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ABSTRAKT: 

Autoři prezentují dva případy z praxe z poslední doby. V první kazuistice je popisován konflikt 

s agresivním řidičem, při kterém došlo po zastavení vozidel k poranění jednoho z řidičů a 

poškození jeho vozidla. Druhá kazuistika se týká neobvyklé smrtelné dopravní nehody 

cyklistky s dodávkou. K  usmrcení cyklistky došlo až na konci nehodového děje,  překlopením 

dodávky na boční stranu na tělo cyklistky.    

ABSTRACT: 

The authors present two cases from the recent practice. In the first case report the authors 

describe a conflict of an aggressive driver, which occurred after stopping vehicles,  one of the 

drivers was injured and his vehicle was damaged. The second case study concerns the 

unusual fatal traffic accident, during which a cyclist  collide with delivery van. The cyclist 

was killed at the end of traffic accident due to the fact that the delivery van flipped on the side 

and  fell on the body of the cyclist.   
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1 ÚVOD 

První příspěvek pojednává o konfliktu s agresivním řidičem, který „trestal“ za pomalou jízdu. 

Druhý příspěvek hovoří o neobvyklé smrtelné dopravní nehodě cyklistky s dodávkou. Autoři 

popisují a vysvětlují soudně lékařské úvahy a v prvním případě zohledňují i širší technické 

aspekty.      

2 AGRESIVNÍ ŘIDIČ 

2.1 Popis situace 

V létě roku 2010 došlo k incidentu mezi řidičkou OA Škoda Octavia pomalu jedoucí v řadě 

vozidel u nákupního centra a za ní jedoucím řidičem dalšího osobního vozidla. Již při jízdě 
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v řadě vozidel dával řidič troubením a světly před ním jedoucí řidičce najevo, že jede pomalu. 

Při zastavení před přechodem pro chodce pak oba řidiči vystoupili a došlo k fyzickému 

konfliktu. Poškozená řidička měla být dle jejího sdělení prudce odhozena proti zadní části 

svého osobního automobilu, přičemž došlo k promáčknutí jeho karoserie. Podezřelý pak 

vypovídal, že ženu pouze lehce odstrčil. 

2.2 Soudně lékařský nález 

Poškozená řidička dle zdravotnické dokumentace utrpěla tato poranění 

 zhmoždění zad 

 poúrazový bolestivý stav hrudní části páteře s odpovědí vegetativního nervového 

systému 

 stresovou alteraci psychiky.  

2.3 Technické aspekty 

Na víku zavazadlového prostoru předmětného vozidla Škoda Octavia vznikla dvě poškození:  

 deformace (promáčklina) na ploše horního panelu víka zavazadlového prostoru v 

blízkosti znaku společnosti Škoda 

 deformace v oblasti spoje spodního a horního panelu víka zavazadlového prostoru.  

2.4 Soudně lékařský rozbor 

Poškozená uvedla, že byla uchopena oběma rukama za rameno a pravý bok a odhozena na 

kufr svého vozidla, přičemž došlo k promáčknutí kufru a kapoty zadní části vozidla. 

Podezřelý uvedl, že paní pouze strčil, a to do ramene a ona se svezla na své vozidlo, ani 

nespadla na zem. Její auto zůstalo nepoškozeno.  

2.4.1 Mechanismus vzniku poranění 

Výše uvedené poranění typu zhmoždění zad vznikne lokálním působením tupého násilí cca 

střední intenzity, kdy toto násilí může být jak pasivního tak aktivního charakteru. Náraz trupu 

na karoserii osobního automobilu je tedy bezpochyby schopen výše uvedené obtíže způsobit. 

Při nárazu může navíc dojít k určitému podvrtnutí bederní nebo hrudní páteře, kdy svalovou 

kontrakcí (spasmem) mohou být příznaky zvýrazněny. Rovněž při prudkém a 

nekoordinovaném pohybu hlavy může dojít k podvrtnutí krční páteře, kdy toto poranění může 

zvýraznit výše uváděné obtíže – bolesti hlavy, nevolnost, závratě apod. 

2.4.2 Intenzita a směr působícího násilí 

Vzhledem k tomu, že na těle poškozené nejsou ve zdravotnické dokumentaci popsány žádné 

zevní projevy tupého násilí např. ve formě oděrek, krevních výronů případně tržných ran, 

mohl se znalec k působícímu násilí vyjádřit pouze omezeně a to až po konzultaci se znalcem 

technickým. Co se týče výškových parametrů poškození vozidla s porovnáním tělesných 

proporcí poškozené ženy lze uvést, že koresponduje větší plochá deformace v okolí znaku 

Škoda při zcela vzpřímené poloze těla s oblastí horní třetiny pánve, pasu a přechodu na břišní 

krajinu a menší deformace v místě spojů panelů s oblastí kyčle či pasu. Ke kontaktu těla 

poškozené však nemuselo dojít v poloze zcela vzpřímené, trup mohlo být jakkoliv ukloněn, 

dolní končetiny pokrčeny atd., ostatně je popisováno, že poškozená sklouzla nebo se svezla 

po karoserii. Jediný objektivní uváděný údaj je bolestivý poklep v oblasti levé bederní až 

boční, v místě levé ledviny, což by svědčilo pro kontakt levým bokem s karoserií vozidla. Jak 
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níže uvádí znalec technický, intenzita potřebná k deformaci karoserie musela být poměrně 

značná, proto musela být i kinetika pohybu těla proti vozidlu velká. K deformacím mohlo 

dojít jednak větší plochou těla a jednak i tvrdší částí těla, např. vystupujícím kloubem (kyčel, 

loket apod.), kde ovšem žádné zranění ani žádná bolestivost v takových místech uvedena 

není. 

