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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se věnuje dokumentaci a analýze charakteristických 

poškození vozidel vzniklých při kolizích s tuhými překážkami za nízkých rychlostí. Analýza 

charakteristických poškození je založena na provedení vlastních nárazových zkoušek 

s využitím tvarově a materiálově odlišných překážek. Dále se práce zabývá porovnáním 

výsledků nárazových zkoušek s poškozením typickým pro kolize dvou vozidel při tzv. 

parkovacích manévrech. Vypracovaná analýza je následně aplikována při hodnocení 

reálných případů dopravních nehod, které byly v průběhu vyšetřování označeny za pojistné 

podvody. Práce může dále sloužit jako základ nebo součást komparačních databází.  

Abstract 

This thesis deals with documentation and analysis of the most common types of vehicle 

damage caused by collisions with fixed objects at low speeds. The characteristic damage 

analysis is based on performing custom crash tests using objects that are different in shape 

and material. Furthermore, the thesis deals with the comparison of performed crash tests 

with vehicle damage typical for collisions of two vehicles in so-called parking maneuvres. 

The analysis is then applied in the assessment of real traffic accidents, which were 

identified as insurance frauds during the investigation. The work can be further used as 

a basis for comparative databases. 

Klíčová slova 

Poškození, tuhá překážka, nárazové zkoušky, pojišťovací nárazy, pojistný podvod 

Keywords 

Damage, fixed objects, crash tests, insurance crash tests, insurance fraud
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1 ÚVOD 

Od vzniku prvních prototypů až po dnešní vysoce sofistikované automobily už 

uplynulo více než jedno celé století. S rychlým technologickým rozvojem, se kterým se 

lidstvo setkává v posledních desetiletích, se zvyšuje také počet dopravních prostředků. 

S nárůstem mobility jsou však spojovány i některé negativní jevy, jako například nárůst 

nehodovosti a s tím částečně související páchání trestných činů pojistných podvodů 

v oblasti pojištění motorových vozidel. 

Vzhledem k tomu, že páchání pojistných podvodů je aktivita, která velmi rychle 

reaguje na změny podmínek, bylo by dobré, aby se stejně rychle vyvíjely katalogy 

charakteristických poškození vozidel. Ty by poté bylo možné uplatnit při posuzování 

škodních událostí a případně také použít k úspěšnějšímu odhalování pojistných podvodů. 

V současné době však není ucelený soubor takových podkladů, které by zajišťovaly 

efektivní odhalení podezřelých konfigurací a snížily náklady na šetření nehody. 

Tato diplomová práce se právě z těchto důvodů zabývá dokumentací 

charakteristických poškození vozidel při nárazech v malých rychlostech. Práce částečně 

navazuje na již vzniklou dokumentaci charakteristických poškození vzniklých kolizí dvou 

vozidel při parkovacích manévrech, s tím rozdílem, že kolizním partnerem jsou v případě 

této práce tuhé překážky. Cílem práce je kategorizace typických poškození z vlastních 

nárazových zkoušek a ukázka využití popsaných poškození při řešení hlášených škodních 

událostí. 
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2 PROBLEMATIKA POŠKOZENÍ VOZIDEL V MALÝCH 

RYCHLOSTECH 

Ve dvacátém prvním století dochází v automobilovém průmyslu k mnoha poměrně 

rychlým změnám. Mění se nejenom design automobilů, ale také materiály používané pro 

výrobu anebo samotné výrobní technologie. Co se však nemění, je fakt, že automobily 

stále podléhají dopravním nehodám. 

2.1 DOPRAVNÍ NEHODA 

V České republice je pojem dopravní nehoda definován zákonem č. 361/2000 Sb., 

o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Dle §47 

tohoto zákona je dopravní nehoda „událost v provozu na pozemních komunikacích, 

například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci 

a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti 

s provozem vozidla v pohybu.“ [1] Zmíněná definice nehovoří o rychlosti vozidel v 

okamžiku dopravní nehody, a tedy můžeme za dopravní nehodu považovat i kolize 

v malých rychlostech, při kterých vznikají velmi malá až nepatrná poškození. Zároveň není 

stanoveno, že by nutně muselo dojít ke kolizi dvou vozidel. Dopravní nehody mohou tedy 

vznikat i v důsledku kolizí s pevnými překážkami, jako jsou například prvky dopravní 

infrastruktury. Právě nehody v malých rychlostech a s tuhou překážkou coby kolizním 

partnerem jsou předmětem této práce. 

Jak je již zmíněno výše, při nehodách v malých rychlostech obvykle nedochází k 

významnému poškození vozidla a zpravidla jsou bez zranění jejich účastníků. Ve většině 

případů se jedná o snadno opravitelné poškození nárazníků a dalších povrchových dílů 

karoserie. Minimální technické komplikace, které přináší tyto typy nehod, se mohou stát 

motivem k páchání trestné činnosti pojistných podvodů v oblasti pojištění motorových 

vozidel. Malé kolize, u kterých nedochází ke škodě přesahující odhadem 100 000 Kč, u 

kterých nedošlo ke zranění nebo usmrcení osob, nedošlo ke škodě na veřejném majetku 

nebo na majetku třetích osob, navíc nepodléhají povinnosti ohlášení Policii České republiky. 

[1] U těchto nehod se účastnící běžně sami dohodnou, kdo je viníkem, a do tzv. společného 

záznamu o nehodě vyplní osobní údaje, údaje o vozidlech a vzniklém poškození, a to 

včetně údajů o pojištění. Součástí záznamu je i vylíčení průběhu nehody spolu s grafickým 

znázorněním. Drobné nehody jsou tím pádem často evidovány pouze likvidátory pojišťoven 

a statistiky nehodovosti Policie ČR pak poskytují pouze orientační vyčíslení nehod. 
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2.1.1 Srážky s pevnými překážkami 

Nehodovost v České republice je každoročně vyhodnocována Policií ČR. Ve 

statistických ročenkách uvádí nejen celkový počet nehod, ke kterým na území republiky 

došlo, ale rozděluje je také například podle krajů, zavinění nebo druhu dopravní nehody. 

Podle druhu dopravní nehody jsou vyhodnocovány také srážky s pevnými překážkami.  

Dopravní nehody s překážkami se na celkovém počtu nehod podílejí poměrně 

velkým číslem. Za rok 2017 se srážky motorových vozidel s pevnými překážkami podílely 

na celkovém počtu nehod přibližně 20,5 %. Těchto srážek bylo celkem evidováno 21 293 

a v porovnání s rokem 2016 se jednalo o nárůst. Ve většině případů se jednalo o srážky se 

stromy, za kterými následovaly srážky s tzv. jinými překážkami, pod které spadají zábradlí, 

oplocení, nástupní ostrůvky, náspy, atp. Ve zbylých případech se jednalo o srážky se sloupy 

veřejného osvětlení, se sloupky dopravních značek, patníky, svodidly, ale také se zdmi, 

pevnými částmi mostů, podjezdů a tunelů. [2] V roce 2018 došlo ve srovnání s rokem 2017 

k mírnému nárůstu počtu nehod s překážkami, jejichž počet činil 21 565. Na základě 

statistik nehodovosti z uplynulých let lze předpokládat obdobné rozdělení těchto srážek dle 

druhu překážky. Tato čísla však s největší pravděpodobností nebudou úplná. Drobné 

dopravní nehody s překážkami mnohdy nebývají ohlášené, a tak by při jejich započítání 

mohl být celkový počet nehod mnohokrát vyšší. Pokud už bývají drobné nehody hlášeny 

policii, může se jednat například o případ, kdy majitel vozidla zároveň používá vozidlo 

k zajištění úvěru a musí proto veškerá poškození na vozidle hlásit příslušné instituci. Dalším 

možným důvodem pro nahlášení i drobnější nehody může být potřeba uhrazení opravy 

z havarijního pojištění. Některé pojišťovny totiž pro vyplacení pojistného plnění vyžadují 

potvrzení policie o účasti klienta na dopravní nehodě. Určitá část nehod je však zcela jistě 

řešena bez asistence policie. Technické podklady pro šetření nehody jsou pak zajištěny 

pouze ohledáním vozidel likvidátorem, a tak by mohly přesnější počet nehod poskytovat 

statistiky pojišťoven. 

2.1.2 Důležitost stop pro vyšetřování dopravních nehod 

V rámci vyšetřování dopravních nehod je nezbytné provádět určité kroky, které 

pomáhají k jejich objasňování. Nejdůležitějším podkladem pro vyhodnocení nehodového 

děje jsou stopy. Stejně jako při vážných dopravních nehodách, tak i při nehodách v nízkých 

rychlostech a s malým poškozením vzniká celá řada různých stop, které je nutné řádně 

zdokumentovat. Kvalita analýzy každé nehody je závislá na kvalitě sběru těchto podkladů.  

Za základní rozdělení stop se považuje dělení na stopy paměťové a stopy 

materiální. [3] 
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Paměťové stopy účastníků nehody nebo svědků mají jistě značný význam pro 

objasnění průběhu nehody, avšak není možné, aby si člověk do paměti uložil vše. Obzvláště 

v případě dopravních nehod, ke kterým dochází v rámci pouhých několika sekund. 

U nehod, kterými se zabývá tato práce, však nedochází k zásadním stresovým situacím 

ovlivňujícím psychiku člověka. Paměť řidiče by tak neměla být negativně ovlivněna a řidič 

by měl být schopen vylíčit dopravní nehodu celou, a to tak, jak se skutečně stala. Informace 

o průběhu nehody mohou dokládat také svědectví, která jsou podstatná zejména při 

podezření na pojistný podvod. 

Sběr a dokumentace materiálních stop, někdy také nazývaných „kriminalisticko 

technické stopy“, vyžaduje značnou pečlivost a patří mezi nejdůležitější a základní úlohy 

kriminalistické praxe.  

U kolizí s překážkami je samozřejmě nutné po nehodě ohledat nejenom samotné 

vozidlo a místo nehody, ale také zaznamenat stopy na kolizním objektu (zdi, patníky, 

obrubníky, zábradlí, dopravní značky, svodidla apod.). V případě vozidel se zpravidla jedná 

o různé deformace, promáčkliny, poškrábání a odřeniny vnějších částí vozidel, rozbité 

světlomety nebo zadní světla, uražená zpětná zrcátka a další poškození. Zvláštní důraz je 

kladen na dokumentaci stop nacházejících se na přechodech jednotlivých dílů karoserie, 

a to kvůli vyšetřování mechanismu vzniku stopy a směru pokluzu. Zcela zásadní je zjištění, 

zda tyto stopy vznikly v příčinné souvislosti s dopravní nehodou a zda (a kde) k těmto 

stopám existuje protistopa. Na kolizních objektech mohou ulpívat stopy laku, střepin 

z rozbitých světlometů nebo zpětných zrcátek, části karoserie, atd. Otěrem vozidla o daný 

objekt může docházet také k natavení některých plastových částí karoserie. Stopy na 

překážkách by měly odpovědět na otázku, zda konkrétní stopa souvisí s vyšetřovanou 

nehodou a které vozidlo, osoba nebo předmět tyto stopy zanechal. [4] 

Ze zmíněného výčtu je zřejmé, že v souvislosti s dopravními nehodami vzniká celá 

řada kriminalisticko technických stop. Postupům vhodným pro jejich vyhledávání 

a zajišťování se věnují například Porada, Suchánek a Straus, kteří ve svém článku [3] 

přehledně shrnují obecné zásady zajišťování kriminalistických stop. Tyto stopy je možné 

dále dělit na latentní kriminalistické stopy, které se vyskytují především jako stopy 

pachové, daktyloskopické nebo také biologické, a viditelné kriminalistické stopy. 

Latentní stopy je možné využívat zejména při řešení krádeží vozidel, u kterých slouží 

k identifikaci pachatele. V praxi jsou však při řešení dopravních nehod častější viditelné 

stopy, které je možné využít pro identifikační účely. Vozidla zúčastněná na konkrétní 

nehodě je možné identifikovat např. podle úlomků plastových krycích skel světlometů, 

úlomků laku nebo jiných částí karoserie. [3] 
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2.2 NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY 

Pro případ dopravní nehody musí být karoserie každého vozidla konstruována tak, 

aby byla zajištěna co nejlepší ochrana nejenom posádky vozidla, ale také dalších účastníků 

nehody. Všichni výrobci automobilů se snaží vyhovět stále přísnějším požadavkům na 

aktivní i pasivní bezpečnost vozidel a ochranu posádky nejen během samotného nárazu, 

ale také po nehodě. Nárazové zkoušky slouží nejen k ověření bezpečnosti automobilů (tzv. 

crash testy), ale také k ověřování požadovaných vlastností konstrukce vozidel, a tím pádem 

i k hledání nových konstrukčních řešení (tzv. pojišťovací nárazy). [5] Druhá možnost využití 

nárazových zkoušek se zabývá testy prováděnými v malých rychlostech, obecně do 

15 km/h, a zaměřuje se na zkoumání vzniklého poškození a hledání takových 

konstrukčních řešení, které by snížily náklady na opravy poškozených částí vozidel.  

Kromě těchto účelů mají nárazové zkoušky nemalý význam i ve znalecké činnosti 

při objasňování nehodového děje. Vzhledem k tomu, že konkrétní data z nárazových 

zkoušek některých nezávislých organizací bývají přísně chráněna, jsou znalci a experti 

povětšinou odkázáni na provádění vlastních nárazových zkoušek. I přes značnou časovou 

a finanční náročnost se však tyto reálné testy stávají nezbytnými, a to především pro 

analýzu parametrů střetu využitelných v simulačních programech. [6] 

2.2.1 Crash testy 

Crash testy se používají především jako měřítko bezpečnosti automobilů, a to 

nejčastěji pasivní bezpečnosti. Pasivní bezpečností se rozumí veškerá opatření, která mají 

za úkol snížit následky dopravní nehody. Obecně se tedy ověřuje správný návrh 

a konstrukce vozidla. Jedná se však o velmi nákladné zkoušky, při kterých je vozidlo 

mnohdy nenávratně poškozeno. Testům proto obvykle předcházejí propracované 

počítačové simulace. Simulované nárazy se pak používají pro porovnání s reálně 

provedeným testem a k následnému vyhodnocení bezpečnosti vozidla. [5]  

Testováním bezpečnosti automobilů se zabývá mnoho nezávislých zkušebních 

organizací, jako například EuroNCAP (European New Car Assessment Programme). 

Organizace EuroNCAP hodnotí nově vyráběná a prodávaná vozidla v Evropě a za tímto 

účelem vytvořila systém hodnocení automobilů hvězdičkami. Snahou všech výrobců je 

dosáhnout co nejvyššího počtu hvězdiček. Výsledky testů pak používají při hledání 

konstrukčních nedostatků. Stejně tak mohou být testy užitečné zákazníkům při vybírání 

bezpečného automobilu. 
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Mezi další organizace, které provádějí crash testy, patří [5]:  

–  NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration); 

–  IIHS (Insurance Institute for Highway Safety); 

–  ANCAP (Australasian New Car Assessment Programme); 

–  C-NCAP (China New Car Assessment Programme); 

–  JNCAP (Japan New Car Assessment Programme); 

–  ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club). 

2.2.2 Pojišťovací nárazy 

Pojišťovací nárazy představují testy, jejichž účelem je budoucí snižování nákladů 

vynakládaných na opravy karoserie. Snižování těchto nákladů začíná už při samotném 

návrhu a vývoji automobilů, které je možné zefektivnit právě pomocí zkoumání drobných 

poškození vzniklých při malých nárazech. Nižší ceny oprav mají význam především z 

hlediska pojištění vozidel, neboť nižší ceny oprav znamenají zároveň snížení pojistného 

plnění. Problematikou nárazových zkoušek v malých rychlostech se zabývá mezinárodní 

organizace RCAR. 

RCAR (Research Council for Automobile Repairs) 

Organizace RCAR byla založena roku 1972 a v současnosti sdružuje 26 členských 

organizací (mezi nimi např. výše zmíněná organizace IIHS). Jedním z nejvýznamnějších 

počinů této organizace bylo vydání předpisu o testování vozidel za nízkých rychlostí, ve 

kterém stanovuje průběh samotných zkoušek a navrhuje možná konstrukční opatření 

vedoucí ke splnění předpisu, a tedy zároveň ke snížení nákladů oprav vzniklých poškození. 

