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ABSTRAKT: V příspěvku je popsána komplexní analýza neobvyklé silniční nehody s využitím velkého objemu dat z tachografických záznamů 
tří vozidel. V jednom krajském městě byl v 5 hodin ráno nalezen na komunikaci ležící muž bez známek života. Při prvotním ohledání bylo 
zjištěno, že muže přejelo neznámé vozidlo. Kriminalistickým pátráním byl následně dohledán trolejbus, který muže přejel. Pro stanovení 
průběhu předmětné dopravní nehody byl v rámci trestního řízení vyžádán znalecký posudek. Řešení posudku vyžadovalo provedení analýz 
několika hodin videozáznamů z průmyslových a bezpečnostních kamer tak, aby bylo možné správně vyhodnotit tachografické záznamy 
tří trolejbusů, které místem nehody projížděly bezprostředně před a po nehodě. Pro potřeby řešení bylo provedeno několik experimentů, 
kterými byly získávány údaje potřebné pro řešení a ověřována správnost hypotéz z předběžného simulačního modelování.

KLÍČOVÁ SLOVA: trolejbus, chodec, dopravní nehoda, synchronizace, vyšetřovací experiment

ABSTRACT: In August 2015 at 5am in the town of a regional city dead man who was lying on the road has been found. At the initial 
examination shown that there was a traffic accident between a man and unknown vehicle. Criminology subsequently traced concrete trolley 
that ran over a man. For analysing and determining of the course of an incident in the criminal proceedings the Institute of Forensic 
Engineering of BUT has been appointed by police. It was necessary to analyse several hours of video from industrial and security cameras 
and evaluate technographical record of three trolleybuses, which have passed through the accident site immediately before and after 
the accident as well. To complete the work was also important to carry out an investigation experiment involving identical trolleys and 
figurant under similar conditions as in the formation of the concrete accident. The course and the cause of the accident have been solved.
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1.  ÚVOD

V 5:05 hodin ráno byl na tísňovou linku jednoho krajského města 
oznámen nález ležícího muže u okraje místní komunikace bez 
známek života. Při prvotním ohledání bylo zjištěno, že v daném 
místě došlo k dopravní nehodě (dále jen DN), při níž byl tento muž 
přejet neznámým vozidlem, které mu způsobilo rozsáhlá zranění, 
jimž na místě podlehl. Řidič neznámého vozidla po DN z místa 
jejího vzniku odjel.

Povětrnostní a výhledové podmínky v době nehody byly dobré, 
teplota vzduchu byla cca 10 °C, byl tzv. nautický soumrak. Povrch 
vozovky v místě nehody byl živičný, suchý a v dobrém stavu. 
Jednalo se o přímý úsek vozovky za křižovatkou s vedlejší ulicí 
mezi zastávkami trolejbusů městské hromadné dopravy (dále jen 
MHD). Rozhled v místě dopravní nehody je patrný z obr. 1, v obou 
směrech jízdy nic nebránilo ve výhledu.

Veškerá dokumentace byla zajištěna techniky služby kriminální 
policie a vyšetřování, která začala nehodu vyšetřovat. Na obr. 2 je 
patrná poloha usmrceného muže při ohledání místa DN.

Předběžnou prohlídku těla provedl soudní lékař. Téhož dne 
dospěl k závěru, že stopy na těle (viz obr. 3 vlevo) odpovídají 
jednorázovému přejetí pneumatikou nákladního vozidla nebo 
autobusu. Jako pravděpodobnější uvedl směr přejetí od hlavy 
k patám. Na místě nebyl jednoznačně identifikován typ vozidla, 
které muže přejelo. Znalec z oboru dopravy nebyl na místo přizván.

Policie prověřovala více vyšetřovacích verzí. Na základě 
spolupráce s dopravním podnikem zjistila identifikační čísla 
tří trolejbusů, které projížděly místem DN před nálezem těla. 
Pomocí plastového úlomku označeného jako stopa č. 4 (viz obr. 3 
vpravo) byl identifikován jeden z trolejbusů jako vozidlo, které 
muže přejelo, a to na základě korespondence úlomku z místa 
DN s poškozením zjištěným na trolejbusu (viz obr. 4). Jednalo se 
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Obr. 1  Pohled do místa nálezu muže (označeno kuželem), světelné podmínky jako v době DN.
Figure 1  View of man’s place of finding (marked by cone), lighting conditions as in the time of accident.

Obr. 2  Fotodokumentace muže v konečné poloze po DN.
Figure 2  Photo of the man in the final position after the accident.

Obr. 3  Rozsah přejetí těla vozidlem; vpravo: detail plastového úlomku označený č. 4.
Figure 3  The extent of the body’s passage through the vehicle; right: detail of the plastic fragments marked No. 4.

Obr. 4  Korespondence plastového úlomku na lemu blatníku předmětného trolejbusu.
Figure 4  Correspondence of the plastic fragment on the fender rim of the subject trolley.
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o kloubový trolejbus, který místem DN projížděl ve směru od města 
k nemocnici, tedy ve směru, který odpovídá pohledu na obr. 1 a 2 
(dále jen trolejbus A). Další dva trolejbusy místem DN projížděly 
ve směru opačném, nejprve první (dále jen trolejbus B), za ním 
druhý (dále jen trolejbus C).

