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SOUČASNÝ STAV ZNALECKÉ ČINNOSTI V ČR V ROCE 2013 

ACTUAL STATE OF EXPERT ACTIVITIES IN THE CZECH REPUBLIC IN 2013 

Albert Bradáč
1
, Petr Daňhel

2
 

ABSTRAKT: 

V příspěvku je analyzován současný stav znalecké činnosti a počty znalců a znaleckých ústavů 

v ČR. 

ABSTRACT: 

Actual state of expert activities is analyzed in this contribution and numbers of experts and 

expert institutions in the Czech Republic. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

znalec, znalecký ústav 

KEYWORDS: 

expert, expert institute 

1 POČTY ZNALCŮ A ZNALECKÝCH ÚSTAVŮ V ČR 

V současné době je v ČR zapsáno v seznamech celkem 10 015 znalců - fyzických osob 

(z toho 2 982 znalců, což je cca 1/3 z celkového počtu, se věnuje odvětví Ceny a odhady 

nemovitostí v oboru Ekonomika), 145 znaleckých ústavů prvního oddílu (ústavy 

specializované na znaleckou činnost; v roce 2011 jich bylo 158) a 213 ústavů druhého oddílu 

(vědecké ústavy, vysoké školy ap.; v roce 2011: 256). V tabulce č. 1 jsou uvedeny 

podrobnější počty dle jednotlivých oborů, v některých případech i specializací, v tabulce č. 2 

je přehled ústavů. 

Pro názornější představu je tabulka č. 1 doplněna grafy na obrázcích č. 1 a 2, jež zachycující 

počty znalců od roku 2007, a síťovým grafem na obrázku č. 3, porovnávajícím procentuální 

nárůst počtu znalců za poslední roky ve vybraných oborech a odvětvích. 

                                                 

1)
 Albert Bradáč, Prof. Ing. DrSc. – Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Údolní 244/53, budova U2, 602 00 

Brno, e-mail: albert.bradac@usi.vutbr.cz (část 3) 

2)
 Petr Daňhel, Ing. – Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Údolní 244/53, budova U2, 602 00 Brno, e-mail: 

petr.danhel@usi.vutbr.cz (část 1 a 2) 
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Tabulka č. 1 – Počty znalců dle oborů v ČR k 4. 1. 2013 a porovnání s roky 2007 až 2012 

Table No. 1– Quantity of experts from fields in Czech Republic on 4th January 2013 and 

comparison with the years from 2007 to 2012 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celkem znalců (fyzických osob) 10 992 10 791 10 627 10 377 10 158 100 15 

Celkem oborů 49 
 

Č. Základní obor Odvětví 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mezi-

roční 

nárůst 

2011-

2012 

Roční 

nárůst 

[%] 

Nárůst 

od r. 

2007 

Nárůst 

od r. 

2007 

[%] 

1 Bezpečnost práce - 135 134 120 134 130 126 -4 -3,1 -9 -6,7 

2 Čistota ovzduší - 54 52 44 44 43 41 -2 -4,7 -13 -24,1 

3 Doprava - 413 417 403 391 387 379 -8 -2,1 -34 -8,2 

   
Doprava 

silniční 
359 363 352 344 341 333 -8 -2,3 -26 -7,2 

   
Doprava 

městská 
271 277 278 274 272 267 -5 -1,8 -4 -1,5 

4 

Drahé kovy a 

kameny 

(zkoušení 

pravosti a 

ryzosti) 

- 44 45 43 42 41 40 -1 -2,4 -4 -9,1 

5 
Dřevo - 

zpracování 
- 61 60 60 57 54 56 2 3,7 -5 -8,2 

6 Ekonomika - 7 361 7 236 7 134 6 991 6 881 6 777 -104 -1,5 -584 -7,9 

   
Ceny a odhady 

nemovitostí 
3 178 3 141 3 100 3 055 3 015 2 982 -33 -1,1 -196 -6,2 

   
Ceny a odhady 

movitých věcí 
126 468 166 169 164 146 -18 -11,0 20 15,9 

   