[5] Původní předpis byl v roce 2006 upraven. Podle nové úpravy se testují nárazy vozidel 

do bariéry, která je vůči vozidlu horizontálně natočená o 10°. [7]  

Předpis stanovuje přesné podmínky pro testy předního nárazu vozidla do přesazené 

pevné bariéry (obr. 1) a zadního nárazu mobilní bariéry (obr. 2, obr. 3) do vozidla, 

přičemž testování je obvykle prováděno s vozidly o hmotnosti do 2,5 tuny. S vozidly o větší 

hmotnosti je podle předpisu možné tyto zkoušky provést také, pokud to vyžaduje výrobce 

automobilu nebo zkušební laboratoř. [5] 
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Obr. č. 1 – Pevná bariéra pro přední náraz [7]; Legenda: U = 40% překrytí, B = celková 

šířka vozidla, R = 150mm rádius, F = testované vozidlo, A = úhel 10° 

Obr. č. 2 – Mobilní bariéra pro zadní náraz 

[7]; Legenda: MB = mobilní bariéra, H = 

výška bariéry, h = světlá výška bariéry, r = 

trvalý poloměr 50 mm, F = testované 

vozidlo 

Obr. č. 3 – Konfigurace střetu s mobilní 

bariérou pro zadní náraz [7]; Legenda: 

MB = mobilní bariéra, B = celková šířka 

vozidla, U = 40% překrytí, R = trvalý 

poloměr 150 mm, F = testované vozidlo 

Pozice bariéry vůči vozidlu je u obou testů stanovena na 40% překrytí. U předního 

nárazu dochází ke kontaktu bariéry a vozidla na straně řidiče, zatímco u zadního nárazu 

probíhá kontakt bariéry a vozidla na straně protilehlé k řidiči. Mobilní bariéra musí být pro 

provedení testu nastavena tak, aby po prvním kontaktu s vozidlem nedocházelo k dalším 

nárazům. [7] 

Testované vozidlo musí být bez jakýchkoli předchozích poškození a musí být 

zástupcem sériově vyráběného modelu. Zároveň musí zahrnovat veškerou standardně 

dodávanou výbavu. V případě zadního nárazu, který má být proveden po dokončeném 

testu čelního nárazu, se zkušební laboratoř musí ujistit, že vzniklé poškození nezkreslí 

výsledky dalšího testu. Pro oba typy testů je do vozidla na místo řidiče umístěna figurína 
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o hmotnosti 75 kg. Naopak přidaná hmotnost záznamových zařízení ve vozidle musí být 

kompenzována odstraněním přebytečné zátěže, a to například odstraněním těch částí 

vozidla, které nemají na průběh testu vliv. Případné odchylky předepsané hmotnosti 

testovaných vozidel je nutné zaznamenat do protokolu o zkoušce. [7] 

Podobným zkouškám vozidel se věnují i další členské organizace. Z hlediska 

testování nárazů v nízkých rychlostech je významná organizace IIHS (Insurance Institute 

for Highway Safety), nezávislá nezisková vzdělávací vědecká organizace založená v roce 

1959 americkými pojišťovnami. Tato organizace se věnuje především prevenci vzniku 

dopravních nehod, a tím snižování ztrát, ať už na životech či na majetku. Vzhledem k tomu, 

že je tato organizace financována pojišťovnami, věnuje značnou pozornost také nárazovým 

zkouškám v nízkých rychlostech, a tedy i možnostem snižování nákladů na opravy vozidel. 

I tato organizace proto vytváří pozměňováním nárazových zkoušek dle RCAR programy, 

do kterých zahrnuje i testování rohů vozidel. Příkladem může být náraz vozidla do překážky 

s 15% překrytím v rychlosti 5 km/h (obr. 4). [8] 

  

Obr. č. 4 – Zkoušky předních a zadních nárazů rohů vozidla dle IIHS [8] 

2.2.3 Deformační členy pro nárazy v nízkých rychlostech 

S cílem splnit předpisy RCAR, a tím zároveň zmenšit složitost a ekonomickou 

náročnost oprav, upravují automobilky konstrukci přední a zadní části karoserie. Pro případ 

nárazů za nízkých rychlostí se používají různá konstrukční řešení samostatných 

deformačních členů. Tyto deformační členy jsou spojeny příčníkem a jako celek tvoří první 

deformační zónu vozidla, která zamezuje poškození dalšího příslušenství automobilu, např. 

chladiče nebo podélníků. Deformační členy mohou být přivařeny nebo přišroubovány na 

podélníku, avšak pro zjednodušení jejich výměny se ve většině případů používá jednodušší 

rozebíratelné upevnění. Díky tomu je možné poškozené deformační členy snadno a rychle 

vyměnit, a uvést tak vozidlo do původního stavu. [5] Příklad rozebíratelného šroubového 

upevnění deformačních členů je znázorněn na obr. 6. Umístění deformační zóny je názorně 

vidět v průřezu vozidlem Škoda Kodiaq na obr. 5. 
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Obr. č. 5 – Anatomický řez Škody Kodiaq 

[9] 

 

Obr. č. 6 – Deformační člen Škody Kodiaq 

[9] 

Deformační členy plní navíc funkci ochrany hlavních podélníků při nárazech v 

rychlosti vozidla do 15 km/h. Ty už totiž není tak lehké opravit, a tak není po jejich 

poškození zaručená budoucí bezpečnost vozidla v případě dalších větších kolizí. [5]  

V Evropě se plnění standardů hodnotících funkci těchto deformačních členů 

z hlediska absorpce energie a strukturální deformace věnují například předpisy ECE-R42 

nebo německý předpis AZT-Crash-Reparatur-Test. Evropský předpis se zabývá testováním 

deformačních členů při kolizích se speciální mobilní bariérou, a to při rychlosti 4 km/h 

a 2,5 km/h v případě nárazu do bariéry pod úhlem 60°. Testování podle německého 

předpisu se provádí při rychlosti 15 km/h a mělo by odpovídat předpisu organizace RCAR. 

[10] 

2.2.4 Struktura laku karoserie 

Poškození laku karoserie může být i při nehodách v malých rychlostech značné. 

V případě tečných střetů bývá mnohdy poškozen celý bok automobilu a cena opravy pak 

narůstá s počtem poškozených dílů (velikostí poškozené plochy) karoserie. U moderních 

automobilů se může cena opravy jediného dílu karoserie pohybovat v řádu tisíců až desítek 

tisíc korun. Znalost skladby laku je nezbytná nejen v opravárenské praxi, ale je důležitá i 

pro znaleckou činnost, pro kterou má vysokou forenzní hodnotu. Stopy laku nalezené na 

místě nehody je například možné analyzovat a ověřit jejich shodu s poškozeným vozidlem. 

Některé moderní metody umožňují také odhalení vrstev laku vzniklých ve snaze překrýt 

stopy po nehodě. Zkoumáním poškození laku se zabývá obor kriminalistické 

mechanoskopie, o kterém bude pojednáno v kapitole 4. 

 Moderní povrchová úprava karoserie se skládá z několika základních vrstev 

(obr. 7). První dvě vrstvy poskytují především ochranu karoserie proti korozi. Plnič vytváří 

podklad, na který lépe přilnou vrstvy barev. Vrstva plniče navíc chrání spodní části 
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karoserie, například před nárazy kamínků. Pigmentovaná vrstva laku vytváří požadovaný 

barevný efekt a je chráněna vrstvou čirého laku, která má prodloužit její výdrž. Jednotlivé 

vrstvy jsou obvykle jen několik mikrometrů silné a výrobci automobilů používají různé 

složení a různou tloušťku laků, což je při případné analýze vzorků zásadní.  

 

Obr. č. 7 – Skladba laku karoserie [11] 
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3 PROBLEMATIKA PÁCHÁNÍ POJISTNÝCH PODVODŮ 

V SOUVISLOSTI S MOTOROVÝMI VOZIDLY 

Snaha odhalit zneužívání systému pojištění pácháním pojistných podvodů se stává 

prioritou většiny pojišťoven. Nejsou-li pojistné podvody patřičně řešeny, netratí tím pouze 

pojistitel, ale v konečném důsledku jsou oslabovány hodnoty celé společnosti. Po 

ekonomické stránce navíc podvody zvyšují ceny pojistného. Problém odhalování pojistných 

podvodů spočívá v identifikaci typických znaků, které jej odlišují od platných nároků na 

výplatu pojistného plnění. V rámci boje proti podvodníkům proto pojišťovny využívají nové 

technologie a sofistikovanější postupy pro odhalování těchto trestných činů, mezi které 

patří využívání expertních algoritmů, matematicko-statistických modelů a také 

specializovaných počítačových programů pro simulace dopravních nehod, např. Virtual 

Crash nebo PC Crash. Významným faktorem v tomto boji může být sdílení informací mezi 

pojišťovnami. Větší objem získaných dat totiž zvyšuje pravděpodobnost odhalení 

pojistného podvodu. Odhalování podvodů by mohlo napomoci také provádění 

nestandardních nárazových zkoušek dle konkrétních požadavků pojišťoven. 

3.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA POJISTNÉHO PODVODU 

Podvody se řadí do kategorie majetkové kriminality a mohou se jich dopustit jak 

fyzické, tak také právnické osoby. Pojistný podvod coby trestný čin je posuzován podle 

trestního zákoníku, a to konkrétně §210. Lze jím obecně rozumět jednání za účelem získání 

výhody nebo obohacení se na úkor pojišťovny. Klient se tedy například dopustí pojistného 

podvodu, pokud při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatňování nároku na pojistné 

plnění zamlčí podstatné informace, úmyslně uvede neúplné nebo hrubě zkreslené údaje, 

úmyslně nadhodnotí vzniklou škodu, škodu způsobí úmyslně a prezentuje ji jako nahodilou 

událost, pojistí již poškozenou věc jako nepoškozenou, případně zkombinuje tato jednání. 

[12] Obvykle se pachatelé pojistných podvodů řídí podle následujících zásad: [13] 

– co možná nejnižší riziko odhalení; 

– minimalizace možných komplikací technických i organizačních; 

– realizace podvodu v dohledné době; 

– dosažení maximálního možného zisku. 

Poslední zásada je zároveň primárním cílem všech pojistných podvodů. Lze tedy 

očekávat, že snižováním dosahované finanční výhody by bylo možné do jisté míry snížit 

také počet podvodů.  
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3.2 POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

V oblasti pojištění motorových vozidel v České republice se nejčastěji setkáme se 

dvěma druhy pojištění. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, dále 

jen „povinné ručení“, a havarijní pojištění vozidel. 

3.2.1 Povinné ručení 

Toto pojištění je podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

č. 168/1999 Sb. povinen uzavřít každý vlastník tuzemského vozidla. Průkazem o uzavření 

tohoto pojištění je tzv. zelená karta. Povinné ručení slouží k úhradě škod způsobených 

v souvislosti s provozem vozidla. Není-li uzavřeno povinné ručení, případné škody jsou 

hrazeny z fondu České kanceláře pojistitelů, která následně na viníkovi uhrazenou 

částku vymáhá. [14] 

3.2.2 Havarijní pojištění 

Havarijní pojištění není v České republice povinné, nicméně je často sjednáváno 

navíc k povinnému ručení. Z tohoto pojištění mohou být hrazeny zejména případné škody 

způsobené řidičem pojištěného vozidla nebo škody způsobené neznámým vozidlem, 

typicky škody způsobené při parkovacích manévrech. Při těchto událostech není výjimkou, 

že viník ujede z místa dopravní nehody a poškozený má jen malou šanci na jeho odhalení. 

Havarijní pojištění může dále pokrývat škody vzniklé v důsledku živelných událostí nebo 

krádeží a vandalismu. Pojištění zmíněných rizik je možné smluvně kombinovat, případně 

ještě sjednat doplňková připojištění.  

Pojistné podvody mohou být páchány u obou případů pojištění vozidel. Dle statistik 

České asociace pojišťoven (ČAP) [15] zaujaly podvody v oblasti pojištění vozidel v roce 

2017 první místo v počtu šetřených případů. Množství šetřených případů narůstá zejména 

u povinného ručení. Prevence a odhalování těchto podvodů patří mimo jiné mezi činnosti 

zmíněné asociace pojišťoven. Prostředkem pro tuto činnost je Systém pro výměnu 

informací o podezřelých okolnostech (SVIPO), kterého se můžou účastnit všechny 

pojišťovny působící v České republice. Přístup k tomuto systému není podmíněn členstvím 

v asociaci. [16] Se zvyšující se intenzitou boje proti páchání pojistných podvodů poroste 

zároveň pravděpodobnost jejich odhalení. Úspěšnost potírání pojistných podvodů závisí 

kromě sdílení informací také na vnímavosti osob, zpracovávajících škodní události, 

k podezřelým konfiguracím. V zájmu samotných pojišťoven i spolupracujících organizací by 

mělo být prováděno pravidelné školení zaměstnanců nebo také poskytování potřebných 

informací formou odborných seminářů. [13] 
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3.3 ROZDĚLENÍ MANIPULOVANÝCH ŠKODNÍCH UDÁLOSTÍ 

Podle způsobu spáchání a charakteristických znaků jednotlivých případů lze 

manipulované škodní události rozdělit do pěti kategorií. Pro odhalování pojistných podvodů 

je toto rozdělení důležité, přestože jednotlivé typy mohou nést společné prvky. 

Úmyslně vyvolaná škodní událost 

Úmyslná nebo také smluvní škodní událost je založena na předchozí domluvě 

pachatelů, kteří mají přesně dohodnuté místo i způsob provedení kolize vozidel nebo kolize 

s dalšími objekty. Jedná se tedy o vědomé zapříčinění kolize, při které se pachatelé ze 

zásady snaží, aby při kalkulaci škod dosáhli maxima. Typicky se tak jedná o tečné kolize, 

které způsobí dobře opravitelné škody na co největší ploše vozidla, nejlépe po celé délce 

nebo i po obou bocích. Poškození karoserie nemá být u těchto kolizí příliš hluboké, aby 

nedošlo k narušení konstrukčního uspořádání dílů karoserie. Takové manipulované škodní 

události jsou běžně páchány při parkovacích manévrech. Za nejjednodušší lze považovat 

najetí do zaparkovaného vozidla. V tomto případě má být pojistné plnění provedeno 

z povinného ručení. Výjimkou nejsou ani případy, kdy vozidlo koliduje tečně se svodidly 

nebo s dalšími objekty, a pojistné plnění má být vyplaceno z havarijního pojištění. [13]  

Fingovaná škodní událost 

U tohoto typu manipulace nemuselo ve skutečnosti vůbec dojít ke kolizi mezi vozidly 

ani k nárazům do dalších objektů. Pachatelé těchto škodních událostí kolizi pouze zinscenují 

přistavením již dříve poškozených vozidel do konečných poloh na zvoleném místě. 

Předcházející poškození těchto vozidel zkrátka nebylo před škodní událostí opraveno vůbec, 

nebo bylo opraveno jen částečně. [13] 

Fiktivní škodní událost 

V tomto případě vůbec nedošlo ke kolizi vozidel a vozidla ani zúčastněné osoby na 

udávaném místě nebyly. Jedná se pouze o tzv. „případ na papíře“ nebo „papírovou 

nehodu“. Škody na vozidle poškozeného nekorespondují s poškozením vozidla údajného 

škůdce. Jsou zaznamenány také případy, kdy fiktivní škodní události vznikly ve spolupráci 

s třetí osobou, např. autoopravnou nebo znalcem. Tato kategorie je charakteristická 

„obdivuhodnou“ vynalézavostí pachatelů. [13] 

Vyprovokovaná dopravní nehoda 

Kolizí u vyprovokovaných dopravních nehod bývá dosaženo zneužitím řidičských 

chyb či nepozornosti jiných účastníků provozu. Často se vyskytujícím případem těchto 

nehod je tzv. zadní najetí na jiné vozidlo, o kterém se dnes často hovoří jako o 
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„vybrzďování“. Dále se objevují nehody při změnách jízdních pruhů nebo také nehody na 

křižovatkách, na kterých se dává přednost v jízdě zprava. [13] 

Využitá dopravní nehoda 

Jedná se o velmi časté případy, kdy k dopravní nehodě skutečně došlo, a o 

manipulaci se pachatel pokouší až v průběhu její likvidace uplatňováním předcházejících 

poškození, která nesouvisí s danou dopravní nehodou. [13] 

3.4 SOUČASNÝ STAV ŠETŘENÍ ŠKODNÍCH UDÁLOSTÍ 

Pokud je provedeno hlášení pojistného nároku, pojišťovny obvykle postupují 

obezřetně a v rámci prevence a potírání pojistných podvodů provádí šetření pojistné 

události tak, aby odhalily případné podezřelé znaky poukazující na možný pojistný podvod 

co možná nejrychleji. Tato šetření provádí specializovaná oddělení pojišťoven. Vzhledem 

k velkému objemu řešených událostí je nezbytné zajistit takový proces kategorizace, který 

jednotlivé případy ohodnotí podle typických znaků podvodného jednání. Obecný postup 

šetření pojišťovnou navrhli např. Viaene a kol. [17], zabývající se strategiemi pro 

odhalování podvodných nároků v pojištění vozidel. Podle tohoto postupu má předběžné 

šetření pojistných událostí pomoci při rozhodování, zda jsou pojistné nároky podezřelé či 

nikoli. Ty případy, které jsou shledány podezřelými, jsou postoupeny ke specializovanému 

a mnohdy velmi nákladnému vyšetřování. Jestliže je podezření potvrzeno, šetření může 

vyústit i v soudní spor. 

