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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na vyhledání možných rizik spojených s autostopem, 

možnosti snížení jejich vzniku, návrh účinné obrany a anti-konfliktního jednání. Práce je 

rozdělena na dvě části a to část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena 

na právní předpisy, které se týkají ochrany osob, a popis možného chování pachatelů. 

V praktické části je popsána sebeobrana ve vozidle vedením úderů na citlivá místa těla 

a za použití technických prostředků sebeobrany. Také jsou zde popsány možnosti zastavení 

vozu z pozice spolujezdce s popisem funkce jednotlivých druhů zamykání vozu. Součástí 

je i přehled policejních statistik za období 2006–2016 a analýza rizik spojených 

s autostopem, a to z pohledu stopaře i řidiče. Závěr práce obsahuje návrhy pro snížení 

rizika a návrh anti-konfliktního jednání. 

Klíčová slova: autostop, riziko, sebeobrana, stopař, vozidlo 

 

 

Summary 

The diploma thesis is focused on the research of possible risks related to 

hitchhiking, the decrease of their potential incidence, the proposal of effective defense and 

non-conflict behaviour. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The 

theoretical part deals with the statutory instruments which are concerned with personal 

protection. It also describes a possible behaviour of offenders. In the practical part, self-

defense techniques are described such as performing punch maneuvers to the sensitive 

parts of human body as well as using technical elements of self-defense. Various 

alternatives for stopping a car from the passenger position are introduced, including the 

descriptions of particular car locking systems. Furthermore, the summary of police 

statistics in the period of 2006–2016 is presented. The thesis also covers the analysis of 

risks related to hitchhiking separately from the driver’s and hitchhiker’s point of view. The 

conclusion consists of proposals for risk decrease and non-conflict behaviour.  

Key words: hitchhiking, hazard, self-defense, hitchhiker, vehicle 
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Úvod 

V dnešní moderní době se stále častěji můžeme setkat s lidmi stopujícími 

na krajnicích vozovky. Takový způsob cestování, ať už po České republice nebo po světě, 

je v současné době nízkonákladový, rychlý, pohodlný a ekologický. Autostop je 

pro spoustu mladých lidí lákavou zkušeností a neuvědomují si, jaké riziko nastoupením 

k cizímu člověku do automobilu podstupují. Tento způsob cestování patří k nebezpečným 

a riskantním. Jako příklad hrozícího rizika lze uvést pokus o krádež, znásilnění, případně 

i nevědomost, zda řidič vozidla netrpí psychickou poruchou, nepožil alkohol nebo 

psychotropní látku, nemá zbraň a jaké jsou jeho úmysly. Je pochopitelné, že větší 

nebezpečí hrozí ženám, kdy málokterá žena disponuje fyzickou zdatností muže.  

Na samotné stopování se ovšem musíme podívat i ze strany řidiče vozidla, jemuž 

hrozí stejné nebezpečí jako výše zmíněnému stopaři. Z tohoto důvodu se ve své práci budu 

věnovat oběma případům.  

Velkým rizikem takového druhu cestování je i to, že se člověk pohybuje 

ve stísněném prostoru. Stísněný prostor automobilu má za následek značné snížení 

možných způsobů sebeobrany.  

Svoji diplomovou práci dělím na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. 

V teoretické části se budu zabývat právní úpravou a pachateli trestných činů. 

V praktické části se zaměřím na možnosti zastavení a opuštění vozidla, policejní 

statistiky událostí, analýzu rizik spojených s autostopem, návrh anti-konfliktního jednání 

a opatření ke snížení rizik. 

Cílem práce je vyhodnocení možností snížení rizika při cestování autostopem 

za použití anti-konfliktního jednání, pasivní a aktivní obrany.  
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo prostudování odborných publikací v monografické podobě 

nebo v podobě internetového článku. Zaměření vybraných publikací směřovalo 

k bezpečnosti osob při autostopu a to konkrétně na kriminální psychologii pachatelů 

trestných činů, analýzu rizik, možnosti sebeobrany, zastavení a otevření vozidla. Vzhledem 

k většímu množství prostudovaných materiálů bylo vybráno 15 pro účely rešerše. 

Z důvodu nedostatku informací ke zpracování jednotlivých profilů pachatelů 

trestných činů byla tato kapitola zpracována v obecné rovině. Byly prostudovány publikace 

[1], [7] a [25], ze kterých byly čerpány informace týkající se obecně pachatelů trestné 

činnosti a profily pachatelů trestných činů znásilnění a vražd. Podrobné informace o 

osobách pod vlivem návykové látky, jak je rozeznat a bezpečně s nimi komunikovat, 

obsahuje internetový zdroj [12], kde jsou popsány vlivy návykových látek na vyjadřovací 

schopnosti, lokomoci těla atd. 

Vzhledem k tématu diplomové práce byla zařazena i kapitola sebeobrany, a to 

za použití úderů, případně obranných technických prostředků. Pro zpracování této kapitoly 

byly prostudovány internetové zdroje [6] a [19], ve kterých je definována sebeobrana 

a možnosti vedení úderů na citlivá místa s vysvětlením, co takový úder může způsobit. 

Zdroje [18] a [24] obsahují informace o obranných technických prostředcích s jejich 

rozdělením a popisem funkce. 

Pro možnosti nouzového zastavení vozidla z pozice spolujezdce je zapotřebí vědět, 

jak fungují určité technické části vozu, jako jsou ruční brzda a spínací skříňka. Potřebné 

informace byly popsány v internetovém zdroji [2], [9] a [21], na základě popisu byly 

navrženy možnosti zastavení vozidla a popsáno, co se při nich stane s vozidlem. 

Ke zvolení vhodné kombinace analýz rizik a postupu jejich řešení byly použity 

publikace [3] a [23], v nichž se nacházejí popisy jednotlivých metod a vzory, jak takové 

analýzy vypadají.  

Poslední kapitolu v diplomové práci tvoří návrhy opatření ke snížení rizika 

při autostopu a anti-konfliktního jednání. K sepsání možností, jak rizika snížit, byly 

využity zdroje [11] a [15]. Oba uvedené zdroje pojednávají přímo o bezpečnosti 

při autostopu. 
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1 Základní pojmy 

V této kapitole zdůrazním základní pojmy bezprostředně související s tématem 

diplomové práce. Takovými pojmy jsou autostop, analýza rizik, nebezpečí, riziko, trestný 

čin atd. 

Autostop – druh přepravy využívající náhodně projíždějící vozidla [8]. 

Analýza rizik – identifikování událostí vedoucích k rizikům a odhad pravděpodobnosti 

a velikosti jednotlivých událostí [3]. 

Nebezpečí – vlastnost nebo fyzikální stav látky s potenciálem způsobit škodu na zdraví, 

životech, majetku lidí a na životním prostředí [3]. 

Riziko – pravděpodobnost vzniku nežádoucího účinku, ke kterému dojde během určité 

doby nebo za určitých okolností [3]. 

Trestný čin – „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný 

a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně“ [28]. 

Pachatel – „Pachatelem trestného činu je ten, kdo spáchal trestný čin; naplnil svým 

jednáním skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná“ 

[28]. 

Oběť – „Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo 

na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel 

trestným činem obohatil“[29]. 

Nutná obrana – „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok 

na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem“ [28]. 

Krajní nouze – „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem“ [28]. 
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2 Právní předpisy 

V kapitole jsou uvedeny základní právní předpisy, které se zaměřují na lidská práva 

a ochranu osob.  

2.1 Ústava a listina základních práv a svobod 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky [26] je základním pilířem 

lidských práv v České republice. V základním ustanovení popisuje: „Česká republika je 

svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám 

člověka a občana. Lid je zdrojem veškeré státní moci a vykonává ji prostřednictvím orgánů 

moci zákonodárné, výkonné a soudní. Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, 

a nikdy nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Základní práva a svobody jsou 

pod ochranou soudní moci.“ 

Další právní úpravou týkající se lidských práv a svobod je usnesení č. 2/1993 Sb. 

Základní ustanovení říká, že všichni lidé jsou svobodní a rovni si v právech i důstojnosti. 

Základní práva a svobody jsou nepromlčitelné, nezcizitelné, nezrušitelné a nezadatelné. 

Na základní práva a svobody mají nárok všichni bez rozdílu barvy pleti, jazyka, pohlaví, 

rasy, víry a náboženství, sociálního nebo národního původu, majetku, politického či jiného 

smýšlení, příslušnosti k etnické nebo národnostní menšině, rodu nebo jiného postavení. 

Nikomu nesmí být způsobena újma na právech základních práv a svobod [27]. 

2.2 Trestná činnost týkající se autostopu 

Policie České Republiky každý rok zaznamenává případy trestných činů 

spáchaných při autostopu. Konkrétní počty případů s rozdělením dle skutkové podstaty 

za posledních 10 let jsou uvedeny (viz Příloha A). Nejčastějšími činy jsou: loupež, krádež, 

úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, vydírání a znásilnění. 

 

Loupež – využití bezprostředního násilí, nebo pohrůžky za úmyslem zmocnit se cizí věci. 

Krádež – přisvojení si cizí věcí tím, že se jí zmocní. 

Úmyslné ublížení na zdraví – úmyslné způsobení újmy na zdraví. 
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Nebezpečné vyhrožování – vyhrožování jinému smrtí nebo těžkou újmou na zdraví 

takovým způsobem, který může vzbudit obavy. 

Vydírání – nucení někoho k tomu, aby něco vykonal, opomenul nebo přetrpěl, za pomoci 

násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy. 

Znásilnění – využití bezbrannosti, pohrůžky násilím nebo jiné těžké újmy k pohlavnímu 

styku. 

