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KdyŽ dva dělají tot éŽ...
:--.f,;li :trI --.xb=r

a začátku \,šeho .jsou dvč iden'
tické ŠkodY octavia dÍuhé. ledy
dnes jiŽ n]inuLé genelacc' obě

pohánějí motory' l'2 Tsl. přičenž jed-
na.je rnodlá a clruhá čcrvená. Jsou úpl
ně no\'é a svťlj život na silrtici sj příliš
neuŽijí' Ccká je lotiž boční bariéťová
zkouška pod]e předpisu EHK osN 95'
Pouze nárazová rychlost budc snížena
na ]0 knýh'

Takové střety jsou v p|ovozu poměr'
ně časté' Stáva.jí se nejen v případě' Že

někdo nedá přeúlost na křižovatce. ný'
br.ž i rra parkovištích' To ostatně potvÍ
zujc studie úsla\,u |)ekÍa' pod]e líž nej.
!íce opla\.ovaných škod na vozidlech
lzniká při nárazových rych]ostech do
4'1 km/lr. Vzh]edeIrr k ccně octavie je

]asDé' Že poškození způsobené takovou
nehodou nespadne do ob]asti. kdy sejiŽ
voZidlo nevyplatí opÍavovat.

Břuhé dějství
Po nárazové zkoušce by]a obě vozidla

opravena' Za|ímco modrá octavia putova
la do auto|izovaného seÍvisnílro střed]ska
Škody v Kosrrrorroseclr' červená by1a od.
vezena do dí]cn německé laboratoře KTI
(KÍaÍit'ahrzeugtechnischcs Instituo' Jde
o dceřinou spo]ečnoý De|ry zabývajici
se výzkumenr oprav vozidcl po haváriích.
V našem případě bylo jejírrr úko1em si
mulovat .'ncautori7ovanou.' práci'

Zatinco v Kosmonosech se postu
po\.alo přesně podle di]cnské příÍučky'
v KTI kiuoserii opravovali tak, jak to

běŽně dělají ťůzné menši íirmy, jejichŽ
cílem je spíše neŽ kvalita ekonomické
hledisko'.. Plostě abY to ma]itele pokud
nožno moc nestá]o.

R8Jnání kontrs výťněne
Podívejňe se ted podrobněji na obě

opřavy. Začněme čeNenlou octavií umís-
|ěnou v labolatoích KTI' Po nezbytné
denonúži 1evých předních a levých
zadních dveří a následném odstrojení
poškozených vnějších a vnitřnich dílů
vozid]a. demontáže airbagů a plasto-
vých obloŽení kabin) a upevnění vozidla
na Iám se přistoupilo k samotnó opIavě
Zdeformo\'ané kaÍoserie' Jejím Základen
bylo rovnání všeho, co bylo jen trochu
moŽné' Vzh]edem k tuhosti sloupku B

bylo potieba jej k opětovnému vyrov'
nání (vytaŽení) na|iát' Dá]e se ro\,na]y
plahY. střechl a také vlchní část bočnice
\,oblasti levého sloupkll C' Po vyťov.
nání by]a přimontována upravená část
nové postranice. Při demont.ůi vÍchní
čásli poslřanice došlo k naŤušení povr
chu sloupku B. Důvodem by]o použití
nesprávného Íozměru řezného kotouče.
Chybně dopadlo i samotné svďování'
Jednak z důvodu nízké tePloty, navic
i nedostatečného přítlaku- Však také byly
pouŽity klasické svářecí kleště' Rovněž
s předepsanýll lepením některýoh spojů
sij karosáři v KTI příIiš nezdrŽovali.

Mnohenr lépe na tom byla modrá
octavia. Autolizovaná dílna postupo
vala přesně pod]e pokynů výÍobce'

zntimca modró octovio
odjelo do Eutorizovo-

néhoservisÍJ
v Kosmonosech,

kde ji oprdvili
předepsoným

způsobem, červenó
vyrozi]o na podýalníku
da Německo' Jeji opru-
va ovšem neodpovida-

ld předePs1nÝn
postupům'
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Text: Tomáš Dusil

Počátečními pracemi se obě opravy moc
neliší, neboť odst|ojoválrí se musí Clě]at

\4astně vždy' To už ale ne]ze říci o sa.
motné opŤavě' Jest]iŽe se v KTI na čeř.
vené škodovce rovnalo v]ashlě úp]ně
vše' v případě modré to byla pouze
pod]ahová část platformy. samozřejmě
Za studena' Rovnání čehokoli\, na kaÍo-
selii Za teplaje d1e odboníků Ze Škody
Auto největším prohieškem' jak jsn]e

\,iděli dále v simulovaném tes|u'
A co se tedy měnilo,] Předně to byla

komp]etní levá postÍanice včetně sloup.
ků A i B a také prahu. Dá1e střecha vo
zid]a, levý přední blalník a samozřejmě
oboje dveře. poté následovaly další prá
ce' jiŽ v Zásadě podobné s těmi u čer-
veného vozu (bočni airbag' interiérové
plas|y ajiné)'

Třitítku stÍídá padesátka
Ačko]iv by]a obě vozidla opravována

růZným Způsobem' na pNní pohled bys.
te to do nich neřek]i' I neautorizované
dílny si totiŽ dávají záIežet na tom' aby
takzvané pohledové části byly pokud
moŽno bez výhrad. Lajk tak V zásadě
nemá Žádnou moŽnost poznat, zcla opra.
vít vozu pťoběhla v souladu s předpisy
výÍobce. nebo lido\,ě řečeno na koleně'

