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Projekt CHODCI byl řešen v rámci třetí Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené 
v roce 2012 v programu ALFA. Řešení projektu bylo zaměřeno na mechanizmus dopravní nehody 
osobního vozidla s chodcem, který si lze představit jako skupinu faktorů společně ovlivňujících 
počátek nehody, její průběh a následky. Při zkoumání DN je nutné sledovat nové přístupy, které 
nahlíží na nehodový děj jako na kontakt vozidla s chodcem, který se skládá ze dvou fází. V první řadě 
je nutné analyzovat primární střet vozidla s chodcem a následně analyzovat další pohyb těla chodce 
až k sekundárnímu střetu. Jedním ze zásadních závěrů projektu bylo zjištění, že fatální následky 
utrpí chodec při sekundárním kontaktu, tedy při kontaktu s okolím (stromy, stožáry, překážky, 
stavební prvky, aj.). Pro sekundární kontakt je vhodné navrhovat samovysvětlující a odpouštějící 
komunikaci. Pro primární kontakt je vhodné navrhovat konstrukci vozu, která kompenzuje 
kinetickou sílu při nárazu a zabrání sekundárnímu kontaktu (superlativ: tělo chodce zůstane na 
kapotě). 

je nástroj určený pro identi5kaci potenciál- 
ních rizik a bezpečnostních nedostatků 
stávající komunikace a jejího bezprostřed- 
ního okolí pomocí kontroly, která je prováděna 
vyškoleným týmem akreditovaných bezpeč- 
nostních auditorů. Inspekce se neobejde bez 
návštěvy předmětné lokality, zakreslení 
situace a analýzy rozhledových poměrů. 
Zahrnuje analýzu požadavků všech účastníků 
provozu na jejich bezpečí. 

 

slouží především pro eliminaci příčin 
dopravních nehod (dopravních kon8iktů). 
Vychází z faktu, že DN nebo kon8ikty se velmi 
často koncentrují na určitá místa nebo úsek 
silniční sítě, např.: přechody pro chodce, 
místa pro přecházení, křižovatky, sjezdy, aj. 
Díky NEHODOVÉ ANALÝZE lze navrhnout 
efektivní BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, které 
příčinu nehodovosti buď odstraní, nebo sníží 
její následky.
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Předmluva 

Vytvoření samostatné metodiky ke zkoumání dopravních nehod (dále jen DN) s chodcem je motivováno 
skutečností, že stávající stav validace a schvalování bezpečnosti vozu s ohledem na ochranu chodců je 
určován pouze vlastnostmi přední části vozu. Tento postup stanovuje podmínky jak bezpečně je vozidlo 
schopno přijmout tělo chodce při prvotním (primárním) střetu. Zcela se ignoruje skutečnost co se děje s 
tělem chodce po primárním střetu s vozidlem. 

Bohužel, značné množství DN probíhá podle scénáře, kdy se vozidlo střetne s chodcem a tělo chodce je 
následně vymrštěno mimo vozidlo. Lze jenom spekulativně odhadovat, že s ohledem na značný pokrok v 
bezpečnosti vozu s ohledem na ochranu chodců, chodec první náraz s vozidlem přežije a druhý náraz má pro 
něho fatální následky. 

To znamená, že ve skutečnosti se většina DN s účastí chodce skládá ze dvou fází. Vedle primárního střetu 
chodce s vozidlem nastává velmi často situace, kdy tělo chodce nezůstává v konečné poloze na kapotě vozu, 
ale dále pokračuje ve svém pohybu mimo vozidlo. Následně nastává sekundární střet těla chodce a to buď s 
nějakou částí okolní infrastruktury, nebo s dalším projíždějícím vozidlem.  

Motivací k prohloubení stávající Metodiky hloubkové analýzy dopravních nehod ([24], [25]) o zevrubné 

zkoumání DN s chodcem je získávání detailnějších informací o daném typu DN, tak abychom byli v 

budoucnosti schopni kompletně rekonstruovat celý nehodový děj v obou fázích střetu a dále určit následky v 
jednotlivých fázích střetu odděleně.  

Budeme pak schopni: 

· dále zpřesňovat stávající předpisy, které řeší podmínky primárního střetu vozidlo-chodec 

· vytvořit zcela nové předpisy, které budou řešit ochranu chodce během primárního střetu 

· vyvinout nové přístupy / opatření / nařízení na vozidle, které zabrání fatálním následkům 
sekundárního střetu 

Obecná část metodiky, popisující analýzu střetu vozidla s chodcem, je doplněná o přílohu zprávy z DN 

zaznamenané v době řešení projektu. Postup analýzy byl navržen a využit při řešení projektu 
č. TA03030791: Výzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu vozidla s pohybující se kompletní 
postavou chodce, v rámci kterého tato metodika vznikla. Projekt řešila výzkumná organizace IDIADA CZ a. s. 

ve spolupráci s výzkumným institutem Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. pro Technologickou agenturu 

ČR v letech 2013-2015. 

Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy ČR, v Praze dne 9. 10. 2015 pod 

č.j. 110/2015-710-VV/1. 
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I. CÍL METODIKY 

Při procesu zkoumání DN s chodcem je nutné sledovat nový filozofický přístup, ve kterém je nutné se dívat 
na nehodový děj střetu vozidla s chodcem jako na událost skládající se ze dvou fází, kde první 
fáze ovlivňuje druhou. To znamená, že v první řadě je nutné analyzovat primární střet vozidla s chodcem 

a následně analyzovat další pohyb těla chodce až k sekundárnímu střetu. 

Cílem Metodiky komplexní analýzy střetu vozidla s chodcem (dále jen Metodika) je analyzovat celý 
mechanizmus DN vozidla s chodcem tak, aby v budoucnu bylo možné navrhnout nový přístup k ochraně 
chodce obsahující ochranu chodce nejenom při primárním střetu chodce s vozidlem, ale i ochranu chodce v 

průběhu sekundárního střetu. Hlavní část Metodiky je zaměřena na rozšíření a zpřesnění metodiky zkoumání 
DN s chodcem. 

Druhá část Metodiky je věnovaná numerické analýze střetu vozidla s chodcem, která má pomoci zmapovat 
mechanismus DN a poskytnout tak podklady pro navržení nového přístupu ochrany chodců. V textu jsou 
popsány metody, kterými lze dosáhnout identifikace nezbytných veličin k rekonstrukci děje nehody. Ve 
vzorových zprávách vyšetřujícího týmu z místa DN je uvedena analýza účastníka DN a jeho charakterizace. 

Postup řešení v místě nehody s uvedenými příklady reálného šetření nehody je uveden v příloze Metodiky. 

  



 

TA03030791: Výzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu
vozidla s pohybující se kompletní postavou chodce 

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., IDIADA CZ a. s.  7/58 

 

II. VLASTNÍ POPIS METODIKY 

Metodika je zaměřena na analýzu DN osobního vozidla s postavou chodce na pozemní komunikaci. Jedná se 
o střet vozidla a chodce typicky na přechodech pro chodce nebo na jiných místech pozemní komunikace. 

Analýzou tohoto typu DN je možné mapovat mechanismus DN tohoto typu a navrhnout tak nový přístup 
k ochraně chodce. 

Metodika byla sepsána v rámci projektu CHODCI [8], ve kterém prováděl vyšetření DN tým CZIDAS a 
IDIADA, kteří navazovali na praxi zavedenou v HADN [24]. Snahou obou týmů bylo prohloubit stávající 
metodu HADN o charakteristiky spojené s postavou chodce a trajektorie pohybu chodce před kontaktem a v 

různých fázích DN. Nastavený postup šetření DN je vhodný pro celoplošnou analýzu, návrh a ověření 
ochrany chodce. 

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo 
srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení 
nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. 

Tak zní definice DN dle § 47 odstavce (1) v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

[11]. Dle § 2 odstavce (1) je chodcem i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro 
invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových 
bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu 

válců do 50 cm3, psa a podobně. Pro účely Metodiky je nutné definici DN omezit pouze na DN 

osobního vozidla s postavou chodce, za kterého se považuje samostatně pohybující se nebo 
stojící postava člověka.1 

Mechanismus DN si lze představit jako skupinu faktorů společně ovlivňujících počátek nehody, její průběh a 
následky. Obecně se za ovlivňující faktory DN považuje: infrastruktura, vozidlo, prostředí a lidský faktor. 
Právě kombinace těchto faktorů v místě nehody udává příčinu kontaktu vozidla s chodcem, ovlivňuje 

závažnost následků DN a zranění. 

Kontaktem se rozumí styk účastníka nehody2 s jiným pohybujícím se účastníkem, který vede 
k narušení jejich jinak běžného pohybu nebo ke zranění či škodě na majetku. 

Pohyb účastníků silničního provozu také ovlivňuje příčinu, průběh a následek DN. Většina účastníků se na 
komunikaci pohybuje bez omezení. Pouze v případě kontaktu nebo konfliktu, dochází k ovlivnění trajektorie 

pohybu. V případě DN se většinou jedná o náhlé zastavení (náraz), brzdění, sunutí nebo valení. Např. 
trajektorie pohybu chodce po primárním kontaktu je přímo závislá na postoji chodce, jeho rychlosti, 
hmotnosti a charakteristikách popisující pohyb a vozidlo samotné (především tvar čela vozidla). Lze tedy 

rozlišit několik druhů kontaktu vozidla a chodce. Zásadní je však přístup z pohledu původce zranění, např. 
primární kontakt s vozidlem, sekundární kontakt s okolím (vozovky, strom, veřejné osvětlení aj.). 

Primární kontakt představuje okamžik, kdy na komunikaci dochází k prvotnímu styku 
pohybujícího se vozidla s postavou chodce. Není však nezbytně nutné, aby se postava chodce 
pohybovala. Za primární náraz se považuje jakýkoliv kontakt postavy chodce s částí vozidla. 

                                                
1 Výběr nehod je omezen za účelem identifikace mechanizmu specifického kontaktu vozidla s chodcem, tzn. toho typického. Vícečetný 
střet (nehoda s více chodci) nebo střet s jiným typem účastníka není předmětem této metodiky. 
2 Za účastníky DN jsou považováni chodec a řidič vozidla, které mělo přímou účast na DN, když mělo střet s tímto chodcem. 
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Na obr. 1. jsou znázorněny fáze pohybu (trajektorie) chodce během nehody. Po prvotním kontaktu chodce s 
vozidlem nastává děj, při kterém postava letí a poté naráží typicky na vozovku, případně na okolí 
komunikace (travnatou plochu, vegetaci, stavební prvky, aj.). Tento druh kontaktu je označován jako 
sekundární. 

 

obr. 1.  Fáze pohybu chodce během nehody 

Sekundární kontakt je okamžik, kdy dochází k druhotnému nárazu pohybující se postavy 
chodce s okolním prostředím. Tímto prostředím mohou být travnaté plochy v místě nehody, 
vzrostlá vegetace, stavební prvky komunikace jako jsou obrubníky, zábradlí, svodidla, čela 
propustků, veřejné osvětlení, aj. 

Při tomto druhu kontaktu může dojít k těžkému zranění, jehož následkem může být i smrt chodce. 

Sekundárním kontaktem s komunikací a jejími stavebními prvky si chodec může způsobit těžší zranění, než 
při samotném primárním kontaktu s vozidlem. 

Zraněním se rozumí následek DN na člověku (v našem případě chodec). Typy zranění dělíme na smrtelné, 

těžké a lehké zranění. Nehody bez zranění se označují jako nehody jen s hmotnou škodou. Dále je možné 
využít stupnici MAIS3 (viz kapitola 1.4). 

1. ANALÝZA DN 

Předmětem činnosti vyšetřovacího týmu při analýze DN je ohledání místa DN co nejdříve po jejím vzniku. 
Smyslem místního šetření je získat co nejvíce informací v takovém rozsahu, aby bylo možné stanovit příčinu 
DN a zjistit faktory podílející se na jejím vzniku. Podrobně je zkoumána infrastruktura v místě DN – pořizuje 
se detailní fotodokumentace, konečné postavení vozidel, plánek se zaměřením konečných poloh účastníků a 

všech důležitých stavebních prvků. Dalším zájmem vyšetřovacího týmu je ohledání vozidel, která měla účast 
na DN a zjištění, zda k DN nepřispěla technická závada (stav pneumatik, stav karosérie, opláštění vozidla, 
poškození interiéru vozidla – interakce s posádkou). V místě DN působí také psycholog, který se účastníků 

                                                
3 MAIS = Maximum Abbreviated Injury Scale 
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nehody dotazuje na průběh nehodového děje. V případě potřeby je připraven poskytnout krizovou 
intervenci. Podrobné údaje o zranění účastníků DN poskytují lékaři ze smluvních zařízení. 

Při podrobném zpracování DN se získaná data zanesou do databáze, která je zdrojem informací pro další 
analýzy. Je-li k dispozici dostatek relevantních údajů, provádí se simulace nehodového děje v SW prostředí. 
Získaná data, jako součinitel adheze, druh povrchu vozovky a jeho vlhkost, podélný sklon a příčný spád 
vozovky, aj. slouží ke kalibraci simulace DN. Smyslem práce je zamyslet se nad příčinou DN, podrobně 
rozpoznat průběh nehodového děje a navrhnout opatření, která v důsledku povedou ke snížení dopravní 
nehodovosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

1.1 POSTUP ZKOUMÁNÍ DN 

DN s chodcem je velice komplikovaný dynamický děj. Budoucnost leží právě v detailní identifikaci 
mechanismu DN a zkoumání vývoje vzájemně si podobných nehod. Ze sledování podobných DN lze sestavit 
scénáře, které bude možné analyzovat jako jednu typickou DN. Z toho vyplývá nutnost jednotného 
metodického přístupu při zkoumání všech DN s chodci. 

Vhodný postup zkoumání DN (nejen s chodci): 

a.  Určit scénář vozidlo - chodec 

Pro potřeby naučit se v budoucnosti třídit DN s chodcem do určitých skupin a k nim stanovovat určité typické 
vlastnosti (jako např. definovat kritické aspekty pro poškození lidského těla během primárního a 
sekundárního střetu), je nutné doplnit schéma (plánek) DN s chodcem o detailní popis scénáře popisující 
výchozí pozici a pozici vozidla a chodce v okamžiku kontaktu. 

b.  Určit kontaktní poměry chodce s vozidlem u primárního kontaktu 

Při zkoumání nehody je důležité identifikovat místa zranění chodce (viz kapitola 1.2.1) s částmi vozu. Určit 
tak detailně deformace vozu ve vztahu s typem a úrovní zranění konkrétních částí postavy chodce.  

