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Abstrakt  

 Diplomová práce se zabývá analýzou dokumentace, získané od městských úřadů, 

magistrátů měst, pojišťoven nebo přímo od policie, týkající se malých dopravních nehod.  

Tato dokumentace se skládá z protokolů o dopravních nehodách, fotodokumentací a plánků 

z míst dopravních nehod, vytvořených policií a znalci po reálných nehodách. Analýzou  

této dokumentace a jejím následným vyhodnocením je zřejmé, k jakým skutečným 

poškozením na vozidlech po malých dopravních nehodách dochází a jaké stopy tyto nehody 

zanechávají na vozovkách. Vyhodnocené informace mohou posloužit jako etalony  

při posuzování manipulovaných škodních událostí. 

 

Abstract 

Diploma thesis analyzes documentation recieved from city magistrates,insurance companies 

or directly from police,concerning minor accidents. Documentation consists of a road accident 

reports,photodocumentation and plans of a real life collision sites,filed by the police and its 

experts. Analysis of this documentation and its consequent evaluation shows the extend of the 

damage occuring to an actual vehicles involved in a minor road accidents and what evidence 

left on site by these collisions. Informations gained from the analysis could be used as a guide 

when processing an insurance claim. 

 

Klíčová slova 

Dopravní nehoda, škodní událost, fotodokumentace, technické poškození, plánek místa 

nehody. 
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Accident, insurance fraud, photographic documentation, technical damage, plan of the 
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Úvod 

Na celém světě denně dochází ke stovkám dopravních nehod, uskutečněných  

nebo započatých na pozemních komunikacích a to i přesto, že jejich počet každoročně klesá. 

Dopravní nehody mají různé následky, způsobují mnoho druhů poškození na vozidlech  

a zanechávají odlišné stopy, avšak příčiny jejich vzniku, jsou často velmi podobné. Ve většině 

případů se jedná o lidský faktor, který nehodu zapříčiní. Nejčastější případy vzniku dopravní 

nehody jsou situace, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, nepřizpůsobil rychlost stavu 

vozovky, apod., k menšímu počet dopravních nehod dojde vlivem špatnému technickému 

stavu vozidla, či selháním bezpečnostních prvků vozidla.  

Dopravní nehody je možné dělit podle několika kritérií. Cílem diplomové práce  

je založení databáze se skutečnými technickými poškozeními na vozidle a stopami  

po dopravní nehodě, což poslouží ke snazšímu odhalení pojistných podvodů. Důležitým 

kritériem je tedy rozsah škody na vozidlech po kolizi.  

Vzhledem k tomu, že k malým dopravním nehodám nemají účastníci nehody 

povinnost přivolat na místo nehody policii, je zde pravděpodobnost spáchání pojistného 

podvodu daleko větší, než u velkých dopravních nehod. V případě malých dopravních nehod 

je tedy v dnešní době důležité zjistit, zda se jedná o dopravní nehodu, která se skutečně stala 

nebo o nehodu, která je manipulovaná.  

Přičemž manipulovaných škodních událostí značně přibývá, viz kapitola 1.4.3 

Statistika manipulovaných škodních událostí, hlavním motivem je ekonomické obohacení 

pachatele, který se řídí čtyřmi zásadami. Pachatel se snaží, aby při pojistném podvodu byla 

malá rizika jeho odhalení, aby z technického a organizačního hlediska byla událost 

nekomplikovaná, realizovaná v brzké době a jejím uskutečněním se snaží dosáhnout 

maximálního zisku [4]. 

K odhalení manipulovaných škodních událostí je nutné nejen vzdělání v oboru, znalost 

pojmů a zkušeností, ale hlavně dokumentace z místa nehody. K získání dokumentace  

je zapotřebí provést ohledání místa dopravní nehody. Při ohledání místa dopravní nehody  

je důležité zabezpečit stopy, výpovědí účastníků a svědků kolize, které vypovídají o průběhu 

události a to průběhu před, při a po střetu vozidla. Získané informace slouží k identifikaci 

vzniku nehody, jejich podmínek a důvodům vzniku a tedy je možné na základě  
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této dokumentace určit viníka dopravní nehody. Proto je velmi důležité při ohledání místa 

dopravní nehody postupovat systematicky. 

Vzhledem k tomu, že je téměř nemožné provést ohledání opakovaně po nějakém čase, 

kdy už je provoz na pozemní komunikaci a povětrnostní podmínky jiné, musí se ohledání 

provést v co nejkratší době po dopravní nehodě. I při včasném ohledání místa dopravní 

nehody, však může dojít k situacím, způsobující značnou komplikaci při zajišťování stop, 

například pro znovu obnovení bezpečného provozu na pozemní komunikaci po nehodě, dojde 

v některých případech k situaci, že zúčastněná vozidla musí být přemístěná, zúčastněné osoby 

nebo svědkové již nejsou na místě nehody. Ohledání místa dopravní nehody a zajištění stop  

se i přesto musí provést pečlivě, kvalitně, věcně správně a co nejrychleji, následně  

jsou zdokumentovány policisty, mající znalosti a zkušenosti v oboru. 

 Cílem práce je tedy analyzovat a vyhodnotit dokumentace dopravních nehod jako  

jsou protokol o nehodě, plánek místa dopravní nehody a fotodokumentace poškození vozidel  

a stop, získané od městských úřadů, magistrátů, pojišťoven a Policie ČR tak, aby bylo  

zřejmé, k jakým poškozením na vozidlech dochází a jaké stopy po dopravních nehodách 

zůstávají na vozovkách.  

 Manipulovanými škodními událostmi se teoreticky zabývá mimo jiné Ing. Vlastimil 

Rábek, PhD.  

 Z praktického hlediska se manipulovanými škodními událostmi zabývají,  

při zpracovávání znaleckých posudků, znalci z oboru dopravy, zejména doc. Ing. Aleš 

Vémola, Ph.D. 
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1 Definování problému 

1.1 Dopravní nehoda 

Dopravní nehodu definuje ustanovení §47 zákona č. 361/2000 Sb., silniční zákon, 

takto: 

„Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie  

nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde  

k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem 

vozidla v pohybu“ [8].  

Podle zmíněné definice dopravní nehody dle silničního zákona č. 361/2000 Sb.,  

se dopravní nehodou myslí nehoda, která byla započata nebo se stala na pozemní komunikaci. 

Místo uskutečnění dopravní nehody je důležité zejména při udělování pokuty  

a při vyšetřování dopravní nehody policií, když se dopravní nehoda nestane nebo není 

započata na pozemní komunikaci, tedy když se nehoda odehraje mimo pozemní komunikaci, 

nemůže policie řidiči uložit pokutu [12]. 

Další podmínkou, která musí být splněna, aby se dalo hovořit o dopravní nehodě,  

je skutečnost, že při nehodě dojde ke zranění nebo usmrcení osob, dojde ke škodám  

na majetku v přímě souvislosti s provozem vozidla v pohybu. To znamená, že alespoň jedno 

vozidlo, které se zúčastní nehody, se musí před touto nehodou pohybovat. Přičemž vozidlem 

může být i vozidlo nemotorové, například koloběžka, jízdní kolo, jezdec na zvířeti [12]. 

Za dopravní nehodu se nepovažuje střet dvou nebo více chodců na chodníku  

nebo na pozemní komunikaci a to i přes skutečnost, že chodec, který například jede  

na kolečkových bruslích, běžkách nebo jiném sportovním nářadí, má vlivem kinetické energie 

podobnou rychlost, jako při jízdě na koloběžce. V tomto případě tedy událost nešetří policie  

a nemůže chodcům udělit pokutu jako za přestupek a náhrada škody se řídí obecným 

ustanovením občanského zákoníku [12]. 

Naopak za dopravní nehodu se považuje událost, kdy je poškozené pouze jedno 

vozidlo, například při vjetí řidiče do příkopu, kdy řidič tohoto vozidla je i jeho vlastníkem.  

I na tyto nehody se vztahují ustanovení o dopravních nehodách podle silničního zákona a to  

i s jejími povinnostmi účastníka nehody, tedy přivolat na místo nehody policií apod. Velmi 
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často se řidič této nehody milně domnívá, že když byla škoda způsobená jen jemu, nejedná  

se o dopravní nehodu [12]. 

Silniční zákon č. 361/2000 Sb. dále upravuje povinnosti, pro účastníky dopravní 

nehody [8]: 

- Řidič, který měl účast na dopravní nehodě je povinen: 

a) ihned a bez prodlevy po dopravní nehodě vozidlo zastavit, 

b) řidič po nehodě, nesmí požít alkoholický nápoj ani jiné návykové látky, do doby 

příjezdu policisty, aby bylo možné prokázat, že před jízdou nebo během jízdy řidič nepožil 

alkoholický nápoj ani jiné návykové látky, 

c) pokud by z důvodu dopravní nehody mohlo dojít k dalším škodám, musí řidič  

po nehodě učinit taková opatření, která zabrání vzniku škody osobám nebo věcem,  

d) řidič musí spolupracovat při zjišťování skutkového stavu. 

 

- Osoby, které se účastní dopravní nehody, mají tyto povinnosti [8]: 

a) v případě, že je v místě nehody na pozemní komunikaci ohrožena bezpečnost 

provozu, musí účastník nehody vykonat vhodná opatření, která tomuto ohrožení zabrání. 

Účastníci mohou zastavovat i jiná vozidla, když to vyžadují okolnosti, 

b) v případě, že došlo k „velké dopravní nehodě“, musí účastník ihned nehodu ohlásit -

policii; poskytnout zraněným osobám podle svých schopností první pomoc a to do příjezdu 

zdravotnické záchranné služby, kterou zraněným osobám přivolal, 

c) je povinen provést označení místa dopravní nehody, 

d) obnovit provoz na pozemní komunikaci, primárně umožnit provoz vozidel 

hromadné dopravy osob, 

e) v případě, že při nehodě došlo k poškození pozemní komunikace, obecně 

prospěšného zařízení nebo životního prostředí, musí účastník okamžitě, bez prodlevy tuto 

skutečnost oznámit policii, 

f) účastníci jsou si povinni navzájem na požádání prokázat svou totožnost a podat  

si informace a data o vozidlech, která se dopravní nehody účastnili, 
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g) když dojde k „malé dopravní nehodě“, kdy není účastník dopravní nehody povinen 

přivolat na místo nehody policii, musí účastníci společně sepsat záznam o dopravní nehodě, 

který musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, informace o účastnících  

a vozidlech dopravní nehody, průběh, příčiny a následky nehody, nesmí chybět podpisy 

účastníků, ti tento záznam musí co nejdříve od okamžiku sepsání tohoto protokolu předat 

pojistiteli.  

