi  p i naklán ní vozidla. 

 



79 

 

Nakláp ní testovaného vozidla na p ední nápravu bylo zajišt no s použitím 

sklopného kontejneru a vozidla Avia - kontejnerový speciál viz. obr. .53..  

Pr b h m ení:  

V první ásti bylo testovací vozidlo umíst no vždy na váhu tak, aby byly 

postupn  zváženy hmotnosti p ipadající na každé kolo samostatn , bez idi e,  

a následn  i na p ední i zadní nápravu. Na základ  takto získaných hmotností byla 

dopo ítána p í ná a podélná poloha t žišt  viz, kapitola 2.1 

Aby bylo možno dopo ítat výškovou polohu t žišt , bylo testovací vozidlo 

umíst no do sklopného kontejneru a následn  bylo dopln no p ípravky zamezující jeho 

svévolné podélné p emíst ní viz obr. .54. Tyto p ípravky spole n  s výškou kontejneru 

inily vozidlo ve vodorovné poloze. Hmotnost p ípravk  byla ode tena od každé 

nam ené hodnoty hmotnosti vozidla. 

Následn  byl kontejner jednotliv  nadzvedáván pomocí hydraulické ruky  

o ur itou výšku. Tato výška byla spole n  s jim p ipadajícím p ír stkem hmotnosti na 

p ední nápravu spo ívající na váze zaznamenávána. Celkem prob hlo 15 m ení, 

pokaždé v jiné výšce kontejneru, resp. výšce osy zadní nápravy m eného vozidla  

od zem . T chto 15 m ení bylo následn  vyhodnoceno a výsledky m ení  

jsou zaznamenány v následujících tabulkách . 21 a 22. 

Tab. . 21: Hmotnosti p ipadající na jednotlivá kola m eného vozidla. [27] 

Hmotnosti rozloženy na jednotlivá kola 
PP LP PZ LZ 
340 360 240 230 

 
Kde  

PP je pravé p ední kolo,  LP je levé p ední kolo, 
PZ je pravé zadní kolo,  LZ je levé zadní kolo, 
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Tab. . 22: Nam ené a dopo ítané hodnoty pot ebné k nalezení výškové polohy t žišt . 

[27] 

. m ení 
váha 
[kg] 

výška h1 
[m] 

 m_P 
[kg] 

úhel   
[°] 

tg( )  
[-] 

1 790 0,40 90 8,82 0,155 
2 800 0,45 100 9,93 0,175 

3 800 0,48 100 10,60 0,187 
4 810 0,54 110 11,94 0,211 

5 820 0,63 120 13,97 0,249 
6 830 0,80 130 17,85 0,322 

7 830 0,87 130 19,47 0,354 
8 840 0,90 140 20,17 0,367 

9 850 0,93 150 20,87 0,381 
10 850 1,01 150 22,77 0,420 

11 860 1,12 160 25,41 0,475 
12 860 1,20 160 27,37 0,518 

13 860 1,35 160 31,15 0,604 
14 870 1,40 170 32,44 0,636 

15 870 1,50 170 35,08 0,702 
 

Kde 

Váha je nam ená hmotnost p ipadající na p ední nápravu b hem jednotlivého 

m ení. 

Výška h1 je kolmá vzdálenost m ená od osy zadní nápravy k zemi. 

 m_P je dopo ítaný p ír stek hmotnosti p ipadající na p ední nápravu mezi 

nenadzdviženou a nadzdviženou zadní nápravou. 

Úhel  je dopo ítaný úhel nadzdvižení zadní nápravy. 

Tg_  je dopo ítaná hodnota tg (úhlu ). 

 

Pro zp esn ní výsledné výškové polohy t žišt  vozidla byl vytvo en graf 

závislosti tg( )  jednotlivých m ení na hodnotách  m_P.  
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Obr. . 50: Graf závislosti tg( ) na  m_P jednotlivých m ení. [27] 

  

Tento bodový graf jednotlivých m ení byl dopln n p ímkou popisující st ední 

vývoj trend , ke které byla následn  ur ena sm rnice. Po dosazení tg( ) této sm rnice 

do vzorce .17 bylo možno dopo ítat výškovou polohu h2 t žišt  vozidla. 