Vše popsat v časovém průběhu např. dle následujícího sledu: výchozí pozice chodce vůči vozidlu – vlastní 
střet (kontakt) – vzájemné sdílení energií mezi postavou chodce a vozidlem – popis koncových podmínek 
primárního střetu (buď konečnou polohu těla chodce na vozidle, případně popis dynamických a 

kinematických podmínek postavy chodce), za kterých postava chodce opouští vozidlo.  

c.  Analyzovat zranění chodce po primárním střetu 

U nehody, kde jsou obsaženy obě fáze (primární i sekundární kontakt), je důležité ve spolupráci s lékaři určit 
zranění chodce odděleně v závislosti na původu. U primárního kontaktu jsou to právě konstrukční prvky 
vozidla, které vedou ke zranění chodce. Dle postoje chodce při kontaktu bývá nejvíce exponovaná dolní část 
těla (chodidla), která se neobejde bez lehkých až těžkých zranění. U horní části těla to bývá hrudník a hlava, 
která trpí těžkými až fatálními zraněními. Nejhorší následky způsobují těžce deformovatelné části karosérie, 

jako jsou sloupky, a horní hrana střechy. 

d.  Analyzovat pohyb těla chodce po primárním střetu 

Pro potřeby zpětné analýzy a rekonstrukce následků sekundárního kontaktu je důležitá fáze pohybu postavy 

chodce při předchozím primárním kontaktu a následném letu (trajektorie odhození). Numerickou analýzu DN 
je možné použít pouze za předpokladu, že jsou dostupné následující parametry: 

· okrajové podmínky okamžiku, kdy končí primární kontakt s vozidlem (definice místa, kde tělo opouští 
karosérii vozu, vektor rychlosti vozu a lidského těla) 

· parametry postavy chodce, 
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· trajektorie pohybu postavy chodce, 

· okrajové podmínky pro dopad postavy chodce (konečná poloha). 

e.  Analyzovat primární střet vozidlo-chodec 

U každé nehody s chodcem je nutné analyzovat primární kontakt vozidlo-chodec jednak z pohledu vážnosti 
samotného kontaktu a určit, zda jsou správně plněny stávající funkce ochrany chodce ze strany vozidla. Dále 
analyzovat podmínky proč postava chodce opustila karosérii vozu a zda tomu šlo nějak zabránit či zda šlo 
pohyb chodce mimo karosérii vozidla nějak omezit. 

a.  Určit kontaktní poměry chodce s okolím při sekundárním střetu 

U nehody, kde jsou obsaženy obě fáze (primární i sekundární kontakt), je důležité ve spolupráci s lékaři určit 
zranění chodce odděleně v jednotlivých fázích kontaktu. U sekundárního kontaktu jsou to právě konstrukční 
prvky pozemní komunikace, které způsobují zranění chodci (např.: betonové obrubníky, svodidla, sloupy 
veřejného osvětlení, povrch vozovky), ale také stromy, keře, vodní plochy, kameny aj. Nevětšímu riziku je 
vystavena hlava, trup a končetiny. Přičemž zranění hlavy nebo páteře obvykle vede k fatálním následkům. 

b.  Analyzovat infrastrukturu s ohledem na reálná a potenciální rizika pro chodce při 
sekundárním kontakt 

U každé nehody s chodcem, kdy jsou známy konkrétní podmínky kontaktu vozidla s chodcem provézt 
analýzu místní infrastruktury s cílem určit následující: 

· které prvky infrastruktury jsou pro daný kontakt velmi nebezpečné, tzn. mající za daných podmínek 
fatální následky pro chodce, 

· které prvky infrastruktury jsou pro daný kontakt nebezpečné, tzn. mající za daných podmínek vážné 
následky pro chodce, ale chodec přežívá, 

· analyzovat, zda existuje nějaké řešení na straně infrastruktury vedoucí k výraznému snížení následků 
sekundárního kontaktu. 

1.2 ÚČASTNÍK DOPRAVNÍ NEHODY 

Účastníkem DN může být kterýkoliv z účastníků silničního provozu, např.: osobní vozidlo, nákladní vozidlo, 
tramvaj, autobus, trolejbus, chodec, cyklista, motocykl aj. Pro účely této metodiky je provedena 
parametrizace zranitelného účastníka silničního provozu, tj. chodce a osobního vozidla. Ostatní typy 
účastníků nejsou v metodice podrobně popsány. Jsou uvedeny pouze orientační údaje a základní principy 
kontaktu vozidla s chodcem. 

1.2.1 ANALÝZA POSTAVY CHODCE 

Za zranitelného účastníka silničního provozu je považován chodec nebo osoba, která se pohybuje na 

chodníku, pozemní komunikaci nebo v její blízkosti.  

V rámci sběru dat je u postavy chodce vhodné sledovat následující parametry: pohlaví, věk, výška, váha, 
postava (štíhlá, běžná, plná), výška na podpatku, tloušťka oblečení (tenké, střední, tlusté), druh pohybu 
chodce (chůze, běh, skok, leh), poloha chodce vůči vozidlu (čelem, zády, bokem) a další parametry, které 
upřesňují analýzu střetu. 
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obr. 2.  Postava chodce a její části 

Parametrizace kompletní postavy chodce: 

Pro účely numerické analýzy mechanizmu DN vozidla s chodcem je nezbytné parametrizovat kompletní 
postavu chodce. Při skutečné DN se odehrává velké množství dějů, které jsou ovlivněny detailními 
vlastnostmi vozidla, chodce (včetně jeho oděvu) a prostředí. Mechanismus nehody se odehrává během 
sekund, podléhá zákonům přírody a také ho ovlivňuje kondice účastníka. Pro jeho pochopení a interpretaci je 
nutné přistoupit k parametrizaci postavy, která je proveditelná jednak z pohledu dostupných údajů a jednak 
z pohledu požadavků na matematický výpočet. Na obr. 2. jsou popsány části kompletní postavy chodce, tak 
jak je vhodné ji mapovat pro numerickou analýzu či simulaci DN. Části těla jsou děleny dle AIS4 [22]. 

V následujícím textu jsou spodní a horní část těla popsány vzhledem k jejich nejčastějšímu způsobu 
poranění, z pohledu prvotního kontaktu s vozidlem. 

Části postavy chodce při numerické analýze: 

c.  Hlava 

Hlava je nejsvrchnější část těla. Z pohledu zranění při DN je to část těla, jejíž poranění může často vést 
k fatálním následkům. Nejčastější poranění hlavy vznikají při čelně čelním a čelně zádovém kontaktu. 

                                                
4 AIS = Abbreviated Injury Scale 
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d.  Krk 

Jedná se o horní část páteře, která bývá nejvíce namáhána při čelně – zádovém kontaktu. Je to jedna 
z nejvíce namáhaných částí těla, která může utrpět těžké, kritické i fatální následky. Při vážném poranění 
dochází k dlouhodobé rekonvalescenci. 

e.  Paže a předloktí 

Paže a předloktí jsou část těla, které jsou aktivní při každém druhu nárazu. Při kontaktu je to právě instinkt a 
reflex chodce, který vynutí nastavení paží a předloktí do ochranné pozice. Značnou roli hraje věk chodce a 
jeho zdravotní stav (vitalita), dále potom rychlost při nárazu. V případě primárního kontaktu paže 
napomáhají rozložit energii pohybujícího se vozidla a chrání především horní část trupu a hlavu. Úroveň 
zranění této části těla se vyskytuje rovnoměrně od pohmožděnin až k vážným zlomeninám. 

f.  Trup 

Trup představuje největší část postavy. Tato část má největší hmotnost. Při kontaktu jsou obvykle zapojeny i 
další části těla, která mají tendenci trup chránit. Kompenzuje se tak kinetická energie a chrání se životně 
důležité orgány. Může docházet k těžkým poraněním vnitřních orgánů, ale i kritickým či fatálním 

způsobených zejména vysokým zrychlením při nárazu. 

g.  Kyčle (pas) 

Při čelně – bočním nárazu dochází při primárním kontaktu k plné expozici této části těla. Většina síly při 
nárazu je vstřebána právě touto partií těla. Nejvíce ohrožení jsou chodci vyššího věku, kteří se pohybují 
pomalu. Značný vliv má také postoj a nakročení vůči přídi vozidla. Zranění mohou být těžká (zlomeniny 

pánve, kyčle, křížové kosti, kostrče). 

h.  Stehenní kost (stehna) 

Stehna bývají velmi exponovanou částí postavy, která při primárním kontaktu vstřebává značnou část 
kinetické energie. Často dochází ke zranění se střední závažností, v případě poškození stehenních tepen i 
fatální. 

i.  Dolní končetina 

Dolní končetiny (lýtková, holenní kost) bývají vystaveny primárnímu kontaktu téměř bez výjimek. Jedná se 
hlavně o jejich polohu vůči přídi vozidla. Větší část vozového parku tvoří osobní vozidla, která mají nižší 
přední část (nárazník). Tato část při primárním kontaktu míří právě do části postavy: dolní končetina, koleno, 
stehenní kost. Výjimkou jsou postavy nižší výšky a dětí, kdy dochází ke kontaktu spíše v úrovni pasu nebo 
stehen. 

j.  Chodidlo 

Chodidlo je nejspodnější část postavy. Většinou nedochází ke kontaktu s vozidlem. Jeho poloha a obuv však 
zásadně ovlivňuji průběh kontaktu s vozidlem. Je rozdíl, když chodec stojí k vozidlu čelem, bokem, zády a 
pokud má jednu nohu zdviženou. 

Numerická analýza postavy chodce: 

Pro simulaci DN je potřeba modelovat postavu chodce tak, aby měla odpovídající rozměry a hmotnost, které 
tvoří základní parametry numerické analýzy. Do hmotnosti chodce je dále potřeba započítat břemeno, jež 
chodec nese (např. batoh) a do výšky chodce např. zvýšený podpatek. Pokud je to s ohledem na použitý 
software a dostupná data možné, tak je vhodné parametrizovat každou část postavy zvlášť. 
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Simulace DN je vytvořena v Multi-body 
systému5. MBS systém modeluje jednot-

livé části těla jako tuhé celky spojené 
v kloubech. V knihovně systémů bývají 
přednastaveny základní modely lidské 
postavy, jejichž parametry je možné 
přizpůsobit.  
Na obr. 3. je schéma modelu postavy 
chodce včetně karty k jejímu nastavení. 

Jednotlivé tuhé části chodce (např. 
předloktí) jsou charakterizovány 
zastupujícími prvky, které nahrazují 
skutečný objem, hmotnost a moment 
setrvačnosti. Spojení tuhých částí je 
realizováno přes pružiny s definovanou 

tuhostí kloubů. 

    

obr. 3.  Geometrie chodce a jeho nastavení v software PC-Crash 

Detailní rozměry a hmotnost lze získat až po souhlasu osoby, jejíž model pořizujeme pro účely simulace DN. 

Tuhost jednotlivých kloubů není možné přesně získat. V tomto případě se jedná vždy o určitý odhad. 
Zároveň v simulaci není možné zohlednit aktivní působení svalů osoby v průběhu srážky. Proto je k přesné 

numerické analýze postavy chodce nutné přistupovat s rezervou. 

Primárně jsou tyto výpočetní metody určené ke zjištění nejpravděpodobnějšího scénáře průběhu DN, tj. 

kinematiky a trajektorie pohybu chodce při srážce. S ohledem na výpočetní zjednodušení nelze přesně určit 
míru poškození jednotlivých částí těla. Z tohoto důvodu je nutné využít data získaná při analýze skutečných 
dopravních nehod a vytvořený model kalibrovat. 

1.2.2 ANALÝZA VOZIDLA 

Za vozidlo, které se účastnilo DN, se považuje osobní automobil, který měl kolizi s chodcem. K DN může dojít 
buď při pohybu vozidla na komunikaci, při jeho sjíždění mimo komunikaci nebo najíždění na komunikaci. 
Sleduje se typ automobilu, rychlost, kondice řidiče, technické parametry vozidla, tvar přídě vozidla (viz obr. 

4. ). 

Parametrizace vozidla: 

    

Klínovitá Pontonová Trambusová Dodávka 

obr. 4.  Formy přídí vozidel 

                                                

5 Jedná se o software, který umožňuje individuální parametrizaci postavy chodce. V textu je dále užita pouze 
zkratka MBS. Pro takto zpracovanou analýzu je možné využít několik druhů software od různých dodavatelů. 
Zde uvádíme např.: PC Crash nebo Virtual Crash. 
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Nákladní automobily mají oproti osobním vozidlům zcela odlišný tvar karoserie. Díky své hmotnosti mají nižší 
hodnoty decelerace (zpomalení) při kritickém brzdění a vyšší prodlevu brzd. Proto pro chodce představují 
vyšší nebezpečí. Při střetu nákladního vozidla s chodcem dochází u chodce ke zranění spodní a horní části 
těla a hlavy současně. 

Numerická analýza vozidla: 

Pro numerickou analýzu vozidla je potřebný 3D model povrchu vozidla a odhad jeho hmotnosti. Knihovny 

dostupných simulačních software obsahují četnou databázi automobilů. Při užití modelu vozidla z knihovny je 

potřeba zkontrolovat hmotnost vozidla, která je důležitá pro odhad brzdění a nastavení výšky vozidla, kdy na 

vozidle mohou být provedeny úpravy ovlivňující jeho výšku. 

V případě, že není konkrétní model automobilu v knihovně dostupný, je možné použít podobný model. Např. 
model Škoda Fabia lze nahradit vozidlem typu VW Polo. V případě, že se bude jednat o specifický automobil, 
tak lze provést 3D nasnímání povrchu karoserie a ten využít pro simulaci. V tomto případě je však nutné 
počítat se zvýšenými náklady na tento proces. Užití této metody musí být opodstatněné. 

1.3 DRUHY KONTAKTU 

Chodec je ve srovnání s vozidlem mnohem zranitelnější. Vozidlo je podstatně větší a těžší než chodec, má 
mnohem vyšší kinetickou energii, navíc ochrannou karoserii obsahující deformační zóny a bezpečnostní 
prvky. Chodec je zranitelným účastníkem silničního provozu, nemá žádné ochranné a 
deformační zóny. Při střetu vozidla s chodcem je častým následkem těžké zranění nebo zranění 
neslučitelné se životem (smrtelné). Cílem analýzy DN s chodci je zmapovat mechanismus nehody za účelem 
vytvoření a ověření nového přístupu k ochraně chodce (např. tvaru karoserie, speciálního externího airbagu) 

tak, aby zranění chodců bylo co nejméně závažné. Z pohledu děje DN je podstatné analyzovat druh kontaktu 
vozidla s chodcem, který lze rozdělit na primární a sekundární. 

Chodec je při kontaktu s vozidlem (primární kontakt) povalen na „kapotu“ (víko motoru) 
vozidla a při brzdění vozidla se pohybuje směrem „ven“. Následuje jeho pád na vozovku, 
případně okolí (sekundární kontakt). 
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Primární kontakt 

Při střetu vozidla s chodcem dochází k prvotnímu kontaktu u dospělého člověka obvykle v oblasti kolene a 

spodní části nohy. U dětí je místo kontaktu závislé na jejich věku (ve většině případů je v přímé souvislosti 
s výškou postavy dítěte). Náraz často bývá koncentrován do oblasti hrudníku (trup). Nejzávažnější jsou však 
zranění hlavy při dopadu na kapotu, nebo čelní sklo vozidla a také do A-sloupků6 (přední stojka podpírající 
střechu vozidla, rámuje čelní sklo). 

Primární kontakt vozidla s chodcem vzhledem k pozici chodce lze rozdělit na tři typy, tj.: 

a. Čelně – čelní primární kontakt, který představuje střet čelní části vozidla s chodcem, který je k 
vozidlu natočen obličejovou částí. 

 

Při malé rychlosti obvykle dochází k lehčím zraněním 
dolních končetin na přední části bérce7. 

Při vyšší rychlosti se trup pohybuje směrem na 
kapotu vozidla. V oblasti končetin dochází k těžkým 
a komplikovaným zlomeninám holeně, bérce i 
stehenní kosti. Dochází k poranění hrudníku (trupu) i 

vnitřních orgánů. Dochází, ke zlomeninám lebečních 
kostí a poranění kůže v oblasti hlavy při nárazu na 
kapotu či sklo. 
Poznámka: 
Lékaři užívají také termín fronto-frontální střet. 

obr. 5.  Typický postoj chodce při kontaktu s vozidlem – čelní   

 

b. Čelně – zádový primární kontakt, který představuje střet čelní části vozidla s chodcem, který je 
k automobilu otočen zády. 