  

1.2 Druhy silničních nehod 

Silniční nehody je možné rozdělovat podle několika kritérií, dle charakteru vzniku 

silniční nehody a dle rozsahu vzniklých škod. 

 

1.2.1 Dělení dle charakteru 

 Zaviněné silniční nehody jsou všechny nehody, které vznikly na základě porušení 

dopravních a jiných předpisů a které zavinily osoby zúčastňující se přímo nebo nepřímo 

silničního provozu, tedy [6]: 

a) silniční nehoda, kterou způsobil řidič vozidla – u těchto nehod se dále rozlišuje,  

zda se jedná o: 

- silniční nehodu mezi vozidly stejného typu:  

- osobní vozidlo - osobní vozidlo, 

        - motocykl – motocykl. 

 - silniční nehodu mezi vozidly jiného typu: 

- osobní vozidlo - nákladní vozidlo, 

- osobní vozidlo – motocykl, 

- nákladní vozidlo - motocykl, a jiné. 

 - silniční nehodu jediného vozidla: 

-převrácení vozidla, střet vozidla 

s majetkem 3. osoby, apod. 
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Dále se rozdělují do třech kategorií [6]:  

      - čelní střet – u čelních střetů vozidel  

je důležitým faktorem procento překrytí s jakým do sebe vozidla narazila,  

       - boční náraz, 

      - zadní náraz. 

 

b) silniční nehoda, kdy je jedním ze zúčastněných chodec [6] :  

 - silniční nehoda chodec – osobní vozidlo, 

 - silniční nehoda chodec – motocykl, 

 - silniční nehoda chodec – nákladní vozidlo. 

   

c) silniční nehoda, kterou způsobila osoba nepřímo zúčastněná silničního provozu, například 

osoba, která po pozemní komunikaci vede zvěř. 

 

1.2.2 Dělení dle rozsahu škod  

Základním kritériem pro dělení dopravních nehod je skutečnost, zda jsou účastníci 

povinni přivolat k nehodě policii. Tato skutečnost je dána výší škody, která při nehodě 

vznikla, výskytu poraněných nebo usmrcených osob, popřípadě výší škody na majetku třetí 

osoby. Tyto dopravní nehody se dělí [12]: 

a) „malá“ dopravní nehoda 

- při této dopravní nehodě odpadá účastníkům povinnost přivolat na místo nehody 

policií. Jsou to nehody méně závažné. „Malá“ dopravní nehoda je nehoda, při které nedojde 

ke škodě na majetku třetí osoby, účastníci jsou po události schopni se dohodnout  

na skutečnosti, kdo z nich nehodu zavinil. Při této nehodě dojde na jednom ze zúčastněných 

vozidel, na přepravovaných věcech nebo na jiných věcech hmotná škoda, která odhadem 

nepřesáhla částku 100 tisíc Kč.  

V původním znění – účinnost od 1.1.2001 do 30.6.2006 ( novela silničního zákona  

č. 411/2005 Sb.) byla výše odhadnuté částky po nehodě 20.000 Kč, následovala změna 
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(novela silničního zákona č.215/2007 Sb.) s účinností od 1.7.2006 do 21.8.2007 na částku 

50.000 Kč. S účinností od 1.1.2009 je platná novela zákona č.274/2008 Sb. s částkou  

100.000 Kč.  Přičemž zákon po řidičích nevyžaduje technickou odbornost pro stanovení 

odhadu škody, avšak určitou povědomost o výši škody od nich předpokládá. Tento 

předpoklad má velký vliv při uplatňování nároku na odškodnění.  

Pojišťovna povinného ručení, která by chtěla uplatnit možnost postihnout řidiče,  

který špatně odhadl škodu, tedy předpokládal, že výše škody je nižší a nepřivolal policii 

k dopravní nehodě, musí přihlížet k subjektivním a objektivním schopnostem řidiče tuto 

škodu odhadnout. Pojišťovna není v právu v momentě, kdy byl rozdíl od stanovené částky 

velmi malý a také v případě, kdy některá poškození na vozidle nebyla viditelná.  

Jak již bylo uvedeno, aby se jednalo o „malou“ dopravní nehodu, musí se účastníci 

nehody dohodnout, kdo tuto nehodu zavinil. V případě spoluzavinění nehody, se účastníci 

musí dohodnout jaký díl viny, každý z nich na dopravní nehodě má. Dohoda se musí sepsat 

písemně, nejlépe přímo na místě události, ústní dohoda není prokazatelná a tedy lehce 

využitelná při prokazování viny druhého řidiče.  

Velmi důležitou podmínkou je škoda třetí osobě, řidiči na ni velmi často zapomínají, 

po dopravní nehodě posoudí škodu a stanoví ji nižší než 100 tisíc Kč, dohodnou se na vině  

a usoudí, že se jedná o „malou“ dopravní nehodu, ke které není třeba volat policií. Přičemž 

majetkem třetí osoby je každé vozidlo, které je zakoupeno na leasing, téměř každé firemní 

vozidlo, tedy vozidlo, které nepatří řidiči, dále je majetkem třetí osoby strom, dopravní 

značení, součásti pozemní komunikace (svodidla), apod. Opomenutí této skutečnosti má  

za následek, že řidič nemůže uplatnit nárok na náhradu škody z povinného ručení  

ani havarijního pojištění. Platí, že ke každé dopravní nehodě, při které je poškozeno vozidlo 

třetí osoby, musí účastníci přivolat policii a to i přesto, že účastníci odhadli škodu nižší,  

než 100 tisíc Kč a dohodli se na vině. Dopravní nehoda, při které je způsobena škoda  

na majetku třetí osobě, totiž nikdy není „malou“ dopravní nehodou. 

b) „velká“ dopravní nehoda 

- „velká“ dopravní nehoda je jednoduše každá dopravní nehoda, která není definovaná 

jako „malá“, tedy nehoda, kdy účastníci mají povinnost přivolat policii. Hlavními 

podmínkami, aby byla nehoda brána jako „velká“ dopravní nehoda, jsou, že při ní musí dojít 

ke zranění nebo usmrcení osob nebo hmotná škoda na některém ze zúčastněných vozidel, 
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 na přepravovaných věcech nebo na jiných věcech, přesáhne stanovený limit 100 tisíc Kč.  

Při nedodržení povinnosti účastníků přivolat policii, i z důvodu kdy se řidiči domluví na vině, 

v situaci kdy viník nehody nabízí dalšímu řidiči finanční kompenzaci, například  

protože před jízdou požil alkohol nebo jiné návykové látky a přivoláním policie by byla  

tato skutečnost odhalena, se jedná o přestupek. Přivolat k nehodě policii je důležité i z důvodu 

toho, že na místě dopravní nehody není vždy možné odhadnout nevýhody, vznikající  

při neexistenci policejního protokolu.  

 

1.3 Manipulovaná škodní událost 

 Zatímco v ČR je dopravní nehodou každá událost v provozu na pozemní komunikaci 

…, viz kap. 1.1, dle §47 zákona č. 361/2000 Sb. a škodní událost je chápána jako plánovaný 

pojistný podvod, tedy trestný čin, za účelem obohacení, na SK je tomu jinak. 

 Na SK je dle zákona č.8/2009 Z.z. , o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, § 64 Dopravná nehoda, za dopravní nehodu považována událost na 

pozemní komunikaci, která se stane v přímé souvislosti s přepravou vozidla a při které [9]: 

- dojde k usmrcení nebo zranění osob, 

- dojde k poškození pozemní komunikace nebo všeobecné prospěšného zařízení, 

- dojde k úniku nebezpečné věci, 

- dojde na některém ze zúčastněných vozidel, přepravované věci nebo jiném majetku 

k hmotné škodě, která zřejmě převyšuje 1,5 násobek škody dle Trestného zákona, což je cca  

4 000,- €. Pokud dojde k dopravní nehodě, mají účastníci nehody povinnost přivolat na místo 

dopravní nehody policií.  

Ostatní události v dopravě, při kterých vznikla škoda v přímé souvislosti s přepravou 

vozidla, při kterých není ani jeden ze zúčastněných řidičů pod vlivem alkoholu a jiné 

návykové látky a při kterých se zúčastnění řidiči domluví na zavinění, se dle tohoto zákona 

nepovažují za dopravní nehodu. Tyto události jsou tzv. škodové události a orgány Policejního 

sboru je neobjasňují [9]. 
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1.3.1 Kompatibilita a plauzibilita 

 Primárním důvodem spáchání pojistného podvodu je finanční obohacení, kdy pojistník 

nepravdivě vylíčí vznik dopravní nehody, rozsah škody, neautorizovaná autoopravna vystaví, 

po dohodě s pojistníkem, pojišťovně fiktivní fakturu, tedy dojde k plánovanému podvádění 

pojišťovny tímto pojistníkem. Při odhalování pojistného podvodu je důležité zabývat  

se kompatibilitou a plauzibilitou vzniklých škod [4].  

 Ověření, zda fyzikální, tvarové a materiální poškození odpovídají vzájemnému 

působení vozidel, okolí a vzniklým zraněním při nehodě, tedy zda poškození na vozidlech 

vzniklo vlivem dopravní nehody, zda stopy na vozovce a poškození majetku třetí osoby 

mohlo vzniknout při nehodě či nikoliv, se nazývá kompatibilita [4].  

Kompatibilita částečná je stav, kdy poškození na vozidle neodpovídá dopravní nehodě, 

avšak pachatel se pokouší přisoudit starší poškození právě této dopravní nehodě [4]. 

Naopak kompatibilita úplná je stav, kdy všechna poškození a stopy je možné prokázat 

a přisoudit právě dopravní nehodě [4]. 

 Neméně důležité je posouzení plauzibility nehody, zda vznik a průběh dopravní 

nehody technicky souhlasí s výpověďmi účastníků a svědků. Technické porovnání reakční 

doby řidiče, rychlosti vozidla před střetem, zda výpovědi účastníků nehody a svědků 

odpovídají nehodě [4].  

Při posuzování právní plauzibility se znalec zabývá historii poškození vozidla a počtu 

dopravních nehod, resp. počtu pojistných podvodů u pachatele, posuzuje místo, čas a způsob 

vzniku nehody [4].  

Plauzibilita technická se zabývá technickými parametry dopravní nehody,  

jako je například reakční doba řidiče [4]. 