Výsledná poloha t žišt  m eného vozidla se nachází ve vzdálenosti: 

 lz  = 1,562 m od zadní nápravy 

 lp = 1,048 m od p ední nápravy 

 y = 0,006 m vlevo od podélné osy vozidla 

 h2 = 0,32 m od spojnice p ední a zadní nápravy 

 

Pro lepší p edstavu o poloze t žišt  byly vytvo eny následující obrázek .51 

znázor ující p esnou polohu t žišt  v testovaném vozidle. 
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Obr. . 51: Zobrazení skute né polohy t žišt  testovaného vozidla. [27] 

 

Obr. .52:Vyhodnocovací panel váhy. [27] 

Obr. .53:Nakláp ní testovaného vozidla. [27] 

 

Obr. . 54: Pohled na vozidlo p ed a b hem m ením výškové polohy t žišt . [27] 
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Obr. . 55: Pr b h m ení výškové polohy t žišt . [27] 

Pomoci experimentálního m ení vozidla Toyota Corolla byly získány 

sou adnice t žišt  tohoto vozidla. T žišt  se nachází 1,048 m od p ední nápravy sm rem 

k zadní ásti vozidla, 0,006 m vlevo od podélné osy vozidla a 0,63 m výškov  od zem . 

Porovnáním hodnot získaných  experimentálním m ení s hodnotami 

publikovanými v [20], kde podélná vzdálenost t žišt  od p ední nápravy je 1,054 m  

a výšková vzdálenost t žišt  od zem  je 0,514 m lze potvrdit, že experimentální m ení 

prob hlo úsp šn . 

Rozdíl výškové polohy t žišt  o 0,116 m mezi experimentálním m ením  

a publikovanými hodnotami v [20] lze zd vodnit výskytem nežádoucích vlivu 

ovliv ujících p esnost m ení výškové polohy t žišt . Mezi tyto vlivy lze za adit použití 

m ící váhy III. t ídy p esnosti s p ír stkem 10 kg. Zárove  nebylo zamezeno 

vzájemnému posuvu odpružené ásti vozidla v i neodpružené. 

 

 

  



84 

 

9 Zhodnocení výsledk  simula ních 

program  

P i simulaci byly sledovány p edevším tyto post etové parametry:  

Post etová dráha, tedy dráha kterou vozidlo po st etu urazilo do kone né pozice, 

nebo do konce p edem stanovené doby simulace. 

Post etová rychlost neboli výb hová rychlost vozidla bezprost edn  po st etu. 

Nato ení vozidla v kone né poloze, nebo na konci p edem stanoveného 

asového intervalu 

Úhel rychlosti z t žišt  vozidla v míst  st etu do t žišt  v kone né poloze 

vozidla, i do místa kde se vozidlo nacházelo v dob  uplynutí nastaveného asového 

intervalu. 

Jednotlivé post etové parametry r zných simulací nemohou být proti sob  

porovnávány vzhledem k zna n  r znorodým typ m simulací a celého st etového d je. 

P í ná poloha t žišt  

Protože ani jeden z použitého programu nedokáže p ímo m nit p í nou polohu 

t žišt , bylo k analýze vlivu p í ného posunu t žišt  na post etové chování vozidla 

použito srovnání pomoci DRHI – diagramu rovnováhy hybností a impulz . 

Po etn  bylo stanoveno, že v extrémních p ípadech, p i p itížení pneumatik 

jedné strany vozidla, každou o 100 kg, dojde k vychýlení p í né polohy t žišt  o 0,11 m 

sm rem k p itížené stran  vozidla.  

Srovnáním sm ru post etové rychlosti vozidel s nezm n nou polohou t žišt   

a s vychýlenou polohou t žišt  o 0,11 m bylo stanoveno pomoci diagramu DRHI,  

že tato zm na má pouze minimální vliv na p edst etovou rychlost vozidla, kterou lze 

kompenzovat zpomalením o 0,09 km h-1. 