Sexuální nátlak – využití pohrůžky násilím nebo jiné těžké újmy k pohlavnímu 

sebeukájení, obnažování nebo jinému srovnatelnému chování [28]. 
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3 Kriminalistická psychologie pachatelů trestných činů 

Kriminalistická psychologie se zabývá osobností policistů pracujících 

v přípravném trestném řízení, osobností pachatele a oběti, rekonstrukcí, sociální interakcí 

mezi pachatelem a policistou v situaci výslechu, rekognice a jiných vyšetřovacích úkonů 

[25]. 

Pro svoji práci jsem kontaktoval psychology s dotazem, zda je možné sehnat druhy 

osobností pachatelů trestné činnosti při autostopu. Z informací, které mi byly sděleny, 

vyplývá, že profilováním pachatelů v České republice se ve větší míře zabývá jen paní 

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, Csc. ale ke konkrétní problematice nemá zpracované 

materiály. Ve snaze získat potřebné informace byla kontaktována i Kriminální policie 

České republiky, která se pokusila zjistit, zda je možné čerpat informace z databází. 

Bohužel, tyto databáze obsahují pouze pachatele, nikoli zhodnocení, zda pachatel trpí 

psychickou poruchou. Z tohoto důvodu bude tato kapitola zpracována v obecné rovině 

s přihlédnutím k výsledkům analýz rizik a vytipováním možných druhů pachatelů. 

V reakci na jednotlivé druhy pachatelů bude navrženo anti-konfliktní jednání. 

3.1 Osobnost pachatele  

Osobností se dnes v hlavním psychologickém tématu zabývají všechny disciplíny. 

Pojem osobnost využívají i jiné obory, jako je filozofie, sociologie, právo a další. 

Do psychologie byl tento pojem zaveden počátkem 20. století, kdy se věda začala 

intenzivně zajímat o studium duševního života. Definicí osobnosti je v psychologické 

literatuře mnoho, nejčastěji se ovšem setkáme s představou osobnosti jako celku duševního 

života člověka [25]:  

„Osobností rozumíme charakteristické vzorce myšlení, emocí a chování, které 

určují osobní styl jedince a ovlivňují jeho interakce s prostředím.“  

Psychologie osobnosti se zabývá psychickými, sociálními i biologickými 

vlastnostmi. Snaží se slučovat jednotlivé poznatky a zaměřuje se na celistvost 

a individualitu člověka. Z pohledu psychologie na světě neexistují dva stejní jedinci. 

Rozlišují se čtyři základní zkoumané oblasti osobnosti [1]: 
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Struktura osobnosti – každý člověk se v různých situacích chová určitým 

způsobem, to je pro něj příznačné a relativně stálé. Jako relativně stálé vlastnosti se 

považují schopnosti, temperament, charakter a motivační struktura. 

Dynamika osobnosti – pojem dynamika osobnosti vyjadřuje síly hýbající 

osobností, které spoluurčují její chování. Popisuje chování a prožívání v rekci na vzájemné 

působení prostředí a osobnosti. 

Vývoj osobnosti – struktura osobnosti se utváří během celého života a vyzrávání 

jedince. 

Patologie osobnosti – Během osobnostního vývoje může dojít k poruše dynamiky 

a struktury osobnosti. Takové poruchy mohou ovlivnit běžnou adaptaci člověka na změny 

v okolním prostředí [25]. 

3.2 Základní typy osobnosti 

Existuje mnoho forenzních psychologií, ale tato obecně pojednávací kapitola se 

zaměří pouze na pachatele trestné činnosti při autostopu. Rozlišujeme pět základních typů 

osobnosti a to: socializovaný, neurotický, psychopatický, mentálně nedostačivý a 

psychotický. 

Socializovaný typ – nejlépe by tento typ vystihlo slovo normální. Jde tedy 

o osobnost, na kterou se vztahují obecné poznatky o chování a prožívání. Znamená to, že 

myšlenkové pochody jsou srozumitelné, potřeby fungují, svědomí je utvořené a pachatel 

reaguje na trestný čin podle běžných představ, tedy je smutný, lituje činu, bojí se, co bude 

dál.  

Neurotický typ – osobnost tohoto typu je nápadná většími či menšími 

neurotickými poruchami, jako jsou zvýšená úzkost, depresivní ladění, hysterické reakce 

a podobně. Tyto prvky se promítají do motivace i způsobu spáchání trestného činu. Běžně 

se uvádí, že kriminální jednání je spácháno důsledkem nevyřešených emocionálních 

konfliktů v rodině. Převážně se jedná o mladé a mladistvé pachatele z materiálně 

zajištěných rodin. Při pohledu na způsob spáchání činu se předpokládá určitý rukopis, jako 

je amatérské provedení, zanechání stop, chaotický útěk.  
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Psychopatický typ – jedinci se projevují výraznými nápadnostmi, kterých si 

zpravidla povšimne i laik. Tito lidé pak bývají v okolí považováni za podivíny. Výraznými 

nápadnostmi jsou myšleny vlastnosti, které u běžného člověka nalezneme, ale 

u psychopata chybí, například vymizení vyšších citů. Explozivní psychopat trpí 

výbušností. Jednání s psychopatem je obtížné i v běžných situacích, o to složitější je 

v situacích závažných. I při malé průpravě je možné tyto lidi odhadnout, ovšem nalézt 

způsob účinné komunikace je i pro odborníky složité. 

Mentálně nedostačivý typ – pachatelé s nízkou inteligencí, laicky řečeno 

primitivové. Často se dopouští násilné trestné činnosti, páchá sexuální útoky 

na neadekvátních objektech, při skupinové trestné činnosti vykonává myšlenky druhých. 

Jsou snáze rozeznatelní nízkou rozumovou vybaveností.  

Psychotický typ – je označení pachatele, který v době spáchání činu trpí některou 

konkrétní podobou duševního onemocnění. Většinou se jedná o násilné trestné činy. 

Spáchaný trestný čin bývá nápadný brutalitou, nesrozumitelností a bizarností. To samé se 

dá říct o motivaci, bývá nečitelná a nepochopitelná podle běžného měřítka [1], [7], [25].  

3.3 Psychologické aspekty vybraných deliktů 

Psychologické profilování pachatelů nelze vztáhnout na kterýkoliv trestný čin, 

nejedná se o univerzálně použitelné postupy. Jedná se o speciální postup a podle toho je 

nutné k němu přistupovat. Mezi vhodné trestné činy k psychologickému profilování 

pachatele, jsou zařazeny ty, které se vyznačují osobitým typem pachatele. Původně bylo 

profilování vyvinuto k vyšetřování sexuálního násilí a vražd, postupně se rejstřík trestných 

činů k profilování rozšířil o pohlavní zneužívání, žhářství a jiné [7]. 

3.3.1 Znásilnění 

Znásilnění je po vraždě považováno za nejvíce zraňující zločin. Jeden výzkum 

směřoval ke zjištění emocí, které se objevují u obětí během znásilnění. Soubor pro výzkum 

byl tvořen 21 ženami, které tento zločin oznámily. Po obětech se požadovalo zpětné 

posouzení emocionálních stavů. Výsledky výzkumu ukázaly, že:  

 Strach ze smrti (90%); 

 Bezmocnost (60%); 
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 Vztek (55%); 

 Ponížení (40%); 

 Hnus (40%); 

 Chladná hlava (20%).  

Závorky udávají procenta četnosti prožitku emoce. Nejčastějším pocitem z pohledu 

oběti byl strach o život, a více než polovina žen ze souboru pociťovala bezmoc. 

Zajímavé poznatky k danému tématu přinesl výzkum, ve kterém autoři vyšetřili 

108 pachatelů a 369 jejich obětí a následnou analýzou vytvořily čtyři skupiny pachatelů 

a pět typů obraných reakcí [7].  

Skupiny pachatelů: 

a) jednající kompenzačně (kompenzují pokus o uspokojení); 

b) využívající příležitost; 

c) ventilující vztek; 

d) sadističtí pachatelé. 

Obranné strategie: 

 verbální odpor; 

 nekonfrontační odpor; 

 útěk; 

 konfrontační odpor; 

 nekladení odporu. 

3.3.2 Vraždy 

Osobnosti pachatelů a jejich sociodemografické charakteristiky se považují 

za stěžejní problematiku, kterou se zabývají psychologové-konzultanti. Všechny získané 

informace pomáhají k porozumění spáchanému trestnému činu a objasnění výběru oběti, 

způsobu spáchání činu a eventuálně způsobu usmrcení.  

U trestných činů vražd stále převládá mužské pohlaví pachatelů, se ženami se 

nesetkáme tak často. Zastoupení žen jako vražedkyň se pohybuje mezi 10–15 %. Častější 

výskyt vražedkyň je v zemích s vyšší rovnoprávností žen a mužů, naopak v zemích 

s výrazným potlačením ženských práv jsou procenta nižší. 
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Průměrný věk vrahů se liší v každé studii a pohybuje se mezi 20–35 lety. Setkáme 

se i s mladšími pachateli, ale ve věku pod 18 let nejsou pravidlem. Průměrný věk žen 

vražedkyň se pohybuje kolem 34 let. 

Pachatelé vražd jsou převážně jedinci s podprůměrnými intelektovými 

schopnostmi. IQ 70–90 bylo naměřeno u 40 % pachatelů, IQ nižší než 69 mělo 7 % 

jedinců. Naopak nad běžnou hodnotu IQ 100 se dostalo 19 % zkoumaného souboru. 

V psychopatologii se nejčastěji mluví o výskytu poruchy osobnosti pachatelů 

vražd. Dolní hranice zastoupení poruchy osobnosti u pachatelů vražd je 30 %, v některých 

publikacích autoři mluví až o dvoutřetinovém zastoupení. U pachatelů vražd jsou 

nejčastější poruchy osobnosti disociálního typu a emočně nestabilní poruchy osobnosti. 

