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ABSTRAKT 

Práce se zabývá problematikou terminologie užívané v soudně-inženýrské praxi 

při analýze silničních nehod. Jedná se o definování pojmů popisujících specifické 

znalecké zkoumání v oblasti analýzy silničních nehod, jakými jsou možnost 

zabránění vzniku dopravní nehody. Dále se práce zaměřuje na terminologii užívanou 

v oblastech úzce spojených s analýzou dopravních nehod, jako je řešení případů 

páchání trestné činnosti v oboru pojištění motorových vozidel z pohledu technického 

znalce. V této oblasti jsou řešené pojmy rozsah poškození, charakter poškození, 

korespondence poškození a technická přijatelnost nehodového děje vzájemně 

propojeny v určitý metodický postup, který může posloužit jako pomůcka pro znalce 

při řešení takových případů. Zpracovány jsou i vybrané pojmy z technicko právní 

oblasti, se kterými se znalci často setkávají, a přitom neexistuje jednotný přístup pro 

jejich hodnocení z technického pohledu. Zde se jedná o možnosti stanovení hranice 

náhlé změny rychlosti jízdy a náhlé změny směru jízdy vozidla. Tato analýza je 

podpořena řadou experimentů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Odvrácení střetu, zabránění střetu, silniční nehoda, řešení pojistných podvodů, 

náhlá změna rychlosti, náhlá změna směru, znalec, znalecký posudek. 

ABSTRACT 

The thesis deals with the terminology used in forensic engineering practice at 

the analysis of road accidents. It means defining the concepts describing specific 

expert research in the area of car accident analysis such as the option of evasive 

action and the possibility of preventing collision. Further on, the thesis focuses on the 

terminology used in areas closely related to analysis of road accidents namely 

dealing with cases of criminal activities in the field of motor vehicle insurance from an 

expert point of view. In this area, terms such as extent of the damage, character of 

the damage, correspondence of the damage and the technical acceptability of 

accident, are solved. These terms constitute a formal process that can serve as a 

tool for experts when dealing with such cases. In addition, selected terms from the 

technical-legal area, which the experts often encounter, are processed here. At the 

same time, there is no uniform approach to their evaluation from a technical 

perspective. Here, there is a possibility of setting the limits of a sudden change of 

speed and a sudden change of direction. This analysis is supported by many 

experiments. 

KEY WORDS 

Evasive action, collision prevention, road accident, insurance fraud solution, 

sudden change of speed, sudden change of direction, expert, expert opinion. 
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1. ÚVOD 

Téma disertační práce je zaměřeno na dvě důležité oblasti, které úzce 

souvisejí s řešením silničních dopravních nehod. První se týká pojmové ujasněnosti, 

tedy práce s ujasněnou soustavou pojmů, umožňující věcně správně a srozumitelně 

interpretovat výsledky technických analýz. Druhá oblast se týká analýzy přístupů 

k výpočtovému modelování chování účastníků při technickém řešení dopravních 

nehod ve vztahu k povinnostem, které pro ně vyplývají z formulací použitých 

v právních předpisech, které upravují pravidla silničního provozu. Tato analýza je 

podpořena řadou provedených experimentů. 

Soudní inženýrství je na současné úrovni rozvoje chápáno jako vědecká, 

znalostní a metodologická nadstavba vybraných znaleckých oborů v klasických 

inženýrských oblastech, viz Kledus [14] str. 10. 

Zakladatelem oboru Soudního inženýrství na našem území, panem Ing. Jiřím 

Smrčkem, byl tento obor v 70. letech 20. století vymezen následovně: 

„Soudní inženýrství je nová technická disciplína, zabývající se zkoumáním 

příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů všech oborů. Jejím 

významným použitím v rámci hledání materiální pravdy je objasňování těchto jevů 

pro účely řízení před státními orgány, zejména v řízení trestním a občanskoprávním, 

příp. i pro potřeby správních orgánů a organizací“ [1]. 

Znalecká činnost je dnes rozdělena do jednotlivých oborů a specializací. 

Obsah této práce spadá do oboru doprava, odvětví doprava silniční a doprava 

městská, se specializací zabývající se technickými posudky o příčinách dopravních 

nehod. Základy jednotlivých metod a postupů v oblasti analýzy silničních nehod 

položili zakladatelé tohoto vědního oboru na našem území Smrček a Bradáč, se 

svými kolektivy v odborné literatuře [1], [2], a [3]. 

V tomto odvětví jsou užívány určité specifické pojmy, jejichž výklad není 

dostatečně ujasněný. Nezřídka tak nastává situace, že dva znalci používají stejný 

pojem v různých významech. To se pak promítá i do závěrů znaleckých zkoumání, 

které pak nemusí být dostatečně srozumitelné právě z důvodů významové 

nejednoznačnosti a vedou následně i ke zkreslenému vnímání odbornosti znalců 

dané specializace právnickou veřejností. 

Oblast užívané terminologie je značně obsáhlá a proto se tato práce zaměří 

jen na objasnění některých vybraných pojmů. Přínos práce by měl přispět, aby se ve 

znalecké praxi eliminoval negativní jev nejednoznačné analyzované terminologie. 

Práce by měla shromáždit, utřídit a analyzovat současný stav a na základě zjištěných 

a formulovaných nedostatků v oblasti vybrané terminologie užívané při analýze 

silničních nehod se je snažit odstranit. 
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1.1 Vymezení cílů práce 

Cílem práce je zpracovat vybranou terminologii používanou ve znalecké 

činnosti při analýze silničních nehod v návaznosti na aplikované metody řešení tak, 

aby tato byla v souladu s realizovanými informačními, tvůrčími, hodnotícími, 

rozhodovacími a výkonnými činnostmi při řešení problémů v oblasti silničních 

dopravních nehod. 

Řešená problematika je z hlediska praktických potřeb při výkonu znalecké 

činnosti rozdělena do tří hlavních oblastí: 

1. Analýza a návrh názvosloví pro popis výsledků analýzy zaměřené na možnosti 

jednání účastníků nehodové události předejít jejímu vzniku. 

2. Analýza a návrh názvosloví pro řešení a popis výsledků související s řešením 

pojistných podvodů v oblasti pojištění motorových vozidel, které souvisí 

s dopravními nehodami. 

3. Analýza přístupů k výpočtovému modelování chování účastníků při 

technickém řešení dopravních nehod ve vztahu k povinnostem, které pro ně 

vyplývají z formulací použitých v právních předpisech upravující pravidla 

silničního provozu. 

 

2. ANALÝZA MOŽNOSTI ZABRÁNĚNÍ VZNIKU DOPRAVNÍ NEHODY 

2.1 Současný stav problematiky 

Součástí analýzy každé dopravní nehody (dále jen DN) je nejprve zjištění jejího 

skutečného průběhu a návazně provedení analýz souvisejících s posouzením 

možností účastníků nehody předejít jejímu vzniku. V této souvislosti se používají 

pojmy: možnost odvrácení a možnost zabránění střetu. Oba pojmy se objevují ve 

formulaci znaleckého úkolu a z pohledu technických znalců je podstatné to, zda je 

potřebné mezi nimi rozlišovat nebo je lze chápat jako synonyma. Tato kapitola se 

zaměří na analýzu těchto pojmů a náhled na jejich užívání. Častá otázka pokládaná 

orgány veřejné moci znalci při řešení dopravních nehod bývá: Posoudit možnosti 

odvrácení (zabránění) střetu všemi účastníky dopravní nehody? Jelikož její 

zodpovězení je důležitým podkladem pro právní rozhodování, je vhodné zaměřit se i 

na užívanou terminologii. 

K problematice řešení možnosti odvrácení nebo zabránění dopravní nehodě ze 

strany jednotlivých účastníků ve znaleckém zkoumání Bradáč [1] uvádí, že tato 

systematicky navazuje na komplexní analýzu nehodového děje. Výstup analýzy 

dopravní nehody od zvoleného styčného bodu (standardně místo a čas střetu) 

popisuje pro jednotlivé rozhodné okamžiky polohy jednotlivých účastníků např. 

v okamžiku, kdy začal druhý účastník reagovat na kritickou situaci vyvolanou prvním 

účastníkem. Pro tento okamžik se také popíše, co jednotliví účastníci dělali, jak se 

situace vyvíjela a co bylo možno technicky předpokládat pro další vývoj (např. zda již 

bylo zřejmé, že vozidlo nemůže na dané dráze zastavit atd.). 
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Tamtéž se uvádí, že pro právní posouzení, zda reakce účastníka nehody byla 

adekvátní vznikající situaci, je třeba, aby znalec zjistil, zda pro druhého účastníka 

vzniká důvod k jednání, pro který by měl kritickou situaci odvrátit, tzn., zda se mu 

situace mohla jevit kritickou. Pokud ještě ne, je třeba postupovat dále v čase, až do 

vzniku kritické situace. Takovýto výsledek je třeba porovnat s ustanoveními pravidel 

silničního provozu bez toho, že by znalec konstatoval, kdo které pravidlo porušil; je 

jen potřeba, aby znalec poskytl dostatek informací k následnému právnímu 

rozhodování. Je třeba analyzovat, zda řidiči nevznikla překážka neočekávaná (tj. 

překážka, která vznikne v rozporu s pravidly silničního provozu), a dále zda se 

nejednalo o překážku náhlou (překážku, která vznikne na vzdálenost kratší, než na 

jaké je řidič schopen z přiměřené rychlosti zastavit) [1]. 

Návazně Semela [28] zdůrazňuje, že při ASN je nutné, aby znalec u každého 

případu zvážil všechny možnosti k odvrácení střetu. Tyto obecně člení na: 

 brzdění, 

 zrychlování, 

 vyhýbání tj. příčné přemístění jedním či dvěma oblouky, 

 nezměněný způsob jízdy, 

 kombinace brzdění a vyhýbání. 

Každý nehodový děj probíhá v určitém čase a prostoru a tedy i každý jeho 

účastník od okamžiku vzniku kritické situace má k dispozici určitou dráhu a čas pro 

odvrácení. Pokud alespoň dva účastníci DN mění svoji polohu v čase, může 

k odvrácení nehody dojít principiálně dvojím způsobem. Alespoň jeden z nich zastaví 

před místem střetu nebo účastníci jedou způsobem, při kterém se neocitnou ve 

stejném čase na stejném místě. V prvním případě se hovoří o odvrácení 

prostorovém, v druhém případě časovém. 

V první kapitole literatury Rivers [27] je uveden popis jednotlivých rozhodných 

okamžiků nehodového děje. Kdy se po okamžiku možné reakce uvádí tzv. „Evasive 

action“ – úhybný manévr, je to akce nebo kombinace akcí (brzdění, vyhýbání, 

brzdění s vyhýbáním) ve snaze vyhnout se střetu nebo jiné nebezpečné situaci. 

Uvádí se také pro vzdálenost, kterou vozidlo urazí z bodu akce do místa střetu. Při 

vyšetřování dopravních nehod jsou jednotlivé okamžiky nehodového děje odvíjeny 

zpětně, tedy od konečných poloh vozidel po okamžik možného vzniku kritické 

situace. Při ASN je vždy stanoven okamžik „akce“, kdy se řidič svým jednáním snažil 

předejít vlastnímu střetu tím, že reagoval na vzniklou kritickou situaci. 

Pokud nahlédneme do německé literatury [6] autoři pro popis dané 

problematiky používají výraz: „Vermeidbarkeitsbetrachtung“, který v překladu 

odpovídá zkoumání (posouzení) zamezení (vyvarovaní se) střetu. Dále také možnost 

zamezení střetu vysvětlují jako: rozhodnutí vhodného opatření (brzdění, brzdění 

s vyhýbáním nebo jen vyhýbání), uskuteční řidič k časovému bodu, ke kterému ještě 

neví, jak se kritická situace, která se vytvořila, bude vyvíjet. Pokud by se řidič vozidla 
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mohl vyhnout nehodě, pak to bylo zřejmě správné rozhodnutí. Terminologii při řešení 

možnosti odvrácení střetu dále rozlišují na: 

- Časové zabránění nehodě znamená, že vozidlo dorazí do místa střetu o 

takový časový úsek později, aby ostatní účastníci silničního provozu stihli 

zcela opustit koridor pohybu vozidla. 

