
Abstrakt
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1.  ÚVOD

V moderných dejinách súdneho inžinierstva v bývalom 
Československu, kedy v roku 1967 došlo k právnej úprave znaleckej 
činnosti (prostredníctvom Zákona č. 36/1967 Z. z., spolu s Vyhl. 
37/1967 Z. z.), bol nález vymedzený ako jedna zo základných častí 
osnovy znaleckého posudku.

Dôležitosť nálezu bola daná tým, že bol základom 
preskúmateľnosti znaleckého posudku, pretože bolo zrejmé, aké 
podklady mal znalec k dispozícii. Obsahom nálezu sú pritom všetky 
skutočnosti, ktoré sú dôležité pre posudzovanie.

Nález musí mať tiež logické členenie a musí byť zrozumiteľný 
i inému čitateľovi, než odborníkovi rovnakého odboru (rovnako tak 
potom i znalecký posudok) [1, 2]. Nik totiž nepotrebuje znalecký 
posudok na to, aby sa dozvedel, ČO sa stalo. K tomu postačí, snáď 
iba pozrieť si fotodokumentáciu z miesta nehody; bez akéhokoľvek 
komentára.

Zmyslom znaleckého posudku je opísať, AKO mohla nehoda 
prebehnúť (s k tomu potrebnými výpočtami), a na podklade toho 
odpovedať na kľúčovú otázku: PREČO k nej došlo.

Po vzniku Českej republiky a Slovenskej republiky v roku 1993, 
došlo na Slovensku v roku 2004 k novej právnej úprave znaleckej 
činnosti (prostredníctvom Zákona č. 382/2004 Z. z., spolu s Vyhl. 
490/2004 Z. z.).

Podľa tohto právného rámca bola osnova znaleckého posudku 
formálne upravená v Prílohe č. 4 k vyhláške č. 490/2004 Z. z. (pozri 
obr. 1). Tam sa však nález, ako jedna zo základných častí znaleckého 
posudku už nenachádza. Znamená to teda, že nález sa stal nepotrebným?

Podľa pamätníkov Ing. Jiřího Smrčka (1906–1987; zakladateľ 
ÚSI VUT), prisudzoval totiž tento práve nálezu mimoriadny 
význam; údajne slovami: „Viac, ako polovica posudku“.

V texte aktuálne platného slovenského Zákona o znalcoch, 
tlmočníkoch a prekladateľoch (Zákon č. 382/2004 Z. z.), je však 
ale o. i. tiež uvedené, že v časti „posudok“ znalec uvedie opis 
predmetu znaleckého skúmania a skutočností, na ktoré pri úkone 
znaleckej činnosti prihliadal. Uvedie tiež postup, na ktorého základe 
sa dopracoval k odpovediam na otázky položené zadávateľom 
a k splneniu ním uložených úloh.

Nález tak vo svojej podstate nezanikol. Hoci inak podľa 
slovenského právného rámca stratil svoje formálne meno, a tiež 
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aj svoje samostatné miesto v znaleckom posudku, ako pevná súčasť 
jeho osnovy.

2.  NÁLEZ ZNALECKÉHO POSUDKU

2.1  Zmysel a obsah nálezu v aktuálnej analýze cestnej 
nehody
Vychádzajúc zo skutočností uvedených v úvode tohto príspevku je 
zrejmé, že odlišný vývoj v Českej a Slovenskej republike po roku 
1993, sa prejavil tiež v oblasti formálnej štruktúry znaleckého 
posudku.

Znamená to však, že pôvodne definovaný nález je v štruktúre 
znaleckého posudku potrebné chápať odlišne? A aký je vlastne jeho 
aktuálny zmysel a čo by tiež malo, či mohlo byť jeho obsahom? 
Povedané inak a priamo: „Platia napr. zákony fyziky, mechaniky 
a logiky inak v Českej republike a inak v Slovenskej republike?“. 
Určite nie!