3.4.1 Typické znaky podvodného chování 

Pro šetření škodních událostí se jednotlivé případy a chování účastníků kategorizují 

podle znaků charakteristických pro podvody. Typickými znaky se zabývají nejen likvidátoři 

pojišťoven, ale zpracovávají je také specializované počítačové programy. Mezi podezřelé 

situace může patřit např. případ, kdy je nárok uplatněn krátce poté, co byla uzavřena 

pojistná smlouva, nebo krátce po navýšení pojistného krytí. Okamžité podezření pojišťovna 

pojme, jakmile klient ve své historii uplatnil velký počet nároků nebo klade hypotetické 

otázky týkající se vyplacení pojistného plnění a v krátké době nahlásí velmi podobnou 

škodní událost, na kterou se vyptával. Podezřelé jsou také situace, kdy je případ téměř 

„dokonalý“, tedy podložený veškerými doklady, svědectvími, a až přepečlivou fotografickou 

dokumentací. Dalším případem jsou takové nehody, ke kterým došlo v odlehlých oblastech 

beze svědků. Pokud však existují svědci nehody, podezřelým může být jejich vyhýbavé 

jednání nebo neochota vyjádřit se k případu. [18] Podobných červených praporů, na které 

pojišťovny reagují, je v tomto odvětví nespočet. Jejich kategorizace přispívá nejen 

k odhalování provedených podvodů, ale může sloužit i k predikování budoucího vývoje. 
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Chybí-li ve škodní události prvky nepředvídatelnosti a nahodilosti a naopak jsou 

odhaleny některé identifikátory podezřelých konfigurací, pojišťovny obvykle pověřují znalce 

posouzením dané věci. Znalci však mají své postupy, odlišující se od těch využívaných 

v pojišťovnách (viz níže). Obor posuzování škodních událostí, u kterých je podezření na 

manipulaci, je možné považovat za samostatný a relativně mladý obor s vlastními 

zákonitostmi, terminologií, pravidly a potřebným typem uvažování znalců, ale především 

se speciálně prováděnými nárazovými zkouškami. [19]  

Úkolem znalce je technické posouzení nehody. Jinými slovy má znalec za úkol 

posoudit, zda konkrétní poškození vzniklo v souvislosti s šetřenou dopravní nehodou, zda 

rozsah poškození odpovídá nehodovému ději, zda lze poškození přiřadit kolizním 

partnerům, a v neposlední řadě také podle charakteru poškození posoudit mechanismus 

vzniku jednotlivých poškození. Postup pro řešení pojistných podvodů znalcem navrhuje 

Tokař [20] a přehledně jej shrnul ve schématu na obr. 8. Uvedený postup zahrnuje také 

hodnocení technické přijatelnosti nehodového děje, a to i ve vztahu k jednotlivým 

účastníkům. V tomto kroku by se měl znalec zabývat například výpověďmi účastníků 

a jejich manévrováním v průběhu nehody. Přijatelnost je pak hodnocena na základě 

fyzikálních a technických zákonitostí.  

Této oblasti znalecké činnosti se věnuje řada autorů, například Rábek [13], který 

z německé literatury přejal terminologii používanou v soudní inženýrské praxi v zahraničí. 

Ne každý znalec však s touto terminologií pracuje, a protože je v České republice stále 

nedostatek odborné literatury k tomuto tématu, znalci mnohdy raději pracují se svou 

vlastní terminologií. Tento problém pojmové nejednoznačnosti, která může pochopitelně 

způsobovat určitá nedorozumění, řeší Tokař [20] vytvořením terminologie, která odpovídá 

zmíněnému postupu řešení pojistných podvodů a měla by být pro všechny uživatele 

dostatečně srozumitelná.  

V technické znalecké praxi se za účelem technického posouzení zkoumá tzv. 

kompatibilita a plauzibilita, což jsou právě termíny přebrané ze zahraniční literatury. 

Tyto pojmy však mohou vzbuzovat určité nejasnosti především proto, že shrnují celý 

postup řešení nehody do pouhých dvou kroků. Význam těchto pojmů je však možné popsat 

i českými pojmy, a sice zkoumání rozsahu poškození, charakteru poškození, 

korespondence poškození a technické přijatelnosti nehodového děje. [20] 
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Obr. č. 8 – Schéma postupu řešení pojistného podvodu znalcem [20] 

3.4.2 Kompatibilita a plauzibilita 

Kompatibilitou se rozumí souhlasnost poškození. Vzájemné uspořádání poškození 

na vozidlech si musí odpovídat, a to s ohledem na charakter a intenzitu vzniklých 

poškození. Je nutné uvažovat také tuhost jednotlivých materiálů obou kolizních partnerů. 

[13] Pro vzájemný soulad rozsahu a charakteru poškození se používá pojem 

korespondence poškození, která je např. směrová, výšková nebo hloubková. Analýza 

poškození se provádí pro každý objekt zvlášť, ale následně je nezbytné ji provést 

v souvislostech. Výstupem analýzy je posouzení, zda k poškození vozidel a dalších objektů 

vůbec mohlo na daném místě dojít. [19] [21]  

Kompatibilitu vzájemného poškození vozidel a poškozených objektů je možné dále 

rozdělit na plnou a částečnou. O plné kompatibilitě lze hovořit tehdy, jestliže jsou poškození 
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na objektech v plném souladu a můžeme je vysvětlit předestřeným střetem. V případě 

kompatibility částečné vozidlo vykazuje známky předešlých poškození, která se pachatelé 

snaží překrýt, resp. přetvořit dalším nárazem. [19] 

 Pojmem plauzibilita se rozumí posouzení prostorové a časové hodnověrnosti vzniku 

a průběhu nehody. Hodnotí se reálnost nebo nahodilost nehody, a to zejména ve vztahu 

k vylíčení průběhu nehodového děje účastníky a případně také svědky nehody. [19]  

Plauzibilitu je možné rozlišit na technickou a právní. Toto rozdělení je nezbytné 

především kvůli faktu, že znalcům nepřísluší v posudku používat argumenty vyžadující 

právní posouzení. Úkolem znalce je naopak posoudit dopravní nehodu po technické 

stránce, tedy např. posoudit dobu reakce řidiče, způsob provedených jízdních manévrů 

apod.  

3.4.3 Rozsah, charakter a korespondence poškození 

Poněkud názorněji vysvětlují postup posouzení kompatibility pojmy rozsah, 

charakter a korespondence poškození. Hodnocení rozsahu poškození při posuzování 

pojistných podvodů umožňuje určit velikost škod a výši majetkové újmy na vozidle. V rámci 

hodnocení rozsahu poškození musí znalec posoudit, zda nalezená poškození souvisí 

s vyšetřovanou nehodou. Detailním zkoumáním poškození je možné odhalit i pokusy o 

překrytí poškození vzniklého při jiné události. [20] 

S tím souvisí právě hodnocení charakteru poškození, v rámci kterého má znalec 

vytvořit popis poškození prostřednictvím příznačných znaků. Podle charakteru poškození 

je možné odhalit také záměrné použití nástrojů pro vytvoření poškození, např. v důsledku 

vandalismu. [20] Pro tyto účely je vhodná znalost základů kriminalistické mechanoskopie, 

viz níže, která se věnuje posouzení mechanismu vzniku stop. 

Pro odvození průběhu nehodového děje je nutné provést také analýzu vzájemné 

korespondence poškození, při které se hledají části zúčastněných vozidel nebo překážek, 

které způsobily poškození na zkoumaném vozidle. Na základě korespondence poškození se 

pak odvodí velikost a směr působení jednotlivých sil. Zde je možné použít např. matice 

stop nebo metodu překrytí (prolínání) snímků fotografické dokumentace. [20] [22] [23] 

3.4.4 Technická přijatelnost nehodového děje 

Pojem technická přijatelnost nehodového děje vyjadřuje posouzení nehodového 

děje na základě fyzikálních a technických zákonitostí. Pro komplexní posouzení by měl 

znalec brát v úvahu také jednání a výpovědi jednotlivých účastníků. Technická přijatelnost 

se týká také posuzování zdokumentovaných stop. [20] 
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4 ZÁKLADY KRIMINALISTICKÉ MECHANOSKOPIE 

V praxi mohou při odhalování a vyšetřování pojistných podvodů nastat situace, kdy 

je nutné zabývat se detailněji zdokumentovaným poškozením vozidel a posoudit 

zákonitosti vzniku, trvání a zániku stop, které mohly být vytvořeny nejrůznějšími nástroji. 

Zkoumáním stop a identifikací nástrojů podle stop, které vytvořily, se zabývá 

kriminalistická mechanoskopie. [24]  

Význam tohoto oboru pro soudní inženýrskou praxi spočívá ve shromažďování 

dokumentace a zkoumání stop vyskytujících se na vozidlech, nejčastěji poškození laku 

karoserie nebo skel, a v identifikaci nástrojů, kterými bylo dané poškození způsobeno. 

V tak dynamicky se rozvíjející oblasti, jako jsou pojistné podvody v souvislosti s nehodami, 

napomáhá mechanoskopie vytváření a rozšiřování komparačních databází pro zvyšování 

účinnosti potírání této trestné činnosti.  

V rámci vyšetřování nehod, potažmo škodních událostí, je právě pro znalce účelné 

seznámit se se základy mechanoskopie a poznatky využívat při posuzování charakteru 

poškození vozidel. Na základě zkoumání vzniku stop a korespondujících nástrojů může 

znalec posoudit, zda se jedná o manipulovanou událost či zda poškození skutečně vzniklo 

v souvislosti s danou nehodou.  

4.1 KLASIFIKACE MECHANOSKOPICKÝCH STOP A NÁSTROJŮ 

Kriminalistická praxe nepracuje s taxativním výčtem všech druhů 

zdokumentovaných stop. Stopy však obecně rozděluje do několika skupin a podskupin, 

a to převážně podle mechanismu vzniku. Základním dělením je obvykle rozlišení stop 

plošných (2D) a objemových (3D). Dělení objemových stop pak rozlišuje stopy statické 

a stopy dynamické. [24] 

4.1.1 Stopy statické a dynamické 

Za stopy statické jsou považovány vtisky, jako např. stopy vzniklé úderem kladiva. 

Statické stopy se však v kriminalistické praxi vyskytují méně často než stopy dynamické. 

Dynamické stopy vznikají při vzájemném působení objektů a dělí se nejčastěji na rýhy, 

sešinuté stopy a stopy zhmožděné. [24] 

Vtisky 

Stopy v podobě vtisku vznikají převážně úderem nástroje do poškozeného objektu, 

při kterém nedochází k posunu styčných ploch. Typickým příkladem takového poškození 

jsou deformace způsobené úderem kladiva (obr. 9) 
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Obr. č. 9 – Vtisky vytvořené úderem kladiva [25] [26] 

Rýhy 

Rýhy vznikají suvným pohybem nástroje, který se poškozeného objektu dotýkal 

pouze v jednom bodě. Z těchto stop není obvykle možné jednoznačně identifikovat použitý 

nástroj, obecně jsou však vytvářeny malou plochou nástrojů, tedy např. hranou předmětu. 

[24] Rýhy bývají častým příkladem stop vandalismu. Pachatelé v těchto případech 

používají jakékoli nástroje, které mají zrovna u sebe, jako jsou klíče, nůžky, pilníky nebo 

otvíráky a různé další nástroje.  

  

Obr. č. 10 – Rýha v laku karoserie vytvořená hranou nůžek [27] 
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Obr. č. 11 – Rýha v laku karoserie vytvořená klíčem [vlastní] 

Sešinuté stopy 

V zásadě se jedná o soustavy rýh. V tomto případě se však nástroj dotýká 

poškozeného objektu větší plochou, a proto vznikají pole souvislých rýh. Z hlediska 

identifikace použitého nástroje je možné tyto stopy analyzovat mnohem lépe než jednotlivé 

rýhy, protože odrážejí větší množství identifikačních znaků. [24] Na poškozených objektech 

mohou navíc ulpívat úlomky z použitého nástroje, což může identifikaci také usnadnit. Pro 

tyto účely je však nutné zabývat se také vlivem časové prodlevy mezi vznikem poškození 

a jeho dokumentací na možnost identifikace nástroje. Podstatný vliv může mít například 

působení atmosférických vlivů (déšť, sníh, atd.) nebo umytí poškozeného místa.  

  

Obr. č. 12 – Sešinutá stopa způsobená otěrem karoserie o betonový kvádr [vlastní]; 

stopa před (vlevo) a po umytí (vpravo) 
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Zhmožděné stopy 

Zhmožděné stopy jsou charakteristické tím, že nástroj působí opakovaně na totéž 

místo a vytvořené identifikační znaky se tak navzájem překrývají. U zhmožděných stop 

proto není zpravidla možné použitý nástroj jasně identifikovat. [24] 

4.1.2 Druhy nástrojů 

Nástrojem je v oboru kriminalistiky „každý předmět, který umožňuje a usnadňuje 

překonání nejrůznějších překážek, jehož použití zefektivňuje a urychluje tak páchání 

trestné činnosti“. [24, s. 205] Obvykle se nástroje rozdělují do následujících kategorií: 

Nástroje vyráběné sériově a nijak neupravované 

Jedná se o běžně dostupné nástroje, obvykle nářadí, jako např. šroubováky, kleště, 

pilky a pilníky, hasáky, dláta, kladiva nebo klíče. Tyto nástroje zanechávají typický vzhled 

stop, podle kterého je většinou možné určit skupinovou příslušnost nebo i konkrétní druh 

nástroje. V některých případech je možné nástroj ještě více specifikovat, a to např. 

určením přibližné šíře čepele nože, tvaru pilníku, apod. [24] [28] 

Nástroje vyráběné sériově, ale upravené k páchání trestné činnosti 

V tomto případě se jedná o stejné typy nástrojů jako výše, avšak různě upravené. 

Může se jednat o zkracování a zohýbání nástrojů za účelem snazšího a méně nápadného 

přenesení na místo činu nebo pro dosažení těžko přístupných míst, různé frézování, 

broušení a jiné opracování. Tyto nástroje zanechávají stopy zvláštní a už samotné určení 

skupiny nástrojů je značně komplikované. [24] [28] 

Nástroje individuálně vyrobené 

Nástroje individuálně vyrobené si pachatelé často sami nebo i s dopomocí zhotovují 

pro konkrétní a předem naplánované účely. Příkladem jsou kasařské nástroje, v souvislosti 

s vozidly pak třeba přesně tvarované dráty k otevírání automobilových zámků. Tyto 

nástroje zcela zjevně svědčí o přípravě nebo páchání trestné činnosti. [28] 

Náhodně nalezené předměty 

Tyto předměty jsou naopak běžné u předem neplánované trestné činnosti 

a v zásadě se ani nejedná o nástroje v pravém slova smyslu. Jedná se v podstatě o jakékoli 

předměty, které jsou na místě činu k dispozici (kovové i dřevěné tyče, kameny, cihly, 

apod.). [28] 
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5 PŘÍPRAVA VLASTNÍCH NÁRAZOVÝCH ZKOUŠEK 

Jedním z cílů této práce je kategorizace poškození vozidel vzniklých při kolizích 

s tuhými překážkami. Za tímto účelem bylo provedeno celkem deset nárazových zkoušek. 

Konfigurace jednotlivých střetů vycházely částečně z práce Holyszewské [27], která se 

věnovala dokumentaci poškození vzniklých kolizí dvou vozidel. To umožňuje porovnání 

poškození charakteristických pro jednotlivé kolizní partnery při obdobných střetových 

konfiguracích.  

Nárazové zkoušky byly provedeny dne 12. 9. 2018 v areálu firmy Jerex a.s. 

v Ostrovačicích u Brna, a to za účasti vedoucího této práce Ing. Stanislava Tokaře, Ph.D. 

a Ing. Romana Mikulce. 

5.1 POUŽITÉ POMŮCKY A ZÁZNAMOVÁ ZAŘÍZENÍ 

Všechny provedené zkoušky byly zdokumentovány fotoaparátem Nikon D7000. 

K tomu byla vozidla osazena několika kamerami Garmin VIRB. Jedna z kamer byla 

pro každou zkoušku vhodně umístěna na boku vozidla pro záběr průběhu střetu, zatímco 

druhá byla upevněna na čelním (pro couvání na zadním) skle. Tyto kamery umožňují 

současný záznam souřadnic, díky čemuž bylo následně možné odečíst přibližnou rychlost 

vozidla v okamžiku nárazu. Každý střet byl dále dokumentován dvěma kamerami 

umístěnými na stativech. Jednalo se o kameru Garmin shodnou s kamerami umístěnými 

na vozidle, a kameru Panasonic HC-V720. 

 

Obr. č. 13 – Příklad umístění kamery Garmin na boku vozidla [vlastní] 

Zkoušky byly snímány také pomocí dronu DJI Phantom 4. Z těchto video záznamů 

byly pořízeny také přehledové snímky pro znázornění jednotlivých střetových konfigurací.  
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Mezi použité pomůcky patřila skládací měřičská lať a barevné magnetické šipky, 

které byly připevněny na vozidla pro označení směru pokluzu.  

5.2 POPIS ZKOUŠENÝCH VOZIDEL A KOLIZNÍCH PARTNERŮ 

Nárazové zkoušky probíhaly v rámci příprav každoroční akce CrashDay, na které 

probíhá realizace nárazových zkoušek připravovaných Ústavem soudního inženýrství VUT 

v Brně. Pro účely této práce byly poskytnuty dva osobní automobily, a to automobil Škoda 

Superb III černé barvy s metalízou (obr. 14) a automobil Subaru Forester vínové barvy 

(obr. 15). Vozidlo Škoda Superb je co do barvy téměř totožné s vozidlem použitým ve 

zmíněné práci [27], což umožňuje lépe porovnat charakter jednotlivých poškození. Před 

samotnými nárazovými zkouškami byla provedena fotografická dokumentace obou vozidel, 

která je k dispozici v elektronické příloze této práce. 