U disociální poruchy osobnosti je typický nelítostný nezájem o city ostatních, 

nezodpovědný, neotřesitelný a bezohledný postoj ke společenským normám, pravidlům 

a závazkům. Takový pachatel není schopen navazovat a udržovat dlouhodobé vztahy. Jeho 

svědomí je na nízké úrovni, projevuje se absence empatie, lásky a víry. Pachatelé se 

vyznačují agresivními, sadomasochistickými a narcistickými rysy.  

V případě emočně nestabilní poruchy osobnosti jedinec vykazuje impulzivní 

jednání bez uvažování nad následky. Často není schopen naplnit své dlouhodobé plány 

a na kritiku okolí reaguje explozivním chováním. Mívá strach z opuštění, zároveň u něj 

nalezneme velkou potřebu agrese. Své okolí rychle rozdělí na lidi, kteří jej milují, a na ty, 

kteří jej nenávidí.  

Je potřebné zdůraznit, že ne všichni jedinci s poruchou osobnosti páchají trestnou 

činnost a zároveň ne všichni pachatelé trestné činnosti trpí poruchou osobnosti. 

V případě deliktu vraždy je nutné rozlišit pojmy agresivita a agrese. Agresi bychom 

měli chápat jako formu chování, které má za cíl někomu vědomě ublížit nebo ho poškodit. 

Nejde jen o fyzickou agresi, v některých případech je verbální nebo psychická agrese 

účinnější. Agresivita je širší pojem, ve kterém se mluví o agresivitě jako dispozici 

agresivního jednání [25].  
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3.3.3 Osoby pod vlivem návykových látek 

V dnešní době není neobvyklé setkání s osobou pod vlivem návykových látek. 

Jednání s takovou osobou není snadné, protože nevhodné chování a reakce mohou snadno 

vyprovokovat konfliktní situaci, která může přerůst v neadekvátní reakci, jakou je hrubost 

nebo agrese. Odhadnutí takové osoby není tak snadné, jak by se mohlo zdát, neboť se nedá 

vycházet jen z oděvu, vystupování nebo mimiky. Rozpoznat, že se jedná o osobu pod 

vlivem návykové látky, lze především z následujících znaků. 

Při pohledu na oči jsou nápadné silně roztažené zornice, při osvícení se stáhnou do 

úzkých štěrbinek. Mnohdy je možné postřehnout i jejich rekční schopnost měnit svoji 

velikost jako je třeba rychlost. Oční spojivky bývají zarudlé. 

V obličeji dochází ke změně barvy, je výrazně zarudlý nebo naopak bledý. 

Uvedené změny barvy obličeje bývají doprovázeny krůpějemi potu. 

Na řeči bývá nápadná nesouvislost, zadrhávání, výpadky paměti a špatné 

vyjadřovací schopnosti. Neschopnost souvisle mluvit doplňuje výrazná gestikulace rukou, 

případně grimasy obličeje. Z hlediska vlastní bezpečnost je na místě hlídat, zda v ruce 

nedrží nějaký předmět. 

Koordinace pohybu bývá nápadná potácením nebo klátivou chůzí, špatnou 

rovnováhou. 

Konkrétní chování závisí na typu užité látky. Látky se stimulačním efektem 

způsobují značnou aktivitu, vyšší rychlost běžných pohybů, které jsou často 

nekoordinované. Takové chování může být doprovázeno olizováním rtů nebo častým 

mrkáním. Osoby po požití takové látky vykazují značnou senzibilitu na vnější podněty, 

která způsobuje nervozitu a neklid. Při požití látky s tlumivým efektem je patrná ospalost, 

špatné vyjadřovací schopnosti, dechová nedostatečnost, časté zavírání očí a huhňání. 

U takových osob jsou zrádné změny chování. 

Jako zásady komunikace se doporučuje dodržování bezpečné vzdálenosti, klidné 

vyjadřování s vhodnou intonací a vyhýbání se překotné gestikulaci [12]. 
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4 Sebeobrana 

Rozšíření společensky nepříjemného jevu, jako je kriminalita, se dotýká všech, 

nejen osob jezdících autostopem nebo řidičů, kteří stopaře vozí. Trestná činnost týkající se 

autostopu je často doprovázena brutalitou a hrubostí, na kterou umí málokdo reagovat. 

Při své ochraně nemůžeme spoléhat jen na činnost státních orgánů, ale vzhledem k praxi 

bychom se měli chránit i sami, a to především preventivními opatřeními. Ovládání 

sebeobrany je účinný prostředek ochrany života a zdraví. Aby byla sebeobrana účinná, je 

nezbytné s ní být seznámen. Jako sebeobranu nemůžeme chápat jen řešení již vzniklé 

situace, kdy je veden boj s útočníkem. K takové myšlence vede mnoho lidí televize 

a internet, kde vidí filmy a videa, která jsou točena podle scénáře a nejsou skutečná. 

V reálném životě není situace vedena scénářem. 

Sebeobranu bychom měli chápat jako strategii, jak nebezpečným situacím 

předcházet, a jen pokud předcházení selže, použít prostředků pro odvrácení hrozícího 

nebezpečí [6]: 

„Sebeobrana je tedy interdisciplinárním komplexem práva, psychologie, taktiky 

a pohybových mechanik (obvykle převzatých z úpolových disciplín porazové, pákové 

a úderové školy).“  

Inteligentní sebeobrana by se dala shrnout do devíti základních pravidel [6]: 

I. Vyhýbej se svému nepříteli (pokud se mu nemůžeš vyhnout, chovej se tak, aby se 

on vyhnul příště tobě). 

II. Každá akce je rychlejší než reakce (pokud na nás útočník zaútočí, reagujeme se 

zpožděním). 

III. Nikdy nechoď do předem prohraného boje (například jít sám proti skupině). 

IV. Přílišná důvěra v korektnost a slušnost druhého, zvláště pak neznámého, je velmi 

nebezpečná. 

V. Pokud jsi nucen bojovat, bojuj nečestně (střet s někým není gentlemanský zápas 

v duchu fair play). 

VI. Důvěřuj svému instinktu a intuici, jednej a konej v souladu s nimi. 

VII. Jednou z největších bariér pro vedení střetu (sebeobranného konání) je vlastní 

korektnost a tzv. slušné vychování. 
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VIII. Na překvapivou situaci reaguj překvapivě. 

IX. Zásada kontroly a sebekontroly (časového rozpočtu a nutných informací) [6]. 

4.1 Obrana proti útočníkovi, možnosti vedení úderu 

Je známé, že silným úderem rukou nebo nohou dochází ke způsobení bolesti 

a podlitin kdekoliv na těle. V boji ovšem nesprávně mířený úder nemá požadovaný účinek 

a to si v sebeobraně nemůžeme dovolit. V sebeobranném boji nejde o způsobení bolesti, ta 

by mohla vyvolat ještě větší agresi a povzbudit útok. Sebeobranu bychom měli směřovat 

k přivedení útočníka do stavu neschopnosti kladení odporu. Z toho důvodu je v ohrožení 

potřeba vést údery na nejcitlivější a nejzranitelnější místa těla (viz Obr. 1). Na tato místa 

není zapotřebí působit velkou silou, aby došlo ke způsobení bolestivého šoku, ztrátě 

vědomí, zranění nebo dokonce smrti. Pokud takový úder bude dobře veden, protivník se 

stává neschopný dalšího boje na dobu v řádu sekund až po způsobení zranění s následkem 

smrti. Specialisté nejsou jednotného názoru, kolik takových bodů se na lidském těle 

nachází. Čínští mistři uvádí kolem dvou set bodů, mezi nimiž se nachází i takové, kde stačí 

jen tlak prsty. Taková znalost a umění přesně trefit bod je složitá a vyžaduje praxi. Z toho 

důvodu se nebudeme zaměřovat na malé body, ale na zóny přiměřené velikosti, 

a na použití větších částí těla, než je prst, jako je hrana dlaně, loket, hlava, pěst a podobně 

[19]. 

 

 

Obr. 1 Znázornění nejcitlivějších a nejzranitelnějších bodů na těle [19] 
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1. Spánková kost 

Úder na spánek patří k velice nebezpečným i slabý úder může způsobit ztrátu 

vědomí. Použitím silného úderu může dojít k prolomení spánkové kosti 

a usmrcení protivníka.  

2. Nos 

Nos je velmi citlivý i na slabší údery, často dochází ke krvácení. Největšího 

účinku je dosaženo vedením úderu zezdola nahoru, kdy dojde vlivem úderu 

k zaklonění hlavy a tím je umožněno vést další úder. Úder lze vést i na kořen 

nosu, kde může použití větší síly způsobit zlomeninu kosti a chrupavek. 

3. Boční strana krku 

Zde probíhá jugulární žíla a bloudivý nerv. I slabý úder má za následek pokles 

tlaku, zhoršení dýchání a ztrátu orientace, v případě silnějšího úderu i ztrátu 

vědomí. 

4. Brada 

Útok je možné vést několika způsoby: pomocí pěsti zespoda nahoru, loktem 

z boku, patou dlaně směrem k temeni hlavy. Úder způsobuje mrákoty 

a skousnutí jazyka. 

5. Hrdlo a meziklíčková (jugulární) jamka 

Pří útoku na hrdlo je nejefektivnější útok na štítnou chrupavku. Slabší úder 

způsobuje dušnost a bolest, protivník neomdlí, ale ztratí schopnost jakéhokoliv 

odporu po dobu 15–60 s. Silnějším úderem můžeme způsobit krvácení, šok, 

ztrátu vědomí, zlomení chrupavky nebo poškození dýchacích cest s následkem 

smrti. 

Jamka mezi klíčními kostmi není chráněna svalovinou, slabý tlak na toto místo 

způsobuje kašel, slzy a dušnost. 

6. Klíční kost 

I slabý úder je velmi bolestivý, ke zlomení kosti stačí úder o síle 25 kg/cm
2
, 

takovou sílu je schopen vyprodukovat nedospělý jedinec i žena. Úder je veden 

shora dolů. 
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7. Podpaží 

Slabý úder palce způsobuje silnou bolest a neschopnost útočit. Vyskytuje se 

zde mnoho citlivých bodů, jako jsou nervová spletení, tepna a lymfatické 

uzliny. 