P i nep ímé zm n  polohy t žišt  v programu Virtual CRASH, kdy bylo  

na jednu stranu vozidla manuáln  umíst no závaží, které simulovalo p itížení vozidla  

a následné vychýlení p í né polohy t žišt  p i st etu, které bylo po st etu odmršt no 

p sobícími silami, nastala výchylka kone né polohy oproti nep itíženému vozidlu 

v hodnot  0,139m. 
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Zm na p í né polohy t žišt  i v extrémních situacích nemá zásadní vliv  

na post etové chování vozidla. 

Výšková poloha t žišt . 

Výšková poloha t žišt  vozidla má vliv z hlediska analýzy silni ních nehod 

p edevším na p evrácení vozidla. V této práci byl analyzován vliv výškové polohy 

t žišt  na p evrácení vozidla p i pr jezdu neklopenou zatá kou a vliv výškové polohy 

t žišt  p i st etu s pevnou p ekážkou.  

Simulacemi bylo prokázáno, že výškový vliv polohy t žišt  vozidla na jeho 

p evrácení je zna n  individuální a záleží na p esn  stanovených okolnostech dopravní 

nehody, jako je charakter zatá ky, rychlost, rozm ry vozidla aj.  

Porovnáním situací v programu Virtual CRASH bylo stanoveno, že pokud bude 

umíst no závaží o hmotnosti 300 kg na st echu vozidla Toyota Corolla, navýší  

se poloha t žišt  o 0,245 m.  

V analyzované situaci pr jezdu zatá kou dojde k p evrácení vozidla s navýšenou 

polohou t žišt  o 0,245m v rychlostech 41 až 77 km h-1. Nad touto rychlostí projede 

vozidlo zatá ku smykem. Tato simulace byla porovnána s terénním vozidlem Nissan 

Patrol, kterému sta ilo navýšit výškovou polohu t žišt  o 0,11m, emuž odpovídá 

závaží o hmotnosti 158kg umíst né na st eše vozidla a v rychlostech 43 až 62 km h-1 

dojde k jeho p evrácení ve výše uvedeném typu zatá ky.   

P i šikmém nárazu vozidla do pevné p ekážky v rychlostech 50 a 90 kmh-1  

p i r zných zm nách výškové polohy t žišt  simulovaného vozidla došlo bu  ke skluzu 

vozidla podéln  po p ekážce (v nízkých polohách t žišt ) nebo k p evrácení vozidla.  

P i shodných parametrech simulace dojde v programu PC Crash k p evrácení vozidla 

snadn ji. Je to nejspíš zap í in no jednodušším modelem vozidla v simulaci.   

Vliv podélné polohy t žišt . 

 

Vliv podélné polohy t žišt  vozidla na jeho post etový pohyb byl analyzován na t ech 

typech st etu vozidel. 

Prvním byl elní st et vozidel s p ekrytím 50%. Ze získaných výsledk  p i tomto 

typu st etu lze usuzovat, že s nar stající vzdálenosti podélné polohy t žišt  od osy 
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p ední nápravy a taktéž od bodu st etu nar stá post etová rychlost a úhel nato ení 

vozidel v kone né poloze. Vlivem zm ny polohy t žišt  o 0,3 m  z b žné polohy t žišt  

sm rem k ose zadní nápravy vzroste post etová dráha pr m rn  o 0,2m za dobu 

simulace 1,5s. 

Druhým typem st etu byl šikmý st et rychle jedoucího lehkého vozidla Toyota 

Corolla do pravé zadní ásti karosérie rozjížd jícího se t žkého vozidla Nissan 

Pathfinder. P i tomto typu st etu bylo manipulováno s t žišt m vozidla Nissan, b hem 

simulace trvající 1,5 s byly zjišt ny tyto poznatky. 

Post etová dráha vozidla Nissan v okolí jeho t žišt  nabývala maxima (12,75m, 

dle programu Virtual CRASH). P i m nící se podélné poloze t žišt  tato dráha klesala.  