- Prostorové zabránění nehodě, při němž je požadováno, aby příslušné vozidlo 

před srážkou zastavilo. 

Kasanický ve zdroji [12] rozděluje možnosti zabránění nehodě na zabránění: 

 prostorové, 

 časové, 

 včasnou reakcí, 

 z dovolené, resp. přiměřené rychlosti. 

Při tzv. prostorovém zabránění nehodě vypočítáme rychlost, kterou by muselo 

mít vozidlo na začátku reakce řidiče, aby zastavilo před místem střetu. 

O časovém zabránění nehodě hovoříme tehdy, když má vozidlo v bodě začátku 

reakce takovou rychlost, aby např. chodec stihl před brzdícím vozidlem opustit 

koridor pohybu vozidla. 

Z provedeného rozboru jednotlivých judikátů (rozhodnutí Nejvyššího soudu) je 

zřejmé, že orgány veřejné moci (v těchto případech zastoupené soudy jednotlivých 

instancí) používají oba řešené pojmy „odvrátit střet“ a „zabránit střetu“. Mezi oběma 

pojmy ale nečinní významový rozdíl a jsou užívány jako synonyma. Autor práce 

vypozoroval častější použití výrazu možnost zabránit střetu v rozhodnutích 

Nejvyššího soudu. Pro ASN nelze pro praktické řešení z rozboru judikatury 

nejvyššího soudu využít potřebné rozlišení pojmů „odvrátit“ a „zabránit“. [20] 

2.2 Vymezení problémové situace 

V daném případě lze za problémovou situaci považovat stav, kdy z objektivních 

důvodů by znalecký posudek měl být srozumitelný, tedy měl by být napsán tak, aby 

byl pochopitelný jak orgánu veřejné moci, tak jednotlivým subjektům, kterých se 

řízení týká. V celém posudku by tak měla být používána stejná terminologie, což 

znamená, že tentýž objekt, proces, jev apod. by měl být pojmenováván stále stejným 

pojmem [11]. Důležitou součástí analýz prováděných při zjišťování průběhu a 

objasňování příčin vzniku DN je posouzení možností účastníků DN předejít jejímu 

vzniku. V této souvislosti se používají pojmy odvracení a zabránění střetu bez 

jasného významového odlišení, což může též ovlivňovat srozumitelnost výsledků 

znaleckého posouzení. 

Cílem řešení této problémové situace je navrhnout vhodnou soustavu pojmů, 

která by odpovídala metodám používaným při provádění těchto analýz 

v technické praxi tak, aby umožňovala srozumitelně interpretovat výsledky 

znaleckého zkoumání pro potřeby řízení před OVM. 
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2.3 Formulace problému 

Na základě zjištěných informací, vztahujících se k užívání pojmů „možnost 

odvrátit střet“ a „možnost zabránit střetu“, v návaznosti na výše vymezenou 

problémovou situaci, lze problém, který je nutno vyřešit, naformulovat následovně: 

Na základě analýzy příčinných souvislostí, které vedou ke vzniku DN 

zanalyzovat potřebu rozlišovat při ASN mezi pojmy „odvrátit“ a „zabránit“ 

vzniku DN a navrhnout vhodnou soustavu pojmů pro potřebu provádění 

analýz možností účastníků DN zabránit jejímu vzniku na základě ujasněných 

příčinných souvislostí. 

2.4 Řešení problému spojeného s používáním pojmů zabránit 

a odvrátit vznik DN 

Slovní spojení „možnost odvrátit střet“ a „možnost zabránit střetu“ jsou si 

významově velmi podobná. Při ASN se oba tyto pojmy používají pro vytvoření 

představy, jak by se situace vyvíjela, kdyby některý z účastníků změnil své jednání 

v místě a čase dopravní nehody. 

Ve Slovníku spisovného jazyka českého [8] jsou pojmy odvrátit a zabránit 

vymezeny následovně: 

ODVRÁTIT 

1. (co) obrátit, otočit stranou od někoho, něčeho; odklonit, odchýlit: pyšně o. 

hlavu; o. oči, pohled; stráň je odvrácena od slunce; přen. o. srdce od někoho 

2. (koho, co od koho, čeho, z čeho, kam) oddálit, obrátit něčí zájem; odvést: 

matka ji odvrátila od divadelní dráhy - odradila; o. od praktického života; o. od 

sebe pozornost; nikdo je od jejich úmyslu, přesvědčení neodvrátí; o. podezření 

od někoho 

3. (co) odstranit; zamezit, zažehnat: o. přímé nebezpečí, pohromu, zkázu, 

prohru; --- odvrátiti se dok. [8] 

ZABRÁNIT 

1. bráněním znemožnit, aby se něco stalo n. dělo; zamezit (komu co), 

2.  znemožnit (co): nikdo ti nemůže z.; nemoc mu (v tom) zabránila; z. zločinu, 

škodě, chybám, zkáze; z. slzám; z. (nepříteli) vstup do vlasti (Baar) překazit 

jej; nemohu z., aby nemluvil; zabránila mu odpovědět - nedovolila; --- ned. 

Zabraňovati [8] 

Z jazykového rozboru pojmů odvrátit a zabránit lze dovodit, že mají podobný 

význam. Pro potřeby ASN a pro případ, kdy DN chápeme jako příčinný děj, který má 

své příčiny, průběh (procesy probíhající na soustavě), projevy a důsledky, pak lze 

v souladu s jazykovým významem chápat pojmy následovně: 

- odvracení spíše jako pojem popisující určité procesy ve významu něco dělat 

otočit stranou; odklonit, odchýlit, 
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- zabránění spíše jako pojem popisující především projevy určitých činností ve 

významu znemožnit, aby se něco stalo, nebo dělo (zabránit škodě, zkáze 

apod.). 

Ve vztahu k řešení dopravních nehod řidič odvrací nehodu tím, že se určitým 

způsobem chová a po vzniku nebezpečí něco dělá. Důsledkem pak je, že procesy 

vyvolané řidičem mají určité projevy a vedou či nevedou k zabránění nehody, příp. 

vedou ke zmenšení důsledků nehody. 

Autor se snažil k problematice vyvolat odbornou diskuzi, zda je potřeba pro 

potřeby ASN rozlišovat pojmy odvrátit střet a zabránit střetu, jejíž výsledky by využil 

pro řešení práce. Za tímto účelem publikoval příspěvek na konferenci znalců (VeFoS 

2010) a rovněž článek ve vědeckém časopise pro znalce Soudní inženýrství. Pro 

řešení však nezískal významnější podněty a proto následně metodu řešení problému 

založil na využití logických úvah využívajících systémového přístupu. 

Janíček v [10] na str. 59-A uvádí, že vše, co se kolem nás děje, má převážně 

příčinný charakter a řídí se tímto jednotným scénářem událostí. Pro každý objekt Ω je 

charakteristické, že má určitou strukturu (je tvořen prvky a vazbami mezi nimi) a 

určité okolí O (Ω). V okolí objektu existují prvky, které objekt aktivují a vyvolávají na 

něm procesy, kterými se mění stav objektu. V okolí existují též prvky, které tyto 

procesy ovlivňují. V důsledku probíhajících procesů na objektu se tento do okolí 

nějak projevuje, což má pro okolí své důsledky. To pak umožňuje vytvořit 

zobecněnou strukturu pro vytváření systému podstatných veličin s níže uvedeným 

rozdělením, viz obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1: Podmnožiny systému podstatných veličin Σ(Ω) [10] 
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Tento přístup lze dobře aplikovat též na problematiku zabránění vzniku DN. 

Samotné odvrácení vzniku DN probíhá vždy na soustavě vozidlo - člověk (řidič). Při 

popisu dějů, které na této soustavě probíhaly při DN, příp. při jiném způsobu chování 

řidiče za daných podmínek mohly proběhnout, je vhodné pojmově rozlišovat mezi 

aktivacemi soustavy, procesy probíhajícími na soustavě, projevy soustavy do okolí, 

důsledky a ovlivněním probíhajících procesů. 

Počáteční stav soustavy řidič-vozidlo je dán chováním řidiče před vznikem 

nebezpečí, od něhož se odvíjí způsob ovládání vozidla a způsob jízdy. 

K vnější aktivací soustavy (resp. prvku soustavy, kterým je řidič) dochází 

změnou jízdní situace, která vyvolává nebezpečí. Nejvíce informací o těchto 

změnách získává řidič pomocí zrakového orgánu. 

Po aktivaci řidiče začíná samotný proces odvracení DN, který probíhá 

nejčastěji tak, jak je např. popsáno ve zdroji [16], str. 20 vizuální podnět aktivuje 

sítnici oka řidiče, vzruch je převeden na nervové impulzy, které aktivují centrální 

nervovou soustavu, v mozku probíhají procesy, na základě kterých se řidič rozhoduje 

o reakci na vzniklou situaci, provádí změny v aktivacích vozidla, které následně 

zrychluje, brzdí, vyhýbá, příp. brzdí a vyhýbá, nebo jede nezměněným způsobem. 

Projevem těchto procesů je zabránění či nezabránění střetu, tedy vozidlo řidiče 

před místem střetu zastaví nebo nezastaví, příp. se vozidla minou nebo se srazí. 

Důsledkem je, že dojde či nedojde k hmotné škodě a k újmám na zdraví, nebo 

může dojit k menším hmotným škodám a menší újmě na zdraví. 

Ovlivnění procesů může být dáno stavem okolí (stavem vozovky, překážkami 

na vozovce, ve výhledu apod.). 

Obecně může řidič zabránit vzniku DN dvojím způsobem: 

1. způsobem jízdy před aktivací řidiče změněnou jízdní situací, tedy 

způsobem jeho jízdy před samotnou změnou jízdní situace vyvolanou dalšími 

účastníky provozu, která vedla ke vzniku nehody. Obecně by řidič měl vždy 

řídit vozidlo v souladu se všemi zásadami, které vyplývají z obecné, místní a 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Mezi tyto patří 

zejména: chovat se ohleduplně a ukázněně (§ 4, písm. a), řídit se pravidly 

provozu na pozemních komunikacích (§ 4, písm. b), respektování dopravního 

značení (§ 4, písm. c), užít vozidlo, které splňuje technické podmínky 

stanovené zvláštním předpisem (§ 5 odst. 1, písm. a), plně se věnovat řízení 

(§ 5 odst. 1, písm. b), nejezdit pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (§ 

5 odst. 2, písm. a, b), neřídit vozidlo, pokud je jeho schopnost snížená 

v důsledku jeho zdravotního stavu (§ 5 odst. 2, písm. c), jet rychlostí, která je 

přiměřená rozhledu (§ 18, odst. 1) a též dodržovat veškerá omezení rychlosti 

jízdy (§ 18, odst. 5), dodržovat pravidla pro jízdu křižovatkou (§ 22), atd. 

Dodržováním těchto pravidel řidič předchází vzniku kritických situací, 



Tokař, S. Zpracování vybrané terminologie při analýze silničních nehod. Teze Ph.D. práce 

12 

2. změnou způsobu jízdy po aktivaci řidiče změněnou jízdní situací. Po 

reakci na změnu jízdní situace může řidič hrozící nebezpečí odvracet 

především brzděním, příp. též změnou trajektorie jízdy či jiným způsobem. 

Těmito možnostmi jsou dány i způsoby řešení možností řidiče zabránit vzniku 

DN. Nejprve se zjistí skutečný průběh DN, při kterém nedošlo k zabránění střetu. 

Následně se zkoumají možnosti jednotlivých účastníků provozu k jejímu zabránění a 

to jak z hlediska předejít, tak i odvrátit DN. 

 

Obr. 2.2: Ukázka užití řešených pojmů – možný nehodový děj vozidel na křižovatce 

Pro popis řešení možnosti zabránění vzniku DN jednotlivými účastníky budou 

jednotlivé rozhodné okamžiky popsány na příkladu nehodového děje vozidel na 

křižovatce, viz obr. 2.2. Při popisu rozhodných okamžiků bude postupováno ve 

směru jízdy červeného vozidla, tedy vztahují se na červené vozidlo a jeho řidiče: 

- Vznik nebezpečí - jedná se o okamžik, ve kterém začne hrozit situace, že 

účastníci provozu se mohou potkat ve stejném čase na stejném místě, tedy 

hrozí jejich vzájemný střet. 

