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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

KOBLIHA, O. Bezpečnost chodců v silničním provozu. Ostrava: Institut dopravy, 

Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009, 45 s. Bakalářská práce, 

vedoucí Matějka, R. 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením posledních poznatků v oblasti 

bezpečnosti chodců. Tyto prvky budou muset v budoucnu obsahovat všechny nově 

vyrobené automobily. Avšak zatím ještě není známo, o jaké prvky ochrany se bude 

jednat. Bakalářská práce se snaží již vyvinuté prvky zhodnotit a určit nejefektivnější. 

V úvodu práce jsou uvedeny statistiky úrazů v silničním provozu, dále jsou 

vyhodnoceny nejrizikovější části lidského těla. Hlavní část práce je zaměřena na 

představení a porovnání jednotlivých systémů ochrany chodců. Opírá se přitom o 

výsledky vývoje a zkoušení výrobců bezpečnostních systémů. V závěrečné části je 

popsáno jakým způsobem se provádí zkoušky nezávislými organizacemi. 

 

ANNOTATION ZUR BAKKALAUREATARBEIT 

KOBLIHA, O. Fussgängersicherheit im Strassenverkehr. Ostrava: Institut für 

Verkehrswissenschaften, Fakultät für Maschinenwesen, Technische Universität 

Ostrava, 2009, 45 S. Bakkalaureatarbeit, Leiter Matějka, R. 

Der Autor befässt sich in der Bakkalaureatarbeit mit der Zusamenfassung der 

letzten Erfahrungen im Gebiet Fussgängersicherheit. In der Zukunft, diese Elemente 

werden eine notwendige Bestandeteil von allen neu hergestellten Fahrezeugen sein. 

Es ist noch nicht bekannt, welche Elemente sind gerade anzuwenden. Die 

Bakkalaureatarbeit befässt sich mit heute entwickelten Systemen und bemüht die 

meist effektive zu bestimmen. Am Anfang der Arbeit sind die Statistiken der 

Verkehrunfällen gesetzt, weiter sind die meist bedrohste Körperteile erfasst. Der 

Hauptteil der Arbeit befässt sich mit Fussgängerschutzsystemen. Es wird mit den 

letzt entwickelten Systemen befasst. Am Ende sind die Proben von unabhängigen 

Organisationen beschreibt. 
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1. ÚVOD     [1]  

Cílem práce je shrnout a vyhodnotit poslední poznatky v oblasti bezpečnosti 

chodců v silničním provozu. 

 Bezpečnost můžeme rozdělit dle prvků, kterými je vybaveno na ochranu: 

a) aktivní (tyto prvky pomáhají zabránit dopravní nehodě). Jsou to např. přechody 

pro chodce, osvětlení, barevné či reflexní prvky na oblečení chodce,  ale i čisté čelní 

sklo automobilu, atd. 

b)  pasivní (snižují závažnost následků již vzniklé dopravní nehody) 

     - vnitřní (zádržné systémy, nafukovací vaky) 

     - vnější (bezpečnost chodců) 

Donedávna se výrobci automobilů zabývali výhradně na pasivní ochranu osob 

uvnitř automobilu. Touto oblastí se posuzovala jakási míra úrovně automobilu. Stala 

se tak důležitým faktorem při koupi nového automobilu zákazníkem. Ovšem posádka 

uvnitř není jediným účastníkem silničního provozu. V provozu se setkáváme i 

s jinými účastníky. Jsou jimi především mnohem zranitelnější chodci, cyklisté, 

motocyklisté, atd. Jejich zranitelnost spočívá právě ve smíšeném provozu 

s automobily. Děje se tak hlavně v obcích. Problém spočívá v tom, že se automobily 

oproti jiným účastníkům silničního provozu pohybují vyššími relativními rychlostmi 

a hmotnostmi (hybnostmi). U ostatních účastníků je pak zřetelná mnohem menší 

ochrana při střetu a vozidlem. Z principu již není mnoho možností zvýšení ochrany 

například chodců či cyklistů pomocí nějakých zařízení, která by mohli mít pořád u 

sebe, je třeba hledat další možnosti ochrany těchto účastníků právě na automobilech. 

Pro výrobce automobilů je to ovšem vcelku nepopulární řešení, protože se tímto 

prodražuje výroba daná dalšími nároky na vývoj, ale také na tvar vozidla. V drtivé 

většině zákazníky zajímá více jejich osobní bezpečnost uvnitř automobilu, než 

bezpečnost mimo interiér. Výrobci se ovšem zavázali, že budou své výrobky vyvíjet 

i v tomto směru. Současně se pak vybavení vozidla těmito prvky bezpečnosti 

ostatních účastníků provozu jeví jako jedno z nejschůdnějších řešení vůbec. Tím 

ovšem nemyslíme oblast preventivní ochrany, nýbrž se zaměřujeme na případnou 

proběhlou vzájemnou interakci. Do vybavenosti automobilů pak stále přibývají nové 
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bezpečnostní prvky, které jsou pak tímto schopny poskytnout daleko větší a 

komplexnější ochranu vůči svému okolí. Bezpečnost automobilu díky tomuto 

můžeme posuzovat jako další kritérium. Jsou to systémy mající za úkol ochranu jak 

zevnějšího prostředí automobilu (pro účastníky mimo automobil), tak bezpečnostní 

prvky ochraňující posádku uvnitř automobilu. 

Je na zodpovědnosti celé společnosti, nejen na jednotlivých výrobcích 

automobilů, aby zlepšily bezpečnost chodců v silničním provozu. Každá strana má 

určitou oblast, na které se může bezpečnost zlepšit. Většinou se to koncentruje na 

vývojové požadavky v automobilovém průmyslu, aby se snížil počet úrazů. K tomu 

je důležitá kombinace reálných dat a výpočetních modelů k vytvoření a analýze 

rozličných scénářů srážek automobilů s chodci. Účelem tohoto je dosáhnout většího 

porozumění skutečných srážek.  
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2. ANALÝZA STATISTIKY DOPRAVNÍ 

NEHODOVOSTI  

2.1 STATISTIKA V PR ŮBĚHU LET       [1] 

Statistiky vypovídají o tom, že každým rokem v evropských zemích na 

silnicích zemře kolem 41 000 osob v důsledku zranění při dopravní nehodě. Z tohoto 

počtu usmrcených osob na silnicích, je zhruba 6000 osob chodců (to je 16%). Od 70 

let je počet usmrcených chodců v silničním provozu klesající (obr 1). Z obrázku 

můžeme vyčíst údaje z pěti významných zemí, či uskupení zemí. Zjišťujeme, že 

v roce 1979 si nejhůře vedou země Evropské unie, která je se svými zhruba 15 000 

absolutně nejhorší na světě. Hned za ní jsou v pomyslném žebříčku Spojené státy 

americké. Ostatní země jako Japonsko, Velká Británie a Německo jsou v rozmezí 

2000 až 4000 osob za rok. Pokud ale sledujeme statistiku dále s vývojem let, 

zjistíme, že země Evropské unie zapracovaly na bezpečnosti chodců a tím prudce 

snížili jejich úmrtnost. Ta činila za rok 1999 okolo 6000 osob. Tímto se počet 

usmrcených osob snížil o celých 10 000.  Podobným trendem, i když ne tak 

razantním se podařilo USA snížit na cca 5000 osob. To je zlepšení o 3000 osob. 

