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Seznam použitých veličin a jednotek: 

a   zrychlení (akcelerace) 

v   rychlost 

t   čas 

m·s-2   metr za sekundu na druhou 

g    tíhové zrychlení = 9,81m·s-2 

V   volt 

km/h   kilometr za hodinu 

s   sekunda 

ms   milisekunda 

kg   kilogram 

m   metr  

mm   milimetr 

N   Newton 

kN   kilonewton 

N/mm2   Newton/čtvereční milimetr 

 

Seznam použitých zkratek: 

AČR   Autoklub České republiky 

AIS   Abbreviated Injury Scale (zkrácená stupnice zranění) 

ASN   National Sports Authority (národní sportovní autorita) 

CFC   Channel Frequency Class (frekvenční třída kanálu) 

CSV   Comma-separated values (hodnoty oddělené čárkami) 

EHK   Evropská hospodářská komise 

FIA   Fédération Internationale de l'Automobile (mezinárodní auto. federace)  

HANS   Head And Neck Support device (zařízení k podpoře hlavy a krku) 

HIC   Head Injury Criterion (kritérium zranění hlavy) 

OSN   Organizace spojených národů 
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Úvod 

Bezpečnost je nejen v oblasti dopravy hlavní prioritou. Obzvláště v dnešní době, kdy je 

automobilizace na značné úrovni a proces dopravy je neustále zrychlován, je řešení otázky 

bezpečnosti o to důležitější. S rostoucím počtem dopravních prostředků roste ale i počet 

dopravních nehod, které mívají za následek hmotné škody, zranění a v nejhorším případě 

ztráty na životech. Proto výrobci automobilů stále pracují na vývoji nových bezpečnostních 

technologií a prvků, které zvyšují ochranu posádky. Bezpečnost vozidla se dělí na dvě základní 

skupiny. První skupinou je aktivní bezpečnost, což jsou veškerá opatření k zabránění vzniku 

dopravní nehody. Druhou skupinou je bezpečnost pasivní, která zahrnuje opatření zmírňující 

následky nehody již v jejím průběhu. Dále ještě existují integrované bezpečnostní systémy        

a ponehodové systémy. 

 

Předmětem bakalářské práce je právě pasivní bezpečnost, ale ve spojitosti s motorsportem. 

Práce pojednává o prvcích pasivní bezpečnosti v sériovém vozidle a zároveň ve vozidle 

určené pro závodní účely. Konkrétně pro účely závodů rallye. Ty jsou v motorsportu 

považovány za jedny z nejnebezpečnějších automobilových soutěží. Aby byla zajištěna co 

největší míra ochrany, jsou nejen v rallye vozidlech instalovány speciální bezpečnostní prvky, 

které dokáží posádce zachránit život i při kolizi ve velmi vysoké rychlosti. Vysoká rychlost je 

charakteristický znak motorsportu, ale zároveň je to jeden z faktorů, který zásadně ovlivňuje 

závažnost případné nehody. Proto jsou v motorsportu, obzvláště v rallye, nároky na pasivní 

bezpečnost mnohem vyšší než v běžném provozu. V sériových vozidlech určených k běžnému 

provozu jsou prvky pasivní bezpečnosti do jisté míry stejné nebo podobné těm závodním. 

Závodní bezpečnostní prvky poskytují komplexnější ochranu. Naopak ty klasické jsou 

navrženy s ohledem na komfort cestujícího. Vývoj bezpečnostních opatření pro závodní 

vozidla jde ruku v ruce s vývojem prvků určených do běžného provozu.  

 

V rámci této práce jsem se zabýval tématem využití závodních bezpečnostních prvků ve 

vozidle určeném pro běžný provoz. Konkrétním cílem je zhodnotit přínos využití závodních 

bezpečnostních pásů v osobním vozidle a zhodnotit jejich vliv na pasivní bezpečnost. 

Zkoumány jsou také samotné rozdíly mezi závodními a klasickými pásy. Praktická část může 

například některým řidičům pomoct v rozhodnutí, zda do svého auta implementovat 

vícebodové bezpečnostní pásy a co instalace obnáší. Práce by mohla být přínosem nových 

informací pro lidi zajímající se o motorsport nebo těm, kteří se celkově zajímají o svět 

automobilů. Dílo je doporučeno mimo jiné automobilovým nadšencům. Bakalářská práce může 

zároveň posloužit jako návod k realizaci podobného experimentu. 
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1 Rallye a rychlostní zkoušky 

Rallye je druh soutěže v motoristickém sportu. Motoristický sport celkově byl, je a bude 

nebezpečný. Společným prvkem téměř většiny odvětví v tomto sportu je totiž vysoká rychlost, 

která má zásadní vliv na následky v případě nehodového incidentu. Zejména pak při 

rychlostních zkouškách rallye, které se odehrávají v neustále měnícím se živém prostředí 

podél celé řady překážek, mohou být následky vyjetí z trati nebo kolize až fatální. Tyto soutěže 

se odehrávají na pozemních komunikacích všech tříd a kategorií, včetně horských průsmyků, 

úzkých cest v lese nebo na otevřených pláních. Tratě jsou během závodů uzavřené veřejnému 

provozu. Bezpečnost při rallye se netýká pouze posádky soutěžního vozu, ale také diváků, 

kteří se vyskytují poblíž závodní tratě. Okolní diváci musí dodržovat stanovené bezpečnostní 

pokyny, a především se držet v ohraničeném bezpečném prostoru. Jezdí se kombinovaně na 

asfaltu, šotolině, písku, bahně, ledu, sněhu, a to i během velmi špatných povětrnostních 

podmínek. Standartních soutěží se tak může účastnit pouze speciálně upravené nebo 

vyrobené vozidlo, které splňuje příslušné technické normy a předpisy a je prověřeno národní 

sportovní autoritou spadající pod mezinárodní automobilovou federaci. Dnešní rallye soutěže 

probíhají tzv. na etapy, kde jedna etapa znamená jeden den. Celkový počet etap závisí na 

velikosti šampionátu. Nejčastěji mají šampionáty 3 etapy (v pátek, sobotu a neděli), ale mohou 

sestávat i z jen jedné etapy, kdy se však jedná o malá rallye. Existují i 4-etapová rallye, která 

začínají již ve čtvrtek. Během jedné klasické etapy obvykle proběhne 10 až 25 rychlostních 

zkoušek. Rychlostní zkouška, tzv. „erzeta“, je už samotný průjezd soutěžního speciálu 

uzavřenou tratí na čas. Zajeté časy jednotlivých rychlostních zkoušek se sčítají a vítězem je 

pak posádka s nejkratším celkovým časem. Posádku vozidla tvoří jezdec a navigátor, který 

jezdce naviguje podle jeho vlastního rozpisu průběhu trati. Rozpis vzniká den předem a jsou 

v něm uvedeny ostrosti zatáček, poznámky jak zatáčku ideálně projet, horizonty, roviny, 

překážky atd. Tento druh motorsportu je oblíbený především v Evropě. [1] 

 

Před dnešní etapovou rallye se dříve jezdila tzv. silniční shromáždění. Tato původní forma 

rallye se konala na otevřených silnicích i dálnicích. Nešlo v nich přímo o rychlost a co nejkratší 

zajetý čas, ale důraz byl kladen na dodržení stanovených časomír a navigaci na dlouhé 

vzdálenosti. První rallye soutěží bylo shromáždění v Monte Carlu v lednu roku 1911. Samotný 

původ rallye je však ve Francii, kde se již 23. července 1894 konal historicky první 

automobilový závod z Paříže do Rouenu. [2] 
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1.1 Charakteristika soutěžních vozidel 

Jak již bylo zmíněno výše, účastnit se rallye šampionátů mohou jen speciálně upravená nebo 

přímo pro tento účel vyrobená vozidla (viz Obrázek č.1. – ŠKODA Fabia R5). Jsou kompletně 

navržena tak, aby odolávala těžkým otřesům, ranám, dopadům a celkovému silovému 

namáhání. Oproti běžným sériovým vozidlům mají díky tužší karosérii mnohem vyšší odolnost 

vůči deformacím. Samotný podvozek a zavěšení kol těchto vozů je vysoce tuhé a odolné. 

Vysoká odolnost vůči deformacím umožňuje vozům často pokračovat v rychlostní zkoušce         

i po nemalé nehodě či převrácení. Tuhost a pevnost karosérie jsou důležité vlastnosti jak pro 

závodní, tak i osobní automobily. Na závodní speciály ale při provozu působí daleko vyšší 

namáhání, než na osobní sériová vozidla za běžného provozu. Pokud závodní speciál vychází 

ze sériového modelu, tak je celá karosérie navíc zpevněna klecovým rámem. Vozidlo vyrobené 

vyloženě pro závodní účely je tvořeno celistvým prostorovým rámem (nejdražší varianta) nebo 

po částech snýtovaným rámem či příhradovou konstrukcí. Uvedená konstrukční řešení se liší 

v použitých materiálech a jejich provedení se také odvíjí od technických předpisů pro jednotlivé 

kategorie soutěžních vozů. Pevná karosérie zároveň hraje hlavní roli při ochraně posádky. 

Soutěžní vozidla se také dělí do různých kategorií, tříd a skupin podle objemu motoru. Je to 

kvůli možnosti porovnání časových výsledků. [3] 

  

Zásadní rozdíl mezi sériovým a závodním vozem je v jízdní dynamice, celkovém chování           

a komfortu. Při řešení jízdních vlastností závodního speciálu je snaha o docílení maximálního 

možného výkonu a co nejrychlejších reakcí podvozku. Naopak komfort posádky, který je 

důležitý u osobních automobilů je u závodění na posledním místě. Absence pryžových bloků, 

tuhé pružiny a tlumiče mají vliv na přenos sil a otřesů přímo na posádku. To způsobuje značné 

nepohodlí. Jelikož ale závodní speciály postrádají aktivní elektronické systémy, jsou tyto síly 

a odezvy od podvozku velice důležité pro jezdce, který tak vnímá přímé chování vozu. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1. – ŠKODA Fabia R5 [skoda-storyboard.com,2015] 
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2 Prvky pasivní bezpečnosti sériového a závodního vozu 

K ochraně posádky ať už závodního či osobního automobilu v průběhu nehodového děje 

slouží prvky pasivní bezpečnosti. Obecně se prvky pasivní bezpečnosti rozumí zařízení              

a konstrukční opatření, která mají za úkol minimalizovat následky nehody a zajistit maximální 

ochranu. Na začátku předchozí kapitoly bylo zmíněno pár základních rozdílů mezi závodním 

a sériovým vozem. Další rozdíly jsou v zajištění bezpečnosti posádky, která je hlavní prioritou. 

Způsob řešení ochrany posádky je u osobních a závodních vozů do jisté míry podobný. Rozdíly 

v prvcích pasivní ochrany jsou popsány níže. Pasivní bezpečnosti ještě předchází bezpečnost 

aktivní, jejíž prvky slouží k zabránění vzniku dopravní nehody (např. funkční brzdy, spolehlivé 

řízení, celá řada elektronických systémů, atd.). U osobních vozidel se rozlišuje pasivní 

bezpečnost vnitřní a vnější. Vnitřní se rozumí prvky k ochraně posádky automobilu. Prvky 

vnější bezpečnosti slouží ke zmírnění následků v případě kontaktu s nechráněnými účastníky 

provozu. [4] [5] 

2.1 Bezpečnost sériového vozidla 

2.1.1 Bezpečnostní pásy 

Bezpečnostní pásy, airbagy a sedadla s opěrkami hlav patří mezi zádržné systémy, které 

absorbují kinetickou energii těla při nárazu (viz Obrázek č.2. – Sedadlo s opěrkou hlavy                

a 3-bodovým pásem; Aktivovaný airbag). Pásy jsou určené k zadržení pasažéra v sedadle        

v případě nehody a tím zabránit zranění. Osobní automobily jsou v dnešní době povinně 

vybaveny 3-bodovým bezpečnostním pásem, standartně s navíječem a předpínačem. 

Automatický navíječ zajišťuje, aby byl pás neustále napnutý a který se v případě nárazu 

zablokuje. Zároveň umožňuje pasažérovi víceméně volný pohyb na sedadle. Předpínač 

pomocí pružiny nebo pyrotechnické patrony při nárazu pás ještě víc utáhne a tím tělo ještě 

pevněji zadrží v sedadle. Existují ještě 2-bodové a pak vícebodové pásy, kde počet bodů 

vyjadřuje počet uchycení k vozu. Klasický 3-bodový pás je od jednoho ramene diagonálně 

veden přes trup a zapnut po druhém boku sedadla. Účinnost bezpečnostních pásu je nejvyšší 

do rychlosti 50 km/h a to společně s airbagem. Bez aktivního airbagu je velká 

pravděpodobnost nebezpečného kontaktu především hlavy s volantem či palubní deskou. 

Pásy jsou vyrobené tak, aby byly dostatečně pevné k zadržení těla, ale zároveň taky pružné, 

aby se při silovém působení okamžitě nepřetrhly. Další požadovanou vlastností je nehořlavost 

a s tím spojená netoxicita při vystavení ohnivým plamenům. V neposlední řadě je požadavek 

na snadné zapnutí a uvolnění pásu, a to ideálně jednou rukou. Povinnost připoutání za jízdy 

je nařízeno vyhláškou a platí to i pro spolujezdce na zadních sedadlech, kteří při nepřipoutání 

ohrožují nejen sebe, ale zároveň osoby vpředu. [5] [6] [7] 
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2.1.2 Airbagy 

Airbag je vak, který se při aktivaci nárazem prudce nafoukne a zbrzdí náraz hlavy a hrudníku. 

Při nárazu se pasažér pohybuje směrem dopředu. Tělo je zadrženo bezpečnostním pásem     

a zpomaleno je airbagem. Airbag tedy slouží k absorpci zbylé kinetické energie těla, ale ne     

k jeho zadržení. Při nepřipoutání se bezpečnostním pásem airbag naopak následky zranění 

mnohdy ještě zvyšuje. Airbagy sestávají ze tří komponent, a to vzduchového vaku, řídící 

jednotky a vyvíječe plynu. Řídící jednotka pomocí senzorů rozpozná zpomalení. Pokud 

zpomalení odpovídá parametrům vážné kolize, dojde k aktivaci airbagu jednotkou. Vyvíječ 

plynu pak během 40 ms nafoukne vzduchový vak, který se po nárazu postupně vyfukuje 

bočními otvory ve vaku. Po aktivaci airbagu (viz Obrázek č.2. – Sedadlo s opěrkou hlavy                

a 3-bodovým pásem; Aktivovaný airbag) je potřeba instalovat do vozidla airbag nový.                 

[5] [6] [7] 

2.1.3 Opěrky hlav a sedadla 

Samotné sedadlo spolu s opěrkou hlavy je zádržný systém, který chrání naopak při zadním 

nárazu nebo zpětném odražení pasažéra při předním nárazu. Při těchto typech nárazu je velké 

riziko poranění krční páteře a míchy. Bez opěrky hlavy by při zadním nárazu došlo k prudkému 

záklonu hlavy což by s největší pravděpodobností vedlo ke zranění krku. V případě předního 

nárazu se tělo po zadržení bezpečnostním pásem a airbagem odrazí zpět do sedačky, která 

jej zachytí. Při tom je zároveň zachycena i hlava pasažéra hlavovou opěrkou. Je důležité, aby 

byla hlavová opěrka správně nastavena vůči týlu hlavy, jinak může dojít až ke zlomení vazu. 

