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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením brzdných stop u vozidel vybavených 

systémem ABS. Výsledek práce by měl přispět ke zlepšení kvality pořizování fotodokumentace 

brzdných stop a k vytvoření postupu, který by co nejvíce eliminoval ztrátu informací během 

dokumentace stop.  

 

 

ABSTRACT 

 

The diploma thesis describes the measurement and evaluation of braking traces in cars equipped 

by system ABS. The result of the work should contribute to improving the quality of 

photodocumentation of braking traces.  To creating a procedure to eliminate as much as possible 

the loss of information during tracking documentation. 
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ÚVOD 

Hlavním tématem diplomové práce je přispění ke zlepšení fotodokumentace brzdných stop 

vozidel se systémem ABS. V dnešní době je drtivá většina nových vozidel vybavena systémem 

ABS, který pomáhá ke zlepšení ovladatelnosti, stability a jízdních vlastností vozidla  

při brzdění. Zabraňuje zablokování kola a tím se zabraňuje ztrátě adheze mezi kolem  

a vozovkou. Díky systému ABS, nevznikají tak dobře viditelné stopy, jako při brzdění 

s blokovaným kolem. Proto je důležité zkvalitnit fotodokumentaci těchto brzdných stop 

s následnou elektronickou úpravou pro zlepšení viditelnosti brzdných stop na fotografii.    

Pro tuto diplomovou práci bude snaha nasimulovat podobnou modelovou situaci  

při fotodokumentaci brzdných stop jako při reálném postupu fotodokumentace brzdných stop 

při ohledání místa dopravní nehody policií ČR.   

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. 

První a druhá kapitola se zabývá rešerší používání postupů při fotodokumentaci brzdných stop 

a snímací techniky, která je pro tuto fotodokumentaci používána policií ČR při dopravních 

nehodách. 

Třetí kapitola je zaměřena na návrh a provedení měření a popsání snímací techniky, která bude 

využita při pokusu. 

Další kapitola popisuje samotný pokus. Místa provedení pokusu, parametry automobilu, který 

byl využit k pokusu, vybráním a porovnáním pořízené fotodokumentace s elektronicky 

upravenými fotografiemi. A následným detailním pořízením a popsáním úpravy fotografií 

pomocí aplikace na úpravu fotografií.   

Poslední kapitola shrnuje v bodech optimální postup pro pořízení věcné fotodokumentace 

brzdných stop s následnou úpravou elektronické úpravy fotografií.  
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1. CÍL A METODIKA PRÁCE 

Diplomová práce je zaměřena na zjištění a vyhodnocení brzdných stop u vozidel vybavených 

systémem ABS. Výsledek práce by měl přispět ke zlepšení kvality pořizování brzdných stop  

a k tvorbě postupu, podle kterého by se co nejvíce eliminovala ztráta informací během 

dokumentace stop. 

Při zpracování práce je vycházeno z odborné literatury a odborných publikací, oficiálních 

internetových stránek, rozhovorů s kompetentními osobami a provedením experimentu 

s následným dotazníkovým šetřením.  
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2. REŠERŠE OBECNĚ POUŽÍVANÝCH POSTUPŮ PŘI 

DOKUMENTACI BRZDNÝCH STOP 

V této kapitole je práce zaměřena na postup policie při zajišťování a dokumentaci brzdných 

stop na místě dopravní nehody. Dokumentace se provádí pouze při dopravních nehodách,  

na které byla policie přivolána, případně soudní znalec. Dále se práce zaměřuje na postup 

vyšetřování týmu hloubkové analýzy dopravních nehod, fotodokumentaci a rozdělení stop 

vozidla.  

2.1.  Účast policie při dopravní nehodě 

Povinnost účastníků dopravní nehody přivolat policii k dopravní nehodě vzniká jen tehdy, 

pokud dojde k naplnění některé ze skutečností pro oznamovací povinnost, které jsou definovány 

v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.   

Oznamovací povinnost vzniká, pokud:  

• dojde ke zranění nebo usmrcení osob,  

• dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně 

přepravovaného nákladu částku 100.000,- Kč, 

• dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož 

řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,  

• dojde k poškození nebo zničení pozemní komunikace nebo jejího příslušenství,  

• pokud účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí 

zabezpečit obnovu plynulosti provozu na pozemních komunikacích (1). 

Pokud nenastane ani jedna situace výše, policie se nemusí k dopravní nehodě volat a účastníci 

dopravní nehody jsou povinni sepsat „Záznam o dopravní nehodě“ a mohou se domluvit mezi 

sebou sami, většinou s asistencí pojišťovny. 

V případě přivolání policie na místo dopravní, kdy nevznikne oznamovací povinnosti, viz výše, 

pak policie postupuje následovně:  

• poučí účastníky o povinnosti sepsat společný „Záznam o dopravní nehodě“,  

tzv. euroformulář, popřípadě jim ho předá,  

• při zjištění protiprávního jednání některého z účastníků dopravní nehody řeší věc  

v blokovém řízení, popřípadě věc oznámí příslušnému správnímu orgánu,  
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• vyznačí na zadní stranu „Záznamu o dopravní nehodě“ způsob vyřešení přestupku (např. 

vylepením přelepky, razítkem); třetí list „Záznamu o dopravní nehodě“ zaeviduje 

u útvaru nebo organizačního článku policie (2).  

Definice policie podle zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky: 

„Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Jejím 

úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, dále pak předcházet trestné 

činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti 

svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními 

smlouvami, které jsou součástí právního řádu“ (3). 

2.2.  Dokumentace dopravní nehody 

Dokumentace dopravní nehody komplexně zaznamenává a popisuje místo, zjištěné skutečnosti 

a okolnosti dopravní nehody. Účelem této dokumentace je zaznamenání celkového reálného 

průběhu dopravní nehody. Důležitým aspektem dokumentace je právě reálná skutečnost, aby 

měla vypovídající hodnotu i pro osoby, které nebyly přítomné na ohledání místa dopravní 

nehody, zejména orgány činné v trestním řízení. Proto je subjektivní hodnocení situace 

nepřípustné (4, čl. 23).   

„Zpracování dokumentace z místa dopravní nehody je potřebné věnovat maximální pozornost. 

U dopravních nehod je obvykle nejdůležitějším důkazním prostředkem, na jehož kvalitě závisí  

i velmi časté vypracování znaleckého posudku z oboru silniční dopravy nebo příslušných 

technických oborů v případech, kdy je posuzována technická závada na vozidle. Špatně 

provedené ohledání dopravní nehody nebo nedbale provedená dokumentace z místa dopravní 

nehody jsou v trestním řízení vážné chyby, které zpravidla nelze odstranit jinými důkazními 

prostředky“ (5, s. 61). 

2.2.1. Rozdělení dokumentace podle míry závažnosti dopravní nehody 

Dojde-li k dopravní nehodě podle ustanovení § 47 odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb. a jsou-li 

splněny podmínky blokového řízení podle ustanovení § 84 zákona č. 200/1990 Sb.,  

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 200/1990 Sb.), spisový materiál 

dopravní nehody musí obsahovat minimálně následující dokumenty: 

• protokol o nehodě v silničním provozu s projednáním a s údajem o vyřízení 

protiprávního jednání, 

• náčrtek místa dopravní nehody, 
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• potvrzení o účasti na dopravní nehodě, 

• obálku spisového materiálu. 

Policista také pořizuje elektronické dokumenty, a to jsou informace o dopravní nehodě pro 

pojišťovnu a fotodokumentaci následků dopravní nehody pořízenou digitálním fotoaparátem. 

Tyto dokumenty jsou v elektronické podobě zasílány České kanceláři pojistitelů (6). 

Dojde-li k dopravní nehodě a nejsou-li splněny podmínky blokového řízení, policista postupuje 

podle ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. V takovém případě policista shromažďuje 

důkazní prostředky a spisový materiál dopravní nehody obsahuje: 

• protokol o nehodě v silničním provozu, 

• plánek místa dopravní nehody nebo náčrtek místa dopravní nehody, 

• protokol o podání vysvětlení nebo úřední záznam o vytěžení účastníků dopravní nehody 

(popřípadě svědků), 

• fotodokumentaci, 

• oznámení o přestupku nebo odevzdání věci nebo odložení věci (podle zákona  

č. 200/1990 Sb.), 

• lékařské zprávy a souhlas s vydáním lékařské zprávy v případě zranění účastníků 

dopravní nehody, 

• výpis z evidenční karty řidiče, 

• potvrzení o účasti na dopravní nehodě, 

• obsah spisu, 

• kontrolní list (6). 

Spisový materiál dopravní nehody může dále obsahovat úřední záznam policisty, žádost  

o spolupátrání a výsledek šetření (v případě dopravní nehody s neznámým pachatelem), 

protokoly o zajištění a vydání věcí a vozidel, výsledky lékařského vyšetření a rozboru krve 

nebo výtisky výsledků dechových zkoušek, zajištěné důkazní prostředky účastníků dopravní 

nehody a svědků (např. záznamy z autokamery), zprávy od jiných subjektů podílejících  

se na šetření dopravní nehody (drážní inspekce atd.), výsledek kontroly digitálního tachografu 

nebo tachografických kotoučků, kontrolu vozidla ADR apod. Policista dále vytváří elektronické 

dokumenty, a to informaci o dopravní nehodě pro pojišťovnu a fotodokumentaci následků 

dopravní nehody pořízenou digitálním fotoaparátem. Tyto dokumenty jsou v elektronické 

podobě zasílány České kanceláři pojistitelů (6).  
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Dojde-li k dopravní nehodě, kde je podezření ze spáchání trestného činu, obsah a řazení 

spisového materiálu dopravní nehody jsou upraveny v čl. 43 odst. 1 a 2 závazného pokynu 

policejního prezidenta č. 222/2011, kterým se vydává spisový řád Policie České republiky: 

 

„Čl. 43 

Trestní spis 

            (1) V průběhu trestního řízení se vytváří trestní spis, který je tvořen 

a) trestním spisem, 

b) pomocným trestním spisem a 

c) dalšími dokumenty. 