Ceny a odhady 

motorových 

vozidel 

521 517 942 925 922 888 -34 -3,7 367 70,4 

   
Ceny a odhady 

strojů 
520 492 491 491 490 481 -9 -1,8 -39 -7,5 

   
Ceny a odhady 

podniků 
120 302 247 264 272 331 59 21,7 211 175,8 

7 Elektronika - 169 160 156 152 146 142 -4 -2,7 -27 -16,0 

8 Elektrotechnika - 245 236 226 216 210 198 -12 -5,7 -47 -19,2 

9 Energetika - 112 111 109 105 104 96 -8 -7,7 -16 -14,3 
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Č. Základní obor Odvětví 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mezi-

roční 

nárůst 

2011-

2012 

Roční 

nárůst 

[%] 

Nárůst 

od r. 

2007 

Nárůst 

od r. 

2007 

[%] 

10 
Geodézie a 

kartografie 
- 59 58 53 54 54 54 0 0,0 -5 -8,5 

11 Hutnictví - 18 18 13 15 14 14 0 0,0 -4 -22,2 

12 Chemie - 89 88 91 86 87 87 0 0,0 -2 -2,2 

13 Jaderná fyzika - 1 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

14 Keramika - 6 6 5 6 6 6 0 0,0 0 0,0 

15 Kriminalistika - 86 90 93 97 102 131 29 28,4 45 52,3 

16 Kybernetika - 140 141 139 142 141 155 14 9,9 15 10,7 

17 
Kůže a kožešiny 

(zpracování) 
- 31 31 26 31 29 29 0 0,0 -2 -6,5 

18 
Lesní 

hospodářství 
- 250 213 214 213 210 206 -4 -1,9 -44 -17,6 

19 Meteorologie - 4 4 4 4 3 3 0 0,0 -1 -25,0 

20 Obaly - 3 2 2 2 3 2 -1 -33,3 -1 -33,3 

21 Ochrana přírody - 176 178 176 179 187 185 -2 -1,1 9 5,1 

22 Paliva - 13 12 10 11 11 11 0 0,0 -2 -15,4 

23 Papír - 4 3 3 2 3 3 0 0,0 -1 -25,0 

24 
Patenty a 

vynálezy 
- 94 91 82 73 68 65 -3 -4,4 -29 -30,9 

25 Písmoznalectví - 20 20 19 22 23 24 1 4,3 4 20,0 

26 Potravinářství - 31 30 28 29 29 31 2 6,9 0 0,0 

27 Požární ochrana - 76 77 73 73 73 73 0 0,0 -3 -3,9 

28 
Právní vztahy k 

cizině 
- 4 5 4 4 4 4 0 0,0 0 0,0 

29 Projektování - 114 111 103 95 88 86 -2 -2,3 -28 -24,6 

30 
Ropa - 

zpracování 
- 1 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

31 Sklo - 6 5 5 7 6 5 -1 -16,7 -1 -16,7 

32 Služby - 16 16 18 18 18 20 2 11,1 4 25,0 

33 Spoje - 32 31 32 29 28 28 0 0,0 -4 -12,5 
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Č. Základní obor Odvětví 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Mezi-

roční 

nárůst 

2011-

2012 

Roční 

nárůst 

[%] 

Nárůst 

od r. 

2007 

Nárůst 

od r. 

2007 

[%] 