Stav, v ktorom podľa aktuálného slovenského právného rámca 
stratil nález svoje formálne meno, a tiež samostatné miesto 
v posudku (ako pevná súčasť jeho osnovy), by bolo možné nazvať 
akousi stratou vlastnej „právnej subjektivity“. A práve tento stav 
ma v posledných rokoch opakovane privádzal k úvahám o tom, čo 
vlastne nálezom je a kde sú jeho skutočné hranice (?).

Keď som sa totiž pred už takmer 30 rokmi začal zasväcoval 
do problematiky súdneho inžinierstva, bol som názoru (možno 

i pod vplyvom pevne vymedzeného postavenia nálezu v osnove 
znaleckého posudku), že v prípade analýzy dopravnej nehody, je 
obsahom nálezu iba výpis z výpovedí účastníkov nehody, súhrnná 
rekapitulácia na mieste zistených stôp (ich rozmery a polohy), 
zhrnutie parametrov vozidiel (hmotnosť, rozmery), ich posádok apod.

A možno práve takýto názor pretrval u mnohých dodnes. Prečo? 
Možno i preto, že sa to mohlo stať akousi rutinou, zvykom; akoby 
iba vyplniť pomyselný „formulár“.

Je preto podľa môjho názoru namieste otázka: „JE NÁLEZ IBA 
TOTO? A ak áno, ako naložiť s takto získanou množinou výrokov 
a dát?“. Je obsahom nálezu iba to, čo je hmotné pomyselne či 
fyzicky, čo po nehode zostane na vozovke (napr. rycia či trecia 
stopa, úlomok apod.), čo má konkrétny rozmer a polohu? Alebo 
ním môže byť (či je) tiež nijak nehmotný vzťah a jeho vyjadrenie?

Kam tým smerujem?
Pred už viac ako 20 rokmi, zaznamenal odbor analýzy cestných 

dopravných nehôd postupný nástup výpočtovo – simulačného 
softvéru, s podporou ktorého pravdepodobný, či technicky 
možný priebeh nehodového deja (resp. jeho parciálnej časti), 
možno zobraziť neraz až možno realisticky „dokonale“, pričom 
modelovaný dej možno zobraziť i na podklade skutočnej snímky 
daného priestoru (pozri obr. 2–3), hoci inak, by bol pôdorysný 
výstup toho istého deja relatívne fádny a pre laika možno niekedy 
i nezrozumiteľný.

Nemajme im to za zlé. Ak by veci rozumeli sami, nepotrebujú 
predsa naše posudky! Pretože práve znalec je tým, kto má dej nielen 
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Obr. 1  Osnova znaleckého posudku podľa Slovenskej legislatívy.
Fig. 1  Syllabus of expert opinion according to Slovak legislation.
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relevantne opísať (a vyriešiť jeho technicky možný priebeh); ale 
tiež i zrozumiteľne vysvetliť.

Záleží preto iba na kreativite znalca a na tom, do akej miery 
je jeho vlastným cieľom naplnenie toho, aby jeho posudok bol 
zrozumiteľný i inému čitateľovi, než odborníkovi rovnakého odboru 
(tak, ako nález; pozri v úvode tohto príspevku). A samozrejme tiež, 
do akej miery siaha jeho „cit“ pre túto zrozumiteľnosť.

Nové možnosti však so sebou prinášajú i nové riziká! Aké to 
môžu byť?

Počnúc veľmi všeobecnými a neraz nielen laikovi nič 
nehovoriacimi vyjadreniami typu:

 ● „Analýza nehodového deja je spracovaná simulačným 
programom s prihliadnutím na výsledky najnovších 
poznatkov vedy a techniky“,

 ● vysvetleniami či obhajobou posudku vo forme: „Tak mi 
to vyšlo“,

 ● cez démonizovanie softvérových prostriedkov spôsobom, 
kedy som sa napr. raz stretol, ako mi na jednom oddelení 
Polície povedali: „Veď Vy na to máte tie programy, tie Vám 
to vyriešia a budete vedieť“, na čo som im ja odpovedal, že 
program a ani počítač sám nič nevyrieši (najprv je potrebné 
vedieť),

 ● po snáď extrémne prezentácie ich schopností spôsobom, 
citujem: „Neboli ste pri nehode pripútaní? Počítačový 
program na to príde!“ (takto som sa to napr. dočítal v jednom 
článku na internete, kde zástupca poisťovne propagoval ich 
schopnosti po zakúpení výpočtovo – simulačného softvéru),

 ● končiac výrokom na stránke jednej advokátskej kancelárie 
v podobe: „... programu PC Crash a tento využívame 
k právnej analýze dopravnej nehody“, čo už naozaj nie je 
vôbec málo.