- Aktivace řidiče dochází k ní v důsledku změny jízdní situace, která vyvolává 

nebezpečí. Nejvíce informací o těchto změnách získává řidič pomocí 

zrakového orgánu, tedy kdy oko řidiče reaguje na změnu jízdní situace 

vyvolanou aktivačním objektem. Aktivace řidiče může nastat v různém 

časovém odstupu od vzniku nebezpečí. Aktivace řidiče může nastat bez 

prodlení v okamžiku nebezpečí (tedy řidič již před vznikem nebezpečí 

pozoroval aktivační objekt), nebo může nastat s určitou prodlevou (řidič 

nevěnoval dostatečnou pozornost aktivačnímu objektu).  

- Aktivace vozidla nastává jako následek aktivace řidiče, v závislosti na 

zvolené možnosti odvracení střetu, tedy vozidlo může začít zpomalovat, 

zrychlovat, vyhýbat, kombinace zpomalení a vyhýbání nebo pokračovat 
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neměnným způsobem. Doba mezi aktivací řidiče a aktivaci vozidla je 

označována jako reakční doba tr. 

- Okamžik střetu je okamžik, ve kterém v místě střetu došlo ke střetu (prvnímu 

styku). K tomuto okamžiku se vztahují jednotlivé rozhodné okamžiky popisující 

jednání jednotlivých účastníků nehodového děje. 

Tyto rozhodné okamžiky nám vymezují dva úseky pro řešení možnosti 

zabránění střetu. Hranicí mezi těmito dvěma oblastmi lze chápat v okamžiku aktivace 

řidiče, kdy rozlišujeme tyto dvě oblasti: 

- Předcházení vzniku kritické situace - v této oblasti se řeší jednání účastníka 

před jeho aktivací, tedy mění se vstupní parametry nehodového děje na jeho 

počátku. Jedná se zejména o počáteční rychlost vozidla v0, a dráhu saktiv, 

kterou řidič potřebuje od vzniku nebezpečí po vlastní aktivaci (lze také vyjádřit 

pomocí času taktiv). Rychlost může být posuzována vzhledem k možným 

porušením platných ustanovení, vyplývajících z obecné, místní nebo 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dráha (nebo čas) 

potřebný pro vlastní aktivaci řidiče se bude odvíjet zejména od jeho pozornosti 

a míře věnování se řízení vozidla. Jedná se tedy o změnu procesů v závislosti 

na počátečním stavu. 

- Odvrácení hrozícího nebezpečí - v této oblasti se řeší jednání účastníka po 

jeho aktivaci, tedy počáteční stav může být zachován a řeší se varianty 

brzdění / akcelerace, vyhýbání (volba jiné trajektorie pohybu), kombinace 

brzdění a vyhýbání nebo jízda neměnným způsobem. Hlavními parametry jsou 

reakční čas tr, čas náběhu brzdného účinku tn a dráha potřebná pro zastavení 

sb. Vždy se jedná o řešení procesů zejména na soustavě řidič-vozidlo. 

Chování jednotlivých účastníků nehodového děje v průběhu těchto dvou oblasti 

řešení má za následek výsledný projev, který rozlišujeme na: 

- Zabránění střetu zastavením vozidla před MS. 

- Zabránění střetu tím, že se vozidla minou. 

Může také nastat situace, kdy při řešení předcházení nebo odvracení střetu 

nedojde k jeho zabránění, ale vozidla se střetnou za jiných okolností. V důsledku 

tohoto jednání může dojít k menším hmotným škodám nebo menší újmě na zdraví. 

Pro příklad lze uvést, že ke střetu vozidel dojde při výrazně nižší střetové rychlosti. 

Z ukázky možného vzniku a průběhu nehodového děje na obr. 2.2 si dále 

předvedeme jednotlivé varianty možného řešení zabránění střetu, které se budou 

měnit v závislosti na zjištěném výchozím stavu z analýzy nehodového děje. Tento 

zjištěný stav poté slouží jako počáteční stav pro řešení zabránění střetu, při kterém 

se jedná vždy o změnu chování účastníka (v tomto případě řidiče červeného vozidla 

z obr. 2.2). Tato změna je vždy popsána jednou z veličin: v0 – počáteční rychlost, tr –

 reakční doba řidiče, tn – doba náběhu plného brzdného účinku, taktiv - čas, který řidič 

potřebuje od vzniku nebezpečí po vlastní aktivaci, sb – brzdná dráha, saktiv - dráha, 

kterou řidič potřebuje od vzniku nebezpečí po vlastní aktivaci, µ - součinitel adheze.  



Tokař, S. Zpracování vybrané terminologie při analýze silničních nehod. Teze Ph.D. práce 

14 

V následující tabulce jsou uvedeny možné varianty způsobu zabránění střetu 

vycházející ze schéma na obr. 2.2 pro červené vozidlo. Pro výsledný projev byl 

uvažován neměnný způsob pohybu modrého vozidla (aktivačního objektu). 

Pro určité nehodové děje může být zjištěna kombinace více špatných vlivů na 

počátku řešení, např. kombinace vyšší počáteční rychlosti v0 a opožděného 

okamžiku reakce řidiče delší taktiv. V těchto případech znalec může následně 

vyhodnotit jeden vliv jako hlavní a ten následně primárně řešit při možnosti 

zabránění, nebo pracuje se změnou chování účastníka pro oba tyto případy. Vždy 

ale platí, že jakoukoliv změnu chování účastníka nehodového děje musí znalec 

přesně popsat (pro lepší orientaci a popis může sloužit rozdělení na dvě fáze 

procesů) a také uvést příslušné projevy dané změny. 

Na základě výsledků provedených analýz možnosti zabránění střetu následně 

může znalec dospět k jednoznačným závěrům, které lze rozdělit následovně: 

- Řidič mohl nehodě zabránit (např. včasnou reakcí, nižší rychlostí na počátku 

vzniku nebezpečí, vyšším brzdným zpomalením, vhodnou trajektorií pohybu, 

atd.), ale nezabránil. 

- Řidič nemohl nehodě zabránit, tedy počáteční stav již nedával řidiči dostatek 

prostoru a času k možnosti odvrátit střet. 

2.5 Závěry k řešenému problému v oblasti zabránění vzniku DN 

Úkolem znalce je, zejména pro potřeby OVM, zjišťování skutkového stavu dané 

věci. V tomto případě se jedné o zjištění možnosti jednotlivých účastníků 

nehodového děje zabránit jeho vzniku, resp. zabránit vlastnímu střetu. Pro dosažení 

logických a srozumitelných závěrů znaleckých zkoumání v dané věci může znalci 

sloužit navrhované rozdělení a popis pojmů s využitím systémového přístupu. Projev 

zabránění střetu lze uvažovat ve variantě, že vozidlo před místem střetu zastaví 

(tento způsob se také nazývá prostorové zabránění střetu) nebo se vozidla minou 

(tento způsob se také nazývá časové zabránění střetu). K docílení těchto projevů 

může dojít změnou chování účastníků DN v průběhu dvou fází procesů. V první fází 

se jedná o možnost předcházení vzniku kritické situace a druhá fáze řeší 

možnosti odvrácení hrozícího nebezpečí, viz Tab. 2.1. Hranicí mezi těmato dvěma 

fázemi procesů je v časovém průběhu DN okamžik aktivace řidiče. V každé z těchto 

fází může znalec volit různé varianty řešení, je ovšem nutné najít varianty relevantní 

pro OVM. Tyto varianty je nutné volit vzhledem k platným ustanovením a jejich 

možnému nedodržení (porušení). 

Ve fázi předcházení vzniku kritické situace řeší znalec chování účastníka 

nehodového děje zejména s ohledem na to, zda se choval jinak a porušil některé 

ustanovení z obecné, místní resp. přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích. 

Ve fázi odvracení hrozícího nebezpečí řeší způsob jednání účastníka 

nehodového děje, zda učinil veškerá možná reálná opatření pro zabránění střetu. 
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Tab. 2.1: Rozdělení navrhované terminologie 

Proces Projev 

(Zabránění střetu) I. fáze II. fáze 

Oblast předcházení vzniku 

kritické situace 

Oblast odvracení hrozícího 

nebezpečí 

Vozidlo zastaví před MS 

Vozidla se minou 

Při srovnání s popisem nehodového děje a jeho rozhodných okamžiků 

v literatuře Rivers [27] lze vnímat shodu přístupů, tedy že rozlišují čas, který uplyne 

mezi okamžikem možného vnímání a okamžikem skutečného vnímání vzniku kritické 

situace (Perception Delay), reakci jako odpověď na nebezpečí nebo jinou situaci, 

která je vnímána (Reaction) a následné vyhýbání, což je akce nebo kombinace akci 

(brzdění, vyhýbání, brzdění s vyhýbáním) ve snaze vyhnout se střetu nebo jiné 

nebezpečné situaci (Evasive action). Tato posloupnost jednotlivých událostí je ve 

shodě s řešeným přístupem, kdy oblast pro řešení předcházení vzniku kritické 

situace je oblastí Perception Delay, oblast mezi aktivací řidiče a aktivací vozidla je 

Reaction a proces odvrácení střetu je Evasive action. V literatuře [6] uvažují autoři 

přímý přechod z bezproblémové jízdy na reakční dobu, neuvažují tedy čas mezi 

vznikem nebezpečí a okamžikem jeho skutečného vnímání řidičem. Autoři dále 

rozdělují řešení zabránění střetu na časové a prostorové. Ve srovnání s autorovým 

přístupem je toto členění chápáno jako popis jednotlivých projevů jako důsledků 

zvolených procesů řešení možnosti zabránění střetu. 

 

3. VYBRANÁ TERMINOLOGIE UŽÍVANÁ PŘI ŘEŠENÍ POJISTNÝCH 

PODVODŮ 

3.1 Analýza současného stavu 

Pojistný podvod se stal v České republice fenoménem od konce 90. let 

minulého století. Tento stav má podstatný dopad i do znalecké činnosti v oboru 

doprava, odvětví doprava silniční a městská, se specializací zabývající se 

technickými posudky o příčinách dopravních nehod. Stále častěji se musí znalci 

potýkat s případy, kdy posuzují podezřelé dopravní nehody, zda k nim mohlo dojít, 

zda je poškození technicky přijatelné a zda odpovídá průběh DN vylíčený jejími 

účastníky. 

Je na místě zaměřit se i na terminologii užívanou při posuzování těchto případů, 

neboť zde panují jasné nedostatky, které mají za následek, že v podstatě shodné 

okolnosti jsou nazývány zpracovateli posudků různými pojmy. Tato skutečnost pak 

vede k určitým nejasnostem v této problematice. Proto se dále autor zaměřil na 

analýzu základních pojmů při řešení pojistných podvodů při dopravních nehodách. 

Trestný čin pojistného podvodu byl uveden v § 250a zákona č. 140/1961 Sb. 

platném do 31.12.2009. K dnešnímu stavu, platnému od 1. 1. 2010 v trestním 

zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) § 210, ve kterém se uvádí, že pojistný podvod je: 

(1) Kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí 
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a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, 

b) v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo 

c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Stejně bude potrestán ten, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch 

vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo 

jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje a způsobí tak 

na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou [35]. 

Odhalování podvodů se stalo jednou z hlavních priorit pro pojišťovny, které ve 

spolupráci s odborníky začaly vyvíjet systémy a algoritmy pro odhalování pojistných 

podvodů. Tento fakt měl za důsledek mnoho autorských prací zabývajících se tímto 

tématem. Viaene se v [37] zabýval obecně problematikou pojistných podvodů. Dále 

se Viaene s Dedenem v [38] zabývali klasifikací jednotlivých metod pro odhalování 

podvodů s pojištěním automobilů. Viaene a Ayuso se v [39] zaměřili na strategii pro 

detekci podvodných nároků v pojištění automobilů, ve které se zabývali postupem 

všeobecné provozní kontroly podvodných hlášení škod pro pojistitele. Tento postup 

je určen především pro potřeby pojišťoven, je ovšem vhodné si uvést alespoň 

základní princip. Je zřejmé, že znalci (experti) mají v tomto systému vyhrazenu svou 

působnost, kdy se mohou zabývat již prověřováním jednotlivých případů na interní 

úrovni pojišťovny, nebo jsou tázáni až při případném soudním sporu. 