34 Sport - 38 41 44 44 45 48 3 6,7 10 26,3 

35 Stavebnictví - 1 829 1 813 1 785 1 698 1 658 1 641 -17 -1,0 -188 -10,3 

36 Strojírenství - 1 096 1 079 1 053 1 011 1 001 966 -35 -3,5 -130 -11,9 

37 
Střelivo a 

výbušniny 
- 63 61 57 52 50 54 4 8,0 -9 -14,3 

38 Školství a kultura - 297 296 291 277 274 276 2 0,7 -21 -7,1 

39 Tabák - 2 3 3 3 5 5 0 0,0 3 150,0 

40 Tarify dopravní - 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

41 
Technické obory 

(různé) 
- 237 229 226 220 214 210 -4 -1,9 -27 -11,4 

42 Těžba - 176 170 169 159 150 148 -2 -1,3 -28 -15,9 

43 Textilie - 27 25 27 26 26 26 0 0,0 -1 -3,7 

44 Tiskařství - 2 2 3 4 5 5 0 0,0 3 150,0 

45 
Umělecká 

řemesla 
- 41 41 40 39 36 34 -2 -5,6 -7 -17,1 

46 
Vodní 

hospodářství 
- 163 159 153 146 143 138 -5 -3,5 -25 -15,3 

47 

Zařízení národní 

obrany a 

bezpečnosti 

- 3 4 4 4 4 4 0 0,0 1 33,3 

48 Zdravotnictví - 1 428 1 413 1 417 1 403 1 361 1 325 -36 -2,6 -103 -7,2 

   
Soudní 

lékařství 
81 84 85 86 85 82 -3 -3,5 1 1,2 

49 Zemědělství - 303 289 286 282 264 259 -5 -1,9 -44 -14,5 

 Celkem subjektů   10 992 10 791 10 627 10 377 10 158 10 015 -143 -1,4 -977 -8,9 
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Obr. 1 – Celkový počet znalců ve vybraných oborech a odvětvích v letech 2007 až 2012 

Fig. 1 – The total number of experts in selected areas from 2007 to 2012 

 

 

Obr. 2 – Celkový počet znalců v letech 2007 až 2012 

Fig. 2 – The total number of experts from 2007 to 2012 

 

 

Obr. 3 – Procentní nárůst znalců ve vybraných oborech a odvětvích od r. 2007 do r. 2012 

Fig. 3 – Percentage increase of experts since 2007 to 2012 
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Tabulka č. 2 – Počty znaleckých ústavů v ČR k 4. 1. 2013 

Table No. 2 – Quantity of expert institutes in Czech Republic on 4th January 2013 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Ústavy I. oddílu (ústavy specializované na znaleckou činnost) 151 157 163 158 145 

Ústavy II. oddílu (vědecké ústavy, vysoké školy ap.) 282 288 279 256 213 

Celkem oborů u znaleckých ústavů (členění odlišné od znalců 

jednotlivých) 
91 92 

 

Ústavy I. oddíl 

Číslo Obor 2008 2009 2010 2011 2012 

Mezi-

roční 

nárůst 

2011 

-2012 

Mezi-

roční 

nárůst 

[%] 

Nárůst 

od r. 

2008 

Nárůst 

od r. 

2008 

[%] 

1 
Aplikace geografie pro potřeby 

obrany státu 
0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

2 Automatizace 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

3 Bezpečnost práce 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

4 Biologie 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

5 Čistota ovzduší 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

6 Doprava 11 10 10 10 7 -3 -30,0 -4 -36,4 

7 
Drahé kovy (zkoušení pravosti a 

ryzosti) 
0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

8 Drahé kovy a kameny 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

9 Dřevařské inženýrství 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

10 Dřevo - zpracování 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

11 Ekologie 0 1 2 2 1 -1 -50,0 1 0,0 

12 Ekonomika 95 101 105 107 101 -6 -5,6 6 6,3 

13 Elektronika 2 2 2 2 1 -1 -50,0 -1 -50,0 

14 Elektrotechnika 3 3 3 3 1 -2 -66,7 -2 -66,7 

15 Energetika 1 1 1 0 0 0 0,0 -1 -100,0 

16 Filatelie 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

17 Fyzika     0 0 0,0   
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Ústavy I. oddíl 

Číslo Obor 2008 2009 2010 2011 2012 

Mezi-

roční 

nárůst 

2011 

-2012 

Mezi-

roční 

nárůst 

[%] 

Nárůst 

od r. 

2008 

Nárůst 

od r. 

2008 

[%] 

18 Geodezie a kartografie 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

19 
Geodezie a kartografie pro potřeby 

obrany státu 
0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

20 Geochemie 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

21 Geologická práce 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

22 Geologie 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

23 Geomatika 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

24 Historie 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

25 Hutnictví 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

26 Hydrologie 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

27 Chemická odvětví různá 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

28 Chemie 2 2 2 1 0 -1 -100,0 -2 -100,0 

29 Informační technologie 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

30 Informatika 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

31 Jaderná fyzika 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

32 Keramika 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

33 Klimatologie 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

34 Koroze a ochrana proti korozi 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

35 Krajinné inženýrství 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

36 Kriminalistika 12 11 11 11 11 0 0,0 -1 -8,3 

37 Kultura 2 2 2 2 2 0 0,0 0 0,0 

38 Kůže a kožešiny (zpracování) 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

39 Kybernetika 2 2 3 3 4 1 33,3 2 100,0 

40 Lesní hospodářství 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

41 Lesní inženýrství 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 
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Ústavy I. oddíl 

Číslo Obor 2008 2009 2010 2011 2012 

Mezi-

roční 

nárůst 

2011 

-2012 

Mezi-

roční 

nárůst 

[%] 

Nárůst 

od r. 