 

Při malé rychlosti a s ohledem na „rozložení“ síly při 
nárazu do končetin zezadu dochází k ohybu kolen a 
kyčlí. Poranění dolních končetin bývá v těchto 
případech nejmenší. Často však dochází k poškození 
vazů v koleni. 

Při vyšší rychlosti dochází k poškození páteře pří 
nárazu zad na kapotu vozidla. Dochází k vážným 
poraněním týlní oblasti (krku) s poškozením krční 
páteře. 
Poznámka: 
Lékaři užívají také termín fronto-dorzální střet. 

obr. 6.  Typický postoj chodce při kontaktu s vozidlem – zádový   

 

  

                                                
6 A-sloupek je přední stojka podpírající střechu vozidla. Přední sloupky rámují svislé hrany čelního skla. Dále rozlišujeme sloupky B, C a 
D dle polohy od přídě vozidla po jeho záď. 
7 Bérec je část dolní končetiny mezi kolenním a hlezenním kloubem (kotníkem). Skelet bérce tvoří holenní kost a lýtková kost. 
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c. Čelně – boční primární kontakt, který představuje střet přední části vozidla s chodcem, který je 
k automobilu otočen bokem. 

 

Při pomalé rychlosti je síla při nárazu částečně 
absorbována koleny. Pohyb bedry a kyčlemi je však 
velmi omezený. Tělo rotuje kolem předozadní osy 
procházející dolní částí trupu. Typické je postižení 
hlavy, hrudníku, ramen, horní končetiny a vnitřní 
strany dolní končetiny, která se nachází blíže k 
vozidlu. 

Poznámka: 
Lékaři užívají také termín fronto-laterální střet. 

 

obr. 7.  Typický postoj chodce při kontaktu s vozidlem - boční  

 

Při střetu dále záleží i na typu vozidla, výšce a tvaru 
jeho přední části.  

Nezanedbatelnou roli hraje u chodce, jakou nohou je 
nakročen k vozidlu, zda stojí na jedné noze nebo 
překračuje na druhou nohu. V tomto případě je třecí 
plocha chodidel s vozovkou menší. 

Lze předpokládat, že pohybující se chodec (pohyb = 
postoj při nakročení) utrpí menší zranění. Je nutné 
však brát v potaz rychlost a tvar vozidla. 

obr. 8.  Typický postoj chodce při kontaktu s vozidlem – nákrok  

Obecný popis průběhu primárního kontaktu osobního automobilu s chodcem je možné dělit do 
pěti základních fází: 

· první kontakt je mezi nárazníkem a holenní částí dolní končetiny, nebo kolenním kloubem, 
· následuje náraz stehna do kapoty, 

· dolní končetina je mrštěna dopředu, horní část těla rotuje a je relativně urychlena vůči vozidlu, 

· pánev a hrudník narážejí na kapotu, 

· hlava naráží do kapoty, čelního skla nebo horní hrany střechy rychlostí odpovídající rychlosti 

narážejícího vozidla. 

Sekundární kontakt 

Po prvotním kontaktu chodce s vozidlem nastává děj, při kterém se může stát, že postava chodce naráží na 
vozovku, případně okolí komunikace (travnatá plocha, vegetace, stavební prvky). Při tomto druhu kontaktu 
může dojít k těžkému zranění, jehož následkem může být úmrtí chodce. Sekundárním kontaktem 
s komunikací a jejími stavebními prvky si chodec může způsobit těžší zranění, než při samotném primárním 
kontaktu s vozidlem. 
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Právě zde má svůj význam hloubková analýza dopravních nehod (HADN). Zejména zpráva o zranění chodce 
od lékaře, ve které lze identifikovat, jaké zranění bylo způsobeno při primárním kontaktu s vozidlem a 

následně při sekundárním kontaktu s okolím. Tyto prvky by měly být zachyceny ve fotodokumentaci z místa 
DN. 

1.4 DRUHY ZRANĚNÍ 

Na zranění chodce má vliv typ vozidla (přední část vozidla – výška přední části vozidla, ohrádka, aj.), 

hmotnost a rychlost. Z hlediska závažnosti zranění je také důležitý vztah výšky chodce a typu vozidla (např. 
rozdíl dítě a dospělý). Další důležitou charakteristikou je věk osoby (chodci nad 70 let jsou nejohroženější 
skupinou osob (Li, Braver, & Chen[16], Adámek [17]) z důvodu fyzické křehkosti (tedy i malý náraz pro ně 

může mít fatální následky). 

Stupnice AIS 

Pro bližší popis zranění je v metodice 
použita škála AIS [22] ve vztahu k typu 

nehody. Ta představuje stupnici, která 
popisuje zranění hodnotami od nuly do 
šesti. Stupnice je vyvinuta na základě 
zdravého dospělého jedince. Je nutné 

brát v úvahu kritéria s ohledem na další 
účastníky dopravy. Nula znamená žádné 
poranění a šestka znamená poranění 
neslučitelné se životem. 

Stupnice AIS obsahuje popis 9 částí těla, 
typ anatomické struktury, typ a vážnost 
zranění. Celková vážnost zranění (MAIS) 
se posuzuje podle maximální hodnoty 
AIS. 

 

obr. 9.  Zranění chodce po střetu s osobním automobilem [21] 

tab. 1.  Škála zranění AIS (Abbreviated Injury Scale) 

Hodnota AIS 
Vážnost poranění 

(CZ) 
Vážnost poranění 

(ENG) 
Poznámka 

0 Žádné - žádné poranění 

1 Lehké (minor) - 

2 Střední (moderate) - 

3 Vážné (serious) neohrožující život 

4 Těžké (severe) 
ohrožující život, ale 

přežitelné 

5 Kritické (critical) přežití je nejisté 

6 Fatální (unsurvivable) neslučitelné se životem 
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V české terminologii dopravních nehod se běžně užívá termín: lehké, těžké a smrtelné zranění. Na 

mezinárodní úrovni existuje doporučení na rozlišení vážnosti nehod, které u nás dosud není zavedeno 

(např.: MAIS 3+8). 

Smrtelné zranění odpovídá maximální hodnotě AIS = 6. Za usmrcenou osobu je považována osoba, která 

zemřela na místě nehody, při převozu nebo nejpozději do 24 hodin po nehodě (pro účely české národní 

statistiky) nebo 30 dnů po nehodě (pro účely mezinárodní statistiky). 

Těžké zranění odpovídá maximální hodnotě AIS = 3 – 5. Za těžce zraněnou osobu se rozumí jen vážná 

porucha zdraví (pokud nedojde k úmrtí, klasifikaci určuje lékař). 

Lehké zranění odpovídá maximální hodnotě AIS = 1 – 2. Za lehce zraněnou osobu se rozumí jiné než těžké 
zranění. 

Druhy zranění na základě typu primárního kontaktu 

V projektu CHODCI [8], v rámci kterého byla tato metodika sepsána, byla realizována šetření dopravních 
nehod přímo v místě jejich vzniku. V letech 2013 až 2015 vyšetřovaly týmy CZIDAS a IDADA cca 150 

dopravních nehod s chodci. Cílem bylo získat data o vzniku, průběhu a následcích DN dle kapitol 1.5 a 1.6 

této zprávy.  

Zásadním přínosem šetření nehod v In situ byla identifikace mechanizmu dopravní nehody. Bylo zjištěno, že 
kontakt/střet vozidla s chodcem má dvě části, tj. primární a sekundární. Obě fáze kontaktu spolu souvisejí, 
přičemž následky sekundárního kontaktu závisí na druhu primárního (viz způsob přiblížení vozidla a chodce, 
postoj chodce, okolí, aj.). 

a. Čelně – čelní primární kontakt 

U tohoto typu nehod se v rámci projektu CHODCI [8] nepodařilo získat lékařské zprávy (z důvodu 
nesouhlasu zraněných). Z obecné statistiky dopravních nehod Policie ČR aj. lze však říci, že u těchto typů 
nehod dochází k poranění horních končetin (především v oblasti zápěstí a předloktí), v případě předpažení 
chodce jako reakce na přibližující se vozidlo. Dále pak k vážným zraněním všech uvedených částí těla – 

dolních končetin, hrudní oblasti, poškození krčních obratlů a hlavy. 

b. Čelně – zádový primární kontakt 

U čelně - zádového kontaktu dochází často ke kontaktu nárazníku vozidla se zadní stranou stehen nebo 
kolen chodce, který střet většinou nečeká nebo na něj reaguje během. Následuje nalehnutí chodce zády 
nebo bokem na kapotu vozidla a následně kontakt hlavy – čelní sklo, nebo předěl skla a kapoty. Následky 
zranění opět ovlivňuje rychlost a tvar vozidla a samozřejmě fyzická zdatnost chodce. Většinou dochází 
k vážným poraněním hlavy, krční páteře a horních končetin. 

Nejvyšší stupně zranění, dle jednotlivých tělesných oblastí a při druhu kontaktu čelně-zádové, jsou zobrazeny 

v Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.Z tabulky je zřejmé, že následky z tohoto typu nehody jsou méně 
ážné, než je tomu u následujícího druhu kontaktu čelně - bočního. U zraněných osob nacházíme poranění 
v oblasti hlavy a horních končetin. V rámci sběru dat je evidována jedna DN s čelně-zádovým kontaktem, při 
které došlo k fatálnímu zranění chodce (AIS =6).  

c. Čelně – boční primární kontakt 

Čelně – boční kontakt představuje častý druh střetu vozidla a chodce. Za typickou situaci lze považovat 
přecházení chodce přes PK a to i v místě přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení. Vozidlo se 

                                                
8 MAIS 3+ znamená vážnost poranění ve stupnici AIS >= 3, tedy vážné a vyšší poranění. 
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k chodci přibližuje z boku. Primární kontakt je opět soustředěn na dolní končetiny. Následuje nalehnutí na 
kapotu vozidla. Chodec se v tomto případě instinktivně chrání horními končetinami, které nastavuje proti 
vozidlu. Může docházet k rotaci trupu těla. Při tomto kontaktu jsou nejvážněji poraněny horní končetiny (AIS 

= 3) více, než je tomu u jiných částí těla. U tohoto typu střetu bývá postava chodce „rovnoměrně“ poraněna 

na většině částí těla (AIS = 1 až 2 – hrudník, pánev, dolní končetiny). Pokud nedojde ke kontaktu hlavy se 

sloupkem nebo hranou čelního skla dochází pouze k lehkým zraněním hlavy (AIS = 0 až 1). 

Stupnice ISS 

Dalším typem hodnocení výše zranění, které lékaři využívají, je ISS9 [22] skórovací systém, který popisuje 

celkovou výši zranění u pacientů s polytraumatem (mnohočetné zranění). Ke každému zranění je přiřazeno 

AIS skóre, které je přiděleno k jedné ze šesti částí těla. ISS se vypočítá jako součet druhých mocnin tří 
nejvýše bodově hodnocených poraněných částí těla. ISS skóre přímo koreluje s úmrtností, nemocností, 
hospitalizací a s jinými měřítky závažnosti zranění. 

1.5 ČASTÁ MÍSTA KONTAKTU DLE STATISTIKY DN PČR 

Ze statistik dopravní nehodovosti Policie ČR vyplývá, že mezi lety 2009 – 2014 došlo celkem k cca 21 tis. DN 

s chodcem, z toho se odehrálo téměř 91% v obci a 87% bylo se zraněním. Z tohoto vyplývá, že kontakt 
vozidla s chodcem se v drtivé většině neobejde bez následku. Výrazná převaha nehod v zastavěném území 
je dána výrazně vyšším objemem pěší dopravy, což je možné sledovat již ve velkém měřítku na mapě ČR, 
která je zobrazena na obr. 10. Zeleně jsou podbarveny DN s chodci v obcích a oranžově mimo obec. 

 

obr. 10.  Mapa častých míst DN s chodci (rok 2009 – 2014) 

  

                                                
9 ISS = Injury Severity Score 

Poznámka: Graficky zpracováno v CDV na 
základě údajů ze Statistiky DN PČR. 

Poznámka: Pro účely policejní statistiky je za chodce považována i osoba ležící na vozovce nebo osoba, která před 
uvažovanou nehodou opustila vozidlo a následně se octla na vozovce. Pro účely metodiky jsou uvažovány pouze DN, 
u nichž došlo ke srážce vozidla se stojící či pohybující se postavou chodce. 
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Typické lokality, kde dochází k DN s chodci 

· Na přechodu pro chodce – řidič motorového vozidla si nevšimne chodce, přecházejícího po 
přechodu pro chodce a dojde ke kontaktu. Chodci by měli dbát zvýšené opatrnosti, než na přechod 
vstoupí a přizpůsobit rychlost pohybu (přesvědčit se, zda je možné bezpečně na přechod vstoupit a 

překonat ho); 

· Mimo přechod pro chodce – pohyb chodce po vozovce, za snížené viditelnosti řidič pozdě spatří 
chodce, jdoucího po krajnici, nebo chodec náhle vstupuje do vozovky; 

· V blízkosti zastávky veřejné dopravy. V tomto případě chodec vstupuje do vozovky v zákrytu 
autobusu, stojícího v zastávce, aniž by se přesvědčil, zda je možné vozovku bezpečně přejít. 

Jako nejčastějším místo DN s chodcem se jeví v 41 % případů vyznačený přechod pro chodce nebo jeho 

okolí v blízkosti do 20 m. V 6 % dochází k DN v místě zastávek hromadné dopravy, ve 4 % v místech 
parkoviště a pouze v 1% na sjezdech. Ve 47 % dochází k nehodám na jiných nebo nespecifikovaných 
místech sítě pozemních komunikacích (většinou k nim dochází v obcích). 

Zásadním zjištěním je, že téměř v 47 % procentech bylo chování chodce správné nebo přiměřené. V 18 % 

došlo k náhlému vstoupení chodce do vozovky z chodníku nebo krajnice. Opět se více případů DN s chodcem 

tohoto typu odehrává v obcích. V 62 % je stav chodce dobrý – žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny. 
Pouze ve 12 % byl chodec nepozorný nebo roztržitý. Pod vlivem alkoholu bylo zaznamenáno cca 11% 
případů DN s chodci. 

1.6 VYŠETŘOVÁNÍ NA MÍSTĚ NEHODY 

Místo DN zajišťují záchranné a vyšetřující složky Integrovaného záchranného systému (IZS), zdravotnická 
záchranná služba (ZZS), jednotka hasičského záchranného sboru (HZS) a do příjezdu příslušníků služby 
dopravní policie pořádková hlídka Policie ČR. Vedoucí vyšetřovacího týmu DN je povinen velitele těchto 
složek po příjezdu na místo nehody kontaktovat a získat povolení k práci pro členy vyšetřovacího týmu. 

Vyšetřovací tým se na místě DN primárně zaměřuje na popis infrastruktury, technický stav vozidel, na 
psychologický rozbor účastníka DN. Analýza zranění primárně nebývá v náplni práce týmu na místě. Popis 
zranění je předmětem smluvního lékaře, který tak provede po jeho ošetření ve zdravotnickém zařízení (mimo 

místo nehody). 

Dopravní infrastruktura 

Při ohledání dopravní infrastruktury místa DN je prvotním úkonem pořízení podrobné fotodokumentace 
v místě DN, dopravního prostředí ze směru příjezdu vozidla a ze směru pohybu chodce. Je důležité 
zadokumentovat konečnou polohu vozidla, poškození vozidla a konečnou polohu chodce. Při fotografování je 

nutné se zaměřit i na stavební prvky, o které si mohl chodec způsobit zranění (např. obrubník, svodidlo, aj.). 