S rostoucí vzdáleností polohy t žišt  od osy p ední nápravy roste výb hová 

rychlost vozidla, úhel kone ného nato ení vozidla a sm r rychlosti. 

U vozidla Toyota Corolla došlo po st etu vlivem zv tšující se vzdálenosti t žišt  

vozidla Nissan od jeho p ední nápravy, mezi sledovanými extrémy této polohy,  

ke snížení post etové dráhy o 1,88m, snížení výb hové rychlosti o 4,8m, snížení 

nato ení v kone né poloze o 15,24°. Tyto hodnoty byly získány prost ednictvím 

programu Virtual CRASH. 

T etím typem st etu byl šikmý st et rychle jedoucího t žkého vozidla Nissan  

do pravé zadní ásti karosérie rozjížd jícího se lehkého vozidla Toyota. Simulace byla 

zastavena po 1,5s. Bylo manipulováno s t žišt m vozidla Toyota. V tomto typu st etu 

hrála velikou roli hybnost rychle jedoucího vozidla Nissan.  

Vlivem zvyšující se vzdálenosti t žišt  vozidla Toyota od p ední nápravy rostla 

post etová dráha, výb hová rychlost i úhel nato ení v kone né poloze. Úhel post etové 

rychlosti naopak klesal. 

Výb hová rychlost vozidla Nissan se zmenšila o 3,12 km h-1 v d sledku 

zmenšující se rota ní složky pohybu vozidla Toyota. Post etová dráha vozidla Nissan  

se zv tšila o 1,23m. 
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10 Záv r: 

V  teoretické ásti této diplomové práce jsou uvedeny metody vedoucí 

k nalezení p í né, podélné a výškové polohy t žišt .  Jednotlivé metody jsou následn  

rozepsány a okomentovány. Dále byla popsána problematika stability vozidla 

v závislosti na poloze t žišt  a provád ného manévru vozidla. V této kapitole jsou 

popsány vlivy p sobící na vozidlo b hem brzd ní nebo p i jízd  v zatá ce.  

Kdy a za jakých okolností se stane vozidlo p etá ivé i nedotá ivé a za jakých okolností 

dojde k p evrácení vozidla p i pr jezdu zatá kou. Následuje stru né rozd lení 

dopravních nehod a metod b žn  používaných k analýze silni ních nehod.  

Dále je popsán pohyb vozidla po st etu a hlavní vlivy ovliv ující jeho pohyb. V záv ru 

teoretické ásti diplomové práce byly vyty eny problematické manévry a situace b žn  

se vyskytující v silni ním provozu. Tyto situace byly dále ur ené k následné analýze 

vlivu polohy t žišt  na jeho post etový pohyb. 

Vybrané situace byly nasimulovány v prost edí program  Virtual CRASH a PC 

Crash za ú elem nalezení vlivu polohy t žišt  vozidla na jeho post etový pohyb. 

Vybrané situace dále byly rozd leny do skupin dle vlivu p sobení výškové, podélné  

i p í né polohy t žišt  na výsledný post etový pohyb vozidla. Jednotlivé skupiny byly 

následn  analyzovány. 

P ímá analýza p í né polohy t žišt  nebyla provedena v prost edí program  

Virtual CRASH a PC Crash, protože ani jeden z uvedených program  nedokáže p ímo 

m nit p í nou polohu t žišt  vozidla. K analýze vlivu p í né polohy t žišt  vozidla  

na jeho post etový pohyb bylo použito srovnání pomoci diagramu rovnováhy hybností  

a impulz . Po etn  bylo stanoveno p í né vychýlení t žišt  vozidla o 0,11m  

p i extrémním zatížení pouze jedné podélné poloviny vozidla. Srovnání sm ru 

post etové rychlosti vozidel s nezm n nou polohou t žišt  a vozidla s vychýlenou 

polohou t žišt  následkem jeho zatížení, bylo provedeno pomoci diagramu DRHI. 