2008 

Nárůst 

od r. 

2008 

[%] 

42 Matematika 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

43 Meteorologie 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

44 Metrologie 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

45 Obaly 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

46 Ochrana ovzduší 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

47 Ochrana přírody 6 6 6 3 1 -2 -66,7 -5 -83,3 

48 
Ochrana přírody a životního 

prostředí 
0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

49 Paliva 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

50 Papír 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

51 Patenty a vynálezy 3 3 3 3 2 -1 -33,3 -1 -33,3 

52 Pedagogické školství 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

53 Písmoznalectví 3 2 2 1 0 -1 -100,0 -3 -100,0 

54 Polygrafie 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

55 Potravinářství 0 1 1 1 0 -1 -100,0 0 0,0 

56 Požární ochrana 15 15 15 15 11 -4 -26,7 -4 -26,7 

57 Právní vztahy k cizině 0 1 1 1 1 0 0,0 1 0,0 

58 Projektování 3 3 3 4 4 0 0,0 1 33,3 

59 Psychologie 1 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 

60 Pyrotechnika 1 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 

61 Ropa - zpracování 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

62 Sklo 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

63 Služby 1 1 1 1 0 -1 -100,0 -1 -100,0 

64 Sociální vědy 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

65 Spoje 1 1 1 1 0 -1 -100,0 -1 -100,0 
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Ústavy I. oddíl 

Číslo Obor 2008 2009 2010 2011 2012 

Mezi-

roční 

nárůst 

2011 

-2012 

Mezi-

roční 

nárůst 

[%] 

Nárůst 

od r. 

2008 

Nárůst 

od r. 

2008 

[%] 

66 Společensko - vědní školství 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

67 Sport 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

68 Stavebnictví 22 24 26 25 21 -4 -16,0 -1 -4,5 

69 Strojírenství 14 15 15 15 10 -5 -33,3 -4 -28,6 

70 Strojní inženýrství 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

71 Střelivo a výbušniny 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

72 Školství 1 2 2 2 2 0 0,0 1 100,0 

73 Školství a kultura 1 2 2 2 2 0 0,0 1 100,0 

74 Tarify dopravní 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

75 Technické obory (různé) 1 4 4 5 4 -1 -20,0 3 300,0 

76 Telekomunikace 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

77 Telekomunikací a pošt 1 1 1 0 0 0 0,0 -1 -100,0 

78 Teologie 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

79 Textilie 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

80 Těžba 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

81 Tiskařství 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

82 Tlumočnictví 6 6 5 1 0 -1 -100,0 -6 -100,0 

83 Umělecká řemesla 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

84 Umělecké školství 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

85 Veterinární medicína 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

86 Vodní hospodářství 1 1 1 0 0 0 0,0 -1 -100,0 

87 Výpočetní technika 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

88 Výtvarné umění 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

89 
Zařízení národní obrany a 

bezpečnosti 
3 3 3 3 2 -1 -33,3 -1 -33,3 
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Ústavy I. oddíl 

Číslo Obor 2008 2009 2010 2011 2012 

Mezi-

roční 

nárůst 

2011 

-2012 

Mezi-

roční 

nárůst 

[%] 

Nárůst 

od r. 

2008 

Nárůst 

od r. 

2008 

[%] 

90 Zdravotnictví 6 7 7 6 6 0 0,0 0 0,0 

91 
Zdravotnictví - ochrana veřejného 

zdraví 
0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

92 Zemědělství 3 3 3 2 1 -1 -50,0 -2 -66,7 

 Celkem subjektů 151 159 163 158 145 -13 -8,2 -6 -4,0 

 

Ústavy II. oddíl 

Číslo Obor 2008 2009 2010 2011 2012 
Roční 

nárůst 

Roční 

nárůst 

[%] 

Nárůst 

od r. 