Německo a Velké Británie také projevily zlepšení. Ovšem situace v Japonsku se 

s vývojem let dokonce zhoršovala až do roku 1991, poté nabrala příznivější směr aby 

se pak na konci roku 1999 ustálila na stejném čísle jako v roce 1979.      
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Obr. 1 Počet usmrcených v různých zemích a státních uskupeních 

2.2 STATISTIKA ÚMRTNOSTI CHODC Ů V JEDNOTLIVÝCH 

ZEMÍCH A OBLASTECH      [1] 

Co se týká úmrtnosti, byli chodci mnoho let druhou největší skupinou v celé 

Evropě. Nejzávažnější je situace v Japonsku, kde se ročně usmrtí nejvíce chodců. 

Tento fakt je dán především velkou hustotou obyvatelstva. (obr. 2) Pokud se na 

tomto grafu zaměříme na jednotlivé země  zjistíme, že: 

- Německo: na německých silnicích zemře nejvíce osob v dopravních nehodách 

uvnitř automobilu (60 %). Druhá největší skupina jsou chodci (cca 15 %), dále pak 

motocyklisté (cca 10 %), cyklisté (cca 8 %), jiní účastníci silničního provozu (cca 4 

%). 

- Velká Británie: v Británii už není tak vysoký podíl usmrcených automobilistů jako 

v Německu. Pasažéři automobilů činí (cca 45 %), chodci (cca 30 %), motocyklisté 

(cca 11 %), cyklisté (cca 8 %), jiní účastníci silničního provozu (cca 5 %).  

- Evropská unie: automobilisté (cca 55 %), chodci (cca 15 %), motocyklisté ( cca 15 

%), cyklisté (cca 6 %), jiní účastníci silničního provozu (cca 6 %). 

- Spojené státy americké: se nikterak vážně až na jiné účastníky silničního provozu 

neodlišuje od předešlých zemí. Poměry jsou následující: automobilisté (cca 50 %), 
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jiní účastníci silničního provozu (cca 24 %), chodci (cca 13 %), motocyklisté (cca 7 

%), cyklisté (cca 3 %). 

- Japonsko: tato země se svými skupinami velmi liší od skupin předešlých. Poměry 

usmrcených jsou tedy: chodci (cca 29 %), automobilisté (cca 25 %), motocyklisté 

(cca 19 %), jiní účastníci (cca 14 %), cyklisté (cca 13 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Podíly usmrcených účastníků dopravních nehod 

V Německu provedli velkou studii zabývající se úrazy v silničním provozu 

označovanou GIDAS (German In-Depth Akcident Study). Tato studie mimo jiné 

ukázala, že u kolize motorového vozidla s chodcem jde v 77 % o kolizi chodce 

s osobním automobilem.  

Další poznatek z této studie je ten, že většina usmrcených osob v silničním 

provozu se odehraje v zastavěných oblastech a městech, tj. 68 %. Pokud k tomu 

připočteme všechna zranění bez následku smrti, jedná se tedy už o 94 % nehod které 

se odehrají v zastavěných oblastech. Ovšem na druhé straně poměr mezi usmrcenými 

osobami na venkově a ve městech je příznivější pro města než pro vesnice a venkov. 

To je důsledek vyšších rychlostí automobilů mimo města. 
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Německá studie také zkoumala jak ohrožení věkových skupin. Potvrdil se 

předpoklad, že nejohroženějšími skupinami jsou osoby starší 60-ti let a také děti 

mladší 10-ti let. Pokud bychom tyto skupiny měli vyjádřit procentuelně tak budou 

následující: 

-děti 25 % 

-osoby starší 60-ti let 48 % 

 

Obr. 3 ohrožení věkových skupin 

2.3 STATISTIKA NEHODOVOSTI V ROCE 2008 V ČESKÉ 

REPUBLICE      [8] 

V roce 2008 policie zaznamenala 160 376 nehod, při kterých bylo:  

- 992 osob usmrceno  

- 3 809 osob těžce zraněno 

- 24 776 lehce zraněno 

Pokud tyto data porovnáme s rokem předchozím, tedy s rokem 2007 zjistíme, že u 

všech uvedených důležitých dat je zřetelný pokles statistik: 

- počet nehod snížen o 12,2%  

- počet usmrcených 11,7%  

- počet těžce zraněných 3,8% 

- počet lehce zraněných 2,4% 
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Výsledky jsou tedy velice příznivé, zaznamenáváme pokles usmrcených a zraněných 

osob. Přímou úměrou k tomu klesl i počet nehod. Statistika zaměřená na chodce říká, 

že chodci se účastnili 1477 nehod. Při těchto nehodách zemřelo 37 chodců. 

V porovnání s tokem 2007 je to o 4 chodce méně. Nejčastější příčinou je náhlé 

vstoupení do silnice. Stalo se tímto 668 nehod, v těchto nehodách zemřelo 14 osob, 7 

chodců zahynulo v důsledku chybného zhodnocení dopravní nehody, 6 chodců 

v důsledku špatného zhodnocení rychlosti automobilů a jiných důvodů. Při zavinění 

dopravní nehody řidičem automobilu zemřelo v roce 2008 celkem 22 chodců, tj. o 8 

osob více než v roce 2007.   

2.4 TYPY ZRANĚNÍ                                                                  [1]  [2]  [5] 

Z pohledu typu úrazů osoby zjišťujeme, že nejčastějšími úrazy těla chodce je 

zpravidla: 

- hlava 

- dolní končetiny 

- horní končetiny 

 Méně vážným zraněním připadají nejvíce na vrub ze 37 % zranění dolní 

končetiny a z 35 % zranění hlavy. Vážná zranění se prakticky z drtivé většiny týkají 

asi 80 % pouze hlavy. Navíc se odhaduje, že celých 31,9 % zranění, která chodec při 

nehodě utrpí jsou způsobena pádem chodce na vozovku. Nejproblematičtějšími 

partiemi přední části vozidla z hlediska zranění chodce jsou vrchní hrana víka 

motoru s čelním sklem a ,,A‘‘-sloupky, tzn. to jsou sloupky které drží po stranách 

čelní sklo (15,6 % zranění), přední nárazník (15,3 %),  a samotná kapota (13,3 %). 

Nelze však opomenout ani oblast masky chladiče, světel, které se na zranění podílí 

necelými 7 %.   

 Zranění chodců dle průzkumů prováděných v různých zemích světa. Tab. 1 

poskytuje informace z nehod, při kterých došlo při srážce vozidla s chodcem. 

Obsahuje výsledky průzkumů prováděných ve čtyřech zemích světa s rozvinutým a 

frekventovaným provozem, reprezentující kontinent, ve kterém leží. Jsou tam 

zahrnuty i různé rasové a antropologické rozdíly mezi obyvateli těchto kontinentů. 

Byla sledována četnost různých zranění částí těla, která chodci při srážce utrpěli 
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(zřejmě bez ohledu na vážnost zranění). Z výsledku průzkumu je pak zřejmé, že 

největšímu počtu zranění jsou při srážce vozidla s chodcem vystaveny dolní 

končetiny a hlava (obojí okolo 30%). Třetí místo v počtu zranění zaujímá hrudník se 

zhruba 10%. Tyto výsledky jsou obdobné ve všech uvedených zemích a 

korespondují s celosvětovým měřítkem. Z toho vyplývá jedna skutečnost. Je možné 

hledat globální řešení této problematiky, resp. pokud se najde nějaké řešení, jak 

chodce při kontaktu s vozidlem úspěšně chránit, bude toto řešení možné použít bez 

větších úprav kdekoli na světě.  

 

 

 

 

 

 

Tab. 1  Rizika zranění při střetu 
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3. SYSTÉMY OCHRANY CHODC Ů, POŽADAVKY  

Pokud chceme zvyšovat bezpečnost chodců v silničním provozu, musíme si 

uvědomit, v jakých částech vozidla se bude náraz s chodcem odehrávat. Podle této 

úvahy pak vyhodnotíme požadavky na tyto exponované oblasti a podle toho 

stanovíme ideální koncepční řešení.  