8. Žebra 

Hrudní koš se skládá z dvanácti párů žeber, sedmi vrchních spojených s hrudní 

kostí a pěti spodních. V pravé části se za žebry nachází játra a v levé slezina. 

Zásahy do této oblasti jsou bolestivé, při slabších úderech dochází k vytlačení 

krve z jater nebo sleziny a ochromení protivníka. Při použití větší síly můžeme 

žebra zlomit a způsobit zhoršení dýchání, případně zlomenými žebry poranit 

orgány. 

9. Solar plexus 

Solar plexus se nachází pod spodním výběžkem hrudní kosti. V ideálním 

případě je vhodné vést úder při nádechu. Slabší úder má za následek bolest, 

ztrátu dechu, změnu činnosti srdce a snížení krevního tlaku. V takovém případě 

je člověk neschopen dalšího pohybu. Silný úder může způsobit ztrátu vědomí 

i smrt. 

10. Podžebří 

Z názvu vyplývá, že se jedná o oblast pod spodními žebry. Úder z boku může 

mít za následek i vnitřní krvácení, při úderu od spodu nahoru hrozí nebezpečí 

poranění jater nebo sleziny. Často dochází ke zlomeninám žeber. 

11. Spodní část břicha 

Tato oblast není chráněna svalovinou, slabý úder způsobuje bolest, silnější 

může mít za následek zlomení stydké kosti, případně poškození orgánů. 

12. Pánev 

Na tento cíl lze zaútočit v podstatě čímkoliv a nemusí se jednat jen o úder, 

genitálie je možné i uchopit a stisknout.  

13. Prsty 

Prsty rukou jsou velice náchylné ke zlomeninám a vykloubení, je možné 

do nich udeřit, páčit je, případně i kousat.  



16 

 

14. a 20. Loket 

Každý člověk se alespoň jednou udeřil loktem o ostrou hranu a má představu, 

jakou bolest to způsobí. Čím silněji bude úder veden a pevněji držena paže při 

úderu, tím budou následky horší. 

15. Uši 

Při útoku na ucho je dobré si uvědomit, že nejde jen o orgán sluchu, ale že 

vnitřní ucho je i orgán, který udržuje rovnováhu těla. Z toho důvodu je 

nejefektivnější vést úder oběma rukama ve tvaru misek zároveň na obě uši. 

Takový úder způsobí bolest, šok, ztrátu rovnováhy a orientace. Musíme si 

ovšem dát pozor, při silném úderu hrozí protržení bubínků a vnitřní krvácení 

s následkem smrti. 

16. Týl a krk zezadu 

Jako týl se označuje přechod mezi páteří a lebkou. Údery vedou k silné bolesti 

a ztrátě orientace. Silné údery mohou poranit obratle a následně způsobit smrt. 

Útok zezadu na krční páteř může poranit obratle stejně jako v případě týlu. 

17. Oblast mezi lopatkami 

Jak již bylo řečeno, jakýkoliv úder do páteře je rizikový a to bez ohledu na to, 

čím je úder veden. Je třeba si pamatovat, že je zde možnost poranění páteře, 

a pokud možno zabránit, aby se nám někdo dostal za záda. 

18. a 19. Ledviny 

Jde o párový orgán uložený po stranách páteře v břišní dutině. Jejich úkolem je 

filtrovat nečistoty a následně je ve formě moči odvádět z těla. I slabý úder 

do míst, kde se nachází, vede k silným bolestem. Se zvyšující se silou úderu se 

zvedá i riziko natržení ledvin, které může končit i smrtí [19]. 

 

  S použitím uvedených bodů na lidském těle je možné protivníka snadno 

zneschopnit. Při boji stačí cíleně zaútočit na jmenovaná místa. Při tréninku je nutné 

pamatovat na to, že důležitá je přesnost, a trénovat s ohledem na možná rizika. 
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4.2 Obrana proti útočníkovi pomocí technických prostředků osobní 

ochrany 

Dnešní trh disponuje velkým výběrem možných technických prostředků osobní 

ochrany. Tyto prostředky mají za úkol zvýšení bezpečnosti vlastníka. Základní, se kterými 

se můžeme běžně setkat, jsou obranné spreje, teleskopické obušky, elektrické paralyzéry, 

osobní alarm, intenzivní svítilna a plynová pistole. Ale ani v případě, kdy se osoba vybaví 

některým z uvedených prostředků, se nedá s určitostí předpokládat, jak bude v případě 

napadení reagovat a zda vůbec prostředek použije. Z výše uvedených prostředků se nebudu 

v práci věnovat teleskopickým obuškům, z důvodu stísněnosti prostoru ve vozidle, 

a plynové pistoli, která vystřeluje dráždivou látku a uvnitř automobilu by to mohlo 

postihnout i nás. Plynová pistole sice může svojí podobou skutečné zbrani protivníka 

zastrašit, ale v horším případě jej může donutit k použití vlastní zbraně, pokud ji má. 

4.2.1 Obranný sprej 

Při pořizování obranného spreje (viz Obr. 2) by si měl každý nastudovat, jaké 

existují druhy a jaké jsou jejich odlišnosti. Při nesprávné volbě spreje může dojít vlivem 

okolního prostředí ke zneškodnění sebe samého. To se může stát, například pokud je 

použit mlhový sprej, označený FOG, venku a proti nám působí protivítr.  

Pepřové spreje se vyrábí ve čtyřech způsobech aplikace: 

 Aerosolová Mlha (FOG) – nejčastěji používaný, principiálně funguje stejně 

jako například sprejový deodorant. Není vhodný k použití venku 

a v prostorách, kde se zdržuje i osoba, která se s ním brání. Je vhodný 

k použití za sebe při opouštění prostor. 

 Tekutá střela (JET) – sprej vystřikuje střelu ve formě tenkého proudu, 

kterým se dá zaměřit pachatel. Proud doletí až do vzdálenosti čtyř metrů, 

záleží na konkrétním výrobci. 50 ml spreje vydrží stříkat asi 4 s.  

 Pěnové spreje – po stisknutí dojde k vypuštění úzkého proudu pěny. 

Takový sprej je vhodný i do malých uzavřených prostor, je zde snížena 

možnost vdechnutí osobou, která ho použila. 
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 Gelové spreje – nejmodernější, díky své konzistenci se špatně otírá 

a nezamořuje okolí. Stejně jako pěnový sprej je vhodný i do malých 

uzavřených prostor. 

Speciální kategorií jsou skryté pepřové spreje, například ve formě propisky, 

parfému, zapalovače, rtěnky a podobně. Takové provedení je možná elegantní a líbí se 

i z důvodu zabírání malého prostoru, ale nevýhodou je značné snížení množství náplně, 

která se pohybuje okolo 16 ml. Takové množství dovoluje používání do 2 s a to může být 

někdy nedostatečné [18]. 

4.2.2 Elektrický paralyzér 

Jedná se o elektrický přístroj, který má za úkol ochromit útočníka pomocí 

elektrického šoku. Funguje na principu dvoustupňového měniče. Průchodem elektrického 

proudu dvěma transformátory dochází ke zvýšení napětí a nezměnění proudu, který se 

pohybuje okolo 3 mA. Díky tomu nedochází při použití k ohrožení života, ale k paralyzaci 

útočníka. Paralyzéry lze dělit podle velikosti provedení od mini paralyzérů v podobě pera 

až po paralyzéry velikosti krabiček od cigaret nebo baterek (viz Obr. 3). Důležitější 

rozdělení je ovšem podle principu fungování: 

 Jiskřišťový – k zapálení jiskřiště je zapotřebí vyšší napětí. Je méně 

spolehlivý a účinný. 

 Tyristorový – jiskřič je zde nahrazený tyristorem, který nepotřebuje tak 

vysoké napětí a je spolehlivější. 

 Násobičový – je opatřen trafem s vyšším napětím na výstupu. Pokud je 

použit, neměly by se elektrody dotýkat přímo těla, ale jen se k němu 

přiblížit. Dotek snižuje účinnost [18]. 

4.2.3 Intenzivní svítilna 

Jde o relativně malé svítilny opatřené zdrojem velmi intenzivního světla (viz Obr. 

4). Takový zdroj může způsobit až několikaminutové oslnění, podmínkou ovšem je použití 

za snížené viditelnosti. V denním světle je účinek téměř nulový. Po použití je útočník 

pouze oslepen a nic ho neomezuje v dalším pohybu. Po sluchu může klidně pokračovat 
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v útoku. Proto mají tyto svítilny spíše za úkol dopřát nám trochu času k dalšímu počínání. 

Může být použita například v kombinaci s obranným sprejem nebo paralyzérem [24]. 

4.2.4 Osobní alarm 

Konstrukce je uzpůsobena k jednoduchým i složitějším aplikacím tak, aby bylo 

docíleno rychlé a snadné akceschopnosti. Při hrozícím nebezpečí spustíme zatáhnutím 

za poutko kolíčku sirénu a světelnou signalizaci (viz Obr. 5). To může útočníka na ulici 

odradit, ve vozidle přinejmenším překvapit a na nějakou dobu vyvést z míry a nám tím 

umožnit připravit obranu [24]. 

 

 

Obr. 2 Obranný sprej [16] 

 

Obr. 3 Elektrické paralyzéry [10] 

 

Obr. 4 Intenzivní svítilna se světelným tokem 1020 

lumenů 

 

Obr. 5 Osobní alarm [17] 
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5 Bezpečnost vozidla a možnosti zastavení 

Zastavení vozidla z pozice spolujezdce je problematické. Pro svoji diplomovou 

práci jsem vybral deset nejprodávanějších značek automobilů v Evropě a kontaktoval 

prodejce s otázkou, zda je možné a jak vozidlo z místa spolujezdce zastavit nebo vyřadit 

z provozu. Automobily jsou konstruovány tak, aby je měl pod kontrolou samotný řidič, 

a proto není moc způsobů jak vozidlo zastavit a pokud takový způsob existuje, potom není 

úplně bez rizika.  