 

Obr. č. 14 – Škoda Superb [vlastní] 

 

Obr. č. 15 – Subaru Forester [vlastní] 

Pro jednotlivé zkoušky byly vybrány dvě tuhé překážky. První z nich byla ocelová 

roura o průměru 150 mm (obr. 16), která byla pomocí rychloupínacích popruhů svisle 

připevněna k železnému kvádru. Takto vytvořená překážka měla představovat např. sloup 

veřejného osvětlení nebo zábradlí. Druhou překážkou byl betonový kvádr (obr. 17), který 

sloužil pro simulaci otěru o zdi, betonové pilíře, patníky apod. Použitím různých materiálů 

překážek vznikla kromě možnosti srovnání s poškozením zanechaným kolizí dvou vozidel 

také možnost porovnat stopy typické pro dané překážky. 
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Obr. č. 16 – Ocelová roura [vlastní] 

 

Obr. č. 17 – Betonový kvádr [vlastní] 

5.3 PŘEHLED ZKOUŠEK 

Pro účely této práce byly zkoušky rozděleny podle následující tabulky (tab. 1). 

Uvedené nárazové rychlosti jsou pouze orientační, protože při odečtu rychlostí z použité 

kamery může při nízkých rychlostech docházet k jistým nepřesnostem.  

Tab. č. 1 – Přehled provedených nárazových zkoušek 

zkouška vozidlo kolizní partner směr pohybu rychlost [km/h] 

1 Škoda Superb kovový sloup jízda vpřed, levý bok 10 

2 Škoda Superb kovový sloup jízda vzad, pravý bok 4 

3 Škoda Superb betonový kvádr jízda vpřed, LZ roh 7 

4 Škoda Superb kovový kvádr jízda vpřed, PZ roh 4 

5 Škoda Superb betonový kvádr nacouvání do kvádru 5 

6 Subaru Forester betonový kvádr jízda vpřed, levý bok 12 

7 Subaru Forester betonový kvádr jízda vzad, pravý bok 10 

8 Subaru Forester betonový kvádr PP roh, menší úhel 6 

9 Subaru Forester betonový kvádr LP roh, větší úhel 6 

10 Subaru Forester betonový kvádr nacouvání do kvádru 4 
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6 ANALÝZA VÝSLEDKŮ NÁRAZOVÝCH ZKOUŠEK 

6.1 NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY VOZIDLA ŠKODA SUPERB III 

6.1.1 Poškození levého boku o kovový sloup, jízda vpřed 

První nárazová zkouška byla provedena na vozidle Škoda Superb III a došlo při ní 

k simulaci tečného střetu o kovový sloup. K samotnému střetu došlo v rychlosti přibližně 

10 km/h při přímé jízdě vpřed. Tato konfigurace měla simulovat nehody vznikající 

v důsledku nepozornosti či špatného odhadu nezkušených řidičů, při kterých dochází 

k lehčím, ale rozsáhlejším odřeninám laku karoserie. To bývá zároveň mimo jiné hlavním 

cílem pachatelů úmyslně způsobených nehod. Z tohoto důvodu byl jedním ze záměrů této 

zkoušky pokus docílit co možná nejdelšího kontaktu vozidla s překážkou.  

Schematické znázornění průběhu této nárazové zkoušky je zobrazeno na obr. 18. 

Při této zkoušce došlo k poškození laku levé části předního nárazníku, levého blatníku po 

celé jeho délce, levého zpětného zrcátka, levých předních dveří a jejich kliky. Navíc došlo 

k promáčknutí blatníku. Na pneumatice levého předního kola zůstal po otěru o překážku 

nános rzi, jiná poškození však na kole nebyla. 

 

Obr. č. 18 – Schéma průběhu nárazové zkoušky č. 1 [vlastní] 

Analýza poškození 

Na obr. 19 jsou zachycena všechna poškození po střetu vozidla Škoda Superb III 

s kovovým sloupem. Žluté šipky připevněné na vozidle označují směr otěru. Červené šipky 

pak na samotném snímku ukazují na jednotlivé poškozené díly karoserie, a zelená šipka 

označuje promáčknutí.  

K prvnímu kontaktu vozidla s překážkou došlo v oblasti levého rohu předního 

nárazníku. Došlo k poškrábání laku karoserie, které tvořily sešinuté stopy na ploše 

nárazníku o výšce asi 30 cm. K největšímu otěru laku došlo v místě ohybu lemu nárazníku 

a na přechodu dílů nárazník-blatník. Směr působení otěru zepředu-dozadu je právě na 

přechodu těchto dílů nejlépe patrný. Ve směru působení otěru byl lak na náběžné hraně 

lemu nárazníku místy sedřený až na plastový podklad, což je viditelné na detailním snímku 

poškození na obr. 20. Jakmile došlo ke kontaktu překážky s levým předním blatníkem, 
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došlo k promáčknutí jeho lemu v přední části. V této části je také nejrozsáhlejší poškrábání 

laku tohoto dílu. Na druhé polovině blatníku už byly poškrábány jen hrany jeho lemování.  

K dalšímu kontaktu s překážkou došlo až na úrovni zrcátka, které bylo nárazem 

sklopeno směrem dozadu. Na zrcátku jsou právě vlivem současného sklápění patrné mírně 

zvlněné stopy otěru (obr. 22). Poškozeny byly také levé přední dveře, a to přibližně ve 

výšce 55 až 65 cm. Jednalo se však pouze o poškrábání laku karoserie, bez deformací 

promáčknutím.  Posledním kontaktním bodem byla klika levých předních dveří, poškrábaná 

na spodní hraně.  

 

Obr. č. 19 – Charakter poškození vozidla Škoda Superb III [vlastní] 

  

Obr. č. 20 – Detail poškození na přechodu dílů nárazník-blatník [vlastní] 
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Obr. č. 21 – Poškození v oblasti levých 

předních dveří [vlastní] 

 

Obr. č. 22 – Snímek poškození na levém 

zpětném zrcátku [vlastní] 

Zpětná prokazatelnost střetu s překážkou 

Ve srovnání s poškozením vzniklým kolizí dvou vozidel byla poškození v této 

nárazové zkoušce způsobena plochou sloupu bez specifických zakřivení nebo výběžků. Při 

kolizi dvou vozidel lze obvykle při analýze vzájemné korespondence poškození určit, které 

části vozidla zapříčinily příslušné poškození na vozidle druhém. V tomto případě bylo 

možné porovnat pouze výšku odřenin na vozidle s výškou stop zanechaných na ocelovém 

sloupu (obr. 23).  

 

Obr. č. 23 – Výšková korespondence poškození vozidla a stop na překážce [vlastní] 

Pokud by při zpětném hodnocení prokazatelnosti střetu nebyla k dispozici 

dokumentace kolizního partnera, bylo by ještě možné hodnotit částečky rzi, které ulpěly 

v odřeninách laku karoserie. Zde však může být hodnocení obtížnější vlivem časového 

odstupu mezi vznikem poškození a jeho posouzením. Tento časový odstup byl během 

zkoušek simulován opláchnutím poškozených míst vodou. Umytím odřených míst došlo 

k odstranění drobných šupinek laku a částeček rzi pocházejících ze sloupu (obr. 24). Tím 
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byly odstraněny identifikační znaky a posouzení poškození včetně konkrétního určení 

kolizního partnera by bylo v této fázi složité.  

  

Obr. č. 24 – Detail poškození karoserie před (vlevo) a po umytí (vpravo) [vlastní] 

6.1.2 Poškození pravého boku o kovový sloup, jízda vzad 

Druhá nárazová zkouška měla sloužit k simulaci poškození vzniklých při couvání. 

Cílem této zkoušky bylo také ověřit, zda bude možné při porovnání charakteru poškození 

rozpoznat jízdu vpřed (předchozí zkouška) a jízdu vzad.  

Průběh zkoušky je schematicky znázorněn na obr. 25. Vozidlo Škoda Superb III 

bylo k překážce přistaveno tak, aby bylo poškozeno co nejvíce stejných částí jako 

v předcházející zkoušce, avšak bez poškození zrcátka. Odhadovaná střetová rychlost byla 

v porovnání s předchozí zkouškou menší, protože řidič neměl možnost delšího rozjezdu. Ke 

kolizi tedy došlo bezprostředně po uvedení vozidla do pohybu, a to v rychlosti cca 4 km/h. 

Během přistavování vozidla došlo k poškrábání pravých předních dveří. Toto poškození 

však nebylo při vyhodnocení zkoušky uvažováno, protože nevzniklo při jízdě vzad. Bylo 

tedy hodnoceno pouze poškození pravého předního blatníku a pravého rohu nárazníku. 

Stejně jako v předchozí zkoušce došlo kromě poškrábání laku také k promáčknutí blatníku.  

 

Obr. č. 25 – Schéma průběhu nárazové zkoušky č. 2 [vlastní] 

Analýza poškození 

Na obr. 26 jsou zachycena všechna poškození, ke kterým došlo při této zkoušce. 

Ve srovnání s předchozí nárazovou zkouškou došlo k podobnému poškození karoserie, 

avšak v menším rozsahu. Při prvním kontaktu vozidla s překážkou došlo k poškrábání laku 

v zadní části pravého předního blatníku. S posuvem vozidla byl lak poškrábán po celé délce 
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hran lemu blatníku. Opět došlo k promáčknutí blatníku (označeno zelenou šipkou). Začátek 

promáčknutí je přibližně v polovině blatníku a tato deformace pokračuje téměř k jeho 

přednímu okraji. Posledním poškozeným dílem byl přední nárazník, u kterého tentokrát 

došlo k poškrábání laku pouze na jeho lemu. Na nárazníku byla ve srovnání s první 

zkouškou poškozena menší část, a to pouze z boku. Modrou šipkou je označeno poškození 

pravých předních dveří, které není předmětem této analýzy. 

 

 Obr. č. 26 – Charakter poškození vozidla Škoda Superb III [vlastní]  

Z detailních snímků poškození blatníku a nárazníku (obr. 27) je opět dobře patrný 

směr otěru vozidla o sloup. Poškozeny jsou náběžné hrany lemů jednotlivých dílů. Na 

přechodu dílů blatník-nárazník je jasně viditelné větší poškození hrany nárazníku ve směru 

otěru. Porovnání s dokumentací předchozí zkoušky dává představu o charakteristickém 

poškození hran pro každý ze směrů jízdy vozidla vůči překážce.  
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Obr. č. 27 – Snímky poškození pro určení směru otěru [vlastní] 

Zpětná prokazatelnost střetu s překážkou 

Stejně jako v první zkoušce byl simulován vliv časového odstupu mezi vznikem 

poškození a jeho hodnocením umytím poškozených míst vodou (obr. 28). I zde došlo 

pochopitelně k odstranění drobných částeček laku a rzi z kovového sloupu, avšak 

poškození je jasně patrné i po umytí. Směr otěru je identifikovatelný i po očištění 

škrábanců. Podle charakteru rýh, které jsou velmi jemné a blízko u sebe, by bez znalosti 

kolizního partnera bylo možné usuzovat na poškození způsobené překážkou s rovnou 

plochou bez výběžků či prohlubní.  

Na překážce zůstaly po kontaktu s vozidlem stopy laku (obr. 29 vlevo) ve výšce 

přibližně od 45 cm do 75 cm, což nejenom samotnou výškou, ale také množstvím 

zanechaných částeček laku odpovídá poškození na blatníku vozidla. V dolní části ocelového 

sloupu bylo možné identifikovat také stopy po otěru pneumatiky (obr. 29 vpravo). 
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Obr. č. 28 – Detail poškození karoserie před (vlevo) a po umytí (vpravo) [vlastní] 

  

Obr. č. 29 – Stopy zanechané na překážce [vlastní] 

6.1.3 Poškození levého zadního rohu o betonový kvádr, jízda vpřed 

Třetí nárazová zkouška měla napodobit manévr kolmého parkování do místa 

ohraničeného betonovým sloupkem. Jedná se o časté případy poškození vozidel 

z parkovacích domů obchodních center, při kterých dochází zejména k poškození v zadní 

části vozidla. Tyto typické nehody mohou být z části způsobeny také měnícím se designem 

automobilů, který může u moderních vozidel znesnadňovat výhled na zadní část vozidla. 

V posledních letech totiž přichází trend větších a masivnějších provedení karoserií 

ve střední a nižší třídě automobilů (zejména čím dál více oblíbené karoserie malých SUV, 

např. Škoda Karoq, Volkswagen T-Roc nebo Kia Sportage), přičemž velikost parkovacích 

pruhů zůstává stejná. 
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Během zatáčení vozidla kolem betonového kvádru došlo nejprve ke kontaktu 

v oblasti levých zadních dveří, včetně jejich kliky. Nejrozsáhlejší poškození však vzniklo na 

levém zadním blatníku, u kterého došlo také k deformaci promáčknutím. Kromě poškrábání 

laku karoserie došlo i k poškrábání poklice levého zadního kola. Manévr proběhl v rychlosti 

cca 7 km/h. Schematické znázornění průběhu této zkoušky je na obr. 30. 

 

Obr. č. 30 – Schéma průběhu nárazové zkoušky č. 3 [vlastní] 

Analýza poškození 

Během této nárazové zkoušky byly způsobeny velmi nápadné odřeniny v oblasti 

levých zadních dveří a na ně navazujícím zadním blatníku (obr. 31). Drobné oděrky byly 

také na lemu okraje nárazníku (viditelné na obr. 32). Z charakteru poškození je zřejmé, 

že povrch překážky v podobě betonového kvádru byl oproti kovovému sloupu značně 

členitý, a zanechal tak na vozidle podstatně hlubší odřeniny laku.  

Na vozidle došlo nejprve k poškrábání levých zadních dveří včetně jejich kliky. Stopy 

otěru přechází plynule na levý zadní blatník, který byl kontaktem s překážkou na několika 

místech promáčknut. Mimo poškození karoserie došlo také k drobnějším oděrkám na 

poklici levého zadního kola, avšak tyto jsou minimální. 
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Obr. č. 31 – Charakter poškození vozidla Škoda Superb III [vlastní] 

 

Obr. č. 32 – Detail poškození vozidla Škoda Superb III [vlastní] 

Z detailního snímku poškození na přechodu dílů dveře-blatník je patrný směr otěru 

zepředu dozadu, kde je viditelně více poškozena hrana blatníku. Kromě poměrně plynulých 

sešinutých stop ve směru otěru jsou v tomto místě viditelné také shluky drobných vtisků, 

které jsou na obr. 33 vpravo vyznačeny červenou přerušovanou úsečkou. Tyto vtisky byly 

způsobeny pohybem betonového kvádru v důsledku nárazu vozidla. Betonový kvádr měl 

v rozích výseče a tyto vtisky byly způsobeny jednou z jejích hran. Popisovaný pohyb 

překážky je možné pozorovat ve videu pořízeném z dronu, které je součástí elektronické 

přílohy této práce. Žlutou přerušovanou úsečkou je na obr. 33 vyznačena podobně 

vypadající linie, která však nebyla způsobena stejným způsobem. Tato linie kopíruje hranu 



43 

lemu blatníku a odlišný charakter stopy je zde způsoben pouze větším přítlakem této hrany 

na překážku.  

  

Obr. č. 33 – Detailní snímek poškození na dílech zadní dveře-blatník [vlastní] 

 

Obr. č. 34 – Detail ulpělých částeček laku a betonu na klice levých zadních dveří [vlastní] 

  

Obr. č. 35 – Snímky promáčknutí levého zadního blatníku [vlastní] 
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Zpětná prokazatelnost střetu s překážkou 

Ve srovnání s poškozením z předcházejících zkoušek, u kterých byly rýhy v lakování 

velmi jemné a blízko u sebe, je charakter poškození z třetí nárazové zkoušky velmi odlišný. 

Na vozidle zůstaly po kontaktu s betonovou překážkou silné a poměrně hluboké rýhy, 

jejichž charakter odpovídá střetu s překážkou s hrubým povrchem. Na hranách betonového 

kvádru zůstaly po nárazu vozidla nánosy laku (obr. 36). Podle výšky těchto stop laku bylo 

poškození na přechodu zadních dveří a blatníku způsobeno z větší části první hranou 

kvádru ve směru pohybu vozidla (ve výšce cca 40 až 60 cm), a poškození v oblasti nad 

lemem blatníku bylo způsobeno druhou hranou kvádru (ve výšce cca 70 až 80 cm). 

Jednotlivé shluky rýh mají mezi sebou rozestupy, které odpovídají vystouplým částem 

betonového kvádru, např. vystupujících kamínků z betonové směsi. Pokud by se jednalo o 

zmiňovaný střet se sloupky na parkovištích, lze předpokládat, že povrch překážky by byl 

podstatně hladší, než v případě této zkoušky. Poškození by byla pravděpodobně obdobná, 

ale jednotlivé rýhy by mohly být více u sebe.  