 

            (2) Trestní spis podle odstavce 1 písm. a) se již v průběhu trestního řízení řadí v tomto 

pořadí 

a) trestní oznámení nebo jiný podnět, 

b) záznam o zahájení úkonů trestního řízení a dokumenty vztahující se k ohledání (například 

protokol o ohledání, fotodokumentace), 

c) usnesení o zahájení trestního stíhání, sloučení nebo vyloučení trestní věci, stížnosti proti 

těmto usnesením a rozhodnutí o nich, 

d) rozhodnutí o podjatosti policejního orgánu a související dokumenty, 

e) žádost o ustanovení obhájce, jeho plná moc nebo rozhodnutí o jeho ustanovení, rozhodnutí 

o jeho odměně a náhradě nákladů ustanoveného obhájce, 

f) protokol o zadržení obviněného nebo osoby podezřelé, návrh na vzetí do vazby, rozhodnutí  

o vazbě a o opravném prostředku proti němu, další žádosti a rozhodnutí týkající se vazby 

seřazené v časovém sledu (při více osobách seřadit podle vztahu k jednotlivým osobám v 

abecedním pořadí anebo podle počátku omezení osobní svobody), 
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g) příkaz k provedení prohlídky osobní, domovní, jiných prostor a pozemků a protokol  

o provedení prohlídky, příkaz a protokol o vydání nebo odnětí věci, usnesení a další dokumenty 

o nakládání se zajištěnými věcmi, 

h) rozhodnutí, protokoly a další dokumenty související se zadržením, otevřením a záměnou 

zásilek, zajištěním peněžních prostředků na účtu, zaknihovanými cennými papíry, nemovitostmi 

a jinými hodnotami a odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu, 

i) protokoly o výslechu obviněného nebo podezřelého a o dalších procesních úkonech s ním 

provedených (při více osobách seřadit podle příjmení v abecedním pořadí, pokud nepřevažuje 

důvod pro odchylné řazení, například podle závažnosti stíhaných skutků nebo podle časové 

posloupnosti), 

j) protokoly o výslechu svědků, jejich poučení jako poškozených a o realizaci dalších procesních 

úkonů s nimi provedených (seřadit podle příjmení svědků v abecedním pořadí, pokud 

nepřevažuje důvod pro odchylné řazení), úřední záznamy o podání vysvětlení podle § 158 odst. 

5 trestního řádu (při více osobách seřadit přednostně podle příjmení v abecedním pořadí, 

pokud nepřevažuje důvod pro odchylné řazení), 

k) opatření o přibrání znalce, žádosti o odborné vyjádření nebo kontrolní a revizní zprávy, 

znalecké posudky, odborná vyjádření, výsledky kriminalisticko-technické činnosti a usnesení o 

přiznání znalečného, 

l) jiné listinné důkazy (například protokol o konfrontaci, protokol o vyšetřovacím pokusu, výpisy 

z bankovního účtu), 

m) dokumentace k adheznímu řízení (například poučení poškozených, vyčíslení škody, zajištění 

nároku poškozeného na náhradu škody), 

n) podklady pro posouzení osobních poměrů podezřelého nebo obviněného (při více osobách 

seřadit v abecedním pořadí podle příjmení), 

o) ostatní procesní dokumenty, například vyrozumění obhájce o úkonech, záznamy o kontrole 

korespondence, záznamy o nahlédnutí do spisu a o odepření nahlédnutí, záznamy  

o prostudování spisu, návrhy na doplnění vyšetřování a jejich případná odmítnutí, 

p) závěrečná zpráva s návrhem na podání obžaloby nebo jiné rozhodnutí v trestní věci; 
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doklad stvrzující, že byl dokument doručen, se pevně připojí k dokumentu, jehož doručení 

prokazuje; prokazuje-li doručení více než jednoho dokumentu, připojí se k jednomu z nich 

doklad stvrzující doručení a ke každému dalšímu dokumentu jeho kopie ˮ (7). 

U některých dopravních nehod, z výše tří popsaných případů, nemusí spisový materiál 

obsahovat všechny položky, naopak u některých dopravních nehod může být ve spisovém 

materiálu přiložen jakýkoliv další důkazní materiál sloužící k objasnění dopravní nehody (např. 

záznam z kamerového systému města) (6). 

 

2.3.  Hloubková analýza dopravních nehod 

Analýza dopravních nehod (dále jen HADN) je multidisciplinární expertízou. Základními členy 

týmu HADN patří zástupce dopravní policie, odborník na automobilovou techniku, specialista 

na dopravní infrastrukturu především z hlediska bezpečnosti provozu, lékař a psycholog. Každý 

vyšetřovací tým musí mít svého vedoucího a musí být ustanoven ještě před dopravní nehodou. 

Informace o nehodě je týmu obvykle podána pracovníky Integrovaného záchranného sytému. 

Vedoucí vyšetřovacího týmu se musí ujistit, že určitá nehoda, kam byli přivoláni, spadá  

do vybraného kritéria (většinou se jedná o nehodu se zraněním). Vyšetřovací tým přebírá 

veškerou zodpovědnost za zdokumentování místa dopravní nehody, jakmile se první člen 

dostaví na místo nehody (8, s. 21).  

 

2.3.1. Postupy místního šetření HADN 

Vychází se z postupů běžně používaných Policií ČR a znalci v oboru analýzy dopravních nehod. 

Tyto postupy jsou navíc doplněny o činnosti čistě výzkumného charakteru. Prvním  

a nejdůležitějším vstupem pro veškerou následnou činnost je provedení místního šetření, které 

je potřeba provádět kvalitně a přesně a věnovat mu patřičnou pozornost. Než získat data 

nesprávná, je lepší uvést, že nebyla získána vůbec. Typickým příkladem je, když se v průběhu 

místního šetření změní počasí, např. se rozprší, - tehdy není relevantní údaj např. o teplotě 

vozovky (9, s. 13).  

Místní šetření zahrnuje především:  

• pořízení fotodokumentace místa dopravní nehody s důrazem na dopravní prostředí 

a také na všechny relevantní stopy vzniklé nehodovým dějem, 

• pořízení fotodokumentace zúčastněných vozidel, 
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• kompletní zaměření dopravního prostoru a postavení vozidel a vyhotovení okótovaného 

nákresu místa dopravní nehody. Přitom se využije buď pozemní měření např. 

trojúhelníkovou metodou, nebo lze rovněž využít technologií pro vytváření 

digitalizovaného modelu terénu, jako jsou totální stanice, GNSS apod., 

• provedení všech měření ve vztahu k dopravnímu prostředí (např. teploty vozovky, 

teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, měření adheze povrchu vozovky apod., 

• provedení ohledání dopravní techniky (měření rozměrů vozidel, deformací, zjištění typu 

vozidla, dokumentace použitých pneumatik, aktivace zádržných systémů apod.).  

Pro postup při ohledání vozidla je nutno také zajistit, aby byly respektovány pokyny 

policie a HZS a zejména je třeba zajistit dodržení platné legislativy ve vztahu k majetku 

třetích stran, 

• poskytnutí krizové intervence účastníkům dopravní nehody, je-li to třeba a nejeví-li tito 

účastníci známky zranění. Krizovou intervenci poskytuje psycholog, se souhlasem 

policie nebo HZS, bez jejich souhlasu ji může poskytnout pouze, pokud si to účastník 

nehody vyžádá sám nebo pokud na místo ještě nedorazila policie a psycholog 

výzkumného týmu zhodnotí, že krizová intervence je nezbytná, 

• získání údajů o účastnících dopravní nehody. Údaje jsou získány formou 

psychologického rozhovoru a vyplněním příslušného dotazníku, 

• získání popisu nehodové události od Policie ČR (zejména směry příjezdu vozidel, počet 

cestujících v jednotlivých vozidlech apod.).  

• získání prvotního názoru policie na příčinu vzniku dopravní nehody. Určením příčiny 

vzniku dopravní nehody se zabývá výzkumný tým v analytické části zpracování 

každého případu, měl by však, pokud je k tomu čas, vytvořit prvotní hypotézu již při 

místním šetření. Názor policie je přiložen do databáze a slouží k porovnání (9, s. 13-

14). 

 

2.3.2. Rekonstrukce – analýza nehodového děje 

Rekonstrukce nehodového děje se provede pouze v případě, že byl získán dostatek dat a bylo 

dosaženo požadovaného stupně k provedení rekonstrukce. Rekonstrukce se provádí  

graficko-početní metodou a následně se vytvoří simulace průběhu dopravní nehody, aby bylo 

možno rekonstrukci s ohledem na získané vstupní údaje považovat za co nejvíce 

pravděpodobný průběh nehodového děje (9, s. 18).  
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2.3.3. Výstupy z HADN 

Výstupy HADN mají široké uplatnění v oblasti technické, vědecké i legislativní.  

Výzkumné využití: 

• věda a výzkum, vývoj experimentálních zařízení pro zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu – např. prvky pasivní i aktivní ochrany posádky nebo chodců, 

• uplatnění pro medicínský výzkum, 

• statistika, sledování závislostí, možnost konfigurace velkého množství sledovaných 

závislostí, protože při každé dopravní nehodě je získáno velké množství údajů, 

• získání nových poznatků a souvislostí vedoucích ke vzniku dopravních nehod. 

Využití v praxi: 

• konkrétní podněty a doporučení pro správce komunikací, které vyplynou z analýzy 

dopravní infrastruktury, vedoucí k odstranění rizik či nehodových lokalit jako 

takových, 

• podněty na zlepšení konstrukčních a technických parametrů vozidel pro konstruktéry 

dopravní techniky, 

• podněty pro politiku výchovy účastníků silničního provozu, školení řidičů, profesní 

školení, 

• výstupy HADN již byly uplatněny a lze je uplatnit při tvorbě legislativy na národní  

i evropské úrovni, 

• výstupy HADN lze použít pro návrhy a revize technických norem a předpisů, 

• hodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020, 

• hodnocení požadavků a návrhů projektů na opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu (9, s. 20). 