Jak uvádí autoři Brösdorf, Depré a Göritz v kapitole A17 literatury [6], při 

technickém objasňování charakteru vzniklých škodných událostí je zkoumána 

především „kompatibilita" a rovněž i „plauzibilita". Kompatibilita zahrnuje 

vzájemné uspořádání poškození dopravních prostředků a charakter vzniklých stop a 

poškození (mimo jiné výrazné, nápadné či jedinečné stopy určitého tvaru, typu a 

kresby) a rovněž i intenzitu poškození s respektováním tuhostního uspořádání dílů 

kolizních partnerů (vozidel, svodidel aj.) v poškozených částech (s rozlišením 

vícečetných nárazů). Plauzibilita zahrnuje úvahy k počínání řidičů kolizních vozidel v 

oboru dráha-čas-rychlost v souladu s fyzikálně-technickými zákonitostmi a rovněž 

také využitelnou část vylíčení průběhu nehodového děje. Tyto definice slučují 

technické a právní názory, tudíž komplexní posouzení není úkolem jen pro technika. 

V rámci tohoto aspektu se tedy jeví vhodné přezkoumat nejprve aplikaci kompatibility 

a plauzibility. Na rozdíl od posouzení kompatibility není hodnocení plauzibility oblastí 

pro techniky, ale právníky. Při posuzování jednotlivých událostí je nutné rozlišovat 

technické a právní hodnocení. Mohli bychom také rozšířit a rozdělit pojem 

“Kompatibilita“ následujícím způsobem: 

- geometrickou kompatibilitu zabývající se přiřazením jednotlivých stop 

(poškození) na vozidle a kolizním partnerovi, 

- energetickou kompatibilitu zabývající se intenzitou poškození s přihlédnutím 

k tuhostním vlastnostem poškozených částí vozidla a kolizního partnera, 
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- prostorovou kompatibilitu zabývající se prostorovou posloupností události 

vzniku jednotlivých poškození v daném místě, 

- časovou kompatibilitu zabývající se časovou posloupností událostí oboru 

dráha-čas-rychlost a možnostmi zabránění kolize, 

- biomechanickou kompatibilitu zabývající se jednotlivými typy zranění, 

zúčastněných osob, příp. zvířat, jejich přiřazení kontaktním místům na 

příslušném vozidle nebo kolizním partnerovi. 

Touto problematikou se široce ve svých pracích zabýval také německy odborník 

Dipl.-Ing. Michael Weber se svými kolegy. Nejobsáhlejší publikace [40] „Grundlagen 

der Kompatibilitätsanalyse und Plausibilitätsprüfung “ zaměřená na základy analýzy 

kompatibility a kontroly věrohodnosti (prověření plauzibility), kterou vydal v roce 

1995, byla průlomová svým rozsahem a přínosem pro odhalování páchání trestné 

činnosti v oboru pojištění motorových vozidel. Autor, podle způsobu provedení a 

charakteristických znaků, rozlišuje pojistné podvody do čtyř základních kategorií: 

- Smluvená dopravní nehoda 

- Vyprovokovaná dopravní nehoda 

- Využitá dopravní nehoda 

- Fiktivní dopravní nehoda 

Z technického pohledu existují dvě principiální možnosti, které mohou vést k 

objasnění případů s podezřením na manipulaci. První z nich je analýza 

kompatibility a druhou z nich je prověření plauzibility (posouzení věrohodnosti - 

hodnověrnosti). V prvním kroku je zkoumáno, zda poškození obou kolizních vozidel 

vzájemně korespondují. Toto je označováno jako analýza kompatibility. Pokud se již 

v této fázi zkoumání ukáže, že vzájemný soulad poškození obou kolizních partnerů 

není dán, není ve většině případů nutné provádět další zkoumání na bázi plauzibility. 

Pokud je však dána vzájemná kompatibilita poškození kolizních partnerů, lze v rámci 

druhého kroku přistoupit ke zkoumání toho, zda vylíčení průběhu a příčin 

nehodového děje podané jeho účastníky je technicky přijatelné. Toto je označováno 

jako prověření plauzibility, z kterého může plně vyjít najevo, že vylíčený průběh 

nehodového děje není způsobilý k tomu, aby jím bylo možno vysvětlit charakter a 

uspořádání daných poškození. Znalec pak může v daném případě jasně konstatovat, 

že vylíčení průběhu nehodového děje je v rozporu s objektivními fakty a východisky, 

jako jsou poškození a konečné polohy vozidel a stopy na místě dopravní nehody. 

Takže v těchto případech lze posouzením plauzibility podvod jednoznačně prokázat.  

Jedním z hlavních autorů zabývajících se touto problematikou v České 

republice je Rábek, který vydal sborník publikací [25], zabývající se škodnými 

událostmi v oboru pojištění motorových vozidel. Hlavní kapitoly představují převzaté 

zahraniční práce, zejména od německých kolegů. 
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Obr. 3.1: Základní rámec terminologie k posuzování příčin vzniku sporných škodných 

událostí [26] 

Sám autor Rábek se v [26] zaměřil na názvosloví, metodiku a rozčlenění této 

problematiky, tak aby znalec mohl poté správně formulovat závěry svého znaleckého 

zkoumání. Pro lepší orientaci vytvořil diagram, viz obr. 3.2, na kterém uvádí základní 

terminologii k posuzování příčin vzniku sporných škodných událostí. Je zřejmé, že 

autor zde zcela vycházel z literatury [6] a [9]. V popisu k schématu na obr 3.3 je 

uvedeno, že rozlišujeme kompatibilitu geometrickou, energetickou a materiální. 

V praxi je třeba ještě navíc rozlišovat tomu nadřazené pojmy, a to kompatibilitu plnou 

a částečnou. Potom přirozeně existuje úplná nekompatibilita stop a poškození, 

která se v současnosti v oboru pojistných podvodů na motorových prostředcích v ČR 

vyskytuje v nepoměrně menším množství případů, než tomu bylo například před 

rokem 2000. Technické posouzení plauzibility zahrnuje posouzení řidičského 

jednání, možnosti pozorování, reakční dobu, způsob a intenzitu prováděných 

manévrů, dlouhodobý tlak řidiče na věnec volantu proti překážce - tato problematika 

má ryze technický obsah a je tedy typicky technickým okruhem otázek pro 

znalceVýklad hlavních užívaných pojmů je následující: 

Při analýze judikatury ve věcech páchání trestné činnosti pojistného podvodu 

v souvislosti s provozem motorového vozidla lze pozorovat určitý vývoj, který zcela 

odpovídá vývoji typu a způsobu páchaných pojistných podvodů. Z historického 

hlediska se nejvíce dříve páchaly podvody v souvislosti se smluveným odcizením 

vozidla. Následně přešel trend na páchání fingovaných nebo smluvených DN, tedy 

kdy již poškozená vozidla byla jen přistavena na smluvené místo a nahlášena jako 

DN. V některých případech se jednalo pouze o tzv. „nehodu pouze na papíře“, kdy 

celá DN existovala pouze smyšleně, nikoliv jako reálná poškození vozidel; v dnešní 

době v důsledku se zlepšujících kontrolních mechanismů na úrovni pojišťoven se již 



Tokař, S. Zpracování vybrané terminologie při analýze silničních nehod. Teze Ph.D. práce 

19 

tento typ téměř nevyskytuje. V posledních 3 až 5 letech přešlo těžiště pojistných 

podvodů k úmyslným a vyprovokovaným DN. Tento trend se projevil i ve statistikách 

vývoje podílu jednotlivých složek pojištění u šetřených případů pojistných podvodů 

v oblasti pojištění vozidel v pojišťovnách, kdy je zřejmý přechod od havarijního 

pojištění k pojištění odpovědnosti. [20] 

3.2 Vymezení problémové situace v oblasti užívané terminologie 

při řešení pojistných podvodů 

Z výše uvedeného současného stavu v oblasti analýzy silničních nehod 

s podezřením na spáchání trestného činu pojistného podvodu je zřejmé, že na území 

České republiky je trendem přebírání terminologie užívané v Německu. Jedná se 

zejména o pojmy kompatibilita a plauzibilita v různých modifikacích. Výklad těchto 

pojmů je následující: 

KOMPATIBILITA 

1. [-ty-], -y ž f < l odb. schopnost scelovat, slučovat, činit kompaktním, 

slučitelnost ( op. inkompatibilita); výp. tech. vzájemná zaměnitelnost 

technického n. programového vybavení u růz. typů počítačů; kompatibilní, 

kompatibilitní příd. odb. vzájemně se snášející, slučitelný (op. inkompatibilní, 

inkompatibilitní); [24] 

2. slučitelnost; kombinovatelnost; [21] 

PLAUZIBILITA 

- y ž (l) kniž. srozumitelnost, přijatelnost, pravděpodobnost [24] 

Uvedené pojmy ovšem nejsou definovány v žádné právní, technické nebo 

oborové normě, vztahující se na oblast dopravy. Nevyskytují se ani v zavedené 

odborné literatuře vztažené na problematiku analýzy silničních nehod, vyjma výše 

uvedené. Tyto pojmy nejsou také příliš rozšířené mezi odbornou a laickou veřejností, 

ve spojitosti s oblastí analýzy silničních nehod a odhalování pojistných podvodů 

v České republice. 

Je nutné také uvést, že pro obor zabývající se problematikou analýzy silničních 

nehod a odhalováním pojistných podvodů při nich páchaných není zavedena 

jednotná obecně uznávaná terminologie. Absence této terminologie může být 

způsobena, tím že tato problematika se řadí mezi „mladé“ oblasti v ASN. Tato 

skutečnost může mít za následek, že experti z pojišťoven a znalci užívají značně 

různorodé pojmy. Každý si vytvořil určité formulace, kterými takovéto případy 

popisuje. Jeví se jako velmi potřebné se této oblasti ASN věnovat a snažit se 

navrhnout obecný metodický postup provázaný se zavedenou terminologií, tak aby 

vznikla určitá „kuchařka“. Tento obecný postup by měl sloužit, jako určité vodítko při 

řešení dopravních nehod s podezřením na pojistný podvod. 
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Problémovou situaci lze spatřovat ve dvojím přístupu k terminologii při řešení 

analýzy silničních nehod s podezřením na pojistný podvod. První přístup je 

převzat z německé literatury včetně pojmů kompatibilita a plauzibilita. Druhý 

přístup je, že každý znalec v této problematice používá svou vlastní 

jedinečnou terminologii, která ovšem není jakkoliv sjednocená. 

3.3 Formulace problému v oblasti užívané terminologie při řešení 

pojistných podvodů 

Na základě výše uvedených skutečností a vymezené problémové situace, lze 

naformulovat problém následovně: 

Pro potřeby řešení případů podezřelých ze spáchání pojistného podvodu 

v ASN vytvořit obecný postup řešení a nadefinovat základní terminologii 

provázanou s tímto postupem řešení. 

3.4 Řešení problému - výklad a užití navrhovaných pojmů 

Autor této práce se zcela neztotožňuje s převzatou zahraniční terminologií a 

snaží se uvést dle vlastního mínění stručnou a dostatečně srozumitelnou 

terminologii, která je spjata s určitým postupem použitelným při analýze silničních 

nehod s podezřením na spáchání pojistného podvodu. Pokud se zaměříme na 

technickou podstatu, jedná se o uspořádané kroky pří řešení případů s podezřením 

ze spáchání trestného činu pojistného podvodu, ovšem prezentované odlišným 

názvoslovím. Pokud bychom se snažili o srovnání, lze uvažovat následovně: 

- rozsah poškození = částečně energetická kompatibilita 

- charakter poškození = geometrická kompatibilita 

- korespondence poškození = celková kompatibilita 

- technická přijatelnost nehodového děje = technická plauzibilita. 

Jednotlivé pojmy jsou dále uspořádány ve shodě s tím, jak by se mělo 

přistupovat k řešení případu, kde je podezření ze spáchání trestného činu pojistného 

podvodu. 