Počítač vybavený modernými softvérovými prostriedkami predsa 
nie je a nemôže byť akousi „krištáľovou guľou“, ktorá nám „to 
povie“. Niečomu takému nesmie znalec nikdy podľahnúť.

Pretože znalec musí byť tým, kto ovláda softvér a nie softvér tým, 
kto ovláda znalca! Riešenie predsa nemôže byť správne, pokým 
nie je súčasne tiež logické.

Prečítal som si napr. v jednom posudku raz toto, citujem: „V čase 
zrážky bola rýchlosť motocykla cca XX km/h. V čase možnej 
reakcie vodiča motocykla na situáciu bola rýchlosť motocykla 
taktiež XX km/h.“ No a iba o tri vety ďalej zas toto, citujem: 
„Technicky sa nedá zistiť, v ktorom okamihu vodič motocykla 
reagoval na situáciu“.

„Presné“ riešenie absolútne nepresného deja.
Na tomto mieste si dovolím citovať slová doc. Ing. Lubomíra 

Mikša, CSc., ktorý vo svojom príspevku [5] uviedol: „Znalecký 
posudek není výrobkem, který je možno „vyrábět“ automatizovaným 
způsobem naprogramovanými operacemi. Předmětem každého 
znaleckého posudku je zcela individuální konkrétní jev, činnost 
nebo věc (ať již movitá nebo nemovitá) a každý předmět znaleckého 
posudku proto vyžaduje zcela individuální přístup znalce“.

Stretol som sa tiež s dvomi riešeniami tej istej nehody; obe mali 
pritom totožného autora. To isté vozidlo sa však v jednom prípade 
otočilo okolo vlastnej osi približne jeden a pol krát (a rotovalo 
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Obr. 2  Pohľad na križovatku, v ktorej došlo k zrážke vozidiel, spolu s priemetom simulácie, modelovaného priebehu nehodového deja.
 Fig. 2  A view of the intersection where the vehicles collided, together with the projection of the simulation, the modeled course of the 

accident.

Obr. 3  Porovnanie konečných pozícii vozidiel medzi modelom a 
skutočnosťou.

Fig. 3  Comparison of final vehicle positions between model and 
reality.
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pritom v priestore, v ktorom to technicky navyše nebolo možné), 
pokým v druhom prípade sa neotočilo dokonca ani len o polovicu 
jednej obrátky. Je to jedno? To určite nie; to je predsa nepochybné!

Prvé riešenie bolo súčasťou znaleckého posudku, druhé jeho 
doplnku. Už posudok samý bol pritom tým, čo malo negovať 
predchádzajúce závery iného znalca.

No a doplnok posudku nakoniec negoval (či spochybňoval?) 
riešenie toho, kto sa už v posudku, pasoval do úlohy neomylného 
a jediného oprávneného arbitra.

2.2   Hranice a rozsah nálezu pri využití výpočtovo – 
simulačných programových prostriedkov

V časti 2.1 tohto príspevku som uviedol príklady omylov, k akým 
môže dochádzať pri laxnom využití výpočtovo – simulačných 
prostriedkov.

Niekedy už takmer pred 20 rokmi som sa stretol s vyjadrením 
jedného svojho kolegu, ktorý mal policajtom k nejakej veci 
(pri nahliadnutí do iných podkladov) povedať, že: „Toto je 
nespochybniteľné, pretože je to v Crash-i“.