Na těle muže nebyly nalezeny žádné stopy od sražení trolejbusem, 
jen od přejetí. Na trolejbusu A bylo zjištěno poškození dle obr. 4, 
další poškození od srážky s chodcem nebyla zjištěna. Biologické 
stopy byly nalezeny jen na spodní část trolejbusu A. Z jejich analýzy 
vyplynulo, že chodce přejelo pouze pravé kolo třetí nápravy.

Policie považovala za pravděpodobné, že muž na silnici již 
ležel, řidič ho spatřil pozdě, snažil se mu vyhnout a přitom jej 
přejel pravým kolem 3. nápravy. Tato varianta byla podporována 
výpověďmi svědků, ze kterých vyplývalo, že mužovy motorické 
schopnosti byly silně ovlivněny alkoholem. Zcela v rozporu s tím 
byly výpovědi všech řidičů trolejbusů, kteří ve shodě vypověděli, 
že o DN s chodcem nevěděli. Byl proto vyžádán znalecký posudek 
z oboru dopravy. K dispozici byly dány zejména výpovědi svědků 
a tachografické záznamy všech tří trolejbusů. Dodatečně byly 
získány záznamy z kamer, jež se nacházely na trase trolejbusů 
před a za místem DN a byly součástí propojeného kamerového 
systému městské policie.

2.  VÝPOVĚDI SVĚDKŮ

Policii se v průběhu vyšetřování přihlásilo několik svědků, kteří 
viděli muže před DN.

Kamarád zemřelého ve své výpovědi mj. uvedl, že večer před 
předmětnou DN spolu popíjeli. Rozloučili se před barem a každý 
odešel na jinou stranu. Dle jeho názoru nebyl muž nijak moc pod 
vlivem alkoholu, (pozn.: o opaku však svědčily jak výpovědi 
ostatních svědků, tak i kamerové záznamy a ve finále i pitevní 
protokol, viz dále).

Trafikantka ve své výpovědi mj. uvedla, že v čase okolo 04:57 
hod. viděla muže odpovídajícího popisu, který šel ve směru z centra 
k nemocnici. Pohyboval se po chodníku při levé straně vozovky 
(uvažováno ve směru jízdy trolejbusu A). Při chůzi byl nejistý, bylo 
jí zřejmé, že muž je v podnapilém stavu. Muže dále nesledovala, 
věnovala se své práci.

Řidič osobního vozidla ve své výpovědi mj. uvedl, že při jízdě 
od nemocnice k centru uviděl na dálku, jak na chodníku při levé 
straně vozovky (shodně uvažováno ve směru jízdy trolejbusu A) 
někdo upadl. Na tuto situaci reagoval snížením rychlosti; v době, 
kdy kolem osoby projížděl, tak viděl, že se jednalo o muže, který 
v té chvíli byl „na čtyřech“ a pokoušel se na chodníku vstát – 
nepochybně byl pod vlivem alkoholu. Poté, co muže minul, mu 
již nevěnoval pozornost.

Řidič rozvozové dodávky projížděl místem DN dvakrát. Poprvé 
jel z centra ve směru k nemocnici. Na chodníku při pravé straně 
vozovky (opět uvažováno ve směru jízdy trolejbusu A) si všimnul 
muže, jenž byl na první pohled v silně podnapilém stavu, jelikož 
nebyl schopen rovné chůze po chodníku. Poté, co kolem muže 
projel, jej sledoval ještě ve zpětném zrcátku, kdy viděl, jak se stále 
nekoordinovaně pohybuje po chodníku. Asi za 10 až 15 minut se 
vracel stejnou cestou zpět. V protisměru již viděl zastavené osobní 

vozidlo a před ním na silnici ležel na první pohled ten muž, který 
předtím šel po chodníku. Muž byl o cca 200 m dále od centra, než 
v okamžiku, kdy jej poprvé míjel.

Z výpovědí výše uvedených svědků tak vyplynulo, že chodec 
se pohyboval nejprve po chodníku podél levé strany vozovky 
(uvažováno ve směru jízdy trolejbusu A), kde upadnul, následně 
přešel na chodník při pravé straně vozovky, kde při chůzi vrávoral 
a zcela zřejmě pokračoval až k místu DN.

Dále byli vyslechnuti všichni tři řidiči trolejbusů a jeden cestující 
z trolejbusu A.

Řidič trolejbusu A ve své výpovědi mj. uvedl, že s protijedoucím 
trolejbusem B se míjel před příjezdem na zastávku MHD, jel 
rychlostí cca 30 km/h. Jel při středu vozovky, až před míjením 
s protijedoucím trolejbusem B se zařadil těsně ke krajnici vozovky 
na pravou stranu. Při míjení trolejbusu se soustředil na protijedoucí 
trolejbus B. Při zařazování k pravé krajnici sledoval pravý okraj 
vozovky ve zpětném zrcátku. Po minutí protijedoucího trolejbusu 
B zůstal při pravé krajnici, zastávkou projel bez zastavení, neboť 
se zde nikdo nenacházel, a pokračoval dále v jízdě bez zpoždění 
směrem k nemocnici.

Před míjením s protijedoucím trolejbusem B a zařazením se 
k pravé krajnici zaregistroval poskočení zadní části trolejbusu, 
jako když zavadí zadní nápravou o krajnici komunikace, tomuto 
však nevěnoval žádnou pozornost, ničeho si nevšiml a ani nikdo 
z cestujících jej na nic neupozornil. Ve zpětném zrcátku nic neviděl.