Naproti tomu paní Zuzana Dočkalová uvádí ve své BP s názvem „Dopravní nehoda 

jako trestný čin“, že jedním ze základních znaků dopravní nehody je [5]: 

1. neočekávanost, ale zpravidla předvídatelnost nehody 

- dopravní nehody jsou události neočekávané, náhlé a u kterých vzhledem k chování 

účastníka silničního provozu lze očekávat, že k nim dojde. 
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1.3.2 Příklady manipulovaných škodních událostí 

Úmyslně vyvolaná škodní událost 

- jedná se o typ škodní události, která je předem sjednaná, tedy strany se domluví  

a úmyslně způsobí nehodu na dvou i několika vozidlech nebo se jedná o smluvenou nehodu 

jedním vozidlem do jiného objektu. Od roku 2002 se v České republice od této skupiny začala 

odvíjet většina škodních událostí [4]. 

Fingovaná škodní událost 

- při fingované škodní události nemusí nedocházet přímo k nehodám, osoby,  

které se této škodní události zúčastní, se předem domluví a pouze na smluvené místo dopraví 

vozidlo, popřípadě více vozidel, které již májí určité technické poškození. Největší výskyt 

v České republice měly fingované škodní události v roce 1992 – 1998 [4].  

Fiktivní škodní událost 

- fiktivní škodní událost, je událost, která se nikdy nestala, účastníci, tedy osoby,  

které se tohoto podvodu zúčastní, již nejedou na smluvené místo, jak tomu bylo v předešlém 

případě, pouze se domluví na průběhu události, na místě kolize, následných poškození  

na vozidlech a tyto fiktivní informace poskytnou pojišťovnám [4]. 

Využitá dopravní nehoda 

- využitá dopravní nehoda je událost, která se opravdu stala, ovšem řidič využívá této 

nehody ke svému ekonomickému obohacení. Poškození na vozidle, které nevznikly vlivem 

dopravní nehody, ale již na vozidle byly, si řidič nechá opravit a žádá za ně od pojišťovny 

náhradu. Tento typ pojistného podvodu, má z důvodu snadného ekonomického obohacení 

největší zastoupení a to i v případě jindy bezúhonných řidičů [4]. 

 

1.4 Statistika nehodovosti v ČR 

V roce 2011 řešila policie ČR 75 137 dopravních nehod. Tyto dopravní nehody 

způsobily hmotné škody odhadnuté na 4 628,08 mil. Kč. Neméně důležitá jsou čísla, 

pojednávající o počtu zraněných a usmrcených osob. Při tomto počtu dopravních nehod bylo 

usmrceno 707 osob, těžce zraněno bylo 3 092 osob, kdy ve 22 519 případech se jednalo  

o lehká zranění [14].  
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Hlavní příčiny vzniku silničních dopravních nehod motorových vozidel za rok 2011 jsou [14]: 

1. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla, 

2. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, 

3. nesprávné otáčení a couvání, 

4. nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem,  

5. jiný druh nesprávné jízdy, 

6. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky, 

7. nezvládnutí řízení vozidla, 

8. nedání přednosti upravené dopravní značkou „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“, 

9. vjetí do protisměru, 

10. vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu. 

 

Z celkového počtu dopravních nehod řidičů motorových vozidel tvoří téměř  

20% nehody, zapříčiněné tím, že se řidič plně nevěnoval řízění. Nehody, kdy řidič 

nepřizpůsobil rychlost vozidla, stavu vozovky nebo se nesprávně otáčel či couval, take tvoří 

bezmála 20% [14]. 

 Z hlediska druhu dopravních nehod dochází na pozemních komunikacích nejčastěji  

ke srážkám jedoucích vozidel a to 37,6 % z celkového počtu nehod, ke srážkám s pevnou 

překážkou 24,1%. Téměř 18% nehod jsou tvořeny srážkami se zaparkovaným  

nebo odstaveným vozidlem a 7% tvoří havárie [14]. 

 

 

 



 

25 

 

1.4.1 Počet nehod v silničním provozu podle jednotlivých měsíců 

Tabulka 1: Statistika nehodovosti dle měsíců v roce [15] 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkem rok 25 239 22 115 23 060 22 481 21 706 19 676 

v tom:             

Leden 1 925 1 252 1 444 1 524 1 463 1 098 

Únor 1 326 1 284 1 248 1 381 1 180 920 

Březen 1 521 1 489 1 620 1 642 1 336 1 402 

Duben 1 857 1 853 2 026 1 774 1 923 1 593 

Květen 2 526 2 208 2 142 2 028 1 997 1 706 

Červen 2 664 2 408 2 374 2 285 1 974 2 146 

Červenec 2 503 1 944 2 303 2 161 2 121 2 134 

Srpen 2 524 1 839 2 297 2 205 2 273 2 098 

Září 2 399 2 138 2 112 2 011 2 065 1 916 

Říjen 2 245 2 117 1 954 2 015 1 932 1 686 

Listopad 1 967 1 778 1 778 1 784 1 646 1 692 

Prosinec 1 782 1 805 1 762 1 671 1 796 1 285 

      

Zdroj: PP 

ČR 

 

Nehodovost v České republice podle ročenek vypracovaných ministerstvem dopravy 

každoročně klesá, toto snížení je možné mimo jiné přisuzovat i automobilových výrobcům, 

kteří kladou větší důraz na výrobu bezpečných vozidel. Paradoxně v zimním období dochází 

k menšímu počtu dopravních nehod, přičemž právě v zimních měsících, kdy klimatické 

podmínky ovlivňují kvalitu vozovky a tedy přímo ovlivňují bezpečnost silničního provozu  

na pozemních komunikacích, by bylo možné očekávat nehodovost největší.  

Největší nehodovost ovšem připadá na letní období, zejména na měsíce letních 

prázdnin, kdy řidiči vykonávají delší cesty, například za dovolenou. Velký vliv mají v těchto 

měsících klimatické podmínky, které negativně působí na psychickou stránku člověka, lidé 

mají více naspěch, chtějí se, zejména při vysokých teplotách, vyhnout kongescím a všem 

dlouhým časovým prodlevám strávených ve vozidle, při kterých nervozita řidičů stoupá.  
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1.4.2 Počet nehod v silničním provozu podle místa a druhu nehody 

Tabulka 2: Statistika nehodovosti dle místa a druhu nehod [15] 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkem 

rok 
25 239 22 115 23 060 22 481 21 706 19 676 

v tom:             

Leden 1 925 1 252 1 444 1 524 1 463 1 098 

Únor 1 326 1 284 1 248 1 381 1 180 920 

Březen 1 521 1 489 1 620 1 642 1 336 1 402 

Duben 1 857 1 853 2 026 1 774 1 923 1 593 

Květen 2 526 2 208 2 142 2 028 1 997 1 706 

Červen 2 664 2 408 2 374 2 285 1 974 2 146 

Červenec 2 503 1 944 2 303 2 161 2 121 2 134 

Srpen 2 524 1 839 2 297 2 205 2 273 2 098 

Září 2 399 2 138 2 112 2 011 2 065 1 916 

Říjen 2 245 2 117 1 954 2 015 1 932 1 686 

Listopad 1 967 1 778 1 778 1 784 1 646 1 692 

Prosinec 1 782 1 805 1 762 1 671 1 796 1 285 

      

Zdroj: PP 
ČR 

 

 

Nejmenší počet dopravních nehod se odehrává na dálnicích, ovšem právě na dálnicích 

se uskutečňují primárně „velké“ dopravní nehody, při kterých dochází k vážným zraněním, 

usmrcení osob a velkým hmotným škodám na majetku. Naopak nejvíce dopravních nehod  

se uskutečňuje v obcích, tedy mimo dálnice. 

Nejčetněji dochází ke střetu vozidla s vozidlem. Alarmující jsou data o počtu 

dopravních nehod, při kterých se střetne vozidlo s chodcem, tyto dopravní nehody převážné 

končí smrtelným zraněním chodce. Téměř stejné zastoupení jako nehody vozidla s chodcem, 

mají i nehody jednotlivých vozidel. 
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1.4.3 Statistika manipulovaných škodních událostí 

Tabulka 3: Statistika pojistných podvodů členů ČAP (česká asociace pojišťoven) na území 

ČR za rok 2010 [13] 

 

 

Tabulka 4: Statistika pojistných podvodů členů ČAP (česká asociace pojišťoven) na území 

ČR za rok 2011 [13] 

 

 
 

Z uvedených údajů vyplývá, že nejvíce pojistných podvodů je odhalováno 

v pojišťování motorových vozidel. 

 V roce 2010 odhalily pojišťovny na území ČR pojistné podvody, jejichž výše 

prokázané hodnoty byla téměř 630 milionů Kč. V roce 2011 pojišťovny odhalily pojistné 

podvody, jejichž hodnota dosáhla téměř 840 milionů Kč, tedy o 34% více. 

 V roce 2010 bylo pojišťovnami šetřeno 5 142 podezřelých škodních událostí. V roce 

2011 bylo pojišťovnami šetřeno již 6 682 podezřelých škodních událostí, což je o 30% více 

případů. Je tedy zřejmé, že počet pojistných podvodů rychle stoupá.  
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2 Šetření silniční nehody  

Silniční nehodu uskutečněnou na pozemní komunikaci je nutné vyšetřit. Výsledkem 

šetření silniční nehody je stanovení viníka nehody a zjištění, zda se jednalo o nehodu reálnou 

nebo plánovanou, tedy pojistnou událost, k tomuto slouží podklady, získané na místě 

dopravní nehody.  

Podklady rozdělujeme do dvou kategorií [1]: 

- objektivní podklady – specifickým znakem objektivních podkladů je téměř mizivá 

možnost, že jsou založeny na základě milných informací, tedy, že jsou zkreslené. Obvykle  

se jedná o podklady vzniklé ohledáním přímo místa silniční nehody a to policisty nebo znalci. 

Výsledkem ohledání místa dopravní nehody je vystavení protokolu osobou, která ohledání 

provedla. V protokolu musí být uvedené všechny zjištěné skutečnosti, popis všech stop,  

které byly na místě nehody zabezpečeny. Tento protokol, spolu s plánkem, na kterém 

 je vyznačena dopravní nehoda a fotodokumentací z místa nehody, je určený osobám,  

které o dané nehodě rozhodují a slouží těmto osobám jako předmět k reálné představě  

po nehodové situace.  

  Mezi objektivní podklady silniční nehody tedy patří:  

      - protokol o silniční nehodě, 

      - plánek, náčrt, popis silniční nehody, 

      - fotodokumentace, film nebo videozáznam. 

Za objektivní podklady se považují také lékařské zprávy a pitevní nálezy, podklady 

z typových listů, podklady z ověřené literatury. 