 

2.4.  Fotodokumentace 

Fotodokumentace je nezbytnou součástí dokumentace dopravní nehody. Fotografie zajišťují 

obraz nehodové události a okolností. Fotodokumentace slouží k následnému šetření dopravní 

nehody, a proto je potřeba klást velký důraz na kvalitu těchto fotografií. V případě pořízení 

nekvalitní fotodokumentace, může tato dokumentace zapříčinit vypracování nekvalitního 

znaleckého posudku. Špatně pořízená fotodokumentace je v trestním řízení vážnou chybou  

a nelze ji odstranit jinými důkazními prostředky (10, s. 303-304). 
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Důležité je si dělat poznámky ke každé fotografii např. vzdálenost. U detailních fotografií  

si zapisovat dodatečné informace, které objasní, o jaký objekt se jedná nebo jaký detail  

na fotografii hledat. Pro vyjádření velikosti objektů je dobré na fotografii porovnat s jiným 

předmětem např. metrem, mincí apod. (8, s. 61-64). 

Fotografie musí být pořizovány tak, aby zachycovaly číselné označení jednotlivých stop  

a objektů na místě dopravní nehody. Při pořizování fotografií je potřeba postupovat:  

• s potřebnou rychlostí z důvodu možnosti znehodnocení stop. Nejdříve se zachycují 

stopy, předměty, situace, které by mohli zaniknout,  

• s předešlou rozvahou a především systematicky, aby nedošlo při ohledání k narušení 

objektů, popřípadě aby některé významné objekty nebyly opomenuty (4, čl. 33). 

Místo dopravní nehody by se mělo vždy fotografovat v původním nezměněném stavu,  

ke kterému může dojít v důsledku ohledání. I když se v praxi stává, že po příjezdu policie jsou 

stopy pozměněny nebo zničeny. U všech nehod by se při příjezdu měly pořídit fotografie 

příjezdu zúčastněných stran na místo nehody a zachytit tak viditelnost. Při pořizovaní fotografii 

se nefotografují oběti, pouze v případě, pokud se to jeví důležité pro další vyšetřování. 

Registrační značky vozidel mohou být na fotografiích vidět, pokud se ale budou fotografie 

zveřejňovat, musí být vymazány veškeré detaily, které by mohli sloužit k identifikaci osob 

a věcí. Místo nehody se fotografuje ve směru příjezdu každé zúčastněné strany ve vhodných 

intervalech od místa střetu. Celková fotografie místa nehody by měla zobrazit polohu vozidel 

po nehodě, polohu k sobě navzájem na silnici a ve vztahu k orientačním bodům na mapě  

a v nákresech. Důležité je na fotografiích zachytit výchozí bod měření – VBM (8, s. 61-64).      

Obecný postup při pořizování fotodokumentace:  

• orientační fotografie – zobrazuje teritoriální umístění místa dopravní nehody, 

zachycují charakteristiku prostředí,  

• celkové situační fotografie – poskytují náhled na stav místa dopravní nehody před 

ohledáním. Provádí se několik záběrů z různých směrů tak, aby byly zachyceny všechny 

předměty, které souvisí s ohledáním a vznikem dopravní nehody, někdy se provádí  

z vyvýšeného stanoviště,  

• polo-detailní fotografie – zobrazují nejvýznamnější úseky místa ohledání dopravní 

nehody, tj. stopy a jejich vzájemnou polohu s okolním prostředím nebo vozidly.  

Z fotografií musí být zřejmé, ve kterých místech se stopy nebo předměty na místě 

dopravní nehody nacházely,  
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• detailní fotografie – zobrazují jednotlivé stopy nebo předměty. Fotografují se vždy  

s přiloženým číslem stopy a s přiloženým fotografickým měřítkem,  

• celkové přehledné fotografie – tyto fotografie se pořizují nakonec, až po ohledání 

místa dopravní nehody a po označení jednotlivých stop nebo předmětů čísly.  

Na fotografiích je zachyceno rozmístění všech stop a předmětů s fotografickými čísly 

na místě dopravní nehody. Fotografuje se celé místo dopravní nehody, obvykle ze 

stejných nebo obdobných míst jako se pořizují fotografie celkové situační. 

Kromě celkových záběrů místa dopravní nehody se pořizují i záběry z bezprostřední blízkosti 

tak, aby zřetelně zachycovaly důležité podrobnosti a příčinné souvislosti např. VIN vozidla, 

poloha ovládacích prvků vozidla, tachometru, poškození interiéru, ostatní oddělené části 

vozidla apod. (4, čl. 34). 

Obecné zásady pro pořizování fotodokumentace: 

• optická osa objektivu fotoaparátu musí být při fotografování kolmá k rovině stopy,  

• fotografie se pořizují z takových vzdáleností, aby byl co nejvíce využit formát 

fotoaparátu. Je nutné fotografie pořizovat s dostatečnou hloubkou ostrosti,  

• stopy se fotografují s přiloženým fotografickým měřítkem a fotografickým číslem,  

aby bylo možné jejich pozdější přezkoumání,  

• fotografické měřítko se při fotografování umístí do roviny rovnoběžné se stopou,  

aby na fotografii nedošlo ke zkreslení rozměrů stopy,  

• fotografické měřítko a fotografické číslo jsou v záběru situovány tak, aby nezakrývaly 

stopy, 

• číselné označení stop na fotografiích musí korespondovat s označením stop v protokolu 

o nehodě v silničním provozu, náčrtku i plánku dopravní nehody (4, čl. 36). 

Fotodokumentace vozidla: 

• každé vozidlo je foceno zepředu, zezadu, z obou stran bez ohledu na pozici nebo rozsah 

škod, 

• poškození, ze směru nárazu a ze stran tak, aby bylo zřejmé místo, rozsah a velikost škod, 

• otevřené dveře na straně řidiče i spolucestujících tak, aby byla vidět velikost stlačeného 

a sraženého prostoru, 

• pneumatiky, detailní záběry, 
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• detaily škod – stopy vozidla zanechané na druhém vozidle, stopy otisku hlavy, 

bezpečnostní pásy, deformace volantu, volné objekty ve vozidle apod.  

Na označování nebo ukazování takovýchto objektů se používají magnetické šipky, nálepky, 

barevné pásky nebo měřící pásky (8, s. 62-63). 

Pro kvalitní fotodokumentaci je také důležité mít správně nastavený fotoaparát, proto  

by se měly měnit expoziční podmínky, jako je čas expozice, velikost clony, citlivost fotoaparátu 

apod. podle aktuálních podmínek. V případě snížené viditelnosti je potřeba zajistit dostatečné 

osvětlení místa dopravní nehody. Také se využívají speciální režimy fotografování, jako jsou 

makro a mikro fotografie, které slouží k pořizování drobných detailů. 

2.5.  Způsoby měření 

Měření na místě dopravní nehody je považováno za jednu z nejdůležitějších a nejnáročnějších 

činností. Měření musí být prováděno k vhodně zvoleným výchozím a pomocným bodům, které 

mají trvalou hodnotu a umožní měření reprodukovat (nikoliv sloupky, vodorovné značení, 

vyústění komunikace apod.) (11, s. 20-21).  

V praxi se využívají tři základní metody: 

2.5.1. Metoda pravoúhlého měření 

Metoda pravoúhlého měření spočívá ve vztyčování kolmic na přímce k měřeným bodům. 

Měřený prostor se označí nejméně dvěma body (podle rozsahu, může jich být více), které  

se spojí přímkou. Jednotlivé body (stopy, postavení vozidel, místo střetu atd.) na místě dopravní 

nehody jsou pak na kolmici k vzniklým úsečkám měřeny. Tato metoda je prostorově náročná, 

není vhodná k měření členitých vozovek (zatáčky apod.). Naopak je vhodná pro krátké, rovné 

úseky (10, s. 300). 

 
Obrázek 1: Pravoúhlé zaměření vozidla a stopy (11, s. 21) 
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2.5.2. Měření průsečnou metodou 

Měření průsečnou metodou spočívá v zaměřování bodů místa dopravní nehody ke dvěma 

pevným bodům, zpravidla se jedná o VBM, stanoveným poblíž vyměřovaných bodů. Měřený 

bod je určený nejméně dvěma mírami od VBM. Při prostorově rozsáhlých nehodách je vhodné 

si určit více bodů VBM, aby vzdálenosti nebyli zbytečně příliš velké (10, s. 300).  

2.5.3. Měření trojúhelníkovou metodou 

Metoda trojúhelníkového měření spočívá v tom, že se prostor obsahující body pomyslně 

pokryje sítí trojúhelníků a všechny tyto vzniklé délky se změří. Všechny body musí být 

důkladně značeny, jinak dochází k chaosu v měření. Způsobů pro konstrukci trojúhelníků  

je více, avšak v praxi se nejvíce osvědčila konstrukce trojúhelníků pomocí tří stran. Měření úhlu 

na místě dopravní nehody je totiž značně náročné. Tato metoda je vhodná k měření členitých 

úseků (10, s. 300-301).  

 
Obrázek 2: Trojúhelníkové zaměření stopy (11, s. 21) 

 

Každá z uvedených metod má své výhody a nevýhody, proto se využívá kombinace všech tří 

metod, podle situace na místě dopravní nehody.  

2.5.4. Zvláštní případy měření 

Výjimečně je potřeba provést vyměření silničních svahů, sklonů vozovek, příkopů, klopených 

zatáček, případně nepravidelných silničních profilů. Pro všechny tyto typy měření se využívá 

obdobná metoda. Nejdřív se musí určit nejvyšší profilové místo na vozovce, na které se položí 

jeden konec latě. Lať se ustálí do vodorovné polohy a na druhém konci se změří její vzdálenost 

od profilu vozovky. Takto se postupuje po metrových vzdálenostech (10, s. 301).  

Existují však geodetické přístroje, kterými lze tato měření provést. Avšak policie České 

republiky není vybavena touto technikou. Proto většinou tato měření jsou prováděna  

až po přizvání znalce.  
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Geodetické měřicí přístroje: 

• teodolit, 

• totální stanice, 

• GPS / GNSS, 

• laserové dálkoměry, 

• 3D skener (11, s. 21). 