Následuje načrtnutí plánku místa DN. Specialista na dopravní infrastrukturu zvolí vhodný výchozí bod měření 
(dále jen VBM), jenž slouží pro zaznamenání konečné polohy vozidla a chodce (je-li známa a na vozovce 

vyznačena). Konečné polohy účastníků slouží pro přezkoumání DN, rekonstrukci nebo při simulaci v SW 

prostředí. Poloha vozidla je většinou známa, protože řidič po kolizi s chodcem nechá vozidlo stát v poloze, ve 

které zastavil. Konečná poloha chodce je evidentní pouze v případech, kdy je na vozovce krevní stopa, anebo 
sprejem zaznačená konečná poloha (tým hloubkové analýzy může provádět šetření až po zásahu 
záchranných složek, zúčastněný chodec se již v konečné poloze nenachází). 

Měření pokračuje zjištěním hodnot příčného a podélného sklonu vozovky pomocí digitální vodováhy, 
změřením teploty vzduchu a vozovky, vlhkosti, rosného bodu a rychlosti větru. Zvláštním sledovaným 
parametrem jsou povětrnostní a světelné podmínky. Jsou případy nehod, kdy řidič vozidla přehlédne chodce, 
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který přechází vozovku v místě, kde není přechod pro chodce (anebo je) a nedokáže ho včas identifikovat 
kvůli tmavému oblečení v kontrastu s pozadím postavy. 

 

obr. 11.  Místo DN vozidla s chodcem 

Dopravní technika 

Úkolem specialisty na dopravní techniku je prohlédnout vozidlo, pořídit podrobnou a kvalitní fotodokumentaci 
a zaznamenat poškození vozidla. Fotodokumentace se pořizuje ze všech stran vozidla, aby byly viditelné celé 
části vozidla. Zvláštní pozornost se věnuje plášti vozidla (svrchní poškození) – musí se pořídit detailní 
fotodokumentace poškození spolu s měřicí technikou (pásovým metrem), ve vodorovné i svislé poloze. 
V případě poškození, které není tolik viditelné, vyznačí specialista místo magnetickými šipkami.  

  

obr. 12.  Šipkou vyznačený otěr na kapotě vozidla 

Při střetu s chodcem je snahou podle stop na karoserii (případně čelním skle) identifikovat místo kontaktu 

(dopadu) chodce. Vhodné je provést odhad míst kontaktu dle jednotlivých částí těla chodce (např.: hlava – 

čelní sklo; rameno, trup těla, kyčle – kapota; stehna, bérce – nárazník). 
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obr. 13.  Poškozená kapota (červený kroužek) a čelní sklo po střetu s chodcem 

Prohlídka vozidla pokračuje změřením tlaku v pneumatikách, hloubky dezénu a celkovému technickému 
stavu pneumatik. Je-li to možné, pořídí specialista fotodokumentaci interiéru vozidla s cílem zaznamenat 
nastavení sedadel, hlavových opěrek, volantu a stavu interiéru vozidla (případně zjistit prvky ve vozidle, 
které nejsou výrobcem homologovány, anebo zjistit překážky ve výhledu – např. předměty visící na zpětném 
zrcátku). 

Psychická stránka účastníka 

Psycholog v místě zajišťuje oslovení účastníků DN a sjednává svolení k ohledání vozidla. Vstup do interiéru 
vozidla podléhá svolení provozovatele vozidla (viz zákon č. 89/2012 Sb. [12]). Rozhovor je zaměřen na 
průběh DN, kdy účastník nehody popisuje průběh nehody ze svého úhlu pohledu. Psycholog zjišťuje celkový 
stav účastníka nehody (člověka), jeho zdravotní stav, psychickou pohodu, dobu spánku, aj. V případě 
potřeby je psycholog připraven poskytnout krizovou intervenci. 

Jelikož při DN vozidla s chodcem dochází často k těžkým zraněním, nebo k vnitřnímu poranění je pro IZS 
primární zajistit životní funkce a zdraví zraněné osoby. Při příjezdu vyšetřovacího týmu chodec již většinou 
není přítomen na místě DN. V tomto případě je rozhovor s psychologem uskutečněn až následně 
v nemocnici. 

Fyzický stav účastníka 

Specialista - lékař není součástí výjezdového týmu, pracuje v nemocnici. Na výzvu vedoucího vyšetřovacího 
týmu připravuje anonymizovanou lékařskou zprávu o zranění a vyplní příslušnou část databáze. Tato část 
databáze je zaměřena na existenci a neexistenci zranění jednotlivých částí těla, závažnost a typ tohoto 
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zranění. Dále pak dobu hospitalizace a ošetření, které bylo pacientovi poskytnuto. Součástí práce lékaře je i 
prvotní kontakt se zraněnými a hospitalizovanými účastníky dopravních nehod a jejich informování o projektu 
a domluvy dalšího rozhovoru s členem výjezdového týmu (psychologem). 

1.6.1 ANALÝZA POHYBU VOZIDLA 

Laboratorní zpracování DN probíhá v SW prostředí. Program je schopen při zadání vstupních údajů vypočítat 
pohyb vozidla před střetem, v okamžiku střetu a postřetový pohyb. Základem pro správně provedenou 
simulaci jsou ovšem podrobná data z DN jako brzdná dráha (brzdné stopy), stav povrchu vozovky (suchá či 
mokrá), ze které se dá odvodit adheze. 

Podle policejní statistiky se více než 91%10 (viz kapitola 1.5) dopravních nehod s chodci stane v intravilánu, 
tedy při nižší rychlosti.  

Pohyb vozidla můžeme rozdělit: zrychlený pohyb, zpomalený pohyb, rovnoměrný pohyb. SW na výpočet 
průběhu DN uvažuje i čas reakce, resp. dobu prodlevy brzdového ústrojí. 

Dopravních nehod je více typů: 

· Vozidlo se pohybuje rovnoměrným pohybem, řidič spatří překážku (chodce), reaguje brzděním, 
kolize s chodcem je ve fázi brzdění a vozidlo brzdí do úplného zastavení. 

· Vozidlo se pohybuje rovnoměrným pohybem, dojde ke kolizi s chodcem, až poté řidič reaguje 
brzděním a zastavuje. 

· Vozidlo zrychluje, při spatření překážky reaguje řidič brzděním, následuje kolize a brzdění až do 
zastavení. 

· Vozidlo zrychluje, následuje kolize s chodcem, řidič reaguje brzděním a brzdí až do zastavení. 

Ovlivňující faktory DN z pohledu řidiče vozidla: 

· výhled z vozidla; 

· věnování se řízení vozidla a sledování silničního provozu; 
· dodržování maximální dovolené rychlosti; 
· nastavení komponentů vozidla dle svých parametrů; 
· přizpůsobení rychlosti světelným a povětrnostním podmínkám, zejména dosvitu světlometů za tmy; 

· použití správných pneumatik.  

Při brzdění klesá přední část vozidla, skutečnost, zda vozidlo brzdilo či nikoliv, lze odvodit podle zranění 
chodce a následným porovnáním s parametry vozidla. 

1.6.2 ANALÝZA TRAJEKTORIE POHYBU CHODCE PŘED KONTAKTEM 

Pohyb chodce je charakterizován zejména jeho rychlostí. Ta se liší především dle věku osoby, jeho fyzických 
dispozic a zdravotního stavu. Chodci se mohou pohybovat téměř kdekoliv v blízkosti komunikace nebo přímo 
na ni. Nejčastěji je lze očekávat na chodníku v souběhu s komunikací, na přechodu pro chodce nebo v místě 
pro přecházení komunikace. Na dalších místech se chodec může vyskytnout naprosto nepředvídatelně. 

Zaznamenání kontaktní polohy chodce s vozidlem je poměrně náročné. Při rekonstrukci DN (simulaci v SW) 

je nutné uvažovat: jakou nohou byl chodec nakročen směrem k vozidlu, jestli stál na jedné noze nebo 

přešlapoval na druhou, jakou rychlostí se pohyboval, v jakém úhlu se pohyboval vůči vozidlu. Tyto údaje 
jsou ve většině případů nehod jen obtížně zjistitelné. Většinou je lze dedukovat z výpovědi účastníka nehody. 
U vozidla je identifikace kontaktního místa poměrně snadno rozpoznatelná. 

                                                
10 Dle statistiky nehodovosti Policie ČR 
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1.6.3 ROZHOVOR PSYCHOLOGA S ÚČASTNÍKEM NEHODY 

Psycholog v rámci DN zjišťuje maximum informací, které lze získat od účastníků DN popřípadě svědků na 
místě. Cílem je získat informace, které dokreslují samotný děj nehody. Psycholog využívá dotazník  dle 

metodiky HADN [24] s detailnějším dotazováním se na pohyb chodce při srážce (kontaktu). 

V rámci dotazování se psycholog zaměřuje na následující oblasti 

· Obecné informace o účastníkovi (pohlaví, věk, lateralita11, vzdělání, skupina řidičského oprávnění, 
množství najetých kilometrů, doba vlastnictví vozidla aj.) 

· Průběh DN – jedná se o popisnou složku výpovědi. Účastníkovi je dána možnost objasnit vlastní verzi 
DN. Objasnit tak co nejvíce informací o příčině a průběhu nehody. Poté je řidič doptáván na 
podrobnosti nehody – reakci v kritické situaci, rozhled popřípadě omezení rozhledu, zpozorování 
neobvyklých věcí v místě nehody, viditelnost, rychlost, aj. 

· Interakce řidiče a vozidla – varování před nehodou pomocí elektronického systému, reakce vozidla, 
vnímání aktivace systému vozidla (ABS, ESP, aj.), používání výbavy vozidla (rádio, navigace, aj.) 

· Okolnosti jízdy – účel cesty, znalost místa, frekvence jízdy místem, hledání trasy, kvalita vozovky a 

značení, provoz, aj. 
· Možnost vyvarování se nehodě 

· Průběh dne – jak probíhal den do okamžiku nehody, nálada, psychický a fyzický stav, koncentrace, 
spánek, doba za volantem 

· Nastavení vozidla ve vztahu k řidiči – individuální nastavení zrcátek, sedadel, volantu 

· Dopravní situace – jak osoba vnímala obtížnost trasy před a po nehodě (zhodnocení trasy na škále 
velmi obtížná – obtížná – středně obtížná – méně obtížná – náročná trasa)  

· Jízdní návyky – jak dlouho s vozidlem jezdí, vlastnictví ŘP (vlastnictví jednotlivých řidičských skupin i 
doba jejich vlastnictví), jaký je řidič, preference řidičského stylu, referentské zkoušky, přestupky a 
nehody v minulosti 

· Zdravotní stav – krátkodobé i dlouhodobé zdravotní omezení, ADHD (porucha pozornosti 
s hyperaktivitou)12, přítomnost alkoholu, užívání léků aj. 

Problematické je, nejen u dopravních nehod s chodci, dotazování se na samotnou kolizi a zjišťování detailů 
srážky u osob ve stavu šoku. U nehod s chodci je tento prvek markantnější z důvodu „přímých a viditelných 
následků srážky“. V případě poskytnutí krizové intervence a stabilizování stavu osoby je většinou z důvodu 
vyhnutí se sekundární traumatizaci13 a nerozvinutí šokového stavu zjištěn jen průběh nehody, který vyplyne 
ze samotné komunikace v průběhu krizové intervence. 

Pro DN s chodcem je typická nemožnost sběru dat od chodce na místě DN. V naprosté většině případů je 
chodec odvezen do nemocnice z důvodu ošetření.  

Rozhovor s účastníkem v místě nehody 

Popis mechanizmu DN je většinou účastník schopen detailněji popsat až pomocí návodných a detailních 
otázek zaměřených na samotný kontakt vozidla s chodcem a jeho následnou trajektorii. Dále jsou zjišťovány 
informace upřesňující: 

· rychlost chodce při přiblížení (chůze, běh, skok, stání), 

                                                
11 Lateralita je přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybového nebo smyslového ústrojí. (př.: pravák – člověk, který píše 
pravou rukou). 
12 ADHD = Asosiace dospělých pro hyperaktivní děti, blíže viz web link: http://www.adehade.cz/o-adhd/ 
13 Sekundární traumatizace oběti vzniká až po ukončení děje v důsledku reakcí a chování sociálního okolí (instituce, nejbližší okolí, média 
aj.). Vzniká mechanizmem cílené reaktivizace vzpomínek na prožité trauma bez dostatečné možnosti terapeutického propracování. 
Dostupné na http://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2011/01/04.pdf 



 

TA03030791: Výzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu
vozidla s pohybující se kompletní postavou chodce 

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., IDIADA CZ a. s.  25/58 

 

· v jakém místě došlo ke střetu chodce a vozidla (přechod, za přechodem, zastávka MHD, aj.), 
· v jakém směru se chodec přibližoval k automobilu. 

Příklady typických návodných otázek v místě nehody: 

Kterou částí automobilu jste se střetl s chodcem? 

Do které části těla chodce jste narazil? 

Spadl chodec na kapotu nebo na zem? Kterou částí těla? 

Pokud spadl na kapotu, svezl se po ní dolů nebo byl odmrštěn? 

Jaká byla konečná poloha chodce? Kterými částmi těla se dotýkal země? 

Rozhovor s účastníkem po nehodě 

Jedná se především o rozhovor s účastníkem DN (chodec, řidič, aj.) ve smluvním zdravotnickém zařízení. Při 
rozhovoru se musí brát v potaz vliv stresu a šoku na paměť účastníka. Sekundární traumatizace je 
eliminována souhlasem zraněného s návštěvou psychologa, která je podmíněna především ochotou 
účastníka mluvit o nehodě. Velmi vhodné je učinit rozhovor co nejdříve od nehody. 

Při rozhovoru je nutné brát na zřetel vliv času na paměť, respektive zapomínání a nechtěné zkreslení 
informací pomocí dodatečných informací (tzv. dezinformací) od ostatních osob jako jsou lékaři, policisté, 
rodinní příslušníci. Tyto informace mohou mít začleněny do paměti osoby jako „reálné vzpomínky“ a vytvářejí 
tak klamné (falešné) vzpomínky, které jsou však osobou považovány za autentické (efekt popsaný Elizabeth 
Loftus 14 ). Tuto skutečnost lze eliminovat co nejkratší dobou mezi dopravní nehodou a rozhovorem 

s nezbytností ptát se na věc z různých úhlů pohledu, ověřovat si informace s fakty, které byly vyšetřovacím 
týmem získány na místě DN. Vhodné je učinit rozhovor do jednoho týdne od nehody. Dobu však rozhodne 
především zdravotní stav účastníka (těžké zranění vyžaduje delší dobu rekonvalescence než lehké). 

V případě popisu nehodového děje je vhodné informace korelovat se zraněním osoby, popřípadě klást 
návodné otázky vztahující se ke zranění (např. „Pamatujete si, jak jste si zlomila pravou nohu?“). 

Dalším typickým prvkem je „pocit“ náhlého vběhnutí chodce do silnice popisovaný řidiči větou: „On tam 

vběhnul/skočil z ničeho nic“. Z pohledu řidiče je toto chování chodce nepředvídatelné a neočekávané. Na 
druhé straně u chodce se většinou objevuje předpoklad, že když on vidí řidiče, tak řidič vidí jeho („Řidič by 
měl být na vstup chodce do vozovky připraven.“) 

1.7 REKONSTRUKCE DN 

Rekonstrukce DN se zabývá analýzou průběhu nehodového děje pomocí softwaru. Základem jsou kvalitní 
vstupní data – fotografie z místa DN, plánek s vyznačenými konečnými polohami vozidla i chodce, 

zdokumentované poškození na vozidle, zpráva o zranění chodce a psychologický závěr, který obsahuje 
nezbytné spojující detaily. 