Rozsah poškození 

ROZSAH 

1. velikost prostoru, délka a šířka plochy; rozloha 1, rozsáhlost: r. pozemku, 

statku rozměry  

2. vůbec velikost, míra, objem, množství, počet ap. něčeho: r. škody nelze určit; 

přijmout návrh v plném r-u; r. vědomostí; v r-u necelých tří měsíců; zř. při r-u 

toho spisu rozsáhlosti; r. působnosti kompetence; log. r. pojmu souhrn členů třídy, 

kt. odpovídá danému pojmu; jaz. r. slovního významu; hud. (u nástrojů n. hlasů) 

vzdálenost od nejvyššího k nejnižšímu tónu; tech. meze působnosti n. použití 

něj. zařízení: měřicí r.; sděl. tech. vlnový r. přijímače [8] 

POŠKOZENÍ 
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poškodit 

1.  způsobit hmotnou, tělesnou n. morální škodu na něčem poškodit zámek, 

pokazit, porouchat; poškodit nábytek při stěhování, poškodit něčí pověst, 

poškodit si zdraví  

2.  způsobit hmotnou, tělesnou n. morální ztrátu někomu, přeložením byl 

finančně poškozen, rozhodčí poškodil domácí mužstvo, [31] 

poškození -í s poškození materiálu, zdraví, [31] 

poškození - porucha; závada; defekt; [21] 

Z výše uvedených definic lze pro technické použití chápat pojem rozsah 

poškození jako míru velikosti způsobených škod na vozidle, které vznikly kolizí 

s jiným vozidlem nebo překážkou (infrastrukturou). Rozsah (velikost) nutno chápat 

především ve smyslu prostoru, tj. délky, šířky a hloubky. 

V soudně inženýrské praxi při analýze silničních nehod je pojem rozsah 

poškození používán především ve spojitosti se stanovením výše majetkové újmy 

způsobené na vozidle. V těchto případech je pojem chápán jako výčet všech 

poškozených součástí vozidla způsobený kolizní situací. 

Při posuzování pojistných podvodů je na tento pojem kladen velký důraz. Právě 

při detailním zkoumání rozsahu poškození lze odhalit i taková poškození, která 

nejprve vykazují přidruženost s řešenou kolizní situací, ovšem po provedené 

podrobné analýze může vyplynout, že se na vozidle tato poškození vyskytovala již 

před řešenou kolizí, že nesouvisejí s popisovanou událostí, případně se může jednat 

o poškození, která vznikla dodatečně za účelem navýšení škody. 

Dále se také v souvislosti s rozsahem poškození uvádí tzv. energetická 

bilance, která porovnává vzájemné deformační energie z hlediska vzájemně 

působících sil. V těchto případech se stanovuje energetická ekvivalentní rychlost 

EES, která vyjadřuje kinetickou energii vozidla úměrnou deformační práci, potřebnou 

k dosažení příslušného stupně deformace. Následně se tyto posuzují 

s odpovídajícími hodnotami EES z katalogu a provádí se přepočet EES na skutečná 

poškození vozidel. U těchto úkonů je třeba věnovat pozornost obzvláště tuhostní 

charakteristice jednotlivých vozidel a jejich částí, protože může nastat případ, kdy 

zdánlivě neslučitelná poškození (na jednom vozidle nepatrné a na druhé značné) 

mohou být důsledkem vzájemné srážky. Tyto případy byly již mnohokrát publikovány 

na vědeckých konferencích, zabývajících se analýzou silničních nehod, a 

v odborných publikacích. 

Charakter poškození 

CHARAKTER 

1. souhrn příznačných znaků věci n. jevu; ráz: odlišný, rozdílný, zvláštní ch.; 

národní ch. slavnosti; osobitý ch. díla; původní ch. národní písně; revoluční ch. 

jeho spisů; výrazný ch. města; zvláštní ch. písma; společenský ch. výroby; 

třídní ch. boje; útočný ch. řeči; úřední ch. korespondence; dát něčemu veřejný 

ch.; schůze měla ch. besedy; ch. půdy, staveb [8] 
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charakteristický 

2. [-ty-] (dř. též kar-) příd. (z řec.) význačný, příznačný, typický: ch-á vlastnost; 

nejcharakterističtější doklad; něco je (pro někoho) ch-é; jeho ch-é gesto; k-á 

známka (Ner.); fyz. ch-é rentgenové záření příznačné pro urč. druh kovu při 

vystavení dopadu elektronů v rentgence; tech. ch-á křivka charakteristika; [8] 

Z výše uvedených definic lze pro technické použití chápat pojem poškození 

jako soubor stop určitého rozsahu (především na vozidlech). Pod pojmem charakter 

je v tomto případě uvažováno především o souhrnu příznačných znaků a vlastností, 

viz definice výše a způsobu jeho vzniku. Charakter poškození musí odpovídat 

sestavené matici stop určitých vlastností (příznačných znaků). 

V dnešní době existují různé termíny či odborné výrazy pro popis daného 

poškození. Jako primární krok se jeví zavedení termínu charakter poškození, pod 

kterým si představíme především detailní popis každého poškození a jeho komplexní 

zhodnocení souhrnem příznačných znaků. Pro vytvoření ucelené představy o 

veškerém poškození může posloužit tzv. „matice hypotéz“, viz lit. [1] str. 217. Ve 

svislých sloupcích by byly seřazeny všechny jednotlivé poškození, případně 

interakce, které mohly vést k jejich vzniku. Vodorovně by byly seřazeny jednotlivé 

prameny (zdroje, dokumentace). Do jednotlivých políček matice by se pak 

zaznamenávaly zjištění, jež uvedené poškození z daných pramenu vylučují, nebo 

potvrzují jeho příslušnost. Takto by si znalec mohl roztřídit podklady, s kterými 

následně bude pracovat. 

Jednotlivá poškození je nutné zdokumentovat (nejlépe fotografií), aby při 

následném zkoumání bylo jasně zobrazeno, jak vypadala po DN na vozidle. Při 

zkoumání charakteru poškození a jeho příznačných znaků je důležité se zaměřit na 

způsob jejich vzniku. Popis mechanismu jejich možného vzniku může být důležitým 

vodítkem při řešení konkrétních případů. Zde může být pro znalce užitečné osvojení 

základů mechanoskopie. Jedná se o část kriminalistické techniky, která se zabývá 

zákonitostmi vzniku, trvání a zániku stop vytvořených nejrůznějšími nástroji a 

zkoumáním stop nástrojů a jiných technických prostředků za účelem jejich 

identifikace a zjišťování způsobu jejich použití. Umožňuje např. určit skupinovou 

příslušnost nástroje a jeho identifikaci, a zjistit i mechanismus vzniku stop 

souvisejících s konkrétní událostí [19]. Tyto znalosti jsou zejména vhodné, pokud 

znalec má posuzovat možnost vzniku poškození vozidel nikoliv při DN, ale například 

v důsledku vandalismu, nebo v případech umělého navyšování škod na vozidlech. 

Korespondence poškození 

KORESPONDENCE 

1. kniž. vzájemný souladný vztah; doplňování, soulad: k. slov a gest; k. pohybů 

dvou tanečníků; k. tělesných a duševních jevů; rytmická k. (ve verši); geom. 

vztah mezi soustavami geometrických útvarů (např. osová souměrnost, 

stejnolehlost ap.), příbuznost [8] 

2. mat. vztah mezi soustavami n. útvary (v geometrii např. osová souměrnost, 

stejnolehlost ap.); log. k. pravidlo výrok, kt. je částí teorie a přitom mluví jak o 
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pozorovatelných objektech, vlastnostech n. vztazích, tak i o teoretických 

konstrukcích, které se pozorovat nedají [24] 

Z výše uvedených definic, lze pro technické použití chápat pojem 

korespondence poškození jako vzájemný soulad jednotlivých poškození na 

vozidlech, případně infrastruktuře (překážce). Jedná se především o vztah mezi 

polohami jednotlivých poškození, jejich tvarem a velikostí. 

Jak uvádí kolektiv autorů v literatuře [1, 2], korespondence poškození je 

standardní součástí komplexní analýzy nehodového děje. Stejně tak ji lze využívat i 

v případech pojistných podvodů. V literatuře se dále uvádí, že po zhodnocení 

poškození jednotlivých vozidel hledáme vzájemnou korespondenci tzn. k deformaci 

jednoho vozidla hledáme konkrétní části druhého vozidla (resp. kolizního partnera), 

které tuto deformaci způsobily, a ve které fázi pohybu to bylo. Pro přehlednost a 

snazší posouzení korespondence poškození lze využít např. matice stop, viz lit. [1] 

str. 223. 

U posouzení korespondence vzájemných poškození na jednotlivých vozidlech 

se jeví jako nejvhodnější metoda překrytí (prolínání) snímků. Ta ovšem vyžaduje 

pořízení vhodné fotodokumentace poškozených částí vozidel, zejména s ohledem na 

úhel a vzdálenost (odstup od fotografovaného objektu) pořízené fotodokumentace 

společně s přiloženým měřítkem. Pokud ovšem taková fotodokumentace zcela chybí, 

jeví se pro názornost vhodné alespoň na CAD modelech vozidel (např. ve formátu 

*.dxf) označit oblasti jednotlivých dominantních poškození na jednotlivých vozidlech 

(např. vyšrafováním). Pro posuzovaný případ jeden model vozidel zrcadlit podél 

svislé osy vozidla a následně je přes sebe překrýt, tak aby odpovídala uváděné 

střetové poloze. Tam, kde se šrafování překrývá, se vytvoří šikmé šrafování 

vyznačující oblasti, kde poškození korespondují svou polohou na obou vozidlech, viz 

obr. 3.2.  

 

Obr. 3.2: Ukázka analýzy korespondence poškození s využitím modelů vozidel [34] 
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V tomto případě se jednalo o posouzení střetu vozidla Mercedes Benz, který 

měl na křižovatce narazit svou přední částí do zadní části vozidla Škoda. Je zřejmé, 

že dominantní poškození nejsou ve vzájemném souladu, a nemohla tedy vzniknout 

vzájemnou interakcí tak, jak byla popsána. 

Technická přijatelnost nehodového děje 

PŘIJATELNOST 

1. přijatelný 

příd. takový, kt. může být přijat; vyhovující, možný 3: p. návrh; nepřijatelné 

požadavky; koupit, prodat za p-ou cenu přiměřenou; --> přísl. přijatelně: 

chovat se celkem p. snesitelně; --> podst. přijatelnost, -i ž. [8] 

2. přijatelný  

příd. kt. může být přijat vyhovující (syno) možný (syno),  přijatelný návrh, 

přijatelná cena, [31] 

Z výše uvedených definic lze pro technické použití chápat pojem technická 

přijatelnost nehodového děje jako posouzení skutečností nebo určitých vlastností 

nehodového děje, které mohly nastat v souladu s platnými fyzikálními a technickými 

zákonitostmi. Dále také posuzujeme technickou přijatelnost doby reakce řidiče, 

způsob jeho manévrování a výpovědí účastníků a svědků. 

Při řešení pojistných podvodů se znalci v porovnání s řešením klasických 

dopravních nehod navíc zaobírají také posouzením možnosti, zda celá kolizní situace 

mohla na daném místě a za daných okolností nastat, či nikoliv. Tuto skutečnost 

někteří nazývají logika nehody. Patří sem technické posouzení doby reakce řidiče, 

způsob jeho manévrování a technická přijatelnost výpovědí účastníků a svědků. V 

této oblasti znaleckého zkoumání se někteří znalci vyjadřují k tomu, zda zkoumaná 

škodná událost vykazuje technické znaky nahodilé události v silničním provozu či 

nikoli. V tomto kroku se znalec musí zabývat také posouzením jednání jednotlivých 

účastníků nehodového děje, zejména s ohledem na čas a způsob reakce. Dále by 

měl analyzovat i možnosti odvrácení střetu. Pokud by dospěl k závěru, že jeden 

z účastníku např. vůbec, značně opožděně nebo zcela neadekvátně reagoval na 

vznik kritické situace, měl by zpozornět a znova pečlivě věnovat pozornost všem 

dosavadním zjištěním v kontextu s těmito závěry. 