Odpovědi jednotlivých prodejců byly stejné a to takové, že jediné možné zastavení 

vozidla z pozice spolujezdce je za použití mechanické nebo elektronické brzdy, přičemž 

tyto brzdy se nacházejí ve středové části automobilu, případně vypnutím běhu motoru 

otočením klíčku.  

5.1 Pasivní bezpečnostní prvky 

Vozidla jsou vybavena pasivními bezpečnostními prvky, které snižují případné 

důsledky dopravní nehody, ale ani ony nás nemusí stoprocentně ochránit. Takovými prvky 

jsou deformační zóny vozidel, airbagy a bezpečnostními pásy. 

5.1.1 Deformační zóny 

Deformační zóny karoserie automobilu jsou základním a nejdůležitějším prvkem. 

Skládají se z mnoha dílů a materiálů rozdělených do deformačních částí a kabinového 

prostoru. Zóny jsou skládány tak, aby bylo docíleno co největšího možného pohlcení 

energie nárazu takovým způsobem, při kterém se co nejméně zdeformuje kabina vozidla 

a tím se sníží pravděpodobnost zranění posádky. Karoserie osobního automobilu je dělena 

do tří částí (viz Obr. 6). Přední část je konstruována tak, aby při nárazu došlo k deformaci 

přední části vozu a natlačení pohonného agregátu pod vozidlo a ne do kabiny. V závislosti 

na tom jsou bezpečnostně konstruovány i pedály vozu, které se při nárazu sklopí a tím 

zabrání možnému zaklínění nohou [21].  
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Obr. 6 Znázornění zón přední části automobilu [21] 

 

Zóna 1 – zachycuje sílu odpovídající nárazu v rychlosti 15 km/h tak, aby se 

programově deformovala a nedošlo k trvalému poškození zóny 2. 

Zóna 2 – měla by co nejlépe ochránit posádku. Probíhají zde nejdůležitější 

skutečnosti ovlivňující bezpečnost posádky a to: 

– deformace hlavního podélníku, která by měla být řízená a plynulá, 

bez větších rázů, které by pocítila posádka. 

– na základě průběhu počátku vydává řídící jednotka signál k aktivaci 

airbagů a předepínače bezpečnostních pásů. 

Zóna 3 – je bezpečnostní a při nárazu by se měla deformovat co nejméně [21]. 

5.1.2 Airbagy – nafukovací vaky 

Jde o pasivní bezpečnostní prvek zabraňující kontaktu posádky s interiérem vozu. 

Celý systém airbagu je složen z čidla na začátku zóny 2, řídící jednotky, která při nárazu 

aktivuje patronu a během elektrochemické reakce dojde k nafouknutí airbagu (viz Obr. 7) 

za 0.015–0.04 s [2]. 
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Obr. 7 Airbagy [5] 

 

5.1.3 Bezpečnostní pásy 

Bezpečnostní pásy (viz Obr. 8) jsou prvky zádržného systému a nejčastěji se 

vyskytují jako tříbodové. Jejich úkolem je zabránit nekontrolovanému pohybu pasažéra při 

nárazu. U nových vozů se setkáme s funkcí předepínače pásu, který se spouští dříve než 

airbag a přitáhne tělo výraznou silou k sedačce, čímž zajistí lepší fixaci [2]. 

 

 

Obr. 8 Bezpečnostní pásy [4] 
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5.2 Možnosti zastavení startovacím mechanismem  

Všechny způsoby uvedené v následujících podkapitolách se nedoporučují zkoušet 

v provozu, pokud to není nezbytně nutné. Mohlo by dojít k ohrožení ostatních účastníků.  

5.2.1 Vypnutí spínací skřínky  

Jedna z možností, jak zastavit vozidlo z pozice spolujezdce, je vypnutí spínací 

skřínky, čehož docílíme otočením klíče, který je v ní zasunut. Při otočení klíče do základní 

polohy dojde k přerušení dodávky elektrické energie potřebné pro chod motoru 

a k odstavení posilovačů řízení a brzd. Automobil je v takové situaci hůře ovladatelný. 

Pokud by se člověku při pokusu o vypnutí spínací skřínky povedlo vytáhnout klíč, dojde 

i k zablokování řízení. To je však nebezpečné i v nízkých rychlostech, protože vozidlo se 

stane neovladatelným [11].  

5.2.2  Vypnutí motoru pomocí stop/start tlačítka 

Čím dál častěji se v automobilech můžeme setkat s tlačítkem stop/start, které 

nahrazuje klasickou mechanickou spínací skřínku. Hlavní výhodou tohoto tlačítka je to, že 

řidič nemusí při nastoupení do vozidla hledat klíč, auto samo detekuje jeho přítomnost 

a umožní stisknutím tlačítka nastartovat. Pokud chceme tlačítko stop/start využít 

pro nouzové zastavení běhu motoru, je opatřeno bezpečnostním jištěním proti 

neúmyslnému stisknutí. Při rychlosti do 10 km/h dojde po stlačení tlačítka k okamžitému 

vypnutí motoru a funkce pro bezpečné ovládání vozidla, jako jsou posilovače řízení, 

zůstanou i nadále plně funkční. Moderní automatické převodovky dokonce vyhodnotí 

vypnutí motoru a i přes polohu řadicí páky na D převodovka vyřadí na neutrál.  

Po překročení rychlosti 10 km/h dojde při stlačení tlačítka ke zvukové výstraze řidiče 

a optické signalizaci faktu, že při dalším stisknutí dojde k vypnutí motoru stejně jako 

u rychlosti do 10 km/h. Z tohoto důvodu je nutné tlačítko stlačit dvakrát po sobě [11]. 
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Obr. 9 Stop/start tlačítko a klasická spínací skřínka 

5.3 Možnost zastavení za pomoci brzdy 

Již od počátku automobilismu se vozy vybavovaly parkovací (ruční) brzdou, která 

měla prioritně za úkol zabránit samovolnému pohybu vozidla na rovině a v kopci. V této 

části práce se zaměřím na zastavení vozidla pomocí parkovací brzdy, a to jak mechanické, 

tak i elektronické, která se vyskytuje stále častěji [11].  

5.3.1 Mechanická ruční brzda 

Mechanická ruční brzda pracuje na principu přenosu síly páky za pomoci lanovodů 

na brzdící segment přední nebo zadní nápravy. Existují tři možnosti provedení mechanické 

brzdy. V prvním případě, který je známý u starších vozů vybavených na zadní nápravě 

bubnovou brzdou, dochází při zatažení ruční brzdy k rozevření brzdových čelistí a brždění. 

Druhou možností je přímé působení lanovodů na hydraulický brzdič. Toto provedení se 

vyskytuje u vozů vybavených kotoučovými brzdami. Je často nespolehlivé a stává se, že 

ruční brzda nefunguje. Třetí variantou, která je z hlediska funkčnosti nejspolehlivější, je 

využití brzdového bubnu a kotouče v jednom. Uvnitř kotouče se nachází malý buben 

s brzdícími čelistmi pro ruční brzdu a po obvodu je klasická třecí plocha pro brzdící třmen 

hydraulické brzdy. Páka ruční brzdy se v převážné většině případů nachází na středovém 

tunelu automobilu. U některých starších vozů se můžeme setkat i s jiným umístěním, 

například staré mercedesy měly ruční brzdu řešenou pedálem a k uvolnění docházelo 

pomocí táhla. V dnešní době se s takovým umístěním setkáme velice zřídka. Přístup 

k ruční brzdě z pozice spolujezdce není ničím omezený, a proto je to jedna z jednodušších 

variant zastavení vozidla. Při použití ruční brzdy ovšem hrozí, že se auto dostane do 

nekontrolovaného smyku, což může vést k dopravní nehodě [11]. 
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5.3.2 Zastavení pomocí elektronické ruční brzdy 

Princip řešení elektronické ruční brzdy je ve většině verzí stejný a dá se rozdělit 

do dvou provedení. Jednodušší provedení u vozů, které se nabízí s elektronickou nebo 

mechanickou ruční brzdou na přání majitele, je provedení s lanovody. Po stisknutí tlačítka 

dojde k aktivaci krokového elektromotoru připojeného k lanovodům, elektromotor 

lanovody přitáhne a dojde k brždění. Ve dražším provedení, se kterým se setkáme 

u automobilů vyšších tříd, je každý brzdič opatřen krokovým servomotorem. Každý brzdič 

je tedy opatřen vlastním ovládacím členem parkovací brzdy. Auta opatřená takovou brzdou 

lze pomocí ní také zastavit, zde ale rozhoduje nastavení od výrobce. Po jednoduchém 

stisknutí auto přibrzdí a hned odbrzdí, to se u výrobců neliší. Odlišnosti najdeme až 

v požadavku auto zastavit. U některých výrobců je potřeba tlačítko držet stisknuté nebo 

nadzvednuté, u jiných je potřeba ho podržet 3s a poté dojde k zablokování kol, jako kdyby 

došlo k zatažení klasické brzdy [9] a [11]. 

 

  

Obr. 10 Mechanická a elektronická ruční brzda 

5.4 Zastavení nabouráním vozidla  

Takové zastavení by mohlo někomu přijít absurdní, ale je možné, přestože velice 

riskantní. Provedeno by mělo být jen v naprosté nouzi, kdy už není jiná možnost. 

Provedení záleží na konkrétní situaci, ale ve větším počtu případů by se jednalo o strhnutí 

vozidla pomocí řízení mimo vozovku nebo do vhodné překážky při nepozornosti řidiče. 