 

- subjektivní poklady – do této kategorie patří výpovědi zúčastněných řidičů, svědků silniční 

nehody. Výpovědi jsou často zkreslené, je těžké odhadnout vzdálenosti, rychlosti a časy 

zúčastněných vozidel, bez použití měřících přístrojů. 
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2.1 Protokol o silniční nehodě 

 Protokol je považován za základní písemný doklad o silniční nehodě, který v případě, 

že obsahuje požadované náležitosti a byl vypracován dle stanovených zásad, nevýlučně patří 

do kategorie objektivních podkladů [1].  

Náležitosti protokolu o silniční nehodě: 

a) datum, čas a přesné místo uskutečnění silniční nehody – v případě, že je protokol sepisován 

po ohledání nehody, mimo místo silniční nehody, musí se uvést obě dvě místa, to samé platí 

 i při zapisování času.  

 

b) účastníci dopravní nehody – kategorii, typ a registrační značky zúčastněných vozidel, 

    - výše majetkové škody na vozidlech, 

    - datum narození, adresu trvalého pobytu, telefonní kontakt 

zúčastněných osob, 

    - číslo a místo vydání občanského a řidičského průkazu 

zúčastněných osob. 

 

c) vylíčení silniční nehody - přesná identifikace místa, kde se silniční nehoda uskutečnila, 

    - druh pozemní komunikace a její značení, 

    - polohy zúčastněných vozidel před, při a po uskutečnění silniční 

nehody, tedy popis, jak k silniční nehodě došlo, 

    - informace o tom, zda byla provedena orientační dechová 

zkouška, k jakému zranění zúčastněných osob došlo,  

    - informace o tom, zda byla na místě po ohledání zjištěna 

 nebo uplatněna technická závada jako příčina vzniku nehody. 

 

d) příslušný orgán rozhodující o zavinění silniční nehody 
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e) technické údaje zúčastněných vozidel - kategorie, značka a registrační značka 

zúčastněných vozidel, 

      - identifikační čísla vozidel, 

      - informace o STK vozidel (platnost),  

      - informace o stavu brzd, pojištění odpovědnosti 

v provozu vozidla, popis poškození, výše škody na zúčastněných vozidlech. 

 

f) datum, čas, osoba, kterou byla silniční nehoda oznámena 

g) datum, čas, osoba, která místo ohledala, osoby, které byly při ohledání přítomny 

 

2.1.1 Ohledání místa silniční nehody  

Primárním úkolem při vyšetřování dopravní nehody je ohledání místa dopravní 

nehody. Ohledání místa nehody musí být provedeno téměř okamžitě po příjezdu na místo 

nehody. Vlivem provozu na pozemních komunikacích a špatných povětrnostních podmínek 

může při dlouhé časově prodlevě dojít ke ztrátě stop, které po nehodě zůstaly na vozovce. 

Ohledání není možné opakovat, je téměř nemožné dosáhnout stejných podmínek, jaké jsou  

po nehodě, při opakovaném ohledání jsou informace méně kvalitní a zkreslené. Je tedy velice 

důležité, aby byl tento úkol proveden kvalitně a pečlivě [7].  

Důvod provádění ohledání místa dopravní nehody je zabezpečení stop, výpovědí 

účastníků a svědků kolize, které napomáhají při zjišťování průběhu události a to průběhu 

před, při a po střetu vozidla. Získané informace slouží k identifikaci vzniku nehody, jejich 

podmínek a důvodům. Na jejich základě je možné určit viníka dopravní nehody.  

Je tedy důležité při ohledání místa postupovat systematicky [7]. 

Při vyšetřování dopravní nehody mohou na místě nehody nastat dvě situace,  

které se liší například tím, v jakém stavu jsou stopy na vozovce, kde jsou na vozovce 

umístěna vozidla [7]: 

a) situace nezměněná na místě po dopravní nehodě: 
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- jedná se o ideální situaci pro vyšetřování místa dopravní nehody. Vozidla 

jsou ve skutečné konečné poloze, tedy nachází se tam, kde po skončení dopravní nehody 

zastavila a dále se s nimi nemanipulovalo. Všichni účastníci nehody včetně svědků nehody 

jsou na místě. Na základě těchto skutečností je pro policisty snadné zabezpečit stopy a sepsat 

výpovědi účastníků i svědků kolize a následně zjistit důvody vzniku a příčiny dopravní 

nehody. Hlavní podmínka zajišťující tuto situaci je, že je nehody neprodleně ohlášena  

a policisté tedy můžou v krátkém časovém intervalu na místo nehody dorazit. K těmto 

situacím nejčastěji dochází na silnicích nižší třídy a na místních komunikacích. 

b) situace změněná na místě po dopravní nehodě: 

- jedná se o situaci, kdy se některé z vozidel nenachází ve skutečné konečné poloze, 

tedy došlo k manipulaci s ním. Jeden nebo více účastníků události byli odvezeni  

do nemocnice, nenachází se tedy na místě dopravní nehody. Svědkové chybí, nebo místo 

nehody opustili. Tento stav značně omezuje vyšetřující policisty k zabezpečení stop na místě 

dopravní nehody, zjistit důvody a příčiny vzniku dopravní nehody je obtížné a analogicky  

je téměř nemožné zjistit viníky nehody. Nejčastěji k ní dochází na dálnici, kdy řidiči z důvodu 

obnovení bezpečného provozu na pozemní komunikaci přemístí vozidlo, dále v případě 

pozdního ohlášení dopravní nehody, přičemž tuto časovou prodlevu mezi dopravní nehodou  

a jejím ohlášením mohou řidiči využít ke svému prospěchu například odstranit závady  

na vozidle, stopy na vozovce apod.  

Vyšetřující osoby se při ohledání místa nehody nesmí opomenout zabývat otázkou 

povětrnostních podmínek a rozhledových podmínek. Povětrnostní podmínkou jsou stavy,  

kdy je zataženo, jasno, mlha a déšť. Pod rozhledové podmínky se řadí teplota vzduchu, stav 

vozovky, tedy je-li vozovka suchá, mokrá, čistá, namrzlá, ujetý sníh, apod., dále pak denní 

doba, kdy se dopravní nehoda odehrála, způsob jakým je vozovka v místě nehody osvětlena, 

kdy s tímto parametrem přímo souvisí i viditelnost. Neméně důležitý je popis místa dopravní 

nehody, o jaký druh pozemní komunikace se jedná, tedy silnice, místní komunikace, 

rychlostní komunikace, dálnice. Stanovený druh komunikace popsat z hlediska počtu jízdních 

pruhů, jejich rozměrů a jejich oddělení, popis struktury vozovky, její technický stav, například 

výskyt výmolů, způsob řízení dopravy, hustotu provozu a jiné [7].  
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2.1.2 Popis zjištěných stop 

Stopy na vozovkách vzniklé po dopravní nehodě, slouží jako jeden z nástrojů 

stanovení průběhu, vzniku a důsledků nehody a tedy i určení viníka resp. pachatele kolize.  

Při zabezpečování stop je mimo zkušenosti vyšetřovacích policistů, nutná i znalost typických 

kriminalistických stop. Typické kriminalistické stopy je možné rozdělit [7]: 

- paměťové stopy, 

- materiální stopy. 

 

a) paměťové stopy 

Výskyt paměťových stop u účastníků a svědků dopravní nehody, napomáhá  

ke stanovení nejasností nehody. Zejména v případě, kdy po dopravní nehodě dojde 

k manipulaci s vozidly, takže vozidla nezaujímají konečnou polohu, z důvodu obnovení 

bezpečného provozu na pozemní komunikaci nebo kdy některý z účastníků nehody opustil 

místo nehody například byl odvezen do nemocnice, mají paměťové stopy velký význam. 

V těchto případech totiž pomáhají vyšetřovacím policistům nejen k určení důvodů a vzniku 

dopravních nehod, ale pomocí nich je možné stanovit i stav před nehodou, chování řidičů  

a účastníků nehody, rychlosti a způsoby jízdy po pozemní komunikaci zúčastněných vozidel 

[7].  

Po dopravní nehodě ovšem mohou účastníci a svědci utrpět šok, jsou ve stavu 

překvapení, někteří z nich nejsou schopni reálně odhadnout vzdálenost, nebo rychlost 

zúčastněného vozidla, jejich výpovědi mohou být na základě těchto skutečností mylné  

a zkreslené, tedy nedůvěryhodné, je zapotřebí k těmto faktům přihlédnout a všechny výpovědi 

porovnat nejen mezi sebou, ale i s informacemi získaných z ohledání místa nehody [7].  

   

b) materiální stopy 

Slouží tak jako paměťové stopy ke zjištění průběhu, důvodů vzniku dopravní nehody, 

ovšem mají i jiné využití, na jejich základě je možné stanovit, zda řidič, účastník nebo více 

účastníků nevyužili prodlevy příjezdu vyšetřovatele na místo nehody, k poškození stop  

na vozovce, k opravě technického stavu vozidla, ve svůj prospěch, pomocí nichž by došlo  
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ke zkreslení informací o dopravní nehodě. K tomuto zjištění je zapotřebí, aby každá 

zabezpečená stopa na místě nehody měla prokazatelný vznik a souvislost s danou nehodou 

[7]. 

Klasickou formou materiální stopy, je stopa na hmotném předmětu. Hmotným 

předmětem je myšlena vozovka, vozidlo, pevné objekty a jiné. Rozdělení materiálních stop 

uvádí Prerad [7]: 

 1) stopy na vozovce, 

 2) stopy na zúčastněných vozidlech, 

 3) stopy na pevných objektech, 

 4) stopy na tělech obětí či zraněných osob.  

 

1) stopy na vozovce 

- jsou zastoupeny stopami po pneumatikách, po osobách a zvířatech, biologickými 

stopami, stopami způsobené unikem kapalin z vozidla. Stopy na vozovkách se dokumentují 

pomocí fotografií, je možný i videozáznam. U stop jsou přiloženy měřidla, tak aby bylo 

možné z fotografie či videozáznamu posoudit velikost této stopy. Samozřejmostí je záznam 

stopy do náčrtu místa dopravní nehody. Každá stopa má vypovídací schopnost z hlediska 

pohybu vozidla. Stopy na vozovce je možné rozdělit [7]: 

Jízdní stopy 

- vznikají při pohybu kola po vozovce, tvarem a vzorem odpovídají dezénu,  

který stopu vytvořil. Viditelnost jízdní stopy je závislá na povrchu, po kterém se kolo vozidla 

pohybuje, zabezpečit je lze hlavně na měkkém povrchu, v blátě, suti, sněhu, apod. analogicky 

je zajištění stopy například na dlažební kostce téměř nemožné. Když je jízdní stopa dokonale 

zdokumentována je možné na jejím základě určit vozidlo, které na dopravní nehodě podílelo, 

například v případě, že řidič z místa dopravní nehody ujel.  