[5] [6] [7] 

 

Obrázek č.2. – Sedadlo s opěrkou hlavy a 3-bodovým pásem;Aktivovaný airbag [Autor,2019] 
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2.1.4 Deformační zóny karosérie 

Deformační zóny jsou oblasti karosérie, které jsou určené k deformaci při kolizi. Absorbují 

kinetickou energii vozu tak, aby byl zachován prostor pro přežití a tím ochráněna posádka 

uvnitř vozidla. Karosérií se rozumí skelet vozidla. Různé části karosérie jsou vyrobené z různě 

pevných ocelí a také hliníku (viz Obrázek č.3. – Karosérie vozidla). Čím je deformační zóna 

větší, tím lépe je zajištěna ochrana posádky v momentu kolize. Velikost deformačních zón je 

přímo ovlivněna konstrukcí a velikostí karosérie. [5] [6] [7] 

Obrázek č.3. – Karosérie vozidla [autorevue.cz,2017] 

2.2 Současné bezpečnostní prvky v rallye vozidle 

Čas od času se při rallye závodech přihodí menší či větší nehoda. V rallye vozidlech jsou 

implementovány prvky pasivní bezpečnosti pro závodní účely. Konkrétně se jedná o závodní 

bezpečnostní pásy, speciální sportovní sedadla, ochranné rámy (klece), ale zároveň                      

i samotnou konstrukci karosérie. Uvedené bezpečnostní prvky jsou potřebným vyšším 

stupněm ochrany při vysokých rychlostech, kterých závodní vozidla dosahují. Systém airbagů 

se do závodních speciálů neinstaluje, protože nejsou díky vícebodovým zádržným systémům 

potřeba. Navíc při rychlostní zkoušce rallye je vůz takřka neustále vystavován takovým 

otřesům a silám, které by mohla řídící jednotka klasického airbagu vyhodnotit jako kritické         

a spustit nežádoucí aktivaci airbagu. Veškeré bezpečnostní prvky musí být navrženy                    

a vyrobeny tak, aby splňovaly příslušné normy. Důležité je uvědomění si faktu, že ani ty 

nejlepší bezpečnostní komponenty neochrání posádku na 100%. Bezpečnostní prvky mohou 

maximálně chránit pouze v případě, kdy jsou správně používány. 
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2.2.1 Bezpečnostní pásy 

Bezpečnostními pásy musí být povinně vybaveno každé závodní vozidlo. V rallye vozech se 

dnes využívají vícebodové pásy, nejčastěji 5ti nebo 6ti bodové pásy (viz Obrázek č.4.                   

– Moderní závodní sedadlo s bezpečnostními pásy). Takovéto pásy mají dva ramenní 

popruhy, dva boční popruhy a jeden nebo dva spodní. Všechny se pak sbíhají do zapínací 

spony (zámku) na břišní části. Existují a v určité míře se stále ještě používají pásy 4-bodové, 

které se liší absencí popruhu mezi stehny a jejichž nevýhodou je riziko spodního podklouznutí 

jezdce. Na rozdíl od běžných samonavíjecích se 3-bodových pásů se závodní pásy utahují 

ručně. Sportovní pásy jsou také širší a zajišťují tak větší plochu, která rovnoměrněji přenáší 

zatížení na tělo. Je velice důležité, aby si oba členové posádky před jízdou pásy k tělu pevně 

utáhli a zajistili tak co možná nejvyšší míru zabezpečení. Utahují se jak horní popruhy, tak          

i spodní. Jsou zaznamenány tragické případy nehod, kdy vlivem nedostatečného utažení 

bezpečnostního pásu došlo k smrtelným zraněním. Při správném použití sportovní pásy drží 

pevně tělo v sedadle, což ale zároveň znemožňuje jakýkoliv volný pohyb trupu. [1] [3] [8] [9] 

[10] 

2.2.2 Sedadla  

Součástí rallye vozidla jsou i speciální sportovní sedadla (viz Obrázek č.4. – Moderní závodní 

sedadlo s bezpečnostními pásy), jejichž tvar je navržen tak aby chránil pasažéra při bočních 

nárazech a otřesech. Otřesy přicházejí často již při prudších směrových manévrech závodního 

vozu v průběhu rychlostní zkoušky. V dnešní době se používají dva typy sedadel, skořepinová 

anebo s trubkovým rámem. Materiál, ze kterých jsou sedadla vyrobena je libovolný, ale časem 

se stejně opotřebuje a ztrácí pak potřebné vlastnosti jako pružnost nebo pevnost. Skořepinová 

sedadla jsou tvořena nejčastěji laminátovou nebo karbonovou skořepinou (dražší), pěnovou 

výplní, polstry a potažena barevnou tkaninou z mikrovláken nebo umělou kůží. Druhý typ 

sedadel je v podstatě stejný, akorát je zde místo jednolité skořepiny svařovaný trubkový rám. 

Celkově největší rozdíl oproti běžnému sedadlu v sériovém automobilu je právě v bočních 

opěrách a konstrukci. Dalším rozdílem od klasických sedadel je pevná jízdní poloha. Celková 

hmotnost sedadla se pohybuje kolem 12 kilogramů. Modernější sportovní sedadla mají 

vytvarovanou také boční opěrku hlavy, která je spolu se systémem HANS (viz 2.3.2 Zádržný 

systém HANS) a helmou velmi důležitým prvkem ochrany, protože velice efektivně chrání 

hlavu jezdce. Sedadla jsou navrhována tak, aby byla kompatibilní se zádržným systémem 

HANS. [1] [3] [8] [9] [10] 
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Obrázek č.4. – Moderní závodní sedadlo s bezpečnostními pásy [Škoda Auto,2018] 

2.2.3 Ochranné rámy 

Povinnou a snad nejvíce důležitou součástí pasivní bezpečnosti všech závodních automobilů 

je ochranná konstrukce (viz Obrázek č.5. – Ochranná klec vozu ŠKODA Fabia R5). Rámem 

se rozumí svařovaná vícetrubková konstrukce převážně z vysokopevnostní oceli, která je do 

závodního speciálu dodatečně přidělána. Úkolem rámu je v případě nehody minimalizovat 

deformace skeletu tak, aby maximálně chránil posádku před zraněním. Posádka je tedy 

chráněna původní karosérií a dále také rámem. Konstrukce však není pouze kolem prostoru 

pro přežití posádky, ale část je i v oblasti kolem motoru a v zadním prostoru vozidla. Předpisy 

FIA (viz 3.2 FIA – Mezinárodní automobilová federace) přesně specifikují zatížení, kterému 

musí rám odolat, jeho strukturu, průměry a tloušťky trubek nebo i svařovací techniku. Trubky 

nacházející se pod střechou a v okolním prostoru hlav posádky jsou navíc obaleny ochranným 

molitanem, který zabraňuje přímému kontaktu helmy s ochranným rámem. [1] [3] [8] [9] [10] 

Obrázek č.5. – Ochranná klec vozu ŠKODA Fabia R5 [rallysportmag.com,2019] 
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2.2.4 Hasící prostředky 

Další nezbytnou a zároveň povinou součástí vozidla je ruční hasící přístroj a také integrovaný 

hasící systém. Jejich úkolem je hašení požáru motoru, případně dalších částí. Hasící přístroje 

se nejčastěji umisťují přímo před sedadlo spolujezdce. Mohou být i v zavazadlovém prostoru, 

kam je však zdlouhavý přístup a to je v případě požáru nepraktické. Kovová lahev přístroje 

musí obsahovat minimálně 3 kg hasící látky. Hasící systém lze spustit zevnitř kokpitu a také 

zvenku. Důležité je, aby byl spouštěč systému umístěn v dosahu obou připoutaných jezdců     

a fungoval v jakékoliv poloze vozu. Norma FIA týkající se hasících přístrojů je uvedena níže. 

[8] [9] 

2.3 Bezpečnostní výbava jezdců 

2.3.1 Helma a oblek 

Jedním ze základních prvků bezpečnostní výbavy všech závodních jezdců je nepochybně 

helma. Hlava je před vnějšími nárazy chráněna hlavně helmou. Ochranné přilby pro rychlostní 

zkoušky rallye mají v sobě navíc zabudovaný systém intercomu, a to hlavně pro potřebu 

hlasové navigace jezdce spolujezdcem. Komunikační systém je potřeba kvůli vysokému hluku 

automobilu a okolního hluku ze samotné jízdy. [10] [11] 

 

Dále jsou závodníci povinni nosit i set speciálního ochranného oblečení. Kompletní oděv 

jezdce se skládá z kombinézy, kukly, overalu, spodního prádla, ponožek, bot a rukavic, které 

však spolujezdec rallye vozu mít nemusí kvůli lepší manipulaci s rozpisovým blokem. Všechna 

zmiňovaná oblečení musejí být z nehořlavého materiálu. Standardně je tímto materiálem 

Nomex, který je odolný vůči vysokým teplotám až 370°C, při této teplotě se začne materiál 

rozkládat. Rekordní čas, po který dokázala vydržet závodní kombinéza jedné nejmenované 

značky v ohni bez vzplanutí činí 11 vteřin. Rukávy a nohavice kombinézy musejí být 

dostatečné dlouhé, aby nedošlo k jejich vytažení. Zároveň nesmí být celkový oblek příliš těsný. 

Sponzorské nášivky na kombinézách a nitě použité k jejich přišití musejí být rovněž odolné 

vůči ohni. [10] [11] 

2.3.2 Zádržný systém HANS 

V kombinaci s helmou se používá systém pasivní bezpečnosti HANS (Head And Neck 

Support). Systém musel být rovněž schválen organizací FIA. Slouží k podpoře hlavy a krku při 

nárazu vozu a tím brání poškození krční páteře. Systém HANS se nasazuje na ramena jezdce 

pomocí ramenního límce a opěrka zezadu překrývá část helmy. Systém je k jezdci upevněn 

bezpečnostními pásy, které jdou přes límec a přichycena je i přilba dvěma postranními pásky. 
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Boční pásky avšak musí umožňovat volný pohyb hlavou. Díky systému HANS jsou vzniklé síly 

při nárazu přenášeny přes ramenní límec na hrudník, ramena a bezpečnostní pásy (viz 

Obrázek č.6. – Bezpečnostní systém HANS). Bez tohoto prvku by vzniklé síly absorbovaly 

především svaly krku. Vyroben je z tvrzeného plastu vyztuženého karbonovými vlákny. 

Systém se objevil již v 80. letech minulého století a kolem roku 1990 se začal používat 

v závodech Formule 1. Po roce 2001 se systém rozšiřuje i do dalších oblastní motorsportu 

jako je NASCAR nebo rallye. [10] [11] 

Obrázek č.6. – Bezpečnostní systém HANS [quora.com,2018] 

2.4 Historický vývoj bezpečnostních prvků závodního vozu 

Na počátcích rallye sportu se bezpečnost neřešila a jezdci ve vozidle nebyli při případné 

nehodě v podstatě nijak chráněni. Toto rovněž souvisí s faktem, že bezpečnostní prvky pro 

osobní automobily se začaly objevovat až na počátku druhé poloviny 20. století. Avšak první 

závod rallye se konal v lednu roku 1911 a od té doby zájem o rallye rostl a konaly se další         

a další soutěže. Na druhou stranu je třeba zmínit, že při těchto prvních závodech nedosahovala 

soutěžní vozidla výrazně vysokých rychlostí. A právě vyšší rychlost stojí většinou za vznikem 

nehody, obzvláště pak při automobilových závodech. Vývoj a použití bezpečnostních prvků 

v závodních automobilech šel tedy ruku v ruce s vývojem bezpečnosti a ochrany 

v automobilech osobních. V druhé polovině 20. století začaly tehdejší automobilové 

společnosti do svých speciálních závodních modelů implementovat první bezpečnostní 

inovace. Dnešní organizace FIA se významně podílela na formování a inovaci bezpečnostních 

prvků. Vývoj a zlepšování bezpečnosti v motorsportu je i dnes stále v průběhu. [2] 

 

Při opominutí samotné karosérie vozu, byly jako první prvky pasivní ochrany vynalezeny 

bezpečnostní pásy. Počátkem 20. století byl vynalezen jednoduchý 2-bodový pás, který sloužil 

především pilotům kluzáků. V roce 1959 došlo k světovému průlomu, protože švédská 

automobilka Volvo představila 3-bodový bezpečnostní pás. Informace o tom, zda byly už tyto 

pásy využívány při soutěžích v rallye nejsou k dohledání. Ze začátku řada závodníků vůbec 
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ale bezpečnostní pás používat nechtěla a spíše zastávali názor, že raději vypadnout z auta, 

než být v hořícím autě uvězněn. Před začátkem 70 let 20. století se postupně objevily pásy               

4-bodové, které se již prokazatelně používali a výjimečně se používají ještě dnes, dále pak 

pásy 5-bodové a 6-bodové. [10] [12] 

 

Co se týče sportovních sedadel, tak první takto speciálně tvarovaná se začala vyrábět             

v 60 letech 20. století jednou nejmenovanou německou firmou. Nejprve se jednalo o běžná 

sedadla doplněná o mohutnější boční podpěry a lehce zkosenou sedací plochou. Brzy se ale 

začala vyrábět přímo skořepinová, která se používají dodnes. V roce 1995 bylo vynalezeno 

skořepinové sedadlo s vytvarovanou boční opěrkou hlavy. 

 

U obecně prvních závodních aut byl z hlediska bezpečnosti problém v tom, že neměla pevnou 

střechu a tudíž neposkytovala jezdci žádnou ochranu při převrácení. Historická rallye vozidla 

sice střechu měla, jelikož vycházela ze sériových automobilů klasické konstrukce, avšak 

prudší převrácení stejně způsobilo její deformaci. Od druhé poloviny 20. století se začaly 

objevovat první rámy a oblouky v oblasti těsně za řidičem. Tento hlavní oblouk, který je 

základem všech dnešních ochranných rámů, se během 60 a 70 let doplnil o pár dalších prvků 

jako jsou půloblouky nebo vzpěry. V tomto období byla už tedy bezpečnostní klec složená 

z více kusů a podobné variace se hojně využívali i v dalších oblastech motorsportu. Přidávání 

dalších kusů vždy ale probíhalo směrem dozadu od hlavního oblouku a konstrukce tedy 

postrádala přední výztuhy (viz Obrázek č.7. – Konstrukce ikonického rallye vozu Mini Cooper). 

Postupně s nárůstem rychlostí vozidel se však struktura bezpečnostního rámu zlepšovala         

a vyvinula až do dnešní podoby, jak je uvedeno v kapitole 2.2.3 Ochranné rámy. [13] 

Obrázek č.7. – Konstrukce ikonického rallye vozu Mini Cooper [Jiro Yamada,2015] 
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2.5 Sportovní úpravy sériových vozidel 

Někteří řidiči, vlastnící sériový osobní automobil, si běžně nechávají svůj vůz upravit nejčastěji 

za dosažením lepších jízdních vlastností, po estetické stránce (tzv. styling), v interiéru, ale také 

v oblasti bezpečnosti. Technických úprav ať už pro vyšší dosahovanou rychlost, lepší stabilitu, 

kvalitnější audio nebo například osobitější vzhled vozidla je celá řada. Souhrnně se těmto 

úpravám automobilu nazývá „tuning“. Zmíněný slangový výraz pochází z anglického jazyka              

a znamená přizpůsobování či ladění. Tato kapitola však uvádí příklady úprav sériových 

vozidel, za účelem zajištění vyššího stupně pasivní bezpečnosti, které se inspirují právě              

v závodních speciálech rallye. Motivem k implementaci sportovních bezpečnostních prvků 

nemusí být nutně vyšší míra ochrany či větší pocit bezpečí, ale “pouze“ dodání sportovního 

rázu. 