2.5 Technický rozbor z pohledu konzultujícího znalce 

Poškození vozidla z pohledu znalce technického odpovídá prudkému odhození těla poškozené 

proti karoserii vozidla, nejednalo se jen o pouhé postrčení a málo intenzivní kontakt těla 

s karoserií vozidla. Protože z pohledu soudně lékařského nevznikla závažnější poranění, 

muselo tedy dojít k plošnému rozložení působící síly. Obtíže poškozené nejsou ze soudně 

lékařského hlediska v rozporu s mechanismem prudkého odhození proti karoserii vozidla.  

2.6 Technický rozbor z pohledu znalce obhajoby 

Při soudní přelíčení byl obhajobou předložen technický kontraposudek. Technický znalec 

obhajoby poškození na vozidle řidičky Škoda Octavia vysvětloval kontaktem s nákladním 

vozidlem Avia, které bylo vidět projíždějící na kamerách umístěných na veřejném osvětlení. 

Vlastní incident na kamerovém záznamu vidět nebyl, ovšem bylo patrné, že vozidlo před 

incidentem nebylo poškozeno a naopak po incidentu již poškození patrné bylo. Soudem byl 

posudek obhajoby posouzen jako tendenční a zavádějící. Tomuto znalci hrozí obvinění z 

trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. 

3 NEOBVYKLÁ SMRTELNÁ DOPRAVNÍ NEHODA 

3.1 Popis situace 

Na podzim roku 2011 došlo na silnici mezi Žabčicemi a Pohořelicemi k dopravní nehodě. 

Střetla se dodávka Ford Tranzit s jízdním kolem, na kterém jela starší žena. Řidič dodávky při 

předjíždění cyklistky tento manévr nezvládl, havaroval mimo silnici ve svahu, přičemž se 

vozidlo převrátilo na tělo cyklistky. Žena mohla být vyproštěna až příslušníky HZS za pomocí 

těžké techniky, přítomný lékař už pouze konstatovat smrt. 

3.2 Soudně lékařský nález 

Jednalo se o starší ženu, která utrpěla při předmětné dopravní nehodě tato závažná poranění: 

 zlomeniny spodiny lební 

 krvácení po pavučnici mozkovou 

 roztržení mozkového kmene 

 trhliny a zhmoždění levé plíce 

 trhliny osrdcového vaku a srdce 

 trhliny sleziny 

 trhliny až roztříštění jater 

 přetržení levé ledvinné stopky 

 zlomeniny dolní čelisti, žeber oboustranně, hrudní kosti, hrudní páteře, levého klíčku a 

pánve 

Bezprostřední příčinou smrti tedy bylo stanoveno polytrauma. Chorobné změny na těle 

poškozené odpovídaly jejímu věku, žádné akutní nebo chronické chorobné změny, které by se 

na smrti přímo spolupodílely nebyly zjištěny. Hladina alkoholu v krvi usmrcené ženy v době 
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dopravní nehody byla 0,00 g/kg. Ovlivnění jinými toxikologicky významnými látkami 

zjišťováno nebylo.  

3.2.1 Mechanismus vzniku poranění,  intenzita a směr působícího násilí 

Rozsah a charakter poranění poškozené odpovídá působení masivního tupého násilí vysoké 

intenzity převážně na hlavu a trup poškozené ve formě komprese. Na dolních končetinách 

zjištěny pouze menší zevní úrazové změny v podobě oděrky na levém zevním kotníku a 

pravém koleně a v podobě krevního výronu na vnitřní straně levého stehna. Na těle tedy 

nebyly výraznější úrazové změny, které by jednoznačně ukazovaly na místo kontaktu těla s 

vozidlem na počátku nehodového děje. Zcela dominovaly úrazové změny odpovídající 

kompresi pod dodávkou, ke které došlo na konci nehodového děje. O podrobnější rozbor 

mechanismu vzniku poranění s přiřazením jednostlivých poranění konkrétním fázím 

nehodového děje nebyl ze strany Policie ČR zájem s tím, že by to již nic nového nepřineslo.   

4 ZÁVĚR 

První případ poukazuje na konfliktní situaci v dopravě se vznikem málo závažného poranění, 

které na první pohled ani nevysvětluje poškození vozidla. Případ bylo nutné řešit vzájemnou 

spoluprací zdravotnického a technického znalce. Při soudním přelíčení se potom objevil další 

technický posudek v rukou obhajoby, který soud zhodnotil jako tendenční až nepravdivý 

znalecký posudek. Druhý případ dokumentuje neobvyklou smrtelnou dopravní nehodu, při 

které byla cyklistka usmrcena až na konci nehodového děje, a to překlopením dodávky na 

boční stranu na tělo cyklistky. V tomto případě, ač se jedná o smrtelnou dopravní nehodu se 

střetem dvou vozidel, odmítla Policie ČR podrobné znalecké posouzení, s čímž se 

v posledních letech bohužel setkáváme stále častěji.  
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