2008 

Nárůst 

od r. 

2008 

[%] 

1 
Aplikace geografie pro potřeby 

obrany státu 
0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

2 Automatizace 1 1 1 0 0 0 0,0 -1 -100,0 

3 Bezpečnost práce 5 4 4 5 5 0 0,0 0 0,0 

4 Biologie 2 2 2 2 2 0 0,0 0 0,0 

5 Čistota ovzduší 10 9 9 8 8 0 0,0 -2 -20,0 

6 Doprava 22 21 20 19 12 -7 -36,8 -10 -45,5 

7 
Drahé kovy (zkoušení pravosti a 

ryzosti) 
1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

8 Drahé kovy a kameny 0 1 1 1 1 0 0,0 1 0,0 

9 Dřevařské inženýrství 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

10 Dřevo - zpracování 3 3 3 3 3 0 0,0 0 0,0 

11 Ekologie 2 2 2 2 2 0 0,0 0 0,0 

12 Ekonomika 41 40 40 39 30 -9 -23,1 -11 -26,8 

13 Elektronika 9 9 9 8 4 -4 -50,0 -5 -55,6 

14 Elektrotechnika 15 15 14 10 9 -1 -10,0 -6 -40,0 

15 Energetika 13 13 13 10 5 -5 -50,0 -8 -61,5 

16 Filatelie 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 
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Ústavy II. oddíl 

Číslo Obor 2008 2009 2010 2011 2012 
Roční 

nárůst 

Roční 

nárůst 

[%] 

Nárůst 

od r. 

2008 

Nárůst 

od r. 

2008 

[%] 

17 Fyzika     3 3 0,0   

18 Geodezie a kartografie 5 5 5 5 4 -1 -20,0 -1 -20,0 

19 
Geodezie a kartografie pro potřeby 

obrany státu 
2 2 2 2 1 -1 -50,0 -1 -50,0 

20 Geochemie 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

21 Geologická práce 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

22 Geologie 2 3 3 3 2 -1 -33,3 0 0,0 

23 Geomatika 1 1 1 1 0 -1 -100,0 -1 -100,0 

24 Historie 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

25 Hutnictví 8 6 6 6 3 -3 -50,0 -5 -62,5 

26 Hydrologie 2 2 2 2 1 -1 -50,0 -1 -50,0 

27 Chemická odvětví různá 1 1 1 2 2 0 0,0 1 100,0 

28 Chemie 30 29 29 26 23 -3 -11,5 -7 -23,3 

29 Informační technologie 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

30 Informatika 3 3 3 3 3 0 0,0 0 0,0 

31 Jaderná fyzika 4 4 4 3 2 -1 -33,3 -2 -50,0 

32 Keramika 3 3 3 3 2 -1 -33,3 -1 -33,3 

33 Klimatologie 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

34 Koroze a ochrana proti korozi 1 1 1 2 2 0 0,0 1 100,0 

35 Krajinné inženýrství 1 1 1 2 2 0 0,0 1 100,0 

36 Kriminalistika 1 4 4 5 5 0 0,0 4 400,0 

37 Kultura 27 28 27 25 25 0 0,0 -2 -7,4 

38 Kůže a kožešiny (zpracování) 2 2 2 2 2 0 0,0 0 0,0 

39 Kybernetika 15 15 14 10 7 -3 -30,0 -8 -53,3 

40 Lesní hospodářství 6 6 6 6 6 0 0,0 0 0,0 

41 Lesní inženýrství 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 
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Ústavy II. oddíl 

Číslo Obor 2008 2009 2010 2011 2012 
Roční 

nárůst 

Roční 

nárůst 

[%] 

Nárůst 

od r. 

2008 

Nárůst 

od r. 