Presné, či nepresné výsledky, však nemajú nič spoločné so 
softvérovými produktmi (nijakým spôsobom ich nespochybňujú 
spoločne, ale ani voči sebe navzájom), ale sú výhradne dané iba 
prístupom užívateľa, t. j. autora posudku.

Dôsledky však môžu byť nedozierne!
Pokojne sa totiž môže stať, že odsúdeným bude nakoniec ten, kto bol 

v skutočnosti poškodeným, alebo v „lepšom“ prípade, sa poškodený 
svojich práv „iba“ nedovolá. Neexistuje pritom menšie a väčšie zlo! 
Existuje iba zlo a dobro. V našom prípade zodpovedné a relevantné 
riešenie technicky možného priebehu konkrétneho nehodového deja 
a podielu jednotlivých účastníkov nehody na jeho vzniku a priebehu.
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Obr. 4  Pohľad na miesto nehody, s identifikáciou stôp, dôležitých z hľadiska určenia technicky možného miesta zrážky vozidiel.
Fig. 4  A view of the accident site, with the identification of traces important from the point of view determination of the technically possible 

point of collision of the vehicles.

Obr. 5  Model zrážky vozidiel, na pozadí fotografie z miesta danej cestnej nehody.
Fig. 5  The vehicle collision model, in the background a photo from the scene of the road accident.
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Podľa môjho názoru PRÁVE TU MOŽNO OBJEKTÍVNE 
HOVORIŤ O HRANICIACH NÁLEZU, ktorý svojim rozsahom 
nevyhnutne prevyšuje prosté resumé výpovedí, či sumár údajov 
o stopách, technických údajoch vozidiel apod.

Výrok, citujem: „Analýza nehodového deja je spracovaná 
pomocou autorizovaného výpočtovo – simulačného programu, 
s prihliadnutím na výsledky najnovších poznatkov vedy a techniky“, 
ktorý možno dnes nájsť na webových stránkach niektorých kolegov, 
kvalitu vykonanej analýzy, a tým i samotného posudku, určite 
žiadnym spôsobom nezaručuje.

Aby to bolo možné pochopiť, vráťme sa práve na tomto mieste 
opätovne k definícii nálezu a tým tiež k jeho podstate, citujem: 
„Obsahom nálezu sú všetky skutočnosti, ktoré sú dôležité pre 
posudzovanie“ [1, 2].

Vyberám tiež iné publikované výroky:
 ● „Co znalec nalezl v podkladech, uvede v nálezové části“ [6],
 ● „Znalec se tedy nemůže omezit ve svém posudku jen 

na sdělení závěru, ke kterému došel. Musí v něm uvést, se 
kterými skutečnostmi se seznámil při přípravě posudku, 
musí vysvětlit, o které skutečnosti závěr opírá, a popsat 
postup, kterým k závěru dospěl. Jedině tehdy může být 
znalecký posudek náležitě přezkoumán, popřípadě odkryty 
jeho vady a mezery“ [7].

To, čo v skutočnosti možno nájsť v podkladoch nie je iba to, 
čo kto povedal (a čo je zapísané vo výpovedi) či to, čo policajt 
na mieste zakreslil, zmeral apod.

Ale napr. tiež to, čo demonštrujú obr. 4–5. Bolo to predsa zistené 
na mieste nehody (dokumentované fotograficky), a pri dôslednej 
analýze v tom možno nájsť príslušné súvislosti a vzťahové väzby.

Položme si preto otázku: „Kde sú teda hranice nálezu a možno 
ich vôbec pevne a exaktne vymedziť?“ A bolo by to vôbec 
účelné?

2.3  Teória modelovania vo vzťahu k nálezu posudku
V závere časti 2.2 som formuloval otvorenú otázku o hraniciach 
nálezu. Otvorenú preto, aby každý sám zvážil, do akej miery sa 
s naznačenou filozofiou prístupu stotožní.

Cieľom tohto príspevku totiž nie je prepisovať teóriu, či ustanoviť 
akokoľvek inú štruktúru posudku. Nič z toho nie je potrebné. 
Cieľom je vyvolať polemiku či už u znalcov samých, príp. medzi 
znalcami navzájom.