 Z hlediska studie vozidla bychom mohli určit několik základních okruhů, 

kterými se zabýváme u dnešní generace vozidel.  

3.1 MECHANISMUS AUTOMATICKÉ ZM ĚNY POLOHY 

PŘEDNÍHO VÍKA MOTORU                                                  [1]  [5] 

Jakmile dojde k nárazu chodce do čelní části vozidla, je okamžitě (zlomky 

sekund) víko motoru pootevřeno zadní částí vzhůru a zároveň posunuto. (obr. 5) 

Tímto se předá energie vytvořená nárazem. Tento pohyb mimo jiné také vytváří 

deformační zónu mezi chodcem a částmi motoru. To při nárazu zmírní ohrožení 

hlavy a okolí ramen. Systém je natolik inteligentní, že dokáže rozeznat rozdíl mezi 

srážkou s chodcem či srážku dvou automobilů. V tomto případě se systém 

neaktivuje, stejně jako tehdy pokud neběží motor. Detail nárazu s figurínou můžeme 

vidět na obr. 6.  

 

Obr. 5 Princip ochrany pootevřením víka 
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Obr. 6 Detailní fáze nárazu automobilu do ,,chodce‘‘ 

3.2 OBLAST NÁRAZNÍKU                                                             [1]  [5] 

Přední nárazník je první součást automobilu, kde se při srážce s chodcem 

odehraje první kontakt. Je vyroben z materiálu ze speciálních plastů, která při 

případném nárazu výrazně absorbují energii. Spodní nárazová hrana pod nárazníkem 

představuje možný druhý nárazový bod pro kotník, takže při kolizi s nohou chodce je 

energie absorbována hlavně v místě pod kolenem. Tento fakt by měl snížit riziko 

zranění nohou a zabránit tímto velmi těžkým zraněním kolen. (Obr. 7) 
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Obr. 7 Počátek srážky chodce s nárazníkem 

3.3 SVĚTLOMETY                                                                          [1]  [5] 

Materiál ,,krycího skla“ světlometu je z poddajného (,,netvrdého“) materiálu, 

takže při nárazu do stehen absorbuje energii nárazu podobně jako výše uvedené 

nárazníky. Tento materiál má také velkou výhodu v tom, že se při nárazu neroztříští 

na střepy, což vylučuje možnost řezných ran. Světla zasahují do stehenní části dolní 

končetiny a tím způsobí chodci zranění v podobě zlomeniny stehenní kosti, ale také 

kyčle a pánve. Důležité je, že světlomet z tohoto materiálu má stejné vlastnosti jako 

klasický světlomet, na pohled je naprosto k nerozeznání. (obr 8) 

 

Obr. 8 Světlomet z poddajného materiálu 
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3.4 ,,A‘‘ SLOUPKY       [5] 

I v tomto případě se jedná o snahu co nejvíce snížit rizika poranění chodců při 

střetu s automobilem. Vychází se přitom z již osvědčeného systému vnitřních 

nafukovacích vaků majících za úkol chránit osádku vozidla. Vaky je snaha umístit 

tam, kde není zatím jiná možnost ochrany chodce. Jedná se tedy hlavně o oblast 

čelního skla a jeho rámu. Tato místa jsou vysoce problematická a nejsou zahrnuta ani 

do žádných testů na ochranu chodců. Setkávají se zde dva protichůdné aspekty 

bezpečnosti, protože A sloupky jsou jedním z důležitých bezpečnostních prvků 

chránících osádku a výrobci se je snaží vyrobit co nejtužší. Podobné je to i s čelním 

sklem. Jediné zatím schůdné řešení je zatím překrýt tyto části v případě nárazu 

měkkým prvkem. Tento systém se logicky kombinuje s víkem motoru, jednak k vůli 

maximalizaci ochrany chodce, ale také kvůli snadnějšímu nafouknutí vaků. Viz obr. 

9, obr. 10  

 

Obr. 9 Umístění nafukovacího vaku na ,,A‘‘ sloupku 
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Obr. 10 Test nafukovacího vaku ,,A‘‘ sloupku s figurínou 

3.5 NAFUKOVACÍ VAKY UMÍST ĚNÉ NA PŘÍDI VOZIDLA      [5] 

Při nárazu chodce do automobilu se aktivují vaky na přední části automobilu. 

Princip je tedy podobný jako u nafukovacího vaku uvnitř vozu.  Tato varianta 

ochrany chodců je spíše ve stádiu zkoumání a používá se velmi zřídka. Vaky se 

většinou umisťují na čelo automobilu, mezi kapotu a přední sklo automobilu. 

Aktivované nafukovací vaky můžeme vidět na obr. 11. 
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Obr. 11 Nafukovací vaky čela automobilu a čelního skla 

3.6 NOČNÍ VID ĚNÍ       [5] 

Tento systém je odlišný od výše uvedených v tom, že se jedná o preventivní 

ochranu chodce před srážkou s vozidlem, kdežto výše uvedené systémy se zabývaly 

ochranou při právě probíhající srážce. Špatná viditelnost je jednou z nejčastějších 

příčin sražení chodce automobilem. Velmi často se také stává, že v nočním provozu 

se pohybuje spousta špatně viditelných chodců, kteří jsou oblečení v tmavém oděvu. 

Tato situace může být umocněna oslňujícím světlem z protijedoucího vozidla. Proto 

je tento systém zajisté velkým přínosem. Princip spočívá v tom, že na přední části 

vozidla je umístěna kamera, která dokáže citlivěji rozeznat situaci před automobilem 

něž lidské oko. Kamera také pamatuje na osvětlení z protijedoucích vozidel a dokáže 

se přizpůsobit právě probíhajícím podmínkám, takže na obrazovce nezpozorujeme 

žádnou změnu. Jediná nevýhoda tohoto preventivního systému je, zda bude 

obrazovka stejně viditelná i při zvýšeném světle uvnitř kabiny. Systém je popsán na 

obr. 12. Na obr. 13 a 14 vidíme kameru v praxi. 
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Obr. 12 Umístění kamery a obrazovky 

 

 

Obr. 13 Pohled na obrazovku (zobrazovací jednotku) bez oslnění protijedoucím 

vozidlem 
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Obr. 14 Pohled na obrazovku s oslněním protijedoucím vozidlem 

3.7 SNÍMAČ (SENZOR) NAPOMÁHAJÍCÍ ZABRÁNIT DOPRAVNÍ 

NEHODĚ                                                                                             [5] 

Je další z preventivních systémů ochrany. Tento způsob je značně 

komplikovaný a ne ještě dostatečně propracovaný. Principiálně je tento systém 

podobný radaru či laseru a systému, který dokáže rozpoznat druh překážky před 

vozidlem. (obr. 15) Po snímání následně situaci vyhodnocuje a v případě potřeby 

může aktivovat například samovolné brzdění či jiný stabilizační systém a tímto 

zasáhnout řidiči do ovládání a vyhnout se případné překážce.  

 

Obr. 15  Snímač napomáhající zabránit dopravní nehodě 
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3.8 SNÍMAČ, KTERÝ VYHODNOCUJE SIGNÁLY ZE 

ZABEZPEČENÉHO PŘECHODU PRO CHODCE 

Je obdobou systému ,,snímače napomáhajícím zabránit dopravní nehodě‘‘. 

Fungoval by pouze na chráněných, nebo jinak zajištěných přechodech pro chodce. 