Blokovací stopy 

- vznikají při blokování kola, v dnešní době, kdy je každé novější vozidlo opatřeno 

systémem ABS (protiblokovacím systémem), je zajištění těchto stop nemožné. V opačném 

případě tyto stopy vypadají jako tmavé pruhy, není možná identifikace vozidla. 
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Brzdné stopy 

- vznikají při situaci, kdy řidič intenzivně brzdí vozidlo. Na základě výskytu brzdných 

a blokovacích stop je vyšetřující policista nebo znalec v oboru dopravy, schopný stanovit 

rychlost, jakou mělo vozidlo před brzděním, nebo před blokováním kola. Z rozměrů a tvarů 

stop, je znalec schopný určit rychlost v okamžiku střetu. Směr jízdy vozidla za pomocí brzdné 

stopy se stanovuje podle vzorku dezénu, který je ve směru jízdy rozmazaný.  

Dřecí stopy 

- při dopravní nehodě dochází ke styku pevných částí, například plastů, plechů 

vozidla, s tvrdým povrchem vozovky například betonu, tímto stykem dojde ke vzniku dřecích 

stop. V případě styku pevné části vozidla s měkkým povrchem vozovky, vznikají rycí stopy. 

  

2) stopy na zúčastněných vozidlech 

- při výskytu této stopy je velice důležité stanovit, zda byla stopa, resp. poškození, 

způsobeno v průběhu dopravní nehody, nebo zda bylo již na vozidle. Stopy na vozidlech mají 

vypovídající charakter o průběhu dopravní nehody, policista je schopný na základě poškození 

vozidla porovnat, zda souhlasí výpovědi účastníků s daným poškozením na vozidle. Ze stop 

na vozidle je možné určit místo střetu, přičemž nesmí být opomenuta skutečnost, že místo  

na vozidle, které vykazuje největší poškození, není vždy místem střetu [7].  

 

3) stopy na pevných objektech 

- jsou viditelné pouhým okem, přímo souvisí s průběhem dopravní nehody. Vyskytují 

se při střetu vozidla s pevným objektem, například svodidly, stromem, ve formě stop  

nebo poškození. Stopy mají formu laku na svodidlech, střepy světlometů, části vozidla, není 

to však pravidlem, při nárazu lidského těla na pevnou překážku dochází ke vzniku stop 

biologických, v podobě tkání, vlasů, krve. Poškození se vyskytují se formě prohnutých,  

nebo odřených pevných objektů [7].  

 

4) stopy na tělech obětí, nebo zraněných osob  
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- z estetického hlediska nejsou zjišťovány přímo na místě dopravní nehody, 

 ale až při soudní pitvě, která je prováděna pokaždé [7]. 

 

2.2 Plánek místa silniční nehody  

Existují tři způsoby ohledání místa DN, kterými jsou excentrický, rajónový a frontální. 

Nejčastější praktické použití je kombinace těchto způsobů. Policisté nejdříve vytyčí prostor 

ohledání, může nastat i situace, kdy je prostorem ohledání celé křížení komunikace  

nebo například část dálnice, jejíž délka může mít i několik stovek metrů, v prostoru se totiž 

musí nacházet všechny zabezpečené stopy, získané ohledáním místa nehody [7].  

Po vymezení prostoru je důležité právě v tomto prostoru stanovit výchozí bod 

ohledání. Pro stanovení místa tohoto bodu existují pravidla. V případě, že se na místě 

ohledání nachází mrtvola, stává se výchozím bodem ohledání místo, na kterém mrtvola leží. 

Jedná-li se o nehodu, při které došlo ke střetu dvou a více vozidel, je výchozím bodem 

ohledání místo, kde se vozidla střetla. Při nehodě vozidla, je místo kde se vozidlo nachází, 

výchozím bodem ohledání [7].  

Dalším úkonem vyšetřovacích policistů je stanovení výchozího bodu měření. Bod, 

který je zvolen jako výchozí bod měření, musí splňovat podmínku stálosti, tedy tímto bodem 

může být například sloup veřejného osvětlení, roh budovy, apod., bodem by neměl být třeba 

kámen, který je možné přemístit. Tento bod totiž slouží k zaměřování stop na místě dopravní 

nehody, které jsou zaznamenávány v podobě plánku zakresleného v měřítku, kde každá stopa 

je v plánku popsána a označena číslem [7].  

 Z hlediska dokumentace je plánek místa nehody považován za objektivní podklad. 

Předpoklad k vytvoření plánku místa nehody je, že osoba provádějící zakreslení je seznámena 

s technikou měření a kreslení plánků, kdy po splnění tohoto předpokladu je možné vyloučit 

chyby způsobené lidským faktorem. Dalším předpokladem je, že při zaměřování místa 

nehody byly použity přístroje a pomůcky, které jsou řádně cejchovány [1]. 

 Výhodou zakreslení plánku je rychlá orientace ve vzniklé dopravní situaci, bez 

nutnosti přítomnosti na místě dopravní nehody.  

 



 

36 

 

2.3 Fotodokumentace  

Fotografie vzniklé na místě dopravní nehody, jsou nedílnou složkou objektivních 

podkladů. Přičemž splní-li fotografická dokumentace hlavní zásady, je poté považována za 

nejobjektivnější ze všech podkladů [1].  

Součástí každého snímku, který je zařazen do fotografické dokumentace, je popis 

situace, která je na snímku zdokumentována. Tedy předmět zachycený na snímku, pohled 

z jakého je fotografován, popis, zda se jedná o celkový pohled, polocelkový pohled, 

polodetailní pohled nebo detailní pohled [1]. 

Důležité je, aby pořízené snímky byly dobře zaostřeny, ve správné expozici,  

aby nebyly foceny proti slunci a nebyly retušovány. Dále je důležité, aby na snímku byla 

zachycena celková situace, tedy všechen prostor vyznačený v plánku místa dopravní nehody. 

Fotografie musí umožnit porovnání velikostí zachycených objektů bez zkreslení situace [1].  

 

2.4 Předmět šetření silniční nehody 

Předmětem vyšetřování dopravní nehody je zejména jednání a chování účastníků  

a to i takové, které nepřímo ovlivňují vznik dopravní nehody a tedy i její následky.  

Je zapotřebí zjistit [7]: 

- zdravotní a psychický stav řidiče, 

- chování řidiče během jízdy, tedy před dopravní nehodou, ale i před jízdou, stav 

mysli, to zda byl řidič unaven, zda dodržoval bezpečnostní přestávky apod., 

- zda řidič před jízdou požil alkoholický nápoj či jiné návykové látky, 

- ostatní skutečnosti ovlivňující fyzický a psychický stav řidiče. 

Je důležité sledovat i ostatní účastníky dopravní nehody, ovlivňující děj před střetem a děj po 

střetu. Dalším předmětem sledování po dopravní nehodě jsou její následky. Přičemž je velice 

důležité o jaký druh dopravní nehody, se jedná. Vyšetřují-li policisté kolizi dvou vozidel 

jedoucích ve stejném směru po pozemní komunikaci, budou předměty jejich zkoumání jiné 

než při dopravní nehodě, která se odehraje na křižovatce pozemních komunikací. Stejně  

tak jako v situaci, kdy dojde k nárazu vozidla s pevnou překážkou, bude postup jiný,  

než při srážce vozidla s chodcem [7].  
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3 Konstrukce silničního vozidla a jeho poškození po DN 

 Karoserie každého vozidla musí splňovat požadavky z hlediska bezpečnosti. Rozlišuje 

se aktivní bezpečnost vozidla a pasivní bezpečnost vozidla, zatímco aktivní bezpečnost 

vozidla zabraňuje, resp. snižuje možnosti vzniku nehody, pasivní bezpečnost vozidla zvyšuje 

bezpečnost, tedy snižuje pravděpodobnost vzniku poranění posádky ve vozidle po dopravní 

nehodě.  

 

3.1 Aktivní bezpečnost vozidel 

 Mezi aktivní prvky bezpečnosti patří vlastnosti vozidla, které zmenšují jízdní 

nedostatky. Dále opatření na vozidle, která zajišťují větší jízdní pohodlí, zejména mikroklima 

ve vozidle, snížení vnitřního hluku a neméně důležitá stimulace psychické pohody řidiče. 

Aktivní bezpečnost vozidla je tvořena i tzv. pozorovací bezpečností, jako je výhled z vozidla, 

bez „mrtvého úhlu“, zpětná zrcátka, pasivní viditelnost, tedy barva karoserie, osvětlení 

vozidla, výstražná signalizační zařízení. A v neposlední řadě je to i ovládací bezpečnost 

z hlediska spolehlivosti, do které patří řízení, brzdění, apod. [2]. 

 

3.2 Pasivní bezpečnost vozidel  

Jelikož obsahem diplomové práce jsou dopravní nehody, je vhodnější zabývat se více 

pasivní bezpečností vozidla. 

Pasivní bezpečnost je tvořena opatřeními, jejichž pomocí jsou při vzniku dopravní 

nehody co nejvíce eliminovány následky této nehody.  

Vnější pasivní bezpečnost vozidla je tvořena obrysy vozidla. Provedení těchto obrysů 

musí být utvořeno tak, aby při vzniku dopravní nehody byla minimalizována zranění ostatních 

účastníků nehody [2].  

Vnitřní pasivní bezpečnost, zabraňuje vzniku zranění přímo na posádce havarovaného 

vozidla. Tyto opatření jsou [2]: 

- deformovatelná příď a záď vozidla, tedy deformační zóny karoserie, 

- ochrana proti dalšímu nárazu: 
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- zadržovací systémy (aktivní, pasivní), 

- hlavové opěrky, 

- deformovatelné uložení volantu, které zabraňuje vniknutí 

volantu při dopravní nehodě do vnitřního prostoru, 

- vybavení interiéru, 

- zachování prostoru pro přežití: 

   - odolnost proti čelnímu nárazu, bočnímu nárazu, převrácení, 

   - odolnost při posunutí nákladu. 

- ochrana proti vymrštění osob: 

   - zámky a závěsy dveří, 

   - zadržovací systémy, 

   - bezpečnostní skla. 

- ochrana proti vzniku a šíření požáru. 