V tomto kroku by se měl znalec také zabývat posouzením technické přijatelnosti 

zadokumentovaných stop a skutečností v místě DN. Jako příklad lze uvést rozptyl a 

množství provozních kapalin z vozidel, rozptyl a množství střepin, opadaní listí 

stromu po nárazu vozidla atd. Například na obr. 3.3 jsou označeny uniklé provozní 

kapaliny, jejichž rozptyl se jeví jako technicky nepřijatelný, především ve smyslu tvaru 

a velikosti skvrn. 

https://deb.fi.muni.cz:8005/ssc?action=getdoc&id=vyhovuj%C3%ADc%C3%AD&tr=ssc
https://deb.fi.muni.cz:8005/ssc?action=getdoc&id=mo%C5%BEn%C3%BD&tr=ssc
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Obr. 3.3: Technicky nepřijatelný rozptyl provozních kapalin vzhledem k šíří vozidla a 

jeho charakteru [34] 

3.5 Návrh postupu při řešení pojistných podvodů 

Pro řešení konkrétních případů v soudně inženýrské praxi lze navrhnout postup, 

kdy se znalec bude zabývat postupně rozsahem poškození, u kterého je třeba se 

zaměřit především na rozdělení jednotlivých poškození, zda mohla vzniknout 

v souladu s řešenou DN, nebo nikoliv. Tedy zda rozsah poškození odpovídá nebo 

neodpovídá, a to zcela, nebo jen částečně. Poté charakterem poškození, kdy se 

zaměří na mechanismus vzniku jednotlivých poškození. Následuje analýza vzájemné 

korespondence jednotlivých poškození, zda je lze přiřadit kolizním partnerům, či 

nikoliv, nebo jen částečně. Na závěr se zabývat technickou přijatelností nehodového 

děje, myšleno především chováním (manévrováním) jednotlivých účastníků, jejich 

výpověďmi, a také posouzením technicky přijatelných pohybů a časové posloupnosti 

na základě fyzikálních a technických zákonitostí, viz obr. 3.4. 

Sklon vozovky 
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Obr. 3.4: Graf možného postupu při řešení případu pojistného podvodu znalcem 

 

4. NÁHLÁ ZMĚNA RYCHLOSTI NEBO SMĚRU JÍZDY 

4.1 Analýza současného stavu 

Pojem „Náhlá změna rychlosti nebo směru jízdy“ spadá do oblasti tzv. 

technicko-právních pojmů. V analýze dopravních nehod se znalci zabývají 

posouzením, zda změna rychlosti byla náhlá, či nikoliv. Tato změna je obvykle 

vyjádřena střední hodnotou brzdného zpomalení daného vozidla. S touto hodnotou 

znalci také pracují při výpočtovém modelování nehodového děje a možností 

odvrácení střetu. 
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V zákonu o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. (včetně jeho 

následujících novel) je tento pojem úzce spjat s výrazem „Dát přednost v jízdě“, jehož 

definice je: „dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní 

úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel 

náhle změnit směr nebo rychlost jízdy“. Dále lze také o náhle změně rychlosti 

uvažovat ve spojení s pojmy ohrozit a omezit, uvedenými v tomto zákoně. Ve výkladu 

pravidel silničního provozu, jenž je citován v [1] str. 502, je uvedeno: 

Náhlé snížení rychlosti jízdy je takové snížení, které vyžaduje prudké brzdění 

(tzn. intenzivní brzdění, které by ohrozilo bezpečnost jízdy), nikoli jen sejmutím nohy 

z akcelerátoru motorového vozidla nebo nepatrné ponenáhlé přibrzdění. 

Náhlá změna směru jízdy je takové vybočení, které může ohrozit jak vozidlo 

s předností v jízdě (zejména smykem), tak i jiné účastníky silničního provozu, 

zejména tím, že by byli donuceni k prudkému brzdění. 

V literatuře [1] str. 502 je dále uvedeno pro konkrétní hodnoty zpomalení pro 

„náhlé brzdění“, že je nutno zvážit i adhezní schopnosti za konkrétní situace. Za 

přijatelné zpomalení druhého vozidla při dávání přednosti v jízdě považuje nejmenší 

z následujících hodnot: 

- polovina předepsaného zpomalení, 

- polovina adhezně dosažitelného zpomalení, 

- u vozidel se stojícími osobami 2 m/s2. 

Touto problematikou se také zabývali odborníci z Ústavu soudního inženýrství v 

Žilině v [13] kteří uvedli, že pojem náhlá změna směru nebo rychlosti jízdy je 

možné z technického hlediska vysvětlit tak, že je to taková změna, při které by řidič 

využil naplno max. možný součinitel adheze mezi pneumatikou a vozovkou. Z čehož 

plyne, že by brzdil s max. dosažitelným zpomalením, resp. by měnil směr jízdy na 

hranici smyku. Aby změna směru a rychlosti jízdy byla naprosto bezpečná z 

technického hlediska, lze přijmout zásadu, že nenáhlá změna rychlosti a směru jízdy 

se nesmí uskutečnit se zpomalením, resp. příčným zrychlením, větším než je ½ amax. 

Tímto tématem se rozsáhle zabýval ve své dizertační práci Lukášik [18], který 

dospěl k výsledku, že pro konečné ustanovení kriteriální hodnoty mezi nenáhlou a 

náhlou změnou rychlosti jízdy byl použit interval (po zaokrouhlení) v rozpětí 3,7 až 

4,0 m/s2. Dále zjistil, že řidičská praxe (počet ujetých km ve vozidle) měla výrazný 

vliv na vnímání pocitu nebezpečí a naopak výchozí rychlost před brzděním a pohlaví 

respondentů nemělo podstatný vliv na hodnocení vzniku nebezpečí. 

Pro možnost širšího srovnání s výsledky publikovanými v zahraniční literatuře je 

nutné řešený pojem nenáhle x náhle chápat jako změnu stavu mezi stavem 

bezpečným a nebezpečným. Langle a Dantu [17] se zaměřili na hodnocení bezpečné 

a nebezpečné jízdy pomocí záznamu dat získaných z „chytrých“ telefonů. 

Z provedených měření je zřejmé, že bezpečné zrychlení a zpomalení nikdy 

nedosáhne více než 3 m/s2. Nebezpečné zpomalení dosahovalo hodnoty cca 6 m/s2. 

Autoři se také zabývali bezpečnou nebo nebezpečnou změnou jízdních pruhů při 



Tokař, S. Zpracování vybrané terminologie při analýze silničních nehod. Teze Ph.D. práce 

28 

jízdě ve vozidle. Jako bezpečnou změnu jízdního pruhu byly brány hodnoty bočního 

zrychlení nepřesahující 2 m/s2. Nebezpečné jízdní manévry dosahovaly hodnot 

bočního zrychlení cca. 5 m/s2. 

Zahraniční autoři v publikaci [6] uvádí závislost příčného zrychlení vozidla na 

rychlosti jízdy při různé dynamice pohybu. Při normální jízdě se pohybovalo 

využívané příčné zrychlení přibližně v rozmezí hodnot 2 až 3,1 m/s2, při rychlé jízdě 

pak v rozmezí cca 3,1 až 4,4 m/s2, při sportovní jízdě pak v rozmezí cca 4,0 až 

5,7 m/s2, při razantním průjezdu v rozmezí cca 5,0 až 5,7 m/s2. Při hodnotách v 

rozmezí 5,8 až 6,4 m/s2 se jedná o kritickou jízdní situaci. 

Autor Kledus se ve své práci [15] zabýval měřením jízdních manévrů vozidel, 

při kterých byl simulován jeden z charakteristických manévrů, kterým byl vyhýbací 

manévr vozidla, resp. manévr vyhnutí se překážce. Jízdní manévry s hodnotami 

bočního zrychlení 2,5 a 3,8 m/s2.byly hodnoceny jako plynulé s dynamickým vjemem 

pro posádku. Jako silně dynamické jízdní manévry na hranici bezpečnosti 

dosahovaly bočního zrychlení kolem 7 m/s2.  

Na tuto práci navázala práce Bradáče Jr. [4], ve které byly vyhodnoceny jízdní 

zkoušky zaměřené na manévr příčného přemístění resp. změny jízdních pruhů. 

Z výsledku práce vyplynulo, že při běžném provozu jsou využívané hodnoty bočního 

zrychlení zpravidla do 2 m/s2. Na zkušební dráze dosahovali běžní řidiči hodnot do 

cca 4 m/s2. Maximální hodnoty bočního zrychlení, kterých bylo při měření dosaženo, 

byly až 8 m/s2.Jednalo se již ovšem o kritické jízdní manévry za hranicí bezpečné 

jízdy. 

4.2 Vymezení problémové situace  

Při ASN často nastane situace, kdy znalec řeší střet vozidel resp vozidla 

s chodcem nebo cyklistou, který nastal jako důsledek křížení trajektorií jejich pohybů. 

Znaleckým úkolem v těchto případech bývá provedení komplexní analýzy 

nehodového děje. Znalec posuzuje pohyb jednotlivých účastníku, např. při střetech 

na křižovatkách stanoví okamžik, kdy řidič na hlavní silnici mohl rozpoznat úmysl 

řidiče na vedlejší silnici, že má v úmyslu zkřížit jeho koridor pohybu, tedy že mu nedá 

přednost v jízdě. Dále musí analyzovat předstřetový pohyb účastníků do okamžiku, 

kdy se řidič na vedlejší silnici rozhodl vykonat svůj manévr, tedy rozjet se na hlavní 

silnici, a pro tento okamžik stanovit polohu účastníka na hlavní silnici. Tuto polohu 

musí posoudit s ohledem na okolí v místě DN, tedy především zda mohl řidič na 

vedlejší silnici vidět přijíždějící vozidlo na hlavní silnici. Tento způsob posouzení je 

důležitý, zejména v případech, kdy byla zjištěna rychlost vozidla na hlavní silnici 

vyšší než předpisem stanovená nebo přiměřená v dané situaci. 

Povinnost „Dát přednost v jízdě“ je definována v zákoně o provozu na 

pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. takto: „dát přednost v jízdě znamená 

povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže 

by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy“. 
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Znalec by měl následně analyzovat, zda řidič vozidla na hlavní silnici musel 

náhle změnit směr nebo rychlost jízdy, zejména při posuzování možnosti odvrácení 

střetu. Jak je výše uvedeno, v odborné literatuře existuje několik výkladů a definic pro 

náhlou změnu rychlosti resp. náhlou změnu směru jízdy, tedy výsledek tohoto 

posouzení nemusí být vždy shodný. Významnou roli zde může hrát hodnota náhlé 

změny rychlosti vyjádřená nejčastěji pomocí hodnoty brzdného zpomalení, kterou 

znalec zvolí k výpočtovému modelování. Stejně tak pro náhlou změnu směru jízdy to 

bude hodnota bočního zrychlení vozidla. Problémovou situaci lze vymezit 

následovně: 

Nejednotnost přístupů k výpočtovému modelování chování účastníků při 

technickém řešení dopravních nehod ve vztahu k povinnostem, které pro ně 

vyplývají z formulací použitých v právních předpisech upravující pravidla 

silničního provozu. 

4.3 Formulace problému 

Z výše provedeného rozboru vyplývá, že při analýze dopravních nehod 

s porušením právní povinnosti „Dát přednost v jízdě“ záleží na konkrétních 

hodnotách zpomalení resp. bočního zrychlení vozidla, která znalec uvažuje a zadává 

do výpočtového modelování. Tyto hodnoty nejsou v odborné literatuře jednotné. 

S ohledem na problémovou situaci uvedenou v kapitole 4.3 lze naformulovat tento 

problém: 

Stanovit hodnoty hranice náhlé změny rychlosti jízdy a náhlé změny směru 

jízdy vozidla pro potřeby ASN. 

4.4 Výklad pojmů náhle a změna z jazykového hlediska 

Pojmy rychlost a směr jsou, natolik obecně známe, že jejich výklad stran jazyka 

českého se nejeví jako zcela účelný. Proto se budeme věnovat následujícím 

pojmům: 

NÁHLÁ 

1. Přicházející rychle, nenadálý, neočekávaný, nepředvídaný (op. pozvolný): 

náhlá změna; náhlá smrt 

2. Unáhlený, ukvapený: náhlý čin, hněv [8] 

ZMĚNA 

1. Přechod z jednoho stavu do druhého, přijetí jiných vlastností, jiného rázu: 

změna počasí; změny v názorech; převratné, kvalitativní změny; změna k 

lepšímu; změna kvantity v kvalitu; nastaly změny; došlo ke změnám 

2. Zaměnění něčeho, někoho, někoho jiným téhož druhu, vystřídání: změna 

zaměstnání, jména, bytu, směru; změna stran při utkání [8] 

Pokud se zamyslíme nad uvedeným výkladem pojmů, tak pro použití v soudně-

inženýrské praxi se jeví jako nejpravděpodobnější následující výklad: Náhlý ve 

smyslu neočekávaný a především nepředvídatelný. Změna jako přechod z jednoho 
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stavu do druhého. Při sloučení jednotlivých výkladů vyjde, že náhlou změnu rychlosti 

nebo směru lze z hlediska jazyka českého chápat také jako: neočekávaný nebo 

nepředvídatelný přechod z jednoho stavu do druhého, tedy pro potřeby ASN je tato 

změna vyjádřena především hodnotou brzdného zpomalení, resp. bočního zrychlení. 