Vychádzajme zo systémového prístupu pri znaleckom skúmaní 
[1, 2], ktorý osobne považujem za prirodzený a nevyhnutný. 
Jeho základnou podstatou je rozdelenie systému na prvky, event. 
subsystémy, opis vlastností týchto prvkov (event. subsystémov) 
a nakoniec opis a skúmanie ich vzájomných interakcií (skúste sa 
vrátiť k obr. 4).

Na základe tohto poznania je odvodené chovanie jednotlivých 
prvkov (event. subsystémov) v priebehu skúmaného deja, pričom 
pre každú stopu musí zo zisteného priebehu existovať vysvetlenie 
jej vzniku, ktoré nesmie byť v rozpore s inými objektívnymi 
skutočnosťami. Úlohou znalca je o. i. zistiť medze, v ktorých 
nehoda prebiehala, či prebehnúť mohla.
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Obr. 6  Model technicky možného prevracania vozidla.
Fig. 6  Model of technically possible overturning of the vehicle.
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Ak sa teda opäť vrátime k definícii nálezu, podľa ktorej sú 
obsahom nálezu všetky skutočnosti dôležité pre posudzovanie, 
verím, že sa čitateľ tohto príspevku so mnou stotožní v tom, že toto 
všetko sa s nálezom posudku zreteľne prelína. V tomto kontexte 
potom otázka o hraniciach nálezu, formulovaná v závere časti 2.2, 
sa nemôže javiť ako samoúčelná.

V nadväznosti na to pripomeniem ešte zásady využitia logiky pri 
znaleckom skúmaní, podľa ktorých naše myšlienky majú vychádzať 
z dokázaných téz, a keď každá myšlienka musí byť odôvodnená 
(takisto napr. i vzťah medzi stopami, poškodeniami apod.) [1, 2].

Znalecké skúmanie je totiž objektívnou súčasťou kauzálnej 
analýzy, hľadajúcej vzťah medzi príčinou a následkom. A práve 
tu sa už pomyselne „dotýkame“ základných zásad TEÓRIE 
MODELOVANIA [3]. Analýza nehodového deja spracovaná 
s podporou výpočtovo – simulačných programov, je totiž 
z pohľadu teórie modelovania iba etapou výpočtového, počítačovo 
orientovaného modelovania.

MODEL je relevantným modelom vtedy, ak je prostriedkom 
k riešeniu problému (úlohy), pričom hľadanie zodpovedajúceho 
modelu privedie človeka k hlbšiemu pochopeniu skúmaných 
javov tým, že ho núti logicky domyslieť všetky možnosti a brať 
do úvahy všetko rozhodujúce. Výpočtovo – simulačný program 

je prostriedkom na rýchly výpočet, akousi „rýchlou kalkulačkou“ 
v etape výpočtového, počítačovo orientovaného modelovania. 
Nehodu však sám bez vhodného modelu nikdy nevyrieši.

Ročník 31  •  4/2020
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Obr. 7  Pohľad do priestoru, v ktorom sa vozidlo prevracalo.
Fig. 7  A view of the space in which the vehicle overturned.

Obr. 8  Identifikácia stôp prevracania vozidla / Časť I.
Fig. 8  Identification of overturning traces of the vehicle / Part I.
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Na druhej strane však aj nesprávny či náležite nekomplexný 
model, má tiež svoj výsledok. Práve v tom je veľmi nebezpečnou 
obrana slovami: „Tak mi to vyšlo“. Schopnosť rozpoznať 
očakávateľný a technicky možný výsledok je veľmi dôležitá! 
Neschopnosť tohto rozpoznania je naopak tragédiou.

MODELOVANIE [3] je súbor činností realizovaných na modeli, 
s cieľom vyriešiť problém.