Následn  bylo prokázáno, že tato zm na má pouze minimální vliv na p edst etovou 

rychlost vozidla, kterou lze kompenzovat zpomalením o 0,09 km h-1. 
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Vliv p í né polohy t žišt  byl také simulován nep ímo v prost edí programu 

Virtual CRASH tak, že na jednu polovinu vozidla bylo umíst no závaží, které vychýlilo 

p í nou polohu t žišt . P i st etu ovšem došlo k odmršt ní tohoto závaží vlivem 

p sobících sil. P i srovnání kone ných poloh zatíženého a nezatíženého vozidla byl 

stanoven rozdíl v odchylce 0,139m. 

Výšková poloha t žišt  má vliv p edevším na stabilitu vozidla a jeho následné 

p evrácení b hem nehodového d je. V této práci byl simulován pr jezd neklopenou 

zatá kou o pr m ru 30m. Porovnáním chování vozidel v programu Virtual CRASH 

bylo stanoveno, že p i zatížení simulovaného vozidla Toyota Corolla závažím  

o hmotnosti 300kg umíst ném na st eše tohoto vozidla se navýší výšková polohá t žišt  

o 0,245m.  

S takto navýšenou polohou t žišt , v nadefinované zatá ce dojde k p evrácení 

simulovaného vozidla v rychlostech 41 až 77 km h-1. Ve vyšších rychlostech projede 

vozidlo zatá ku smykem a nedojde k jeho p evrácení. Totožná situace byla provedena 

s vozidlem Nissan Patrol, který má již od výrobce umíst né t žišt  výše. K p evrácení 

tohoto vozidla došlo po jeho zatížení 158 kg, emuž odpovídala zm na výškové polohy 

o 0,11m, v rychlostech 43 až 62 km h-1.  

Z toho vyplývá, že vliv výškové polohy t žišt  vozidla na jeho p evrácení  

p i pr jezdu zatá kou je zna n  individuální a záleží p edevším na typu vozidla a jeho 

faktoru statické stability, charakteru zatá ky a zatížení vozidla, nebo nap . na aktuálních 

pov trnostních podmínkách i adhezi.    

P i šikmém nárazu vozidla Toyota Corolla do pevné p ekážky v rychlosti  

50 kmh-1 p i r zných zm nách výškové polohy t žišt  simulovaného vozidla došlo vždy 

k podélnému skluzu vozidla. S navyšující se polohou t žišt  roste i post etová dráha.  

P i zm n  výškové polohy t žišt  o 30m dojde k prodloužení post etové dráhy o 3,14m 

p i simulaci trvající 1,5s. P i simulaci rychlosti 90 kmh-1  došlo p i nízké poloze t žišt  

ke skluzu vozidla po p ekážce. Pokud vyla výška t žišt  nastavena v hodnot  0,64m 

došlo k p evrácení vozidla. P i shodných parametrech simulace dojde v programu  

PC Crash k p evrácení vozidla snadn ji.  
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Vliv podélné polohy t žišt  na post etové chování vozidel byl simulován  

na t ech situacích. elní st et vozidel s p ekrytím 50%. P i této situaci bylo analyzováno 

post etové chování vozidla p i podélném posuvu t žišt  o 0,3m na každou stranu.  

Bylo zjišt no, že p i posuvu t žišt  blíže k ose zadní nápravy dojde k navýšení 

post etové dráhy obou st etnutých vozidel p ibližn  o 0,2m za dobu simulace 1,5s. 

Druhou simulací byl šikmý st et rychle jedoucího lehkého vozidla do zadní ásti 

pomalu jedoucího t žkého vozidla. P i tomto st etu došlo k výrazné zm n  sm ru 

rychlosti pomalu jedoucího vozidla v  závislosti na jeho podélné zm n  t žišt . 