Cestující z trolejbusu A ve své výpovědi uvedl, že seděl 
na čtvrtém dvousedadle odzadu na straně řidiče. Protože byl ospalý, 
tak podřimoval a přibližně v místech restaurace před zastávkou 
MHD ucítil, že trolejbus zadní částí najel na něco velkého. Zřetelně 
rozpoznal, jak pravá zadní část trolejbusu nadskočila, jakoby 
trolejbus najel na obrubník a dále pokračoval ve své jízdě. Ničeho 
dalšího si nevšimnul.

Řidič trolejbusu B uvedl, že na zastávce MHD pro svůj 
směr jízdy zastavil, nastoupilo asi 6 lidí, zavřel dveře a cca po 
12 sekundách se ze zastávky rozjel. Když ze zastávky vyjel, tak 
v protisměru viděl trolejbus A, který ještě nebyl v prostoru zastávky 
MHD v jeho směru jízdy. Během jízdy si ničeho nestandardního 
nevšimnul, jak v prostoru komunikace, tak v průběhu jízdy 
protijedoucího trolejbusu A.

Řidič trolejbusu C uvedl, že trolejbus B, který jel před ním, 
zastavil na zastávce MHD; on na této zastávce nezastavil, protože se 
jednalo o zastávku na znamení a žádný cestující na zastávce nebyl. 
Když se se svým trolejbusem nacházel v prostoru zastávky MHD, 
tak jej míjel protijedoucí trolejbus A. Neviděl, že by řidič trolejbusu 
A nějak náhle změnil směr jízdy. Protijedoucí trolejbus A jel ve své 
polovině vozovky a on nemusel na způsob jízdy řidiče trolejbusu 
A nijak reagovat. Ničeho zvláštního a neobvyklého si nevšimnul.

Na obr. 13 si všimněte, že místo DN se podélně nachází 
mezi zastávkami trolejbusu A (zastávka IV – směr nemocnice) 
a trolejbusů B, C (zastávka IV – směr centrum). Údaj o místu, 
kde trolejbus A údajně poskočil a následně se míjel s trolejbusem 
B, nekoresponduje s místem DN. To vyvolalo podezření, že řidiči 
o DN věděli a účelově vypovídali jinak, než odpovídalo skutečnosti. 
Pro řešení DN tak bylo potřebné nejprve zjistit, jakým způsobem 
trolejbusy místem DN projížděly a zda způsobem své jízdy 
nevytvořily situaci, která zapříčinila DN.
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Obr. 5  Tachografický záznam trolejbusu A.
Figure 5  Tachographic record of trolley A.
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3.  TACHOGRAFICKÉ ZÁZNAMY TROLEJBUSŮ

Všechny tři trolejbusy byly vybaveny digitálními tachografy 
od společnosti Mesit. Ke zpracování byly dodány tachografické 
záznamy v původním digitálním formátu spolu se specializovaným 
software pro jejich vyhodnocení.

Konzultací s techniky společnosti Mesit bylo zjištěno, že čas všech 
trolejbusů by měl být synchronní. V případě, že dojde k porušení 
synchronizace, tachograf provede synchronizaci času během stání 
na zastávce. Tachografické zařízení zaznamenává všechny údaje 
po ujetí určité vzdálenosti, čas zaznamenává s přesností 1 sekunda.

Udávaná přesnost předmětných tachografů byla pro celkovou 
dráhu ± 0,1 m, pro rychlost trolejbusu ± 0,1 km/h, pro palubní 
čas ± 1 sekunda. Tachograf trolejbusu A zaznamenával uvedené 
hodnoty po ujetí dráhy 2 m. Ukázka tachografického záznamu 
trolejbusu A je patrná z obr. 5, ze kterého je současně zřejmé, že 
ze záznamů tachografů lze zjišťovat i způsob dalšího ovládání 
vozidla řidičem (použití směrových světel, sešlápnutí brzdového 
pedálu atd., viz popis stavových signálů na obr. 5).

Nabízela se tak možnost ověřit výpovědi řidičů vyhodnocením 
jízdy všech tří trolejbusů místem DN pomocí analýzy v jednotném 
čase a prostoru. Pouhé převedení dat z tachografických zařízení 
trolejbusů a jejich prosté zpracování do diagramu závislosti dráhy 
(polohy) a času (s-t diagram) se ukázalo jako zcela nedostatečné. 
Nekorigovaný s-t diagram je na obr. 6 a jsou v něm vyznačeny 
odpovídající polohy předních a zadních částí trolejbusů A, B, C 
v čase. Jak vyplývá z diagramu na obr. 6, bylo zřejmé, že údaje 
o ujeté dráze vozidel a tedy i o jejich poloze jsou silně ovlivněny 
přesností zaznamenávání času odpovídající celým sekundám, 
čímž ve vyhodnocení vznikají charakteristické skokové změny 
ujeté dráhy. Rovněž bylo zřejmé, že trolejbusy B a C by se musely 
v blízkosti místa DN střetnout, což se nestalo, nebo by se musely 
předjíždět, což při dané šířce vozovky rovněž nebylo možné, 
aniž by došlo ke střetu s trolejbusem A (pomineme-li závislost 
na trolejovém vedení). Bylo tedy zřejmé, že je nutno provést 
korekce ujeté dráhy a časové posuny. Dále bylo potřebné údaje 
o poloze vozidel vyhodnotit pro kratší časové úseky, než odpovídá 
přesnosti měření času tachografů 1 sekunda.

