
 
. 68    Interakce lidského těla s interiérem vozidla 

4.5 Chování vozidel 

4.5.1 Podjetí 

U všech nárazových zkoušek, kdy byla obě vozidla v brzdné poloze, došlo 

k podjetí tažného zařízení. Stejně tak tomu bylo i u dříve provedené série 

pokusů, při kterých zase došlo k podjetí nosníku nárazníku. U klidové kolizní 

pozice vozidel naproti tomu došlo ke kontaktu nosníku nárazníku s tažným 

zařízením v oblasti kulové spojovací hlavice a nedošlo k žádnému pokluzu 

naraženého vozidla. 

Aby si bylo možno učinit představu o porovnání obou popsaných typických 

průběhů kontaktních fází, byla na OBR. 4-5 znázorněna pro oba případy 

sekvence snímků pořízených rychloběžnou kamerou. Časový odstup uvedených 

snímků je konstantní, kdy pouze vždy poslední snímek z obou řad je časově 

odsazen. Poslední odsazený snímek vždy znázorňuje okamžik vzniku nejhlubší 

deformace a demonstruje výrazné časové prodloužení kontaktní fáze u případu 

s pokluzem (výškové nasunutí, resp. podjetí vozidel - případ vpravo): Zatímco 

kompresní fáze deformace při nárazu vozidla Sharan, které se nachází v klidové 

poloze, končí v čase cca 75 ms, dochází ke konci kompresní fáze v případě 

nárazu vozidla Passat s pokluzem nejdříve v čase 135 ms. 

Pro průběh kontaktních fází tupého nárazu u vozidla Audi A6 Avant je 

charakteristické výrazné propružení zadní nápravy (viz. sekvence snímků 

na OBR. 4-5 VLEVO), zatímco při rázu s pokluzem (podjetím, či výškovým 

nasunutím) u vozidla Audi A6 Limousine dochází téměř k jeho pozvednutí 

od roviny zkušební dráhy (OBR. 4-5 VPRAVO). 

4.5.2 Charakteristické znaky poškození 

Charakter poškození příslušný oběma základním případům je rozdílný, protože 

v případu tupého zasažení nosníku nárazníku kulovou hlavicí tažného zařízení 

tento nosník přijímá danou pohybovou energii a podle okolností ji může 

absorbovat zcela. Zevní prohlídkou rozpoznatelná reálná poškození se potom 

mohou dokonce omezovat jen na prostý otisk v ploše registrační značky (tzv. 

důlek). Naproti tomu v případě nárazu s pokluzem je narážející vozidlo typickým 

způsobem výrazněji poškozeno, protože kulová hlavice tažného zařízení proniká 
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nad nosníkem nárazníku do čelní části vozidla, kde může zasáhnout čelní 

masku, světlomet, přední kapotu, některou část sestavy chladiče, případně 

může dokonce dojít k deformaci nosné kontrukce čela vozidla. Charakter 

poškození narážejícího vozidla v případě pokluzu je tedy ovlivněn působením 

kulové hlavice tažného zařízení ve větší výšce, např. v místě sestavy chladiče. 

Naražené vozidlo analogicky vykazuje poškození, nacházející se velmi nízko, 

mezi jinými se může například jednat o zadní krycí plech (pod zadním 

nárazníkem). 

Na OBR. 4-6 a OBR. 4-7 jsou znázorněna poškození vzniklá u vozidel s prakticky 

stejnými hmotnostmi a pro téměř identickou intenzitu nárazu. Pokud by 

technický znalec bral v úvahu pouze poškození jednoho z vozidel, mohlo by pak 

dojít při analytickém řešení rázu k chybnému vyhodnocení intenzity nárazu. 

Při provedení této série pokusů nebyly pozorovány případy s nadjetím, tedy 

případy kdy by kulová hlavice tažného zařízení mohla vniknout pod nosník 

nárazníku. 

Mezním případem byla nárazová zkouška „Audi A6 - VW T4“, při které brzděné 

vozidlo Audi A6 narazilo horním okrajem nosníku nárazníku do kulové spojovací 

hlavice vozidla VW T4. Nosník nárazníku byl přitom pokroucen a natržen - byl 

nárazem prakticky prolomen (viz. OBR. 4-8), takže již nemohlo dojít 

k vzájemnému pokluzu vozidel.  

 
Obr. 4-6: Typicky nepatrný rozsah a charakter poškození vozidel, která narazila v nebrzděné 

poloze, náklady na opravu vozidla VW Sharan by dle kalkulace činily 1220 € 
Fig. 4-6: Typically minor damage pattern on impacting vehicles in the rest position; repair cost 

for the Sharan are calculated at 1220 € 
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Obr. 4-7: Typicky značný rozsah a charakter poškození vozidel, která narazila v brzděné poloze, 

náklady na opravu vozidla Audi A6 by dle kalkulace činily 4520 € 
Fig. 4-7: Typically severe damage pattern on impacting vehicles in braking position; repair cost 

for the A6 are calculated at 4520 € 

Toto spočívá v materiálových vlastnostech hliníku, který byl použit při výrobě 

otevřeného profilu nosníku nárazníku. Takovýto hliníkový profil je náchylný 

ke vzniku trhlin (lomu) v místech, která jsou silně zdeformována a kde také 

následně může dojít k úplnému zborcení tvarové pevnosti dílu.  