2.6.  Druhy brzdných stop  

Existuje mnoho speciálních termínů, které jsou používány při dokumentaci a následné analýze. 

Proto je důležité, aby odborníci používali stejnou terminologii při popisu stop pneumatik. 

Existuje hodně různých typů stop pneumatik, odborník musí být schopen je rozpoznat a určit, 

o který typ se jedná. Nesprávně nebo nepřesně zdokumentované stopy mohou zapříčinit 

komplikace při následné analýze či rekonstrukci události (10, s. 202). 

2.6.1. Jízdní stopa pneumatiky   

Tato stopa vzniká, pokud se kolo otáčí, odvaluje po vozovce s tvrdým nebo měkkým, sypkým 

povrchem, nezpevněné i zpevněné krajnici, trávě, blátě, sněhu apod. Stopa vzniká bez skluzu 

či smyku, kdy v podstatě dochází pouze k otisku dezénu běhounu na podložku. Kvalita stop 

závisí nejen na povrchu vozovky, ale také na konstrukci a hmotnosti vozidla a v neposlední 

řadě také na stavu pneumatik a jejich nahuštění (10, s. 202). 

 
Obrázek 3: Jízdní stopa (12) 
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2.6.2. Brzdná stopa pneumatiky 

Brzdná stopa vzniká otěrem pneumatiky o podložku, pokud je kolo brzděno se skluzem, který 

ale nedosáhl 100 % (kolo nebylo zablokováno), kolo si zachová směrovou stabilitu, to znamená, 

že nedošlo ke smyku kola. V zanechané stopě jsou vidět figury a drážky dezénu, tj. pruhy bez 

otěru pryže pneumatiky. Při zanechání této stopy je dosahováno největší intenzity zpomalení. 

Však rozpoznání brzdných stop od stop blokovacích je velmi obtížné a vyžaduje velké 

zkušenosti a praxi. Tvar vzorku pneumatiky je větší než ve skutečnosti, při jízdě na měkkém 

povrchu jsou stopy hlubší a výraznější než stopy jízdy. Je to způsobeno díky přitlačování 

vozidla k vozovce při brzdění (10, s. 203). 

2.6.3. Blokovací stopa pneumatiky 

Blokovací stopa vzniká při zablokování brzděného kola, tj. při 100 % skluzu, ale kolo  

si zachová směrovou stabilitu, přímý směr a nedojde k bočnímu smyku kola. Ve stopě jsou 

patrné pruhy po otěru pryže, ale bez rozeznání figur a drážek dezénu. Při vzniku této stopy také 

dochází k poškození pneumatiky. Tyto stopy mají velkou vypovídající hodnotu pro výpočet 

rychlosti vozidla. U blokovací stopy je nutné zjistit její délku a průběh, u vozovky potom 

zjišťujeme její sklon. Jako další body zájmu, které je nezbytné určit, jsou stav pneumatik, 

účinnost brzd a zatížení vozidla (10, s. 203). 

 
Obrázek 4: Blokovací stopy (12) 
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2.6.4. Blokovací stopy pneumatiky vozidla se systémem ABS 

Systém ABS zabraňuje blokování kola, v tomto důsledku obvykle vozidlo s ABS obvykle na 

vozovce nezanechává výraznou blokovací stopu. Zanechá pouze určitý druh stopy na vozovce 

v závislosti na jakosti a stavu povrchu vozovky, povětrnostních podmínkách, jakosti a stavu 

běhounu pneumatiky a rychlosti jízdy. Tyto stopy jsou velmi těžce viditelné  

a dokumentovatelné (10, s. 205). 

 
Obrázek 5: Blokovací stopy se systémem ABS (23) 

 

2.6.5. Smykové stopy pneumatiky 

Smyková stopa vznikne při ztrátě směrové stability kola, tzv. bočním smyku. Nejčastějším 

důvodem vzniku stop smyku je rychlá jízda v zatáčce, prudké brzdění nebo prudký manévr 

volantem. Smyk mohou zapříčinit také špatně nahuštěné pneumatiky, popřípadě jejich sjetý 

dezén. U kola mohou nastat tři situace: 

i. Smyková stopa kola – bez akcelerace nebo brzdění   

 
Obrázek 6: Smyková stopa kola, které se pouze odvaluje (10, s. 206) 
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ii. Smyková stopa kola brzděného kola 

 
Obrázek 7: Smyková stopa brzděného kola (10, s. 207) 

 

iii. Smyková stopa kola při akceleraci 

 
Obrázek 8: Smyková stopa kola při akceleraci (10, s. 208) 
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3. REŠERŠE V OBLASTI SNÍMACÍ TECHNIKY POUŽÍVANÉ 

PŘI DOKUMENTACI MÍST DOPRAVNÍCH NEHOD 

Tato kapitola se zabývá snímací technikou používané při dokumentaci míst dopravních nehod. 

Kapitola je rozdělena do dvou částí, první část se bude zabývat snímací technikou, kterou  

je vybavena policie České republiky, a druhá část rozšířenou technikou, kterou lze při dopravní 

nehodě použít k dokumentaci. 

3.1.  Snímací technika Policie České republiky  

Na základě rozhovoru s policistou dopravního oddělení Jihomoravského kraje. Bylo zjištěno, 

že policie je vybavena touto technikou: 

• digitální fotoaparát Canon EOS 450D, 

• měřicí kolečko, 

• měřicí pásmo, 

• metr, 

• speciální vozidlo se zabudovaným reflektorem, 

• drobné nářadí a příslušenství.  

3.1.1. Digitální fotoaparát Canon EOS 450D 

Canon EOS 450D (dále EOS 450D) patří do skupiny digitálních zrcadlovek. EOS 450D  

je osazený CMOS snímačem o velikosti 22.2 x 14.8 mm a rozlišení 12.2MPix. Klasicky se jedná 

o snímač s poměrem stran 3:2, z jeho velikosti vyplývá i crop faktor 1.6x. Rozlišení 12.2Mpix 

je dostatečné na tisk plakátů a zvětšenin, takže z hlediska rozlišení není uživatel nijak omezen. 

Fotografie lze ukládat v různých velikostech (rozlišení): 

• 12.2MPix: 4272x2848 (střední komprese, nízká komprese, RAW, RAW+JPG), 

• 6Mpix: 3088x2056 (střední komprese, nízká komprese), 

• 3Mpix: 2256x1504 (střední komprese, nízká komprese) (14). 

Je možné fotografovat do RAWu nebo do RAWu simultánně s JPGem. V případě JPGu  

je na výběr ze dvou úrovní kompresí – tomu pak odpovídá i datová velikost fotografií. Hledáček 

je optický a umožňuje dioptrickou korekci v rozmezí -3 až +1 dioptrie. Rozměr hledáčku  

je 19 mm a zvětšení je 0.87. Hledáček má pokrytí 95 % a je vyroben ze zrcátek (ne z optického 

hranolu, jak tomu bývá u profesionálních fotoaparátů). 
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Obrázek 10: Canon EOS 450D zadní část (14) 

EOS 450D používá 9 zaostřovacích bodů - možné je ostřit buď při použití všech, nebo si lze 

vybrat jen jeden konkrétní. Autofokus pracuje v módech: 

• One Shot - jednorázové ostření (po namáčknutí spouště je zaostřeno), 

• AI Focus - inteligentní ostření (po namáčknutí spouště je zaostřeno a v případě změny 

vzdálenosti od zaostřeného předmětu autofokus přeostří), 

• AI Servo - kontinuální ostření (autofokus stále přeostřuje, například namíříme-li na něco 

jiného) (14). 

Měření expozice nabízí také několik variant: 

• poměrové měření,  

• částečné měření, 

• bodové měření, 

• celoplošné měření se zdůrazněným středem. 

Další vlastnosti a funkce: 

• funkce Life View (živý náhled na LCD displeji při fotografování), 

• protiprachový filtr, 

• zápis fotografií na SD nebo SDHC paměťové karty. 

• rozsah závěrky 1/4000 - 30 sekund + režim Bulb. 

• krokování kompenzace expozice 1/2 nebo 1/3 EV. 

• sériové snímání rychlostí 3.5 snímků za sekundu v sérii 53 snímků. 

• citlivost ISO v rozmezí 100-1600. 

• české menu. 

• výdrž na jedno nabití 500 snímků (dle normy CIPA). 

• tělo z plastu o hmotnosti 475 gramů (14). 

 

 

 

 

Obrázek 9: Canon EOS 450D (14) 
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Obrázek 13: Policejní vozidlo s teleskopickým reflektorem (16) 

3.1.2. Měřící kolečko, pásmo a metry 

Měřící kolečko je pomůcka pro měření kratších i delších vzdáleností na zemi. Vynuluje se 

počítadlo, položí se kolečko na počáteční bod měření. Počítadlo ukazuje vzdálenost od počátku 

měření. Mohou být s digitálním LCD displejem nebo mechanickým tachometrem.  

Pásma a metry slouží k měření především kratších vzdálenosti. Rozdíl mezi pásmem není ani 

tak v délce, desetimetrové pásmo může být řazeno mezi měřící pásma, ale taky mezi svinovací 

metry, hlavním rozdílem je tvar pásu a zpětné navíjení. Pásma mají pás plochý a navíjí se ručně, 

zatímco metry mají pás příčně prohnutý a navíjí se pomocí pera ukrytého v pouzdře. 

      
Obrázek 11: Měřící pásmo (15)    Obrázek 12: Svinovací metr (15) 

 

3.1.3. Policejní vozidlo s teleskopickým reflektorem 

 

Toto speciálně vybavené vozidlo slouží policii 

při snížené viditelnosti při dopravních nehodách 

k osvětlení místa dopravní nehody, např. v noci, 

v mlze, při sněžení apod. Veliký význam tohoto 

reflektoru je při kvalitě pořizování fotografií. 

Vůz je ještě vybaven LED světelným panelem, 

na který lze nastavit libovolné dopravní značení.   
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3.1.4. Drobné nářadí a příslušenství  

Mezi další pomůcky k měření lze zařadit – měřič tlaku v pneumatikách, měřič hloubky dezénu, 

lepicí páska, identifikační čísla stop, značkovací spreje, kapesní svítilna, skládací latě, 

magnetické značky apod. 