 

Jedním z možných bezpečnostních vylepšení je instalace sportovních pásů (viz Obrázek č.8. 

– 4-bodové pásy v sériovém automobilu). S touto úpravou se lze setkat nejčastěji. Nejčastěji 

se jedná o pásy 4-bodové (viz příloha B, Obrázek č.39. – 4-bodový pás se dvěma úchyty) 

případně 3-bodové postrojové (viz příloha B, Obrázek č.38. – 3-bodový postrojový pás), jelikož 

5ti nebo 6ti bodové pásy vyžadují navíc už i sportovní sedadlo s otvorem pro spodní popruh, 

který je veden mezi stehny. Sportovní 3-bodový postrojový pás se od 4-bodového liší v tom, 

že jsou horní ramenní popruhy svedeny do jednoho, který je pak ukotven v jednom bodě 

namísto dvou úchytů v případě pásu 4-bodového. Záměna klasického 3-bodového pásu za     

4-bodový je možná i při zachování původního sedadla. Avšak je zde třeba vyřešit způsob 

ukotvení všech konců pásu. Umístění upevňovacích bodů (viz Obrázek č.9. – Geometrické 

rozmezí umístění upevňovacích bodů) a způsob ukotvení je zásadní pro správnou funkci pásů. 

Nové boční a zadní úchyty pásů se montují přímo ke karosérii vozidla. V případě, kdy nelze 

ramenní popruhy uchytit v rámci vymezené výseče nebo dokonce není žádná možnost 

ukotvení, je pak nutná montáž jednoduchého zadního rámu, který tento problém vyřeší. 

Popruhy mohou být uchyceny přímo k rámu nebo přes něj vedeny do zadních kotevních bodů, 

které jsou v úrovni úchytů zámků zadních pásů. V žádném případě nesmí být ramenní popruhy 

vedeny hned za sedadlem směrem dolů k podlaze. Při nárazu by totiž napnuté pásy působily 

velkou silou na horní část sedadla, což by mohlo způsobit jeho nežádoucí deformaci. Ať už 

jsou ramenní popruhy uchyceny jakkoliv, zamezují tím každopádně obsazení zadního místa 

za předním sedadlem. Je třeba klást značnou pozornost výběru bezpečnostního pásu, protože 

se na trhu vyskytují i pásy nekvalitní, které nejsou otestované, není tak prokázaná jejich 

spolehlivost a v podstatě nejsou úředně schválené k použití. Někteří řidiči tak často, ať už 

vědomě či nevědomě, riskují doslova život, jen aby ušetřili. Takové pásy jsou totiž většinou 

podstatně levnější oproti originálním. Bezpečnostní pás je jedna z věcí, která prokazatelně 
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dokáže zachránit lidský život, a proto se do něj vyplatí zainvestovat. Praktický smysl využití 

vícebodových bezpečnostních pásů v sériovém vozidle, namísto standartních 3-bodových, je 

řešen a zhodnocen v praktické části této práce. 

 

Další možností je vybavení vozidla sportovními sedadly. Sportovní sedadla mohou být buď 

polohovatelná nebo pevná, anebo ještě posuvná či nikoliv. Závodní speciály mají sedadla            

s pevnou jízdní polohou bez možnosti posunutí. Sedačky se také liší ve velikosti bočních 

opěrek, které drží tělo na místě například při působení dostředivého zrychlení. Někteří výrobci 

automobilů vyšších tříd však nabízejí možnost osadit vůz sportovními sedačkami jejich značky. 

Většinou se jedná o polohovatelná sedadla s možností posunu a nevýraznými bočními 

opěrami. To jsou však sportovní sedadla, která jen doplňují sportovní design vozidla. Typická 

sedadla určená pro závodní účely (viz kapitola 2.2.2 Sedadla) mají pevnou polohu, mohutné 

boční opěry a také boční opěrky hlavy. Taková sedadla nejlépe drží a chrání pasažéra. Jsou 

také podstatně větší, ale především jsou homologována pouze pro závodní účely, to znamená, 

že nemohou být použita v běžném provozu (viz 3.6 Legislativa a úprava vozidel). Přestože se 

v motorsportu neklade příliš důraz na jízdní komfort a pohodlí, jsou samotná sportovní sedadla 

občas až překvapivě pohodlná. 

 

V poslední řadě jsou zde ochranné rámy (klece). Bezpečnostní rám je určen pouze pro 

závodní účely a není tedy v sériovém vozidle, které se účastní běžného provozu na pozemních 

komunikacích, povolen (viz 3.6 Legislativa a úprava vozidel). 

 

Obrázek č.8. – 4-bodové pásy v sériovém automobilu [americanmuscle.com,2019] 
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3 Organizace, legislativa pro sériové a závodní vozy 

Všechny prodávané automobily musí splňovat různé technické požadavky. V rámci Evropy 

spadá legislativa kolem dopravních prostředků do kompetence Evropské hospodářské komise 

OSN. V roce 1958 byla členy Evropské hospodářské komise OSN přijata dohoda stanovující 

konkrétní požadavky a předpisy (viz 3.4 Předpisy pro sériová vozidla). V České republice má 

legislativu dopravních prostředků na starosti ministerstvo dopravy. [4] 

 

Zároveň se všemi automobilovými závody, ať už na okruhu či mimo něj, souvisí automobilové 

federace (viz 3.2 FIA – Mezinárodní automobilová federace) a spolky (viz 3.3 AČR – Autoklub 

České republiky), které zajišťují organizaci, dohled na průběh soutěží, zároveň se podílejí na 

tvorbě příslušných norem, pravidel a předpisů nejen pro vozidla. Většina těchto organizací 

vznikla společně s počátky motorismu, kdy nebyl regulován žádnou legislativou. 

3.1 EHK – Evropská hospodářská komise OSN 

Evropská hospodářská komise je orgán spadající pod OSN (Organizace spojených národů). 

V dnešní době spojuje 56 zemí nejen z Evropy, ale také severní Ameriky a Asie. Společně se 

členské státy zabývají především ekonomickou spoluprací. Sídlo orgánu se nachází v Ženevě. 

Evropská hospodářská komise byla založena roku 1947. Vznikla za účelem vzájemné 

ekonomické pomoci mezi evropskými zeměmi po druhé světové válce. Česká republika je 

dokonce jedním ze zakládajících členů. [14] 

3.1.1 Činnost orgánu 

Evropská hospodářská komise OSN se angažuje v několika expertních oblastech činnosti. 

Zabývá se například péčí o životní prostředí, dopravou, energetikou, provádí ekonomické 

analýzy, statistiky, podporuje rozvoj průmyslu a obchodu aj.  

 

V souvislosti s dopravou pracuje na tématech jako například inteligentní dopravní systémy, 

rozvoj osobní a nákladní mobility, rozvoj dopravní infrastruktury, bezpečnost silničního 

provozu, předpisy pro vozidla atd. EHK/OSN stanovuje mezinárodně platné technické předpisy 

(viz 3.4 Předpisy pro sériová vozidla) a podmínky technické způsobilosti vozidel k běžnému 

provozu. V předpisech jsou také uvedeny způsoby, jak vozidla a jeho komponenty testovat při 

homologačních zkouškách. [14] 
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3.1.2 Homologace 

Pojem homologace obecně znamená úřední souhlas s použitím určité věci, jejíž vlastnosti byli 

z hlediska přípustnosti ověřeny. Jak je uvedeno výše, všechna vozidla musí splňovat předpisy 

EHK/OSN, které mimo jiné určují i minimální úroveň pasivní bezpečnosti vozidla. Předpisy se 

vztahují rovněž na jednotlivé komponenty vozidla, jako například bezpečnostní pásy. Ty se 

v akreditovaných zkušebnách povinně testují podle dané metodiky. Pokud zkušební vzorek 

vyhoví kontrolovaným požadavkům, získá homologační značku (velké písmeno „E“ a číslice, 

která udává stát, kde byl proveden homologační test). Testována je většina komponent vozu               

a i vozidlo samotné. Vozidlo s homologací podle předpisů EHK/OSN pak může být uvedeno 

na trh ve všech členských státech komise. [15] [16] 

3.2 FIA – Mezinárodní automobilová federace 

Mezinárodní automobilová federace FIA (francouzsky Fédération Internationale                           

de l'Automobile) je francouzská mezinárodní organizace se sídlem v Paříži. Konkrétně jde         

o neziskovou sportovní federaci s celosvětovou působností, sdružující přední světové 

organizace, které se zabývají auto-motoristickými sporty. Ke konci roku 2018 sdružuje celkem 

245 národních motoristických a sportovních organizací ze 143 zemí. Společnost FIA byla 

založena v roce 1904. Vznikla s cílem přinést do tehdejších motoristických soutěží především 

bezpečnost a spravedlivý systém. V roce 1950 zahájila své první mistroství světa ve formuli 1 

a tím se odstartoval samotný vývoj působnosti federace i do dalších oblastí motorsportu. [17]  

3.2.1 Činnost organizace 

Jednou ze základních činností federace je spravování nejrůznějších automobilových 

motoristických sportů na mezinárodní úrovni. Jako jediná určuje jejich řády, předpisy                    

a pravidla, která se snaží zároveň sjednotit pro všechny druhy soutěží. FIA pořádá například 

mistrovství světa ve formuli 1, mistrovství světa v rallye, mistrovství historických sportovních 

vozů, soutěže ve vytrvalostních závodech, driftingu nebo také mistrovství v oblasti elektrických 

a nových energií. Mezi hlavní povinnosti FIA patří i samotný vývoj motorsportů. Jakožto řídící 

orgán auto-motoristických sportů neustále pracuje na podpoře, a především zlepšení 

bezpečnosti ve všech soutěžích. Motoristický sport je nebezpečný a vyžaduje přesné 

dodržování pravidel všech účastníků pro zachování co nejvyšší možné úrovně bezpečnosti.   

V souvislosti s tím vydává také homologace a homologační listy pro daná závodní vozidla         

a potřebnou výbavu. V roce 2004 byl vytvořen samotný Institut FIA na podporu rychlejšího 

vývoje nových bezpečnostních technologií, který si dává rovněž za cíl absolutně odstranit úmrtí 

a těžká zranění ze všech forem motorsportu. FIA se také podílí na vytváření bezpečnostních 

pokynů pro zúčastněné diváky. FIA reprezentuje práva motoristů a motoristických organizací 

po celém světě a pomocí aktivních kampaní hájí jejich zájmy [17]. Ve svých kampaních se 
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zabývá již zmíněnou a opodstatněnou bezpečností i v silničním provozu, podporou žen 

působících v motorsportu, dodržováním anti-dopingových pravidel nebo i například udržením 

zdravého životního prostředí. [11] [18] 

3.2.2 Homologace a homologační list 

Termínem homologace se v oblasti motorsportu označuje oficiální osvědčení, které dokazuje, 

že je určitý model vozidla vyráběn v dostatečně velké sérii, aby byl zařazen mezi produkční 

vozy (skupina N) nebo cestovní vozy (skupina A). V tomto případě jde tedy o potvrzení týkající 

se pouze soutěžních speciálů vyvinutých ze sériových modelů. Samotná homologace je 

určena výrobcem automobilu, avšak v rámci předpisů společnosti FIA nebo některé národní 

automobilové federace. Homologace splňující předpisy, které vydává FIA jsou platné 

mezinárodně, ale v případě národních homologací smí sportovní vozidlo soutěžit pouze              

v příslušné zemi. Výrobce vozu musí ASN (národní sportovní autorita) požádat o homologaci. 

Tato žádost pak slouží jako podklad pro vystavení homologačního listu. Homologace 

závodního vozu propadá po 7 letech od skončení sériové výroby daného modelu. 

 

Výše zmíněný homologační list je dokument detailně popisující daný automobil, jeho části         

a zároveň vymezuje povolené úpravy. Homologační list je dle mezinárodního sportovního řádu 

povinný pro všechna závodící vozidla, bez něj není možné, aby vůz soutěžil. Kdykoliv                   

v průběhu soutěže může být sportovními komisaři požadováno předložení homologačního listu 

ke kontrole, zda je platný nebo zda údaje v něm uvedené odpovídají skutečnému stavu 

soutěžního vozidla. Při nepředložení listu může dojít k nepřipuštění do soutěže nebo také 

diskvalifikaci vozu již v samotném průběhu. [8] [18] [19] 

3.3 AČR – Autoklub České republiky  

Autoklub České republiky, zkráceně AČR, je český dobrovolný spolek pro všechny zájemce 

motorismu. Jedná se o národní sportovní autoritu (ASN) se sídlem v Praze, v Opletalově ulici, 

a úředně je registrována u Ministerstva vnitra ČR. Dnešní spolek Autoklub České republiky 

vznikl v roce 1993, ale jeho prvopočátky sahají již do roku 1904. Součástí AČR se může stát 

jakákoliv fyzická či právnická osoba. Členem jsou například Český olympijský výbor nebo 

Rada pro sport MŠMT. Autoklub České republiky je mimo jiné členem již zmíněné organizace 

FIA, a to od roku 1926. Na rozdíl od mezinárodní organizace FIA působí AČR i v oblasti 

motocyklových sportů, v souvislosti s tím je taktéž členem i Mezinárodní federace motocyklistů 

– FIM. [8] [19] 
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3.3.1 Činnost spolku 

Primárně se Autoklub ČR zabývá řízením a pořádáním automobilových i motocyklových 

sportovních soutěží. Určuje pravidla platná pro závodní soutěže na území České republiky. 

Věnuje se celkovému rozvoji motorismu a podpoře všech jeho příznivců. Poskytuje služby         

v podobě technické a právní pomoci nebo prodeje mezinárodních dokumentů a řádů FIA. 

Angažuje se ve speciálních akcích pro karavanisty, zdravotně postižené motoristy a akcích 

spojených s historickými vozidly. 

 

Přestože jde o národní sportovní svaz, věnuje se AČR i problematice v oblasti dopravy. Podílí 

se na posuzování a přípravách dopravních zákonů a předpisů, snaží se o zvýšení bezpečnosti 

v silničním provozu organizováním projektů a akcí zaměřených na prevenci nehod, dopravní 

výchovu atd. Součástí klubu je mimo jiné Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů, 

která zajišťuje a dohlíží na kvalitu zdokonalovacího výcviku řidičů vozidel a s tím souvisejících 

záležitostí. V neposlední řadě AČR spolupracuje s několika národními a mezinárodními 

organizacemi a dalšími vybranými subjekty jako jsou například motely, motoresty nebo 

karavanové kempy. [8] [19] 

3.4 Předpisy pro sériová vozidla 

Předpisy Evropské hospodářské komise OSN jsou platné na mezinárodní úrovni. Jedná se     

o předpisy pomocí kterých se provádí schvalování vozidel, jeho částí a také průběžné kontroly 

technického stavu vozidla. Předpisy tedy neurčují, jakým způsobem má být komponenta 

zkonstruována, ale jaké jsou na ni kladené nároky, jaké jsou požadované vlastnosti, jak má 

fungovat a jak se má zkoušet při homologačních testech. Informace využité v rámci této 

podkapitoly jsou čerpány z odkazů č. [4], [14], [15], [20]. 