2008 

[%] 

42 Matematika 1 1 1 1 0 -1 -100,0 -1 -100,0 

43 Meteorologie 4 4 4 2 2 0 0,0 -2 -50,0 

44 Metrologie 1 1 1 1 2 1 100,0 1 100,0 

45 Obaly 2 2 2 2 2 0 0,0 0 0,0 

46 Ochrana ovzduší 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

47 Ochrana přírody 21 21 21 22 17 -5 -22,7 -4 -19,0 

48 
Ochrana přírody a životního 

prostředí 
1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

49 Paliva 5 4 4 4 2 -2 -50,0 -3 -60,0 

50 Papír 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

51 Patenty a vynálezy 2 2 2 2 2 0 0,0 0 0,0 

52 Pedagogické školství 2 2 2 2 2 0 0,0 0 0,0 

53 Písmoznalectví 2 3 3 2 2 0 0,0 0 0,0 

54 Polygrafie 1 1 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 

55 Potravinářství 9 9 9 9 8 -1 -11,1 -1 -11,1 

56 Požární ochrana 3 3 3 3 3 0 0,0 0 0,0 

57 Právní vztahy k cizině 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

58 Projektování 13 10 9 9 5 -4 -44,4 -8 -61,5 

59 Psychologie 2 3 3 3 3 0 0,0 1 50,0 

60 Pyrotechnika 2 1 1 1 1 0 0,0 -1 -50,0 

61 Ropa - zpracování 2 2 1 1 1 0 0,0 -1 -50,0 

62 Sklo 2 2 2 2 1 -1 -50,0 -1 -50,0 

63 Služby 4 4 4 4 4 0 0,0 0 0,0 

64 Sociální vědy 1 3 3 4 4 0 0,0 3 300,0 

65 Spoje 7 7 7 6 5 -1 -16,7 -2 -28,6 

66 Společensko - vědní školství 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 
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Ústavy II. oddíl 

Číslo Obor 2008 2009 2010 2011 2012 
Roční 

nárůst 

Roční 

nárůst 

[%] 

Nárůst 

od r. 

2008 

Nárůst 

od r. 

2008 

[%] 

67 Sport 7 7 7 7 6 -1 -14,3 -1 -14,3 

68 Stavebnictví 27 25 24 23 14 -9 -39,1 -13 -48,1 

69 Strojírenství 29 26 26 24 19 -5 -20,8 -10 -34,5 

70 Strojní inženýrství 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

71 Střelivo a výbušniny 4 4 4 3 3 0 0,0 -1 -25,0 

72 Školství 36 37 36 32 31 -1 -3,1 -5 -13,9 

73 Školství a kultura 15 16 16 15 16 1 6,7 1 6,7 

74 Tarify dopravní 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

75 Technické obory (různé) 9 16 16 14 12 -2 -14,3 3 33,3 

76 Telekomunikace 1 1 1 0 0 0 0,0 -1 -100,0 

77 Telekomunikací a pošt 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0,0 

78 Teologie 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

79 Textilie 8 7 6 5 4 -1 -20,0 -4 -50,0 

80 Těžba 7 8 8 7 5 -2 -28,6 -2 -28,6 

81 Tiskařství 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

82 Tlumočnictví 0 0 0 3 2 -1 -33,3 2 0,0 

83 Umělecká řemesla 3 3 3 3 3 0 0,0 0 0,0 

84 Umělecké školství 5 5 4 4 4 0 0,0 -1 -20,0 

85 Veterinární medicína 2 2 2 2 2 0 0,0 0 0,0 

86 Vodní hospodářství 15 16 16 15 10 -5 -33,3 -5 -33,3 

87 Výpočetní technika 1 1 1 0 0 0 0,0 -1 -100,0 

88 Výtvarné umění 1 1 1 1 1 0 0,0 0 0,0 

89 
Zařízení národní obrany a 

bezpečnosti 
3 3 3 2 1 -1 -50,0 -2 -66,7 

90 Zdravotnictví 72 70 69 63 52 -11 -17,5 -20 -27,8 

91 Zdravotnictví - ochrana veřejného 15 16 15 12 5 -7 -58,3 -10 -66,7 
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Ústavy II. oddíl 

Číslo Obor 2008 2009 2010 2011 2012 
Roční 

nárůst 

Roční 

nárůst 

[%] 

Nárůst 

od r. 

2008 

Nárůst 

od r. 

