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NEOBVYKLÉ POKUSY A SIMULAČNÍ PROGRAM 
PRO ANALÝZU NEHODOVÉHO DĚJE 

Aleš Vémola1, Tomáš Rochla2 

Abstrakt 

V roce 1974 provedli redaktoři Světa motorů na tehdejší dobu ojedinělý 
a zajímavý pokus, dvoučlenná posádka skočila s automobilem Škoda 100 do plaveckého 
bazénu. Reportáž o celé události spolu s radami, jak se chovat po pádu automobilu do 
vody, vyšla v číslech č. 1 a 2/1975 (ročník 29). Po 32 letech dramaturgie televize Prima 
oslovila pracovníky Ústavu soudního inženýrství, aby jí pomohli po teoretické stránce 
připravit opakování pokusu, který se uskutečnil na brněnském výstavišti při veletrhu 
Autotec 2006. Vzhledem k tomu, že televizní štáb vyslovil spokojenost s odborným 
zajištěním pokusu, poskytnutými radami a výpočty, byl ústav následně požádán 
o pokračování spolupráce při dalších dvou projektech – skok vozidla z nájezdové rampy 
na pevný povrch a nárazovou zkoušku dvou vozidel. Reportáže z pokusů byly 
odvysílány v motoristickém pořadu AUTOSALON. Pro ústav a jeho pracovníky bylo ve 
všech případech zadání velmi zajímavou výzvou zhodnotit odborné znalosti a zkušenosti 
a následující příspěvek pojednává o průběhu těchto zkoušek od počátku jejich 
plánování po zpracování výsledků a modelaci v simulačním programu PC-Crash. 

ÚVOD  
Při analýze nehod obvykle víme, jak „to“ dopadlo, známe následek a řešíme co 

předcházelo, co bylo příčinou (tj. úloha nepřímá). Ze zadání televize jsme věděli „co bude“ a 
řešili jak „to“ dopadne (tj. úloha přímá). Na co bylo nutno aktéry u všech tří pokusů předem 
upozornit, aby měly nárazová i jízdní zkoušky bezpečný a předvídatelný průběh, a jak potom 
ve skutečnosti pokusy dopadly bude popsáno v následujících textu. Řazení jednotlivých 
podkapitol zachovává časovou souslednost skutečné realizace nárazové a jízdních zkoušek.  

1 SKOK DO VODY 

1.1 Zadání 
Vozidlo se rozjede po předem definované rampě a skočí do bazénu s hloubkou vody 

zhruba 1,5 m. Po dopadu a ustálení pohybu vozidla se bude posádka snažit postupně vozidlo 
opustit. Záměr byl v podstatě obdobný jako v roce 1974 (viz obrázek č. 1), informovat diváky 
pořadu TV Prima, jak si počínat, pokud by k něčemu podobnému došlo při běžném provozu. 
Nájezdová rychlost vozidla měla být okolo 40 km/h, geometrické uspořádání nájezdové 
rampy s výškou 75 cm na délce 600 cm, tj. 12,5 % (ve skutečnosti 90 cm / 625 cm, tj. 
14,4 %), dále byla dána výška hrany rampy nad hladinou, délka bazénu 16 m, parametry 
vozidla Ford Mondeo (viz obrázek č. 2) i čtyřčlenné posádky. 
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Obrázek č. 1 – Fotografie rozfázovaného pohybu vozidla při testu v roce 1974 z [1]  

  
Obrázek č. 2 – Vozidlo Ford Mondeo (r. výr. 1994), nájezdová rampa 

1.2 Teoretické řešení před realizací pokusu 
Na základě zadaných vstupních parametrů pokusu mělo k prvotnímu kontaktu vozidla 

s hladinou dojít ve vzdálenosti cca 4 až 5 m od hrany nájezdové rampy (viz obrázek č. 3). 
Vozidlo muselo být na konci bazénu zachyceno, neboť po 16 m od hrany rampy, na konci 
bazénu, by mělo ještě dosti vysokou dopřednou rychlost z důvodu malého odporu vody proti 
jeho pohybu. 

    

Obrázek č. 3 – Pohyb vozidla Ford při teoretickém řešení před realizací pokusu (zobrazení po 0,25 s) 

1.3 Zhodnocení provedeného pokusu 
Od opuštění nájezdové rampy předními koly vozidla po jejich kontakt s hladinou 

uplynul čas cca 0,5 s (rozbor videozáznamu), při nájezdové rychlosti 40 km/h (ověřeno 
radarem) došlo k dopadu vozidla na vodní hladinu ve vzdálenosti větší (zhruba 5,5 m) 
z důvodu většího sklonu rampy, při pokusu došlo k dynamickému průhybu a posunu 
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nájezdové rampy, což zvětšilo elevační úhel. Vozidlo bylo v konečné fázi pohybu zachyceno 
lanem, jinak by zjevně prorazilo stěnu bazénu. Fáze pohybu vozidla jsou vyobrazeny na 
obrázku č. 4. 