 
Obr. 4-8: Zevní pohled na charakter poškození vozidla Audi A6, zlom příčného nosníku 

nárazníku u horního okraje profilu 
Fig. 4-8: External damage pattern of the Audi A6, fracture of the crossmember at the upper 

edge 
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Obr. 4-9: Zevní pohled na charakter poškození vozidla Audi, zlomy v oblasti příčného nosníku 

nárazníku 
Fig. 4-9: External damage pattern of the Audi, fractures in the crossmember 

4.5.3 Materiál nosníku nárazníku 

Zajímavé je zejména srovnání nárazových zkoušek „Audi A6 - VW Sharan“ 

a „VW Sharan - Audi A6“ a to z pohledu důsledku volby materiálu nosníku 

nárazníku. V obou případech kulová hlavice tažného zařízení zasáhla nosník 

nárazníku takovým způsobem, že nebylo možné, aby došlo k pokluzu. 

Při nárazu hliníkového nosníku nárazníku vozidla A6 do kulové hlavice tažného 

zařízení vozidla VW Sharan opět došlo téměř k úplnému prolomení tohoto 

nosníku. Za tímto nosníkem ležící chladič byl zničen v důsledku výrazné 

deformace nosníku. 

OBR. 4-9 znázorňuje zlomený hliníkový příčný nosník nárazníku, který zjevně má 

již jen nepatrnou rezervu, pro případně pokračující deformaci při ještě silnějším 

nárazu. Příznačným pro popsaný typ nárazu je výrazný průhyb, který doprovází 

shrnutí (odtržení) stojiny profilu nosníku nárazníku ve směru pohybu kulové 

hlavice tažného zařízení. Vedlejším účinkem (efektem) tohoto typu kontaktu je 

poskytnutí opory kulové hlavici tažného zařízení profilem nárazníku vozidla VW 

Sharan, tím prakticky došlo k zastavení vzájemného pokluzu. 

Kulová hlavice tažného zařízení vozidla Sharan byla po provedení nárazové 

zkoušky posouzena pohledem a srovnána s kulovou hlavicí tažného zařízení 

jiného typově shodného vozidla. Při optickém vyhodnocení byl učiněn ten 

závěr, že tažné zařízení vozidla VW Sharan nebylo nárazem poškozeno. Toto 
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tažné zařízení vozidla VW Sharan bylo následně zasláno k provedení dalších 

zkoušek. 

 
Obr. 4-10: Zevní pohled na charakter poškození vozidla Sharan, nevýrazný otisk kulové 

spojovací hlavice na profilu příčného nosníku nárazníku 
Fig. 4-10: External damage pattern of the Sharan, weak impression of the tow hook ball on the 

crossmember of the Sharan 

 
Obr. 4-11: Výrazné přizdvižení naraženého vozidla při výškovém nasunutí konstrukce tažného 

zařízení nad nosník nárazníku, konstrukce těla tažného zařízení se vyznačuje šikmým 
tvarováním typu rampy 

Fig. 4-11: Strong lifting of the impacted vehicle by oversliding of the tow hook over the 
crossbeam, tow bar with ramp shape 
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Obr. 4-12: Konstrukce s výrazně vertikálním charakterem uspořádání těla tažného zařízení, 

konstrukce těla tažného zařízení se stupňovitým uspořádáním 
Fig. 4-12: Tow bar with strongly vertical characteristic, tow bar with stepped shape 

 
Obr. 4-13: Zevní pohled na charakter poškození vozidla VW Golf II, vytržená nosná kontrukce 

čela vozidla 
Fig. 4-13: External damage pattern of the Golf II, torn lock carrier 

Při opačném uspořádání nárazu (tedy VW Sharan naráží do AUDI) zachovává 

ocelový příčný nosník nárazníku vozidla VW Sharan bez problémů svůj tvar 

(také se jedná o otevřený profil) a odtlačuje kulovou hlavici tažného zařízení 

vozidla Audi. Přitom vzniká výraznější síla působící směrem dolů, takže příď 

vozidla Audi poměrně značně propruží tímto směrem. Rozsah poškození vozidla 

VW Sharan se omezuje pouze na příčný nosník nárazníku a na svrchní plastový 

kryt nárazníku s příslušnými prvky fixujícími tento díl k vozidlu - OBR. 4-10. 

Otevřený ocelový profil příčného nosníku nárazníku vozidla Sharan je 

geometricky podobný hliníkovému profilu příčného nosníku nárazníku vozidla 

Audi, ale je jednoznačně výrazně pevnostně odolnější proti bodovému 

(lokálnímu) tlaku, než profil hliníkový vozidla Audi A6. 