Pojem náhlá je také užíván ve spojení: 

 překážka náhlá – je to překážka, která vznikne na vzdálenost kratší, než na 

jaké je řidič schopen z přiměřené rychlosti zastavit. Tento pojem je nutné 

nezaměňovat s pojmem, 

 překážka neočekávaná – překážka, která vznikne v rozporu s pravidly 

silničního provozu, viz lit. [1], str. 365. 

4.5 Stanovení hranice náhle x nenáhle pomocí experimentu 

Vlastní měření autora práce bylo provedeno v rámci projektu specifického 

výzkumu ÚSI-J-12-1800 - Rozvoj poznatků pro analýzu silničních nehod. Měření se 

zabývalo dvěma oblastmi zkoumání. První se zaměřila na změnu rychlosti a druhá na 

změnu směru. Účelem prvního experimentu bylo zjištění hodnoty zpomalení vozidla v 

průběhu brzdění, při kterém účastníci silničního provozu začínali subjektivně 

pociťovat vznik nebezpečí, resp. toto zpomalení už považovali za náhlou změnu 

rychlosti jízdy. U druhého měření se zjišťovaly hodnoty příčného zrychlení, které 

jednotliví respondenti vyhodnotili již jako nebezpečné, resp. tuto hodnotu příčného 

zrychlení už považovali za náhlou změnu směru. 

Měřicí prostředky 

Místo pro jednotlivé jízdní zkoušky bylo zvoleno, především s ohledem na 

dostatečné rozměry plochy pro bezpečné provedení jízdních zkoušek, rovný povrch 

bez výrazných povrchových vad a výmolů a také bez příčného a podélného sklonu. 

Vozidla použitá pro prováděna jednotlivá měření, byla osobní vozidla v rozmezí 

stáří 1 až 15 let. Také se lišila výbavou bezpečnostních prvků. 

Osoby, které se účastnily jednotlivých měření v roli respondentů, byly ve stáří 

20 až 64 let. Jednalo se o 16 mužů a 6 žen. Řidičské zkušenosti jednotlivých 

respondentů vyjádřené počtem ujetých „odřízených“ kilometrů byly v rozmezí 0 až 

1 000 000 km. 

Měřicí zařízení použité pro měření jízdních manévrů: XL Meter™ a PicDAQ. 

Výchozí parametry měření 

Pro jednotlivé jízdní zkoušky byla zvolena výchozí rychlost 50 km/h. Pro určení 

výchozí rychlosti vozidla při jednotlivých jízdních zkouškách byl využit sériový 

ukazatel rychlosti (potažmo tempomat) namontovaný ve vozidle, případně přístroj 

GPS navigace. Hodnota chyby ukazatele rychlosti byla ověřena jednak pomocí 

přístroje GPS a jednak pomocí zařízení na měření parametrů jízdní dynamiky. 

Pro měření náhlé změny rychlosti byly zvoleny hodnoty intenzity brzdného 

zpomalení 3 m/s2, 5 m/s2, 7 m/s2 a maximálně dosažitelné zpomalení aMAX m/s2. 
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Volba uvedených hodnot zpomalení byla podmíněna především cílem experimentu 

posunout hranici náhlé změny rychlosti k hodnotě poloviny maximálně adhezně 

dosažitelného zpomalení. Každá jízdní zkouška byla provedena dvakrát, aby bylo 

možné co nejpřesněji stanovit hodnotu brzdného zpomalení vůči předem stanovené 

hodnotě. 

Pro měření náhlé změny směru jízdy byl uvažován jízdní manévr – příčné 

přemístění jedním obloukem. Pro zvolené jízdní manévry je rozhodující velikost 

vzdálenosti, o kterou má být provedeno příčné přemístění y, dále také rychlost 

vozidla v průběhu jízdního manévru a hodnoty bočního zrychlení, kterých by mělo být 

dosahováno. 

Velikost vzdálenosti příčného přemístění byla uvažována 3 m (jako ekvivalent 

šířky jednoho jízdního pruhu vozovky). Pro jednotlivé jízdní manévry vozidla byly 

zvoleny hodnoty bočního zrychlení 2 m/s2, 3 m/s2, 4 m/s2 a 6 m/s2. Volba uvedených 

hodnot zpomalení byla zaměřena na cíl experimentu: najít co možná nejpřesněji 

hranici náhlé změny směru jízdy vozidla. Každá jízdní zkouška byla provedena 

dvakrát, aby bylo možné co nejpřesněji ustanovit požadovanou hodnotu bočního 

zrychlení. 

Průběh a způsob hodnocení jízdních zkoušek 

U jednotlivých jízdních zkoušek seděli respondenti na sedadlech spolujezdců, 

případně byli sami řidiči. Jejich úkolem bylo subjektivně vyhodnotit, při kterém z 

realizovaných jízdních manévrů pocítili dosažení takového brzdného zpomalení resp. 

bočního zrychlení vozidla, které shledali jako vznik nebezpečí, resp. jako náhlou 

změnu rychlosti resp. směru jízdy. Před samotnými jízdními zkouškami byli jednotliví 

respondenti poučeni a krátce seznámeni s danou problematikou. Po provedení 

každé jízdní zkoušky bylo úkolem respondentů určit míru, resp. stupeň nebezpečí, 

který pociťovali při jízdním manévru vozidla, který vždy zaznamenali do svého 

dotazníku. Zvoleny byly čtyři stupně hodnocení: 

- Bezpečné 

- Málo nebezpečné 

- Nebezpečné 

- Velmi nebezpečné 

Jízdní zkoušky byly prováděny vždy na suchém rovném povrchu s dobrými 

adhezními vlastnostmi. Pro náhlou změnu rychlosti bylo naměřeno a vyhodnoceno 

celkově 120 hodnot, a pro náhlou změnu směru jízdy bylo naměřeno a vyhodnoceno 

celkově 88 hodnot. Ukázka zpracování záznamu jednotlivých jízdních manévru 

pomocí SW excel, viz následující grafy. Na obr. 4.1 jsou vyobrazeny záznamy 

jízdních manévrů pro hodnocení náhlé změny rychlosti formou brzdného zpomalení 

s různou intenzitou. Orientace os měřicího zařízení byly nastaveny tak, že kladné 

hodnoty zrychlení představují akceleraci vozidla a záporné jeho deceleraci. 
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Obr. 4.1: Záznamy jízdního manévru – náhlá změna rychlosti jízdy 

 

Obr. 4.2: Záznamy jízdního manévru – náhlá změna směru jízdy 

Záznamy jízdních manévrů pro stanovení hranice náhlé změny směru jízdy jsou 

znázorněny na obr. 4.2. Jízdní manévry byly prováděny vždy pro vybočení doleva, 

kladné hodnoty bočního zrychlení znázorňují vybočení doleva, záporné hodnoty 

vyjadřují vybočení doprava. Hodnocena byla vždy jen první změna směru jízdy 

doleva, následné stáčení doprava představovalo již jen korekci do směru jízdy 

vozidla. 
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4.6 Zhodnocení náhlé změny rychlosti nebo směru jízdy 

Při hodnocení jízdních zkoušek dle jednotlivých stupňů hodnocení byly vždy 

vyčleněny všechny hodnoty označené příslušným stupněm. Následně byla 

dopočítána četnost v % pro jednotlivá brzdná zpomalení a vyvozen závěr. 

Náhlá × nenáhlá změna rychlosti jízdy 

V grafu, viz obr. 4.3 tak lze vypozorovat, že vždy nejvyšší četnost jednotlivých 

stupňů hodnocení odpovídá zvoleným brzdným zpomalením ve shodném pořadí. 

Tento jev utvrdil autora ve vhodné volbě hodnot jednotlivých brzdných zpomalení. 

 

Obr. 4.3: Hodnocení jízdních zkoušek pro stanovení náhlé změny rychlosti jízdy 

Na základě vyhodnocení, vyjadřujícího četnosti jednotlivých stupňů hodnocení 

pro jednotlivá brzdná zpomalení, je možné konstatovat, že jednotlivé hodnoty 

zpomalení vnímali respondenti v převážné míře následovně: 

- Zpomalení o hodnotě 3 m/s2 jako bezpečné. 

- Zpomalení o hodnotě 5 m/s2 jako málo nebezpečné. 

- Zpomalení o hodnotě 7 m/s2 jako nebezpečné. 

- Zpomalení o hodnotě aMAX m/s2 jako velmi nebezpečné. 

Dosažené výsledky pro jednotlivé stupně hodnocení „náhlé změny rychlosti 

jízdy“ jsou uvedeny v krabicovém grafu na obr. 4.4. Čára uprostřed boxu znázorňuje 

medián, hranice boxu jsou hranice 25 a 75 percentil, mezní hodnoty představují 5 a 

95 percentil ze získaných hodnot. 
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Obr. 4.4: Závislost stupně hodnocení na zpomalení vozidla 

Stanovit jednoznačnou mezní hodnotu mezi náhlou a nenáhlou změnou 

rychlosti jízdy je velmi obtížné. Tento fakt je způsoben především individuálním 

subjektivním hodnocením vzniku nebezpečí jednotlivými respondenty při různých 

brzdných zpomaleních. Pro konečné stanovení hraniční hodnoty náhlé změny 

rychlosti jízdy je vhodnější uvádět interval hodnot. Budeme-li vycházet z  odvozených 

průměrných hodnot brzdného zpomalení hodnocených jako „bezpečné“ a „bezpečné 

+ málo nebezpečné“, dostaneme hodnotu mezi nenáhlou a náhlou změnou 

rychlosti jízdy v rozpětí 3,8 až 4,8 m/s2, vyjádřenou brzdným zpomalením. 

 

Náhlá x nenáhlá změna směru jízdy 

Stejně tak jako u měření jízdních manévrů pro stanovení hranice náhlé změny 

rychlosti jízdy lze i u jízdních manévrů pro stanovení hranice náhlé změny směru 

jízdy vypozorovat, že vždy nejvyšší četnost jednotlivých stupňů hodnocení odpovídá 

zvoleným bočním zrychlením ve shodném pořadí. Je ovšem nutné u kategorie 

hodnocení „velmi nebezpečné“ zohlednit fakt, že tímto stupněm byly hodnoceny 

pouze tři hodnoty, a proto se významněji nepromítnul do závěrů těchto měření, viz 

obr. 4.5. 
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Obr. 4.5: Hodnocení jízdních zkoušek pro stanovení náhlé změny směru jízdy 

Na základě vyhodnocení, je možné konstatovat, že jednotlivé hodnoty bočního 

zrychlení vnímali respondenti v převážné míře následovně: 

- Boční zrychlení o hodnotě 2 až 3 m/s2 jako bezpečné. 

- Boční zrychlení o hodnotě 3 až 4 m/s2 jako málo nebezpečné. 

- Boční zrychlení o hodnotě 6 m/s2 jako nebezpečné. 

Dosažené výsledky pro jednotlivé stupně hodnocení „náhlé změny směru jízdy“ 

jsou uvedeny v krabicovém grafu na obr. 4.6. 
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Pro námi stanovené výchozí parametry experimentu - výchozí rychlost 50 km/h, 

příčné přemístění cca 3 m a hodnoty bočního zrychlení 2, 3, 4 a 6 m/s2 lze vyhodnotit 

hranice náhle x nenáhle změny směru jízdy, dle souhrnného hodnocení stupně 

„bezpečné + málo nebezpečné“, kdy bylo využito 63 hodnot. Aritmetický průměr 

hodnot takto hodnoceného bočního zrychlení vycházel 3,1 m/s2
. Pro konečné 

stanovení hraniční hodnoty je vhodnější uvádět interval hodnot, dostaneme hodnotu 

mezi nenáhlou a náhlou změnou směru jízdy v rozpětí 2,7 až 3,5 m/s2, 

vyjádřenou bočním zrychlením. 