Obr. 6  Nekorigovaný s-t diagram pohybu trolejbusů místem DN (zleva doprava jízda trolejbusů B, C, zprava doleva jízda trolejbusu A).
Figure 6  Uncorrected Time-Distance diagram of trolleybuses movement through the accident place (left to right trolleybus B, C, right to left trolleybus A).

Obr. 7  Kamera č. 1: příjezd trolejbusu A (vyznačen ovály) k zastávce I ve 4:57:11, odjezd ze zastávky I ve 4:57:47.
Figure 7  Camera no. 1: Arrival of trolleybus A to stop I at 4:57:11, departure from stop I at 4:57:47.
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Obr. 8  Kamera č. 5: průjezd trolejbusu A (vyznačen oválem) v 5:03:37, vpravo – odbočování taxi (vyznačeno oválem) v 5:05:38.
Figure 8  Camera no. 5: Trolleybus A pass at 5:03:37, right – taxi turns at 5:05:38.

Obr. 9  Kamera č. 2: průjezd trolejbusu B (vyznačen oválem) v čase 5:08:24.
Figure 9  Camera no. 2: Trolleybus B passage at 5:08:24.

Obr. 10  Kamera č. 4: Průjezd trolejbusu C (vyznačen oválem) v čase 4:59:29.
Figure 10  Camera no. 4: Passage of trolleybus C at the time 4:59:29.

4.  KAMEROVÉ ZÁZNAMY

Pro provedení korekcí a ověření skutečných poloh trolejbusů 
na trase v blízkosti místa DN byly získány videozáznamy z pěti 
kamer kamerového systému městské policie, umístěných podél 
trasy trolejbusů. Rozmístění kamer je zřejmé z obr. 11. Ukázky 
z vyhodnocovaných průjezdů vozidel zorným polem kamer lze 
vidět na obr. 7 až 10.

5.  SYNCHRONIZACE DAT O POHYBU TROLEJBUSŮ

Jako globální čas pro synchronizaci záznamů byl použit čas, 
zaznamenávaný kamerovým systémem městské policie. Tento 
byl porovnán s lokálními časy záznamových zařízení jednotlivých 
trolejbusů. Na základě rozboru videozáznamu kamery č. 1 a jeho 
porovnání s tachografickými záznamy bylo zjištěno, že synchronní 
je palubní čas trolejbusů B a C. U trolejbusu A došlo k časové 
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synchronizaci při jeho zastavení na zastávce I. Pro zjištění časového 
posunu kamerového záznamu a palubních časů trolejbusů byly 
zvoleny signály: znamení o změně směru jízdy (pravé/levé), 
sešlápnutí brzdového pedálu, zastavení a rozjezd ze zastávky. 
Po synchronizaci trolejbusu A bylo u všech trolejbusů zjištěno 
shodné posunutí palubního času vůči globálnímu času kamerového 
záznamu 1:16 min.

Dále byla provedena kontrola správnosti měření ujeté dráhy 
v úseku mezi zastávkami I až V. Vzdálenost mezi zastávkami byla 
přibližně 1 700 m, přesně byla zjištěna odměřením z ortofotomapy 
v simulačním programu Virtual CRASH 3.0 (viz obr. 11). 
Vzhledem k tomu, že převýšení ve sledovaném úseku je přibližně 
9 metrů, bylo možno zanedbat rozdíly mezi skutečnou dráhou 
a vzdáleností odpovídající jejímu ortogonálnímu průmětu do roviny 
(α = arctg(9/1700 = 0,0053°, cos α = 0,999986, chyba menší než 
0,0014 %).

Rozdíl mezi vzdáleností zjištěnou z ortofotomapy a délkou dráhy 
změřené tachografem byl v případě trolejbusů B a C v řádu několika 
metrů. Zjištěné rozdíly tak byly z hlediska potřeb prováděného 
vyhodnocení nevýznamné. V případě trolejbusu A však byly zjištěn 
rozdíl podstatný, v řádu desítek metrů. Přestože relativní chyba 
měření nebyla příliš vysoká (cca 1,4 %), z hlediska potřeb zjištění 
polohy vozidla v místě DN však tato chyba již byla významná. Její 
velikost byla ověřena ještě v úseku trasy trolejbusů mezi zastávkou 
V a kamerou č. 5. I pro tento úsek byla zjištěna prakticky stejná 
relativní odchylka.

Po provedení korekce chyby měření ujeté dráhy a vyhlazení 
křivek bylo možno vytvořit korigovaný s-t diagram všech trolejbusů 
pro celou trasu mezi zastávkami I až V, viz obr. 12 (nulový bod 
dráhy je na úrovni označníku zastávky IV ve směru k centru, 
viz detail na obr. 13). Současně byl změněn kladný a záporný 
směr pro vynesení ujeté dráhy, tak aby odpovídal směru pohybů 

Obr. 11  Vyznačené trajektorie trolejbusů mezi zastávkami I a V na podkladu ortofotomapy.
Figure 11  Marked trajectories of trolleybuses between stops I and V on the base of orthophotomaps.

Obr. 12  Korigovaný s-t diagram pohybu přední a zadní části trolejbusů.
Figure 12  Corrected Time-distance diagram of trolleys movement.
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trolejbusů dle situace v místě DN. Souběžně byl zpracován diagram 
s-v (dráha – rychlost) pro možnost zjišťování rychlosti vozidel 
v daných místech.