 

3.2.1 Karoserie silničních vozidel 

Karoserie je nosnou konstrukcí silničních vozidel, má mnoho funkcí, jednou z nich  

je ochrana posádky vozidla a nákladu a tedy i jednotlivých části vozidla před nepříznivými 

vnějšími vlivy, které na vozidlo při provozu působí. Bezpečnostní struktura karoserie  

má přesně definované deformační zóny, které spolu s bezpečnostními pásy a airbagy, 

v případě dopravní nehody ochraňují cestující a brání vzniku jejich možných poranění. 

Karoserie vozidla zajišťuje řidiči komfort při jízdě a tím i přímo ovlivňuje bezpečnost 

provozu [2].  

 

3.2.2 Bezpečnostní pásy 

Téměř dvě třetiny osob, které dopravní nehodě podlehnou, by nehodu přežili,  

kdyby za jízdy použili bezpečnostní pás. Přičemž použití bezpečnostních pásu, je každému 
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řidiči, ale i všem spolujezdcům, podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, §6 Povinnosti řidiče motorového vozidla, nařízeno. S výjimkou [8]: 

 -„ řidiče, který couvá, 

 - řidiče, který nemůže použít bezpečnostní pás ze zdravotních důvodů, 

 - řidiče vozidla bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství  

při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při plnění úkolů obecní policie, 

řidiče vozidla jednotky požární ochrany a záchranného vozidla Horské služby při řešení 

mimořádných událostí a řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby v případech,  

kdy použití bezpečnostního pásu brání v rychlém opuštění vozidla za účelem výkonu dalších 

povinností.“   

 Bezpečnostní pásy se začaly používat již před první světovou válkou v letectví. 

V automobilovém průmyslu našly uplatnění až po druhé světové válce, od té doby prošly 

velkým vývojem, kdy bylo zapotřebí spojit jeho hlavní funkci, tedy zachytit setrvačný pohyb 

těla sedící osoby při nárazu, s komfortem cestujících a jeho snadnou manipulací, obzvláště 

pak při připínání a odepínání [11].   

 První bezpečnostní pásy byly dvoubodové, po čase získaly uplatnění pouze na zadních 

sedadlech uprostřed, v dnešní době se toto velmi jednoduché řešení již nepoužívá. 

Dvoubodové bezpečnostní pásy byly nahrazeny pásy tříbodovými, se kterými na trh  

jako první přišla automobilka Volvo v roce 1959, tyto tříbodové bezpečnostní pásy,  

ovšem začaly být používány až v 70. letech, 20. století, kdy jejich užití bylo po celém světě 

přikázáno legislativou. Postupně byly klasické samonavíjecí mechanismy s funkcí blokování 

pásu doplněny i dvoustupňovým omezovačem síly, který má za úkol zabránit nadměrnému 

zatížení částí těla, která při nárazu přijdou do kontaktu s bezpečnostním pásem. V dnešní době 

se do sériové výroby uvádějí bezpečnostní pásy s integrovaným airbagem [11].  



 

40 

 

 

Obrázek 1: Dvoustupňový omezovač síly [11] 

 

Karoserie každého vozidla má definované deformační zóny, tyto mají za úkol 

minimalizovat zpomalení vozidla po nárazu na pevnou překážku. Cestující, který není zajištěn 

bezpečnostním pásem, se po nárazu pohybuje setrvačnou silou směrem vpřed tak, že dochází 

k nárazu jeho těla do pevných částí v interiéru vozidla se zpomalením, které je úměrné 

nárazové rychlosti. Primární funkce bezpečnostního pásu je funkce zádržná, kdy ihned  

po nárazu musí zadržet tělo cestujícího tak, že se následně pohybuje se stejným zpomalením 

jako samotné vozidlo. Zpomalení nepřipoutaného cestujícího je vlivem nárazu mnohonásobně 

větší, než zpomalení vozu, jehož zpomalení je tlumeno deformačními zónami. I když vozidlo 

dosahuje při nárazu malých rychlostí, je organismus nepřipoutaného cestující vystaven 

velkému zatížení, jehož následkem jsou vážná i smrtelná poranění [11]. 

   

 

Obrázek 2: Deformační zóna [11] 

 



 

41 

 

3.2.3 Airbagy 

Velmi důležitou složkou pasivní bezpečnosti jsou vzduchové vaky, tzv. airbagy, mají 

za funkci zmírnit poranění cestujících při dopravní nehodě. Airbagy jsou skrytě umístěny  

ve vnitřním prostoru vozidla (kabině), zejména pod krytem volantu, na palubní desce, apod. 

Na karoserii je umístěna vyhodnocovací elektronika, která kontroluje zpomalení vozidla 

v jednom směru, v případě airbagů pro řidiče a spolujezdce je umístěna na středovém tunelu 

řadicí páky. V případě, že dojde k nárazu, tedy vozidlo prudce zpomalí, vyšle elektronická 

jednotka signál do vyvíječe plynu, kterým je opatřen airbag. Pokud je jednotka napojena 

i na bezpečnostní pásy, vyšle signál i do předpínačů pásů. Vyvíječ plynu spustí plnění 

airbagu, vlivem tlaku se otevře kryt, pod kterým se airbag nachází, vak se naplní plynem 

a po kontaktu s cestujícím se začne vyfukovat. Celá tato operace trvá pouze několik 

milisekund [10].  

 

Obrázek 3: Časový průběh aktivace airbagů [16] 

 

V dnešní době jsou airbagy opatřeny systémy, které na základě polohy osob a jejich 

hmotnosti, dokáží průběhu nárazu přizpůsobit rychlost plnění a objem plynu ve vaku [10].  



 

42 

 

 Důležitou informací pro zajištění správné funkce airbagu a bezpečnost cestujících  

ve vozidle, je fakt, že při používání airbagů musí být posádka zajištěna bezpečnostním pásem, 

při nepoužití pásů, by mohlo dojít až ke smrtelným úrazům. Funkčnost vaku je možné 

deaktivovat, například na sedadle, na kterém je umístěna dětská autosedačka [10].  

Druhy airbagů [10]: 

- čelní airbag - umístěný pod krytem volantu, v palubní desce, 

- boční airbag - umístěný v sedačce, 

- hlavový airbag – uložený pod čalouněním stropu, 

- kolenní airbag – umístěný pod palubní deskou, v úrovni kolen řidiče, 

- ostatní airbagy – pod pedály (při nárazu tlačí nohy řidiče, čímž zabrání zaklínění nohou), 

      - airbag, který je schopen měnit polohu sedáku, nadzvedne nohy,  

takže zamezí, aby nedošlo k vyklouznutí pod bezpečnostním pásem, 

      - airbag pro chodce, součástí kapoty, kapota je aktivní, když na ni dopadne 

chodec, kapota se nadzvedne a přes plochu čelního skla se naplní vak. 

 

Obrázek 4: Rozmístění airbagů v osobním automobilu [17] 
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4 Dokumentace 

Na základě získaných podkladů (fotodokumentace, plánek místa nehody, protokol  

o nehodě), byla provedena analýza a vyhodnocení této dokumentace skutečných poškození 

vozidel, v tomto pořadí:  

a) dopravní situace – místo a doba, kdy se nehoda uskutečnila, stav vozovky, 

povětrnostní podmínky, konečné polohy vozidel, 

b) stopy na vozovce 

c) skutečná poškození vozidel 

d) plánek místa DN 

e) fotodokumentace 

 

 

4.1 Dopravní nehoda – čelní střet 

4.1.1 Čelní střet v zatáčce 

a) Dopravní situace -  jedná se o čelní střet dvou osobních vozidel, nehoda se odehrála  

na místní pozemní komunikaci, v mírné zatáčce. Vozovka byla při kolizi v mokrém stavu. 

Nehoda se stala v denních hodinách, kdy viditelnost byla velmi dobrá. Konečná poloha obou 

vozidel je na pozemní komunikaci, pravá kola stříbrného vozidla jsou již mimo vozovku, 

stejně i zadní náprava bílého vozidla zůstala mimo vozovku.  

 

b) Stopy na vozovce - na vozovce zůstaly po obou vozidlech brzdné stopy, 

  - v místě střetu jsou na vozovce vyteklé provozní kapaliny, 

  - v okolí konečné polohy stříbrného vozidla jsou na vozovce kousky 

laku stříbrného vozidla, střepy z předních světlometů, plastové úlomky z předního nárazníku, 

  - v okolí konečné polohy bílého vozidla jsou na vozovce střepy 

z předních světlometů, plastové úlomky z předního nárazníku. 
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c) Skutečná poškození vozidel 

Poškození stříbrného vozidla: 

- přední kapota, 

- přední nárazník, 

- přední čelo, maska, 

- chladič, 

- levý přední světlomet. 

Poškození bílého vozidla: 

- přední kapota, 

- přední nárazník, 

- přední čelo, maska, 

- chladič, 

- levý a pravý přední světlomet. 

 

d) Plánek místa DN 

 

Obrázek 5: Plánek místa dopravní nehody [Kuncová] 
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e) Fotodokumentace 

 

 

Obrázek 6: Celkový pohled na místo DN s pohledem ze směru jízdy bílého vozidla[ 18 ] 

 

 

Obrázek 7: Celkový pohled na místo DN s pohledem ze směru jízdy stříbrného vozidla [18] 
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Obrázek 8: Detailní pohled na poškození přední části stříbrného vozidla [18] 

 

 

Obrázek 9: Detailní pohled na poškození přední části bílého vozidla [18] 

 

4.1.2 Čelní střet na křižovatce 

a) Dopravní situace - jedná se o čelní střet dvou osobních vozidel, nehoda se odehrála  

na silnici II. třídy, na křižovatce pozemních komunikací, na přechodu pro chodce. Vozidlo 

červené barvy odbočovalo vpravo z vedlejší pozemní komunikace označené značkou:  

„Dej přednost v jízdě“, při vjezdu na hlavní pozemní komunikaci označenou značkou „Hlavní 
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pozemní komunikace“ došlo k čelnímu střetu s vozidlem stříbrné barvy, které z hlavní 

pozemní komunikace vyjíždělo.  Vozovka byla při kolizi v suchém stavu. Nehoda se stala 

v denních hodinách, kdy viditelnost byla velmi dobrá. Konečná poloha obou vozidel  

je na pozemní komunikaci.  

 

b) Stopy na vozovce -  v místě střetu dopravní nehody zůstaly na vozovce plastové úlomky 

z nárazníků, 

- v konečné poloze stříbrného vozidla zůstaly na vozovce střepy z 

předních světlometů, došlo k úniku provozních kapalin, 

- v konečné poloze červeného vozidla zůstaly na vozovce plastové 

úlomky z nárazníku, střepy z levého světlometu vozidla a z levého směrového signalizačního 

osvětlení. V místě došlo k úniku provozních kapalin. 