  

Obr. č. 36 – Stopy laku zanechané na hranách betonového kvádru [vlastní] 

Před umytím vzniklých poškození vodou byly škrábance zanesené nejenom 

částečkami odřeného laku, ale také prachovými částečkami z betonového kvádru. Po umytí 

poškozených míst zůstaly na vozidle velmi výrazné škrábance, ve kterých byl lak místy 

prodřený až na samotný plech karoserie. Srovnání poškození před a po umytí je na 

obr. 37. 
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Obr. č. 37 – Poškození karoserie před (vlevo) a po umytí (vpravo) [vlastní] 

6.1.4 Poškození pravého zadního rohu o kovový kvádr, jízda vpřed 

Tato nárazová zkouška měla sloužit k porovnání poškození vzniklých při stejném 

manévru jako ve zkoušce č. 3. Totožný manévr byl však tentokrát proveden kolem 

kovového kvádru. Jak je znázorněno na obr. 38, během zkoušky došlo k posunutí celého 

kvádru ve směru jízdy vozidla. Kolizní rychlost 4 km/h je v tomto případě skutečně jen 

orientační, protože v okamžiku, kdy řidič zaznamenal současný posuv kovového kvádru, 

vozidlo přibrzdil a až poté dokončil celý manévr. Výsledkem této skutečnosti jsou zvlněné 

stopy poškrábání laku karoserie. 

Během zkoušky došlo k rozsáhlejšímu poškození po celé délce pravých zadních 

dveří, prahu i blatníku. Pravý roh zadního nárazníku byl poškozen jen nepatrně. Kolize 

způsobila také promáčkliny v oblasti dveří a blatníku.  

 

Obr. č. 38 – Schéma průběhu nárazové zkoušky č. 4 [vlastní] 
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Analýza poškození 

K prvnímu kontaktu vozidla s kovovým kvádrem došlo v oblasti pravých zadních 

dveří. Bezprostředně po prvním kontaktu došlo zároveň k současnému posunutí překážky 

(obr. 40), což v kombinaci s příčným zákmitem karoserie vytvořilo zvlněné stopy v první 

polovině dveří. Poškození dveří poškrábáním je patrné téměř po celé jejich ploše, a to až 

do výšky přibližně 85 cm. Poškrábány byly především vyvýšené hrany jednotlivých dílů 

karoserie. Došlo však také k lehkým promáčklinám, které jsou na obr. 39 vyznačeny 

zelenými šipkami. S dalším pohybem vozidla došlo ještě k poškození pravého zadního 

blatníku. Poškození blatníku vykazuje podobné znaky, jako ve zkouškách č. 1 a 2, tedy 

jemné rýhy s malými mezerami. Směr otěru je opět nejlépe viditelný na přechodu dílů 

dveře-blatník, kde byla více poškozena náběžná hrana blatníku, zatímco zadní hrana dveří 

zůstala téměř neponičena. 

 

Obr. č. 39 – Charakter poškození vozidla Škoda Superb III [vlastní] 

   

Obr. č. 40 – Znázornění posunutí kovového kvádru v průběhu zkoušky č. 4 [vlastní] 

Na detailnějších snímcích poškození dveří je možné všimnout si kromě zvlněných 

stop také vtisku se současným přerušením stop (obr. 42). Tento vtisk byl způsoben hranou 

kovového kvádru, a to pravděpodobně v důsledku zabrzdění vozidla v průběhu manévru. 

Okolní rýhy jsou mírně zvlněné, ale ve srovnání s otěrem o kovový sloup nejsou zanešené 

částečkami rzi.  
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Obr. č. 41 – Snímek poškození pravých zadních dveří [vlastní] 

 

Obr. č. 42 – Detailní snímek poškození v horní polovině pravých zadních dveří [vlastní] 

V dolní polovině dveří kopíruje poškrábání laku karoserie vnitřní výztuhu zadních 

dveří (obr. 43). V této části se dveře přes tuto výztuhu nemohly promáčknout tak, jak 

tomu bylo v jejich horní polovině, a proto došlo k výraznějšímu poškození. I zde je však 

patrné mírné zvlnění stop. Na fotografii jsou opět vyznačeny vtisky od hrany kvádru 

způsobené v okamžiku zabrzdění vozidla.  
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Obr. č. 43 – Detail poškození v oblasti výztuhy dveří [vlastní] 

V průběhu zkoušky byl poškozen také výlis ve spodní části pravých zadních dveří 

(obr. 44). Na začátku stop je znatelné jejich zvlnění, které co do délky odpovídá zvlnění 

na zbylých částech dveří. I zde je vyznačený vtisk, který vznikl stejným způsobem jako 

výše vyznačené vtisky, tedy hranou překážky v okamžiku zabrzdění vozidla.  

 

Obr. č. 44 – Detail poškození v dolní části dveří [vlastní] 

Směr otěru zepředu dozadu je možné určit na přechodu dílů zadní dveře-blatník 

(obr. 45), kde je (podobně jako v předchozích zkouškách) více poničena přední hrana 

blatníku. V ohybu spodní části blatníku došlo navíc k menšímu promáčknutí. Na samotném 

blatníku je pak možné pozorovat obdobná poškození, jaká byla na blatnících v prvních dvou 

provedených zkouškách (obr. 46). Nejvýraznější poškození na blatníku bylo v oblasti jeho 

lemu, a to po celé jeho délce. Rýhy na hranách lemu jsou poměrně jemné a velmi blízko u 

sebe, což odpovídá materiálu překážky.  
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Obr. č. 45 – Poškození na přechodu dílů 

dveře-blatník [vlastní] 

 

Obr. č. 46 – Poškození pravého zadního 

blatníku [vlastní] 

Zpětná prokazatelnost střetu s překážkou 

Poškození vzniklá při této zkoušce byla způsobena pouze hranou kovového kvádru. 

Na vozidle nebyly pozorovány žádné stopy rzi z kvádru. Na hraně kvádru byly sice stopy 

sedřeného laku (obr. 47 vlevo), nicméně vzhledem k rovnému povrchu překážky by 

provedení výškové korespondence poškození nemělo velký význam. Jediná tvarově odlišná 

stopa se nacházela ve výšce přibližně 30 cm (obr. 47 vpravo). Tato stopa laku odpovídá 

poškození v úrovni výlisu v dolní části pravých zadních dveří. 

  

Obr. č. 47 – Stopy laku zanechané na hraně kovového kvádru [vlastní] 

Pokud by při obdobné nehodě nebyl známý kolizní partner, podle charakteru 

poškození by bylo možné usuzovat na překážku bez vyčnívajících částí nebo prohlubní. 

Zvlnění stop poukazuje na možný posun překážky nebo změnu rychlosti jízdy vozidla 

v průběhu kontaktu, a zmíněné vtisky na ostré hrany překážky. Po umytí poškozených míst 
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vozidla vodou byly odstraněny částečky sedřeného laku, ale všechna poškození zůstala 

viditelná, viz obr. 48. 

  

Obr. č. 48 – Poškození karoserie před (vlevo) a po umytí (vpravo) [vlastní] 

6.1.5 Poškození pravého zadního rohu nacouváním na betonový kvádr 

Při páté nárazové zkoušce došlo k nacouvání vozidla Škoda Superb pravým zadním 

rohem na betonový kvádr. Tento typ nehod patří také k velmi častým případům poškození 

vozidel během parkování a bývá způsobený špatným odhadem vzdálenosti za vozidlem. 

Výhled šikmo vzad je totiž u většiny moderních aut nedostatečný a vybavení vozidla 

kamerovým parkovacím systémem ne každému pomáhá v prostorové orientaci.  

Manévr (obr. 49) byl zahájen couváním na betonový kvádr s natočenými koly. Po 

zaznamenání konečné polohy vozidla vzhledem k překážce řidič s vozidlem vyjel směrem 

vpřed. Poškozen byl zadní nárazník na pravém zadním rohu a plastový kryt pravého 

zadního světla.  

 

Obr. č. 49 – Schéma průběhu nárazové zkoušky č. 5 [vlastní] 
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Analýza poškození 

Při páté nárazové zkoušce nedošlo k žádnému tvarově rozsáhlému poškození 

(obr. 50). Poškozen byl pravý roh zadního nárazníku a jen malá část plastového krytu 

zadního světla. Po nacouvání vozidla Škoda Superb III na betonový kvádr došlo 

k promáčknutí rohu nárazníku, což způsobilo odřeniny laku ve tvaru připomínajícím kruh. 

Tato deformace však nebyla trvalá a nárazník se po výjezdu vozidla z konečné polohy vrátil 

do původního stavu. Vzájemná poloha vozidla a překážky je zachycena na fotografiích na 

obr. 51.  

  

Obr. č. 50 – Charakter poškození vozidla Škoda Superb III [vlastní] 

  

Obr. č. 51 – Konečná poloha vozidla Škoda Superb III [vlastní]  
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V některých místech došlo k úplnému prodření laku až na plastový podklad 

nárazníku. Tyto plochy jsou patrné zejména v horní polovině poškození (obr. 52). Další 

výrazné odřeniny se nacházely v místě hran ohybů nárazníku. Na detailním snímku 

poškození plastového krytu zadního světla jsou patrné dva druhy poškození. V pravém 

rohu došlo k odštípnutí malého kousku plastu. Na plastovém krytu je viditelná také 

prasklina a menší odřenina. Vlivem otěru plastového krytu o betonový kvádr došlo navíc 

k natavení tohoto plastu a jeho zachycení na betonu (obr. 53).    

  

Obr. č. 52 – Detail poškození nárazníku a světla [vlastní] 

 

Obr. č. 53 – Stopy laku a nataveného plastu na betonovém kvádru [vlastní] 

Zpětná prokazatelnost střetu s překážkou 

Po prohlédnutí stop zanechaných na betonovém kvádru bylo možné jasně 

identifikovat, které části vozidla zanechaly jednotlivé stopy (obr. 54). Kromě zbytků plastu 

z krytu zadního světla byly na překážce viditelné také stopy laku a pravděpodobně i plastu 

z nárazníku. Jednotlivé linie těchto otěrových stop výškově odpovídají nejvíce poškozeným 

částem nárazníku.  
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Obr. č. 54 – Výšková korespondence poškození a stop na betonovém kvádru [vlastní] 

  

Obr. č. 55 – Poškození karoserie před (vlevo) a po umytí (vpravo) [vlastní] 

6.2 NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY VOZIDLA SUBARU FORESTER 

6.2.1 Poškození levého boku o betonový kvádr, jízda vpřed 

Šestá nárazová zkouška už proběhla s vozidlem Subaru Forester. Stejně tak jako 

v první zkoušce s vozidlem Škoda Superb byl proveden tečný střet, tentokrát však 

s betonovým kvádrem. Vozidlo Subaru Forester bylo v porovnání se zcela novým vozidlem 

Škoda v horším stavu a některé části karoserie byly narušeny korozí (zejména zadní 

blatníky). Tato poškození byla před zkouškami zaznamenána v předstřetové 

fotodokumentaci, která je k dispozici v elektronické příloze této práce.  
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Tečný střet (obr. 56) proběhl v rychlosti cca 12 km/h a poškození vzniklo téměř po 

celé délce vozidla. Kromě poškození laku došlo také k pozohýbání některých dílů karoserie. 

Tyto ohyby byly nejmarkantnější na přechodech mezi jednotlivými díly. Konkrétně došlo 

k poškození obou blatníků na levé straně vozidla, přičemž největší poškození bylo na jejich 

lemech, dále došlo k poškození na rozhraní blatníků a dveří, a také k plošným škrábancům 

na předních i zadních dveřích. Nejhlubší odřeniny laku byly opět na přechodech 

jednotlivých dílů a poněkud jemnější v jejich středech, k čemuž zjevně došlo v důsledku 

propružení plechu ve střední části dílů a naopak malého propružení na krajích těchto dílů, 

kde je plech přehnutý a tudíž také tužší. Shodný typ manévru, jaký byl proveden při první 

nárazové zkoušce, umožnil následné srovnání poškození vzniklého otěrem o kovovou 

překážku se stopami od betonového kvádru.  

 

Obr. č. 56 – Schéma průběhu nárazové zkoušky č. 6 [vlastní] 

Analýza poškození 

Stejně tak jako v nárazové zkoušce č. 1 bylo cílem této zkoušky dosáhnout co 

možná nejrozsáhlejšího poškození. Ve srovnání se zkouškou provedenou s vozidlem Škoda 

Superb se u vozidla Subaru Forester podařilo vytvořit poškození téměř po celé jeho délce. 

Poškozená místa jsou vyznačena na obr. 57, kde červené šipky opět ukazují na poškrábání 

jednotlivých dílů a zelené šipky na promáčknutí. Vozidlo Subaru Forester mělo po celém 

svém obvodu v dolní části vozidla plastové nárazníky a ochranné panely (lišty). Na těchto 

dílech došlo k minimálnímu poškození poškrábáním, a to pouze na vystouplých částech. 

 

Obr. č. 57 – Charakter poškození vozidla Subaru Forester [vlastní] 
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Obr. č. 58 – Charakter promáčknutí levého předního blatníku vozidla Subaru Forester 

[vlastní] 

Kromě viditelného poškrábání po celé délce lemu blatníku došlo také k jeho 

promáčknutí. K promáčknutí blatníku sice došlo i u vozidla Škoda Superb, zde byl však 

charakter promáčknutí poněkud odlišný. Rozdíl je patrně způsobený odlišným tvarem, 

materiálem, ze kterého byl blatník vyroben, a nepochybně také stářím vozidla. Deformace 

promáčknutím je viditelná na celém lemu blatníku, a má charakter většího počtu menších 

prohlubní (obr. 58). K poškození laku poškrábáním došlo zejména na vyvýšených místech 

tohoto promáčknutí. Jednotlivé rýhy mají hrubou strukturu a v některých z nich zůstávaly 

vydřené hobliny laku (např. obr. 59). Nejvíce byly opět poškrábány hrany lemu blatníku. 

Na konci tohoto dílu došlo naopak k výraznému promáčknutí plechové i plastové části 

směrem dovnitř. Vlivem tohoto promáčknutí došlo k velmi výraznému poškození hrany 

levých předních dveří (obr. 61, 62). 

 

Obr. č. 59 – Detail povrchu poškození na levém předním blatníku [vlastní] 
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Obr. č. 60 – Snímek poškození levého 

předního blatníku [vlastní] 

 

Obr. č. 61 – Snímek poškození na 

přechodu dílů blatník-dveře [vlastní] 

  

Obr. č. 62 – Detail poškození hrany levých předních dveří [vlastní] 

Ve střední části vozidla došlo k plošnému poškrábání laku po celé délce levých 

předních dveří (obr. 63). Tyto rýhy jsou poměrně hluboké, avšak ve srovnání 

s poškozením laku vzniklým ve zkoušce č. 3 jsou mnohem tenčí. Překážka byla sice v obou 

zkouškách stejná, ale v tomto případě byla v kontaktu s vozidlem plocha stěny betonového 

kvádru a ne jen jeho roh.  
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Obr. č. 63 – Poškození v oblasti předních a zadních dveří [vlastní] 

Na přechodu předních a zadních dveří došlo k dalšímu promáčknutí karoserie 

(obr. 63). Samotné promáčknutí plechu není nijak významně hluboké, avšak v místě 

závěsu levých zadních dveří došlo navíc ke shrnutí plechu na hraně těchto dveří. To je lépe 

patrné z obr. 64, kde je poškození zachyceno před a po umytí vodou. Během jízdy vozidla 

pravděpodobně došlo působením překážky k zapružení plechu levých předních dveří a jeho 

promáčknutím byl vytvořen prostor, do kterého se mohl zaklínit kamínek z betonové směsi 

kvádru a způsobit toto poškození na zadních dveřích. Většina kamínků na rohu kvádru 

(obr. 66) se však v důsledku nárazu vydrolila a konkrétní bod na překážce, který toto 

poškození způsobil, nebylo možné dohledat. 

  

Obr. č. 64 – Detail poškození na přechodu předních a zadních dveří před (vlevo) a po 

umytí (vpravo) [vlastní] 

Na obr. 65 je vyznačena výška přibližně 73 cm, která odpovídá výšce poškození 

hrany zadních dveří. Na stěně kvádru ulpěly částečky laku vozidla (viditelné jako fialové 

pruhy). Kromě stop laku bylo možné identifikovat také stopy rzi z levého zadního blatníku 

vozidla ve výšce cca 70 cm, a také stopy otěru pneumatiky levého předního kola, které 
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jsou vyznačeny zelenou přerušovanou úsečkou. Na samotném kole jsou stopy otěru patrné 

na obr. 60 výše. 