    
Obrázek 14: Značkovací sprej (15)   Obrázek 15: Značkovací vozík (15) 

 

3.2.  Speciální snímací technika 

3.2.1. Termokamera 

Termokamera pracuje na principu bezdotykového měření teploty. Všechny předměty, jejichž 

teplota je větší, než absolutní nula vyzařují elektromagnetické záření, což jsou všechny 

existující předměty (17). 

Emisivita: 

„Když hovoříme o tepelném záření, musíme se zmínit o emisivitě. Emisivitu lze chápat jako 

efektivitu vyzařování. Nejvyšší emisivita je u tzv. černého tělesa, což je těleso, které pohlcuje 

veškeré na něj dopadající záření. U reálného tělesa je emisivita vždy menší než jedna. V praxi 

to znamená, že takové těleso při stejné povrchové teplotě jako má černé těleso, vyzáří méně 

tepelného záření“ (17). 

Velikost emisivity měřeného povrchu podstatným způsobem ovlivňuje výsledek měření 

termokamerou. Je-li nastavena nesprávně, mohou být výsledky měření zavádějící. Na snímku 

je povrch, jehož povrchová teplota je konstantní, ale vlivem odlišné emisivity nasprejovaného 

nápisu je jeho povrh zdánlivě chladnější (17).  
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Obrázek 16: Velikost emisivity (17) 

 

Tímto způsobem lze termokamery využít pro zkoumání stop v oblasti infračerveného záření. 

Měření termokamerou je závislé na rychlém zkoumání a měření stop, protože ve velmi krátkém 

časovém úseku dochází k chladnutí stop, tím pádem dochází ke ztrátě brzdné stopy.  

3.2.2. Geodetické přístroje 

K měření délek pomocí vhodně zvolených bodů je možné použít geodetické přístroje.  

Jako jsou: 

• Teodolit – přesné měření pomocí vodorovných a svislých úhlů, 

• Totální stanice – jsou to vlastně teodolity s dálkoměrem a softwarem, který data 

vyhodnotí, 

• GPS / GNSS – pomocí signálu družic lze určit polohu s velkou přesností, 

• Laserové dálkoměry – pomocí laseru změří přesnou vzdálenost od bodu kde se nachází. 

 
Obrázek 17: 1 - teodolit, 2 - GNSS, 3 - totální stanice, 4 - laserový dálkoměr (18) 
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3.2.3. 3D skener 

3D skenery jsou kompaktní, přenosné, snadno použitelné a mohou zachytit 3D snímky povrchu 

ve 3D videu. Díky tomu jsou skenery víceúčelovým zařízením, které může být použito ve stále 

více oblastech moderního života. 

Ruční 3D skenery se staly nepostradatelnými nástroji pro odborníky forenzních věd 

a kriminalistiky. Mohou být použity k provedení podrobné studie místa činu a následně 

provádět experimenty, které pomohou zajistit autentickou rekonstrukci zločinu. 

Odborníci na dopravní nehody mohou použít 3D technologii pro shromažďování 

a uchovávání 3D obrazů poškozených vozidel. To jim pomáhá provést podrobnou studii 

a slouží k přesnějšímu posouzení povahy a příčin nehody (19). 

 
Obrázek 18: Ruční 3D skenery (19) 

3.3.  Kalibrace 

„Kalibrace je podle TNI 01 0115 (Mezinárodní metrologický slovník) činnost, která  

za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny  

s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými 

nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání 

výsledku měření z indikace“ (20). 

Kalibrací se zabývá český metrologický institut. Každý přístroj, který se používá k měření míst 

dopravních nehod, musí být kalibrován. Přístroje by měly být znovu kalibrovány po určitém 

časovém úseku (20). 
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4. NÁVRH MĚŘENÍ 

Kapitola návrh měření popisuje postup měření a zařízení, kterými byl pokus proveden. Kapitola 

je rozdělena do dvou podkapitol. Na první podkapitolu Postup měření a druhou podkapitolu 

Použitou snímací techniku. 

4.1.  Postup měření     

4.1.1. Druh vozovky 

Pro měření byla vybrán asfaltový povrch vozovky. Asfaltová směs se vyrábí z ropy a je to 

termoplastický výrobek, jehož chování a konzistence jsou silně závislé na teplotě, přičemž za 

běžných ročních teplot ve střední Evropě je asfalt v pevném stavu. Při zahřátí na teplotu vyšší 

než 120 °C  je možné běžný silniční asfalt přečerpávat, přepravovat a používat. Z více než 1300 

celosvětově známých druhů ropy je pouhých 10 % vhodných k výrobě asfaltu podle norem EU 

(13).   

Konkrétně se bude jednat o tři asfaltové vozovky, které jsou rozdělené podle stáří:  

• nový asfalt (do 1 roku), 

• středně dobý asfalt (2-5 let)  

• starý asfalt (více jak 5 let). 

4.1.2. Stanoviště pořízení fotografií 

U všech pokusů byly stanovena místa, odkud byly pořízeny fotografie brzdných stop, které byly 

rozděleny v podélném směru po 5 metrech, a to na 5 m, 10 m a 15 m za vozidlem po zastavení,  

viz schéma 1 a 2 na další straně.  

Na každém stanoveném místě bylo 5 dalších pozic v příčném směru:  

• 1 m od levé stopy vozidla,  

• na levé stopě vozidla, 

• ve středu stop vozidla,  

• na pravé stopě vozidla,  

• 1 m od pravé stopy vozidla.  
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Obrázek 19: Schéma stanovišť 1 (vlastní zpracování) 

 

 
Obrázek 20: Schéma stanovišť 2 (vlastní zpracování) 

 

Na všech stanovištích byly pořízeny fotografie ze tří výškových úrovní:  

• v úrovni očí (cca 170 cm),  

• v úrovni pasu (cca 90 cm),  

• v úrovni kolen (cca 40 cm).  

 
Obrázek 21: Schéma výškových úrovní (vlastní zpracování) 
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4.2.  Použitá snímací technika při měření 

K měření byla využita následující technika: 

• Kolečko měřičské NESTLE, 

• XL meter PRO GAMMA, 

• Termokamera FLIR E60, 

• Fotoaparát CANON EOS 1300D. 

4.2.1. Kolečko měřičské NESTLE 

Měřičské kolečko bylo využito k určení stanovišť při měření. Kolečko je majetkem VUT, 

Ústavu soudního inženýrství a je vedeno pod identifikačním číslem: SAP:00100086437-0000. 

4.2.2. XL meter PRO GAMMA 

Měřící přístroj XL meter byl využit k měření zpomalení, rychlosti, času brzdění a určení brzdné 

dráhy.  XL meter je majetkem VUT, Ústavu soudního inženýrství a je veden  

pod identifikačním číslem: SAP:00100086918-0000. 

4.2.3. Termokamera FLIR E60 

Termokamera byla použita k pokusu o zachycení a zaměření brzdných stop pomocí rozdílné 

emisivity na vozovce. Termokamera je majetkem VUT, Ústavu soudního inženýrství  

a je vedena pod identifikačním číslem: SAP:000000319119-0000. 

4.2.4. Fotoaparát CANON EOS 1300D 

Fotoaparát byl využit k pořízení fotodokumentace brzdných stop. Fotoaparát Canon EOS 

1300D je ve srovnatelné kvalitě s fotoaparátem Canon EOS 450D, která používá Policie ČR.    

Parametry fotoaparátu Canon EOS 1300D 

• APS-C CMOS snímač s rozlišením 18Mpix, 

• Optický hledáček s 95 % pokrytím a dioptrickou korekcí -2,5 až +0,5 dioptrie, 

• 7,5 cm LCD displej s rozlišením 920 000 bodů, 

• 9 ostřících bodů autofokusu, 

• měření expozice: poměrové, částečné ve středu, celoplošné, 

• rozsah závěrky 1/4000 - 1/30 s., 

• sekvenční snímání rychlostí 3 snímky za sekundu, 

• rozsah citlivosti ISO 100 – 12800, 

• full HD video 1920 x 1080, 29.9 fps,  

• menu v češtině, 

• rozměry 129 x 101 x 78 mm, hmotnost 485 g. (21).  
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5. PROVEDENÍ MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ 

JEDNOTLIVÝCH POSTUPŮ, VČETNĚ VLIVŮ 

ELEKTRONICKÝCH ÚPRAV SNÍMKŮ 

Tato kapitola se zabývá provedenými pokusy a úpravou fotodokumentace ke zlepšení kvality 

viditelnosti brzdných stop. Kapitola je rozdělena do více dílčích podkapitol, které jsou 

zaměřeny na identifikaci vozidla, místa provedení pokusů, naměřené hodnoty 

a elektronickou úpravou snímků. 

5.1.  Parametry vozidla 

Tabulka 1: Parametry vozidla (vlastní zpracování) 

Pro pokus bylo vybráno vozidlo Mercedes 

Benz A150. Vozidlo je vybaveno 

asistenčním systémem ABS. Výbava 

vozidla je výrobcem označována jako 

standardní. Výbava na vozidle je kompletní 

a odpovídá údajům výrobce. Vozidlo nemá 

žádné prvky mimořádné výbavy. Na 

vozidle při provedení pokusu byly zimní 

pneumatiky Continental WinterContact 

85/65 R15 88T. Vozidlo je způsobilé 

k provozu a má platné osvědčení o TP.  