V podmienkach analýzy dopravných nehôd je ním zodpovedné 
a relevantné riešenie technicky možného priebehu konkrétneho 
nehodového deja, pričom podstatnou činnosťou v modelovaní, 
je priradenie určitých vlastností medzi objektmi (pozri napr. 
obr. 4–5).

MODEL je subjektom účelovo vytvorený reálny alebo abstraktný 
objekt, ktorý obsahuje všetky podstatné charakteristiky objektu, 
pričom je prostriedkom k riešeniu problému (úlohy), v našom 
prípade prostriedkom k analýze technicky možného priebehu 
konkrétneho nehodového deja.

V prípade analýzy dopravnej nehody s podporou výpočtovo-
simulačných prostriedkov, je oným subjektom znalec. Modelom 
v jeho prípade, je projekt v prostredí konkrétneho softvéru, ktorý 
svojou podobou vystihuje podstatné charakteristiky objektu.

Výrok, citujem: „Vstupné údaje výpočtu sa menia a zadávajú tak, 
aby vypočítaná konečná poloha a vypočítaná trajektória pohybu 

počas nehodového deja čo najviac zodpovedala skutočnej konečnej 
polohe a skutočnej trajektórii pohybu vozidiel a chodcov pri 
dopravnej nehode“, je v teórii modelovania práve oným súborom 
činností realizovaných na modeli [3], s cieľom vyriešiť problém, 
a v celom rozsahu zodpovedá výroku v teórii modelovania, podľa 
ktorého sa pre zvolenú stratégiu zadávania vstupných údajov, 
opakovane na počítači realizujú výpočtové algoritmy.

Požiadavka modelovať proces (technicky možný priebeh 
nehodového deja) tak, aby vypočítaná konečná poloha čo 
najviac zodpovedala skutočnej konečnej polohe, je zrozumiteľná 
jednoducho. Stačí iba porovnať výsledok s plánom miesta nehody, 
či s fotodokumentáciou.

Avšak požiadavka modelovať proces tak, aby vypočítaná trajektória 
pohybu resp. spôsob pohybu počas nehodového deja zodpovedali 
skutočnej trajektórii pohybu, už tak zrozumiteľnou byť nemusí.

Každá dopravná nehoda prebehla vždy iba raz (vždy v minulom 
čase) a jedným spôsobom, pričom s výnimkou niektorých nehôd 
v mestách (kde je ich priebeh niekedy zachytený bezpečnostnými 
kamerovými systémami), ju nik nesnímal. A spravidla nik nebol 
na ňu ani pripravený.

Nikde v spise tak nemožno nájsť všetky potrebné a navyše aj 
technicky správne vstupné údaje pre výpočtovú simuláciu. To je 
prostá ilúzia.
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Obr. 9  Identifikácia stôp prevracania vozidla / Časť II.
Fig. 9  Identification of overturning traces of the vehicle / Part II.
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V tomto kontexte postačí vrátiť sa k obr. 6 s otázkou, či spôsob 
prevracania vozidla a počet obrátok okolo jeho pozdĺžnej osi môže 
zodpovedať (alebo zodpovedá) skutočnosti, teda tomu, akým 
spôsobom nehodový dej najpravdepodobnejšie v skutočnosti 
prebehol.

Prečo? Po nehode totiž zostane iba to, čo približuje obr. 7.
Je potrebné mať pritom dôsledne na zreteli, že v našom riešení 

nemôžme nikdy dosiahnúť absolútnu zhodu. Môžeme sa iba viac, 
alebo menej priblížiť tomu, ako to byť mohlo.

RIEŠENIE, t. j. zostavenie zodpovedajúceho modelu, si však 
vyžaduje dôsledný a časovo neraz i mimoriadne náročný rozbor 
fotografií napr. tak, ako to demonštrujú obr. 8 a 9.

DÔSLEDNOSŤ, je kľúčom k technicky zodpovedajúcemu 
riešeniu v rámci experimentálneho simulačného modelovania [3], 
ktorého cieľom je analyzovať procesy prebiehajúce na objekte 
a tým určiť potenciálne možné správanie objektu pre vopred 
zvolenú stratégiu zmien, týkajúcich sa napr. ovplyvňovania objektu 
okolím, väzbami objektu s okolím, zmien na objekte samom apod.