2008 

[%] 

zdraví 

92 Zemědělství 40 40 40 34 31 -3 -8,8 -9 -22,5 

 Celkem subjektů 282 284 279 256 213 -43 -16,8 -69 -24,5 

 

 

Obr. 4 – Celkový počet znaleckých ústavů I. oddílu v letech 2008 až 2012 

Fig. 4 – The total number of expert institutes in the 1st section from 2008 to 2012 

 

 

Obr. 5 – Celkový počet znaleckých ústavů II. oddílu v letech 2008 až 2012 

Fig. 5 – The total number of expert institutes in the 2nd section from 2008 to 2012 

2008; 282 2009; 284 
2010; 279 

2011; 256 
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Obr. 6 – Procentní nárůst znaleckých ústavů I. oddílu ve vybraných oborech v letech 2008 

až 2012 

Fig. 6 – Percentage increase of expert institutes in the 1st section from 2008 to 2012 

 

 

Obr. 7 – Procentní nárůst znaleckých ústavů II. oddílu ve vybraných oborech v letech 2008 

až 2012 

Fig. 7 – Percentage increase of expert institutes in the 2nd section from 2008 to 2012 

2 ANALÝZA POČTU ZNALCŮ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH 

Obrázky 4 až 10 graficky znázorňují průměrné počty znalců, celkem a ve vybraných oborech 

a odvětvích, v jednotlivých krajích v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Data jsou platná 

k 4. 1. 2013. 

 

Obr. 8 – Počet obyvatel v jednotlivých krasjích  

Fig. 8 – Number of inhabitants in different regions 
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Obr. 9 – Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel v jednotlivých krajích - všechny 

znalecké obory celkem 

Fig. 9 – Average number of experts per one hundred thousand inhabitants in different 

regions - all expert fields in total 

 

Obr. 10 – Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel v jednotlivých krajích  

- oceňování nemovitostí 

Fig. 10 – Average number of experts per one hundred thousand inhabitants in different 

regions - property valuation 

 

Obr. 11 – Podíl znalců zabývajících se oceňováním nemovitostí v jednotlivých krajích 

Fig. 11 – Share of experts deal with property valuation in different regions 
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Obr. 12 – Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel v jednotlivých krajích – stavebnictví 

Fig. 12 – Average number of experts per one hundred thousand inhabitants in different 

regions - construction) 

 

Obr. 13 – Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel v jednotlivých krajích - oceňování 

podniků 

Fig. 13 – Average number of experts per one hundred thousand inhabitants in different 

regions - business valuation) 

 

Obr. 14 – Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel v jednotlivých krajích - doprava 

silniční 

Fig. 14 – Average number of experts per one hundred thousand inhabitants in different 

regions - road transport) 
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3 NOVINKY V ROCE 2012 

V oblasti výkonu znalecké činnosti zde zásadní byla novela č. 444/2012 Sb. zákona 

č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, s účinností od 1.1.2012, s následujícími změnami: 

3.1 Změny zákona č. 36/1967 Sb. 

3.1.1 Změny formální 

Po formální stránce došlo k odstranění zastaralých pojmů a k dalším změnám v souvislosti 

s členstvím ČR v EU a ke změnám státního uspořádání: 

 pojem „státní orgán“ byl nahrazen pojmem „orgán veřejné moci“, 

 byly odstraněny pasáže týkající se zrušené hospodářské arbitráže a Pověřenectva 

Slovenské národní rady, 

 byl dán důraz na výjimečnost znalecké činnosti (nikdo jiný pod značnou sankcí nesmí 

znaleckou činnost vykonávat než znalci a znalecké ústavy), 

 občanství ČR jako podmínka jmenování znalce bylo doplněno občanstvím členské země 

EU, případně jiné země, pokud bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR, 

 znalecký deník je možno vést v listinné nebo elektronické formě (elektronická forma 

bude upravena vyhláškou). 