3.4.1 Předpis EHK/OSN č. 16 Bezpečnostní pásy  

V tomto konkrétním předpise jsou mimo jiné uvedeny normy, definice, ustanovení a podmínky 

ke schválení bezpečnostních pásů, včetně všech jeho součástí (např. spony, navíječe, 

popruhy atd.). Rovněž jsou zde popsány všechny zkoušky a přesné metodiky, podle kterých 

se ověřuje splnění požadovaných vlastností. Předpis zahrnuje i ustanovení ke schválení 

vozidel vybavených bezpečnostními pásy, samotných bezpečnostních pásů, dětských 

zádržných systémů a systémů ISOFIX, a také varovné signalizace nezapnutí pásu. 

 

Předpis má celkem 15 kapitol a je doplněn o 18 příloh. V následujících podkapitolách jsou 

uvedeny a stručně charakterizovány zkoušky, který bezpečnostní pás postupně podstupuje. 
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3.4.1.1 Korozní zkouška  

Kompletní sestava bezpečnostního pásu se na 50 hodin umístí do speciální komory, která 

simuluje vlhké prostředí se zvýšenou salinitou. Po vystavení těmto vlivům následuje omytí         

a přirozené vyschnutí. Po uplynutí 24 hodin je souprava suchá a zkontrolována, zda se někde 

nešíří známky koroze.  

3.4.1.2 Zkouška mikroprokluzu 

Při této zkoušce se sleduje prokluz popruhu v seřizovacím zařízení pásu. Zkouší se dva 

propojené vzorky, kdy hodnota prokluzu jednoho nesmí překročit 25 mm a prokluz obou 

dohromady nesmí být vyšší jak 40 mm.  

3.4.1.3 Stabilizace popruhů a statická zkouška meze pevnosti 

Tato zkouška prověřuje, zda budou zachovány potřebné vlastnosti bezpečnostních pásů i po 

delší době používání. Popruhy jsou podrobeny tzv. „kondiciování“. Tím se rozumí procesy, 

které simulují působení vnějších vlivů prostředí, při kterých je pás běžně používán. Pásy jsou 

tedy uměle opotřebeny. Celkově jsou pásy postupně podrobeny teplotnímu kondiciování, 

zvlhčení, účinkům světla, kondiciování pří nízké a poté při vysoké teplotě, účinkům vody              

a nakonec stabilizaci odíráním. Po všech zmíněných procesech je provedena statická zkouška 

meze pevnosti, kterou se kontroluje hodnota meze pevnosti popruhů v tahu.  

3.4.1.4 Zkouška součástí soupravy pásu zahrnující tuhé části 

Tuhými částmi se rozumí spony, seřizovací zařízení a připevnění pásu. Provádí se zkoušky 

pevnosti v tahu. Spona spojená pásem se seřizovacím zařízením musí vydržet zatížení o síle 

9800 N. Připevnění pásu musí odolat hodnotě 14700 N. 

3.4.1.5 Dynamická zkouška soupravy pásu nebo zádržného systému 

Zkouška, při které se simuluje přímý náraz vozidla do pevné překážky. Tento test prověřuje 

celkovou účinnost soupravy bezpečnostních pásů, kdy již všechny její části podstoupily výše 

zmíněné zkoušky. Rovněž se měří síla, kterou při nárazu působí tělo cestujícího na popruh. 

3.4.1.6 Zkouška otevírání spony  

Souprava pásů, která byla podrobena dynamické zkoušce se bez rozepnutí spony umístí do 

zkušebního zařízení, které na závěr změří sílu potřebnou k násilnému rozepnutí spony. 

Přímým tahem se zatíží každý popruh a síla k rozepnutí spony nesmí překročit hodnotu 60 N. 

Po této zkoušce následuje popis rozsahu poškození soupravy po dynamické zkoušce. 
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Mezi výše uvedenými zkouškami se ještě navíc provádí doplňkové zkoušky bezpečnostních 

pásů s navíječi a také předepínacím zařízením, které ověřují životnost a odolnost mechanismů 

opakovaným namáháním. 

 

Během absolvování všech uvedených zkoušek je vyplňován zkušební protokol, ve kterém jsou 

zaznamenány různé hodnoty a výsledky zkoušek. Slouží jako podklad při udělení homologace. 

Pokud pás nesplnil limitní podmínky byť jen jedné zkoušky, není schválen k použití. 

3.4.2 Příklady předpisů EHK/OSN [4] 

• Předpis č. 12 Ochrana řidiče při nárazu na mechanismus řízení 

• Předpis č. 14 Kotevní úchyty bezpečnostních pásů 

• Předpis č. 17 Pevnost sedadel, úchytů a opěrek hlavy 

• Předpis č. 25 Opěrky hlavy  

• Předpis č. 94 Ochrana proti čelnímu nárazu 

• Předpis č. 95 Ochrana proti bočnímu nárazu  

• aj. 

3.5 Předpisy pro rallye vozidla 

Rallye soutěže umožňuje § 25 zvláštní užívání, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích. Samotné rallye vozidlo, případně jiné závodní speciály, do běžného provozu 

na neuzavřených pozemních komunikacích nepatří a ani se ho nesmí účastnit, jelikož nejsou 

homologována podle předpisů EHK pro běžný provoz a nesplňují tak současné podmínky pro 

provoz na pozemních komunikacích. Avšak existuje možnost získání speciální technické 

známky pro závodní vozidla, která se umisťuje na specifickou registrační značku pro sportovní 

auta. Tato oznámkovaná registrační značka umožňuje závodnímu vozidlu účastnit se běžného 

provozu, ale jen v rámci oficiálních sportovních podniků zapsaných v kalendáři AČR. Rallye 

vozidla s touto značkou pak tedy mohou přejíždět mezi rychlostními zkouškami šampionátu, 

ale na samotnou sportovní akci musí být přesto převezena servisním kamionem rallye týmu. 

 

Všechna rallye vozidla musí splňovat celou řadu kritérií, aby se mohla účastnit příslušných 

soutěží. Soutěžní vozidla jsou speciálně upravená a musí odpovídat národním či 

mezinárodním řádům a normám. Veškeré předpisy jsou každý rok nově vydávány. V rámci 

motorsportu v České republice platí sportovní řády FIA a to i včetně změn a doplňků, které 

jsou uveřejněny v Bulletinech FIA. Veškeré řády, předpisy a přílohy týkající se automobilového 

sportu jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.fia.com. Zkoušky jednotlivých 

http://www.fia.com/
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prvků, zda splňují příslušné předpisy, provádí komisaři FIA. Dříve se dělaly reálné testy prvků 

ve specializovaných zkušebnách, nyní se však provádí levnější počítačové simulace, které 

přinášejí prakticky shodné výsledky. [8] [21] 

 

Zdrojem všech mezinárodních technických předpisů pro soutěžní vozy je „Dodatek J 2019“ 

mezinárodních sportovních řádů FIA. V technických předpisech obecně platí, že pokud není 

jakákoliv změna na soutěžním vozidle výslovně povolena, tak je automaticky zakázána. V této 

podkapitole jsou konkrétně řešeny současné bezpečnostní a zvláštní předp isy dvou 

základních skupin sportovních vozů N a A, ze kterých vychází předpisy pro ostatní soutěžní 

skupiny. Skupina N je základní skupina sériově vyráběných vozidel s omezeným počtem úprav 

podvozku a velmi omezeným počtem úprav motoru. Skupina A je skupina cestovních vozů, 

která do jisté míry vychází ze skupiny N. V této skupině je povoleno mnohem větší množství 

nejrůznějších úprav. Zmíněné předpisy jsou uvedeny v Dodatku J 2019 a to konkrétních článků 

253 – Bezpečnostní výbava (skupiny N, A a RGT), 254 – Zvláštní předpisy pro produkční vozy 

(skupina N) a 255 – Zvláštní předpisy pro cestovní vozy (skupina A). [8] [20] 

3.5.1 Bezpečnostní pásy 

Bezpečnostní pásy použité v závodním vozidle musí odpovídat normě FIA 8853/98 nebo více 

aktuální normě FIA 8853-2016. Pásy je zakázáno připevňovat k sedadlům včetně jejich 

držáků. Body uchycení mají přesně definovaná geometrická rozmezí k upevnění ke karosérii 

nebo rámu (viz Obrázek č.9. – Geometrické rozmezí umístění upevňovacích bodů). V rallye 

vozidlech je doporučeno používat systém rozepínání tlačítkem, tzv. typ P (push-button),    

případě závodů na okruhu musí být vybaveny systémem rozepínání pomocí otáčecí přezky, 

tzv. typ T (turn-buckle). V souvislosti s pásy musí být v každém rallye voze trvale dva nože na 

pásy, na které musí připoutaný jezdec i spolujezdec snadno dosáhnout. Jakékoliv změny na 

pásech jsou zakázány. Pásy je třeba vyměnit po každé vážnější nehodě, nebo pokud jsou 

naříznuté či rozedřené nebo v případě zeslabení pásů vlivem slunce nebo chemikálií [9]. 

Rovněž v případě, kdy jsou některé kovové části nebo spony zdeformované či zrezivělé musí 

být pásy vyměněny za nové. [8] [9] 

Obrázek č.9. – Geometrické rozmezí umístění upevňovacích bodů [9] 
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3.5.2 Sedadla  

Sedadla musí být homologována dle normy 8855-1999 nebo 8862-2009. Sedadlo odpovídající 

normě 8855-1999 je možné používat 5 let od roku výroby a v případě normy 8862-2009 je limit 

10 let. U sedadel homologovaných dle normy 8862-2009 je povinné použití homologovaných 

držáků s upevněním uvnitř vozu. V případě změny upevnění nebo držáku, musí být nové díly 

schváleny výrobcem sedadla nebo musí odpovídat kritériím uvedených v Dodatku J, článku 

253 – Bezpečnostní výbava (skupiny N, A a RGT), kde je uvedeno jak a k čemu mají být 

sedadla přichycena, předpisy pro uchycení a spoje atd. Zadní sedadla s bezpečnostními pásy 

mohou být odstraněna a jsou zpravidla odstraňována kvůli redukci hmotnosti. [8] [9] 

3.5.3 Ochranné rámy 

Ochranné rámy mohou být v závodním voze rallye použity v případě, pokud splňují jedno 

z následujících tří kritérií: 

a) jsou vyrobené přesně podle Dodatku J, článku 253 – Bezpečnostní výbava (skupiny N, 

A a RGT); 

b) jsou homologované podle homologačních předpisů FIA pro bezpečnostní konstrukce; 

c) jsou homologované nebo certifikované podle národních bezpečnostních předpisů 

ASN, které jsou zároveň v souladu s homologačními předpisy FIA pro bezpečnostní 

konstrukce. 

Všechny homologované rámy musí být označené jedinečným identifikačním štítkem. Je 

zakázána jakákoliv změna již homologovaného rámu. Za změnu se pokládá jakákoliv operace 

provedená na konstrukci obráběním, svařováním, která znamená trvalou změnu materiálu 

nebo struktury konstrukce [9]. V případě poškození bezpečnostní konstrukce, například při 

nehodě, může být oprava provedena pouze výrobcem dané konstrukce nebo s jeho 

souhlasem. Důležité je, aby konstrukce příliš nebránila posádce v nástupu a výstupu. [8] [9] 

3.5.3.1 Popis rámu 

Konstrukce je složena z mnoha částí jako jsou oblouky, polooblouky, vzpěry a vyztužení         

(viz Obrázek č.5. – Ochranná klec vozu ŠKODA Fabia R5). Trubky, ze kterých je celkový rám 

složen mohou být pouze kruhového průřezu, vyrobené z nelegované uhlíkové oceli obsahující 

maximálně 0,3% uhlíku a s minimální mezí pevnosti v tahu 350 N/mm2. Důležitým faktorem při 

výběru oceli je svařitelnost a tažnost materiálu. Hlavní oblouky, boční oblouky, vzpěry                  

a veškeré další části mají dané minimální rozměry v milimetrech. Ochranný molitan, kterým 

jsou obaleny trubky v oblasti hlav posádky musí odpovídat standardu FIA 8857-2001 typ A. 

V článku 253, Dodatku J jsou uvedeny rovněž způsoby a body upevnění rámu, pokyny pro 

svařování apod. [3] [8] [9] 
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3.5.3.2 Normy pro hasící přístroje, helmy a obleky 

V článku 253 Dodatku J je uvedena norma FIA 8865-2015, která definuje jakým způsobem má 

být upevněn hasicí přístroj, jaké hasící látky může lahev obsahovat, velikosti trysek 

přizpůsobené různým hasícím látkám atd. [8] 

 

Ochranné helmy musejí odpovídat standardům z Technického listu FIA č. 25, případně č. 33, 

41 a 49. V listech je například uvedeno jakým způsobem mají být helmy označeny, jak mohou 

být zdobeny, jaká je jejich maximální povolená hmotnost apod. [8] 

 

Kompletní závodní oblek včetně všech příslušných prvků musí být homologován podle normy 

FIA 8856-2000. Homologační nášivky mohou být pořadateli kontrolovány. [8] 

3.6 Legislativa a úprava vozidel 

Zákon dodatečné úpravy na vozidlech určených k běžnému provozu povoluje, avšak vše má 

své podmínky, které musí být splněny. Úpravy se dělí na výbavu, buď typově schválenou či 

vyrobenou individuálně, a přestavbu, kterou se rozumí změna nebo úprava podstatných částí 

vozidla. V případě implementace závodních pásů do sériového vozidla se jedná o typově 

schválenou výbavu. [16] 

 

Pokud se majitel vozidla rozhodne nahradit standartní 3-bodové pásy vícebodovými,                   

je zásadní, aby byly pásy homologovány podle předpisů EHK/OSN. Nejčastěji jde o 4-bodové 

nebo 3-bodové postrojové pásy, které mají šířku popruhů 2 palce (50,8 mm) jsou opatřené 

homologační značkou EHK/OSN. Tyto pásy mohou být pak použity v běžném provozu. 

V případě, že mají pásy homologaci FIA, nejsou určeny do běžného provozu, ale pouze pro 

závodní účely. Jedná se často o 5ti a 6ti bodové pásy, které mají popruhy široké 3 palce       

(76,2 mm) a na nich značku FIA homologace. Na stejném principu funguje rovněž instalace 

sportovních sedadel. 

 

Jak již bylo zmíněno výše, bezpečnostní rámy jsou určené pouze pro závodní účely. Rámy se 

totiž homologují jen podle předpisů FIA, nikoliv podle předpisů EHK/OSN. Jakákoliv pevná 

montáž znamená zásah do konstrukce vozidla, která by měla být rovněž uvedena v TP vozidla. 