 

Obr. č. 65 – Stopy na betonovém kvádru 

[vlastní] 

 

Obr. č. 66 – Detail rohu betonového 

kvádru [vlastní] 

 

Obr. č. 67 – Poškození levého zadního blatníku [vlastní] 

Levý zadní blatník byl méně promáčknutý než přední blatník, avšak poškrábání laku 

bylo významnější (obr. 67). Na přední hraně blatníku je možné identifikovat směr otěru 

zepředu dozadu. Lak byl poškrábán po celé délce lemu blatníku a rýhy byly zaneseny 

prachovými částečkami z betonového kvádru. V zadní části blatníku byl odtržen 

pryžokovový lemovací profil. V této části se také v místech narušených korozí úplně 

odloupal lak.  
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Zpětná prokazatelnost střetu s překážkou 

Poškození zanechaná na vozidle po střetu s betonovým kvádrem odpovídají svým 

charakterem této překážce. Rýhy v laku karoserie jsou poměrně hluboké a nápadné i po 

umytí vodou (obr. 68). Podle poškození hran jednotlivých dílů by bylo možné prokázat 

také směr jízdy vozidla vpřed. Jízdě vpřed by odpovídaly také výraznější promáčkliny 

v přední části vozidla a odřenina plastového krytu levého zpětného zrcátka. Vzhledem 

k plynulosti stop, které nebyly přerušované ani zvlněné, by bylo možné usuzovat také na 

svižnější jízdu vozidla. Stopy zanechané na betonovém kvádru byly také rovné 

a odpovídaly nejvíce poškozeným částem na vozidle. Znatelné byly především nánosy laku 

a rzi, podle kterých bylo možné identifikovat kontakt zadního blatníku vozidla s překážkou. 

Střet vozidla s betonovým kvádrem dokládá také stopa otěru pneumatiky na ploše kvádru.  

 

Obr. č. 68 – Poškození karoserie před (nahoře) a po umytí (dole) [vlastní] 

6.2.2 Poškození pravého boku o betonový kvádr, jízda vzad 

Pro další srovnání, a to jak směru otěru, tak charakteru poškození způsobeného 

různými materiály překážek, byla provedena zkouška jízdy vzad s nárazem do betonového 

kvádru (obr. 69). K tečnému střetu s kvádrem došlo v rychlosti vozidla cca 10 km/h 

a vozidlo bylo opět poškozeno téměř po celé své délce. Kromě poškrábaných blatníků, 

předních i zadních dveří na pravé straně vozidla a promáčklin došlo také k poničení pravého 

zpětného zrcátka. To se při couvání vyvrátilo o kvádr směrem k přední části vozidla 

a samotné zrcátko se roztříštilo. Na lemu zadního blatníku, který byl značně narušen 

korozí, došlo k úplnému odloupání narušeného laku a odtržení pryžokovového lemovacího 

profilu.  
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Obr. č. 69 – Schéma průběhu nárazové zkoušky č. 7 [vlastní] 

Analýza poškození 

Poškození, ke kterým došlo při této zkoušce, jsou v zásadě obdobná jako poškození 

z šesté nárazové zkoušky. Na obr. 70 jsou vyznačena místa s největším poškozením. Při 

prvním kontaktu vozidla Subaru Forester s překážkou došlo k promáčknutí pravého 

zadního blatníku. Na videu pořízeném z dronu bylo možné sledovat mírné rozkmitání 

betonového kvádru v důsledku nárazu zadní části vozidla. Toto rozkmitání následně trvalo 

po celou dobu kontaktu vozidla a překážky a pravděpodobně bylo také jednou z příčin 

neobvyklého charakteru poškození na přechodech mezi jednotlivými díly karoserie (viz 

dále).  

 

Obr. č. 70 – Charakter poškození vozidla Subaru Forester [vlastní] 

Na pravém zadním blatníku (obr. 72) vznikla deformace plechu promáčknutím, kde 

jsou také patrné hluboké rýhy s hrubým povrchem. V porovnání s předchozí zkouškou 

vzniklo mnohem více ploch, na kterých byly úplně sedřeny všechny vrstvy laku. Nárazem 

opadala část blatníku narušená korozí, čímž byla odhalena vložka podběhu, a stopy rzi 

následně ulpěly na betonovém kvádru. V přední části blatníku došlo k další deformaci 

promáčknutím. Na přechodu mezi blatníkem a pravými zadními dveřmi byly silně 

poškrábány hrany obou dílů, což by mohlo být problematické při určování směru otěru. 

Ten by bylo možné určit na základě rozptylu prachových částic z betonového kvádru.  

Na blatníku bylo také možné identifikovat drobné vtisky, které dokládají rozkmitání 

betonového kvádru. Tyto vtisky jsou vyznačeny v obr. 71 žlutými šipkami a byly 

pravděpodobně způsobeny hranou betonového kvádru.  
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Obr. č. 71 – Poškození pravého zadního blatníku [vlastní] 

  

Obr. č. 72 – Detailní snímky poškození pravého zadního blatníku [vlastní] 

Současným působením rozkmitaného betonového kvádru a zapružením plechu 

pravých dveří došlo ke zvláštnímu poškození na přechodu zadních a předních dveří 

(obr. 73). Směr otěru bývá obvykle nejlépe identifikovatelný na přechodu jednotlivých 

dílů. V případě této zkoušky však došlo k poškození, které svým charakterem odporuje 

teorii poškození náběžných hran. Došlo k výraznému poškrábání přední hrany pravých 

zadních dveří, přestože by při jízdě vzad mělo dojít k většímu poškození na zadní hraně 

předních dveří. Přední hrana zadních dveří se díky podepření hrany dveřními závěsy 

projevuje jako tužší místo na karoserii, a proto je poškozena otěrem více, než navazující 

hrana předních dveří, které zde mohou částečně uhýbat v rozsahu pružného uložení 

v těsnění dveřního otvoru. Situaci v okamžiku kontaktu této části vozidla s překážkou 

částečně objasňuje video pořízené z kamery připevněné na boku vozidla, na kterém je 

viditelné protlačení předních dveří směrem dovnitř. Tento pohyb byl pravděpodobně 

způsoben tlakem kvádru na vystouplou hranu plastového nárazníku v dolní polovině dveří. 

Hrana tohoto plastového dílu je totiž na svém kraji obroušená výrazněji než ve zbylých 

částech (vyznačeno červenou šipkou). Detail poškození hrany zadních dveří s porovnáním 

místa před a po umytí vodou je na obr. 74. 
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Obr. č. 73 – Poškození v oblasti zadních a předních dveří [vlastní] 

  

Obr. č. 74 – Detail poškození na přechodu zadních a předních dveří před (vlevo) a po 

umytí (vpravo) [vlastní] 

Pravý přední blatník byl poškrábán po celé délce lemu (obr. 75). K promáčknutí 

došlo pouze v jeho zadní části. Na přechodu mezi hranou předních dveří a blatníkem došlo 

k podobné situaci jako na přechodu zadních a předních dveří. Lak na přední hraně dveří 

byl poškozen, zatímco zadní hrana blatníku zůstala nepoškozena. V těchto částech 

karoserie však nedošlo ke zvýšenému tlaku na plastové lišty, který by mohl způsobit 

zatlačení blatníku směrem dovnitř. Netypické poškození přední hrany dveří mohlo být 

způsobeno například vyvýšeným prolisem plechu v této části a současným přítlakem 

rozkmitaného betonového kvádru.  
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Obr. č. 75 – Poškození pravého předního blatníku [vlastní] 

Zpětná prokazatelnost střetu s překážkou 

Vzhledem k problematickému určení směru jízdy vozidla podle poškození na 

hranách jednotlivých dílů by bylo možné určit směr podle rozptylu prachových částic na 

poškozených místech. Umytím poškozených míst vodou byl však odstraněn tento jemný 

prach nanesený na karoserii a tím byla zároveň odstraněna většina markantů dokládající 

směr pohybu na vozidle.  

Na jízdu vzad by bylo možné usuzovat ještě podle větší deformace v zadní části 

vozidla, kde došlo k nejprudšímu nárazu. Při porovnání s předchozí zkouškou, ve které byla 

shodná konfigurace provedena při jízdě vpřed, byla místa prvního kontaktu také více 

deformovaná.  

Na betonovém kvádru zůstaly po kontaktu s prorezavělou částí pravého zadního 

blatníku nánosy rzi ve výšce přibližně 70 až 80 cm (obr. 76). Přestože byla na ploše kvádru 

stopa rzi z předchozí zkoušky, pravý zadní blatník vozidla Subaru Forester byl mnohem 

více narušený a tuto stopu přetvořil. Na hraně kvádru zůstaly kromě stop rzi také drobné 

úlomky zpráchnivělého blatníku. Většina úlomků však opadala na zem pod betonový kvádr.  
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Obr. č. 76 – Výšková korespondence poškození a stop [vlastní] 

6.2.3 Poškození pravého předního rohu, menší nájezdový úhel 

Konfigurace následujících dvou zkoušek vycházely z práce Holyszewské [27], která 

srovnávala vliv rozdílného nájezdového úhlu na vznik charakteristického poškození dvou 

vozidel. V této zkoušce narazilo vozidlo do betonového kvádru pod menším úhlem, přibližně 

15°. Na vozidle Subaru Forester vznikla poškození podobného rozsahu jako na vozidle 

Škoda Fabia III ve zmiňované práci, avšak vzájemné srovnání je poněkud obtížnější kvůli 

faktu, že je vozidlo Subaru opatřeno předsazenými plastovými nárazníky odlišné 

konstrukce (z vcelku poddajného plastu), než mělo vozidlo Škoda Fabia ve shodné zkoušce 

Holyszewské. V nárazové rychlosti přibližně 6 km/h došlo především k ne příliš hlubokým 

škrábancům na pravém rohu předního nárazníku, na přední části pravého blatníku, a také 

na masce a pravém předním světlometu. Schematický průběh zkoušky je znázorněn na 

obr. 77. 

 

 

Obr. č. 77 – Schéma průběhu nárazové zkoušky č. 8 [vlastní] 
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Analýza poškození 

Při nárazu vozidla do betonového kvádru došlo při této zkoušce nejprve k poškození 

pravého rohu předního nárazníku (obr. 78). Plastový nárazník se při tomto kontaktu 

s překážkou mírně promáčkl a došlo k jeho poškrábání. Deformace nárazníku však byla 

pouze elastická. Vzápětí byla poškozena také malá část masky vozidla pod pravým předním 

světlometem. Konec této části se nárazem uvolnil ze svého upevnění a došlo zde 

k plošnému sedření laku až na samotný podklad. Poškrábání je patrné i na přiléhajícím 

rohu světlometu. Zde je však poškození pouze povrchové a nedošlo k prasknutí plastového 

krytu. K dalšímu poškození došlo na pravém předním blatníku, kde magnetické měřítko 

připevněné na vozidle vyznačuje přibližný konec poškození z této nárazové zkoušky. Dále 

už se na blatníku nacházelo poškození ze zkoušky předcházející. 

  

Obr. č. 78 – Charakter poškození vozidla Subaru Forester [vlastní] 

Rýhy vzniklé na blatníku (obr. 79) jsou poměrně blízko u sebe, což odpovídá 

situaci, kdy je poškození vytvářeno otěrem o plochu betonového kvádru a ne o jeho roh. 

Směr otěru, který je vyznačen žlutými magnetickými šipkami připevněnými na vozidle, 

bylo možné určit na náběžné hraně lemu blatníku. Na této hraně bylo poškození laku hlubší 

než na ostatních částech blatníku.  
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Obr. č. 79 – Detail poškození pravého předního blatníku a masky [vlastní] 

Na plastovém nárazníku jsou v jeho přední části patrné přerušované shluky rýh. 

V rýhách na horním ohybu nárazníku ve výšce přibližně 55 cm ulpěly kromě prachových 

částeček z betonového kvádru také částečky laku, které byly nanesené na stěně kvádru 

z předchozích zkoušek (obr. 80).  

  

Obr. č. 80 – Poškození pravého rohu plastového nárazníku [vlastní] 

Zpětná prokazatelnost střetu s překážkou 

Poškození vzniklá při této nárazové zkoušce nebyla nijak významně rozsáhlá, což 

zároveň odpovídá menšímu nájezdovému úhlu. Ve vzniklých rýhách neulpělo velké 

množství prachových částeček a po umytí poškozených míst vodou (obr. 81) byly 

odstraněny i zbytky laku přeneseného na nárazník z betonového kvádru. V případě 

dokazování střetu s překážkou až po umytí vozidla by vzniklá poškození bylo možné 

přisuzovat překážce s ne zcela hladkým povrchem. Nejednalo se sice o tak silné a hluboké 

rýhy, jaké způsobil roh betonového kvádru v předchozích zkouškách, přesto však bylo 

možné odlišit na poškozených plochách některé hlubší rýhy. Tento typ poškození odpovídá 

kontaktu vozidla s plochou betonového kvádru. Při kontaktu s rovnou plochou kovových 

překážek by poškození bylo méně strukturované. 



67 

  

Obr. č. 81 – Poškození karoserie před (vlevo) a po umytí (vpravo) [vlastní] 

Na samotném betonovém kvádru pravděpodobně také ulpěly stopy laku po této 

zkoušce. Po srovnání fotografií z této a předchozí zkoušky však nebyly nalezeny jasně 

viditelné stopy, které by bylo možné prokazatelně přiřadit právě k posuzovanému 

poškození vozidla.  

6.2.4 Poškození levého předního rohu, větší nájezdový úhel 

Tato zkouška proběhla pod větším nájezdovým úhlem než zkouška předcházející, 

a to přibližně 35°, přičemž přibližná rychlost v okamžiku střetu však byla shodná 

s předchozí zkouškou, tedy cca 6 km/h. Poškozeny byly tytéž části vozidla. Rozdílná však 

byla míra deformace jednotlivých dílů. Plastový nárazník byl na levém rohu značně 

promáčknutý. K deformaci promáčknutím došlo také v přední části poškozeného blatníku. 

Vzhledem k tomu, že se vzniklé poškození na blatníku překrývalo s poškozením 

z předcházejících zkoušek, vyhodnocovaná oblast byla ohraničena pravoúhlým 

magnetickým měřítkem. Po následném srovnání fotografií však nové poškození 

nedosahovalo až tak daleko. Schematicky je průběh této zkoušky znázorněn na obr. 82. 

 

Obr. č. 82 – Schéma průběhu nárazové zkoušky č. 9 [vlastní] 

Analýza poškození 

Vlivem většího nájezdového úhlu došlo v porovnání se zkouškou č. 8 k plastické 

deformaci levého rohu předního nárazníku. Tato deformace promáčknutím je dobře 

viditelná z obr. 83, kde je vyznačena zelenými šipkami. Oproti předchozí zkoušce byl však 
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nárazník méně poškrábán. Větší nájezdový úhel ovlivnil také polohu poškození plastového 

krytu levého světlometu, na kterém jsou sice co do charakteru patrné podobné škrábance, 

ale jsou na větší ploše a spíše z jeho přední strany. Na okraji poškozené části masky došlo 

opět k jejímu odtržení. Další kontakt vozidla a překážky je patrný v přední části blatníku, 

kde došlo k další deformaci promáčknutím. Lak byl na blatníku poškrábán zejména 

v oblasti jeho dolní hrany, ale také na ohybech promáčkliny. Na lemu blatníku už se nové 

škrábance začínají překrývat s těmi vzniklými v šesté nárazové zkoušce.  

  

Obr. č. 83 – Charakter poškození vozidla Subaru Forester [vlastní] 

Místem prvního kontaktu byla hrana otvoru pro přední mlhové světlo v plastovém 

nárazníku, jak je naznačeno na obr. 84. V tomto místě je materiál tužší a působením tlaku 

došlo ke zmiňovanému promáčknutí. Následně došlo k protlačení plastu směrem nahoru, 

což vytvořilo vyboulení dotýkající se masky pod levým světlometem.  

  

Obr. č. 84 – Detail poškození levého předního rohu vozidla Subaru Forester [vlastní] 
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Maska (obr. 85) byla poškozena ve stejné části jako v předchozí zkoušce, ale 

nedošlo k plošnému sedření laku. Škrábance jsou sešikmené směrem dolů a dozadu. Na 

blatníku byla nejvíce poškrábána hrana v jeho dolní části. Toto poškození navazuje 

v oblasti lemu blatníku na poškození z šesté zkoušky.   

 

Obr. č. 85 – Detail poškození levého předního blatníku, světlometu a masky [vlastní] 

Zpětná prokazatelnost střetu s překážkou 

Ani v této zkoušce nebylo možné prokazatelně identifikovat stopy zanechané na 

ploše betonového kvádru. Vodítkem pro určení kolizního partnera by byly hrubé škrábance 

na plechových částech karoserie, přičemž zde platí stejné závěry jako v předchozí zkoušce. 

Tvarově rozsáhlejší poškození bylo způsobeno větším nájezdovým úhlem.  

6.2.5 Poškození pravého zadního rohu nacouváním na betonový kvádr 

Poslední nárazová zkouška probíhala totožným způsobem jako pátá zkouška 

provedená s vozidlem Škoda Superb III a vytvořila tak další srovnávací případ. Přestože 

byla nárazová rychlost pouze cca 4 km/h, odlišná konstrukce nárazníku vozidla Subaru se 

opět projevila výrazným promáčknutím plastové části. K tomu byl poškozen plastový kryt 

pravého zadního světla a jen malá rohová část pravého zadního blatníku. Schéma průběhu 

nárazové zkoušky je znázorněno na obr. 86. 

 

Obr. č. 86 – Schéma průběhu nárazové zkoušky č. 10 [vlastní] 
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Analýza poškození 

Přehled veškerých poškození vzniklých při této zkoušce je patrný na obr. 87, kde 

je magnetickým měřítkem připevněným na vozidle vyznačen konec poškození. Vzájemná 

poloha vozidla a překážky v konečné poloze je zachycena na obr. 88. 