1.7.1 ANALÝZA TRAJEKTORIE POHYBU CHODCE PO KONTAKTU 

Trajektorii pohybu postavy chodce je obvykle možné rekonstruovat až ve fázi laboratorní rekonstrukce 
nehody pomocí příslušného SW. Pro tuto analýzu je nezbytné mít k dispozici kompletní sběr dat o DN z místa 

                                                
14 Klamné vzpomínky jsou vzpomínky, kdy si lidé pamatují buď věci, které se nestaly, nebo si je pamatují jinak, než se opravdu staly. 
Jestliže má falešná vzpomínka dostatek detailů a logický kontext, tak jí lidé věří stejnou měrou jako té reálné, a nepátrají po jejím 
opravdovém zdroji. Falešné a reálné vzpomínky se nijak neliší v prožitku ani emotivnosti (Loftus, 2003, Loftus 1992). Krom toho je i 
stejně rychle vybavitelná, zastává totiž v mentální paměťové struktuře stejnou pozici, jako reálná vzpomínka. Lze tedy říci, že falešné 
vzpomínky mají stejné charakteristiky jako reálné paměťové stopy a jsou jako reálné i prožívány. 
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nehody agregovaného do strukturované zprávy. Trajektorie je ovlivněna postojem postavy chodce při 
kontaktu a charakteristikami vozidla. Při popisu trajektorie pohybu chodce po kontaktu s vozidlem lze rozlišit 
tři kontaktní fáze (viz obr. 1. ): 

· Fázi kontaktní, která začíná prvním kontaktem chodce s vozidlem a končí jejich posledním 

kontaktem. Mezitím může nastat i přerušení – první kontakt s přední částí vozidla, potom s kapotou 

a případně i s čelním oknem). 
· Fázi letu vzduchem, která pokračuje od posledního kontaktu s vozidlem do prvního kontaktu 

s vozovkou (okolím). 
· Fázi sunutí po vozovce, která vede ke konečné poloze postavy chodce. 

tab. 2.  Typy čelních kontaktů vozidla s chodcem 

 Typ A 

 

 

Typ B 

 

 

Typ C 

 

Typ D 

 

 

 

Poměr výšek     h/H 

<!
1
2
 ~

1
2
 " 1 > 1 

 

Poloha bodu nárazu     s/S 

< 1 # 1 = 1 > 1 

 

Primární směr otáčení 

+ + + + 

 

Sekundární směr otáčení 

+ + + / - - 

$%
&'()*+,

 

Poměr získané 
rychlosti hlavy 

1,0 – 1,4 0,8 – 1,2 1,0 0 – 1,0 

Zdroj: Soudní inženýrství [19] 

V tab. 2. jsou popsány čtyři typy primárního kontaktu, které lze při kontaktu vozidla s chodcem rozlišit. Mimo 
postoj chodce, který má na průběh DN značný vliv, je to právě poměr výšky postavy chodce a přední částí 
vozidla. Poměr výšky přímo ovlivňuje trajektorii pohybu chodce při kontaktu. Také poměr výšky bodu nárazu 
definuje průběh a vypořádání kinetických sil při kontaktu. Na příklad pokud je bod nárazu blízky 1, tak může 
dojít k přejetí chodce vozidlem. Pokud je poměr menší jak 0,5 tak dojde k nadhození chodce a jeho pádu na 
kapotu a čelní sklo vozidla. Primární směr otáčení je v drtivé většině nehod tohoto typu směrem k vozidlu. 
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Sekundární směr otáčení je ovlivněn poměrem výšky bodu nárazu. U vyšších vozidel (autobusy, tahače, TNV, 
dodávky, aj.) dochází především ke vtažení chodce mezi přední kola (vozidlo chodce přejede). Tento kontakt 
většinou zanechává fatální zranění chodce. 

Charakteristika postavy chodce a přední část vozidla (maska vozidla) přímo ovlivňují následky primárního 
kontaktu. Jedná se především o výšku těžiště postavy chodce a výšku nárazníku vozidla. Tyto vlastnosti 
přímo ovlivňují trajektorii pohybu chodce a následně i rozsah zranění chodce a poškození vozidla. Následuje 
popis mechanizmu kontaktu vozidla s postavou chodce: 

Typ A většinou představuje kontakt vozidla s klínovitým tvarem přední části s chodcem. Hlavní náraz 
nastává většinou nárazníkem pod těžištěm těla proti holeni (dospělý) nebo proti stehnu (dítě), případně proti 
kolenům (poměr výšek < 0,5). Horní část těla se relativně pohybuje proti vozidlu (primární a sekundární 
směr nárazu = +). Dříve než narazí trup a hlava, pohybují se nohy směrem od vozidla ve směru jízdy, 
v závislosti na geometrických rozměrech (délka kapoty a velikost těla) narazí hlava buď na kapotu, rám skla, 
sklo nebo hranu střechy. Náraz hlavy a trupu nenastává bezprostředně při nárazu, nýbrž teprve jako 
následek otáčení. Rotace vzniklá nárazem na spodní část těla se při nárazu hlavy a trupu částečně nebo 
úplně zruší. Se vzrůstající rychlostí (cca od 30 km/h) může dojít k „opření“ o rameno a hlavu a pozvednutí 
těžiště i nad výšku střechy. 

Typ B představuje vozidlo s vyšší přídí proti chodci. Hlavní náraz sice nastává pod těžištěm (poměr výšek 
cca 0,5), hrana kapoty však leží ve výšce těžiště chodce nebo nad ním. Pro analýzu za použití zákonů 
mechaniky se za působiště kontaktní síly považuje střet mezi nárazníkem a horní hranou čela vozidla (poloha 

bodu nárazu). Spodní končetiny se během první fáze nárazu obtáčejí kolem přídě vozidla, na dolním 
oplechování pod nárazníkem přitom mohou vzniknout poškození vtlačením. Impuls otáčení je menší než u 
typu A, rovněž pozvednutí těžiště není tak výrazné a nastává teprve při vyšší rychlosti (viz poměr získané 
rychlosti). 

Typ C představuje náraz autobusu (TNV, aj.) do chodce nebo je možné do tohoto typu zahrnout i kontakt 
osobního automobilu s vyšší přídí a šestiletého dítěte. Tělo je zachyceno v celé délce (výšce). Hlava naráží 
kontaktní rychlostí. Prakticky nedochází k nadzvednutí, resp. otáčení trupu chodce (poměr výšek větší jak 1). 

Typ D lze zastoupit kontaktem vozidla (dodávky) s relativně vysokou polohou nárazníku vůči těžišti chodce. 

Síla hlavního nárazu je nad těžištěm postavy chodce (poměr výšek > 1). Horní část těla se odráží od vozidla, 
tělo padá nebo je vtaženo pod vozidlo (záporný směr otáčení). Při slabém brzdění je následně možné přejetí 
chodce vozidlem. 

1.7.2 SIMULACE DN 

Simulací DN se rozumí podrobné poznání jejího průběhu, rychlosti a reakce účastníků, parametrizace 

účastníků, možnost odvrácení kontaktu; zabránění vzniku nehody. Specialista, který provádí analýzu 
prostřednictvím SW, zvažuje údaje, získané na místě DN. 

Postup při simulaci v prostředí SW: 

· Plánek místa DN v digitální podobě je nahrán do SW a upraven tak, aby odpovídal skutečnosti. 
· Z katalogu vozidel a chodců je vybrán konkrétní model vozidla a postava chodce. Program umožňuje 

nastavit technické parametry účastníků. 
· Identifikuje se model vozidla a nastaví se všechny známé parametry (viz příloha A) – rozměr 

pneumatik, hmotnost, přítomnost ABS; aj. 
· Umístění a nastavení parametrů chodce – fyziologické parametry jako hmotnost a výška, nakročení. 
· Postavení obou účastníků do kolizní polohy a následné přidání fyziky – rychlostí, popř. nastavení 

hodnoty zpomalení/zrychlení. Tyto hodnoty se musí nastavit tak, aby vozidlo i chodec ukončili pohyb 
v konečné poloze podle plánku. 
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V rámci projektu CHODCI [8] byl pro simulaci dopravních nehod použit software Virtual Crash. Jako pomůcka 
pro výpočty slouží software Soubor podpůrných výpočtů znalce [20]. Dalším často využívaným programem 
v oblasti analýzy dopravních nehod je software PC Crash.  

Několik slov o programu Virtual Crash: je to odborný software, používaný k simulaci dopravních nehod, 
pracuje na bázi matematicko-fyzikálního výpočtu nehodového děje. Je používán zejména znalci při technické 
analýze dopravních nehod. Jako vstupní parametry lze zadat intenzitu brzdění/zrychlení, výchozí rychlost, 
hmotnost, použití ABS, adhezi povrchu, úhel natočení rejdových kol, parametry postavy chodce atd. 

Výstupem simulace DN je: 

- Pravděpodobný průběh nehodového děje, včetně rychlostí, reakcí a pohybu v čase – viz intervalový 
diagram (obr. 15. ). 

- Protokol, kde jsou uvedeny podrobné údaje o dynamice a kinematice jednotlivých účastníků nehody, 
podrobně jsou popsány sekvence pohybu, deformace vozidla. Ukázka vlastností a kinematiky vozidla 

viz obr. 15. níže. 
- Ze simulace lze stanovit odhad konečné pozice vozidla oproti pozici primárního kontaktu, zrychlení a 

střetovou rychlost (viz tab. 3. ). 

tab. 3.  Vlastnosti: Škoda – Fabia 1.2 Classic HTP 005 

Vlastnosti Hodnoty 

pozice (výchozí/konečná) – lokální / X -10,960 m 

pozice (výchozí/konečná) – lokální / Y 4,980 m 

pozice (výchozí/konečná) – lokální / Z 0,540 m 

natočení lokální / náklon 0,000° 

natočení lokální / sklon 0,000° 

natočení lokální / otočení 12,257° 

limity / min. rychlost 0,00 km/h 

limity / max. rychlost 62,00 km/h 

střetová rychlost 45,00 km/h 

limity / min. zrychlení (zpomalení) -3,00 m/s2 

limity / max. zrychlení 4,00 m/s2 

sekvence / korekční dráha 10,00 m 

sekvence / použít pro přívěs true 

Poznámka: Jedná se o okrajové podmínky, které v defaultním nastavení vyhovují pro běžnou parametrizaci prostředí. Při 
DN na náledí, vlhké vozovce aj. je vhodné tyto parametry přizpůsobit. Jedná se o extrémní podmínky. 

Jednou ze základních vlastností simulace je podrobné zobrazení průběhu trajektorie chodce při primárním 
kontaktu. Toto mapování je nezbytné při numerické analýze DN, na základě které lze vyvodit parametry 
nezbytné ochrany chodce pro crash test externího airbagu testovaném v projektu CHODCI [8]. 
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Na obr. 14. je zobrazen průběh primárního kontaktu vozidla s chodcem. Jedná se o čelně – boční primární 
kontakt. Simulace znázorňuje jeden z nejtypičtějších kontaktů, který počíná nárazem do kolene, následně 
kyčle, boku a předloktí, ramene a končí nárazem hlavy. 

 

obr. 14.  Simulace čelně – bočního primárního kontaktu (vozidlo/chodec) 

Z analýzy lze konstatovat, že nový přístup ochrany chodce musí být soustředěn na čelo (maska) a příď 
vozidla (kapota). V další fázi se provede rozbor sekundárního kontaktu. Cílem navržené ochrany chodce je 
zabránit sekundárnímu kontaktu. 

V software prostředí (na obr. 15. Virtual Crash) je znázorněno prostředí/lokality místa DN. Tato simulace 

slouží k rozboru situace jak před kontaktem tak i po něm. Lze analyzovat komplexní trajektorii pohybu 
chodce. 

 

1.7.3 VÝSTUPNÍ CHARAKTERISTIKY ANALÝZY DN S CHODCEM 

Po šetření na místě DN je nutné sepsat poznámky do jednotné struktury vyšetřovací zprávy, která slouží jako 
přehled výstupních charakteristik analýzy DN s komentářem jednotlivých členů vyšetřovacího týmu. Díky 
komentáři je možné dosledovat charakteristiky, které jinak není možné zjistit. 

Výstupní charakteristiky: 

Vozidlo Chodec Prostředí 

· Typ vozidla 

· Hmotnost vozidla 

· Odhad/výpočet rychlosti 
při kontaktu 

· Trajektorie pohybu 

· Stav pneumatik* 

· Výška 

· Hmotnost 

· Rychlost 

· Postoj při kontaktu 

· Trajektorie pohybu 

· (náčrtek prostředí) 
· Podélný sklon  

· Příčný spád  
· Povrch vozovky 

(adheze) 

· Okolní překážky 

· Omezení rozhledu 

Poznámka: 

* Stav pneumatik do simulace vstupuje pomocí součinitele smykového tření (adheze), která je zastoupena povrchem 
vozovky. 
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obr. 15.  Intervalový diagram v prostředí Virtual Crash 
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1.7.4 VYŠETŘOVACÍ ZPRÁVA 

Do vyšetřovací zprávy jsou zaznamenána data z místa DN dle sedmi kategorií. Každý člen vyšetřovacího 
týmu se primárně věnuje svému zaměření a to: dopravní infrastruktura, automobilová technika, psychický 
stav účastníka, fyzický stav účastníka. Každá zpráva je označena na titulní stránce číslem DN, datem, 

názvem ulice, města a fotografií znázorňující místo DN. 

Základní údaje o dopravní nehodě je kapitola zprávy, která se věnuje identifikaci DN, popisu události, 
klíčovým událostem a rizikovým faktorům DN a lokalizaci místa DN. Součástí je i mapa širších vztahů se 
zvýrazněním místa DN a detailní technický nákres místa nehody. 

Účastníci DN je část zprávy, která se zabývá identifikací počtu účastníků DN, jejich charakterizací (dospělý, 
dítě, aj.), rozsahem zranění a jejich příčinou. Vhodné je doplnit krátkou zprávu o zranění účastníka nehody – 

většinou chodce. Cílem je zjistit, o jakou část vozidla se chodec zranil. 

Vozidla je kapitola, která popisuje účastníka (vozidlo) a stav vozidla po kontaktu. Je zde uveden seznam 
zúčastněných vozidel, odhadovaná škoda na vozidle, popis poškození, fotodokumentace se zvýrazněnými 
místy kontaktů, popis technického stavu vozidla a popis stavu pneumatik. Účelem je zjistit, zda k DN došlo z 
důvodu technické závady na vozidle nebo zda technický stav vozidla přispěl k příčině DN nebo ovlivnil její 
následky. Díky ohledání poškození vozidla je možné zjistit vztah mezi zraněním chodce a poškozením vozidla, 

především místa primárního kontaktu. 

Dopravní prostředí je část zabývající se dopravním prostředí zejména: kategorie komunikace, sklonové 
poměry, povětrnostní podmínky, stav povrchu vozovky a vliv infrastruktury na dopravní nehodu. Cílem 
zkoumání je zjistit, zda se dopravní prostředí podílelo na chování účastníků DN a jeho vliv na průběh nehody. 
Navrhuje se zde opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v případě, že jsou zjištěny nedostatky na 
silniční infrastruktuře. 

Psychologické aspekty DN shrnují rozhovor s posádkou vozidla na místě DN s cílem zjistit informace, jak 

se DN odehrála. Zjišťuje, zda měl řidič nastavené prvky ve vozidle dle svých potřeb, jestli komunikoval v 
inkriminovaném čase se spolujezdcem, věnoval se řízení. Taktéž shrnuje poznatky z rozhovoru s chodcem. 