 

5. ZÁVĚR 

Téma této dizertační práce se zaměřilo na zpracování vybrané terminologie 

používané ve znalecké činnosti při ASN v návaznosti na aplikované metody řešení 

tak, aby tato byla v souladu s realizovanými informačními, tvůrčími, hodnotícími, 

rozhodovacími a výkonnými činnostmi při řešení problémů v oblasti silničních 

dopravních nehod. Poněvadž se jedná o velmi široké téma, bylo nezbytné nejprve 

ujasnit oblasti analýzy silničních nehod, ve kterých je potřeba se na užívanou 

terminologii zaměřit. Jednalo se o názvosloví pro popis výsledků analýzy zaměřené 

na možnosti jednání účastníků zabránění vzniku DN, názvosloví pro řešení a popis 

výsledků související s řešením pojistných podvodů v oblasti pojištění motorových 

vozidel, které souvisí s dopravními nehodami a vybrané pojmy vztahující se 

k povinnostem účastníku DN, které pro ně vyplývají z formulací použitých v právních 

předpisech upravujících pravidla silničního provozu, s kterými znalci pracují při 

komplexní analýze nehodového děje. 

Úkolem znalce je zejména pro potřeby OVM zjišťování skutkového stavu dané 

věci. V tomto případě se jednalo o zjištění možnosti jednotlivých účastníků 

nehodového děje zabránit jeho vzniku, resp. zabránění vlastního střetu. Navrhované 

rozdělení a popis pojmů s využitím systémového přístup může sloužit pro dosažení 

logických a srozumitelných závěrů znaleckých zkoumání v dané věci. Projev 

zabránění střetu lze uvažovat ve variantě, že vozidlo před místem střetu zastaví 

nebo se vozidla minou. K docílení těchto projevů může dojít změnou chování 

účastníků DN v průběhu dvou fází procesů. V první fází se jedná o možnost 

předcházení vzniku kritické situace a druhá fáze řeší možnosti odvrácení 

hrozícího nebezpečí. Hranicí mezi těmato dvěma fázemi procesů je v časovém 

průběhu DN okamžik aktivace řidiče. V každé z těchto fází může znalec volit různé 

varianty řešení, je ovšem nutné najít varianty relevantní pro OVM. Tyto varianty je 

nutné volit vzhledem k platným ustanovením a jejich možnému nedodržení 

(porušení). 

Další oblastí, pro kterou byla zpracována užívaná terminologie, bylo odvětví 

řešení pojistných podvodů v oblasti pojištění motorových vozidel z pohledu 

technických znalců. Pro řešení konkrétních případů v soudně-inženýrské praxi lze 

sloučit zpracovanou terminologii s metodickým postupem. Znalec se bude zabývat 

postupně rozsahem poškození, u kterého je třeba se zaměřit především na rozdělení 
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jednotlivých poškození, zda mohla vzniknout v souladu s řešenou DN, nebo nikoliv. 

Tedy zda rozsah poškození odpovídá x neodpovídá, a to zcela, nebo jen částečně. 

Poté charakterem poškození, kdy se zaměří na mechanismus vzniku jednotlivých 

poškození. Následuje analýza vzájemné korespondence jednotlivých poškození, zda 

je lze přiřadit kolizním partnerům, či nikoliv, nebo jen částečně. Na závěr se zabývat 

technickou přijatelností nehodového děje, myšleno především chováním 

(manévrováním) jednotlivých účastníků, jejich výpověďmi, a také posouzením 

technicky přijatelných pohybů a časové posloupnosti na základě fyzikálních a 

technických zákonitostí. 

Tento postup lze použít také pro rozvedení strategie pro detekci podvodných 

nároků v pojištění vozidel Viaene [37]. Navržený metodický postup rozvíjí 

specializované vyšetřování pojistných podvodů krok po kroku, aby znalec (případně 

expert pojišťovny) zdárně dospěl k pokud možno jednoznačnému závěru na základě 

provedené analýzy. 

Následně se práce zaměřila na pojmy z technicko-právní oblasti. Jednalo se o 

pojmy náhle a nenáhle v souvislosti se změnou rychlosti a směru jízdy vozidla, 

uvedené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. Tyto 

pojmy byly ověřeny rozsáhlými experimenty a zpracovány z technického hlediska se 

zaměřením na stanovení hodnoty pro náhlou změnu rychlosti a náhlou změnu směru 

jízdy vozidla. Zjištěné mezní hodnoty mohou být ve znalecké praxi využity zejména 

při výpočtovému modelování chování účastníků při technickém řešení dopravních 

nehod ve vztahu k povinnostem, které pro ně vyplývají z formulací použitých 

v právních předpisech upravující pravidla silničního provozu. 

Stanovení hodnoty náhlé změny rychlosti jízdy je vhodnější uvádět v intervalu 

hodnot. Z provedených měření jsme získali hodnotu mezi nenáhlou a náhlou 

změnou rychlosti jízdy v rozpětí 3,8 až 4,8 m/s2, vyjádřenou brzdným zpomalením 

vozidla. Tento výsledek uskutečněných měření je téměř v souladu s hypotézou, že 

aby hranice náhlé změny rychlosti jízdy byla naprosto bezpečná (nenáhlá), lze 

přijmout zásadu, že změna rychlosti jízdy se nesmí uskutečnit se zpomalením 

větším, než je ½ aMAX, tedy polovinou maximálně dosažitelného zpomalení. Z mnoha 

provedených brzdných zkoušek osobních vozidel (především pro potřeby znalecké 

praxe) lze dovodit maximální brzdné zpomalení v rozmezí 8 až 10 m/s2, u 

nejmodernějších vozidel i přes 10 m/s2. Tedy ½ aMAX u osobních vozidel lze uvažovat 

v rozmezí cca 4 až 5 m/s2, při dobrých adhezních podmínkách. Při vyhodnocení 

náhle x nenáhle změny směru jízdy bylo jako hodnotící parametr využito boční 

zrychlení vozidla v průběhu daného jízdního manévru, které měli respondenti v pozici 

posádky vozidla subjektivně hodnotit, ve vztahu ke vzniku možného nebezpečí. Pro 

stanovení mezní hodnoty mezi nenáhlou a náhlou změnou směru jízdy byly 

získány hodnoty v rozpětí 2,7 až 3,5 m/s2, vyjádřené bočním zrychlením vozidla. Je 

vhodné uvést, že všechna měření probíhala za téměř ideálních podmínek: sucho 

(dobré adhezní podmínky), dostatečně velká testovací plocha a převážně moderní 

osobní vozidla. V reálných dopravních situacích by bylo potřebné zohlednit ještě 

délku reakční doby jednotlivých řidičů, neboť ta by se významně podílela na 
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subjektivním vyhodnocení jednotlivých situací. Proto by bylo vhodné provést další 

soubor měření z odlišných rychlostí pro ověření získaných výsledků, případně 

rozvést metodiku a provést měření také s nákladními automobily resp. autobusy, kde 

by s určitostí byly zjištěny rozdílné hraniční hodnoty. 

Přínos autora pro obor Soudní inženýrství, lze spatřovat ve snaze o návrh 

standardizace vybraného názvosloví. Jedna se o názvosloví pro popis možnosti 

jednání účastníků nehodové události předejít jejímu vzniku. Dále se jedná o 

názvosloví pro řešení a popis výsledků související s řešením pojistných podvodů 

v oblasti pojištění motorových vozidel, které souvisí s dopravními nehodami. Autor se 

také zaměřil na možnosti kvantifikace pojmů náhlá změna rychlosti jízdy a náhlá 

změna směru jízdy vozidla na základě provedených vlastních experimentů, pro 

potřeby ASN. 

 

NÁVRH STANDARDNÍHO NÁZVOSLOVÍ 

Níže je uveden seznam analyzované terminologie a jejich návrh. Samozřejmě 

navrhnuté definice jednotlivých pojmů nelze považovat za dané, ale spíše 

předložené k diskuzi. Kdy až názor a přístup odborné veřejnosti ukáže, zda ho 

přijmou za své. 

I. Charakter poškození - soubor stop, které odpovídají souhrnu příznačných znaků 

(vlastností), které byly nalezeny na poškozených vozidlech. Popisuje 

především tvar (velikost) a mechanismus vzniku jednotlivých poškození. 

II. Korespondence poškození - vzájemný soulad jednotlivých poškození a stop na 

vozidlech, případně překážce (infrastruktuře). Jedná se především o vztah 

(soulad) mezi polohami jednotlivých poškození a stop, jejich tvarem a 

velikostí. 

III. Náhlá změna rychlosti jízdy vozidla – je to taková změna rychlosti vozidla, která 

byla provedena s vyšší střední hodnotou brzdného zpomalení vozidla než je 

½ aMAX, tedy polovinou maximálně dosažitelného zpomalení. Jedná se o údaj 

pro osobní vozidla. 

IV. Náhlá změna směru jízdy vozidla – je to taková změna směru jízdy vozidla, 

které byla provedena s vyšší hodnotou bočního zrychlení, než bylo zjištěné 

rozmezí pro stanovení mezní hodnoty mezi nenáhlou a náhlou změnou 

směru jízdy v rozpětí 2,7 až 3,5 m/s2, vyjádřenou bočním zrychlením 

vozidla. Jedná se o údaj zjištěný pro osobní vozidla. 

V. Odvrácení hrozícího nebezpečí – v této oblasti se řeší jednání účastníka po jeho 

aktivaci, tedy počáteční stav může být zachován a řeší se varianty 

brzdění / akcelerace, vyhýbání (volba jiné trajektorie pohybu), kombinace 

brzdění a vyhýbání nebo jízda neměnným způsobem. Hlavními parametry 

jsou reakční čas tr, čas náběhu brzdného účinku tn a dráha potřebná pro 

zastavení sb. Vždy se jedná o řešení procesů zejména na soustavě řidič-

vozidlo. 
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VI. Předcházení vzniku kritické situace – v této oblasti se řeší jednání účastníka 

před jeho aktivací, tedy se mění vstupní parametry nehodového děje na jeho 

počátku. Jedná se zejména o počáteční rychlost vozidla v0, a dráhu saktiv, 

kterou řidič potřebuje od vzniku nebezpečí po vlastní aktivaci (lze také 

vyjádřit pomocí času taktiv). Rychlost může být posuzovaná vzhledem 

k možným porušením platných ustanovení vyplývajících z obecné, místní a 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dráha (nebo čas) 

potřebný pro vlastní aktivaci řidiče, se bude odvíjet zejména od jeho 

pozornosti a míře věnování se řízení vozidla. Jedná se tedy o změnu 

procesů v závislosti na počátečním stavu. 

VII. Rozsah poškození - míra velikosti škod způsobených na vozidle, které vznikly 

kolizí s jiným vozidlem nebo překážkou (infrastrukturou). Velikost je 

především chápána ve smyslu prostoru, tj. délky, šířky a hloubky. Při analýze 

silničních nehod ji lze kvantifikovat také pomocí tzv. EES, což je energetická 

ekvivalentní rychlost, která vyjadřuje velikost kinetické energie úměrné 

deformační práci potřebné k dosažení příslušné trvalé deformace. 

VIII. Technická přijatelnost nehodového děje - skutečnosti nebo takové vlastnosti 

nehodového děje, které mohly nastat bez výhrad i k sice dílčím, ale 

zásadním skutečnostem. Nejprve se jedná o posouzení technické 

přijatelnosti, která je myšlena především ve smyslu posouzení technicky 

přijatelných pohybů a časové posloupnosti na základě fyzikálních a 

technických zákonitostí. Následně se zabývat posouzením technické 

přijatelnosti: doby reakce řidiče, způsobu jeho manévrování a přijatelnosti 

výpovědí účastníků a svědků atd. ve vztahu k technicky přijatelnému průběhu 

nehody. 

IX. Zabránění střetu – jedná se o projev, kdy vozidlo před místem střetu zastaví 

nebo se účastníci nehodového děje minou. K docílení těchto projevů může 

dojít změnou chování účastníků DN v průběhu dvou fází procesů možnosti 

zabránění střetu. 
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