 Tabulka 2: Parametry pneumatik (vlastní zpracování) 

Parametry vozidla 

Název: Mercedes-Benz 

Obchodní značení: A150 

Druh vozidla: Osobní vozidlo 

Barva: Stříbrná  

Rok výroby: 2007 

Druh motoru: Zážehový 

Druh karoserie: Combi 

Zdvihový objem 1 498 cm3 

Maximální výkon: 70 kW | 5 200 ot/min 

Max. točivý moment: 140/3 500 - 4 000 Nm 

Poháněná kola: Přední 

Převodovka: 5-stupňová manuál 

Maximální rychlost: 175 km/h 

Zrychlení z 0 na 100: 12,6 s 

Provozní hmotnost: 1 225 kg 

Výška: 1 593 mm 

Šířka: 1 764 mm 

Délka: 3 838 mm 

Rozvor: 2 568 mm 

Rozchod vpředu: 1 556 mm 

Rozchod vzadu: 1 551 mm 

Parametry pneumatik na vozidle 

Výrobce: Continental 

Obchodní značení: WinterContact 

Druh pneu.: Zimní 

Šířka: 185 mm 

Profil: 65 % 

Typ pneu.: Radiální 

Průměr ráfku: 15"  

Index rychlosti: T (190 km/h) 

Index nosnosti: 88 (560 kg) 
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5.2.  Povětrnostní podmínky 

Pokusy byly provedeny dne 29. 3. 2018 v odpoledních a večerních hodinách. Obloha byla 

polojasná, foukal mírný vítr a teplota vzduchu dosahovala 12 °C v odpoledních hodinách  

a 7 °C ve večerních hodinách. Komunikace byla suchá, bez známek poškození. Pokusy byly 

měřeny vždy dvakrát na stejném místě, kdy se poprvé jednalo o měření ve dne za světla a druhé 

měření večer po tmě. 

 

5.3.  Pokus č. 1 

První pokus byl proveden na asfaltové komunikaci, která byla položena před 4 roky, proto bude 

dále označována jako komunikace se středně dobým asfaltem. Komunikace byla vybrána, 

protože je na odlehlém málo frekventovaném místě, je dostatečně dlouhá a lze na ni pokus 

uskutečnit. Jedná se o konec ulice Purkyňova, která se nachází v blízkosti Ústavu soudního 

inženýrství. Vybraný úsek je mírné do kopce, (stoupání cca 0,5 %) a proto bylo nutné správně 

kalibrovat XL meter. 

 
Obrázek 22: Místo pokusu č. 1 (22) 

 

Pokus č. 1 byl proveden a zdokumentován v 17:00, kdy byla teplota vzduchu 12 °C.  

Po druhé byl pokus zdokumentován a proveden, kvůli znehodnocení stop cizí osobou, v 21:30, 

kdy teplota vzduchu dosahovala 7 °C. 
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Hodnoty z XL meteru 

Tabulka 3: XL meter – světlo (vlastní zpracování)  Tabulka 4: XL meter – tma (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 
Graf 1: Podélné zrychlení pokus č. 1 - za světla (vlastní zpracování) 

 

 
Graf 2: Podélné zrychlení pokus č. 1 - za tmy (vlastní zpracování) 
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Graf podélného zrychlení - pokusu č. 1 za světla
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Graf podélného zrychlení - pokusu č. 1 za tmy

Brzdná dráha [Sb] 31,8 m 

Rychlost [v] 72,33 km/h 

Zpomalení [a] 8,48 m/s2 

Čas brzdění [Tbr] 2,8 s 

Brzdná dráha [Sb] 28,68 m 

Rychlost [v] 66,41 km/h 

Zpomalení [a] 8,86 m/s2 

Čas brzdění [Tbr] 2,64 s 
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5.4.  Pokus č. 2 

Druhý pokus byl proveden na komunikaci, která byla vystavěna na podzim roku 2017, takže se 

jednalo o nový asfaltový povrch. Tato komunikace se nachází v blízkosti nákupního centra NC 

Královo pole mezi dvěma kruhovými objezdy, kdy jeden kruhový objezd je uzavřený. Jelikož 

se jednalo o kratší úsek komunikace než u ostatních pokusů, byl tento pokus proveden v nižší 

rychlosti.   

 
Obrázek 23: Místo pokusu č. 2 (22) 

 

Pokus č. 2 byl proveden a zdokumentován v 18:00, kdy byla teplota vzduchu 11 °C.  

Po druhé byly stejné stopy z pokusu v 18:00 zdokumentovány v 20:30, kdy teplota vzduchu 

dosahovala 8 °C. 

Hodnoty z XL meteru 

Tabulka 5: Hodnoty z XL meteru pro pokus č. 2 (vlastní zpracování) 

Brzdná dráha [Sb] 13,51 m 

Rychlost [v] 52,1 km/h 

Zpomalení [a] 9,2 m/s2 

Čas brzdění [Tbr] 1,74 s 
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Graf 3: Podélné zrychlení pokus č. 2 (vlastní zpracování) 

 

5.5.  Pokus č. 3 

Třetí pokus byl proveden na asfaltové komunikaci, která byla vystavěna před víc než 5 lety, 

proto bude dále označována jako komunikace se starým asfaltem. Jedná se o ulici Divišova, 

komunikace se nachází vedle integrované střední školy automobilní v Brně.  

Pokus č. 3 byl proveden a zdokumentován v 18:30, kdy byla teplota vzduchu 11 °C.  

Po druhé byly stejné stopy z pokusu v 18:30 zdokumentovány v 20:00, kdy teplota vzduchu 

dosahovala 9 °C. 

Hodnoty z XL meteru 

Tabulka 6: Hodnoty z XL meteru pro pokus č. 3 (vlastní zpracování) 

Brzdná dráha [Sb] 22,1 m 

Rychlost [v] 65,14 km/h 

Zpomalení [a] 7,43 m/s2 

Čas brzdění [Tbr] 2,43 s 
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Graf podélného zrychlení - pokusu č. 2



43 

 

 
Graf 4: Podélné zrychlení pokus č. 3 (vlastní zpracování) 

 

 
Obrázek 24: Místo pokusu č. 3 (22) 

 

5.6.  Porovnání fotografií s elektronickou úpravou snímků 

Pro stanovení optimální pozice byl využit dotazník. Dotazník byl určený pro respondenty 

s určitou znalostí brzdných stop, proto nebyl cílen na kvantitu, ale na kvalitu. Dotazníku  

se zúčastnilo 33 respondentů, kteří měli za úkol vybrat nejvíce viditelnou stopu z pěti možných 

odpovědí, a to vždy z 1 m od levé stopy kola, na levé stopě, ve středu stop, na pravé stopě  

a 1 m od pravé stopy kola. Díky velké rozsáhlosti fotodokumentace, pro dotazování byly 

použity fotografie ze dvou pokusu za světla a ze dvou pokusů za tmy (konkrétně za světla 

pokusy č. 2 a 3, a za tmy pokusy č. 1 a 3). Výsledky dotazníku jsou obsaženy v příloze 1, 2  

a podrobněji v elektronické příloze. 
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Příklad z dotazníku – otázka č. 9 (pokus č. 2 | 15 m | 170 cm): 

 

Obrázek 25: Otázka č. 9 z dotazníku (23)  

Označte jen jednu elipsu. 

  1 m od LK     LK 

  S     PK 

  1 m od PK 
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Na základě dotazníku byly vybrány pozice ve směru stopy, které měly ve všech otázkách 

nejvíce odpovědí, až na jednu výjimku, která nastala chybou při dokumentaci pokusů a nebyla 

pořízena fotografie z pozice levé stopy kola 5 m za vozidlem z výškové úrovně kolen. (1. otázka 

v dotazníku). Následným subjektivním zhodnocením byla zobecněna jedna výšková úroveň, 

ze které lze ve všech vzdálenostech rozpoznat brzdnou stopu. 

Optimální pozicí pro dokumentaci brzdných stop byla vyhodnocena pozice ve směru osy 

stopy z výškové úrovně očí (cca 170 cm) ve všech stanovených délkách za vozidlem, a to jak 

za denního světla, tak večer za tmy. Pro elektronickou úpravu fotografií byly vybrány právě 

tyto snímky pořízené z těchto pozic. 

Dále byly použitelné fotografie ze všech výškových úrovní ve směru osy stopy vozidla z pozice  

5 m za vozidlem. Z pozice 10 m za vozidlem ve směru stopy byly použitelné fotografie 

z výškových úrovní očí a pasu. Z pozice 15 m za vozidlem, byly použitelné pouze fotografie 

z výškové úrovně očí. 

Použitelné fotografie z fotodokumentace na základě dotazníku: 

Pokus č. 2 za světla | 5 m za vozidlem  

   
Fotografie 1: Pokus č. 2 | 5 m | výškové úrovně – kolen, pasu, očí (23) 

Pokus č. 3 za světla | 5 m za vozidlem  

   
Fotografie 2: Pokus č. 3 | 5 m | výškové úrovně – kolen, pasu, očí (23) 
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Pokus č. 1 za tmy | 5 m za vozidlem  

   
Fotografie 3: Pokus č. 1 | 5 m | výškové úrovně – kolen, pasu, očí (23) 

 

Pokus č. 3 za tmy | 5 m za vozidlem  

   
Fotografie 4: Pokus č. 3 | 5 m | výškové úrovně – kolen, pasu, očí (23) 

Pokus č. 2 za světla | 10 m za vozidlem    

 
Fotografie 5: Pokus č. 2 | 10 m | výškové úrovně – pasu a očí (23) 

Pokus č. 3 za světla | 10 m za vozidlem    

  
Fotografie 6: Pokus č. 3 | 10 m | výškové úrovně – pasu a očí (23) 
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Pokus č. 1 za tmy | 10 m za vozidlem  

 
Fotografie 7: Pokus č. 1 | 10 m | výškové úrovně – pasu a očí (23) 

 

Pokus č. 3 za tmy | 10 m za vozidlem  

 
Fotografie 8: Pokus č. 3 | 10 m | výškové úrovně – pasu a očí (23) 

 

Pokusy č. 1, 2, 3 | 15 m za vozidlem 

 
Fotografie 9: zleva – pokus č 2, 3, 2, 3 | 15 m | výšková úroveň – očí (23) 

 

5.6.1. Elektronická úprava fotografií pomocí histogramu jasu 

Pro tuto úpravu byla použita volně dostupná aplikace GIMP 2 a byly použity snímky 

z optimální pozice, tedy z výškové úrovně očí ve směru osy stopy. Více podrobněji je tato 

úprava popsána v kapitole 5.7.2. 