V další variantě, která vypadá jako z filmového scénáře, by spolujezdec vyčkal 

na nepozornost řidiče a vhodnou překážku, v ten správný moment by pak jednou rukou 

rozepnul řidiči pás a druhou strhl řízení do překážky [11].  
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Obě popsané metody jsou jistě proveditelné, ale jsou i nejriskantnější z uvedených 

způsobů zastavení vozidla. Důvodem je nemožnost předvídat, jak přesně se bude auto 

chovat při srážce s překážkou.  

5.5 Otevření vozidla 

Při nastoupení do vozidla hrozí i to, že nás ve vozidle někdo zamkne. Z toho 

důvodu se podíváme na možnosti zamčení vozidla a jak z vozidla vystoupit, pokud je to 

možné. V dnešní době vozidla používají už čtyři druhy zamčení. První a nejstarší možností 

je zamykání vozidla z venku za pomoci klíče otočením zámku. Další dvě jsou automatické, 

zamykání při rozjezdu, kdy se vozidlo po překročení určité rychlosti uzamkne, a zamknutí 

pomocí tlačítka uvnitř vozu, tlačítko se nachází převážně ve středové části mezi řidičem 

a spolujezdcem. Posledním způsobem, dnes už převažujícím, je zamknutí pomocí 

dálkového ovladače. Všechny druhy zamčení jsou určeny k zabránění vstupu 

nepovolaných osob do vozidla, nikoli k zabránění výstupu. V prvních třech případech je 

vozidlo možné vždy otevřít za pomoci kliky a vystoupit. Čtvrtý způsob, zamčení 

za pomoci dálkového ovladače, tak jednoznačný není a rozhoduje výrobce. Některé 

značky, jako například celý koncern Volkswagen, používá vyšší zabezpečení proti vniknutí 

zvenku a při zamknutí dochází k zablokování zámku, který není možné z vnitřku vozu 

otevřít, a to z důvodu zabránění možnosti vyháčkování kliky a otevření vozidla. Vozidlo 

v takovém případě reaguje na čip umístěný v klíči, který je synchronizovaný 

s imobilizérem vozu a jen s jeho pomocí je možno odemknout.  

Všichni kontaktovaní prodejci vozů dodali, že při nárazu je řídící jednotka 

naprogramována odemknout vozidlo, aby nedošlo k uvěznění osob. 
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6 Statistický přehled událostí 

Pro zdůraznění dané problematiky a poukázání na množství spáchaných trestných 

činů, byla zaslána žádost v rozsahu 2006–2016 na podatelnu Policie České republiky (dále 

jen „PČR“) o poskytnutí informací pro potřeby diplomové práce ve smyslu zákona 

č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Konkrétně byly vyžádány data: 

 Statistická data počtu napadení osob při autostopu v období 2006–2016 pro celou 

Českou republiku s rozdělenými kraji. 

 Statistická data počtu napadení taxikářů při výkonu zaměstnání v období 2006–

2016 pro celou Českou republiku s rozdělenými kraji. 

 Statistická data počtu únosů automobilem v období 2006–2016 pro celou Českou 

republiku s rozdělenými kraji. 

Kromě dat o autostopu byla vyžádána i data o napadení taxikářů a únosech 

ve stejném časovém intervalu. Pokud se podíváme na princip dopravy taxislužbou, tak 

najdeme spoustu podobností s autostopem. Stejně jako u autostopu nastupujeme do vozidla 

k člověku, kterého jsme nikdy neviděli, a ani řidič nabírající stopaře, ani řidič taxislužby 

neví nic o osobách, které nechává nastoupit. 

Poslední vyžádaná data jsou o počtu únosů. PČR nevede evidenci, ve které by bylo 

přesné rozdělení, jaké a jestli vůbec bylo použito vozidlo k únosu. Za dané období bylo 

nahlášeno 109 případů únosu z toho 48 unesených žen, 45 unesených mužů a 16 skupin 

osob. Do práce jsem údaje zařadil z toho důvodu, že taková možnost existuje a dala by se 

na ni vztáhnout část o možnostech zastavení vozidla, sebeobraně, anti-konfliktním jednání 

a možnostech opuštění vozidla. 

Vybraný časový interval je u každého souboru dat rozdělen do dvou částí, a to 

z důvodu změny dělení případů mezi kraje. Do roku 2010 docházelo k dělení do 7 krajů, 

které byly v ČR platné v letech 1960–2000. Od roku 2000 se ČR dělí do 14 krajů. 
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Obr. 11 Rozdělení ČR do sedmi krajů v období 1960–2000 

 

Obr. 12 Rozdělení ČR do 14 krajů od roku 2000 [13] 
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Je nutné si uvědomit, že následující statistiky nelze brát jako zcela přesné, protože 

napadených je více, než kolik vyhledá pomoc PČR. Mezi nejčastější důvody nenahlášení 

takového činu patří nedůvěra v PČR, stud ze svého počínání a posouzení některých případů 

jako maličkost, která nestojí za čas strávený na PČR. Takovéto jednání je ovšem 

nerozvážné a to z důvodu úniku pachatele spravedlnosti a možnosti jeho recidivního 

chování. 

6.1  Napadení stopařů v období 2006–2016 

V policejních statistikách je v daném období zaznamenáno 423 trestných činů vůči 

stopaři s různou skutkovou podstatou (viz Příloha A). Následující grafy ukazují, kolik 

hlášených napadení proběhlo v jednotlivých krajích. Napadení jsou rozdělena do tří skupin 

a to muži, ženy a skupina (dvě a více osob).    

 

 

Obr. 13 Počet mimořádných událostí spojených s napadením stopaře v letech 2006–2009 

Na grafech (viz Obr. 13 a Obr. 14) je patrné, že nejčastější je napadení skupiny 

osob, přičemž není specifikováno, zda se jednalo o skupinu žen, mužů, případně smíšeného 

pohlaví. 
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Obr. 14 Počet mimořádných událostí spojených s napadením stopaře v letech 2010–2016 

6.2 Napadení taxikářů v období 2006–2016 

Za období deseti let došlo podle statistik k 600 případů trestných činů vůči řidiči 

taxislužby s různou skutkovou podstatou. Jak již bylo řečeno, jízda taxislužbou disponuje 

podobnými nástrahami jako jízda autostopem. Z toho důvodu byla do diplomové práce 

zařazena tato statistika. V následujících grafech (viz Obr. 15 a Obr. 16) je patrné, že řidič 

taxislužby je převážně mužská práce a nahlášených trestných činů není málo.  

 

Obr. 15 Napadení taxikáře v období  2006–2009 
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Obr. 16 Napadení taxikáře v období  2010–2016 
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7 Analýza rizik 

V kapitole Analýza rizik se budu zabývat průzkumem a posouzením možných 

rizik, která by měla za následek narušení bezpečnosti osob, případně finanční ztrátu. Cílem 

je vyhledání možných rizik, která hrozí jak řidiči, tak i pasažérovi, a následné vyhodnocení 

jejich pravděpodobnosti a dopadu. Navrhnuté analýzy určí slabá místa při autostopu, 

na která je potřeba se následně zaměřit a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci.  

K posouzení rizik existuje velké množství různých druhů analýz. Z toho důvodu je 

důležité zvolit takové metody, které budou pro danou problematiku vhodné a jejich 

použitím dosáhneme co nejpřesnějších výsledků. 

Pro svoji práci jsem zvolil postup pomocí tří analýz. První bude metodou 

brainstormingu provedena identifikační analýza „What-if“, při které budou za pomoci 

skupiny sestaveny možné scénáře. Tyto scénáře budou následně přeneseny 

do semikvantitativní metody FMEA, kde bude obodován výskyt, význam 

a pravděpodobnost průběhu jednotlivých scénářů. Díky tomuto bodování budou získány 

hodnoty pro následující seřazení podle významnosti. Posledním krokem pro vyhodnocení 

nejkritičtějších scénářů bude sestavení CCA diagramů. Všechny uvedené metody budou 

provedeny zvlášť pro řidiče a zvlášť pro stopující osobu. 

7.1 Analýza scénářů hrozících stopaři 

V následující kapitole aplikuji výše zmíněné analýzy na scénář zastavení vozidla 

stopařem. Pomocí těchto analýz poukáži na nejrizikovější scénáře s největší 

pravděpodobností vzniku.  

7.1.1 Identifikace scénářů metodou „What-if“  

Jak už napovídá samotný název, jedná se o analýzu toho, co se stane když. Jinak 

řečeno, jde o postup hledání dopadů vybraných situací. Metodou brainstormingu je míněna 

spontánní diskuze, ve které skupina lidí klade otázky, případně tvoří úvahy o možných 

dopadech [3]. Výsledek metody ilustruje následující obrázek (viz Obr. 17). 
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Obr. 17 Analýza rizik pomocí metodiky „What-if“ 
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7.1.2 Analýza příčin a následků rizik metodou FMEA  

Tato metoda sestavuje tabulku příčin a následků řešené problematiky. Název 

metody FMEA vychází z anglického „Failure Mode and Effect Analysis“. Pomocí této 

metody lze identifikovat jednoduché příčiny vedoucí ke vzniku události. Metodu může 

provádět jeden analytik, přičemž jeho práce by následně měla být zkontrolována jiným. 

Výsledek metody je systematický kvantitativní seznam, který zahrnuje i odhad 

nejzávažnějších případů s největšími následky. Tabulka, která obsahuje výstupy, je 

doplněna doporučením pro zlepšení [3], [23]: 

R – Rizikové prioritní číslo; 

V – Význam (dopad); 

P – Pravděpodobnost výskytu problému; 

O – Pravděpodobnost odhalení. 

Uvedené parametry používané pro výpočet a jejich možná hodnota s popisem je 

uvedena (viz Tab. 1). 