 

c) Skutečná poškození vozidel  

Poškození stříbrného vozidla: 

- přední kapota, 

- přední nárazník, 

- přední čelo, maska, 

- chladič, 

- levý přední světlomet. 

Poškození červeného vozidla:  

- přední kapota,  

- přední čelo, maska, 

- přední nárazník, 

- levý přední světlomet,  

- chladič. 
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d) Plánek místa DN 

 

 

Obrázek 10: Plánek místa dopravní nehody [Kuncová] 

 

e) Fotodokumentace 

 

Obrázek 11: Celkový pohled na místo DN s pohledem ze směru jízdy červeného vozidla [18] 
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Obrázek 12: Detailní pohled na poškození přední čísti stříbrného vozidla [18] 

 

 

Obrázek 13: Detailní pohled na poškození přední části červeného vozidla [18] 
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4.2 Dopravní nehoda - boční náraz 

4.2.1 Boční náraz na křižovatce 

a) Dopravní situace - jedná se o boční náraz dvou osobních vozidel, nehoda se odehrála  

na místní pozemní komunikaci, v místě stykové křižovatky. Vozidlo modré barvy vyjíždělo 

z vedlejší pozemní komunikace na hlavní pozemní komunikaci, kterou projíždělo vozidlo 

zelené barvy, vozidlo modré barvy narazilo přední částí do pravého boku zeleného vozidla. 

Vozovka byla při kolizi v mokrém stavu. Nehoda se stala v denních hodinách, kdy viditelnost 

byla velmi dobrá. Konečná poloha obou vozidel je na pozemní komunikaci.  

 

b) Stopy na vozovce - na vozovce zůstaly brzdné stopy obou vozidel, 

- na svodidlech zůstali stopy po pneumatikách zeleného vozidla, 

- v místě střetu dopravní nehody a v okolí konečných poloh vozidel 

zůstaly na vozovce plastové úlomky z nárazníku, registrační značka modrého vozidla, poklice 

kol zeleného vozidla, střepy ze světlometů. 

 

c) Skutečná poškození vozidel 

Poškození modrého vozidla:  

 - pření kapota, 

 - přední čelo, maska, 

 - přední nárazník, 

 - levý a pravý přední světlomety, 

 - registrační značka, 

 - chladič. 

Poškození zeleného vozidla: 

 - pravé přední dveře, 

 - pravé přední kolo, 
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 - přední nárazník, 

 - pravý přední světlomet. 

 

d) Plánek místa DN 

 

Obrázek 14: Plánek místa dopravní nehody [Kuncová] 

 

e) Fotodokumentace 

 

Obrázek 15: Detailní pohled na blokovací stopy [18] 
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Obrázek 16: Celkový pohled na místo dopravní nehody [18] 

  

 

Obrázek 17: Detailní pohled na poškození přední části modrého vozidla [18] 
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Obrázek 18: Detailní pohled na poškození pravého boku zeleného vozidla [18] 

 

4.2.2 Boční náraz na rovinném úseku 

a) Dopravní situace - jedná se o boční střet dvou osobních vozidel, nehoda se odehrála  

na místní pozemní komunikaci, na rovném úseku. Vozidla jela po pozemní komunikaci 

v opačném směru, došlo k tečnému střetu vozidel. Vozovka byla při kolizi v suchém stavu. 

Nehoda se stala ve večerních hodinách, kdy viditelnost byla zhoršená. Modré vozidlo zůstalo 

po dopravní nehodě z velké části na pozemní komunikaci, zatímco konečná poloha zeleného 

vozidla je mimo vozovku (v poli).  

 

b) Stopy na vozovce - na vozovce zůstaly dřecí stopy způsobené diskem kola, mimo 

vozovku jsou v blátě po obou vozidlech brzdné stopy,  

- v místě střetu zůstaly na vozovce kousky plastu z nárazníku zeleného 

vozidla, střepy ze světlometu zeleného vozidla, 

- v místě konečné polohy modrého vozidla se na vozovce vyskytují 

kousky laku karoserie, dále je na vozovce vyteklá provozní kapalina, 

- v místě konečné polohy zeleného vozidla jsou mimo vozovku kousky 

plastu z nárazníku, kousky plechu zřejmě z disku kola. 
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c) Skutečná poškození vozidel 

Poškození zeleného vozidla: 

- levé přední dveře, 

- levý přední světlomet, 

- přední náprava,  

- levá přední pneumatika, 

- přední nárazník. 

Poškození modrého vozidla: 

- levé přední dveře,  

- levý přední světlomet, 

- přední náprava, 

- levá přední pneumatika, 

- levé zpětné zrcátko řidiče, 

- 2x airbag. 

 

d) Plánek místa DN 

 

Obrázek 19: Plánek místa dopravní nehody [Kuncová] 
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e) Fotodokumentace 

 

 

Obrázek 20: Pohled na blokovací stopy na vozovce [18] 

 

 

Obrázek 21: Pohled na konečné postavení modrého vozidla [18] 
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Obrázek 22: Pohled na konečné postavení zeleného vozidla [18] 

 

 

Obrázek 23: Detailní pohled na poškození pravého boku zeleného vozidla [18] 
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Obrázek 24: Detailní pohled na poškození levého boku modrého vozidla [18] 

 

4.2.3 Boční náraz na křižovatce 

a) Dopravní situace - jedná se o dopravní nehodu, při které došlo k bočnímu nárazu dvou 

osobních vozidel, nehoda se odehrála na silnici III. třídy, na křižovatce. Vozidlo s číslem 

 2. odbočovalo vlevo na z vedlejší pozemní komunikace, na hlavní pozemní komunikaci,  

po které se pohybovalo vozidlo s číslem 3., přičemž vozidlo s číslem 3. narazilo levou přední 

částí do levého boku vozidla s číslem 2. Vozovka byla v době nehody mokrá, lehce sněžilo. 

Kolize se odehrála ve večerních hodinách za snížené viditelnosti.  

 

b) Stopy na vozovce - místo střetu je v tomto případě současně i konečnou polohou vozidla, 

zde zůstaly na vozovce úlomky plastu z nárazníku, střepy ze světel a kousky z disku kola. 

  

c) Skutečná poškození vozidel 

Poškození vozidla označeného na fotografii číslem 2: 

 - levý přední bok karoserie, 
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 - levé přední kolo, 

 - přední náprava, 

 - levý přední světlomet,  

 - přední nárazník. 

Poškození vozidla označeného na fotografii číslem 3: 

- levý přední bok karoserie, 

 - levé přední světlomet, 

 - přední nárazník,  

 - registrační značka. 

 

d) Plánek místa DN 

 

 

Obrázek 25: Plánek místa dopravní nehody [Kuncová] 
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e) Fotodokumentace 

 

Obrázek 26: Detailní pohled na konečné postavení obou vozidel [18] 

 

 

Obrázek 27: Detailní pohled na poškození levého boku vozidla č. 2 [18] 
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Obrázek 28: Detailní pohled na poškození levého boku vozidla č. 3 [18] 

 

4.2.4 Zadní náraz, po kterém následoval boční náraz 

a) Dopravní situace - jedná se o dopravní nehodu, při které došlo k zadnímu nárazu dvou 

osobních vozidel a následnému bočnímu nárazu druhého vozidla do stojícího třetího osobního 

vozidla. Vozidlo fialové barvy narazilo zadní části do jedoucího vozidla zelené barvy,  

které vlivem reakčních sil narazilo přední části vozidla do pravého zadního boku stojícího 

stříbrného vozidla. Nehoda se odehrála na silnici III. třídy, vozovka byla v době nehody 

suchá. Kolize se odehrála ve večerních hodinách za snížené viditelnosti.  

 

b) Stopy na vozovce - v místě zadního střetu zůstaly na vozovce úlomky plastu z nárazníků, 

střepy ze světel vozidel, 

- v místě bočního střetu zůstala na vozovce registrační značka zeleného 

vozidla, plastové úlomky z krytu na chlazení motoru zeleného vozidla, 

   - v konečné poloze fialového vozidla došlo k úniku kapalin. Na vozovce 

zůstal nárazník fialového vozidla, plastové úlomky obou vozidel a střepy ze světel obou 

vozidel, 
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- v konečné poloze zeleného vozidla zeleného zůstaly na vozovce 

úlomky plastu z nárazníku, střepy ze světla a ze směrového signalizačního osvětlení. Z obou 

vozidel upadly registrační značky.  

 

c) Skutečná poškození vozidel 

Poškození fialového vozidla:  

 - přední sklo, 

 - přední nárazník, 

 - přední čelo, maska, 

 - přední kapota, 

 - přední náprava, 

 - chladič, motor, převodové a rozvodové ústrojí, 

 - levý a pravý přední světlomet, 

 - poškozená registrační značka. 

Poškození zeleného vozidla: 

 - zadní nárazník,  

 - registrační značka, 

 - zadní kapota, 

 - levé zadní světlo, 

 - tažné zařízení, 

 - přední maska. 

Poškození stříbrného vozidla:  

 - pravá zadní část karoserie. 
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d) Plánek místa DN 

 

Obrázek 29: Plánek místa dopravní nehody [Kuncová] 

 

e) Fotodokumentace 

 

Obrázek 30: Celkový pohled na místo DN s pohledem ze směru jízdy fialového vozidla [18] 
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Obrázek 31: Detailní pohled na poškození zadní části zeleného vozidla [18] 

 

 

Obrázek 32: Detailní pohled na poškození přední části fialového vozidla [18] 
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Obrázek 33: Detailní pohled na poškození přední části zeleného vozidla [18] 

 

 

Obrázek 34: Detailní pohled na poškození pravé zadní části stříbrného vozidla [18] 
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4.3 Dopravní nehoda - zadní náraz 

4.3.1 Zadní náraz na parkovišti 

a) Dopravní situace - jedná se o zadní střet dvou osobních vozidel, nehoda se odehrála  

na silnici II. třidy, kdy vozidlo modré barvy při parkovaní zezadu narazilo do vozidla bílé 

barvy. Vozovka byla při kolizi v suchém stavu. Nehoda se stala v denních hodinách,  

kdy viditelnost byla velmi dobrá.  

 

b) Stopy na vozovce - v místě střetu zůstaly na vozovce úlomky skla předního světla vozidla 

modré barvy, 

- v pryžovém obložení bílého vozidla zůstaly úlomky skla světla.  

 

c) Skutečná poškození vozidel 

Poškození vozidla: (došlo pouze k poškození modrého vozidla) 

 - pravý přední světlomet. 