6.  ANALÝZA SYNCHRONIZOVANÝCH ZÁZNAMŮ

Podrobným vyhodnocením jízdy trolejbusů v místě DN pomocí 
korigovaných s-t a s-v diagramů, tedy diagramů dráha-čas a dráha-
rychlost (viz obr. 13 a 14) bylo zjištěno, že podle palubních časů 
trolejbusů (viz svislou osu na obr. 13), k přejetí chodce zadní 

nápravou trolejbusu A došlo cca v čase 5:01:50. Rychlost vozidla 
v daném okamžiku lze odečíst z diagramu s-v na obr. 14, tato 
odpovídá přibližně 30 km/h. Z průběhu rychlosti trolejbusu A je 
pak patrné, že jeho řidič pozvolna zpomaloval mezi zastávkami 
IV – směr nemocnice a směr centrum a s protijedoucími trolejbusy 
B a C se míjel až v prostoru zastávky IV – směr centrum, což 
odpovídá výpovědím řidičů jen s tím rozdílem, že se podélně 
nejedná o prostor zastávky IV – směr nemocnice, ale o prostor 
zastávky IV – směr centrum. Z průběhu rychlosti je pak patrné, 
že řidič trolejbusu A na přejetí muže nereagoval zjevnou změnou 
způsobu jízdy a pokračoval dál v plynulé jízdě směrem k nemocnici. 

Obr. 13  S-t diagram (dráha-čas), detail oblasti v místě DN.
Figure 13  Time-distance diagram, detail of area close to accident site.

Obr. 14  S-v diagram (dráha-rychlost; m-km/h), detail oblasti v místě DN.
Figure 14  Distance-speed diagram (m-kph), detail of area close to accident site.



Analýza silničních nehod  •  Road Accident Analysis

124
ROČNÍK 28 – 2017

Obdobně také z průběhů rychlostí trolejbusů B a C není patrné, že by 
řidiči během své jízdy jakkoliv reagovali na muže, ležícího po kolizi 
s trolejbusem A u kraje protisměrného jízdního pruhu vozovky.

Z provedené analýzy však stále nebylo možno vyloučit vyšetřovací 
verzi policie, že řidič trolejbusu A muže na vozovce viděl a snažil 
se mu vyhnout. Byl proveden simulační výpočet a bylo zjištěno, 
že při vyhýbání, které umožňují podmínky v daném místě, se nijak 
významně neliší trajektorie, po které se pohybují kola 3. a 1. nápravy. 
Jako pravděpodobnější se proto předběžně jevilo, že chodec před DN 
neležel ve vozovce, ale spíše v travnatém pásu na okraji vozovky 
a přetočil se až pod kola 3. nápravy jedoucího trolejbusu. Tyto 
možnosti bylo účelné prověřit experimentálně přímo v místě DN 
za podmínek obdobných jako při jejím vzniku. Za tímto účelem byl 
v součinnosti s policí připraven vyšetřovací pokus.

7.  VYŠETŘOVACÍ POKUS

7.1  Metodika
V rámci vyšetřovacího pokusu bylo provedeno celkem sedm 
experimentů.

První čtyři byly zaměřeny na zjištění možností řidiče odlišit při 
jízdě za soumraku v daném místě ležícího příp. klečícího chodce 
od okolí. Prověřována byla možnost, že se chodec nacházel jak 
ve vozovce, tak i na přilehlém travnatém pásu.

Pátý experiment byl zaměřen na ověření možnosti, že se chodec 
dostat z pozice v kleče, na břiše nebo na zádech přetočením přímo 
pod kola trolejbusu.

Šestým experimentem byly zjišťovány možnosti řidiče 
po pocítěném nadskočení trolejbusu zjistit pohledem do zrcátek, 
že se na vozovce nachází přejetý člověk.

Posledním sedmým experimentem byl ověřován skutečný rozdíl 
mezi trajektorií pohybu pravých kol 1. a 3. nápravy při vyhýbacím 
manévru s dvojí změnou jízdních pruhů (tam a zpět), s cílem 
zjistit, zda při takovém manévru může dojít k situaci, kdy je ležící 
chodec zachycen kolem 3. nápravy, aniž by jej před tím přejela 
kola 1. a 2. nápravy

Před započetím vyšetřovacího pokusu byla v souladu s Inovovanou 
metodikou zjišťování dohlednosti na chodce za viditelnosti snížené 
tmou (ÚSI VUT v Brně, http://disk1.usi.vutbr.cz/znalci/) provedena 
identifikace místa DN. Proti dopravní značce „zastávka autobusu“ 
dle obr. 11 byl zvolen počáteční bod staničení (dále jen PBS) a byla 

Obr. 15  Experiment č. 1 (figurant ležící v travnatém pásu na břiše) – výhled z trolejbusu A při zastavení ve vzdálenosti 22 m od dolních končetin figuranta.
Figure 15  Experiment No. 1 (Figurant lying in the grass belt on the stomach) – a view from the trolley bus A at a distance of 22 m from the lower limbs  

of the figurant.