Mís|o na si]nici putuji oba vozy
do Úhelnicc u Mladé Boleslavi. kde je
čeká opět nálazový !est' Je stejný jako
předchozí. pouze na 5() km/h v7Íost]a

všiměte si |ozevřenÍ |enu hrony kdraserie
u če|venéha vazu, oprdvenéha neodborně

náÍazová rychlost hIiníko\,ého belanid]a
o hmotnosti 950kg. jež simuluje přední
dcÍbÍmační Zónu modemího automobilu'
Po nezbytných Připravách dochází k sa

motnómu nára7u'
Už jen pouhý pohled na r.ozbité oc

tavjc odha]ujc výťiunč včtši dcÍbrmrce
čeÍvené' opmvované neaulolizovalými
metodami' Nás]edné vyhodnoceni Z po
drobného Zkoumání obou škodovek to
nejen potvťzuie' nýbÍž uk.uujc rětší roz
dí1y, než se na prvni pohled zdá(viz dáLe).

Bo7dí]y V d€formac obou karoser i]sou na prvnipoh ed V]d]te né L]ČeruenéoďavedoŠopř nárazu

k deÍormacín stiechy Iad eVým ?adniín dV".řm] hornihorámUd\'eiízasoUpkemBaUhornihranY

7adnilr0 okna Dá]e byyZdeíormoVány přednii7adníbočnídveře a doŠlo rovněŽ k VětširiU roieVřeni

horních čáýírjveiíod ÍámÚ

Práh

Paž3níd!gří

sIoupekB, paŽeni

ZatíŽeníhla\^/(HIc)

Průhybžeber
(r]lériUm měkké lkáně

Max má nilaliženiýydké k0í]
MaX má niZatiženi biicha

99.77110001

21.67 mm 142 mml

0,12 n/s {1,0 mbl
2.0! kN 16 kN)

0,7 kN (2,5 kN)

6r.93 ir000)

21 09mm142mml

0']] rn^ (]'0 Ín/s)

1.74 kN 16 kNl

0.6 kw(2.5 kN)
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L] Ďervené octaVl€ se negátVně pÍ0]eV ]y neodbomá lásahyd0 stfuktLrÍy, ]e]ichž přiÍným důs edk€nl

by o 7 omenis oupkU B V rnistě napojenina loVě tpÍaVenou p0stran c](Vyřiňut0U část 7 noVáho dí|U)

Bovn ipÍahU n studena se podepsa o na 5ní)enÍtuhost p atÍormy ]akož ispodniĎásljs oUpku B.

Celkové deíormace byyaŽ o 25mm Větši Doš o Íovněž kVýrainěnémU í0zlomení postran]ce a p|.hu

důs €dkem špatného s ícoVanía neVhodným svařoVáním'

soÍé| modré octáVie' opÍave|é d e piedepsaných pos1upŮ \'ýíobce' by pravděpodobně u/Váz jen

s|ehóímÍaněnímbez1ÍVa|ýchnásledků Hosp1ali?ace by nebya nutná Na0pak řid Ďčerv€ná škodovky,

]ež nebyia opÍaVerla VsoU adU s pi€dp sy aUtomob Iky, b]' pravděpod0bně ulrpě ]záVažnějšíporanění:

napřiklad zomen nu tiÍžeberčipohmožděníVnitřních orgánů Hospla|Daci le předpokádatV rádu

To m mo j]ié ndrnené, že Í, ko !éĎ 1e ného Íanění]e Lr neodboriě opÍaveié 0ctav e {č€íVené)

Vítenaždesďinás0bné než Umodló zprovozněné.]souladUspředpsy\"iÍ0bc€

Uda]ev Žá!or|á.h Vy]adi!ji me7ni hodnoly

Po nglokovúnÍ ani nepoznóte' že bylo

opIovd červené octavie tak ,,z,rušavaná,'

ce|vená actavja se po opakovdném střetu
v dŮsledku nekvo]itní op|ovy hroutí'''

Jet0 na yás
Závě| je tcd)' jasný. Vzhledcm

k tomu. že cena opr'avy obou vozicle1

b\]a kalku]ována v euÍech. musíme
VycháZet Z pouhého přepočtu na čes
ké koruny' Dle Vyjádicní Škody AUto
Se neautoÍizovanou metodou ušelřilo
Zhruba 90 000 Kč' To se zdá být relaliv.

BohuŽel dal.i Za to ale může být kru-
tá. ncboť jak sc asi všjcbni shodneme.
cenu lidského živola jednoduše vyčíslit

,, zotímco z nodréby řidič pravděpadobně

odešé1po sVých

nelze' v případě haváÍie V minu]osti

ncodbonč opÍavcniho vo7id]a o něj

.iít skutcčně nlůže, a to v situacích' kte.
É b!s|e Za nolmáll1ích okolností měli
bez problému přežit' třeba jen s ]ehčími
Zrančnimi'

Pťaxe je často taková' že ]idó sc nc
odboně opúvených vozideI po ha\'áÍii
snaŽí co nejrychlcji Zbavit. Tim vlast
ně Íiskuii život a 7dÍa\.í tčch. ktcří si
od nich !ůZ kup!Úí a zpÍavid]a nic netu

šj' Jc to na kaŽdém z náS.' ' *
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