 

d) Plánek místa DN 

 

Obrázek 35: Plánek místa dopravní nehody [Kuncová] 
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e) Fotodokumentace 

 

 

Obrázek 36: Detailní pohled na zadní část bílého vozidla [18] 

 

 

Obrázek 37: Detailní pohled na střepy v zadní části bílého vozidla [18] 
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Obrázek 38: Detailní pohled na poškození předního světlometu modrého vozidla, mimo místo DN [18] 

 

 

4.4 Dopravní nehoda - střet vozidla s pevným objektem 

4.4.1 Střet vozidla se sloupem veřejného osvětlení 

a) Dopravní situace - jedná se o čelní střet osobního vozidla se sloupem veřejného osvětlení, 

nehoda se odehrála na silnici II. třidy, na rovném úseku. Vozovka byla při kolizi v suchém 

stavu. Nehoda se stala ve večerních hodinách, kdy viditelnost byla velmi dobrá.  

 

b) Stopy na vozovce - v místě střetu zůstal kousek plastu z nárazníku vozidla, pryžové 

obložení pravého světla do mlhy, 

- na sloupu veřejného osvětlení zůstaly stopy laku vozidla, 

- vlivem nárazu spadlo ze sloupu světlo i s plastovým krytem, po 

dopadu se rozbilo a zanechalo na vozovce plastové úlomky.  

 

c) Skutečná poškození vozidel 

Poškození vozidla:  

- přední nárazník, 

- pryžové těsnění světla do mlhy. 

Poškození veřejného osvětlení: 
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- světlo spolu s plastovým krytem. 

 

d) Plánek místa DN 

 

Obrázek 39: Plánek místa dopravní nehody [Kuncová] 

 

e) Fotodokumentace 

 

Obrázek 40: Detailní pohled na místo střetu vozidla se sloupem veřejného osvětlení [18] 
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Obrázek 41: Detailní pohled na stopy na vozovce [18] 

 

 

Obrázek 42: Detailní pohled na poškození přední části vozidla [18] 
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4.4.2 Střet vozidla se sloupem veřejného osvětlení 

a) Dopravní situace - jedná se o čelní střet osobního vozidla se sloupem veřejného osvětlení, 

nehoda se odehrála na silnici II. třidy, na rovném úseku, na přechodu pro chodce. Vozovka 

byla při kolizi v suchém stavu. Nehoda se stala ve večerních hodinách, kdy viditelnost byla 

velmi dobrá.  

 

b) Stopy na vozovce - místo střetu je zároveň i místem konečné polohy vozidla. Po střetu 

došlo k poškození a vychýlení veřejného osvětlení, tedy i k poškození chodníku, 

- na chodníku zůstaly kousky plastového nárazníku, 

 

c) Skutečná poškozené vozidel 

Poškození vozidla:  

- přední nárazník, 

- pravý přední světlomet, 

- pravá přední pneumatika, 

- přední náprava, 

- přední čelo, maska, 

- přední kapota,  

- chladič. 

Poškození sloupu veřejného osvětlení: 

 - celkové vychýlení sloupu, poškození chodníku. 
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d) Plánek místa DN 

 

Obrázek 43: Plánek místa dopravní nehody [Kuncová] 

 

e) Fotodokumentace 

 

 

Obrázek 44: Celkový pohled na místo dopravní nehody [18] 
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Obrázek 45: Detailní pohled na poškození přední části vozidla [18] 

 

4.5 Manipulovaná škodní událost 

4.5.1 Boční střet na křižovatce  

Informace získané na základě výpovědí zúčastněných řidičů a znaleckého posudku [3] 

a) Dopravní situace – jedná se boční náraz osobních vozidel na křižovatce silnic III. třídy. 

Vozidlo stříbrné barvy jedoucí po hlavní pozemní komunikaci, začalo odbočovat vpravo  

na vedlejší pozemní komunikaci. V jízdním pruhu stříbrného vozidla na vedlejší pozemní 

komunikaci stálo vozidlo černé barvy. V momentě, kdy řidič stříbrného vozidla, uviděl 

vozidlo černé barvy, snažil se o jeho objetí z pravé strany. Ovšem došlo k nárazu čelní části 

stříbrného vozidla do pravé boční části stojícího černého vozidla. K nehodě došlo v denní 

době, viditelnost byla dobrá, povrch vozovky suchý. Konečná poloha obou vozidel  

je na pozemní komunikaci. 

 

b) Stopy na vozovce – na místo dopravní nehody nebyla přivolána policie, tedy není 

k dispozici plánek dopravní nehody se zakreslenými stopami a fotodokumentace z místa DN. 

 

c) Poškození vozidel 

Poškození vozidla Ford: 
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 - přední nárazník, 

 - přední pravý světlomet, 

 - přední a zadní pravý blatník, 

 - přední a zadní pravé dveře. 

Poškození vozidla BMW: 

 - pravá část předního nárazníku, 

 - pravý přední světlomet, 

 - pravý přední blatník, 

 - pravý roh přední kapoty, 

 - pravý přední roh podběhu pravého předního kola. 

 

d) Plánek místa DN 

 

Obrázek 46: Plánek místa manipulované škodní události [3] 
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e) Fotodokumentace 

 

Obrázek 47: Celkový pohled na poškození pravého boku vozidla Ford [3] 

 

 

Obrázek 48: Detailní pohled na poškození vozidla Ford [3] 
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Obrázek 49: Boční pohled na poškození vozidla BMW [3] 

 

 

Obrázek 50: Detailní pohled na poškození vozidla BMW [3] 
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Obrázek 51: Celkový pohled na místo DN [3] 

 

f) Zdůvodnění  

Na základě pochybností, bylo provedeno přezkoumání znaleckého posudku,  

ze kterého vyplynulo, že se jedná o manipulovanou škodní událost.  

Z fotodokumentace byly vybrány snímky, důležité pro technické posouzení věci, dále 

byly posuzovány kapitoly ze znaleckého posudku, popisující poškození vozidel. Byla 

provedena rozměrová studie vozidel, viz obrázek 52. a jejich poškození,  

ze kterých vyplynulo, že výškově, rozsahem a ani charakterem poškození přední části a boku 

vozidla Ford a pravé přední části vozidla BMW neodpovídá popisované vzájemné kolizi 

vozidel [3]. 

 

Obrázek 52: Rozměrová studie vozidel a jejich poškození [3] 
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Obrázek 53: Grafické znázornění postupu znalce [3] 

 

Tento příklad manipulované škodní události má poukázat na to, jak je důležité  

při posuzovaní zavinění a reálnosti vzniku a průběhu dopravní nehody, hodnotit vzniklá 

technická poškození vozidel a stopy na vozovkách. Doporučený postup znalce při posuzování 

dopravní nehody z hlediska reálnosti a zavinění je znázorněn na obrázku 53.  
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Závěr 

Na základě získaných fotodokumentací z míst malých dopravních nehod,  

byla provedena analýza těchto fotodokumentací a její následné vyhodnocení, kde výsledek  

je zřejmý v podobě databáze skutečných poškození na vozidlech po malých dopravních 

nehodách, viz kap. 4. Dokumentace.  

Ke každé malé dopravní nehodě, která byla ke zpracování diplomové práce 

poskytnuta, byl vypracován plánek místa dopravní nehody, ve kterém je zakreslená dopravní 

situace se stopami, které po kolizích zůstaly na vozovkách. A to v podobě dřecích stop, 

blokovacích stop, dále pak byly do plánků zakresleny stopy v podobě úlomků z vozidel, 

vyteklých provozních kapalin, apod.  

Z fotodokumentací byl odvozen předstřetový, střetový a postřetový pohyb 

zúčastněných vozidel a k jakému poškození na těchto vozidlech došlo, přičemž, každá 

viditelné poškození, spolu se vznikem dopravní nehody byla následně zaznamenána.  

Z uvedených příkladů je tedy zřejmé, jak vypadá skutečné místo dopravní nehody, spolu  

se stopami a poškozeními, které spolu musí navzájem technicky i rozměrově korespondovat. 

Viz příklad manipulované škodní události v kap. 4.5 s doporučením, jak by měl znalec  

při posuzování zavinění dopravní nehody postupovat, viz obrázek 53. 

V případě čelního střetu vozidla s vozidlem nebo vozidla s pevnou překářkou, dochází 

k aktivaci airbagů a k poškození přední části vozidel, především předního nárazníku spolu 

s registrační značkou, přední masky a čela vozidla s čelním sklem, spolu s předními 

světlomety, po kterých na vozovkách zůstávají stopy v podobě úlomků resp. střepů. Většinou 

dochází i k poškození motoru a chladícího zařízení, kdy na vozovku vytečou provozní 

kapaliny.  

U bočních nárazů, kdy jedno vozidlo narazí přední částí do boku druhého,  

jsou poškození a stopy na vozovce analogické. Tedy vozidlo, které narazí svou přední částí 

do druhého, vykazuje stejná poškození a zanechá stejné stopy na vozovce, jako v případě 

čelního střetu. Zatímco druhé vozidlo má většinou poškozené boční dveře se zpětnými 

zrcátky, nápravu s kolem, popřípadě světlomety, stejná poškození vykazují i vozidla,  

která do sebe narazí bočně. Při bočních nárazech se častěji objevují stopy na vozidlech 

v podobě barvy laku karoserie druhého vozidla, které spolu se střepy a úlomky zůstávají 

 i na vozovkách. 
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Při zadním nárazu nejčastěji přední části jednoho vozidla, do zadní části vozidla 

druhého, vykazuje jedno vozidlo stejná poškození jako při čelním střetu a u vozidla druhého 

dochází k poškození zadní části, především zadního nárazníku spolu s registrační značkou  

a zadními světly, zadním sklem, popřípadě zadní nápravy. Tedy na vozovkách zůstávají 

plastové úlomky, střepy a vyteklé provozní kapaliny. 

Velikost poškození je závislé především na rychlosti vozidel před střetem, tuhosti 

rámu a karoserie, na technickém stavu vozidla, zejména na stavu brzd, tlumičů a plášťů 

pneumatik, dále na stavu vozovky, viditelnosti a počasí. Ovšem při znalosti těchto parametrů 

a po analýze poškození zúčastněných vozidel lze posoudit, zda se jedná o dopravní nehodu 

nebo škodní událost.  

Se zvýšením hranice hmotné škody na vozidlech, vzniklé při dopravní nehodě, viz 

kap. 1.2.2 Dělení dle rozsahu škod, při které odpadá povinnost účastníků nehody přivolat 

 na místo dopravní nehody policii, vzrostl i počet pojistných podvodů,  informace uvedené 

v diplomové práci, by mohli napomoct tento počet snížit.   
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