Obr. 16  Experiment č. 2 (figurant klečící v travnatém pásu na čtyřech) – výhled z trolejbusu A při zastavení ve vzdálenosti 34,5 m od dolních končetin figuranta.
Figure 16  Experiment No. 2 (Figurant kneeling in the grass belt on the four) – A view of the trolley bus A at a distance of 34.5 m from the lower limbs of the figurant.
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zaměřena jeho poloha vůči výchozímu bodu měření označenému 
v plánku DN. Dále byla na vozovce připravena stupnice staničení, 
kdy od PBS byly na vozovce vyznačeny úseky ve směru k centru 
po 5 a 10 m až do vzdálenosti 150 m, ve směru k nemocnici úseky 
po 5 m do vzdálenosti 50 m. Pro jízdní zkoušky byly použity 
identické trolejbusy A, B a C. Figurant byl oděn do shodně 
barevného oděvu jako usmrcený chodec.

7.2  Experimenty č. 1 až 4 – možnosti spatření figuranta
Při experimentu č. 1 figurant ležel na břiše na travnatém pásu 
vpravo vedle vozovky. Při experimentu č. 2 klečel „na čtyřech“ 
rovněž na travnatém pásu vpravo vedle vozovky. Při experimentu 
č. 3 ležel na zádech ve vozovce při pravém okraji. Při experimentu 
č. 4 ležel na břiše na pravém obrubníku vozovky.

Figurant byl vždy natočen nohama k přijíždějícímu trolejbusu, 
hlavou dál ve směru jízdy, dolní končetiny měl na úrovni 19 m 
před PBS.

Všechny jízdní zkoušky byly zahajovány ze vzdálenosti cca 
150 m před PBS, tedy cca 131 m od nohou figuranta. Na povel 

se řidič rozjel velmi nízkou rychlostí ve směru k figurantovi 
a zastavil na povel v okamžiku, kdy nezúčastněná osoba vedle 
řidiče byla schopna figuranta odlišit od okolí, příp. při přímém 
pozorování již byla schopna začít rozpoznávat, že se jedná o osobu. 
Po zastavení trolejbusu bylo provedeno měření vzdálenosti přední 
části trolejbusu k nejbližšímu bodu staničení. Viditelnost figuranta 
byla zdokumentována fotograficky, viz ukázky výsledků ze všech 
čtyř jízdních zkoušek na obr. 15 až 18. Současně bylo luxmetrem 
provedeno i měření intenzity světla v místě figuranta.

Figuranta bylo možno odlišit nejhůře v poloze, kdy ležel na břiše 
v travnatém pásu (22,0 m, experiment č. 1; údaje v metrech 
odpovídají vzdálenosti od přídě trolejbusu k nohám figuranta při 
zastavení vozidla), velmi špatně byl odlišitelný i na obrubníku 
(30,0 m, experiment č. 4). O něco lépe jej bylo možno odlišit 
v pozici „na čtyřech“ v travnatém pásu (34,5 m, experiment č. 
2). Nejlépe byl figurant odlišitelný v poloze na zádech přímo 
ve vozovce (49,5 m, experiment č. 3).

Změřená intenzita světla na úrovni pat figuranta byla 
u experimentu č. 1 – 21,9 luxů, u experimentu č. 4 též 21,9 luxů, 

Obr. 17  Experiment č. 3 (figurant ležící ve vozovce na zádech) – výhled z trolejbusu A při zastavení ve vzdálenosti 49,5 m od dolních končetin figuranta.
Figure 17  Experiment No. 3 (Figurant lying on the back of the road) – A view of the trolley bus A at a distance of 49.5 m from the lower limbs of the figurant.

Obr. 18  Experiment č. 4 (figurant ležící na obrubníku na břiše) – výhled z trolejbusu A při zastavení ve vzdálenosti 30 m od dolních končetin figuranta.
Figure 18  Experiment No. 4 (Figurant lying on the curb on the abdomen) – A view of the trolleybus A at a stop at a distance of 30 m from the lower limbs of 

the figurant.
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u experimentu č. 2 – 10,2 luxů a u experimentu č. 3 – 9,2 luxů.

7.3   Experiment č. 5 – prověření možného pohybu figuranta 
pod kola trolejbusu

Při experimentu č. 5 trolejbus A najel k pravé polovině vozovky tak, 
aby 3. dveře (počítáno zepředu) byly na úrovni figuranta. Figurant 
byl vyzván, aby se pokusil přetočit a dostal tak svoji pravou horní 
i dolní končetinu na úroveň trajektorie pravého kola třetí nápravy, 
viz obr. 19. Bylo ověřeno, že při poloze figuranta vleže mu nic 
nebrání v pohybu pod trolejbus mezi druhou a třetí nápravou.

7.4   Experiment č. 6 – viditelnost figuranta ve zpětných 
zrcátkách

Při experimentu 6 byla viditelnost figuranta ve zpětných zrcátkách 
ověřována v několika pozicích – figurant těsně za zadní částí 
trolejbusu A, figurant ve stejné pozici, zadní část trolejbusu 
A v zákrytu s přední částí trolejbusu B atd. Ukázka viditelnosti 
figuranta v zrcátkách je patrná z obr. 20, kdy přímo při experimentu 
byl figurant velmi obtížně rozpoznatelný.

7.5   Experiment č. 7 – možnosti zachycení chodce při 
vyhýbacím manévru

Při experimentu č. 7 byla na vozovce vytvořena překážka pomocí 
dopravního kuželu, který byl umístěn ve vzdálenosti 1,1 m 
od pravého okraje vozovky. Místa pravých kol 1. a 3. nápravy byla 
označena svítilnami připevněnými na karoserii trolejbusu tak, aby 
byla dobře viditelná na videozáznamech.