V závěru kapitoly je uvedeno psychologické zhodnocení. 

Analýza nehodového děje zahrnuje technický popis nehody vzhledem k charakteristikám, které jsou 
nezbytné po simulaci DN. Jedná se především o výpočet pravděpodobného průběhu nehodového děje, 
simulace v SW, vyhodnocení simulace se závěry. Součástí jsou protokoly a intervalový diagram pohybu 
vozidla a chodce z provedené simulace. 

Závěr je poslední kapitolou zprávy, která je zaměřena na návrhy doporučených opatření, případně další 
otázky a upřesňující informace ohledně vyšetřovacího týmu a omezení přístupu k vyšetřovací zprávě a 
nakládání s osobními údaji. 

Vzor vyšetřovací zprávy DN s chodcem je možné shlédnout v příloze této metodiky. 
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2. NUMERICKÁ ANALÝZA SRÁŽKY CHODCE A VOZIDLA 

Numerická analýza představuje postup, kdy dochází k zjednodušené parametrizaci, prostředí a účastníků DN 
na úroveň, kterou je možné zpracovat matematickým předpisem, popřípadě softwarově zpracovat. Výstupem 
je simulace a odvozená data, která slouží k identifikaci mechanizmu DN. Tyto údaje slouží k návrhu ochrany 
chodce. 

2.1 TEORIE 

Kontakt automobilu s chodcem je nehodový děj, nazývaný také crashový děj pohybujících se těles. Chodec i 
automobil mají před srážkou kinetickou (pohybovou) energii, která je definována: 

(01) Kinetická energie 
-. =

1
2
!/!0 $3 

Kde m je hmotnost tělesa a  

 v je rychlost. 

Při klasickém střetu (v laboratorních podmínkách označovaném jako crash test) se kinetická energie přemění 
na deformační energii. V případě srážky automobilu s chodcem dojde k předání části kinetické energie 

z automobilu na chodce. Zbytek energie automobilu je kompenzován decelerací (brzdění vozidla). V případě 
DN s chodcem je deformační energie pro automobil zanedbatelná. 

Chodec získá při primárním kontaktu větší část kinetické energie pohybujícího se automobilu. Část energie je 
vstřebána při sekundárním kontaktu chodce s vozovkou (prostředí) a při sunutí postavy po vozovce. 

Protože je náročné tuto energetickou bilanci v průběhu děje řešit analyticky, tak jsou vyvinuty výpočetní 
programy, které provádí tuto analýzu v jednotlivých časových krocích automaticky podle zadání okrajových 
podmínek děje. První jednodušší nástroj je Multi body systém (MBS) a druhý komplexnější je Metoda 

konečných prvků (MKP). 

2.2 SIMULACE DOPRAVNÍCH NEHOD S VYUŽITÍM MBS 

V MBS je prostor rozdělený na určité množství těles, mezi kterými jsou definovány vazby. Z matematického 
hlediska je sledován zákon zachování energie (kinetická energie se mění před srážkou na deformační 
v průběhu srážky). 

Výhodou této metody je jednoduchost modelování, protože např. model postavy chodce se složí z tuhých 
částí. To u chodce vyžaduje pouze 10 těles. 

Nevýhodou této metody je shoda simulace s realitou pouze v kinematice a trajektorii pohybu chodce. Je 

možné pouze odhadnout rozsah poranění dle míst kontaktu chodce s karoserií nebo vozovkou. Není možné 
získat přesnou hodnotu sil nebo zrychlení působících na postavu chodce a vyvozovat podrobné údaje o 
zranění. 

Postup vytvoření scény DN a její simulace: 

1. Z knihovny softwaru je převzat model postavy chodce. Základní charakteristikou modelu je výška a 
hmotnost. Dále je možné parametrizovat tvar/proporce postavy zadáváním hmotnosti a tvaru 
končetin, hrudníku, aj. (viz kapitola 1.2.1). 

2. Z knihovny dále vybereme odpovídající model automobilu. Provedeme kontrolu nastavení výšky 
podvozku a hmotnosti vozidla. Model automobilu má nastavenou výšku a hmotnost odpovídající 
výrobním hodnotám. Při srážce s chodcem je důležitějším parametrem výška automobilu, protože 
výška přední hrany automobilu ovlivňuje kinematiku chodce při nárazu. Hmotnost automobilu je 
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vždy výrazně vyšší než hmotnost chodce a pro samotnou fázi srážky není důležitá 15. Hmotnost 

automobilu je důležitá pro rekonstrukci brzdné dráhy automobilu. Řeší se v opodstatněných 
případech, kdy je rozbor brzdné dráhy významný. 

3. Vytvoření scény DN.  

a. Scénu je nutné vytvořit tak, že chodec je postaven do pozice před automobil v místě, kde 

došlo k primárnímu kontaktu chodce s automobilem. To je z důvodu působení gravitace na 
figurínu chodce, protože jinak bude docházet k poklesu16 figuríny chodce vlivem gravitace. 
Při rekonstrukci DN může být užitečné řešit i fázi před kontaktem chodce s automobilem, 

např. kvůli posouzení, zda řidič chodce mohl včas vidět. Tato fáze před kontaktem chodce 
s automobilem ovšem musí být řešena separátně. 

b. Nastavení rychlosti chodce při pohybu a tření s vozovkou. Vozidlu se nastavuje rychlost 

pohybu, zpomalení vlivem brzdění a tření mezi vozovku a pneumatikami. 
c. Do scény je vhodné doplnit okolní předměty jako zábradlí, sloupy, stromy, aj. dle situačního 

plánku z místa nehody. 
4. Aktivace simulace a analýza výsledku. Konečná poloha vozidla a postavy chodce by měla odpovídat 

tomu, co bylo zjištěno při vyšetřování na místě DN. Pokud to tak není, provede se změna pozice 

chodce, jeho natočení, úprava počáteční rychlosti chodce i automobilu, nebo dalších parametrů 

automobilu, aby bylo dosaženo shody. Výstupem je simulace nebo sekvence obrázků, která 
dokumentuje průběh srážky s důrazem na posouzení situací, kdy dochází ke kontaktu trupu a hlavy 
chodce s automobilem, vozovkou nebo okolními předměty. Vždy je potřeba mít na paměti, že jde o 
přibližnou rekonstrukci děje s hodnocením, že takto mohla nehoda s vysokou pravděpodobností 
proběhnout. Je vhodné udělat citlivostní studii na jednotlivé zadávané parametry, protože změna 
jednoho parametru v řádu jednotek procent by neměla zásadně ovlivnit průběh děje při nehodě. 

Omezením metody MBS je zjednodušení modelu kloubů postavy chodce, které nemají reálné omezení 
pohybu. Proto nelze dobře posoudit poranění končetin chodce především ve fázi dopadu na vozovku. Lze 
změřit kontaktní síly mezi chodcem a automobilem a zrychlení na hlavě chodce. Tyto hodnoty nejsou však 

přesné, protože není přesně známá tuhost povrchu (pláště) automobilu, chodce ani vozovky. Pokud je 

potřeba s těmito veličinami pracovat, pak musí být brány jako zjednodušený odhad. 

2.3 SIMULACE DOPRAVNÍCH NEHOD S VYUŽITÍM MKP 

Metodu konečných prvků lze považovat za rozšíření MBS metody o reálnou tuhost a poddajnost jak postavy 

chodce, tak automobilu. Touto metodu jsou prováděny crash testy při vývoji automobilů, včetně výpočtů 
ochrany chodců. 

V metodě konečných prvků je prostor popsán detailním množstvím prvků o velikosti např. 10x10 mm. Každý 
prvek přináší lokální zpřesnění tuhosti. Správná tuhost je podmíněna odpovídající přesnosti popisované 
geometrie s korektně přiřazeným materiálem. Z pohledu automobilu jsou parametry materiálů (př.: plasty a 

ocel) známé. Jsou popsány tahovou křivkou materiálu se závislostí na rychlosti deformace. V ideálním 
případě při spolupráci s automobilkou vlastnící MKP model daného automobilu lze tento model získat a použít 
pro simulaci nehody. 

Z pohledu chodce není dostupná žádná validovaná figurína lidského těla. Pro MKP model je opět potřeba 
přesná geometrie a materiálové vlastnosti. Kosti lidského těla lze z pohledu materiálu popsat podobně jako 

                                                
15 Při výpočtu není přesná hmotnost vozidla důležitá, protože je vždy cca 10x vyšší než hmotnost chodce. Proto nedojde k významnému 
zpomalení vozidla nárazem do chodce 
16 Figurína ve výpočetním modelu představuje loutku, která nemá žádné akční členy ve svalech, které by ji aktivně umožňovaly stát. 
Pokud tuto figurínu necháme delší dobu stát, tak se zřítí (poklesne) vlivem gravitace. 
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ocel nebo plast, při modelování konkrétního člověka ale nebude dostupný tvar kostí. Stejné je to s tvarem 

tkání. Proto nelze tuto metodu vhodně použít pro rekonstrukci reálné DN. 

Tuto metodu lze použít pro provádění simulace nárazu do Crash test dummy figuríny, která je používaná při 
crash testech používána opakovaně a jejíž MKP model je většinou dostupný. 

Přesnost metody konečných prvků je vysoká, nicméně přesnost jejího výsledku odpovídá přesnosti zadaných 
vstupních hodnot. Proto se musí dbát na přesné zadání geometrie, hmotností, tuhostí, počátečních pozic a 
rychlostí. 

S ohledem na náročnost výpočtu MKP je vždy vhodné nejprve provést simulaci pomocí MBS a následně se 
lze rozhodnout pro MKP výpočet, pokud budou dostupné všechny vstupní parametry. 

2.4 TEST PRVKU OCHRANY CHODCE PŘI STŘETU S VOZIDLEM 

V rámci projektu CHODCI [8] byl proveden test nárazu chodce na automobil vybavený airbagem na čelním 
skle a porovnání s nárazem na stejný typ automobilu bez airbagu. 

Výstupem testu je srovnání zrychlení v hlavě chodce při nárazu na automobil a posouzení, jak airbag snižuje 
kinetickou energii chodce s cílem snížit riziko poranění při sekundárním nárazu na vozovku. 
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3. ZÁVĚR 

Záměrem této metodiky je analýza nehodového děje automobilu s chodcem s cílem identifikace mechanizmu 

nehody. Díky parametrizaci DN je možné identifikovat typické procesy při kontaktu vozidla s chodcem. 

Tento typ DN se v 91 % odehrává v obci a z 87 % se jedná o nehodu se zraněním s nejvyšším podílem 
lehkých zranění (cca ve 4 % se jedná o smrtelná zranění). Až 50% nehod s chodcem se děje na přechodech 
pro chodce nebo v jejich blízkosti, kdy jednání chodce byla správné nebo přiměřené. Vliv světelného 
signálního zařízení není ze zásady prokázán. 

Kontakt vozidla s chodcem lze rozlišit na primární a sekundární. Za primární se považuje styk chodce 
s vozidlem. Následný styk, kdy je postava chodce mrštěna do okolí se nazývá sekundární. Fatální následky 
na zdraví mají kontakty typu čelně – čelní nebo čelně zádový, které ohrožují především trup těla, krk a hlavu 
chodce. Za nejvíce ohroženou skupinu se považují děti a chodci s omezenou pohybovou schopností. 

Právě trup těla a hlavu je zapotřebí nejvíce chránit při tomto typu chodce. Pomocí numerické analýzy byly 
vysledovány parametry, které ovlivňují průběh a následky DN. Právě tyto parametry byly testovány při crash 
testu rozvinovacího airbagu na čelním skle a kapotě vozidla. 

Pro popis trajektorie pohybu chodce v průběhu nehody používáme informace zjištěné od přímých účastníků 
DN (tedy od osádky automobilu, či samotného chodce). Informace získané z rozhovoru jsou pak korelovány 
s ostatními informacemi získanými na místě DN (poškození automobilu, brzdné stopy, aj.) a tato data složí 
k určení nejpravděpodobnějšího průběhu nehody, včetně pohybu chodce po nárazu. 

Informace od účastníků dopravních nehod jsou mnohdy jediným možným zdrojem pro popis trajektorie 
chodce (mezi další zdroje patří kamery v automobilech či jiná záznamová zařízení, kamerový systém měst a 
obcí). Z pohledu psychického stavu se však u účastníka DN může objevovat šok, dezorientace, amnézie na 
samotný incident DN a jiné nepříznivé stavy. Všechny tyto stavy mohou významným způsobem ovlivnit a 
zkreslit vzpomínky na průběh DN, proto je potřeba tyto informace dávat do souvislostí s „objektivními daty“ 
zjištěnými na místě DN.  

Dalším prvkem v ochraně chodců jsou systémy automatického brzdění automobilu17 před kolizí. Toto zařízení 
pracuje na principu snímání obrazu před automobilem (kamera) nebo monitorování prostoru před vozidlem 
(radar). V případě detekce rizika kolize dojde k aktivaci brzd (zastavení vozidla před chodcem nebo snížení 
rychlosti vozidla). Účelem je snížení kinetické energie vozidla a tím zmírnění následků zranění chodce. 

V budoucnu lze očekávat, že osobní vozidla budou vybavena záznamovým zařízením, které bude ukládat 
všechna data z řídících jednotek. Aktivita systému AEB bude zaznamenána a dostupná pro stažení a další 
vyhodnocení. 

  

                                                
17 AEB – Autonomous Emergency Braking 
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III. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPŮ“ 

Tato metodika navazuje na Metodiku hloubkové analýzy dopravních nehod z roku 2009 [24] a její 
aktualizované vydání z roku 2014 [25]. Hlavním přínosem této metodiky pro provedení numerické analýzy 
srážky vozidla s chodcem, zavedení hlubšího postupu při šetření DN s chodcem a provedení simulace nové 
ochrany chodce na základě rozšířeného sběru dat. Analýza je také zaměřena na trajektorii pohybu chodce po 
kontaktu. Trajektorie chodce v průběhu DN je závislá na primárním kontaktu vozidla s chodcem, který je 
silně ovlivněn tvarem čela vozidla a postojem chodce. Na tento druh kontaktu je nutné navrhovat nové 
druhy ochrany chodce. 

IV. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 

Tato metodika je koncipovaná tak, aby sloužila jako pomůcka pro analytiky DN osobních vozidel s chodci. Je 

zaměřena na parametrizaci nehodového děje a vyhodnocení příčiny DN a zdravotních následků. Ve výsledku 
je možné navrhnout nový typ ochrany chodce a otestovat jej. Postup v metodice uvedený je také vhodný pro 
Policii ČR, pro strojní inženýry při navrhování konstrukce vozidla, ale i pro dopravní inženýry a projektanty, 
kteří se zabývají návrhem dopravní infrastruktury. Současně je vhodný i pro bezpečnostní auditory 
pozemních komunikací, kteří na základě příčiny DN jsou schopni navrhnout bezpečnou a samovysvětlující 
komunikaci. Zvláštní skupinou uživatelů mohou být i soudní znalci, kteří se zabývají identifikací příčiny DN 

nebo nehodovým dějem samotným.  

V. EKONOMICKÉ ASPEKTY 

První airbag, tak jak jej známe dnes (doplnění bezpečnostních pásů), byl zabudován do vozidel 
Mercedes Benz třídy S v roce 1980. Od té doby došlo k velkému rozvoji tohoto bezpečnostního prvku a 
k vývoji celé řady typů airbagů. Dnes je již řada vozidel vybavena nejen čelními airbagy, ale rovněž bočními, 

hlavovými, kolenními aj. Lze se dokonce setkat již i s modely pro motocyklisty a cyklisty. Vývoj nového typu 
airbagu, který sníží následky DN s chodcem je dalším technologickým krokem. Pro tento vývoj je potřebné 
jednotné provádění analýz dopravních nehod s chodci, které je základem pro kalibraci simulací nehod. A 
právě toto je předmětem této metodiky. Druhou částí je navazující výzkum tvaru vozidel či dalších aktivních 
systémů, dále pak také ke zpřesnění testů prokazujících šetrnost vozidla při nárazu do chodce. 