Na automobilu by bylo opět zařízení na bázi radaru a laseru, na přechodu by bylo 

čidlo, které by při vstupu chodce na vozovku vyslalo signál, který by automobil byl 

schopný zpracovat. Dál by pokračoval obdobně jako systém předchozí. Nebo také, 

pokud se na přechodu chodci rozsvítí zelená, tak by automaticky světelné 

signalizační zařízení vyslalo signál, který by automobil byl schopný sám zpracovat. 

Systém by začal být aktivní až tehdy, jestliže by řidič automobilu v nějaké předem 

stanovené bezpečné vzdálenosti od přechodu nezačal brzdit. Tímto by systém na 

vozidle vyhodnotil, že řidič ve vozovce daného chodce nevidí, a tudíž by spustil 

systém, který by zasáhl řidiči do ovládání vozidla.  Výhoda by byla v menší složitosti 

oproti (3.7) ,,Snímači napomáhajícím zabránit dopravní nehodě‘‘, ovšem vše by 

fungovalo pouze na přechodech vybaveným tímto systémem.  

3.9 ZHODNOCENÍ A POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVK Ů 

Vidíme, že prvků pro zvýšení bezpečnosti chodců je hned několik. Některé 

prvky jsou již vymyšlené, některé teprve ve fázi vývoje. Jednotlivé prvky jdou 

v některých případech kombinovat a tím se umocňuje jejich účinnost. Účinnost 

prvků se také velice liší. Co se týče finanční náročnosti, situace je zde podobná. 

Představené prvky jsem se pokusil zhodnotit podle následujících kritérií: 

- technická náročnost 

- finanční náročnost 

- účinnost 

- vliv na vzhled automobilu 

- celkové zhodnocení 

 

 

Podle tab. 2 vidíme a můžeme vyhodnotit jako nejlepší variantu ochrany chodců 

systémy pootevření víka, oblast nárazníku, světlomety. Jedná se z technického 
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pohledu o jedny z nejjednodušších prvků, ovšem na druhou stranu tím, že jsou 

jednoduché, jsou velice propracované. K tomu jde přímo úměrně také finanční 

náročnost. Jejich vliv na vzhled automobilu je minimální až nulový. Což je pro 

zákazníky a výrobce velmi pozitivní fakt. Prvek A – sloupku je velmi výhodný při 

použití s pootevřením kapoty. V praxi jsem na něho ale nikde nenarazil. Je tedy spíš 

jenom ve fázi vývoje, nebo rozhodnutí o použití či nepoužití. Jeho finanční náročnost 

je ovšem příznivá. Účinnost ochrany chodce by se dala hodnotit dostatečně. Ovšem 

prvek vzduchových vaků je spíš z oblasti snů. Je to prvek který nebude asi nikdy 

uveden do provozu. Je velmi nepraktický. Jeho účinnost také není nějak vysoká. 

Ochrana chodce pomocí kamery s nočním viděním je daleko výhodnější. Sice se také 

ještě neinstaluje do automobilů určených pro běžný provoz, ale v budoucnu je určitá 

pravděpodobnost, že tento prvek bude používán. Veliká výhoda tohoto prvku oproti 

předešlým je, že působí preventivně. Je ještě nedořešeno jak by obrazovka fungovala 

při zvýšeném světle uvnitř automobilu. Poslední dva uvedené prvky napomáhající 

zvýšit bezpečnost chodců jsou systém zóny ochrany chodce, který registruje a 

vyhodnocuje dění před automobilem a snímač, který  registruje signály vysílané 

zařízením z přechodu pro chodce. Oba tyto prvky fungují na podobné bázi, u obou 

jde o preventivní ochranu. Ani jeden z těchto prvků není vyřešen a propracován. 

Prvek zóny ochrany chodce je v teoretické rovině ideální. K jeho naplnění je 

zapotřebí velká část vývoje. Jeho vývoj je teprve na samém počátku. Je zde zapotřebí 

mnoho elektronických systémů a dokonalé vazby mezi nimi. Tyto systémy by totiž 

plně zasahovaly v případě potřeby do řízení vozidla, tudíž by mohly v případě 

nějaké, byť malé chyby ještě více ohrozit účastníky silničního provozu. Zato systém 

snímače propojeného s přechodem pro chodce je co se týče vývoje jednodušší, a 

v dohledné době by se mohl objevit v provozu. Sice by byl použitelný jenom na 

chráněných přechodech pro chodce, ale dle mého názoru by byl velice platný. Oby 

prvky pak spojuje vysoká finanční náročnost.  
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 PRVEK 

TECHNICKÁ 

NÁROČNOST 

FINANČÍ 

NÁROČNOST 
ÚČINNOST 

VLIV NA 

VZHLED 

CELKOVÉ 

SHODNOCENÍ 

PRO POUŽITÍ 

1. POOTEVŘENÍ VÍKA 2 2 2 1 1 

2. OBLAST NÁRAZNÍKU 1 1 3 2 1 

3. SVĚTLOMETY 1 1 3 1 1 

4. A-SLOUPKY 2 2 4 2 4 

5. NAFUKOVACÍ VAKY 2 2 4 1 5 

6. NOČNÍ VIDĚNÍ 3 2 2 2 3 

7. 

ZÓNA OHRANY 

CHODCŮ 
5 5 1 1 5 

8. 

SNÍMAČ PŘECH.PRO 

CHOD. 
4 4 2 1 5 

 

Tab. 2 Zhodnocení jednotlivých prvků 
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4. APLIKACE SYSTÉM Ů JEDNOTLIVÝCH 

VÝROBCŮ 

 

 Aplikace jednotlivých prvků bezpečnosti vyvíjejí jak samotní výrobci 

automobilů, tak firmy které se specializují na tento problém. Bezpečnostní prvky 

jako je pootevření víka motoru, aktivace vzduchových vaků atd., už výrobci znají. 

Jde teď hlavně o to, ,,jak uvést tyto prvky do činnosti v případě nárazu‘‘. Jakým 

způsobem  zapojit a vyhodnotit v případě potřeby tyto prvky, se snaží výrobci a 

vývojáři přijít podle různých výzkumů. 

 

4.1  APLIKACE A VÝVOJ FIRMY FORD      [1] 

 V Německé automobilce Ford se vývojoví inženýři už léta zabývají aplikací 

bezpečnostních prvků do sériových automobilů. Všechen výzkum se odehrává ve 

výzkumném středisku v Achenu. Základem je sbírání detailních vstupních dat. Tímto 

mohou pracovníci vývoje vyhodnocovat důležitá data a poté dokonale pochopit 

kinematiku srážky automobilu s chodcem. Po sesbírání těchto detailních dat jsou 

později schopni sestavit simulace srážek (metodou konečných prvků). Tyto data však 

ještě nejsou zcela k dispozici a ty které k dispozici máme, ještě nejsou zcela všechny 

dostatečně přesná. Z tohoto důvodu byla provedena interdisciplinární studie, a 

zároveň s tímto také studie z pohledu automobilu. Poté již bylo možné sestavit 

technologie s návrhy zvýšení bezpečnosti chodců v silničním provozu. 

V automobilce Ford provedli také další rozličné výzkumy, stanovili tak reálnou vizi 

ochrany chodce. Tato vize spočívá v tom, že se snaží vytvořit reálné modely chodců 

tak, aby jakákoli reálná nehoda šla simulovat jenom a pouze tím, že vložíme do 

programu vstupní data automobilu a chodce. Studie počítá také s rozdílnými 

věkovými parametry možných chodců, protože mají zásadní vliv na výstupní data. 

(obr. 16)   
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Obr. 16 Vývoj automobilky Ford 

4.1.1 Dokonalý model chodce      [1]  

V automobilce Ford se začalo pracovat na stávajících modelech, pracovalo se 

jednotlivě na určitých částech těla. Prvním produktem tohoto vývoje byla flexibilní 

plně deformovatelná noha, jejíž konstrukce vychází z MKP modelu (ang. FEM – 

Finite Element Method), která se koncipuje společně s MKP modelem automobilu. 