V případě, kdy není úprava na vozidle schválena homologací podle předpisů EHK/OSN, je 

vozidlo technicky nezpůsobilé pro běžný provoz na pozemních komunikacích. [16] 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 Řešená problematika 

Praktická část bakalářské práce se zabývá smyslem využití vícebodových bezpečnostních 

pásů v osobním automobilu, namísto klasických 3-bodových pásů. V sériovém vozidle, které 

je určené k běžnému provozu na pozemních komunikacích se tak jedná o nestandartní 

výbavu. Jsou sledovány vlivy na pasivní bezpečnost a rozdíly mezi závodními a klasickými 

pásy. Hlavním předmětem zkoumání je zjistit, zda má tato záměna pozitivní přínos na ochranu 

posádky, či nikoliv. Dalším cílem je definovat důležité podmínky, související záležitosti                  

a popsat jak se tato implementace projeví nejen na bezpečnosti, ale i komfortu.  

 

Dostupným způsobem, kterým řešit popsanou problematiku, bylo provedení několika vlastních 

měření zrychlení (akcelerace) zkušební figuríny při dynamických zkouškách zádržného 

zařízení. Praktická část práce je tedy postavena na reálně změřených hodnotách zrychlení 

v čase a její postup je ve stručnosti následující:  

1) Uskutečnění celkem čtyř měření zrychlení hlavy a hrudníku zkušební figuríny při 

dynamických zkouškách zádržných systémů. Dvě měření s klasickými 3-bodovými 

bezpečnostními pásy a dvě měření se 4-bodovými pásy. Všechna měření musí být 

provedena v rámci jedné zkušební metodiky podle předpisu EHK/OSN č. 16, kvůli 

možnosti následného porovnání. 

2) Získaná data o zrychlení zpracovat a následně z nich vyhodnotit dostupné faktory           

a kritéria poranění. Důležité je data analyzovat stejnou metodou, a to kvůli možnosti 

vzájemného porovnání výsledků mezi všemi měřeními. 

3) Zhodnocení a vyvození závěrů ze získaných hodnot. 

4.1 Zkoumané faktory a kritéria 

V následujícím textu jsou stručně popsány sledované faktory a kritéria biomechanického 

poranění. Biomechanika se zabývá studiem mechanických vlastností živých organismů [7]. 

Biomechanická poranění jsou reakce a následky živých organismů na působení vnějších sil 

[7]. Kritérium biomechanického poranění je pak vztah mezi hodnotami působících fyzikálních 

veličin a závažnosti zranění. Díky tomuto vědnímu oboru jsou matematicky popsány limity pro 

poranění, které umožňují další vývoj v oblasti bezpečnosti. Limity pro poranění vycházejí 

z předpisu EHK/OSN č. 94. Konkrétní vyhodnocení všech realizovaných testů a jejich 

vzájemné porovnání je předmětem kapitol číslo šest a sedm. Informace využité v rámci této 

podkapitoly jsou čerpány z odkazů č. [6], [7], [20]. 
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4.1.1 Kritérium poranění hlavy 

Kritérium poranění hlavy, neboli HIC (Head Injury Criterion) je kritérium pro poranění hlavy. 

Zranění hlavy (mozku) jsou jedna z nejzávažnějších, ke kterým při dopravních nehodách 

dochází. HIC je definováno následovně: 

𝐻𝐼𝐶 = {(𝑡2 − 𝑡1) [
1

(𝑡2−𝑡1)
∫ 𝑎(𝑡) ⅆ𝑡
𝑡2
𝑡1

]
2,5
}
max

      (1) 

• t1, t2 … krajní meze časového intervalu v [s] 

• a(t) … výsledné zrychlení v jednotkách g (g=9,81 m·s-2) 

Počítá se maximální obsah pod křivkou průběhu celkového zrychlení hlavy. Časový interval je 

stanoven na 36 ms v případě, kdy nedojde ke kontaktu hlavy s pevnou částí interiéru. 

V opačném případě se uvažuje časový interval 15 ms. Limitní hodnota HIC je 1000 [-]. Nejen 

s tímto kritériem poranění souvisí stupnice AIS (Abbreviated Injury Scale), která podrobně 

klasifikuje a hodnotí poranění různých částí těl dle stupně závažnosti (viz Tabulka č.1. – Třídy 

poranění AIS, Obrázek č.10. – Vztah mezi HIC a AIS). Následující stručná tabulka s poraněním 

hlavy a hrudníku zde slouží pouze jako příklad. 

Tabulka č.1. – Třídy poranění AIS [7] 

AIS Hlava Hrudník 

0 bez zranění - - 

1 malé zranění bolest, malátnost fraktura 1 žebra 

2 střední zranění 
1h bezvědomí, lineární 
fraktura lebky 

fraktura 2-3 žeber, sterna 

3 závažné zranění 
1-6h bezvědomí, 
vpáčená fraktura lebky 

2-3 žebra+pneumo/hermothorax 

4 velmi závažná zranění 
6-24h bezvědomí, 
otevřená fraktura lebky 

>4 žebra+plneumo/hermothorax, 
kolaps hrudníku 

5 kritická zranění 
>24h bezvědomí, 
značný hematom 

roztržení aorty 

6 maximální zranění (smrt) - - 

9 neznámá zranění (smrt) - - 
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Obrázek č.10. – Vztah mezi HIC a AIS [researchgate.net,2019] 

4.1.2 Kritérium tří milisekund 

Při zkouškách se sleduje také 3 ms kritérium. To říká, že na hlavu nesmí déle jak 3 ms působit 

zrychlení větší než 80 g. Toto kritérium se zjišťuje i pro hrudník, kde nesmí hodnota zrychlení 

přesáhnout 60 g. V případě, kdy jsou tyto limity překročeny hrozí deformace tkání a orgánů. 

4.1.3 Sledované faktory 

Jedním ze sledovaných faktorů při dynamickém zatížení těla je výsledné zrychlení a jeho doba 

trvání. V rámci této práce jsou zvlášť vyhodnoceny celková zrychlení hlavy a hrudníku. 

Zároveň je z profilu sledována trajektorie pohybu hlavy v okamžiku nárazu. Získané trajektorie 

jsou odhadem porovnány.  

 

Dále je měřena síla na popruhu. Při nárazu tělo setrvává v dopředném pohybu. Je zachyceno 

popruhy, na které tak působí určitou silou v závislosti na nárazové rychlosti. Síly jsou měřeny 

na horních i dolních popruzích pomocí speciální spony se siloměrem (viz příloha B,         

Obrázek č.36. – Spona k měření síly na popruhu) 

 

V poslední řadě jsou sledovány maximální hodnoty výsledných zrychlení hlavy a hrudníku, 

které charakterizují sílu nárazu. Pro doplnění konfigurace jednotlivých testů je uvedena také   

nárazová rychlost, brzdná dráha a zpomalení vozíku. 
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5 Popis realizace testů 

Veškerá měření proběhla ve zkušebně pasivní bezpečnosti DEKRA CZ a.s. v Klíčanech. Zde 

bylo umožněno osazení firemní figuríny fakultní měřící technikou (akcelerometry), která 

zaznamenala průběhy zrychlení v čase. Takto získaná data byla zpracována a vyhodnocena 

(viz 6 Vyhodnocení naměřených dat). V následujícím textu je popsán způsob provedení testů. 

5.1 Potřebné vybavení z FD ČVUT Praha 

• Hlava fakultní zkušební figuríny 

• Tříosý piezoelektrický akcelerometr B&K – 1x 

• Jednoosý piezoelektrický akcelerometr B&K – 2x 

• Řídící jednotka k akcelerometrům B&K + příslušenství 

• Notebook (měřící software Pulse) + příslušenství 

5.1.1 Akcelerometry 

Akcelerometr je zařízení určené k snímání zrychlení. V dopravě a automobilovém průmyslu se 

akcelerometry používají jako senzory dynamického zrychlení, které je dáno změnou rychlosti 

objektu. K měření byly použity dva jednoosé (viz Obrázek č.11. – Dva jednoosé akcelerometry 

značky Brüel & Kjær) a jeden tříosý piezoelektrický akcelerometr, který najednou snímá 

zrychlení ve všech třech souřadných osách (X,Y,Z). Piezoelektrický znamená, že akcelerometr 

využívá materiál, který generuje elektrický náboj úměrný mechanickému namáhání při 

akceleraci. Akcelerometr připojen k vyhodnocovacímu obvodu, který výstupní signál v podobě 

náboje převede na příslušné jednotky (m·s-2, g). 

 

Obrázek č.11. – Dva jednoosé akcelerometry značky Brüel & Kjær [Autor,2019] 
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5.2 Potřebné vybavení v DEKRA CZ a.s. Klíčany 

• Urychlovací zařízení 

• Spona se siloměrem 

• Tělo zkušební figuríny  

• Vysokorychlostní kamera 

• 3-bodový pás s navíječem – 2x 

• 3-bodový postrojový pás (statický) – 1x 

• 4-bodový dvouúchytový pás (statický) – 1x 

Urychlovací zařízení (viz Obrázek č.12. – Urychlovací zařízení) obecně slouží k simulaci 

prudkého zpomalení (nárazu) vozidla nebo jen jeho částí (nejčastěji sedadla s pásy), podle 

požadavků zkoušek. Skládá se z přímé dráhy a zkušebního vozíku. Ve zkušebně pasivní 

bezpečnosti v Klíčanech je na kolejnicové dráze o délce 10 m vozík urychlen pomocí 

napínacích lan. Po uvolnění lan je vozík z výchozí polohy nejdříve urychlen a na konci prudce 

zpomalen a zastaven o pryžové vložky. Zkušební figurína je přímo konfigurována předpisem 

EHK/OSN č. 16, nepochází tedy z žádné série figurín jako například Hybrid nebo EuroSide. 

Obrázek č.12. – Urychlovací zařízení [Autor,2019] 

5.2.1 Bezpečnostní pásy 

Všechny použité bezpečnostní pásy byly poskytnuty společností DEKRA CZ a.s. Konkrétně 

se jednalo o dva 3-bodové pásy s navíječem, jeden 3-bodový postrojový pás (statický) a jeden 

4-bodový dvouúchytový pás (statický). Šířka popruhů činila 2 palce (50,8 mm). Tyto pásy od 

nejmenovaných výrobců zde byly podrobeny dynamické zkoušce (viz 3.4.1.5 Dynamická 

zkouška soupravy pásu nebo zádržného systému) podle předpisu EHK/OSN č. 16. Použité 

pásy byly před testy po plném kondiciování (viz 3.4.1.3 Stabilizace popruhů a statická zkouška 
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meze pevnosti), kdy jejich stav odpovídá stavu po dlouhé době používání. I po několika letech 

musí pásy plnohodnotně plnit svou funkci. Protokoly, zahrnující mimo jiné konfiguraci přesné 

zástavby bodů úchytu pásů na zkušebním vozíku, jsou určeny zákazníkem (nejčastěji 

výrobcem pásu). Protokoly byly poskytnuty, ale nemohly být uveřejněny z důvodu obsahu 

citlivých údajů a všech výsledků zkoušky. Experiment v této práci však vychází především 

z vlastně naměřených dat, která jsou pro vyhodnocení dostatečná. 

5.3 Konfigurace testů a měření 

Experiment byl rozdělen do dvou dnů. Jednak z důvodu časové náročnosti příprav na jedno 

samotné měření, ale především z důvodu dodržení naplánovaného harmonogramu zkoušek 

v Dekře. Výrobci bezpečnostních pásů si zde nechávají otestovat vzorky pásů ze své výroby. 

V rámci těchto testů byla pro účely bakalářské práce umožněna měření zrychlení. Všechny 

zkoušky pásů byly provedeny jednotnou metodikou podle předpisu EHK/OSN č. 16. 

 

Před oběma samotnými měřícími dny byla technika na budově fakulty pečlivě zkontrolována. 

Kontrola funkčnosti a kalibrace techniky se obešla bez problémů.  

5.3.1 První měření 

První měření proběhlo dne 18. června 2019. V tento den bylo uskutečněno celkem pět 

dynamických zkoušek. Pro účely práce však byly podstatné pouze tři konkrétní, které testovali 

klasický 3-bodový bezpečnostní pás s navíječem. Při všech měřeních byla použita hlava 

z fakultní zkušební figuríny (typ Hybrid III), která byla přidělána k tělu firemní figuríny. Důvod 

této záměny byla možnost pevného osazení hlavy akcelerometrem. Hlava firemní figuríny 

k tomu nebyla uzpůsobena. Zkušební figurína celkově vážila 75 kg. Osazení fakultní hlavy 

akcelerometrem byl také první krok příprav. Do hlavy byl uložen tříosý piezoelektrický 

akcelerometr značky Brüel & Kjær, typ 4504 A. Připojené kabely k osám akcelerometru byly 

omotány páskou kvůli ochraně před střihem (viz příloha B, Obrázek č.29.– Osazení hlavy 

akcelerometrem). Na druhém konci byly kabely označeny podle jednotlivých souřadných os 

(viz příloha B, Obrázek č.30. – Kabely k jednotlivým osám (X,Y,Z)). 

 

Následovala příprava ještě dvou jednoosých akcelerometrů, které byly později uloženy do 

hrudníku figuríny. Jednalo se o akcelerometry značky Brüel & Kjær, typu 4513-B a 4514-B (viz 

kapitola 5.1.1 Akcelerometry). U typu 4514-B prochází osa kabelem, kdežto u typu 4513-B je 

osa orientována kolmo ke kabelu. Všech pět akcelerometrů bylo připojeno dlouhou kabeláží 

(cca 8 m) do řídící jednotky, která byla ještě před zapojením akcelerometrů propojena síťovým 
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kabelem k počítači. Řídící jednotka slouží k zaznamenávání hodnot zrychlení podle dané 

snímkovací frekvence. Při měření byla použita řídící jednotka značky Brüel & Kjær (viz příloha 

B, Obrázek č.31. – Řídící jednotka k akcelerometrům), typ 3560-B-110, s frekvencí 65536 

snímků za vteřinu. K zaznamenání a uložení signálu zrychlení byl použit program PULSE 

LabShop. Notebook s řídící jednotkou byli umístěny na dostupný pojízdný stolek (viz příloha 

B, Obrázek č.33. – Pracovní stolek). Notebook i řídící jednotka byli páskou (duct-tape) 

k pracovnímu stolku pevně připevněny kvůli velkému riziku poničení od švihu kabeláží, který 

byl vyvolán nárazem.  

 

Mezitím co probíhaly přípravy fakultní techniky, připravovali zkušební technici vozík s prvním 

vzorkem bezpečnostních pásů podle žádané konfigurace. Dále bylo třeba uložit jednoosé 

akcelerometry do hrudníku figuríny a přidělat k ní také fakultní hlavu. Figurína však nebyla 

uzpůsobena k tomu, aby bylo možné do středu hrudníku uložit potřebné akcelerometry. 

Improvizovaným řešením tohoto problému byl malý vingl přišroubovaný k jednomu ze 

závitových šroubů uvnitř figuríny. Na zmíněný vingl byly pomocí oboustranné lepící pásky 

připevněny oba jednoosé akcelerometry a pomocí velké pásky ještě dodatečně zajištěny ve 

své poloze (viz příloha B, Obrázek č.32. – Umístění hrudních akcelerometrů). Na obrázku číslo 

14. je vidět odchylka mezi osami měření a osami hrudníku. Jelikož nemohly být akcelerometry 

umístěny přímo do osy, je tato odchylka zanedbána. Zároveň z důvodu nedostatku 

akcelerometrů a omezeného počtu vstupů os na řídící jednotce (viz příloha B,                    

Obrázek č.31. – Řídící jednotka k akcelerometrům), musela být zanedbána jedna osa. Byla 

zanedbána příčná osa „Y“ hrudníku, jelikož je v rámci experimentu nejméně potřebná. To 

znamená, že není uvažován žádný pohyb hrudníku ve směru této osy. Všechny měřené osy 

jsou zvýrazněny na obrázku číslo 13. (viz Obrázek č.13. – Připraveno ke zkoušce). Po přidělání 

hlavy bylo důležité postupně vyvést veškerou kabeláž mimo zkušební vozík tak, aby 

v okamžiku nárazu nedošlo k jejímu poškození (např. střih nebo přetrhnutí) či vyškubnutí 

například z řídící jednotky. Proto byla s rezervou přilepena k pracovnímu stolku i část kabeláže 

vedoucí z jednotky. Ze stejného důvodu byla s rezervou přilepena i část kabeláže vedoucí 

z figuríny.  