Podľa môjho názoru tak v aktuálnej analýze dopravnej nehody, 
ZASAHUJE NÁLEZ AŽ DO TÝCH ROZBOROV, aké 
demonštrujú obr. 8 a 9.

To preto, že sa nejedná o nič iné, ako fakty. FAKTY, KTORÉ 
JE POTREBNÉ CHCIEŤ A VEDIEŤ ČÍTAŤ. Inak sa totiž môže 
niekedy až veľmi ľahko stať, že znalec s „neomylnou“ podporou 
softvérových prostriedkov, vyrieši vlastne „inú“ dopravnú nehodu.

Aké dopady na riešenie môže mať vytvorený model?
Nemožno vytvoriť zodpovedajúci model, pokým nepochopíme 

tie znaky deja, ktoré môžme „vyčítať“ z fotodokumentácie, 
z výpovedí apod. A nemožno s využitím takéhoto prinajlepšom 
nedokonalého modelu, modelovať relevantne technicky možný 
priebeh nehodového deja.

Dej, akým mohla nehoda prebehnúť, je nevyhnutné najprv 
pochopiť. Iba tak totiž možno vytvoriť tomu relevantný model 
a s jeho využitím, technicky možný priebeh nehodového deja tiež 
modelovať.

Základné nepochopenie môže, ako som už uviedol, viesť k tomu, 
že znalec s „neomylnou“ podporou softvérových prostriedkov, 
vyrieši vlastne „inú“ dopravnú nehodu. Pretože ako som tiež už 
uviedol: „Znalec musí byť tým, kto ovláda softvér a nie softvér 
tým, kto ovláda znalca!“

Ktorý znalec sa totiž díval na ním riešenú nehodu z chodníka, 
z okna domu, z iného auta apod.? Žiaden!

Pretože skutočné nehody sa nikdy nedejú spôsobom: „Ticho! 
Na miesta! Klapka! Akcia!“.

Rozbor, aký demonštrujú obr. 8 a 9, je krokom, ktorý je 
jednoznačne nevyhnutné vykonať pred realizáciou vlastného 
výpočtovo – simulačného modelovania. Neskôr by si to už riešiteľ 
nehody (autor posudku) všimnúť nemusel. A to by bola chyba!

3.  ZÁVER

Tento príspevok bol úvahou na tému nálezu znaleckého posudku 
v analýze dopravnej nehody.

V ňom som skúmal a snažil sa naznačiť jeho aktuálne hranice, 
so snahou poukázať na jeho dôležitosť a význam v dobe využitia 
moderných, výpočtovo – simulačných podporných programových 
prostriedkov.

Verím, že ten, koho táto téma zaujala, sa so mnou stotožní 
v názore, že hranice nálezu znaleckého posudku v podmienkach 
aktuálnej analýzy cestných dopravných nehôd, zasahujú často až 
do vlastného riešenia (neraz možno aj dosť hlboko). Rozpoznať 
hranice nálezu a riešenia, je pritom mimoriadne důležité. Pretože 
práve toto rozpoznanie je kľúčom k objektívnemu a technicky 
relevantnému riešeniu.

Verím preto, že som týmto svojim príspevkom napomohol 
rozšíriť jeho obzory.

Slová Ing. Jiřího Smrčka, ktorý podľa pamätníkov prisudzoval 
nálezu význam údajne slovami: „Viac, ako polovica posudku“, sú 
tak podľa môjho názoru viac, ako aktuálne a nikdy svoj význam 
nestratia. Naopak! Viac ako polovica, je matematicky viac, ako 
50 % (a samozrejme menej, ako 100 %). Je však toto číslo vôbec 
dôležité? Poslanie nálezu však určite áno!

Tento príspevok si preto dovolím zakončiť vlastným názvom 
publikácie [4]: „Systémová metodologie. Brána do řešení 
problémů“.

Určite na to nikdy nezabúdajte!
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