Airbagy ve spolupráci s bezpečnostními pásy obecně snižují riziko zabití při DN o 48 % [23]. Chodci jsou 

nejzranitelnějšími účastníky provozu, protože jsou nejméně chráněni při případné kolizi. Úpravy karoserie, 
aktivní systémy i vývoj nového typu airbagu snižuje následky pro chodce při prvotním i druhotném nárazu. 
Ročně je v ČR usmrceno přibližně 150 chodců. Pokud by zavedení zkoumaných bezpečnostních prvků vedlo 
k poklesu o pouhých pět procent, jednalo by se o úsporu na ztrátách z dopravní nehodovosti cca 109 mil. Kč 
(uvažováno těžké zranění místo úmrtí). Pokud by zranění byla ještě mírnější, úspora by dále výrazně rostla, 
jak je patrné z ocenění celospolečenských ztrát [18], tj. kolik společnost stojí: 

· 1 usmrcená osoba 19 440 000 Kč, 
· 1 těžce zraněná osoba 4 868 000 Kč, 
· 1 lehce zraněná osoba 433 000 Kč, 
· 1 nehoda pouze s hmotnou škodou 267 000,- Kč. 

Realizací výzkumu dojde ke zvýšení bezpečnosti, snížení počtu a závažnosti dopravních nehod a tím k 
naplnění cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. 
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PŘÍLOHA A – PŘÍKLAD VYŠETŘOVACÍ ZPRÁVY DN 

A. PŘÍKLAD DN 

 

 

 

   

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

VYŠETŘOVACÍ ZPRÁVA DN 
 

DOPRAVNÍ NEHODA ZE DNE duben 2013 
V BRNĚ V ULICI CHODSKÉ, U ZASTÁVKY MHD ŠELEPOVA 
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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DOPRAVNÍ NEHODĚ 

A.1  Identifikace DN 

Číslo nehody: (uvede se číslo DN) 
Místo kolize:   Brno, ulice Chodská, u zastávky MHD Šelepova 

Souřadnice místa nehody: 49°12'48.411"N, 16°35'45.537"E 

Datum: duben 2013 

Čas nehody:   hodina (uvede se hodina ve formátu 00:00) 

Čas nahlášení DN Policií ČR:  hodina h 

Čas příjezdu na místo DN: hodina h 

Čas ukončení šetření:  hodina h  

A.2  Popis události 
Řidička osobního vozu Peugeot přijížděla po ulici Chodské v Brně, m.č. Ponava. Řidička objížděla vozidlo 
MHD stojící v autobusové zastávce, když v tom jí náhle do jízdní dráhy vkročil zprava chodec, do té doby 
skrytý za vozidlem MHD. Řidička již nedokázala střetu zabránit. Došlo ke kontaktu vozidla s chodcem. Po 
příjezdu vyšetřovacího týmu na místo DN bylo vozidlo Peugeot odstaveno v konečné poloze, chodec byl již 
z místa DN odvezen k ošetření do nemocnice. 

A.3  Klíčová událost a rizikové faktory 

Je možné identifikovat následující klíčovou událost, jejichž spolupůsobením došlo k této DN: 

1. Chování chodce, který zamýšlel vozovku přecházet před autobusem v zastávce, což lze s ohledem na 

jeho omezený výhled a omezenou možnost odhadnout provoz na komunikaci, kterou hodlá 
přecházet, posuzovat jako porušení § 54, odstavec (2) a (3) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích. 

A.4  Lokalizace místa DN 

 

Obr. A.3.1 – mapa s vyznačením místa DN 
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Obr. A.3.3 – Technický nákres místa nehody 
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B. ÚČASTNÍCI DN 

DN se účastnila řidička vozidla Peugeot 308 s jedním spolujezdcem ve vozidle a chodec – celkem tři 
účastníci. 

Dle informací získaných od Policie ČR (zraněný nebyl v době šetření vyšetřovacím týmem již na místě DN) 

utrpěl chodec středně těžké poranění – zlomeninu dolní končetiny. Řidička bez zranění. Spolujezdec bez 
zranění. 

Přehled: 

Počet zúčastněných osob 3  Počet osob k ošetření do smluvního zařízení 1 

Počet zraněných osob 1  Kód zařízení (FNA, FNB, URA, DET, JINÉ)18 DET 

B.1  Řidič 

B.1.1 Popis 

Řidička osobního vozu Peugeot, 42 let, VŠ, pravačka. Orientovaná místem i časem, v mírném šokovém 
stavu. Poskytnut prostor pro ventilaci emocí. Komunikace a spolupráce dobrá. 

Objektivní informace: Řidička automobilu vlastní řidičský průkaz skupiny B 24 let, aktivní řidič. DN se stala na 

cestě do práce, před nehodou spala 8 hodin, v bdělém stavu po dobu 2 hodin. Do místa DN ujeto 15 
kilometrů (20 minut), do cíle cesty zbývaly 3 kilometry (5 minut). Místo DN je řidičce velmi dobře známé, 
téměř každodenní frekvence užívání trasy. Pozornost zaměřena na řízení a dopravní situaci, v době DN se 
nevěnovala žádné jiné činnosti (nepoužívala telefon, navigaci a jiné). Provoz hodnotí jako mírný. Komunikace 
se spolujezdcem občasná. Řidička časový tlak, spánkový deficit, oslnění či jiné nepříznivé okolnosti, které by 
mohly mít vliv na řízení, neguje. Před nehodou nepožila žádné návykové látky, bez zdravotních obtíží. 
Nehody a přestupky v anamnéze neguje. Vlastníkem vozidla byl spolujezdec řidičky, automobil nastaven dle 
individuálních potřeb řidičky. 

Popis nehody ze subjektivního pohledu řidiče OA: Na cestě do práce objížděla zastávku trolejbusu bez 
nástupního ostrůvku, kde v inkriminovanou dobu stál trolejbus. Z pravé strany vběhl do cesty řidičce chlapec 
(v místě se nenachází přechod). Řidička chlapce spatřila, až když došlo ke kontaktu chodce s automobilem. 
Chlapec dopadl na pravý přední světlomet, smýkl se po pravém přední části automobilu, bouchl do pravé 
dolní části předního skla (pravděpodobně loktem), poté dopadl na zem na záda. Řidička odhaduje rychlost v 

době střetu do 50 km/hod. Chodci poskytla spolu se spolujezdcem první pomoc, chlapec komunikoval až do 
příjezdu RZZ. 

B.1.2 Zranění 

Řidička neutrpěla žádné zranění. 

B.2  Spolujezdec 

B.2.1 Popis 

Spolujezdec je majitelem vozidla, které se účastnilo DN. Dále nebyla charakteristika účastníka umožněna. 

                                                

18  FNA = Fakultní nemocnice u Sv. Anny, FNB = Fakultní nemocnice Bohunice, URA = Úrazová nemocnice Ponávka, DET = 

Dětská nemocnice, JINÉ = jiné zařízení 



 

TA03030791: Výzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu
vozidla s pohybující se kompletní postavou chodce 

 

42/58 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., IDIADA CZ a. s 

Příloha A 

B.2.2 Zranění 

Spolujezdec neutrpěl žádné zranění. 

B.3  Chodec 

B.3.1 Popis 

Druhý účastník DN chodec - chlapec, 14 let. Před příjezdem na místo nehody odvezen rychlou záchrannou 
službou do nemocnice. Přesná výška a váha chodce nebyla zjištěna, byla tedy na základě výpovědí 
odhadnuta: výška 150 cm, váha 50 kg. 

B.3.2 Zranění 

Dle sdělení PČR utrpěl chodec středně těžké poranění – zlomeninu dolní končetiny.  

C. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY DN 

C.1  Psychologické zhodnocení 

Na základě informací uvedených výše lze říci, že k nehodě došlo poté, co chodec vstoupil do jízdní dráhy 
projíždějícího vozidla značky Peugeot. Z pohledu příčiny DN lze vyslovit závěr týkající se zapříčinění na straně 
obou účastníků DN. Z hlediska chodce nebylo dodrženo pravidlo přecházení chodců v místech k tomu 

určených (přechod a jiné). Řidička se dopustila chyby, když objížděla zastávku trolejbusu bez nástupního 
ostrůvku, s právě stojícím prostředkem hromadné dopravy. V těchto místech je jízdní pruh rozšířen a je tedy 
možno trolejbus objet, aniž by řidička přejela plnou čáru oddělující protisměrný jízdní pruh, tento prostor tak 
může na řidiče vytvářet psychický tlak, aby pokračoval v jízdě. 

Selhání lidského faktoru Vliv více faktorů 
Nezjištěno / Nedostatek 

informací 

ANO (chodec i řidič) Ne Ne 

D. VOZIDLA 

D.1  Seznam zúčastněných vozidel 
Zúčastněná vozidla: 

č. typ zpracovatel  

1. Osobní automobil Peugeot 308 Jméno, Příjmení 

D.2  Vozidlo č. 1 (Peugeot 308) 

D.2.1 Odhadovaná škoda na osobním automobilu 

D.2.1.1. Popis poškození 
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Osobní automobil Peugeot 308 byl 
vlivem kolize s chodcem poškozen 
na pravé přední části. Došlo k 
deformaci pravého předního 
světlometu a poškození pravé 
spodní části čelního skla. Dále bylo 
zjištěno poškození pravého 
předního blatníku, pravého čelního 
A sloupku a poškození pravé horní 
strany předního nárazníku. V 
interiéru vozidla nebylo prohlídkou 
zjištěno žádné poškození. K aktivaci 
airbagů nedošlo. Škoda na 
veřejném majetku nevznikla. 

 

C.2.1.1 – Pohled na poškození pravé přední části osobního automobilu Peugeot 308 

D.2.1.2. Pravděpodobné stanovení výše majetkové újmy 

S ohledem na zjištěný rozsah poškození bylo přistoupeno ke stanovení předpokládané výše majetkové újmy 
dle metodiky znaleckého standardu č. I/2005 [9] pro ocenění motorových a přípojných vozidel. 
Předpokládané náklady na materiál jsou odhadovány dle cen obvyklé nabídky prodejců náhradních dílů, na 
pravděpodobně 15 000 Kč. Náklady na opravárenské práce vychází z ceny obvyklé hodinové sazby náhodně 
vybraných 12 servisních zařízení, které byly následně zprůměrovány na výslednou hodnotu 500 Kč za hodinu 
práce. 

Pravděpodobná časová cena vozidla 300 338 Kč 

Pravděpodobná obvyklá cena vozidla před poškozením 
stanovená na základě výpočtu dle metodiky ZS č. I/2005 

210 000Kč 

Technická hodnota skupin vozidla   62,5 % 

Stanovení nákladů na materiál 15 000 Kč 

Stanovení nákladů na opravárenské práce  2 500 Kč (500 Kč/5 h) 

Celkové pravděpodobné náklady na opravu 17 500 Kč 

Koeficient korekce nákladů na materiál   0 

Výše majetkové újmy dle metodiky ZS č. I/2005  17 500 Kč 

D.2.2 Popis technického stavu osobního automobilu 

D.2.2.1. Základní parametry 

Rok výroby 2010 

Počet ujetých kilometrů 40 000 km 

Provedení karoserie Hatchback 

Délka 4,276 m 

Šířka 1,815 m 

Výška 1,493 m 



 

TA03030791: Výzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu
vozidla s pohybující se kompletní postavou chodce 

 

44/58 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., IDIADA CZ a. s 

Příloha A 

Rok výroby 2010 

Rozchod přední nápravy 1,526 m 

Rozchod zadní nápravy 1,521 m 

Rozvor náprav 2,608 m 

Provozní hmotnost 1 362 kg 

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 1 815 kg 

D.2.2.2. Hnací a zpomalovací soustava  

Druh motoru řadový 

Typ motoru zážehový motor s přímým vstřikováním 

Přeplňování žádné 

Počet válců 4 

Počet ventilů 16 

Pohon náprav přední 

Výkon 88 kW 

Zdvihový objem 1 598 cm3 

Převodovka manuální 

Počet rychlostních stupňů 5 

Maximální rychlost 195 km/h 

Brzdy na přední nápravě kotoučové s vnitřním chlazením 

Brzdy na zadní nápravě kotoučové  

D.2.2.3. Pneumatiky 

 

Přední levá pneumatika 

Výrobce: Kléber 
Obchodní označení: Krisalp HP 

Rozměr: 195/65 R 15 91 T 

Provedení vzorku: zimní 
DOT: F1 D00X 4106 

Hloubka vzorku: 4,9 mm 

Tlak: 2,50 bar 

Zjištěný stav: bez vady 

Zadní levá pneumatika 

Výrobce: Kléber 
Obchodní označení: Krisalp HP 

Rozměr: 195/65 R 15 91 T 

Provedení vzorku: zimní 
DOT: F1 D00X 4106 

Hloubka vzorku: 5,5 mm 

Tlak: 2,40 bar 

Zjištěný stav: bez vady 

 

Přední pravá pneumatika 

Výrobce: Kléber 
Obchodní označení: Krisalp HP 

Rozměr: 195/65 R 15 91 T 

Provedení vzorku: zimní 
DOT: F1 D00X 4006 

Hloubka vzorku: 5,1 mm 

Tlak: 2,55 bar 

Zjištěný stav: bez vady 

Zadní pravá pneumatika 

Výrobce: Kléber 
Obchodní označení: Krisalp HP 

Rozměr: 195/65 R 15 91 T 

Provedení vzorku: zimní 
DOT: F1 D00X 4106 

Hloubka vzorku: 4,5 mm 

Tlak: 2,45 bar 

Zjištěný stav: bez vady 

D.2.2.4. Výbava 

Asistenti: ABS, EBD 

Airbag 
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D.2.2.5. Závěr 

Platnost technické kontroly byla do konce měsíce dubna roku 2013. Vozidlo proto splňovalo podmínky 
zákona č. 56/2001 Sb. [10], o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Bližší obhlídkou 
nebyly zjištěny žádné technické aspekty, které by mohly znamenat, že vozidlo bylo v čase nehody technicky 
nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích (dle § 37 výše uvedeného zákona.) ani jiné zjevné 
závady, které by mohly mít vliv na vznik předmětné DN. 

tab. 4.  Osvědčení o registraci osobního automobilu Peugeot 308 

D.1 Tovární značka, D.2 Typ, varianta, verze Peugeot 4 4C5FW 4C5FWC 

D.3 Obchodní označení 308 

E. Identifikační číslo vozidla (VIN) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1. Druh vozidla Osobní automobil 

Poh. Hmotnost přívěsu (kg): O.1. Brzd/O.2 Nebrzd 1650/680 

Hmotnost (kg); F.1 největší technicky přípustná /F.2 
povolená / G. Provozní /F.3 soupravy 

1815/1815/1362/3215 

P. 1 zdvihový objem (cm3) 1598 

P. 3 palivo BA 95B 

P. 2 Max. výkon (kW) /OT (min. -1) 88,0/6000 

S. 1. Počet míst k sezení 5 

S. 2 počet míst k stání 0 

Q. Poměr výkon/hmotnost (kW/kg)  

T. nejvyšší rychlost (km/h) 195 

29. řazení převodovky MAN 

R. barva červená-metal 

19. spojovací zařízení  

jiné záznamy  

Údaje z osvědčení o registraci vozidla je možné přepsat ručně nebo pořízením fotografie či scanu. 