  

Obr. č. 87 – Charakter poškození vozidla Subaru Forester [vlastní] 

  

Obr. č. 88 – Konečná poloha vozidla Subaru Forester [vlastní] 
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Nárazem vozidla do překážky vznikla plastická deformace pravého rohu plastového 

zadního nárazníku (obr. 89). Na této promáčklině došlo k poškrábání téměř celého 

povrchu, největší poškození je však patrné na hranách ohybů. Na ploše vtlačené dovnitř 

bylo možné identifikovat přerušované shluky rýh, které se podobaly těm vzniklým na 

předním nárazníku ve zkoušce č. 8. Stejně tak v rýhách ulpěly zbytky laku vozidla 

nanesené na betonovém kvádru.  

V dolní části pravého zadního světla byl poškrábán plastový kryt, který navíc také 

popraskal. Nedošlo však k natavení tohoto plastu jako ve zkoušce č. 5 a ani na betonovém 

kvádru po něm nebyly nalezeny žádné stopy. 

  

Obr. č. 89 – Detail poškození nárazníku a pravého zadního světla [vlastní] 

Zpětná prokazatelnost střetu s překážkou 

Na samotném betonovém kvádru nebyly po srovnání se snímky z předchozích 

zkoušek nalezeny žádné stopy, které by prokazovaly střet vozidla Subaru Forester 

s překážkou. Charakter poškození výše zmíněných částí vozidla je však možné 

jednoznačně přiřadit ke zkoušenému manévru, tedy nacouvání na plochu betonového 

kvádru. Na plastovém nárazníku vznikly obdobné rýhy jako v některých předchozích 

zkouškách, což by při zpětném dohledávání typu překážky mohlo naznačovat střet 

s překážkou s hrubým povrchem. Na nárazníku opět ulpěly také zbytky laku z předchozích 

zkoušek. Tyto stopy včetně prachových částic však byly snadno odstraněny umytím vodou, 

a v takovém případě by bylo bez znalosti kolizního partnera následně možné určit opravdu 

pouze obecnou skupinu možných překážek.  
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Obr. č. 90 – Poškození karoserie před (vlevo) a po umytí (vpravo) [vlastní] 
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7 VYHODNOCENÍ NÁRAZOVÝCH ZKOUŠEK, SROVNÁNÍ 

CHARAKTERU POŠKOZENÍ 

7.1 SROVNÁNÍ CHARAKTERU POŠKOZENÍ DLE MATERIÁLU PŘEKÁŽKY 

Zdokumentovaná poškození vykazují některé typické znaky, podle kterých je možné 

blíže specifikovat materiál předmětu, se kterým vozidlo kolidovalo. Přestože byly pro výše 

popsané nárazové zkoušky použity pouze tři typy překážek (ocelová roura, ocelový kvádr 

a betonový kvádr), bylo i tak možné identifikovat odlišnosti jednotlivých stop, které tyto 

překážky na vozidlech zanechaly. Největší rozdíly byly pochopitelně mezi poškozeními 

vzniklými otěrem o kov a o beton. Různá poškození však zanechaly také překážky ze 

shodného materiálu, tedy ocelová roura a ocelový kvádr. V tomto případě však byly rozdíly 

ovlivněny především konfigurací jednotlivých zkoušek. Charakter stop se lišil podle toho, 

zda k otěru došlo kontaktem s plochou překážky nebo s jejími hranami.  

7.1.1 Srovnání stop rozdílných materiálů 

Nárazové zkoušky č. 3 a č. 4 vozidla Škoda Superb umožnily srovnání vlivu 

materiálu překážky na poškození laku karoserie. Konfigurace obou zkoušek byla velmi 

podobná a v obou případech došlo k otěru laku o hranu překážky. V případě kovového 

kvádru vznikly v laku vozidla plynulé a jemné sešinuté stopy, ve kterých neulpěly okem 

viditelné částečky materiálu překážky. Naopak betonový kvádr zanechal v laku vozidla 

stopy, jejichž povrch měl velmi hrubou strukturu a byl zanesen prachovými částečkami 

z vydroleného betonu (obr. 91). 

  

Obr. č. 91 – Srovnání poškození karoserie o hranu kovového (vlevo) a betonového 

(vpravo) kvádru [vlastní] 
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I v případě tečných střetů vznikla na vozidlech různá poškození. Zatímco plocha 

kovového sloupu vytvořila spíše drobné, v zásadě stejně hluboké a husté odřeniny laku, 

výstupky na ploše betonového kvádru vytvářely nestejně hluboké, silné a nerovnoměrně 

rozprostřené rýhy (obr. 92). 

  

Obr. č. 92 – Srovnání poškození karoserie po tečném střetu s kovovou (vlevo) a 

betonovou (vpravo) překážkou [vlastní] 

Vliv materiálu překážky na charakter poškození závisel mimo jiné také na místě 

působení překážky. U tečných střetů bylo sice možné pozorovat značné rozdíly na 

vystouplých částech karoserie, jako jsou kliky dveří nebo lemy blatníků, avšak na větších 

a nečlenitých plochách byl charakter poškození místy podobný. Stopy od plochy 

betonového kvádru zanechávaly ve středu dveří jemné a ne příliš hluboké rýhy, podobně 

jako zanechávala plocha kovového sloupu (obr. 93). Pokud by vozidlo nebylo poškozeno 

po celé straně, a na přechodech dílů nebo na vystouplých částech by nebylo možné 

identifikovat žádné markanty (jak tomu bylo v popsaných nárazových zkouškách vozidla 

Subaru Forester), ohodnocení stop podle materiálu překážky by nebylo jednoznačné. 

Popisované poškození od betonového kvádru na obr. 93 je však pouze výřez 

z rozsáhlejších stop. Ostatní stopy na vozidle by jinak identifikaci překážky umožňovaly.  

  

Obr. č. 93 – Srovnání poškození ve střední části dveří po střetu s kovovou (vlevo) a 

betonovou (vpravo) překážkou [vlastní] 
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7.2 SROVNÁNÍ CHARAKTERU POŠKOZENÍ DLE KOLIZNÍHO PARTNERA 

V návaznosti na nárazové zkoušky provedené v práci Holyszewské [27] bylo dále 

možné srovnat výsledky této práce s dokumentací poškození vzniklého v důsledku kolize 

dvou vozidel. Zmiňovaná práce nabídla především srovnání poškození na vozidlech téhož 

typu, a sice na vozidlech Škoda Superb III černé barvy.  

7.2.1 Poškození boku vozidla při jízdě vpřed 

Konfigurace třetí a čtvrté nárazové zkoušky této práce, provedené s vozidlem Škoda 

Superb, vycházela z následující konfigurace v práci Holyszewské (obr. 94). Ve všech 

nárazových zkouškách došlo k poškození zadních dveří a blatníku, avšak v různém rozsahu 

a s různými deformacemi.  

 

Obr. č. 94 – Schéma průběhu nárazové zkoušky [27] 

Po srovnání třetí nárazové zkoušky, ve které došlo ke kolizi s hranou betonového 

kvádru, s nárazovou zkouškou dvou vozidel je zřejmé, že kolizí s překážkou došlo 

k poškození na menší ploše vozidla a zároveň nedošlo k tak rozsáhlému prohnutí karoserie 

(obr. 95). K promáčknutí levého zadního blatníku však u obou vozidel došlo na téměř 

totožném místě. Naopak odřeniny v laku karoserie mají odlišný charakter. V případě otěru 

o betonový kvádr jsou jednotlivé rýhy převážně rovné, zatímco stopy po střetu dvou 

vozidel jsou ovlivněny tvarem kolidujících dílů a vzájemným rozkmitáváním karoserií. Další 

rozdíly bylo možné zaznamenat při porovnání poškození před a po opláchnutí vodou. Tuhá 

překážka vytvořila velmi hluboké a drsné rýhy, které byly i po opláchnutí prachu všechny 

stále zřetelné. Co se týče nárazu dvou vozidel, jednalo se spíše o nánosy laku a o 

neuspořádané, méně hluboké shluky rýh. Nánosy laku druhého vozidla bylo možné 

odstranit umytím vodou, a jasně viditelné tak zůstávaly především rýhy od vystouplých 

částí karoserie kolidujícího vozidla. 
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Obr. č. 95 – Srovnání charakteru poškození způsobeného betonovou překážkou (nahoře) 

[vlastní] a jiným vozidlem (dole) [27] 

Ve čtvrté nárazové zkoušce této práce došlo k poškození celé plochy zadních dveří. 

I zde bylo možné pozorovat rozdíly ve srovnání s poškozením vzniklým kolizí dvou vozidel 

(obr. 96). Kresba rýh způsobených kovovým kvádrem je značně kolísavá, což bylo 

způsobeno současným posuvem překážky, příčnými zákmity vozidla a poměrně nízkou 

rychlostí v průběhu kolize. Přestože nebylo toto poškození po celé své délce rovnoměrné, 

jeho charakter odpovídal překážce s rovným povrchem. V porovnání s poškozením 

vzniklým kolizí s nárazníkem a blatníkem jiného vozidla tvoří poškození od kovového 

kvádru pásy mělkých, v zásadě však navzájem podobných rýh. Společným rysem obou 

případů bylo protlačení plechu dveří na jejich výztuhu. Tuhá překážka způsobila ve srovnání 

s pružným nárazníkem kolidujícího vozidla v oblasti výztuhy poněkud výraznější poškození 

laku a poškození kopírovalo výztuhu souvisle téměř po celé její délce. U srovnávaného 

vozidla je sice protlačení krycího plechu dveří na výztuhu patrné, avšak není tak výrazné 

(v důsledku rozdílného tlaku členitého povrchu kolizního partnera). Poškození v této oblasti 

by tedy mohlo být také určitým vodítkem pro identifikaci kolizního partnera.  
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Obr. č. 96 – Srovnání charakteru poškození způsobeného kovovou překážkou (nahoře) 

[vlastní] a jiným vozidlem (dole) [27] 

Vlnitému průběhu stop od hrany kovového kvádru se podobalo poškození vozidla 

Opel Astra, do kterého narazilo vozidlo Škoda Fabia ve srovnávané práci (obr. 97). 

V případě poškození vozidla Opel bylo zvlnění stop způsobeno nízkou rychlostí v průběhu 

nárazu. I zde je však možné rozlišit stopy typické jak pro otěr překážky, tak také pro otěr 

lakovaného povrchu jiného vozidla. Kresba poškození karoserie způsobeného nárazem 

jiného vozidla vytváří převážně dojem pogumovaného povrchu. Obvykle je tento efekt 

vytvořen nánosem laku druhého vozidla nebo sedřením vlastního laku. Hlubší rýhy od 

vystouplých částí karoserie jsou patrné jen místy. V důsledku současného vertikálního 

kmitavého pohybu karoserií obou kolidujících vozidel jsou navíc patrné různé směry 

jednotlivých shluků rýh.  
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Obr. č. 97 – Charakter zvlněného poškození způsobeného nárazem jiného vozidla [27] 

Následující obrázek (obr. 98) porovnává poškození charakteristická pro jednotlivé 

typy kolizního partnera. 

   

Obr. č. 98 – Srovnání poškození typických pro jednotlivé kolizní partnery: beton (vlevo) 

[vlastní], kov (uprostřed) [vlastní] a jiné vozidlo (vpravo) [27] 

7.2.2 Poškození přední části vozidla při jízdě vpřed, vliv velikosti nájezdového úhlu 

Pro srovnání vlivu velikosti nájezdového úhlu na charakter poškození byly v rámci 

této práce provedeny zkoušky č. 8 a č. 9.  

Při osmé nárazové zkoušce narazilo vozidlo Subaru Forester do betonového kvádru 

pod úhlem cca 15°, tedy pod shodným úhlem, pod kterým narazilo vozidlo Škoda Fabia do 
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stojícího vozidla v práci Holyszewské, viz obr. 99. Rozsahem poškození si obě zkoušky 

odpovídaly, charakter poškození byl však odlišný. Kolizí dvou vozidel vzniklo na vozidle 

Škoda jen mělké odření laku nárazníku a blatníku, které bylo způsobeno převážně otěrem 

o boční plastovou lištu stojícího vozidla (obr. 100 vpravo). Stopy v poškozené oblasti 

nebyly rovné, což odpovídá vzájemnému propružení vozidel. Poškození vozidla Subaru 

naopak vykazuje znaky typické pro kolizi s hrubým a tuhým povrchem překážky. Jednotlivé 

rýhy měly různou hloubku odpovídající struktuře betonového kvádru (obr. 100 vlevo).   

  

Obr. č. 99 – Srovnání střetové polohy vozidla Subaru (vlevo) [vlastní] a vozidla Škoda 

(vpravo) [27] 

  

Obr. č. 100 – Srovnání poškození vozidla Subaru (vlevo) [vlastní] a vozidla Škoda 

(vpravo) [27] 
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Při deváté nárazové zkoušce byl nájezdový úhel vozidla Subaru přibližně 35°, tedy 

více než dvojnásobný oproti předchozímu případu, nicméně při srovnání se střetovou 

polohou zkoušky se dvěma vozidly se podařilo dosáhnout shodného úhlu (obr. 101). 

U obou vozidel došlo ke srovnatelné plastické deformaci v oblasti nárazníku a blatníku, 

a poškozen byl v obou případech také světlomet (obr. 102). Vliv odlišného kolizního 

partnera je však v obou případech stále rozpoznatelný. Přestože bylo možné na nárazníku 

vozidla Škoda pozorovat podobné poškrábání laku, jaké by mohlo vzniknout otěrem o 

plochu betonového kvádru, celkové poškození odpovídalo kontaktu s členitým povrchem 

jiného vozidla. V laku vozidla Škoda byly zřetelně odlišné stopy zanechané kontaktem 

s lakovanou částí stojícího vozidla a s plastovou postranní lištou. V případě zkoušky 

provedené v této práci odpovídaly škrábance po celé poškozené části nečlenité ploše 

betonového kvádru a měly stejný charakter. 

  

Obr. č. 101 – Srovnání střetové polohy vozidla Subaru (vlevo) [vlastní] a vozidla Škoda 

(vpravo) [27] 
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Obr. č. 102 – Srovnání poškození vozidla Subaru (vlevo) [vlastní] a vozidla Škoda 

(vpravo) [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



82 

8 VYUŽITÍ PRO PRAXI – KOMPARACE POŠKOZENÍ S REÁLNÝMI 

PŘÍPADY NEHOD 

Pro účely ukázky možného dalšího využití dokumentace nárazových zkoušek 

provedených v rámci této práce byly vybrány tři revizní znalecké posudky (vypracované 

na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně) hodnotící poškození z reálných dopravních 

nehod s podezřením na spáchání pojistného podvodu.  

8.1 POŠKOZENÍ VOZIDLA AUDI O BETONOVÝ SLOUP  

Dle spisových podkladů mělo dojít k poškození pravého boku vozidla Audi o 

betonový sloup (obr. 104) při provádění parkovacího manévru v podzemních garážích 

obchodního centra. K nehodě mělo konkrétně dojít při průjezdu parkovacím místem, a to 

v důsledku špatného odhadu vzdálenosti od betonového sloupu na hranici parkovacího 

místa, viz náčrtek nehodového děje na obr. 103. Úhrada pojistného plnění z havarijního 

pojištění řidiče vozidla Audi byla zamítnuta a nehoda byla dále vyšetřována s podezřením 

na spáchání pojistného podvodu.  

 

Obr. č. 103 – Náčrtek nehodového děje vozidla 

Audi [29] 

 

Obr. č. 104 – Betonový sloup v místě 

nehody [29] 

Při této dopravní nehodě došlo k poškození krytu předního nárazníku na pravém 

rohu, předního i zadního blatníku, předních i zadních dveří, a to včetně obou vnějších klik, 

a také k poškození prahu. Odřená byla také hrana pravého zpětného zrcátka a ráfek 

pravého zadního kola. Na boku pneumatiky pravého zadního kola došlo navíc k prasknutí 

její pryžové vrstvy. Na sloupu zůstaly kromě odřenin také stopy tmavého laku. 
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Prvním kontaktním místem měl být pravý roh krytu předního nárazníku a přední 

část pravého předního blatníku (obr. 105). Na hraně lemu nárazníku a blatníku je možné 

identifikovat směr jízdy vozidla vpřed. Rýhy tohoto poškození byly zaneseny částečkami 

bílé omítky ze sloupu. Charakter těchto rýh je podobný tomu, který byl v této práci 

popisován jako typický pro střet vozidla s ne zcela hladkým povrchem překážky, např. 

s povrchem betonové překážky. Toto poškození nese navíc znaky typické pro kontakt 

s hranou překážky (svislý vtisk v oblasti deformace blatníku).  

  

Obr. č. 105 – Poškození vozidla Audi v oblasti pravého předního rohu [29] 

Další poškození vozidla (obr. 106) navazovalo až v zadní části předního blatníku, 

přes kterou pokračovalo na přední dveře. Ve středové části předních dveří pod zpětným 

zrcátkem došlo k opětovnému přerušení stop. Stopy v této výšce navazovaly až od druhé 

poloviny předních dveří, odkud pokračovaly až k přední části zadního blatníku. Přerušovaný 

charakter stop vyvolával v průběhu posuzování nehody rozporuplné názory, a to včetně 

tvrzení, že toto poškození nemohlo vzniknout deklarovaným nárazem do sloupu, ale 

naopak vzniklo kolizí s jiným vozidlem. 