 

Tab. 1 Parametry pro výpočet rizika metody FMEA 

V Význam P Výskyt O 
Pravděpodobnost 

odhalení 

1 Sotva postřehnutelný 1 Nepravděpodobný 1 Vysoká 

2–3 Bezvýznamný 2–3 Velmi malý 2–5 Mírná 

4–6 Středně významný 4–6 Malý 6–8 Malá 

7–8 Závažný 7–8 Mírný 9 Velmi malá 

9–10 Mimořádně závažný 9–10 Vysoký 10 Nepravděpodobná 

 

V Tab. 2 jsou uvedeny možné scénáře, které hrozí stopaři, získané pomocí metody 

„What-if“. U rizik jsou uvedeny možné příčiny a jejich následky. Dalším krokem bylo 

přiřazení ohodnocení jednotlivých parametrů V, P, O ke každému riziku. Přidělené 

parametry byly použity pro výpočet parametru R: 

𝑅 = 𝑉 ∙ 𝑃 ∙ 𝑂            (1) 
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Tab. 2 Rizika, příčiny, následky a míra rizika stopaře 

Číslo 

scénáře 
Identifikace scénáře Příčina scénáře 

Následek 

scénáře 
V P O R 

1 Nezvládnutí řízení 

Požití návykových 

nebo psychotropních 

látek Dopravní 

nehoda 

7 6 4 168 

2 Skryté závady Špatný technický 

stav vozu 

7 4 8 243 

3 Viditelné poškození 8 6 2 88 

4 Vyhrožování/Vydírání Zlý úmysl Krádež 7 6 6 266 

5 Pokus o vraždu 

Psychická porucha 

Vražda 9 4 7 251 

6 
Pokus o pohlavní 

zneužití 
Znásilnění 9 8 7 460 

7 Pokus o únos Únos 8 4 7 197 

8 Ublížení na zdraví 
Ublížení 

na zdraví 
8 6 9 409 

 

Jako další krok této metody využiji Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

k seřazení scénářů od nejrizikovějších k nejméně rizikovým. Paretův princip říká, že 80 % 

všeho majetku patří 20 % veškerých lidí. V našem případě bude upraven v tom smyslu, že 

80 % následků je způsobeno 20 % všech příčin. V rámci bezpečnosti při autostopu to 

znamená, že ke zvýšení bezpečnosti musíme vyřešit 80 % z možných rizik.  

K sestavení Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou musíme vytvořit histogram četností, 

kde vypočítáme kumulativní a relativní kumulativní četnost. V následující Tab. 3 byly 

seřazeny jednotlivé scénáře od největšího rizikového čísla po nejmenší a následně pomocí 

rovnice (2) a (3) vypočítány četnosti [23]: 

𝑁𝑖 = ∑ 𝑛𝑘 = (𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + ⋯ + 𝑛𝑖
𝑖
𝑘=𝑖     (2) 

𝐹𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
∙ 100 [%]            (3) 

Ni – kumulativní četnost daného rizika 

n1 … ni – hodnota daného rizika 

Fi – relativní kumulativní četnost daného rizika 

N – kumulativní četnost všech hodnot daných rizik 
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Tab. 3 Kumulativní a relativní kumulativní četnost rizika R stopaře 

Číslo 

scénáře 
Identifikace scénáře R 

Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R v % 

6 Pokus o pohlavní zneužití 460 460 22 

8 Ublížení na zdraví 409 869 42 

4 Vyhrožování/Vydírání 266 1135 55 

5 Pokus o vraždu 251 1386 67 

2 Skryté závady 243 1629 78 

7 Pokus o únos 197 1826 88 

1 Nezvládnutí řízení 168 1994 96 

3 Viditelné poškození 88 2082 100 

 

Posledním krokem bylo vytvoření grafu. V grafu (viz Obr. 18), který je 

zpřehledněn doplněnou červenou čarou, je patrné, že rozdělením pomocí principu 80/20 

byly vyčleněny jako nejrizikovější scénáře 6, 8, 4, 5 a částečně 2 (seřazeno podle 

parametru R – rizikovosti). Z toho důvodu budou tyto scénáře využity při návrhu opatření 

ke snížení jejich rizika. 

 

 

Obr. 18 Graf Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou  
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7.1.3  Analýza příčin a následků rizik metodou CCA  

Metoda využívá spojení Analýzy stromem poruch (dále jen FTA) a Analýzy 

stromem událostí (dále jen ETA). Jejím komunikačním nástrojem je diagram zobrazující 

vztah mezi následky a základními příčinami. Tato metoda se využívá u jednoduchých 

případů, kdy diagram zahrnuje výsledky analýz FTA a ETA. Výsledek obsahuje popis 

potencionálních scénářů. 

FTA patří k deduktivním metodám, v našem případě hledá jednotlivé scénáře 

a určuje jejich příčiny. Je graficky zpracovávána do diagramu, kde vzniká model 

kombinací různých scénářů směřující k vrcholovému scénáři. Je vhodná i pro rozsáhlé 

systémy, kde dokáže stanovit i nejmenší scénáře. Systém analýzy je založen na Booleovské 

algebře, která využívá logická hradla „a“, „nebo“ a jiné při vyhledávání jednotlivých 

scénářů vedoucích k vrcholovému scénáři. Výsledek tvoří diagram obsahující jednotlivé 

scénáře s kvantitativně přiřazenými pravděpodobnostmi. 

ETA graficky znázorňuje možné výsledky scénářů vyplývající z vrcholového. 

Výsledek tvoří sekvence vedoucí k vrcholovému scénáři. Sekvence je možné převést 

do modelu stromu poruch a kvantitativně hodnotit. Výsledek pravděpodobností je dán 

součinem pravděpodobností jednotlivých větví. 

Pro větší přehled je dobré poukázat na rozdíl mezi analýzou FTA a ETA. Metoda 

FTA postupuje od vrcholového scénáře k jednotlivým příčinám, ke kterým je možné 

přiřadit pravděpodobnosti, a vyhledává základní příčinu. Oproti tomu metoda ETA nehledá 

příčiny, ale uvažuje nad dalším rozvojem scénáře a tím nám poskytuje větší přehled 

o možných následcích událostí [3]. 
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Obr. 19 Diagram metody CCA spojením diagramů FTA a ETA 
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7.2 Analýza scénářů hrozících řidiči vozidla 

Tato kapitola je zaměřena na vyhledání scénářů hrozících řidiči vozidla. Stejně jako 

v předešlé kapitole budou aplikovány tři analýzy. První analýzou bude metoda „What-if“ 

pro uřčení možných scénářů a následně analýzy FMEA a CCA pro vyhledání rizikových 

scénářů s největší pravděpodobností vzniku. 

7.2.1 Identifikace scénářů metodou „What-if“ 

Prvním krokem bylo opět sestrojení diagramu pomocí analýzy „What-if“ za využití 

metody brainstormingu. Popis Analýzy (viz oddíl 7.1.1). Analýza poukáže na možné 

scénáře, které budou dále řešeny v následujících metodách (viz Obr. 20). 
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Obr. 20 Analýza rizik pomocí metodiky „What-if“ 
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7.2.2 Analýza příčin a následků rizik metodou FMEA  

Následuje vyhodnocení míry rizika jednotlivých scénářů z analýzy „What-if“. 

Popis metody a postup výpočtu rizikového čísla (viz oddíl 7.1.2). Jednotlivé scénáře 

s dosazenými parametry a vypočítaným rizikovým číslem (viz Tab. 4). 

 

Tab. 4 Rizika, příčiny, následky a míra rizika řidiče 

Číslo 

scénáře 
Identifikace scénáře Příčina scénáře 

Následek 

scénáře 
V P O R 

1 Vyhrožování/Vydírání Zlý úmysl Krádež 7 8 6 372 

2 Pokus o vraždu 

Psychická porucha 

Vražda 9 5 8 400 

3 
Pokus o pohlavní 

zneužití 
Znásilnění 9 5 9 376 

4 Pokus o únos Únos 8 5 7 262 

5 Ublížení na zdraví 
Ublížení 

na zdraví 
7 7 8 389 

 

V následující tabulce jsou seřazeny jednotlivé scénáře podle velikosti rizikového 

čísla od největšího po nejmenší. K jednotlivým scénářům byla dopočítána kumulativní 

a relativní kumulativní četnost pro sestrojení Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. 

 

Tab. 5 Kumulativní a relativní kumulativní četnost rizika R řidiče 

Číslo 

scénáře 
Identifikace scénáře R 

Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R v % 

2 Pokus o vraždu 400 372 21 

5 Ublížení na zdraví 389 761 43 

3 Pokus o pohlavní zneužití 376 1137 64 

1 Vyhrožování/Vydírání 372 1509 85 

4 Pokus o únos 262 1771 100 

 

Z vypočítaných dat byl sestrojen graf (viz Obr. 21), který bal pro zpřehlednění 

principu 80/20 doplněn červenou čarou. Z grafu vyplývá, že nejrizikovějšími scénáři jsou 

scénář 2, 5, 3 a 1 (seřazeno podle parametru R – rizikovosti). Tyto scénáře budou využity 

při návrhu opatření ke snížení jejich rizika. 
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Obr. 21 Graf Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou  

 

7.2.3 Analýza příčin a následků rizik metodou CCA  

Pro lepší přehled a popis jednotlivých scénářů s pravděpodobností byl vytvořen 

diagram analýzy CCA tvořený spojením analýz FTA a ETA. Metoda CCA je popsána (viz 

oddíl 7.1.3).  
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Obr. 22 Diagram metody CCA spojením diagramů FTA a ETA  
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8 Návrh opatření ke zvýšení bezpečnosti a anti-konfliktního 

jednání 

Z provedených analýz vyplývají jako nejrizikovější scénáře shodné pro řidiče 

i stopaře pokus o vraždu, ublížení na zdraví, pokus o pohlavní zneužití, vyhrožování, 

vydírání a pro stopaře ještě navíc dopravní nehoda vinou skryté závady. Těmito scénáři se 

proto budu dále zabývat a navrhnu opatření ke snížení rizika jejich vzniku. 