    

    

Obrázek č. 4 – Rozfázovaný pohyb vozidla Ford při skoku a dopadu na vodní hladinu 

Na vozidle Ford došlo při dopadu k poškození čelního skla a střechy (viz obrázek 
č. 5). Tyto části byly značným tlakem vody při „nárazu“ deformovány průhybem. I přes tuto 
skutečnost nedošlo k porušení těsnosti čelního skla a voda do interiéru mohla postupně 
pronikat běžnými místy (spárami mezi dveřmi a karosérií, ventilační soustavou apod.).  

 

Obrázek č. 5 – Poškození vozidla po provedeném pokusu 

Vozidlo bylo do druhého dne přichystáno k opakování pokusu bez výraznějších 
servisních zásahů (pouze bylo vyměněno čelní sklo), zejména elektrické systémy vozidla 
nebyly dopadem do bazénu a kontaktem s vodou poškozeny (vozidlo mělo mj. elektrické 
ovládání oken dveří, jehož funkce nebyla těmito pokusy dotčena). 

1.4 Výstupy 
• Fotodokumentace, 
• videozáznamy, 
• výpočet pohybu v programu PC-Crash (po omezenou dobu početně korektní). 

2 SKOK Z RAMPY 

2.1 Zadání 
Jízdní zkoušky vozidla Nissan Primera při nájezdu na rampu (viz obrázek č. 6) se 

sklonem 7,1 % (70 cm / 990 cm), let vzduchem a dopad na letištní plochu. Vyvstaly otázky 
volby druhu povrchu pro dopad (nezpevněná – zpevněná plocha) a dále otázky technického 
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zhodnocení možných rizik a jejich prevence při zkoušce. Nájezdová rychlost byla 
předpokládána 50 km/h, případně vyšší po zdárném absolvování pokusu. 

  

Obrázek č. 6 – Vozidlo Nissan Primera (r. výr. 1992), nájezdová rampa, příprava pokusu 

2.2 Teoretické řešení před realizací pokusů 
Organizátorům pokusů byla doporučena volba dopadu vozidla na zpevněnou, 

asfaltovou vozovku letištní plochy bez jakýchkoliv dalších opatření (zadavatelem byl 
k posouzení navrhován dopad např. do položených pneumatik nebo kartónových krabic). 
Na základě zadaných vstupů mělo k dopadu vozidla dojít do vzdálenosti větší než 6 m 
za koncem nájezdové rampy, v dokumentaci na fotografiích a videozáznamu byla tato 
vzdálenost označena bílou čárou. 

   

    

Obrázek č. 7 – Teoretické řešení před realizací pokusu podle zadání (50 km/h) 

 

Obrázek č. 8 – Schéma zajištění a realizace pokusu 
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2.3 Zhodnocení provedených pokusů 
Vozidlo při jednotlivých pokusech zanechalo rycí stopy (viz obrázek č. 9) v závislosti 

na rychlosti ve vzdálenostech cca 9,1 až 17,5 m, v místech přitížení přední části při dopadu 
vozidla.  

   

Obrázek č. 9 – Rycí stopy zanechané v povrchu letištní plochy po dopadu vozidla 

Skutečná rychlost vozidla při opouštění rampy byla vždy o něco vyšší než teoreticky 
uvažovaná (50 až 90 km/h). Podle dodatečné analýzy čtyř pokusů byla skutečná rychlost při 
opouštění rampy v rozmezí 58 až 93 km/h. Vyobrazení rozfázovaných pohybů vozidla při 
skoku z minimální a maximální nájezdové rychlosti je uvedeno níže. Při minimální nájezdové 
rychlosti došlo nejprve k výraznému propružení přední nápravy vozidla, poté zadní nápravy a 
následně bylo vozidlo převedeno do ustáleného stavu (viz obrázek č. 10). 

 

Obrázek č. 10 – Rozfázovaný pohyb vozidla při nejnižší nájezdové rychlosti (cca 58 km/h) 

Při maximální nájezdové rychlosti došlo nejprve k výraznému propružení přední 
nápravy vozidla, následně nápravy zadní, ještě jednou nápravy přední a teprve poté bylo 
vozidlo převedeno do ustáleného stavu (viz obrázek č. 11). Vozidlo bylo po absolvování čtyř 
skoků stále provozuschopné. Na skříni převodovky a spodním víku motoru byly zjištěny dřecí 
stopy, výfukové potrubí a vzpěra motoru byly deformovány a dále došlo k poškození 
předního nárazníku a chladiče (viz obrázek č. 12).  
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Obrázek č. 11 – Rozfázovaný pohyb vozidla při nejvyšší nájezdové rychlosti (cca 93 km/h) 

  

Obrázek č. 12 – Poškození vozidla po čtyřech provedených pokusech 

2.4 Výstupy 
• Fotodokumentace, 
• videozáznamy, 
• záznam zrychlení v podélném a svislém směru (XL-Meter), 
• výpočet pohybu v programu PC-Crash. 
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3 NÁRAZOVÁ ZKOUŠKA 

3.1 Zadání 
Nárazová zkouška dvou vozidel, náraz přední pravé částí vozidla Ford Fusion 

rychlostí cca 50 km/h do pravé části stojícího vozidla Nissan Primera (použitého při skoku 
z rampy). Vzhledem k tomu, že vozidlo Nissan Primera nebylo po skocích z rampy výrazněji 
poškozeno, bylo rozhodnuto o použití náhradního vozidla pro tento test (viz obrázek č. 13). 
Vzájemné překrytí vozidel při nárazu mělo dosahovat cca 80 % šíře vozidla Ford (viz obrázek 
č. 14). Obdobně jako při předchozí zkoušce vyvstaly zadavateli otázky technického 
zhodnocení možných rizik a jejich prevence při prováděné zkoušce.  