 

Obr. č. 106 – Poškození boku vozidla Audi [29] 
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Po porovnání výše popsaných poškození s výsledky této práce je možné 

konstatovat, že charakter poškození odpovídá kolizi vozidla s tuhou překážkou. 

Posouzením detailních snímků poškození (obr. 107) je možné také blíže specifikovat 

materiál tuhé překážky, a to na nepříliš hrubý betonový materiál (tedy bez obsahu většího 

kameniva, které by vystupovalo nad povrch překážky).  

   

Obr. č. 107 – Srovnání poškození vozidel od betonového kvádru (vlevo a uprostřed) 

[vlastní] s poškozením vozidla Audi (vpravo) [29] 

Určitou podobnost poškození s výsledky této práce bylo možné najít také v oblasti 

závěsů dveří (obr. 108). U vozidla Audi došlo v místě závěsu pravých zadních dveří 

k deformaci plechu, která byla v průběhu vyšetřování označena mj. za bodovou prohlubeň, 

která by mohla vzniknout pouze výčnělkem kolidujícího předmětu, např. právě nárazníkem 

jiného vozidla. V nárazové zkoušce č. 6 této práce však došlo k podobnému shrnutí plechu 

v místě závěsu zadních dveří. Tato deformace vznikla při kolizi vozidla s betonovým 

kvádrem, tedy s překážkou bez výrazných výčnělků. U vozidla Audi tedy nelze tvrdit, že 

poškození nemohlo vzniknout při kolizi s betonovým sloupem.  

  

Obr. č. 108 – Srovnání poškození v oblasti pantu zadních dveří vozidla Subaru (vlevo) 

[vlastní] a vozidla Audi (vpravo) [29] 
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Další nejasnosti vzbuzovaly stopy na ploše pravých zadních dveří vozidla Audi 

(obr. 109), především fakt, že se linie stop rozdvojují. K velmi podobnému poškození 

došlo už v několikrát zmiňované zkoušce nárazu do hrany kovového kvádru. Ve střední 

části dveří může docházet k vratné deformaci plechu promáčknutím, což se projevuje 

právě přerušením stop v místě promáčknutí. Střetu s tuhou překážkou nasvědčuje také 

charakter poškození v místě protlačené výztuhy zadních dveří. Toto poškození je u vozidla 

Audi výrazné a kopíruje výztuhu bez výrazných přerušení.  

  

Obr. č. 109 – Srovnání poškození vozidla Škoda od kovového kvádru (vlevo) [vlastní] 

s poškozením vozidla Audi (vpravo) [29] 

Způsob poškození vozidla Audi vyvolával v průběhu šetření události rozporuplná 

hodnocení. Co se týče samotného charakteru poškození, lze jej jednoznačně přisuzovat 

kontaktu s tuhou překážkou. Dokumentace samotné překážky dokonce odhalila odštípnuté 

částečky laku, které tvarově i velikostně odpovídaly odřeným místům na vozidle Audi. 

Přesto však někteří znalci označili vznik poškození otěrem o betonový sloup za nereálný. 

Srovnáním tohoto případu s provedenými nárazovými zkouškami je možné fotograficky 

podložit tvrzení, že poškození skutečně mohlo vzniknout otěrem vozidla o hranu 

betonového sloupu.  

8.2 POŠKOZENÍ VOZIDLA BMW O KAMENNOU STĚNU ŽELEZNIČNÍHO 

PODJEZDU 

Při níže popisované dopravní nehodě mělo v důsledku kolize dvou protijedoucích 

vozidel dojít k sekundárnímu nárazu vozidla značky BMW (v náčrtku na obr. 110 označeno 

jako vozidlo B) do stěny kamenného železničního podjezdu. Stěna tohoto železničního 

podjezdu byla tvořena tesaným kamenem (obr. 111) a jednalo se tedy o překážku 

s poměrně drsným povrchem. Tento případ byl v průběhu vyšetřování označen za 

zinscenovanou dopravní nehodu.  
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Obr. č. 110 – Náčrtek nehodového děje vozidla BMW 

[29] 

 

Obr. č. 111 – Stěna železničního 

podjezdu [29] 

Dle záznamů mělo vozidlo BMW v důsledku střetu s protijedoucím vozidlem narazit 

svým pravým bokem do hrany stěny železničního podjezdu, čímž došlo k poškození vozidla 

po celé jeho délce (obr. 112). Takto došlo konkrétně k poškození pravého rohu předního 

nárazníku, pravého předního blatníku, pravých předních i zadních dveří, pravého prahu, 

pravého zadního blatníku a zadního nárazníku. Při nárazu došlo také k poškození pravého 

světlometu, k vytržení pravého bočního ukazatele změny směru jízdy a k poničení pravého 

zpětného zrcátka. Výrazně byl poškozen také disk pravého předního kola.  

 

Obr. č. 112 – Poškození pravého boku vozidla BMW [29] 

Přestože nebyly zdokumentovány detailní snímky poškození vozidla BMW, lze 

charakter poškození ve všech místech pravého boku označit za shodný. Struktura rýh 

odpovídá otěru o hrubý a členitý povrch, kterým jistě mohla být zmiňovaná hrana 

podjezdu.  
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Poškození tohoto vozidla se nejvíce podobala poškození vozidla Subaru v této práci. 

V šesté a sedmé nárazové zkoušce došlo k tečnému střetu vozidla Subaru s plochou 

betonového kvádru. Přítlak vozidla na překážku tedy nebyl tak silný, jako v případě nehody 

vozidla BMW, a proto nejsou poškození stejně rozsáhlá (zejména co se týče deformací). 

Podobnosti je však možné zaznamenat v kresbě jednotlivých rýh, které jsou různě hluboké, 

různě vzdálené a jejich povrch se jeví jako značně hrubý.  

Na boku pneumatiky předního kola vozidla Subaru byly viditelné otěrové stopy od 

betonového kvádru (obr. 113). V případě vozidla BMW došlo kromě otěru boku 

pneumatiky také k poškození disku pravého předního kola. Větší poškození kola BMW, než 

k jakému došlo v případě nárazové zkoušky, je důsledkem většího úhlu mezi vozidlem 

a stěnou podjezdu a možného natočení kol. Podobně došlo u obou vozidel k odření lemu 

blatníku po celé jeho délce.  

  

Obr. č. 113 – Srovnání poškození přední části vozidla Subaru (vlevo) [vlastní] a vozidla 

BMW (vpravo) [29] 

Obdobně bylo možné srovnat poškození v zadní části vozidla, kde poškození hran 

jednotlivých dílů umožňuje doložit směr otěru od předních částí vozidla dozadu (obr. 114). 

Na přední hraně blatníku je u obou vozidel patrné větší odření laku než na hraně dveří, což 

bylo způsobeno zaklesnutím této hrany o překážku při dopředném pohybu vozidla. Také 

deformace blatníků v podobě četných promáčklin bylo možné pozorovat u obou 

srovnávaných případů. 
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Obr. č. 114 – Srovnání poškození zadní části vozidla Subaru (vlevo) [vlastní] a vozidla 

BMW (vpravo) [29]  

Svou levou stranou kolidovalo vozidlo BMW s jiným vozidlem, což umožnilo 

zajímavé srovnání různých charakterů poškození typických pro kolize mezi vozidly a kolize 

vozidel s překážkami (obr. 115). Kromě odlišné kresby obou typů poškození je na jednom 

a tom samém vozidle dobře viditelný již výše zmiňovaný rozdíl v protlačení výztuh dveří.   

 

Obr. č. 115 – Charakter poškození po kontaktu s tuhou překážkou (nahoře) a po 

kontaktu s jiným vozidlem (dole) [29] 

Podezření na zinscenovanou dopravní nehodu vyvolával především fakt, že druhé 

zúčastněné vozidlo nebylo poškozeno po celém svém boku, zatímco vozidlo BMW mělo 

podřené oba dva své boky. U zúčastněného vozidla došlo k poškození v oblasti levého 

předního rohu a k poškození disku levého předního kola, a to včetně pneumatiky a zavěšení 

kola. To vedlo k domněnce, že se nemohlo jednat o tečný střet. Dalším faktorem bylo 

chybné vyhodnocení možnosti kolize vozidla BMW s hranou podjezdu, při kterém byla 

uvažována špatná strana podjezdu (ve směru jízdy protijedoucího vozidla). Hrana podjezdu 

ve směru jízdy vozidla BMW však byla značně poničena a po srovnání poškození vozidla 
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BMW s provedenými nárazovými zkouškami ji lze vzhledem k dané nehodě označit jako 

korespondujícího kolizního partnera.  

8.3 POŠKOZENÍ VOZIDLA BMW, NEJASNÝ KOLIZNÍ PARTNER 

Při této dopravní nehodě, která byla rovněž vyšetřována s podezřením na spáchání 

pojistného podvodu, mělo dojít k poškození předního čela vozidla značky BMW, a to 

v důsledku nacouvání parkujícího vozidla značky Mercedes do této části. Nehoda měla 

proběhnout dle následujícího náčrtku, viz obr. 116. Příčinou nacouvání Mercedesu do 

zaparkovaného vozidla mělo být usmýknutí Mercedesu na zasněženém povrchu parkoviště.  

 

Obr. č. 116 – Náčrtek nehodového děje [29] 

Vzhledem k chybějící dokumentaci poškození zádi vozidla Mercedes bylo 

problematické určit, zda k nehodě mohlo skutečně dojít takto popsanou kolizí dvou vozidel. 

U vozidla BMW sice poškození zdokumentováno bylo, rozsahem však neodpovídalo nehodě 

vzniklé při parkovacím manévru (např. poškození výztuhy předního nárazníku). Povrchová 

poškození karoserie (bude popsáno níže), která by s přihlédnutím ke sklonům na parkovišti 

výškově odpovídala zadní části Mercedesu, svým charakterem poukazovala spíše na střet 

s hrubým povrchem překážky. Takové odřeniny laku, jaké byly zdokumentovány na vozidle 

BMW, nejsou typické pro kontakt lakovaných povrchů karoserií. Tento nesoulad byl 

v průběhu vyšetřování obhajován tvrzením, že majitel vozidlo umýval hadrem, který doma 

používal při stavebních pracích. 

Povrchová poškození vozidla BMW (obr. 117) zahrnovala zejména poškrábání 

a popraskání levého rohu předního nárazníku, poškrábání a prasknutí polykarbonátového 

krytu levého světlometu, a deformaci a poškrábání přední části kapoty. Poškozena byla 

také krytka otvoru ostřikovače světlometu, která na fotografii chybí. Stopy poškrábání laku 

mají na všech zmíněných částech podobu poměrně hlubokých dřecích rýh. Uvnitř rozbitého 
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světlometu a na dílech předního nárazníku byly nalezeny částice připomínající stavební 

materiál, např. kousky zdiva (obr. 118).  

 

Obr. č. 117 – Poškození vozidla BMW [29] 

 

Obr. č. 118 – Detail poškození levého světlometu s částicemi zdiva [29] 

Při srovnání poškrábaného laku a krytu levého světlometu s dokumentací 

nárazových zkoušek této práce byla největší podobnost shledána se stopami otěru o plochu 

betonového kvádru. Rozdílná je však hloubka jednotlivých rýh, která v případě nárazových 

zkoušek v této práci odpovídá členitějšímu povrchu kvádru s obsahem různě velkého 
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kameniva. Rýhy na vozidle BMW jsou naopak povětšinou stejně hluboké, což by bylo možné 

přikládat povrchu překážky s obsahem drobných zrn písku. Takovým povrchem by mohla 

být např. omítka. Popsaný charakter rýh na vozidle BMW je dobře viditelný na detailním 

snímku krytky otvoru ostřikovače světlometu (obr. 119) a na snímku krytu světlometu 

(obr. 120).  

 

Obr. č. 119 – Charakter poškození laku vozidla BMW [29] 

 

Obr. č. 120 – Poškození krytu levého světlometu vozidla BMW [29] 

Na poškozeném krytu nárazníku (obr. 121) je kromě poškrábání patrné také 

rozsáhlé popraskání laku, na některých místech je odhalen také plastový podklad krytu. 

Na tomto snímku je možné identifikovat podobné odřeniny, jaké se nacházely na začátku 

dřecích stop na nárazníku vozidla Subaru ve zkouškách č. 8 a č. 9. Jedná se o přerušované 

shluky rýh, které postupně přecházejí v plynulé a nepřerušované sešinuté stopy. Tyto 

stopy jsou na obr. 121 vyznačeny červenou kružnicí. Poškození nárazníku je možné 

orientačně porovnat také s nárazovou zkouškou v práci Holyszewské, při které došlo 

k poškození zadního nárazníku otěrem parkujícího vozidla (obr. 122). I zde je možné najít 

podobný počátek stop, jejich kresba je však odlišná, bez hlubších rýh. Na vozidle BMW se 
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navíc nenacházely žádné zbytky tmavého laku z druhého vozidla, které bylo v případě 

nárazové zkoušky dvou vozidel možné identifikovat i po umytí poškození. Podle těchto stop 

je však možné uvažovat směr otěru od přední části nárazníku BMW k jeho levému rohu.  

  

Obr. č. 121 – Srovnání dřecích stop způsobených překážkou z nárazové zkoušky (vlevo) 

[vlastní] se stopami na nárazníku vozidla BMW (vpravo) [29] 

  

Obr. č. 122 – Srovnání stop způsobených lakovaným povrchem jiného vozidla (vlevo) 

[27] se stopami na nárazníku vozidla BMW (vpravo) [29] 

Vzhledem k absenci dokumentace poškození vnějších částí karoserie Mercedesu, 

který měl údajně způsobit zmiňovaná poškození na vozidle BMW, není možné jednoznačně 

vyvrátit variantu střetu obou vozidel. Přesto však zároveň není možné charakter poškození 

BMW posoudit jako typický pro kolizi dvou vozidel. Ba naopak poškození vykazuje znaky 

typické pro otěr o hrubý materiál. Při řešení daného případu by tedy bylo logické přiklonit 

se k variantě možného pojistného podvodu. Závěry by však bylo vhodné podpořit 

mikroskopickým zkoumáním poškození. 
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9 ZÁVĚR 

Kolize vozidel s překážkami tvoří každoročně přibližně pětinu z celkového počtu 

dopravních nehod v České republice. S ohledem na skutečnost, že ne všechny dopravní 

nehody podléhají povinnosti nahlášení Policii ČR, bude skutečný počet nehod s překážkami 

ještě větší. Velké množství nehod vytváří zároveň prostor pro zneužívání systému pojištění 

pácháním pojistných podvodů. Problém odhalování těchto podvodů může spočívat 

v identifikaci typických znaků, které jej odlišují od platných nároků na výplatu pojistného 

plnění. Kromě typických znaků podvodného chování je možné a zároveň nezbytné 

posuzovat také typické znaky samotného poškození na vozidlech. Z tohoto důvodu nabývá 

na významu provádění atypických nárazových zkoušek dle specifických potřeb pojišťoven 

i znalců a následná dokumentace a kategorizace charakteristických poškození pro 

jednotlivé konfigurace i kolizní partnery.  

V rámci této diplomové práce bylo provedeno deset nárazových zkoušek 

zaměřených na kolize vozidel s tuhými překážkami. Cílem práce bylo zdokumentovat 

vzniklá poškození, následně je analyzovat, a vyhodnotit tak charakteristická poškození pro 

jednotlivé kolizní konfigurace a pro různé druhy překážek. Ve zkouškách byl zkoumán také 

vliv směru pokluzu a velikosti úhlu mezi vozidlem a překážkou. Vliv časového odstupu mezi 

vznikem poškození a jeho posouzením byl simulován umytím poškozených míst karoserie 

vodou. Vedle vcelku běžných poškození byly zaznamenány také některé zvláštní případy 

poškození, u kterých bylo nezbytné objasnit mechanismus jejich vzniku s využitím 

pořízených videozáznamů. 

Střetové konfigurace provedených nárazových zkoušek částečně navazovaly na 

dříve provedené zkoušky, které se věnovaly kolizím dvou vozidel při parkovacích 

manévrech. Shodné konfigurace umožnily vytvořit srovnávací model pro hodnocení 

typických znaků poškození.  

Přestože je dokumentace různých typů poškození vzniklá v rámci této práce svým 

rozsahem nutně omezená, bylo možné ji použít, překvapivě dobře vypovídajícím 

způsobem, k porovnání a vyhodnocení reálných případů kolizních poškození. Ukazuje na 

užitečnost zkušebnictví v popisovaném oboru, a mohla by se proto stát základem, nebo 

alespoň součástí nějaké budoucí komplexní databáze charakteristických poškození. Ničení 

vozidel zde zjevně vede i k užitku. Práce dává také představu, jak by taková databáze 

měla vypadat - kategorizace případů, vyobrazení typických případů a odborný popis 

charakteristických poškození včetně mechanismu jejich vzniku.   
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