E. DOPRAVNÍ PROSTŘEDÍ 

E.1  Popis 

Klasifikace komunikace dle Zák. č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů19 Místní 
komunikace 

Klasifikace komunikace z hlediska režimu provozu20 MK 

Zatřídění komunikace MO2 

Nejvyšší povolená rychlost 50 km/h 

DN se stala v ulici Chodské v brněnské městské části Ponava. Ulice Chodská je místní obslužnou komunikací, 
která je v přidruženém dopravním prostoru vybavena oboustrannými zelenými pásy, oddělujícími pěší 

                                                

19 V souladu s čl. 4.1 ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ v platném a novelizovaném znění 

20 Dle čl. 4.2 a čl. 5.4 ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ v platném novelizovaném znění ve formě: S = Silnice s neomezeným 
přístupem, D nebo R = dálnice nebo rychlostní silnice s omezeným přístupem, MK = průjezdní úsek silnice, tj. úsek řešený dle ČSN 
73 6110 „Projektování místních komunikací“ nebo místní komunikace. 
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dopravu od dopravy motorové v hlavním dopravním prostoru. Úsek, kde se nehoda stala, leží mezi dvěma 
křižovatkami (styková křižovatka s jednosměrnou ulicí Šelepova a světelně řízená odsazená křižovatka 
s ulicemi Tábor a Domažlická), jejichž vzájemná vzdálenost je cca 80 m, což odpovídá ustanovení 
doporučené hodnotě, uvedené v tab. 2 ČSN 73 6110 [3]. Zastávka MHD Šelepova je umístěna v prostoru 

stykové křižovatky s ulicí Šelepova, není vybavena zastávkovým zálivem a s ohledem na to, že se nachází ve 
stykové křižovatce, ji ani není možno dodatečně vybavit dělicím ostrůvkem. Toto uspořádání považuje 
vyšetřovací tým za nevhodné řešení. 

 

Na místě DN byly měřením zjištěny tyto hodnoty fyzikálních veličin: 

Teplota vzduchu Tvzd 0,8 °C  relativní vlhkost vzduchu 73 % 

Teplota vozovky Tvoz 1,2 °C  rychlost větru Vv 1,2  m/s 

Teplota rosného bodu Tros -2,0 °C  koeficient tření kvoz 0,48 

E.2  Vliv dopravního prostředí na vznik nebo průběh DN 

Vyšetřovací tým dospěl k názoru, že na vznik nebo průběh DN mělo vliv dopravní prostředí. Analýzou 
dopravního prostoru bylo zjištěno, že uspořádání dopravního prostoru v místě šetřené nehody nabádá řidiče 
k porušování zákona č. 361/200 Sb [11]. Jízdní pruhy v ulici Chodské jsou vyznačeny nesymetricky k ose 

vozovky, čímž je vytvořen prostor vedle zastávky MHD (bez zálivu) pro možnost objetí stojícího vozidla 
(pravděpodobně proto, aby se omezil vznik kongescí ve špičkách). Vytvoření prostoru pro objetí vozidla MHD 
v zastávce bez zálivu vytváří v řidiči pocit, že se nedopouští porušení § 15 zákona č. 361/2000 Sb. [11]. 

E.3  Škody na dopravní infrastruktuře 

Škody na dopravní infrastruktuře nevznikly. Na vozovce nebylo zjištěno žádné poškození související s touto 

dopravní nehodou. 

F. ANALÝZA NEHODOVÉHO DĚJE 

F.1  Technický popis nehody 

Na místě DN byla Policií ČR vyznačena pouze konečná poloha vozidla Peugeot 308. Místo střetu nebylo 
vyznačeno a na vozovce nebyly zjištěny žádné smykové stopy. Simulace bude vycházet z omezeného 
množství údajů. Simulaci této DN bude provedena v programu Virtual Crash [13]. 

F.2  Vstupní hodnoty 

Simulace nehodového děje byla provedena v prostředí Virtual Crash [13]při následujícím nastavení: 

Tab. F.2.1 – Vstupní parametry vozidla Peugeot 308 pro simulaci v programu Virtual Crash 

vozidlo/překážka: Peugeot / 308 1.6 16V; řidič:  

délka [m] 4.276 

šířka [m] 1.815 

výška [m] 1.493 

výška těžiště [m] 0.540 

poh. hmotnost [kg] 1362.000 (1502.000) 

moment setr. - X,Y,Z [kgm^2] 
578.236 
(637.673) 

1927.454 
(2125.577) 

1927.454 (2125.577) 

součinitel tření - podložka 0.500 
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restituce - podložka 0.050 

počet náprav 2 

převis přední [m] 0.926 

těžiště - přední náprava [m] 1.305 

rozvor 1 - 2 [m] 2.608 

rozchod - náprava 1 [m] 1.526 

rozchod - náprava 2 [m] 1.521 

max. úhel směr. odch. - náprava 1 
vlevo/vpravo [deg] 

10.000 10.000 

max. úhel směr. odch. - náprava 2 
vlevo/vpravo [deg] 

10.000 10.000 

pružnost - náprava 1 vlevo/vpravo [N/m] 22251.623 22251.623 

pružnost - náprava 2 vlevo/vpravo [N/m] 22285.777 22285.777 

tlumení - náprava 1 vlevo/vpravo [Ns/m] 2503.308 2503.308 

tlumení - náprava 2 vlevo/vpravo [Ns/m] 2507.150 2507.150 

zatížení v kabině vpředu [kg] 140.000 

zatížení v kabině vzadu [kg] 0.000 

zatížení v kufru [kg] 0.000 

zatížení střechy [kg] 0.000 

ABS Ano 

adheze 0.480 
 

 

Tab. F.4.2 – Vstupní parametry vozidla chodce pro simulaci v programu Virtual Crash 

vozidlo/překážka: data\multibody\pedestrian.def 

výška [m] 1.500 

poh. hmotnost [kg] 50.000 (50.000) 

součinitel tření - podložka 0.800 

restituce - podložka 0.100 

součinitel tření - vozidlo 0.200 

restituce - vozidlo 0.100 

adheze 0.480 
 

F.3  Výpočet pravděpodobného průběhu nehodového děje 

Z důvodu absence vyznačeného místa střetu vozidla Peugeot 308 a chodce, bylo pravděpodobné místo 
střetu určeno přihlédnutím k výpovědi řidiče vozidla ve vzdálenosti 1 až 2 m za výchozí bod měření (VBM). 
Postřetová dráha byla tedy stanovena v intervalu S1 = 11,5÷12,5 m. Uvažovaná hodnota zpomalení vozidla 
Peugeot 308 byla pro výpočet zvolena v intervalu a = 4,5÷5 m/s221. Pravděpodobná postřetová rychlost 
osobního automobilu Peugeot 308 byla výpočtem stanovena na interval 37 – 40 km/h. Pravděpodobná 
střetová rychlost předmětného osobního automobilu byla pak vypočtena v intervalu 38 – 41 km/h. Tyto 

zjištěné hodnoty byly dále využity jako vstupní parametry pro simulaci v programu Virtual Crash [13]. 

                                                
21 Vzhledem k naměřenému součiniteli adheze (0,48) na místě DN, je dosažitelné zpomalení na úrovni cca 4,7 m/s2. 
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Obr. F.2.1 – Situační vyznačení veličin provedeného výpočtu 

 

Pravděpodobná postřetová rychlost vozidla $45
6 = 720 80 95 $45

6 = :; ÷ ?@!A/B* 

Pravděpodobná střetová rychlost $5 =
$56)/CD E/F,

/F
 $5 = :G ÷ ?1!A/B* 

Pravděpodobná doba od střetu do konečné polohy H5 =
$56

8
 H5 = 2I2 ÷ 2I:!J 

F.4  Simulace v programu Virtual Crash 

Na obr.F.4.1 je zobrazena poloha chodce 1,5 s před kontaktem s osobním vozidlem. Řidička osobního vozidla 
v tuto chvíli nereaguje na chodce. Ten je v zákrytu vozidla HD stojícího v zastávce. Chodec se pohybuje 
rychlosti cca 4 km/h a je cca 1,7 m od místa kontaktu, vozidlo se pohybuje rychlostí cca 40 km/h a je cca 

16,7 m od místa kontaktu. 

 

Obr. F.4.1 – Poloha účastníků nehodového děje přibližně 1,5 s před kontaktem 
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Obrázek F.4.2. představuje děj DN 0,5 s před primárním kontaktem. Chodec i vozidlo se stále pohybuje 
stejnou rychlostí, vozidlo je vzdáleno cca 5,6 m od místa kontaktu, chodec je cca 0,6 m od místa kontaktu. 

Řidička v tuto chvíli spatřuje chodce. Začíná reagovat. 

 

Obr. F.4.2 – Poloha účastníků nehodového děje přibližně 0,5 s před kontaktem 

Obrázek F.4.3. představuje počátek primárního čelně-bočního kontaktu. Chodec je v pohybu a v nakročeném 
postoji. V tuto chvíli řidička stále reaguje. Vnímá chodce, ale stále nedochází k aktivaci brzdného systému 
vozidla. 

 

Obr. F.4.3 – Uvažovaná poloha osobního automobilu Peugeot 308 a chodce v okamžiku primárního kontaktu 
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Na obrázku F.4.4. je fázově zaznamenáno nalehnutí chodce na přední část vozidla chronologicky v časech 
(0,05 s; 0,1 s; 0,2 s). Průběh primárního kontaktu vozidla s chodcem je možné rozdělit následovně: 

• První kontakt je mezi boční hranou nárazníku a holenní částí dolní končetiny a kolenním kloubem, 

• následuje náraz stehna do kapoty, 

• dolní končetina je mrštěna dopředu, horní část těla rotuje a naléhá na kapotu, 

• pánev a hrudník narážejí na kapotu, 

• hlava naráží do čelního skla je chráněna ramenem a paží. 

 

Obr. F.4.4 – Uvažovaná poloha chodce v okamžiku nalehnutí na přední část vozidla Peugeot 308 

Na obrázku F.4.5. je zobrazena konečná poloha vozidla a chodce. Je zde možné vidět jednotlivé fáze DN. 

Vozidlo se nalézá ve vzdálenosti cca 12 m za pozicí primárního kontaktu, chodec cca 6,2 m za místem 
primárního kontaktu. 

 

Obr. F.4.5 – Předpokládaná konečná poloha osobního automobilu Peugeot 308 a chodce 
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F.5  Vyhodnocení provedené simulace 

Výše uvedená simulace nehodového děje zobrazuje jeho průběh tak, jak jej vyšetřovací tým považuje za 
nejvíce pravděpodobný. Ověřeno na základě měřených údajů v místě DN. Jelikož se však nepodařilo zjistit 
přesné místo střetu obou účastníků, prezentuje tato simulace pouze jeden z možných průběhů nehodového 
děje. 

Dle názoru vyšetřovacího týmu, na základě simulace nehodového děje, se osobní automobil Peugeot 308 
pohyboval v okamžiku střetu s chodcem pravděpodobně rychlostí v intervalu 38 až 41 km/h. Postřetová 
rychlost byla pravděpodobně v intervalu 37 až 40 km/h. Rychlost chodce v okamžiku střetu byla 
pravděpodobně v intervalu 3 až 6 km/h. 

 

 

Obr. F.5.1 – Diagram v-t průběhu nehodového děje 

Tab. F.5.2 – Dynamika průběhu nehodového děje 

vozidlo/překážka: Peugeot / 308 1.6 
16V; řidič: 

startovací údaje konečné údaje 

rychlost (v) [km/h] 40.000 0.002 

úhel natočení - X,Y,Z [deg] -0.054 0.295 -0.345 -0.025 0.580 5.868 

směr rychlosti (vni,vnz) [deg] -0.345 -0.295 2.921 -0.196 

uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) [rad/s] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

poloha těžiště - X,Y,Z [m] -10.815 -4.306 0.689 1.565 -3.788 0.609 

vozidlo/překážka: 
data\multibody\pedestrian.def 

startovací údaje konečné údaje 

rychlost (v) [km/h] 4.000 - 

úhel natočení - X,Y,Z [deg] 0.295 0.057 89.049 - - - 

směr rychlosti (vni,vnz) [deg] 89.049 -0.057 - - 

poloha těžiště - X,Y,Z [m] -8.581 -5.125 -0.144 -1.809 -5.786 0.192 
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Příloha A 

Tab. F.5.3 – Kinematika průběhu nehodového děje – vozidlo 

vozidlo/překážka: Peugeot / 308 1.6 16V; řidič:  zatáčení - 
poloměr 
[m] 

Z 
[m] 

min. rychlost 
max. rychlost 
[km/h] 

natočení - X 
natočení - Y 
natočení - Z 
[deg] 

čas [s] 
dráha [m] 
rychlost [km/h] 

dt 
[s] 

ds 
[m] 

typ náběh 
brzd 
[s] 

a 
[m/s^2] 

-1.500 
-16.667 
40.000 

1.000 (11.111) - 0.000 0.000 0.000 0.689 0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

-0.500 
-5.556 
40.000 

(0.500) 5.556 - 0.000 0.000 3068.492 0.773 0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

Tab. F.5.4 – Kinematika průběhu nehodového děje - chodec 

vozidlo/překážka: data\multibody\pedestrian.def zatáčení - 
poloměr 
[m] 

Z 
[m] 

min. rychlost 
max. 
rychlost 
[km/h] 

natočení - X 
natočení - Y 
natočení - Z 
[deg] 

čas [s] 
dráha [m] 
rychlost 
[km/h] 

dt 
[s] 

ds 
[m] 

typ náběh 
brzd 
[s] 

a 
[m/s^2] 

-4.644 
-3.548 
0.000 

0.800 (0.000) - 0.000 0.000 0.000 -
0.208 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 
0.000 

-3.844 
-3.548 
0.000 

(3.644) 3.538 zrychlení 0.200 1.000 -137.283 -
0.208 

0.000 
200.000 

0.000 
0.000 
0.000 

 

G. ZÁVĚR 

G.1  Návrhy doporučených opatření 

Vyšetřovací tým doporučuje pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích přemístění 
zastávky MHD do vhodnějšího místa, mimo stykovou křižovatku s ulicí Šelepova. Dále pak doplnění zastávek 
MHD přechodem pro chodce a tím uvedení stavu do souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. [4]. 

G.2  Shrnutí 

Vyšetřovací tým zjistil, že DN byla zapříčiněna omezeným výhledem řidičky na přecházející dítě, které 
překonávalo komunikaci v místě zastávky před vozidlem HD v zastávce bez přechodu pro chodce. Vodorovné 
značení v místě zastávky vzbuzuje lichý pocit, že objíždění vozidla HD stojícího v zastávce je bez rizika. Není 
zde vymezen výhled na přecházejícího chodce, který v tomto případě je zásadní. V místě zastávky se nalézá 
zařízení mateřské školy. Zbrklé přecházení dětí lze předvídat. Z pohledu šířkového uspořádání komunikace je 
možné před zastávkou zbudovat přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem. Přechod by zaručil bezpečný 
rozhled, který je však nutný posoudit i na rozhled v místě stykové křižovatky a možnost zřízení odbočovacích 
pruhů a objetí vozidla HD v zastávce. 

G.3  Vyšetřovací tým 

Uvede se seznam a funkce jednotlivých členů vyšetřovacího týmu. 

G.4  Omezení přístupu k vyšetřovací zprávě 

Tato vyšetřovací zpráva slouží výhradně k výzkumným účelům. Zpráva neobsahuje žádné osobní údaje. 
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