  



48 

 

Pozice 5 m za vozidlem, úroveň očí – denní světlo 

 
Fotografie 10: Pokus č. 1 | LK ve směru stopy | 5 m | 170 cm (23) 

 

 
Fotografie 11: Pokus č. 3 | PK ve směru stopy | 5 m | 170 cm (23) 
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Fotografie 12: Pokus č. 2 | PK ve směru stopy | 5 m | 170 cm (23) 

 

 
Fotografie 13: Elektronická úprava fotografie č. 12 | zvýšení kontrastu a zaostření (23) 
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Pozice 10 m za vozidlem, úroveň očí – denní světlo 

 
Fotografie 14: Pokus č. 1 | LK ve směru stopy | 10 m | 170 cm (23) 

 

 
Fotografie 15: Pokus č.2 | PK ve směru stopy | 10 m | 170 cm (23) 
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Fotografie 16: Pokus č. 3 | PK ve směru stopy | 10 m | 170 cm (23) 

 

 
Fotografie 17: Elektronická úprava fotografie č. 16 | zvýšení kontrastu a zaostření (23) 
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Pozice 15 m za vozidlem, úroveň očí – denní světlo 

 
Fotografie 18: Pokus č. 3 | PK ve směru stopy | 15 m | 170 cm (23) 

 

 
Fotografie 19: Pokus č. 2 | PK ve směru stopy | 15 m | 170 cm (23) 



53 

 

 
Fotografie 20: Pokus č. 1 | PK ve směru stopy | 15 m | 170 cm (23) 

 

 
Fotografie 21: Elektronická úprava fotografie č. 20 | zvýšení kontrastu a zaostření (23) 
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Pozice 5 m za vozidlem, úroveň očí – tma 

 
Fotografie 22: Pokus č. 3 | PK ve směru stopy | 5 m | 170 cm (23) 

 

 
Fotografie 23: Pokus č. 2 | PK ve směru stopy | 5 m | 170 cm (23) 
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Fotografie 24: Pokus č. 1 | PK ve směru stopy | 5 m | 170 cm (23) 

 

 
Fotografie 25: Elektronická úprava fotografie č. 24 | snížení jasu a zvýšení kontrastu (23) 
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Pozice 10 m za vozidlem, úroveň očí – tma 

 
Fotografie 26: Pokus č. 3 | PK ve směru stopy | 10 m | 170 cm (23) 

 

 
Fotografie 27: Pokus č. 1 | LK ve směru stopy | 10 m | 170 cm (23) 
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Fotografie 28: Pokus č. 2 | PK ve směru stopy | 10 m | 170 cm (23) 

 

 
Fotografie 29: Elektronická úprava fotografie č. 28 | snížení jasu a zvýšení kontrastu (23) 
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Pozice 15 m za vozidlem, úroveň očí – tma 

 
Fotografie 30: Pokus č. 2 | PK ve směru stopy | 15 m | 170 cm (23) 

 

 
Fotografie 31: Pokus č. 1 | LK ve směru stopy | 15 m | 170 cm (23) 
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Fotografie 32: Pokus č. 3 | LK ve směru stopy | 15 m | 170 cm (23) 

 

 
Fotografie 33: Elektronická úprava fotografie č. 32 | snížení jasu a zvýšení kontrastu (23) 
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5.6.2. Elektronická úprava fotografií pomocí RGB modelu 

Pro tuto úpravu byla využita aplikace GIMP 2. RGB úpravou se vykreslí obrázek/snímek 

pomocí tří barev – zelené, červené a modré. Existují i RGB histogramy, které jsou složitější než 

histogramy jasu. Proto pro tuto úpravu byl zvolen jednodušší způsob, který vykreslí obrázek 

automaticky v barvách modré, červené a zelené. S následným využití histogramu jasu. 

Tato úprava je specifická a je vhodná pro fotografie, které jsou pořízené především na tmavém 

asfaltu, z nižší výškové úrovně a jsou kvalitně vyfocené. Postup úpravy viz kapitola 5.7.2. 

Pro tuto metodu byly vybrány fotografie ve směru stop pneumatik z výškové úrovně kolen (cca 

40 cm).  

 
Fotografie 34: Pokus č. 2 | 5 m | střed vozidla (23) 

 

 
Fotografie 35: Elektronická úprava pomocí RGB (23) 
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Fotografie 36: Pokus č. 2 | LK ve směru stopy | 5 m | 40 cm (23) 

 

 
Fotografie 37: Elektronická úprava fotografie č. 36 (23) 
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Fotografie 38: Pokus č. 3 | PK ve směru stopy | 5 m | 40 cm (23) 

 

 
Fotografie 39: Elektronická úprava fotografie č. 38 (23) 
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Fotografie 40: Pokus č. 1 | PK ve směru stopy | 15 m | 40 cm (23) 

 

 
Fotografie 41: Elektronická úprava fotografie č. 40 (23) 
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5.6.3. Porovnání fotografií pořízených termokamerou a fotoaparátem 

Touto metodou nebyly upravovány fotografie elektronicky, ale bylo využito dvou 

technologicky rozdílných snímacích přístrojů k zachycení brzdných stop. Tato metoda  

je méně vhodná, kvůli rychlému chladnutí vozovky se teploty na vozovce rychle vyrovnají. 

Veškeré výsledky, které byly zachyceny na termokameru, byly pořízeny do 15 minut po 

vytvoření brzdné stopy. Následné pořízení snímků bylo bez kladného výsledku.  

Rozdíl snímku pořízených v různých časech po brzdění: 

 
Fotografie 42: Foto pořízené pár minut po provedení pokusu (23) 

 

 
Fotografie 43: Foto pořízené po 20 minutách po provedení pokusu (23) 
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Pokus č. 1: 

 

 
Fotografie 44: Pokus č. 1 – termokamera (23) 

 

 
Fotografie 45: Pokus č. 1 – fotoaparát (23) 

  



66 

 

Pokus č. 2:  

 

 
Fotografie 46: Pokus č. 2 – termokamera (23) 

 

 
Fotografie 47: Pokus č. 2 – fotoaparát (23) 
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Pokus č. 3: 

 
Fotografie 48: Pokus č. 3 – termokamera (23) 

 

 
Fotografie 49: Pokus č. 3 - fotoaparát (23) 

 

Veškerá fotodokumentace ze všech výše uvedených pozic a elektronická úprava fotografií 

z nejlepších pozic je uvedena v elektronické příloze diplomové práce.  



68 

 

5.7.  Manuál pro pořízení a elektronickou úpravu fotografií  

5.7.1. Základní zásady při focení  

Při focení je nejdůležitější zkombinovat tři základní hodnoty – ISO, čas, clona.  

• ISO – čím větší ISO, tím více šumu bude na fotografii. Vetší ISO se hodí u pohybujících 

se objektů fotografie, protože čím vetší ISO, tím lze rychleji zaostřit. ISO se udává 

většinou v číselné řadě 100, 200, 400, 800 atd., 

• čas – čas se udává v jednotkách 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60 atd., které vyjadřují 

rychlost zaostření a pořízení fotografie v sekundách. Což znamená, čím rychlejší bude 

expozice, tím bude lepší ostrost fotografie, jelikož se fotoaparát nestihne pohnout.  

Anebo u pohybujícího objektu, který se při menším čase posune o menší vzdálenost,         

• clona – zajišťuje propouštění světla na fotku. Čím vyšší clona tím ostřejší fotografie  

a naopak (26).   

Rada – pro pořízení fotografie v šeru, je vhodné vypnout blesk, a naopak při ostrém slunci  

je dobré použit blesk, který vyhladí stíny (vše záleží na situaci a prostředí). 

Pro nejlepší pořízení fotografie je proto důležité najít nejlepší kompromis těchto tří hodnot,  

na základě typu fotografie, která bude pořízena. Nelze mít všechny na maximu zároveň a záleží 

i na kvalitě fotoaparátu, co umožňuje.  

5.7.2. Manuál pro elektronickou úpravu fotografií  

Digitální fotografie se skládá z určitého počtu obrazových bodů – pixelů. Pokud má fotografie 

rozlišení třeba 10MPix, tak to znamená, že se skládá z 10 milionů obrazových pixelů. Každý 

samostatný pixel je v barevném prostoru RGB (Red = červená, Green = zelená, Blue = modrá) 

reprezentován třemi čísly, od 0 do 255 (tj. včetně nuly 256 hodnot). Tato tři čísla ukazují  

na zastoupení každého barevného odstínu ve výsledném "mixu". Při stejném podílu u všech  

tří složek, vznikne neutrální šedá barva. Budou-li mít všechna čísla nulu, vznikne barva černá.  

Při hodnotách 255 naopak bílá. Z toho všeho vyplývá, že do klasické JPEG fotografie lze 

zaznamenat 256 * 256 * 256 barev, což se rovná 16 777 216 odstínů barev (25). 

Histogram je graf četnosti, vizuálně ukazuje, jak jsou ve snímku zastoupeny jednotlivé barevné 

odstíny v rozmezí 0 – 255. Existují RGB histogramy a histogramy jasu. RGB histogramy jsou 

složitější, jelikož se dělí na tři, pro každou barvu zvlášť. Zatímco histogram jasu je jen jeden. 

Jasový histogram sečte jednotlivé RGB histogramy do jednoho grafu. Ovšem není to součet 

prostý, nýbrž poměrový. Lidské oko je nejcitlivější na zelenou barvu, druhá v pořadí je červená 
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a poslední je modrá. Z toho důvodu se při sčítání jednotlivých RGB histogramů používají 

následující koeficienty. Zelená 0.59, červená 0.3 a modrá 0.11 (dohromady tyto koeficienty 

dávají číslo 1) (25).  

Díky změně těchto poměrů, lze brzdné stopy zvýraznit. Pro zesvětlení tmavé fotografie se jedná 

zpravidla posunutí histogramu zprava doleva. A naopak pro zvýšení sytosti u světlé fotografie 

zleva doprava.  