 

V neposlední řadě byla figurína připoutána k vozíku a zkušební technici ještě na popruhy 

uchytili spony se siloměrem (viz příloha B, Obrázek č.36.– Spona k měření síly na popruhu). 

Nakonec se provedla rychlá kontrola odezvy akcelerometrů a po zahájení zaznamenávání 

zrychlení bylo potřeba odejít do bezpečné zóny dokud test zcela neproběhne. Po skončení 
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testu se zkontroloval stav techniky, uložila naměřená data a zkušební technici připravovali 

konfiguraci na další zkoušku. 

 

Přestože byla citlivá kabeláž kolem figuríny pečlivě přelepena páskou, došlo hned při prvním 

měření ke střihu jednoho ze tří kabelů tříosého akcelerometru, který byl uložen v hlavě. 

Zničený kabel byl nahrazen jiným, aby se mohlo pokračovat v měření. Zbylá měření již 

proběhla v pořádku. Na konci měřícího dne byla veškerá technika sklizena a převezena zpět 

na budovu fakulty. 

Obrázek č.13. – Připraveno ke zkoušce [Autor,2019] 

5.3.2 Druhé měření 

Druhé měření proběhlo dne 8. července 2019. Měření v druhém dni proběhlo díky již 

připravené technice z minula podstatně rychleji. Také fakt, že byla provedena pouze tři měření, 

která se obešla bez jakýchkoliv problémů měl vliv na zkrácení doby strávené ve zkušebně. 

Způsob provedení testů byl stejný jako u prvního dne, akorát s rozdílem použitého typu pásů. 

Ačkoliv byla provedena celkem tři měření (2x…3-bodový postrojový pás a 1x…4-bodový 

dvouúchytový pás), pro účely práce byla využita data pouze ze dvou. K těmto měřením je 

nutné uvést, že sportovní pásy nemají navíječe a v praxi jsou utahovány zcela ručně. V rámci 

těchto zkoušek byla ponechána rezerva 20 mm mezi popruhem a hrudí, kterou požadoval 

zákazník. Na konci druhého měřícího dne byla veškerá technika opět sklizena a převezena na 

budovu fakulty. 
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6 Vyhodnocení naměřených dat 

Naměřená data byla získána z akcelerometrů ve figuríně a některé informace byli přímo 

poskytnuty Dekrou. Pro experiment jsou ale hlavní vlastní naměřené hodnoty. Průběhy 

zrychlení při měření byly zaznamenány softwarem Pulse LabShop (viz příloha B,             

Obrázek č.41. – Zpracování signálu v softwaru Pulse), odkud se data exportovala do souborů 

CSV. Datové soubory CSV se následně přeformátovaly do souborů s příponou „.xlsx“, aby 

bylo možné je načíst v softwaru NI DIAdem 2018. Data jsou kompletně zpracována                        

a vyhodnocena ve studentské verzi softwaru DIAdem. 

 

V předchozím i následujícím textu je jednotně používán obecný termín „zrychlení“, ačkoliv se 

v podstatě jedná o zpomalení (decelraci). Zpomalení je záporná hodnota zrychlení, jelikož je 

orientováno opačným směrem. Při vyhodnocování je však pracováno s výslednou (absolutní) 

hodnotu zrychlení. 

6.1 Postup zpracování 

V následujícím textu je zestručněn postup zpracování a vyhodnocení dat v softwaru DIAdem. 

Přesný postup zpracování podobných dat přímo definovaný není. Nicméně jsou jisté základní 

principy jak signál zrychlení zpracovat. V případě tohoto experimentu vyplývá postup ze 

samotných záměrů a potřeb vyhodnocování. 

 

Po nahrání dat, do jednotlivých kanálů, bylo nejdříve potřeba sjednotit jednotky zrychlení 

v některých souřadných osách. Základní jednotkou zrychlení (značka: „a“) jsou [m·s-2]. 

Konkrétně osy „X“ hlavy a osa „Z“ hrudníku byly nahrány v jednotkách [V]. To bylo zapříčiněno 

určitou, již nastavenou konfigurací měření v softwaru Pulse. Jednotky byly převedeny pomocí 

funkce „Scale“ v programu DIAdem a kalibračních konstant uvedených v kalibračním protokolu 

příslušného akcelerometru (viz příloha B, Obrázek č.27. – Kalibrační protokoly akcelerometrů). 

Dalším krokem bylo vygenerování odpovídající časové osy. Čas totiž nebyl v průběhu 

jednotlivých měření zaznamenáván. Zaznamenávány byly jen hodnoty zrychlení, a to 

s frekvencí 65536 snímků za vteřinu. Podle této frekvence byla funkcí „Generate“ vytvořena 

umělá časová osa v jednotkách s. Nedílnou součástí zpracování je rovněž filtrace dat pomocí 

CFC filtrů. Kanály zrychlení hlavy byly filtrovány filtrem CFC1000 a na osy hrudníku byl 

aplikován filtr CFC180. Datové toky byly filtrovány pomocí funkce „Digital filters“. V neposlední 

řadě byla z filtrovaných dat funkcí „Resultant“ vytvořena celková výslednice pohybu hlavy          

a hrudníku. Jak je zmíněno výše, osa „Y“ hrudníku musela být zanedbána a je tak uvažován 



44 
 

pouze přímý a svislý pohyb hrudníku. Avšak aby mohla být určena výslednice, je třeba všech 

tří souřadných os. Proto byl pomocí funkce „Generate“ vytvořen nový kanál s nulovými 

hodnotami. Ten představoval fiktivní osu „Y“ hrudníku. Způsob výpočtu výslednice celkového 

zrychlení je vysvětlen následujícím vzorcem: 

𝑎(𝑡)𝑐 = √𝑎𝑥
2 + 𝑎𝑦

2 + 𝑎𝑧
2               (2) 

• a(t)c … celkové zrychlení výslednice v jednotkách [m·s-2] 

• ax … zrychlení osy X v jednotkách [m·s-2] 

• ay … zrychlení osy Y v jednotkách [m·s-2] 

• az … zrychlení osy Z v jednotkách [m·s-2] 

Výslednice zrychlení v jednotkách [m·s-2] a čas v [s] jsou výchozími kanály pro vyhodnocení 

sledovaných kritérií a faktorů. Pro účely této práce byly v softwaru DIAdem vypočteny hodnoty 

kritéria poranění hlavy (HIC), kritérium 3 ms a maximální hodnoty celkového zrychlení hlavy    

a hrudníku. V záložce „Report“ byla vytvořena grafická znázornění průběhu zrychlení a jejich 

porovnání. 

 

Výše popsaný postup zpracování a vyhodnocení byl aplikován na všechna měřená data 

z experimentu. V následující hromadné tabulce jsou uvedeny výsledky hodnot sledovaných 

faktorů a kritérií experimentu. Podrobnější přehled výsledků a grafické průběhy zrychlení 

z jednotlivých testů jsou uvedeny v kapitole 7. Diskuse. 

Tabulka č.2. – Získané výsledky experimentu [Autor,2019] 

Zkouška č. HIC [-] 
Kritérium 3 ms [g] 

Max. zrychlení Nárazová 
rychlost 
[km/h] 

  

Hlava Hrudník 

Hlava Hrudník [m·s-2] [g] [m·s-2] [g] 

1. 3B_snavijecem 403,17 105,49 38,4 1101,55 112,28 405,91 41,37 49,2 

2. 3B_snavijecem 507,31 113,8 38,5 1197,07 122,02 398,05 40,57 49,9 

3. 3B_postroj 892,35 198,47 48,88 1433,55 146,13 499,2 50,88 50,2 

4. 4B_dvouuchyt 740,98 196,39 49,14 1401,06 142,81 492,12 50,16 49,9 
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7 Diskuse a výsledky 

Veškeré zkoušky experimentu byly provedeny jednotnou metodikou podle předpisu              

EHK/OSN č. 16. Výsledné hodnoty a grafy lze tedy navzájem mezi sebou porovnat. Jednotlivé 

zkoušky bezpečnostních pásů měly přesně dané konfigurace, které si ale určuje samotný 

výrobce pásů – zákazník zkušebny. Všechny pásy byly testovány při nárazové rychlosti 

v rámci mezí intervalu 49–51 km/h. Všechna celková zrychlení hlavy a hrudníku však mají 

podobný průběh. V níže uvedených grafech průběhů zrychlení jsou vždy vidět dva výrazné 

nárůsty hodnot. První nárůst hodnot zrychlení znamená primární náraz (zachycení pásem), 

který je sledován, a ze kterého jsou vyhodnocována kritéria a ostatní faktory. Druhý nárůst 

zrychlení je vyvolán zpětným rázem figuríny zpět do sedadla. Tyto nárůsty zrychlení nejsou 

pro experiment důležité. Navíc nutno podotknout, že jsou mimo jiné ovlivněny sedadlem na 

zkušebním vozíku (viz Obrázek č.14. – Usazení figuríny na zkušebním vozíku). Sedadlo je 

tvořeno dvěma hladkými železnými deskami a opěrkou. Zpětný náraz figuríny do tvrdého 

železa se nedá srovnat s nárazem do běžného polstrovaného sedadla ve vozidle. Nehledě na 

to, že opěrka nebyla ve správné poloze vůči týlu (viz příloha B, Obrázek č.25. – Opěrka hlavy 

ve špatné poloze). Pro účely zkušebny je však toto řešení usazení figuríny dostačující, jelikož 

se zde provádí dynamické zkoušky bezpečnostních pásů nezávisle na sedadle. Hodnoty 

zrychlení při zpětném rázu tak nemohou být považovány za validní. 

Obrázek č.14. – Usazení figuríny na zkušebním vozíku [Autor,2019] 

 

V následujících podkapitolách jsou popsány získané výsledky z jednotlivých zkoušek včetně 

jejich porovnání. Jsou zde uvedeny příslušné grafy a tabulky, které zahrnují také hodnoty 

naměřené zkušebními techniky v Dekře. Konkrétně se jedná o síly na popruzích, posunutí 

figuríny od sedadla, nárazové rychlosti a zpomalení vozíku včetně brzdné dráhy. Veškerá 

grafická znázornění s tabulkami jsou rovněž v příloze. 
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7.1 Test č. 1. 

Při prvním měření byl testován klasický, 3-bodový bezpečnostní pás s navíječem. Zkouška 

vzorku byla v protokolu označena číslem 19/084-07. Číslo vzorku je přidělováno zkušebnou. 

V následujícím obrázku jsou zobrazeny průběhy celkového zrychlení (výslednice) hlavy 

(červeně) a hrudníku (modře). 

Obrázek č.15. – Graf-průběhy zrychlení testu č.1. [Autor,2019] 

 

Maximální zrychlení hlavy dosáhlo hodnoty 1101,55 m·s-2 a zrychlení hrudníku bylo             

405,91 m·s-2. Výsledná hodnota kritéria 3 ms činí u hlavy 105,49 g a u hrudníku 38,4 g. 

Hodnota HIC vyšla 403,17. 

 

Hodnota zrychlení hlavy je poměrně vysoká, což nevychází úplně podle předpokladů. 

Podobně je tomu u hodnoty 3 ms kritéria hlavy, která ani nesplňuje maximální limit, který             

je 80 g. Tento fakt je přisuzován absenci airbagu při měření, který by v praxi zrychlení hlavy 

jistě snížil. Kritérium 3 ms pro hrudník je v limitu 60 g. Hodnota HIC vyšla rovněž v rámci limitu, 

který je 1000. 
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V příloze A, 1Test_3B_snavijecem_1908407_Sila na popruhu, jsou zobrazeny průběhy sil 

působících na bezpečnostní pás. Síla, kterou vlivem setrvačnosti působí tělo figuríny na pás 

byla přímo změřena zmíněným siloměrem. Byla měřena síla zvlášť na ramenním popruhu          

a zvlášť na dolním popruhu, který poutá pánevní oblast. Síla na horním popruhu činila 10,57 

kN a na spodním 9,98 kN. Při nárazu je tedy síla do 3-bodových pásů rozložena 

nerovnoměrně. Ramenní pás je však klíčový při ochraně horní poloviny těla během nárazu. 

Obrázek č.16. – Posunutí figuríny při testu č.1. [Autor,2019] 

Obrázek číslo 16. zobrazuje posunutí těla v momentě nárazu. Posunutí horní poloviny trupu    

a pánve od sedadla bylo změřeno ve zkušebně pomocí malých navijáků s lankem (v kroužku). 

Lanka jsou uchycena k figuríně a podle jejich vytažení při nárazu je určeno posunutí v mm. Při 

tomto testu se hrudník posunul o 169 mm a pánev o 80 mm. Větší posunutí hrudníku oproti 

pánvi je způsobeno navíječem, který se ještě před nouzovým zablokováním ramenního 

popruhu kousek odvine.  

 

Kompletní výsledky z prvního měření jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č.3. – Výsledky měření č.1. [Autor,2019] 

DEKRA_1Test_3B_snavijecem_1908407 

HIC [-] 
Kritérium 3 ms [g] 

Max. zrychlení 

Hlava Hrudník 

Hlava Hrudník [m·s-2] [g] [m·s-2] [g] 

403,17 105,49 38,4 1101,55 112,28 405,91 41,37 

Síla na popruhu 
[kN] 

Posunutí od 
sedadla [mm] 

Nárazová 
rychlost 
[km/h] 

  

Brzdná 
dráha 
[mm] 

  

Zpomalení 
vozíku [g] 

Horní Dolní Hrudník Pánev 

10,57 9,98 169 80 49,2 383 27,5 
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7.2 Test č. 2. 

Druhá zkouška byla v podstatě stejná jako první. Rozdíl je pouze v použitém testovacím vzorku 

a tím pádem i ve výsledných hodnotách. V následujícím textu proto není vysvětleno co plyne 

ze získaných hodnot a měření, jelikož se zde stále jedná o stejné principy jako u testu č. 1. 

Byla tedy opět provedena zkouška klasického, 3-bodového bezpečnostního pásu s navíječem. 

Zkouška vzorku byla v protokolu označena číslem 19/098-09. V následujícím obrázku, jsou 

zobrazeny průběhy celkového zrychlení (výslednice) hlavy (červeně) a hrudníku (modře). 