Jako první by si měl každý promyslet, zda je opravdu nutné využít jako způsob 

přepravy autostop. Tedy jestli není možnost využít některý z jiných druhů dopravy, 

například hromadnou, který bude sice dražší, ale s nižším rizikem. Pokud přece jen 

zvolíme přepravu autostopem, navrhuji následující opatření. 

8.1 Opatření před nastoupením do vozidla 

Při zvolení autostopu jako možnosti přepravy bychom měli dát někomu vědět, co 

máme v úmyslu a odkud kam pojedeme. Každý by měl dále volit vhodná místa 

pro stopovaní, pokud možno nestopovat ve tmě a na místech, kde je stopování zákonem 

zakázáno, jako stopování na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Jak u stopování 

v noci, tak na nepřehledných úsecích, dálnicích a silnicích pro motorová vozidla hrozí 

ohrožení vlastního zdraví a způsobení dopravní nehody. Naopak stopování za světla 

a na přehledných úsecích poskytuje výhodu řidiči, který má možnost posoudit stopaře 

a zvolit vhodné místo k zastavení. Pro stopaře světlo poskytuje výhodu v možnosti 

posouzení vozidla a řidiče. V obou případech můžeme zjistit, zda není řidič nebo stopař 

pod vlivem nějaké návykové nebo psychotropní látky. Ženy by měly volit vhodné 

oblečení, které nebude provokativní, ideálně necestovat autostopem samotné a nenasedat 

do vozidel, ve kterých se nachází větší počet osob, jelikož případná sebeobrana proti 

skupině je obtížná. Obezřetnost je v daném případě na místě a pokud je osoba vybavena 

osobním ochranným prostředkem, je lepší si jej nachystat tak, aby byl snadno dostupný 

[11], [15].  
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8.2 Opatření při nastupování a uvnitř vozidla  

Vzhledem k tomu, že ve většině případů potkáváme stopaře u cesty s cedulí, kam 

mají namířeno, tak se dá předpokládat, že zastavující řidič zná cíl naší cesty. Opačně to 

ovšem neplatí. Nevíme, jestli řidič míří do stejného cíle jako my nebo tím místem projíždí, 

případně nás chce jen popovézt kousek blíže k cíli. Z toho důvodu by první otázka, kterou 

bychom měli položit řidiči, měla směřovat k cíli jeho cesty a kam až nás odveze. A to 

z důvodu zjištění, zda nás doveze až do cíle nebo nás popoveze jen na místo, které sice 

bude blíže cíli, ale už nemusí být tak příhodné ke stopování a hrozilo by nám, že tam 

uvázneme. Vzhledem k bezpečnosti automobilů je dobré promyslet, zda se posadíme 

dopředu nebo dozadu. Pokud je to možné, je lepší posadit se dopředu na místo spolujezdce, 

kde máme lepší rozhled z vozu, lépe vidíme na řidiče (z pohledu řidiče vidíme na stopaře) 

a v případě nutnosti dosáhne na všechny zmíněné možnosti zastavení vozu. Pokud si 

nemůžeme vybrat a musíme se usadit na zadní sedačky, dostáváme se do jisté nevýhody. 

Máme snížený výhled z vozu, špatný dosah na řízení a zadní dveře automobilu jsou 

opatřeny dětskou pojistkou, která po mechanické nebo elektronické aktivaci zamezuje 

otevření dveří zevnitř vozu. Výrobci automobilů se v provedení a umístění pojistky liší, ale 

určitě nebude na škodu po otevření dveří přejet pohledem okolí mechanismu zavírání dveří 

na dveřích i karoserii vozu. Pokud je vozidlo opatřeno mechanickou dětskou pojistkou, 

bude v uvedeném prostoru. Ve většině případů se u mechanické pojistky setkáme 

s klíčovou dírkou nebo posuvným spínačem, u kterého je znázorněna šipka s nápisem, zda 

je pojistka aktivována nebo není. Pokud bude aktivovaná a do vozidla se zavřeme, musí 

nám následně někdo otevřít zvenčí.  

V ideálním případě, ať se rozhodneme posadit na kterékoliv místo, je vhodné 

poprosit řidiče, zda by vám mohl otevřít dveře. Tím si ověříme funkčnost dveří. Pokud 

řidič odmítne nebo bude reagovat podezřele, je vhodnější poděkovat a zkusit šanci 

u někoho jiného. V některých materiálech je možné narazit na radu, která říká, že vhodné 

nasednout a nedovřít dveře s tím, že řidič je bude nucen zavřít sám. Tuto variantu 

vzhledem k fungování zámku dveří v žádném případě nedoporučuji. Pokud bude klika 

uvnitř vozu vyřazena z funkce, sami se ve voze uvězníme, protože ani v první nedovřené 

poloze zámku nepůjdou dveře otevřít a my můžeme maximálně čekat, co se bude dít.  
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Pokud stopující osoba vlastní mobilní telefon, je dobré mít ho u sebe 

a po nastoupení do vozu poslat někomu zprávou SMS odkud a kam jedeme, do jaké značky 

automobilu nastupujeme, jaká je jeho státní poznávací značka a jakékoliv viditelné znaky 

na vozidle pro lepší identifikaci, např. barvu vozidla, nálepky a vše ostatní, co nás při 

pohledu na vozidlo zaujalo.  

Pokud stopař nastoupí, dochází ke komunikaci a vzájemné interakci, ve které je 

možné sledovat určité varovné signály o tom, že je něco v nepořádku. V komunikaci se 

doporučuje vyhnout se tématům, která by mohla směřovat k intimnostem a sexuálním 

narážkám. Ohledně chování řidiče i stopaře můžeme jako příklad uvést osahávání nebo 

může v průběhu jízdy dojít k výrazné změně vyjadřování. Jestliže k něčemu takovému 

dojde, je vhodné upozornit na to, že tato komunikace a chování je nevhodné a nepříjemné. 

Pokud se jedná o nevhodné chování ze strany řidiče, požádejte jej, aby toho nechal 

a umožnil vám vystoupení z vozu na nejbližším vhodném místě. Pokud se takového 

jednání dopouští stopující osoba, doporučuji tuto osobu na nejbližším vhodném místě 

vyložit.  

Další možnou situací je to, že řidič nemluví vůbec. Taková situace budí pozornost, 

tedy proč někdo hledá společnost, když potom nemluví. V takové situaci nevíme, jestli si 

něco plánuje nebo se jen jedná o zamlklého člověka. Podezřelé se může zdát i použití věty 

stylu „Nebojte se, já vám nic neudělám.“ Člověk, který vám nechce nic udělat, nemá 

zapotřebí vás o tom informovat [11], [15]. 

 

  

Obr. 23 Možné typy dětských pojistek dveří 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zaměřuje na autostop a rizika spojená s využíváním tohoto 

druhu přepravy. V dnešní době je taková přeprava hojně využívána převážně mladými 

lidmi, a to nejen vnitrostátně, ale i jako způsob trávení dovolené. Vzhledem k hrozbám, 

které tento způsob cestování přináší, je důležité se danou problematikou zabývat  

a upozornit na nebezpečí spojená s autostopem. 

Cílem diplomové práce bylo definovat systém anti-konfliktního jednání a obrany, 

jak ze strany řidiče vozidla, tak i stopující osoby. Pro navrhnutí vhodného anti-konfliktního 

jednání a sebeobrany bylo nutné analyzovat rizika, která mohou nastat, a na základě této 

analýzy vytipovat pachatele, kteří takové činy páchají. Pro získání potřebných dat byly 

vyžádány statistiky PČR za období 2006–2016, které s daným tématem souvisí. Vyžádaná 

data poskytují náhled na množství nahlášených trestných činů a obsahují dělení dle 

skutkové podstaty. Tato data byla využita i při sestavování analýz rizik, kde doplnila 

možné scénáře získané brainstormingem. Z použitých analýz vyplývá, že nejrizikovějšími 

scénáři jsou pokus o vraždu, ublížení na zdraví, pokus o pohlavní zneužití, vyhrožování, 

vydírání a pro stopaře ještě navíc dopravní nehoda vinou skryté závady. Vzhledem k tomu, 

že profilování pachatelů neprobíhá u všech spáchaných trestných činů, jsou  

v diplomové práci popsány pouze psychologické profily vrahů a sexuálních násilníků.  

Na základě zjištěných rizikových scénářů bylo navrženo anti-konfliktní jednání, 

které poukazuje na možné náznaky hrozícího nebezpečí. Součástí anti-konfliktního jednání 

je také výběr vhodného místa k sezení nebo vyhýbání se komunikaci o nevhodných 

tématech a provokativnímu oblečení.  

Jako možné způsoby sebeobrany byly navrženy technické prostředky osobní 

ochrany a sebeobrana za využití vlastní síly. Technické prostředky osobní ochrany jsou 

zvoleny dle možnosti použití ve stísněném prostoru automobilu a jedná se o obranný sprej, 

elektrický paralyzér, intenzivní svítilnu a osobní alarm. Vzhledem k vysokému účinku je 

z uvedených prostředků nejvhodnější elektrický paralyzér. V případě obranného spreje je 

potřeba správně zvolit jeho typ, při špatné volbě, například aerosolového, bude mít použití 

ve vozidle nežádoucí účinky i na bránící se osobu. Intenzivní svítilna a osobní alarm 

nezneškodní útočníka, ale jejich použití může poskytnout čas k promyšlení další obrany. 
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Při využívání vlastní síly bylo poukázáno na citlivé oblasti lidské těla od pasu nahoru se 

stručným popisem, co může do nich vedený úder způsobit. 

 Tato diplomová práce může poskytnout základní rady, jak se chovat a co mít u 

sebe, v případě využívání autostopu. Anti-konfliktní jednání navržené v práci pak může 

pomoci ke snížení nebezpečí. 
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