Mimo jiné také z toho důvodu, aby byla zajištěna lepší interakce mezi oběma 

modely. Model automobilu a člověka byl velmi přesný. Počítání s nimi samotnými 

bylo velmi rychlé. MKP model se speciálně zaměřoval na nejdůležitější místa úrazů. 

Z těchto míst byly vytvořeny složité reprezentativní úrazové lokality.  

 Matematický model byl vyvinut takovým způsobem, aby byla dokonale 

vyšetřena celková kinematika a výskyt určitých mechanismů zranění (např. 
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zlomeniny nohou, některých tkání, přetržení vazů). Detaily modelu byly navrženy 

jako dvojce nosníků. Jde především o náhradu těchto částí:  

- stehenní kost - femur  

- holenní kost  - tibia  

- čéška - patella  

- lýtková kost - fibulla  

Čéška a lýtková kost byly z tohoto bočního simulačního programu pro boční 

náraz vypuštěny. Nosníky stehenní kosti a holenní kosti jsou vymodelovány tak, že 

až do simulace zlomení chovají plně elasticky. Nosníky spojuje tzv. tuhý element. 

Elementy jsou vytvořeny pružinkami, ty dokonale zaručí tuhé spojení kostí se 

zachováním plné ohebnosti kloubu. Podobným způsobem jsou tvořeny krční obratle 

a páteř s tuhými vazbami představující jednotlivé obratle. Obratle mají 6 stupňů 

volnosti. Vše je zpracováno v programu LS-DYNA 3D. Všechno vychází z modelu 

vytvořeného skupinou pod vedením pana Bejágra. Program LS-DYNA3D modeluje  

jen část daného problému. Na některé výpočty a simulace není dostatečně 

propracovaný. Proto byl vytvořen nový, modernější program GEBOD, který vychází 

z LS-DYNA 3D. Model vychází z hmotných momentů únosnosti. Zbytek dat přejímá 

z LS-DYNA 3D. Význam těchto dat je důležitý pro generování vytvářecích hodnot 

specifické skupiny dětí a starších osob. Velikost, pevnost kostí a další parametry 

osoby jsou velmi důležité pro celkovou kinematiku, protože ta má zásadní vliv na 

výsledky simulace nárazu. Tyto data skupina pana Bejágra použila ze zdrojů 

Antrometrické banky a zadala do programu GEBOD. Ty jsou pak aktuální ke stavu 

současné populace. (obr. 17) 
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Obr. 17 Druhy chodců 

Již dříve bylo ověřeno v simulačních situacích a parametrových studiích, že největší 

rozptyl hodnot a mechanismů zranění je způsobeno velikostí rychlosti vozidla a 

výšky předního nárazníku. Na celkovou kinematiku má zásadní vliv postavení osoby 

těsně před nárazem. Pokud stojí s oběma nohama kolmo (zboku) k automobilu, je 

člověk po nárazu vymrštěn jen s malou rotací kolem své osy na bok. Ovšem horší je 

situace tehdy, když člověk těsně před nárazem koná krok. To se pak noha která je 

vepředu rotuje výrazněji kolem své osy a obličejem narazí na čelní sklo automobilu. 

To má pak za následek poranění hlavy a krční páteře. 

4.1.2 Model automobilu      [1] 

Jak bylo již výše uvedeno, stejně dobře jako model člověka musí být 

propracovaný i model automobilu. Model automobilu se skládá z podrobných 

detailů. Jak ukazuje obr. 18, automobil se při modelování skládá ze třech částí: 

- zadní část je vymodelována velmi hrubou sítí 

- hlavní část automobilu je vymodelována jemnější sítí, mají standardní materiálové 

vlastnosti 

- čelní část automobilu, která je rozhodující při modelování srážky je modelována 

jemnou sítí, s velmi přesnými vlastnostmi. Všechny vlastnosti vychází ze 

systematických střetů s chodci. (obr. 18)  
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Obr. 18 Detail modelu automobilu 

4.1.3 ,,Polidštění MKP modelu“      [1]  

MKP model je zapotřebí učinit platným pro lidi, musí odpovídat lidskému 

tělu. Toho ve Fordu dosáhli tak, že výsledky modelu porovnávali s reálnými 

srážkami v reálném dopravním provozu. Tato metoda se jeví jako ideální. Ovšem je 

zapotřebí velké množství dat z reálných srážek. Navíc obrovská variabilita možností 

srážky hovoří proti této metodě. Proto japonský vědec Ishikava, který spolupracuje 

s automobilkou Ford, provedl testy s mrtvými těly. Na jednotlivé body lidského těla 

připevnil body a měřil parametry jako rychlost, zrychlení jednotlivých částí ale i 

celkové zrychlení. Ty poté porovnal a upravil v teoretickém MKP modelu. Metoda 

taktéž ukázala velmi dobré výsledky. Ovšem nadnárodní organizace posuzující 

bezpečnost vůči chodcům tyto testy neprovádí. Provádí pouze testy s nárazovými 

moduly (impaktory). Ty ovšem kontrolují jenom omezenou část. Nezohledňují totiž 

pohyby osoby při nárazu. (bude uvedeno níže)   

4.1.4 Výsledek a zhodnocení automobilky Ford 

 Při zpracování naměřených dat skupinami okolo pana Bejágra a Ishikavy se 

dospělo k několika závěrům. Vytipovaly se místa kde je potřeba propracovat tvary a 
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pohyby některých částí. Jako model posloužil sériový Ford Focus. Na daném 

automobilu Ford Focus se provedla: 

a) optimalizace tvaru a deformace nárazníku  

b) deformovatelnost předních světlometů 

c) mechanismus, který při kolizi pootevře víko motoru 

Tyto mechanismy se vývojářům ověřily jako nejúčinnější. Ostatní mechanismy 

ochrany chodců, které jsou uvedeny v bodě 3 (systémy ochrany chodců), se po 

odzkoušení a porovnání se nejevily jako dostatečně účinné. 

4.2 APLIKACE A VÝVOJ FIRMY SIEMENS – VDO      [2]  

Firma Siemens není výrobcem automobilů. Koncern Siemens – VDO se 

specializuje pouze na vývoj bezpečnostních prvků na automobilech. Vývoj probíhá 

jiným směrem než výše uvedený Ford, i když se v některých prvcích shodují. 

Siemens vychází z předpokladu zařazení do dvou kategorií: 

a) pasivní prvky bezpečnosti – Siemens mezi tyto prvky řadí například 

přizpůsobení struktury víka motoru, dostatečný deformační prostor mezi 

čelem automobilu a motorem 

b) aktivní prvky bezpečnosti – senzory výroby Siemens – VDO, které 

registrují náraz automobilu do chodce, při nichž se aktivují bezpečnostní 

prvky, např. pootevření víka motoru. Systém se aktivuje snímač, který 

aktivuje mechanismus a ten nadzvedne kapotu. 

Mechanismy rozlišujeme na: 

- reversibilní – Prvek se zaktivuje magneticky.    

- ireversibilní – Prvek se zaktivuje pyrotechnicky. 