Manuál pro úpravu fotografií pomocí histogramu jasu:  

Krok 1. – vložení fotografie (Soubor → otevřít, nebo přetáhnutím fotografie) 

 

 

 

Krok 2. – výběr funkce (Barvy → Úrovně)  

 
Obrázek 27: Výstřižek - 2 (24) 

 

Krok 3. – úprava fotografie pomocí histogramu jasu  

 
Obrázek 28: Výstřižek - 3 (25) 

Pomocí trojúhelníčků se posouvat po histogramu na ideální pozici (při světlé fotce směrem 

doprava a při zesvětlení tmavé fotky doleva), kdy vyniknou brzdné stopy na fotografii → 

následně potvrdit tlačítkem Budiž.  

Obrázek 26: Výstřižek - 1 (24) 
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Krok 4. – uložení fotografie v JPG 

 
  

Stejně jako v kroku 1. přes záložku Soubor → Export as. 

Následně vybrat název (nahoře), místo uložení (vlevo), vybrat v jakém formátu fotografii uložit 

(dole, obvykle jpg.) → následně kliknout na Exportovat.  

 

Manuál pro úpravu fotografií pomocí RGB metody v aplikaci GIMP 2: 

Krok 1. – vložení fotografie (Soubor → otevřít, nebo přetáhnutím fotografie) 

 

 

 

Krok 2. – výběr funkce (Barvy → Maximální RGB)  

 
Obrázek 31: Výstřižek – 2 (24) 

Obrázek 30: Výstřižek - 1 (24) 

Obrázek 29: Výstřižek - 4 (24) 
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Krok 3. – úprava fotografie pomocí tří barev – maximální RGB

 
Obrázek 32: Výstřižek - 5 (24) 

 

Vybrat možnost podržet nejnižší kanály → následně potvrdit tlačítkem Budiž.  

Následně přejít na krok 4 – uložení, anebo pomocí histogramu jasu doladit kontrast,  

viz předchozí podkapitola, manuál histogramu jasu – krok 3.  

Krok 4. – uložení fotografie v JPG 

 
 

Stejně jako v kroku 1. přes záložku Soubor → Export as. 

Následně vybrat název (nahoře), místo uložení (vlevo), vybrat v jakém formátu fotografii 

uložit (dole, obvykle jpg.) → následně kliknout na Exportovat.  

  

Obrázek 33: Výstřižek - 4 (24) 
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6. NÁVRH OPTIMÁLNÍHO POSTUPU PŘI DOKUMENTACI 

BRZDNÉ STOPY NA MÍSTĚ DOPRAVNÍ NEHODY, 

VČETNĚ NÁSLEDNÉHO ZPRACOVÁNÍ SNÍMKŮ 

Tato kapitola se zabývá optimálním postupem při pořizování fotografie a popisuje základní 

elektronické úpravy snímků pro pořízení věcné fotodokumentace.  

 

6.1.  Optimální návrh postupu při pořízení fotodokumentace  

6.1.1. Obecný postup pro fotodokumentaci 

• Zajištění optimální pozice pro focení – výšková úroveň očí, ve směru stop kol, 

případně další pozice podle schématu viz další strana.  

• Zajistit optimální nastavení expozice na fotoaparátu (podle dané situace) - ISO, clona, 

čas. Čím vyšší hodnota clony, nižší ISO a rychlejší čas, tím kvalitnější fotografie.  

Vždy se musí nakombinovat a najít nejlepší kompromis podle typu fotky, prostředí  

a kvality fotoaparátu (viz kapitola 5.7.1.) 

• Zajistit pořádné osvětlení foceného objektu – fotit za světla, ne proti světlu (slunci).  

Podrobněji je postup popsán ve schématu na další straně, obrázek č. 34. 

 

6.1.2. Postup při elektronické úpravě méně kvalitních fotografií  

• Moc tmavá nebo světlá fotografie 

Provedení elektronické úpravy pomocí histogramů jasu – při tmavé fotografii a potřebě 

zesvětlení fotografie, posunout histogram zprava doleva, naopak při zvýraznění 

kontrastu na světlé fotografii posunout histogram zleva doprava, (viz kapitola 5.7.2. 

a kapitola 5.6.1.). 

 

• Fotografie pořízena z nedostatku místa z detailu nebo nízké výškové úrovně 

Provedení elektronické úpravy pomocí RGB metody – pouze u určitého typu fotografií 

lze využít tuto metodu, převážně u fotografií ve vysoké kvalitě nebo při detailu  

a tmavším povrchu vozovky (viz kapitola 5.7.2. a kapitola 5.6.2.).  
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Schéma postupu při pořizování fotodokumentace 

 
Obrázek 34: Schéma obecného postupu fotodokumentace (vlastní zpracování) 

 

Hodnoty pro optimální nastavení fotoaparátu: 

ISO – od 50 do 1 600 (při větším nastavení ISO se fotka znehodnotí) 

Clona – od 1 do 45 (záleží na kvalitě fotoaparátu) 



74 

 

ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá fotodokumentací brzdných stop vozidel se systémem ABS. 

Výsledkem práce je zaměřen na vytvoření postupu ke zkvalitnění fotodokumentace brzdných 

stop na místě dopravní nehody.  

K získání tohoto postupu bylo potřeba nasimulovat podobnou situaci jako při dopravní nehodě. 

K tomuto účelu byly vybrány tři typy asfaltových vozovek rozděleny podle času, na novou  

do 1 roku, středí 2 až 5 let a na starou více jak 5 let. Následným návrhem měření a použití 

snímací techniky, kterými byla fotodokumentace zaznamenávána. Dále navržením  

a rozdělením síťových bodů za vozidlem, ze kterých byly fotografie pořizovány. Pozice bodů 

byly rozděleny podélně po 5 metrech za vozidlem, ve třech výškových úrovních (z úrovně očí, 

pasu a kolen) a do dalších pěti příčných pozic v každém podélném bodu (1 m od levé stopy 

vozidla, na levé stopě, ve středu stop, na pravé stopě a 1 m od pravé stopy vozidla). U každého 

pokusu bylo stanoveno, že fotodokumentace proběhne za světla a za tmy. Dále byla stanovena 

rychlost okolo 70 km/h, která byla dodržena kromě pokusu na novém asfaltu, kvůli krátké 

vzdálenosti komunikace, a proto byla provedena při rychlosti 50 km/h. 

Po vytvoření fotodokumentace, byl vytvořen dotazník, na jehož základě byly vybrány nejlepší 

pozice s nejviditelnějšími brzdnými stopami. Dotazník byl zaměřen na kvalitu, a ne na kvantitu. 

Byl podán pouze respondentům, kteří jsou alespoň částečně zainteresování v dopravním oboru, 

proto bylo pouze 33 respondentů. Ve všech otázkách měli nejvíce bodů odpovědi brzdných stop 

ve směru vozidla, a to jak na levé nebo na pravé straně. Až na jednu výjimku, která nastala 

chybou při pořizování fotodokumentace.  

Následně byla provedena elektronická úprava vybraných pozic. Porovnání s originálními 

pořízenými fotografiemi a fotografiemi pořízenými termokamerou.  

Na základě těchto výstupů, byla subjektivním vyhodnocením určena optimální pozice. 

Optimální pozice pro fotodokumentaci brzdných stop je ve směru stop kol a z úrovně očí. 

Použitelné byly i fotografie z kratších vzdáleností z více výškových úrovní, ale ze vzdálenějších 

pozic nikoliv. Proto byla zobecněna a určena tato optimální pozice, která platí pro všechny 

vzdálenosti.   
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Příloha č. 1: Data dotazníku – tabulka odpovědí a pozic 

Č. otázky Č. pokusu | světlo/tma | vzdálenost | výšková úroveň Počet odpovědí | pozice 

1 2. | světlo | 5 m | 40 cm 23 | 1 m od LK 

2 2. | světlo | 5 m | 90 cm 15 | LK 

3 2. | světlo | 5 m | 170 cm  16 | LK 

4 2. | světlo | 10 m | 40 cm 23 | LK 

5 2. | světlo | 10 m | 90 cm 17 | LK 

6 2. | světlo | 10 m | 170 cm  23 | LK 

7 2. | světlo | 15 m | 40 cm  19 | LK 

8 2. | světlo | 15 m | 90 cm 19 | LK 

9 2. | světlo | 15 m | 170 cm 20 | LK 

10 3. | světlo | 5 m | 40 cm  24 | LK 

11 3. | světlo | 5 m | 90 cm 16 | PK 

12 3. | světlo | 5 m | 170 cm 14 | PK 

13 3. | světlo | 10 m | 40 cm  14 | PK 

14 3. | světlo | 10 m | 90 cm 17 | LK 

15 3. | světlo | 10 m | 170 cm 13 | PK 

16 3. | světlo | 15 m | 40 cm 21 | PK 

17 3. | světlo | 15 m | 90 cm  14 | PK 

18 3. | světlo | 15 m | 170 cm 14 | PK 

19 1. | tma | 5 m | 40 cm 26 | LK 

20 1. | tma | 5 m | 90 cm 25 | LK 

21 1. | tma | 5 m | 170 cm 20 | LK 

22 1. | tma | 10 m | 40 cm  13 | LK 

23 1. | tma | 10 m | 90 cm 18 | LK 

24 1. | tma | 10 m | 170 cm 19 | LK 

25 1. | tma | 15 m | 40 cm 16 | PK 

26 1. | tma | 15 m | 90 cm  15 | LK 

27 1. | tma | 15 m | 170 cm  14 | PK 

28 3. | tma | 5 m | 40 cm  19 | LK 

29 3. | tma | 5 m | 90 cm  20 | LK 

30 3. | tma | 5 m | 170 cm  16 | LK 

31 3. | tma | 10 m | 40 cm 17 | PK 

32 3. | tma | 10 m | 90 cm 13 | PK 

33 3. | tma | 10 m | 170 cm 15 | PK 

34 3. | tma | 15 m | 40 cm 16 | PK 

35 3. | tma | 15 m | 90 cm 19 | PK 

36 3. | tma | 15 m | 170 cm 15 | PK 
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Příloha č. 2: Data dotazníku – graf počtu odpovědí 
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