Úkolem řidiče bylo provést při rychlosti cca 30 km/h dvojí změnu 
jízdních pruhů, při které co nejtěsněji mine dopravní kužel, příp. 
jej lehce srazí. Pohyb skříně karoserie v průběhu jízdní zkoušky 
byl dokumentován shora pomocí dálkově řízené kvadrokoptéry, 
viz ukázky ze záznamu na obr. 21.

Následným vyhodnocením jízdní zkoušky bylo ověřeno, že 
trajektorie pohybu kol 1. a 3. nápravy a též bočních částí skříně 
karoserie se při takovémto manévru významně neliší. Zjištěné 
odchylky v příčném směru mezi trajektorií kol 3. a 1. nápravy, 
resp. bočních částí skříně karoserie nad nápravami, nepřesáhly 
vzdálenost 15 až 20 cm.

Obr. 19  Experiment č. 5 – prověření možného pohybu figuranta pod trolejbus.
Figure 19  Experiment 5 – checking of the possible movement of the figurant under the wheels of the trolleybus.

Obr. 20  Experiment č. 6 – viditelnost figuranta ve zpětném zrcátku pro různé pozice trolejbusu.
Figure 20  Experiment 6 – Visibility of the figurant in the rearview mirror for the different trolleybus positions.
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8.   ZÁVĚREČNÁ ANALÝZA PRŮBĚHU DOPRAVNÍ 
NEHODY

Z vyhodnocení tachografických záznamů trolejbusů A, B a C bylo 
zjištěno, že řidič trolejbusu A při jízdě směrem z centra k nemocnici 
před zastávkou IV směr nemocnice zpomalil. Prostor mezi 
zastávkami IV směr nemocnice a směr centrum projížděl rychlostí 
okolo 30 km/h a pozvolně zpomaloval až k prostoru zastávky IV 
směr centrum, za kterou začal opět zrychlovat. Před zastávkou 
IV směr centrum se míjel s protijedoucím trolejbusem B, který se 
rozjížděl ze zastávky. V prostoru zastávky se míjel s trolejbusem 
C, který zpomalil za trolejbusem B téměř do zastavení a následně 
se začal rozjíždět.

Na přejetí muže řidič nereagoval žádnou změnou způsobu jízdy, 
která by byla vyhodnotitelná z tachografického záznamu. Ani řidiči 
trolejbusů B a C v místě DN neměnili způsob jízdy tak, že by z něj 
bylo možno dovozovat, že si všimli přejetého chodce.

Z prohlídky usmrceného muže bylo zjištěno, že se na jeho těle 
nevyskytují žádné stopy po sražení trolejbusem. Z výpovědí svědků 
bylo možno dovozovat, že muž při chůzi vrávoral, nebyl schopen 
přímé chůze a též po cestě alespoň jednou upadnul.

Z prohlídky trolejbusu A bylo zjištěno, že na vozidle nejsou žádné 
stopy, které by svědčily o tom, že trolejbus chodce srazil. Biologické 
stopy byly nalezeny pouze na spodní části trolejbusu. Z analýzy 
biologických stop vyplývalo, že chodec přišel do kontaktu až 
s pravým kolem 3. nápravy.

Bylo tak pravděpodobné, že chodec před vznikem DN ležel anebo 
klečel na vozovce nebo v její těsné blízkosti.

Z vyhodnocení experimentu č. 7 vyplynulo, že změna trajektorie 
pohybu kol 1 a 3 nápravy se neliší natolik významně, aby chodec, 
který nemění svoji polohu na vozovce, mohl být přejet pouze 
pravými koly 3. nápravy, aniž by se nutně dostal do kontaktu s koly 
1. a 2. nápravy.

Bylo tak možné dovozovat, že v okamžiku, kdy k chodci trolejbus 
přijížděl, se tento nacházel mimo koridor jízdy trolejbusu (ležel 
ev. klečel na travnatém pásu vpravo vedle vozovky nebo na jejím 
samém okraji) a přetočením těla se dostal přímo pod kola 3. nápravy 
trolejbusu.

Jednoduchým znaleckým experimentem bylo zjištěno, že 
člověk na běžné přetočení z polohy na břiše do polohy na záda 
potřebuje čas okolo 1,5 sekundy. Simulačním výpočtem v software 
VirtualCrash bylo zjištěno, že tato doba dobře koresponduje se 
změnou polohy trolejbusu právě při jízdě rychlostí okolo 30 km/h, 
viz rozfázování pohybu chodce a trolejbusu na obr. č. 22 a 23 vč. 
závleku těla při přejetí. Ukázalo se tak, že příčinou DN nejspíše 
bylo přetočení muže pod kola jedoucího vozidla v době, kdy vůz 
kolem něj projížděl. Jak vyplynulo ze simulačního modelování, 
k přejetí chodce muselo dojít ve směru od nohou k hlavě, tedy 
v opačném směru, než uvedli ve své předběžné zprávě lékaři jako 
pravděpodobnější.