T etí typ simulace byl velice podobný druhému typu situace. Byly zde 

obm n ny vozidla tak, aby se po st etu vlivem velkého rozdílu hybnosti docílilo rázné 

zm ny v post etovém chování vozidel. Po st etu bylo docíleno velké rotace lehkého 

vozidla, které b hem sledovaného intervalu nem nilo sv j sm r rychlosti i p i zm n  

jeho podélné vzdálenosti t žišt  od p ední nápravy. P i zm n  podélné vzdálenosti 

t žišt  o hodnotu 0,3m sm rem k ose zadní nápravy se zv tší post etová dráha tohoto 

vozidla o hodnotu 0,97m ve sledovaném intervalu 1,5s. P i tomto typu st etu došlo 

k rotaci lehkého vozidla, zatím co t žké vozidlo pokra ovalo dále bez výrazné zm ny 

sm ru rychlosti. 

Nad rámec zadání diplomové práce bylo provedeno experimentální m ení 

polohy t žišt  vozidla Toyota Corolla. M ení bylo provedeno na spedi ní váze III. 

t ídy p esnosti v objektu kamenolomu Podh ra. M ení prokázalo b žnou polohu t žišt  

tohoto vozidla. To se nacházela ve vzdálenosti 1,048 m od p ední nápravy, 0,006m 

vlevo od podélné osy vozidla a 0,63m výškov  od op rné roviny. 

Pro analýzu post etového pohybu vozidla lze vymyslet nespo et vhodných 

situací, které by bylo zajímavé simulovat. Ve skute nosti sta í zm nit jeden parametr, 

nap íklad bodu rázu a celá simulace se chová zcela odlišn  reálné situaci. Zde je kámen 

úrazu, protože znalci pracují s velice konkrétními údaji. Málo kdy znalec dostane  

i od policie úplné a p esné i nezkreslené podklady pro následné vytvo ení simulace  

i zdánliv  jednoduché nehody. Pomoci vhodné variace parametr  disponujícími 

po íta ové programy ur ené k analýze dopravních nehod lze nastavit a prezentovat 

jakýkoliv pr b h i fyzicky nemožné nehody.  Po íta ová simulace nikdy nem že 100% 

odpovídat skute nému pr b hu dopravní nehody, protože samotná simulace m že být 

maximáln  tak p esná, kolik i zdánliv  zanedbatelných parametr  dokáže p esn  

postihnout. 
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Seznam symbol  

ozna ení popis jednotka 

Edef energie deforma ní J 

ER energie rota ní J 

ET energie transla ní J 

f sou initel t ení - 

g tíhové zrychlení m.s-2 

h2 
kolmá vzdálenost od roviny st ed  pneumatik vozidla 
k výškové poloze t žišt . 

m 

hT výška t žišt  m 

l rozvor m 

lP podélná vzdálenost t žišt  od p ední nápravy m 

lZ podélná vzdálenost t žišt  od zadní nápravy m 

mA hmotnost závaží kg 

mC hmotnost celková kg 

mLP hmotnost levého p edního kola kg 

mLZ hmotnost levého zadního kola kg 

modl 
sou et hmotností na odleh ené stran  vozidla naklon ného o 
úhel . 

kg 

modl-0 
sou et hmotností p ipadající na pravou p ední a pravou 
zadní pneumatiku vozidla umíst ného ve vodorovné poloze, 
p ed zapo etím naklán ní 

kg 

mP hmotnost p ední nápravy kg 

mPP hmotnost pravého p edního kola kg 

mPZ hmotnost pravého zadního kola kg 

rMEZ 
minimální polom r zatá ky p i pr jezdu vozidlem p ed 
vznikem p í ného smyku 

m 

tP,Z rozchod p ední, resp. Zadní nápravy m 

tPP,PZ 
kolmá vzdálenost od t žišt  k ose pravého p edního kola, 
resp. pravého zadního kola 

m 

vMEZ 
maximální rychlost vozidla p i pr jezdu zatá kou, p ed 
vznikem p í ného smyku 

m s-1 

y´ 
p í ná vzdálenost t žišt  vozidla od ohniskového st edu 
pneumatik 

m 

 
úhel m ený mezi vodorovnou a naklon nou rovinou 
spojnice st ed  pneumatik 

° 

DRRHI Diagram rovnováhy rota ních hybností a impuls

MDRHI Modifikovaného diagramu rovnováhy hybností a impuls

EES Energetický ekvivalent rychlosti
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