Obrázek č.17. – Graf-průběhy zrychlení testu č.2. [Autor,2019] 

 

Maximální zrychlení hlavy dosáhlo hodnoty 1197,07 m·s-2 a zrychlení hrudníku bylo             

398,05 m·s-2. Výsledná hodnota kritéria 3 ms činí u hlavy 113,8 g a u hrudníku 38,5 g. Hodnota 

HIC vyšla 507,31. Hodnota zrychlení a kritéria 3 ms u hlavy je znovu vysoká. Kritérium 3 ms 

opět nesplňuje maximální přípustný limit. Kritérium 3 ms pro hrudník je v limitu. Hodnota HIC 

vyšla v limitu. Výsledná hodnota je ale vyšší, což je zapříčiněno vyšším zrychlením hlavy oproti 

prvnímu testu. 
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V příloze A, 2Test_3B_snavijecem_1909809_Sila na popruhu, jsou zobrazeny průběhy sil 

působících na pás. Výsledná síla na horním popruhu byla 10,33 kN a na spodním působila 

síla o velikosti 9,73 kN. 

Obrázek č.18. – Posunutí figuríny při testu č.2. [Autor,2019] 

Na obrázku číslo 18. je zachyceno posunutí těla v momentě nárazu. Během tohoto testu se 

hrudník posunul o 176 mm a pánev o 92 mm. 

 

Kompletní výsledky z druhého měření jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č.4. – Výsledky měření č.2. [Autor,2019] 

DEKRA_2Test_3B_snavijecem_1909809 

HIC [-] 
Kritérium 3 ms [g] 

Max. zrychlení 

Hlava Hrudník 

Hlava Hrudník [m·s-2] [g] [m·s-2] [g] 

507,31 113,8 38,5 1197,07 122,02 398,05 40,57 

Síla na popruhu 
[kN] 

Posunutí od 
sedadla [mm] 

Nárazová 
rychlost 
[km/h] 

  

Brzdná 
dráha 
[mm] 

  

Zpomalení 
vozíku [g] 

Horní Dolní Hrudník Pánev 

10,33 9,73 176 92 49,9 403 28,9 

 

7.3 Test č. 3. 

V třetím testu byl zkoušen 3-bodový, postrojový bezpečnostní pás (viz příloha B, Obrázek č.38.                     

– 3-bodový postrojový pás). Jedná se o typ sportovního pásu, který již není vybaven 

navíječem. Zkouška vzorku byla v protokolu označena číslem 19/149-02. V následujícím 

obrázku číslo 19. jsou zobrazeny průběhy celkového zrychlení (výslednice) hlavy (červeně)     

a hrudníku (modře). 
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Obrázek č.19. – Graf-průběhy zrychlení testu č.3. [Autor,2019] 

 

Maximální zrychlení hlavy dosáhlo hodnoty 1433,55 m·s-2 a zrychlení hrudníku dosáhlo 

hodnoty 499,2 m·s-2. Výsledná hodnota kritéria 3 ms hlavy je 198,47 g a hrudníku 48,88 g. 

Hodnota kritéria HIC vyšla 892,35. Kritérium 3 ms hlavy vyšlo více jak dvojnásobně vyšší, než 

je samotný limit kritéria poranění. Hodnota kritéria 3 ms pro hrudník je však stále limitu. Stejně 

tak hodnota HIC splňuje daný limit. V grafu zobrazeném na obrázku č. 19. je vidět velice prudký 

nárůst zrychlení (přes 2250 m·s-2) při zpětném nárazu do sedadla, který však není validní. 

 

V příloze A, 3Test_3B_postroj_1914902_Sila na popruhu, jsou zobrazeny průběhy sil 

působících na popruhy pásu. Výsledná síla na horních popruzích byla 12,83 kN a na spodních 

působila síla o velikosti 12,68 kN. Tyto hodnoty jsou téměř stejné, z čehož lze vyvodit, že při 

nárazu je síla těla rovnoměrně rozložena do popruhů. Rovnoměrné rozložení působící síly je 

umožněno především díky dvojici ramenních popruhů, které zadrží tělo symetricky.  
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Na obrázku číslo 20. je zachyceno posunutí těla v momentě nárazu. V rámci tohoto testu se 

hrudník posunul o 166 mm a pánev o 171 mm. Rozdíl 10 mm není v tomto případě nijak 

zásadní a hodnoty posunutí jsou téměř stejné kvůli tomu, že se pásy utahují napevno, a ne 

pomocí navíječe a předpínače. Avšak zde je třeba upozornit na již zmiňovanou rezervu             

20 mm, která se bezpochyby projevila ve všech získaných výsledcích. 

Obrázek č.20. – Posunutí figuríny při testu č.3. [Autor,2019] 

 

Kompletní výsledky třetího měření jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č.5. – Výsledky měření č.3. [Autor,2019] 

DEKRA_3Test_3B_postroj_1914902 

HIC [-] 
Kritérium 3 ms [g] 

Max. zrychlení 

Hlava Hrudník 

Hlava Hrudník [m·s-2] [g] [m·s-2] [g] 

892,35 198,47 48,88 1433,55 146,13 499,2 50,88 

Síla na popruhu 
[kN] 

Posunutí od 
sedadla [mm] 

Nárazová 
rychlost 
[km/h] 

  

Brzdná 
dráha 
[mm] 

  

Zpomalení 
vozíku [g] 

Horní Dolní Hrudník Pánev 

12,83 12,68 166 171 50,2 434 28,6 

 

7.4 Test č. 4. 

Při poslední zkoušce testoval sportovní 4-bodový pás se dvěma horními úchyty (viz příloha B, 

Obrázek č.39. – 4-bodový pás se dvěma úchyty). Jde tedy o téměř stejný test, jako byl             

test č. 3. Rozdíl byl opět pouze v testovacím vzorku a výsledných hodnotách měření. Zkouška 

vzorku byla v protokolu označena číslem 19/149-03. V následujícím obrázku číslo 21. jsou 

zobrazeny průběhy celkového zrychlení (výslednice) hlavy (červeně) a hrudníku (modře). 
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Obrázek č.21. – Graf-průběhy zrychlení testu č.4. [Autor,2019] 

 

Maximální zrychlení hlavy dosáhlo hodnoty 1401,06 m·s-2 a zrychlení hrudníku dosáhlo 

hodnoty 492,12 m·s-2. Výsledná hodnota kritéria 3 ms hlavy je 196,39 g a hrudníku 49,14 g. 

Hodnota kritéria HIC vyšla 740,98. Hodnota 3 ms kritéria hlavy opět více jak dvojnásobně 

překračuje stanovený limit do 80 g. Hodnota kritéria 3 ms pro hrudník je v limitu do 60 g. 

Hodnota HIC také splňuje maximální příslušný limit 1000. V grafu zobrazeném na obrázku        

č. 21. je podobně jako u obrázku č. 19. vidět velice prudké zrychlení (přes 2250 m·s-2) při 

zpětném nárazu do železného sedadla a opěrky.  

 

V příloze A, 4Test_4B_dvouuchyt_1914903_Sila na popruhu, jsou zobrazeny průběhy sil 

působících na popruhy pásu. Výsledná síla na horních popruzích byla 11,68 kN a na spodních 

působila síla o velikosti 7,33 kN.  
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Obrázek č.22. – Posunutí figuríny při testu č.4. [Autor,2019] 

Na obrázku číslo 22. je zachyceno posunutí těla v momentě nárazu. V rámci tohoto testu se 

hrudník posunul o 151 mm a pánev o 127 mm. Opět zde platí vliv 20 mm rezervy. 

 

Kompletní výsledky čtvrtého měření jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č.6. – Výsledky měření č.4. [Autor,2019] 

DEKRA_4Test_4B_dvouuchyt_1914903 

HIC [-] 
Kritérium 3 ms [g] 

Max. zrychlení 

Hlava Hrudník 

Hlava Hrudník [m·s-2] [g] [m·s-2] [g] 

740,98 196,39 49,14 1401,06 142,81 492,12 50,16 

Síla na popruhu 
[kN] 

Posunutí od 
sedadla [mm] 

Nárazová 
rychlost 
[km/h] 

  

Brzdná 
dráha 
[mm] 

  

Zpomalení 
vozíku [g] 

Horní Dolní Hrudník Pánev 

11,68 7,33 151 127 49,9 432 27,4 

 

7.5 Vzájemná porovnání 

Výsledné grafy výslednic, hodnoty zrychlení, kritéria poranění a další sledované faktory byli 

mezi vybranými testy jednotlivě porovnány. Testy k vzájemnému porovnání byli vybrány tak, 

aby byli zdůrazněny zjištěné rozdíly mezi závodními a klasickými bezpečnostními pásy. 

Porovnán je rovněž 4-bodový pás se dvěma úchyty a 3-bodový postrojový pás. U obou se 

jedná typem o závodní pásy s malým rozdílem ve způsobu ukotvení (viz kapitola 2.5 Sportovní 

úpravy sériových vozidel). 
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7.5.1 Test č.1. x č.3. 

V této podkapitole je porovnána první zkouška klasického 3-bodového pásu se třetí zkouškou 

sportovního 3-bodového (postrojového) pásu. Grafy porovnání výslednic zrychlení hlavy               

a hrudníku jsou obsaženy v příloze (viz příloha A, Porovnani vyslednic-Hlava (1Test_x_3Test); 

Porovnani vyslednic-Hrudnik (1Test_x_3Test)). V následující tabulce jsou shrnuty veškeré 

výsledné a naměřené hodnoty testů.  

Tabulka č.7. – Porovnání výsledků-test_1x3 [Autor,2019] 

Zkouška č. HIC [-] 
Kritérium 3 ms [g] 

Max. zrychlení 

Hlava Hrudník 

Hlava Hrudník [m·s-2] [g] [m·s-2] [g] 

1. 3B_snavijecem 403,17 105,49 38,4 1101,55 112,28 405,91 41,37 

3. 3B_postroj 892,35 198,47 48,88 1433,55 146,13 499,2 50,88 

Zkouška č. 

Síla na popruhu 
[kN] 

Posunutí od 
sedadla [mm] 

Nárazová 
rychlost 
[km/h] 

  

Brzdná 
dráha 
[mm] 

  

Zpomalení 
vozíku [g] 

Horní Dolní Hrudník Pánev 

1. 3B_snavijecem 10,57 9,98 169 80 49,2 383 27,5 

3. 3B_postroj 12,83 12,68 166 171 50,2 434 28,6 

 

U obou grafických obrázků je viditelný dynamičtější průběh zrychlení hlavy a hrudníku při           

testu č.3. Větší hodnoty zrychlení u 3-bodového postrojového pásu jsou dány pevnějším 

držením figuríny v sedadle. Tělo je při nárazu rychleji a silněji zadrženo, o to prudší je pak ale 

i pohyb hlavy. Silnější zadržení je patrné z vyšších hodnot sil působících na popruhy                     

3-bodového postrojového pásu. Nižší hodnota zrychlení u klasického pásu je fakticky 

přisouzena navíječi, díky kterému bylo zrychlení figuríny absorbováno plynuleji. S vyššími 

hodnotami zrychlení u sportovního pásu souvisí vyšší hodnota HIC a kritérií 3 ms.                           

V tabulce č. 7. je vidět, že až na posunutí hrudníku, jsou všechny získané hodnoty pro 

sportovní pás vyšší než u klasického 3-bodového pásu. 

 

7.5.2 Test č.2. x č.4. 

V podkapitole je popsáno obdobné porovnání jako v předchozí podkapitole 7.5.2. Je zde 

porovnána druhá zkouška klasického 3-bodového pásu se čtvrtou zkouškou závodního              

4-bodového pásu. Grafy porovnání výslednic zrychlení hlavy a hrudníku jsou součástí přílohy 

(viz příloha A, viz příloha A, Porovnani vyslednic-Hlava (1Test_x_3Test); Porovnani vyslednic-

Hrudnik (1Test_x_3Test)).  
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V následující tabulce jsou shrnuty veškeré výsledné a naměřené hodnoty testů. 

Tabulka č.8. – Porovnání výsledků-test_2x4 [Autor,2019] 

Zkouška č. HIC [-] 
Kritérium 3 ms [g] 

Max. zrychlení 

Hlava Hrudník 

Hlava Hrudník [m·s-2] [g] [m·s-2] [g] 

2. 3B_snavijecem 507,31 113,8 38,5 1197,07 122,02 398,05 40,57 

4. 4B_dvouuchyt 740,98 196,39 49,14 1401,06 142,81 492,12 50,16 

Zkouška č. 

Síla na popruhu 
[kN] 

Posunutí od 
sedadla [mm] 

Nárazová 
rychlost 
[km/h] 

  

Brzdná 
dráha 
[mm] 

  

Zpomalení 
vozíku [g] 

Horní Dolní Hrudník Pánev 

2. 3B_snavijecem 10,33 9,73 176 92 49,9 403 28,9 

4. 4B_dvouuchyt 11,68 7,33 151 127 49,9 432 27,4 

 

Jelikož se jedná o obdobné porovnání, lze opět pozorovat dynamičtější průběh zrychlení hlavy 

a hrudníku u závodního pásu (test č.4.). Se 4-bodovým pásem je figurína také pevněji držena 

v sedadle než s klasickým 3-bodovým pásem. Opět ale tedy platí, že vyšší hodnoty zrychlení            

u závodního pásu jsou dány prudším a silnějším zadržením při nárazu. To dokazuje alespoň 

změřená hodnota síly na dvou horních popruzích. Byla předpokládána vyšší hodnota síly i na 

dolním popruhu 4-bodového pásu, avšak zde předpoklad nevyšel. Naopak je tu zjevné                

o trochu menší posunutí figuríny, kdy k většímu posunutí došlo při testu č.2. s klasickým 

pásem. Nižší zrychlení při testu č.2. je znovu přikládáno navíječi 3-bodového pásu. Vyšší 

hodnota HIC a kritérií 3 ms u závodního pásu je způsobena právě větším zrychlením hlavy        

a hrudníku, ze kterých se tyto kritéria počítají. V tabulce č. 8. je vidět, že až na posunutí 

hrudníku a síly na spodním popruhu (nepočítaje zpomalení vozíku), jsou všechny získané 

hodnoty pro závodní pás opět vyšší než u klasického 3-bodového pásu. 

 

7.5.3 Test č.3. x č.4. 

Poslední porovnání je mezi třetí a čtvrtou zkouškou, během kterých byly testovány sportovní 

pásy. V této podkapitole jsou tedy porovnány výsledky 3-bodového postrojového pásu                 

a 4-bodového se dvěma úchyty. Grafy porovnání výslednic zrychlení hlavy a hrudníku jsou 

opět v příloze (viz příloha A, viz příloha A, Porovnani vyslednic-Hlava (1Test_x_3Test); 

Porovnani vyslednic-Hrudnik (1Test_x_3Test)).  
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V následující tabulce jsou shrnuty veškeré výsledné a naměřené hodnoty testů. 

Tabulka č.9. – Porovnání výsledků-test_3x4 [Autor,2019] 

Zkouška č. HIC [-] 
Kritérium 3 ms [g] 

Max. zrychlení 

Hlava Hrudník 

Hlava Hrudník [m·s-2] [g] [m·s-2] [g] 

3. 3B_postroj 892,35 198,47 48,88 1433,55 146,13 499,2 50,88 

4. 4B_dvouuchyt 740,98 196,39 49,14 1401,06 142,81 492,12 50,16 

Zkouška č. 