4.2.1 Aktivní a pasivní ochrana z pohledu fy Siemens      [2] 

Důležitost aktivní a pasivní ochrany je ovlivněna polohou motoru. Motory 

uložené napříč mají obecně méně deformačního prostoru, než podélně uložené 

motory. Pro deformační prostor je také velmi důležité umístění čela automobilu.  
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 Při porovnání reversibilních a ireversibilních prvků, dojdeme ke konstatování, 

že ireversibilní prvky systému vyžadují velmi spolehlivé aktivační snímače a 

algoritmy. Naopak reversibilní prvky nejsou svou funkcí složité, a proto lze 

kombinovat i s jednoduššími elektronickými součástkami. Je nutné zhodnotit 

všechny systémy ochrany. Musíme se zabývat všemi aktivními a pasivními prvky 

ochrany, které musí plnit uvedené požadavky: 

a) zákonné předpisy 

b) vyhodnocování pomocí senzorů a algoritmů musí bezpečně rozeznat 

věkové typy ohrožených osob 

c) musí zabránit aktivaci při srážce s jinými předměty, např. kamení, zvěř 

atd. 

Technické požadavky na snímače jsou: 

a) teplotní přizpůsobivost 

b) materiální přizpůsobivost – snímač musí fungovat v rozdílných 

materiálech, např. plech, plast 

c) nenáchylnost k výrobním tolerancím a nepřesnostem dílů, nenáchylnost 

při opravách 

d) odolnost proti stárnutí – snímače jsou vystavovány přírodním vlivům, 

vibracím atd. 

e) nesmí ovlivnit vzhled vozidla 

4.2.2 Inteligentní systém pro ochranu chodců – IPPS      [2] 

Siemens integruje podle systému IPPS senzor v závislosti na požadavcích 

výrobce do pěny (LOWER – LEG – SHOW), nebo ho nalepí přímo na vnějšek 

nárazníku (zevnitř na nárazník). Siemens používá zvláštní tvar senzoru – vodič 

světelných paprsků, na kterém je spojovací element, který světelné impulzy posílá 

optickými vlákny na druhém konci je opět čte. Celá tato elektronika vyhodnocuje 
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signály a rozhoduje o aktivaci. Tato informace je poté odeslána buď na speciální 

řídící, nebo centrální přístroj, a ty pak aktivují mechanismy. 

 Snímačový systém je odvozen z datové automobilové techniky firmy MOST, 

optický vodič světelných vln se skládá z plastu. Celkem 4 optická vlákna svázaná do 

jednoho svazku jdou napříč nárazníkem přímo pod jeho povrchem. Pokud nějaký 

náraz do nárazníku zasáhne do optických kabelů (zkřiví je), registruje spojovací 

element rozdíl mezi množstvím světla vstupujícím a vystupujícím do/z vláken. 

  Vodič světelných paprsků má tu vlastnost, že množství vstupujícího 

světla porovnává s vystupujícím světlem v závislosti na zakřivení vodícího kabelu. 

Čím víc je svazek v místě nárazu zakřiven, tím větší je odpor, a tím menší množství 

světla projde do spojovacího elementu. Přitom nemusí být toto zakřivení z důvodu 

efektu tlumení ještě zřetelné. Aby mohl být generován postupně interpretovatelný 

signál, označuje Siemens každý ze čtyř optických vláken na určitých místech. Přitom 

jsou laserem vytvořeny malé štěrbiny do vrstvy obklopující jádro. Tento plášť odráží 

světelné paprsky při jejich průchodu světelným kabelem. Na vytvořených štěrbinách 

vystupuje malé množství světla. Pokud je označené místo v místě vnitřního zakřivení 

svazků vystupuje menší množství a pokud je na vnější části zakřivení tak vystupuje 

větší množství.  

 Z celkového množství světelného signálu přijatého na koncích kabelu spočítá 

elektronika proporcionální funkci, ze které lze na základě srovnání s nepoškozeným 

světelným vláknem jednoznačně určit, které vlákno a v jakém úseku vyhnuto a vyslat 

to jako elektrický signál na řídící centrum. 

4.2.3 Řídící technika      [2] 

V závislosti na teplotě ukazuje snímačový element rozdílné průběhy signálů, 

protože nárazníky se skládají z různých materiálů, s rostoucí teplotou mají odlišné 

vlastnosti. Měří se na testech při teplotách od -40 ºC do +85 ºC, proto se korelují 

algoritmy signálů podle podmínek prostředí, aby nebyly při velkých vedrech 

mechanismy zaktivovány příliš rychle. Algoritmus počítá se třemi třídami prostředí, 

tzn. -40 ºC, pokojová teplota, +85 ºC. 

 Inženýři navíc zohlednili eventuelní poškození nárazníku a jeho výrobní 

tolerance. Ve vyhodnocovacím softwaru jsou kompletovány konstrukční zakřivení 
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svazku, stejně jakoby vlivem nehody. Tím zůstává amplituda signálu po lehkém 

nárazu spojitá v oblasti, kde nedojde k aktivaci systému.  

 Tím je optický systém plně funkční zatímco systémy založené na změnách 

tlaku neumožňují žádné kompezace. Z tohoto důvodu nemůže při určitých nárazech 

dojít k chybným spuštěním systému. 

 Rychlost aktivace systémů Siemens je v požadovaných mezích výrobců 

automobilů 10-15 milisekund po prvním kontaktu srážky s nárazníkem. Elektronika 

testuje data z nárazníku v periodách 1 milisekundy, takže rozhodnutí o aktivaci má 

elektronika k dispozici 10-15 dat. 

4.3 AUTOPAL NOVÝ JI ČÍN                                                          [1]  [7] 

Je česká firma, která se mimo jiné zabývá vývojem a výrobou světelné 

techniky. Jde především o vývoj předních světlometů. Tyto světlomety se vyrábí 

z více druhů materiálů. Pro bezpečnost chodců je nejvýhodnější plastový světlomet, 

který se může deformovat, neroztříští se na malé kousky a po nárazu se opět vrátí do 

původní polohy. Na vývoji těchto světlometů se podílí také VŠB – Technická 

univerzita Ostrava.  

4.3.1 Testování a vývoj světlometů pomocí nárazových modulů  

 Testování bezpečnosti automobilů provádí tzv. nárazový modul (impaktor). 

Nárazový modul je jakýsi model, či představitel určité části lidského těla. Rozlišují 

podle částí těla. Každý druh má svoji hmotnost danou normou.  

Podle částí těla dělíme nárazové moduly na (obr 19): 

a) nárazový modul hlavy dospělého a dítěte 

b) nárazový modul stehna 

c) nárazový modul nohy 
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Obr. 19 Druhy nárazových modulů (impaktorů) 

Každý nárazový modul má specifický systém vrhání, či nastřelování na 

automobil. Nárazový modul hlavy se vystřeluje na předem určené kritické místo na 

víku motoru vodícím zařízením. V okamžiku těsně před nárazem by se měla být jeho 

rychlost 11,1 ± 0,2 m/s. úhel dopadu je 50º u dětské hlavy, 65º  u hlavy dospělé. U 

obou v toleranci ± 2º. Úhly se měří vůči vodorovné zemi. Hodnotí se zrychlení a její 

časový průběh. Nárazový modul hlavy je zobrazen na obr. 20. 
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Obr. 20 Nárazový modul hlavy 

Nárazový modul stehna testuje čelo vozidla a světlomety. Spodní konec 

nárazového modulu je 600 mm nad zemí. S vodorovnou podložkou svírá úhel 50º. 

Tyto hodnoty se ale dle normy můžou změnit podle druhu automobilu. Hmotnost 

nárazového modulu je v rozmezí 10 – 17 kg. Rychlost se volí mezi 8,3 – 10 m/s. 

Důležitý fakt pro bezpečnost je, že čelo automobilu a světlomet se při nárazu 

nárazového modulu musí deformovat ve stejné délce. To aby nevznikaly nebezpečné 

hrany, které by mohly zranit chodce. Nárazový modul při testu vidíme na obr. 21. 
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Obr. 21 Nárazový modul stehna 

Posledním z používaných nárazových modulů je nárazový modul nohy. Musí 

být zaručeny dvě podmínky. A to podmínka volného letu nárazového modulu a 

vodorovná poloha spodní hrany nárazového modulu vůči zemi. Rychlost letu 

nárazového modulu je 11,1 ± 2 m/s. Hmotnost byla určena na     13,4 ± 0,2 kg. 