8.1  Posouzení výhledových možností řidiče trolejbusu
Z vyhodnocení experimentů č. 1 až 4 vyplynuly důležité závěry 
k viditelnosti chodce za daných podmínek. Ukázalo se, že muž, 
který leží na travnatém pásu mimo vozovku příp. při jejím okraji 
a nepohybuje se, nebyl a ani nemohl být při daných světelných 

Obr. 21  Experiment č. 7 – záznam jízdní zkoušky z kvadrokoptéry, světla označují místo 1., 2. a 3. nápravy trolejbusu při vyhýbacím manévru.
Figure 21  Experiment No. 7 – driving test record from quadrocopy, lights indicate 1st, 2nd and 3rd axle of trolley in avoidance maneuver.
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podmínkách významnějším vizuálním podnětem pro mimovolní 
reakci očí řidiče, která podmiňuje možnost řidiče pozorovat tento 
objekt v oblasti ostrého vidění, a tedy i možnost objekt rozpoznat 
a reagovat na něj změnou způsobu jízdy.

Z analýzy jízdní situace v místě DN pomocí tachografických 
záznamů bylo zřejmé, že řidič trolejbusu A musel v místě DN 
řešit sice standardní, ale relativně složitou jízdní situaci. Projížděl 
místem zastávek trolejbusů a současně se míjel s dvěma trolejbusy 
v protisměru. Na začátku úseku musel zjistit, zda se v místě zastávky 
IV – směr k nemocnici nacházejí cestující dávající znamení pro 
zastavení trolejbusu, následně musel odhadovat rychlost a směr 
jízdy protijedoucích vozidel a při jejich míjení přizpůsobovat 
směr jízdy tak, aby pravými koly jel v blízkosti okraje vozovky, 
aniž by došlo k najetí na obrubník (celková šířka vozovky v místě 
míjení byla 6,4 m, polovina tedy 3,2 m, šířka trolejbusu pak 2,5 m 
bez zrcátek). To vyžadovalo volním způsobem sledovat nejprve 
místo zastávky, následně protijedoucí vozidla, okraje vozovky 
i kontrolovat situaci ve zpětném zrcátku. Možnosti reakcí očí 

na vizuálně nevýrazné podněty tak mohly být významně ovlivněny 
velkou četností dalších důležitých podnětů pro jízdu.

Výsledky vyšetřovacího experimentu jasně dokumentovaly, že 
ani při relativně krátké vzdálenosti od trolejbusu A nebyl ležící 
figurant na okraji vozovky významným vizuálním podnětem a jen 
při pečlivém pozorování okraje vozovky jej bylo možno od okolí 
odlišit, a to jen na velmi krátkou vzdálenost. Teprve při vzdálenosti 
cca 22 až 30 m bylo možno začít usuzovat, že by se mohlo jednat 
o postavu. Jiná situace by nastala, pokud by se tato osoba pohybovala 
ve vzpřímené poloze, například by muž vrávoral na chodníku, 
v blízkosti okraje vozovky či v jízdním koridoru. Pak by se postava 
při dostatečném kontrastu vůči okolí stala pro oči řidiče vizuálně 
zajímavým podnětem, na který by oči mohly mimovolně reagovat, 
řidič by pak mohl být o nebezpečí informován a bylo by možno se 
zabývat i otázkou, zda na objekt přiměřeným způsobem reagoval 
a vzniklému nebezpečí přizpůsobil způsob jízdy.

Za daných podmínek však byly možnosti optické reakce řidiče 
trolejbusu A na muže velmi omezené. Tím, že se ležící muž 

Obr. 22  Vlevo: míjení přední části trolejbusu a ležícího muže, uprostřed: převracení muže přes levý bok do vozovky pod trolejbus, vpravo:  
ležící muž na vozovce na zádech pod projíždějícím trolejbusem.

Figure 22  Left: passing of front part of trolley and lying pedestrian; middle: overturning over left side towadrs road under trolley, right:  
lying pedestrian on his back under driving trolley.

Obr. 23  Vlevo: najíždění pravého zadního kola trolejbusu na ležícího chodce, uprostřed: sjetí pravého zadního kola trolejbusu z ležícího chodce, vpravo: ležící 
chodec na vozovce v konečné pozici.

Figure 23  Left: right rear wheel of trolley on lying pedestrian; middle: post contact position, right: lying pedestrian on the road in final position
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pravděpodobně nijak významně nehýbal, z hlediska obvyklých 
podmínek v silničním provozu se nacházel ve zcela neobvyklé 
poloze a splýval se svým okolím, řidič tedy nemohl být nijak 
varován před potenciálním nebezpečím. Nebezpečí pak bylo 
stupňováno tím, že chodec se nacházel v místě, kde řidič nutně 
musel řešit relativně složitou jízdní situaci a svoji pozornost dělit 
mezi velké množství podnětů, důležitých pro její řešení.

9.  ZÁVĚR

Provedená studie ukazuje, že nové technologie umožňují získat řadu 
důležitých údajů pro řešení dopravních nehod. Ve většině případů 
to však vyžaduje práci s velkými objemy dat, která je časově velmi 
náročná a zadavatele posudku je potřebné na to upozornit. Při práci 
s tachografickými záznamy více vozidel je nutno provést jejich 
synchronizaci; jsou-li synchronizovány automaticky, je vhodné 
synchronizaci ověřit i jiným způsobem. Jsou-li záznamy využívány 
pro vyhodnocení pomocí analýzy prováděné v jednotném čase 
a prostoru a nedošlo ke střetu vozidel, je potřebné jiným způsobem 
ověřit správné polohy vozidel vůči místu DN. Jako důležitý zdroj 
informací a prostředek pro kvantifikaci vstupních veličin pro 
simulační modelování se i nadále ukazuje experiment realizovaný 
v místě DN. Znalci by proto měli, v případech, kdy to je potřebné 
pro řešení, trvat na jeho realizaci.
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