Síla na popruhu 
[kN] 

Posunutí od 
sedadla [mm] 

Nárazová 
rychlost 
[km/h] 

  

Brzdná 
dráha 
[mm] 

  

Zpomalení 
vozíku [g] 

Horní Dolní Hrudník Pánev 

3. 3B_postroj 12,83 12,68 166 171 50,2 434 28,6 

4. 4B_dvouuchyt 11,68 7,33 151 127 49,9 432 27,4 

 

Z grafů výslednic hlavy a hrudníku je očividný velice podobný průběh zrychlení. Přestože není 

při vyhodnocování uvažován zpětný ráz figuríny, dalo by se alespoň podle grafů domněle 

tvrdit, že hodnota zrychlení při zpětném rázu bude vyšší u závodního pásu, než u klasického. 

To je však pouze předpoklad, který v rámci tohoto experimentu nelze dokázat. V tabulce č. 9. 

je vidět, že až na posunutí hrudníku, jsou všechny hodnoty pro 3-bodový postrojový pás vyšší 

než pro 4-bodový. Jediný konstrukční rozdíl v pásech je v počtu úchytů. U 3-bodového pásu 

jsou sice také dva ramenní popruhy, ale ty se za sedadlem sbíhají do jednoho, který je ukotven. 

Zřejmě díky dvěma nezávislým ramenním popruhům u 4-bodového pásu jsou hodnoty 

zrychlení o něco menší než u 3-bodového. Zatížení je rozloženo do každého popruhu zvlášť 

a tím je i lépe pohlceno. Hodnota zrychlení hlavy u 4-bodového pásu je nižší přestože při tomto 

testu došlo k menšímu posunutí figuríny, což by mělo ba naopak způsobit prudší trhnutí 

hlavou. Zde můžeme rovnou tvrdit, že 4-bodový pás je pravděpodobně lepší. 

 

7.6 Shrnutí experimentu 

Výsledky experimentu popravdě nevyšly úplně podle předpokladů. Původní odhad byl, že se 

závodní pásy projeví jako lepší ve většině sledovaných kritérií a faktorů. Avšak na základě 

zjištěných výsledků a předchozích kapitol o porovnání výsledných hodnot je evidentní, že to 

není zcela úplně pravda.  

 

Bylo zjištěno, že hodnoty zrychlení figuríny byly vyšší u sportovních pásů. To se se zákonitě 

projevilo ve vyšších hodnotách HIC, 3 ms kritéria a sil působících na popruhy. U samostatných 
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závodních pásů však není splnění kritérií hlavní podmínkou. Zde je totiž předpoklad použití 

ještě systému HANS (viz 2.3.2 Zádržný systém HANS), který zabrání prudkému zrychlení 

hlavy při nárazu. Systém HANS se používá v kombinaci s helmou, což nejsou vybavení určená 

do běžného provozu. V sériovém vozidle se 4-bodovými pásy se ani jeden z těchto prvků při 

běžném provozu nepoužívá. V podkapitolách 7.1 Test č. 1. a 7.2 Test č. 2. je uveden 

pravděpodobný důvod vysoké hodnoty celkového zrychlení a 3 ms kritéria hlavy. Vysoké 

hodnoty jsou přisuzovány absenci airbagu při měření, který by jinak zrychlení hlavy 

absorboval. Zde se jen potvrzuje již zmíněný fakt, že kombinace zapnutého bezpečnostního 

pásu a airbagu zajišťuje nejvyšší míru ochrany. Nicméně při použití 4-bodových pásů nastává 

otázka, zda se během nárazu hlava do airbagu vůbec dostane. Rozdíly v posunutí figuríny    

mezi klasickými a závodními pásy ale nejsou příliš velké. To by nasvědčovalo tomu, že airbag 

hlavu zachytí. Při opakovaném prohlížení zpomalených záběrů ze zkoušek, se ale zdá být 

oddálení hlavy od sedadla větší, než vyplývá z naměřených hodnot posunutí hrudníku (viz 

příloha B, Obrázek č.23. – Posunutí s klasickým pásem; Obrázek č.24. – Posunutí se 

závodním pásem). Ze záznamů vysokorychlostních kamer lez rovněž pozorovat rotaci 

hrudníku figuríny při připoutání klasickými pásy. To je způsobeno osovou nesouměrností           

3-bodových pásů, což při nárazu vyvolá rotaci. U závodních pásů je tento jev eliminován, 

protože tyto pásy jsou osově souměrné. Vícebodové pásy se v závodních vozidlech používají 

hlavně z důvodu pevnějšího zadržení těla v sedadle, kde je pak pohyb značně omezen. 

Nevelké rozdíly v posunutí figuríny jsou s největší pravděpodobností dány drobnými rozdíly 

v konfiguraci jednotlivých testů, které však nebylo možné ovlivnit. Dle mého subjektivního 

názoru, se hlava při nárazu s použitím závodních pásů k aktivovanému airbagu dostane. Hlava 

ale nebude zcela zachycena a tím bude pohlceno jen určité procento zrychlení. Jak moc by 

byla hlava zachycena závisí nepochybně i na velikosti airbagu a jeho načasování. Toto však 

určuje výrobce konkrétního vozidla. Jestli se tedy hlava k airbagu skutečně dostane nebylo 

možné v rámci experimentu ověřit. Experiment je zaměřen pouze na bezpečnostní pásy. Dále 

už není nic co by zrychlení hlavy zmírnilo. Limitní hodnota kritéria 3 ms v hrudníku je dodržena 

při všech zkouškách. 

 

Zrychlení souvisí s kolizní rychlostí. Čím vyšší bude nárazová rychlost, tím vyšší bude hodnota 

zrychlení těla. Z hlediska pasivní bezpečnosti, se použití 4-bodového pásu v osobním vozidle 

pozitivně projeví při nárazu v nízké rychlosti, kdy je zatížení snáze a rovnoměrněji rozloženo 

do popruhů. Avšak podle výsledků experimentu neplatí, že při použití pouze samotných             

4-bodových pásů je zajištěna vyšší míra ochrany i během nárazu ve vyšší rychlosti. To je dáno 

právě pevnějším zadržením těla v sedadle, což během nárazu vyvolá prudší pohyb hlavou. Je 

třeba opět upozornit na 20 mm rezervu, která má vliv na výsledky. Avšak v praxi by taktéž 
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figurovala jistá mezera, jelikož je pravděpodobné, že by si řidiči neutáhli pás tak pevně. Při 

kterých hodnotách nárazové rychlosti je kritická hranice mezi pozitivním a negativním 

přínosem, však nebylo v rámci experimentu možné zjistit. Pozitivní přínos 4-bodových pásů 

bude ale bezpochyby v situacích, kdy dojde k převrácení vozidla na střechu. V tomto případě 

je pasažér více chráněn, jelikož je pevně držen v sedadle. Při kolizi ve vysokých rychlostech 

jsou způsobeny výraznější deformace karosérie vozu, které mohou zasáhnout až do prostoru 

pro přežití posádky. V takových případech jsou pak zranění způsobená právě vzniklými 

deformacemi karosérie. Už jen z tohoto principu vyplývá, že ať už jsou ve vozidle jakékoliv 

bezpečnostní pásy, při nárazu ve vysoké rychlosti je zdraví stejně ohroženo deformacemi 

vozidla.   

 

Instalace 4-bodových pásů do sériového vozidla je ovšem doprovázena negativními dopady 

na komfort. Navíječ 3-bodového pásu umožňuje i během připoutání vcelku volný pohyb trupu. 

Závodním 4-bodovým pásem je pasažér pevně připoután, tím je tedy zamezeno v podstatě 

jakémukoliv volnému pohybu v sedadle. Může se pak stát, že některý prvek interiéru (např. 

ovladač klimatizace) nebude při připoutání v dosahu ruky. Další nevýhodou je, že už nebudou 

obsaditelná zadní sedadla (viz 2.5 Sportovní úpravy sériových vozidel). V těchto místech se 

totiž nachází ukotvení instalovaných sportovních pásů. Poslední usouzená nevýhoda je 

způsob jakým se sportovní pásy zapínají. K zapnutí všech popruhů do jedné spony je třeba 

obou rukou, a to je oproti klasickému 3-bodovému pásu znatelný rozdíl. Klasický pás lze 

snadno zapnout jednou rukou. 

 

Nakonec je nutno podotknout, že vyhodnocení experimentu je postaveno na základě výsledků 

ze zkoušek konkrétních vzorků bezpečnostních pásů. To platí už u v kapitole 7.5 Vzájemná 

porovnání. Výsledky tedy nepochází z průměrů hodnot, které by posílili význam jak výše, tak 

níže (viz Závěr) uvedených tvrzení. 
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Závěr 

V teoretické části této bakalářské práce jsem se snažil představit problematiku rallye soutěží 

ve spojitosti s pasivní bezpečností závodního vozidla. Zároveň jsem však popsal všechna 

základní opatření, která při nehodě chrání posádku osobního sériového vozidla. Požadavky 

na pasivní bezpečnost soutěžních vozidel jsou v motorsportu vyšší než u vozidel určených 

k běžnému provozu. To kvůli vysoké rychlosti, ve které vozidla soutěží. Proto jsou také 

předpisy FIA výrazně přísnější než předpisy EHK/OSN. Zabýval jsem se tématem využití 

závodních prvků pasivní bezpečnosti ve všední dopravě. Uvedl jsem příklady základních úprav 

na sériových vozidlech, které by poskytly vyšší úroveň pasivní bezpečnosti. Inspirací pro 

úpravy jsou právě rallye vozidla, která často vycházejí ze sériových modelů. Nejčastěji dochází 

k implementaci 4-bodových pásů. Hlavním motivem k instalaci sportovních pásů do osobního 

vozidla je s největší pravděpodobností využívání daného vozu i pro účely amatérských 

automobilových soutěží. V rámci praktické části byl proveden experiment, který na základě 

reálně naměřených dat porovnává klasické bezpečnostní pásy s těmi sportovními. Cílem bylo 

zjistit, zda má tato nestandartní výbava pozitivní přínos na ochranu posádky při nárazu. 

 

Z výsledků experimentu plyne, že použití 4-bodových pásů v osobním vozidle není zcela jistě 

lepší variantou. Výsledné hodnoty celkových zrychlení, kritérií poranění a další většiny faktorů 

byly totiž paradoxně vyšší při dynamických zkouškách sportovních bezpečnostních pásů. 

Důležité je především zrychlení hlavy, jakožto nejdůležitější časti těla. Všechna celková 

zrychlení hlavy vyšla poměrně vysoká, což se následně projevilo ve výsledných hodnotách 

sledovaných biomechanických kritérií. Vysoké zrychlení hlavy v případě zkoušek s 3-bodovým 

pásem bylo patrně dáno absencí airbagu při měření. Airbagy jsou v praxi hlavní zařízení, která 

zachytí hlavu při nárazu, čímž pohltí i její zrychlení. Při zkouškách 4-bodových pásů bylo 

vysoké zrychlení způsobeno rychlejším a pevnějším zadržením figuríny, což zákonitě 

způsobilo prudší pohyb hlavy. Je otázka, zda by při nárazu se 4-bodovým pásem airbag hlavu 

vůbec účinně zachytil. Domnívám se, že to záleží na jednotlivém modelu vozidla. Výrobce 

automobilu totiž konfiguruje načasování a velikost airbagu vzhledem k bezpečnostnímu pásu 

ze své výroby. Pokud tedy bude do vozidla instalován 4-bodový pás, který nepochází od 

výrobce automobilu, pak nebude pás odpovídat nastavení daného airbagu. Kombinace tohoto 

závodního pásu a airbagu pak s velkou pravděpodobností nebude fungovat zcela správně. 

Pokud bude mezi sedadlem a schránkou airbagu krátká vzdálenost, je dle mého názoru reálná 

šance, že by se hlava do airbagu dostala. Zde ovšem také záleží jak moc by byla hlava 

zachycena. Toto jsou však pouhé domněnky, které nebylo v rámci experimentu možné ověřit. 

V závodních vozidlech se vícebodové pásy používají právě kvůli pevnému poutání, které 
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zadrží tělo pasažéra i při velmi silném nárazu. Problém s prudkým pohybem hlavy je zde velice 

efektivně vyřešen zádržným systémem HANS, který problém eliminuje. Toto je však vybavení, 

které se v běžném provozu vůbec nepoužívá. Použití 4-bodového pásu v osobním vozidle se 

pozitivně projeví při nárazu v nižších rychlostech, protože je zatížení snáze a rovnoměrněji 

rozloženo do jednotlivých popruhů. Výsledné zrychlení pak nebude tak vysoké. Avšak čím 

bude nárazová rychlost vyšší, tím vyšší bude i výsledné zrychlení částí těla, které by kvůli 

setrvačnosti (inerci) vnitřních orgánů způsobilo jejich poranění. Pozitivně se také 4-bodové 

pásy projeví v případech, kdy dojde k převrácení vozidla, jelikož je pasažér pevněji držen 

v sedadle než při použití 3-bodových pásů. Pevné připoutání ovšem také znamená, že je 

zabráněno jakémukoliv volnému pohybu trupu, což negativně ovlivní jízdní komfort. Instalace 

závodních pásů také znamená ztrátu obsaditelnosti zadních sedadel v případě, že je jimi 

vozidlo vybaveno. Jednou z věcí omezující komfort je také potřeba použití obou rukou                  

k zapnutí popruhů do spony. Klasický pás lze snadno zapnout pouze jednou rukou. Používání 

sportovních pásů tedy znamená i jistý diskomfort. Dle mého názoru, je implementace                 

4-bodových bezpečnostních pásů nejvhodnější v případě, kdy se řidič se svým osobním 

vozidlem zároveň účastní amatérských závodních soutěží. Pořádají se menší či větší 

automobilové akce, kde je povoleno soutěžit i s běžným osobním vozem. Typickým příkladem 

jsou amatérská rallye nebo autoslalom, kde stačí k účasti i sériové vozidlo bez speciálních 

sedadel, pásů či ochranného rámu. Při účasti na podobných akcích se 4-bodové pásy jistě 

vyplatí. Většinou musí mít řidiči totiž ještě helmu. Ve skutečnosti navíc není problém mít ve 

vozidle jak klasický 3-bodový pás, tak i závodní 4-bodový. Na základě výsledků experimentu 

bych tak v běžném provozu do 50 km/h 4-bodový pás využil. Při jízdě nad 50 km/h bych ale 

osobně stále raději volil pás 3-bodový. Toto však v případě delší cesty není úplně praktické. 

Ve finále tedy záleží na potřebách řidiče, zda si do vozidla nechá instalovat závodní pásy, či 

nikoliv. Po celkovém zvážení výsledků experimentu si myslím, že přínosy závodních pásů          

v sériovém osobním vozidle nejsou nakonec až tak zásadní. V případě využívání osobního 

vozidla pouze při běžném provozu jsou závodní pásy spíše “zbytečné“. 

 

Toto téma bakalářské práce jsem si vybral, protože se již delší dobu zajímám o automobily, 

obzvláště pak o ty rychlé. Příležitostně tedy také sleduji soutěže rallye. Byť nemám žádné 

závodní zkušenosti, tak bych se rád zúčastnil nějaké závodní soutěže, například amatérské 

rallye. Je fascinující v jaké rychlosti dokáží jezdci projet závodní trasu. Obdivuhodné je také 

co všechno jsou vozidla schopna vydržet při nehodě. Ke zpracování mě tedy vedl i zájem 

dozvědět se něco víc v této oblasti. Myšlenka spojení a porovnání oblasti motorsportu se 

všední dopravou pak byla zajímavou výzvou a motivací k sepsání této práce. Věřím, že 

získané poznatky využiji i ve své budoucí činnosti. 
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