  

Obrázek č. 13 – Vozidlo Ford Fusion (r. výr. 2006), vozidlo Nissan Laurel 

  

Obrázek č. 14 – Příprava nárazové zkoušky, předpokládaná střetová poloha vozidel 

3.2 Teoretické řešení před realizací pokusu 
Na základě zadaných vstupů byly popsány postřetové pohyby obou vozidel 

a s podporou silového modelu rázu v programu PC-Crash bylo odvozeno průměrné zpomalení 
vozidla Ford v průběhu střetu a následně optimalizována střetová poloha vozidel při zkoušce 
(viz obrázek č. 15). Z nabízejících se variant byl vybrán náraz vozidla Ford do oblasti zadní 
nápravy vozidla Nissan z důvodu nižší boční tuhosti a dostatečné vzdálenosti ramene 
výslednice rázových sil od těžiště vozidla. Tím bylo dosaženo výrazné postřetové rotace 
vozidla Nissan, touto topologií byla dále při střetu snížena velikost změny rychlosti vozidla 
Ford a přetížení působící na jeho posádku.  
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Obrázek č. 15 – Teoretické řešení před realizací pokusu podle zadání 

3.3 Zhodnocení provedeného pokusu 
Podle fotogrammetrického rozboru videozáznamu (viz obrázek č. 16) byla nárazová 

rychlost vozidla Ford cca 48 km/h. Vozidlo Nissan při střetu stálo, avšak bylo oproti 
deklarovanému zaměněno za jiný typ (odlišné hmotnosti, koncepce pohonu, polohy těžiště, 
atd.), také posádka vozidla Ford byla jiného složení, proto ve skutečnosti došlo oproti početní 
analýze k mírně odlišnému pohybu vozidel po střetu. I když byl nájezd vozidla Ford do 
střetové pozice několikrát zkoušen „nanečisto“, při nárazové zkoušce řidič danou trajektorii 
pohybu nedodržel a příčné překrytí vozidel dosahovalo pouze do cca 50 % šíře vozidla Ford.  

    

     

   

Obrázek č. 16 – Rozfázovaný pohyb vozidel bezprostředně před nárazem, v průběhu střetu a po něm 

Po zadání nových vstupních parametrů bylo možno provést zpřesněný výpočet 
skutečného testu (viz obrázek č. 17). Početní analýza v prostředí programu PC-Crash byla 
provedena v půdorysu rektifikované fotografie pořízené na místě dopravní nehody. Na letištní 
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ploše byly vyznačeny body, jejichž vzájemné vzdálenosti sloužily pro vytvoření kontrolní 
rozměrové sítě pro rektifikaci fotografie v programu PC-Rect. Tyto body také sloužily jako 
výchozí pro zaměření jednotlivých kol vozidel v konečných polohách po nárazové zkoušce.  

  

  

  

  

Obrázek č. 17 – Analýza střetu a postřetových pohybů vozidel po realizaci pokusu s upravenými 

vstupními parametry 

Na vozidle Ford bylo zjištěno následující poškození (viz obrázek č. 18): 

• přední příčná výztuha včetně deformačního členu pravého podélníku, 
• přední stěna (světlomety, mlhovka, chladič, mezichladič, výparník a kondenzátor 

klimatizace), 
• přední kapota, 
• oba blatníky (pravý nárazem, levý posunem kapoty), 
• čelní maska, 
• přední nárazník. 
 

Vozidlo bylo následně opraveno v autorizovaném servisu a cena opravy byla vyčíslena 
na necelých 115 000 Kč. 
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Na vozidle Nissan bylo zjištěno následující poškození (viz obrázek č. 19): 

• zadní blatník, 
• zadní náprava, 
• zadní čelo, 
• pravý světlomet, 
• zámek víka kapoty, 
• palivové potrubí, 
• podvozek, 
• zadní nárazník. 
 

  

Obrázek č. 18 – Poškození vozidla Ford po nárazové zkoušce 

  

Obrázek č. 19 – Poškození vozidla Nissan po nárazové zkoušce 

3.4 Výstupy 
• Fotodokumentace, 
• videozáznamy, 
• záznam zrychlení v podélné a příčné ose obou vozidel (XL-Meter),  
• výpočet střetu a pohybu vozidel v prostředí programu PC-Crash. 
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