Nárazový modul při zkoušce je znázorněn na obr. 22.   

 

Obr. 22 Nárazový modul nohy 

 

Ve vývoji se pracuje, jak je uvedeno výše s figurínami či MKP modely. Pro 

zkoušení se ale používají Nárazové moduly, aby byly zaručeny konstantní podmínky 
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pro všechna vozidla. Problém těchto zařízení ale je, že nedokáží nahradit model 

člověka, nedokáží totiž zahrnout pohyby a traektorie těla během nárazu. Výsledky ve 

vývoji se oproti certifikovaným zkouškám v mnoha případech velmi liší. 
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5. ZHODNOCENÍ A ZÁV ĚRY 

Hodnocením bezpečnosti vozidel, jak aktivní tak pasivní se zabývá několik 

organizací. Tyto organizace by měly být nezávislé. Neměl by tedy být ovlivněn 

jednotlivými výrobci automobilů, nebo výrobci jednotlivých systémů. V Evropě je 

takovým příkladem organizace Euro NCAP, v USA pak NHTSA a v Austrálii 

ANCAP. Každá z těchto organizací má jinou metodiku svých testů (např. rychlost 

automobilu při nárazu), z tohoto důvodu si nemusí výsledky testů mezi organizacemi 

přesně odpovídat. Porovnávání a ,,měření“ jednotlivých systémů vyžaduje vysokou 

pečlivost měření a konstantní podmínky pro všechny zkoušené automobily. 

V dřívějších letech se na bezpečnost až tak nedbalo. Postupem času výrobci 

automobilů sami testovali své prvky bezpečnosti. Porovnání výsledků s jinými 

výrobci nebylo ovšem objektivní. Každý výrobce automobily testoval jiným 

způsobem, při jiných rychlostech atd. Postupem let začala být potřeba bezpečnost 

automobilů objektivně porovnávat a hodnotit. Bylo třeba zajistit nezávislou 

organizaci, která zaručí spolehlivé hodnocení vozidel. Ještě několik let nazpět se 

,,měřila“ pouze bezpečnost uvnitř automobilu. Celý vývoj automobilek se zabýval 

tím jak ještě víc zvýšit bezpečnost posádky. Vyvinuly se bezpečnostní nafukovací 

vaky nejprve pro řidiče, postupně i pro všechny členy automobilu. Zvýšila se tuhost 

karosérie, byly vytvořeny deformační zóny. Takto bychom mohli pokračovat dále. 

Ovšem všechen vývoj je sobecky zaměřen jenom a pouze na posádku. O bezpečnost 

mimo automobil se téměř nikdo nezajímal. Až v posledních letech organizace 

zpřísňují hodnocení bezpečnosti chodců. Vše je téměř zatím na začátku. Některé 

automobily, které se nyní vyrábí nemají tyto prvky vůbec. Ovšem velkým pokrokem 

je zavedení limitů na prvky bezpečnosti do dalších let. Pro mnoho výrobců je tento 

krok značně nepopulární, musí například upravit tvary vozidel. To může mít 

limitující charakter při vytváření vzhledu automobilu. V neposlední míře je to velmi 

nepopulární proto, že se tímto okamžitě zvedne cena automobilu. Při sledování drtivé 

většiny zákazníků musíme bohužel konstatovat, že kupující zajímá na prvním místě 

cena automobilu, bezpečnost jich samotných a téměř vůbec se nezajímají o 

bezpečnost osob mimo vozidlo. Zlom ale nastane tehdy až začnou platit zákonné 
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normy, potom už nebudou prodejci nabízet automobily bez těchto prvků. Cena 

stoupne přibližně u všech automobilů stejně a zákazník, pokud si půjde koupit nový 

automobil tak nebude mít na vybranou, jestli si koupí vozidlo s bezpečnostními 

prvky či bez nich. V dnešní době si dobrovolně lidé kupují tyto ohleduplnější vozy 

buď z předvídavosti, kdyby někdy případně došlo ke střetu s chodcem, nebo z nějaké 

úrovně prestiže.  

5.1 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE EURO NCAP                    [4]  [6] 

Mezinárodní nezávislá organizace Euro NCAP (ang. European New Car 

Assessment Program) se sídlem v Belgii byla založena v roce 1997. Smysl a 

myšlenka této organizace byla jednoduše popsat zákazníkům jednotlivé automobily. 

Euro NCAP měla být jednoduše dostupná se svými výsledky na internetu, kde si 

mohl každý kupující před pořízením svého nového automobilu ověřit, jak si stojí 

v konkurenci s ostatními automobily. Přesně tak se také stalo. Během krátké doby se 

organizace stala světoznámou uznávanou organizací. Jednotliví výrobci se snažili být 

v žebříčcích bezpečnosti co nejvýše, protože zákazníci na výsledky testů dávali 

velikou váhu. Pokud byl některý automobil dobře ohodnocen, výrobce se snažil tímto 

na sebe upoutat co největší pozornost. A to například tím, že to uváděl v katalozích či 

reklamních akcích. To se děje prakticky dodnes. Důkazem velké váhy výsledků Euro 

NCAP je, že tato organizace spolupracuje s institucemi včetně Evropské komise, 

nebo Mezinárodní automobilové federace. 

5.1.1 Hodnocení bezpečnosti jako celku v testech v letech 1997 – 2008  [4]  

V letech 1997 až 2008 se komplexní měření bezpečnosti automobilů provádělo tak, 

že byly vypsány jednotlivé kategorie a podle výsledků se k těmto kategoriím 

připisovaly body. Podle součtu bodů za jednotlivé kategorie se přiřazuje počet 

hvězdiček. Když automobil může dosáhnout maximálně  pět hvězdiček.  

a) ochrana dospělé posádky 

Ochrana  dospělých osob v automobilu je nepsanou nejprestižnější kategorií. 

Když maximum bodů, které mohl automobil dosáhnout bylo 37 bodů. Z toho:  

- 16 bodů za boční náraz 

- 16 bodů za čelní náraz 
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- 3 body za signalizaci zapnutí bezpečnostních pásů (dobrovolný test) 

- 2 body za náraz na kůl (dobrovolný test) 

b)   ochrana dětí v automobilu 

tento test probíhá v rámci jednoho nárazu, z něhož se taktéž vyhodnocuje ochrana 

dospělých 

- automobil mohl dosáhnout 49 bodů a 5-ti hvězdiček 

c)   ochrana chodců 

V prvním znění testu byli chodci přehlíženou kategorií. Automobil mohl za 

kvalitní ochranu chodců dostat: 

-36 bodů a 4 hvězdičky 

Ovšem tohoto počtu dosahovalo minimum zkoušených automobilů. Světlá 

vyjímka tohoto testu byl automobil značky Citroen C6, který v roce 2005 získal 

maximální počet čtyř hvězdiček.  

5.1.2 Nová metodika testů v roce 2009      [4] 

27. srpna 2008 Euro NCAP oznámila, že od února 2009 změní hodnocení 

nárazových testů, do kterého se promítne i zatím opomíjená ochrana chodců. Jedním 

z důvodů této změny je fakt, že v současné době dosahuje hodnocení čtyř nebo pěti 

hvězd 97% testovaných automobilů, zatímco ochrana chodců, která se nezapočítává 

do konečného hodnocení automobilu, je stále na dost nízké úrovni. Aktuální 

výsledek zkoušky vychází ze stejných principů a metod testů. Ovšem jejich 

kalkulace je zcela odlišná. Nově přibývá kategorie pomocných (asistenčních) prvků. 

Jedná se především o stabilizační systém ESP (Electronic Stability Program) dále 

omezovač rychlosti jízdy, signalizace zapnutí pásů. Každá skupina má maximální 

počet bodů, který je uveden v tab. 3.  
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Tab. 3 Minimální bodová hodnocení potřebná pro zisk hvězd 

Celková známka je váženým průměrem z těchto čtyř kategorií. Váha 

zohledňuje důležitost dané oblasti pro celkovou bezpečnost automobilu. Pokud je 

ovšem některá  ze čtyř skupin nedosáhne minimální hodnoty, tak se celková známka 

sníží. Tento systém má zabránit tomu, aby automobil vyčníval jenom ve třech 

kategoriích a v jedné zaostával, přičemž by měl vysoký počet bodů.  

Další změna je v rozfázování daných kritérií na časové období a to 

v postupném přísnějším přepočítávání bodů až do roku 2012. Po roce 2012 budou už 

body v každém roce počítány stejně. Přechodné období do roku 2012 mají využít 

automobilky k adaptaci na přísnější hodnocení.  

Poslední novinkou je vypuštění přeškrtnutých hvězdiček. Ty se dříve 

používaly u automobilů, kde komisaři ohodnotili automobil dostatečným počtem 

bodů, ale v některé oblasti zaostávaly.  
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Kategorie podle nového systému: 

a) ochrana dospělé posádky 

- čelní náraz zůstal nezměněn, maximum je 16 bodů 

- boční náraz, změna, maximum je polovina, tedy 8 bobů 

- náraz na kůl je povinný, maximum je 8 bodů 

- test krční páteře při nárazu zezadu (whiplasch test), maximum 4 body  

Z této kategorie se vypustila signalizace zapnutí bezpečnostních pásů. 

Celkově se počet bodů snížil ze 37 na 36, hvězdičky se neudělují 

b) ochrana dětí v automobilu  

Body se sčítají ze tří kategorií pro dvě sedačky pro děti ve věku: 

- 1,5 až 3 roky, za následky po nárazu maximum je 2x12 bodů 

- 1,5 až 3 roky, za hodnocení sedaček podle označení, maximum je 2x4 body 

- ,,vstřícnost automobilu“, jsou to především vypuštění vzduchového vaku, 

přítomnost tříbodových pásů, vhodnost pro univerzální sedačky, přítomnost 

speciálních úchytů Isofix. Maximum je 13 bodů 

      c) ochrana chodců 

Opět se neudělují žádné hvězdy, body se udělují jenom za kontrolní náraz 

nárazovým modulem, které odpovídají rozměrově i hmotnostně třem částem 

lidského těla. Provádí se pro tělo dospělého i dítěte. Jde o náraz: 

- hlavy, maximum je 24 bodů 

- pánve či stehna při nárazu na hranu víka motoru, maximum je 6 bodů 

- nohy či holeně do nárazníku, maximum je 6 bodů 

       d) pomocné systémy 

Nová kategorie. Zohledňuje přítomnost zařízení, která aktivně předchází 

dopravní nehodě. Obsahují: 

- signalizaci zapnutí bezpečnostních pásů, maximum jsou 3 body 

- omezovač rychlosti, maximum je 1 bod 

- obsažení stabilizačního systému ESP, maximum jsou 3 body. ESP je nutnou 

podmínkou pokud automobil kandiduje na pět hvězd.      
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Celkově by nové hodnocení mělo být přísnější, zahrnuje více parametrů. 

Sníží se počet pěti hvězdičkových automobilů. 

5.2 SHRNUTÍ PROBLEMATIKY CHODC Ů V DOPRAVNÍM 

PROVOZU 

Celá problematika bezpečnosti chodců je velmi složitá. Výrobci a zákazníci ji 

většinou přehlížejí. Ovšem díky nezávislým organizacím se situace zlepšuje. Do 

celého rozboru nejsou ovšem zahrnuty drobné návyky řidičů automobilů. Jde 

především o ohleduplnost a předvídavost dopravní situace. Mnoho dopravních nehod 

s chodci vznikne v důsledku vysoké rychlosti jak ve městech, tak mimo města. Na 

druhou stranu chodci svou nepozorností také velkým dílem přispívají do černých 

statistik. Chodci si často myslí, že pokud mají na přechodu přednost, tak mohou 

kdykoli do vozovky vejít. Často se také stává, že chodci přechází dopravní 

komunikaci mimo přechody pro chodce a různé mimoúrovňové cesty pro pěší. 

Dalším aspektem může být i taková primitivní věc jako je čisté čelní sklo. Mnoho 

řidičů na tuto věc nedbá. Důvodem nehody je také poslech hlasitého rádia uvnitř 

automobilu. To má velký vliv na nesoustředění se, stejně jako čtení za jízdy 

v dopravních mapách. V poslední době, s vývojem techniky může být výsledek 

dopravní nehody také telefonování během jízdy, či psaní krátkých textových zpráv, 

nebo jejich čtení. Tato činnost je dle vyhlášky zakázána, v mnoha případech se děje 

ale jinak. Příčinou nehody může také být čtení z moderní navigační mapy. Je to 

systém, který řidiči výrazně ulehčuje orientaci, ale na druhou stranu odvádí jeho 

pozornost. Otázkou tedy je, jestli by se tyto mapy neměly zabezpečit tak, že by 

z nich šlo číst jenom při vypnutém motoru. Tím by ovšem téměř ztratily svůj 

význam, byly by velmi nepraktické. 

 V oblasti prevence se dá udělat ještě mnoho práce. Nedávno se na 

obrazovkách televize objevily spoty, které zobrazují tragickou dopravní nehodu a její 

následky. Pro mnohé se může zdát, že je tento spot neetický. Ovšem tím může 

v řidičích a ostatních způsobech vzbudit strach. Mnoho lidí si totiž ani nedokáže 

uvědomit, co se všechno může na silnicích stát. Napomoci můžou také častější 

dopravní kontroly policií, měření rychlosti, nebo také pečlivější monitorování 
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dopravní situace ve městech. Dle mého názoru je tento způsob ochrany chodců víc 

na místě než některé prvky na automobilech. Důležité je těmto situacím předcházet, 

pokud nevzniknou tak nebude zapotřebí je ani řešit. Je to sice idealizovaný pohled, 

ale určitě se může velkým dílem napomoci ke zlepšení černých statistik.   

 Poznatek, který jsem si během psaní této bakalářské práce uvědomil 

je, že ač jsou už vydány nějaké zákonné normy, tak většina výrobců na tyto normy 

moc nemyslí. Když jsem kontaktoval automobilky u nás i v zahraničí, tak jsem 

nedostal ani jednu odpověď, kde by mě poskytli alespoň nějakou základní informaci. 

Většinou tuto věc odbyli tím, že je všechno teprve na počátku vývoje, nebo že data 

nejsou k dispozici. Když jsem se pak viděl výsledky těchto automobilů na danou 

problematiku, nabyl jsem dojmu, že se výrobci za své výsledky stydí a nechtějí je 

proto prezentovat. Pokud by jejich výsledky byly kladné, tak by se jimi určitě rádi 

pochlubili. Takže pokud chceme statistiky nehodovosti snížit, měli bychom se 

zaměřit v prvé řadě na sebe a na naše chování v dopravním provozu. A na 

bezpečnostní prvky spoléhat minimálně. Drtivá většina těchto prvků (pokud jsou 

vůbec v automobilu nainstalovány), jenom zmírňují následky dopravních nehod a 

nepředchází jim. 
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