3.1.2 Změny týkající se jednotlivých jmenovaných znalců 

U jednotlivých znalců došlo zejména k následujícím změnám: 

 pro jmenování byly stanoveny další tři podmínky: 

- je způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; 

- je bezúhonný; podmínku bezúhonnosti nesplňuje fyzická osoba, která byla 

pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin 

spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce (tlumočníka), pokud se na ni 

nehledí, jako by nebyla odsouzena; 

- nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců pro porušení povinností 

podle tohoto zákona, 

 návrh na jmenování mohou podat i občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti 

nebo nadace, jestliže to vyplývá z předmětu jejich činnosti, 

 k povinnosti znalce vykonávat svou činnost řádně a ve stanovené lhůtě přibyla i 

povinnost vykonávat ji v oboru a odvětví, pro které byli jmenováni, 

 přibyla povinnost státního orgánu předchozího projednání se znalcem před jeho 

ustanovením k podání znaleckého posudku, 

 přibyla ustanovení o mlčenlivosti, jež doposud byla obsažena jen ve znaleckém slibu. 

Znalec je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v 

souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, i po jejím skončení; to neplatí, použije-li 

informace o těchto skutečnostech přiměřeným způsobem pro vědecké nebo 

vzdělávací účely. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na konzultanty a další osoby, 

které se na znalecké činnosti podílely. O povinnosti mlčenlivosti je znalec povinen 
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tyto osoby písemně poučit. Mlčenlivosti může tyto osoby nebo znalce zprostit orgán 

veřejné moci, který znalce ustanovil, nebo ten, pro nějž znalec znaleckou činnost na 

základě smlouvy vykonal; 

 nově bylo formulováno ustanovení týkající se odměny znalce a náhrady nákladů: 

- Znalec má právo na odměnu. Je-li znalecký posudek zadán orgánem veřejné moci, 

řídí se odměna ustanoveními prováděcího právního předpisu. Odměna se stanoví 

podle množství účelně vynaložené práce; může se přiměřeně krátit, jestliže úkon 

nebyl proveden řádně nebo ve stanovené lhůtě.  

- Není-li znalecký posudek vyžádán orgánem veřejné moci, řídí se smlouvou mezi 

znalcem a osobou, která znalecký posudek objednala.  

- Odměnu a náhradu nákladů při posudku pro orgán veřejné moci je znalec povinen 

vyúčtovat zároveň s podáním posudku. Její výši určí orgán, který ustanovil znalce, a 

to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců od podání posudku. Odměnu a 

náhradu hotových výdajů je třeba uhradit bez zbytečného odkladu po jejich přiznání, 

nejpozději do 30 dnů. 

- Odměna se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je znalec 

povinen z odměny odvést podle zákona o DPH. Dnem zdanitelného plnění je den 

odevzdání znaleckého posudku. 

- Je-li znalecký posudek zadán orgánem veřejné moci, má znalec dále právo na 

náhradu nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti se znaleckým posudkem. 

Není-li znalecký úkon pro orgán veřejné moci a není-li ve smlouvě mezi znalcem a 

osobou, která znalecký posudek zadala, dohodnuto jinak, je v odměně zahrnuta 

i náhrada nákladů. 

 Zcela nové je ustanovení o pozastavení práva vykonávat činnost znalce; ministerstvo 

spravedlnosti nebo předseda krajského soudu může rozhodnout o pozastavení práva 

vykonávat činnost znalce, pokud 

- bylo proti znalci (tlumočníkovi) zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin; 

toto pozastavení končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto trestní 

stíhání končí, 

- bylo zahájeno řízení o způsobilosti znalce k právním úkonům; toto pozastavení 

končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se řízení o způsobilosti znalce 

(tlumočníka) k právním úkonům končí, nebo  

- má na základě pravomocného rozhodnutí nastoupit výkon nepodmíněného trestu 

odnětí svobody  

- o to znalec (tlumočník) z vážných důvodů sám požádá, nejdéle však na 4 roky. 

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 1 nemají odkladný 

účinek. Po dobu pozastavení práva vykonávat činnost znalce (tlumočníka), nesmí znalec 

(tlumočník) vykonávat znaleckou (tlumočnickou) činnost. 

 Nově upraven je zánik práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost. 

Právo vykonávat znaleckou (tlumočnickou) činnost zaniká znalci: 

- smrtí, 

- prohlášením za mrtvého, 
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- zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním 

úkonům,  

- pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením 

za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, 

- pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků nebo 

- na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců podané ministerstvu 

spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu, a to uplynutím kalendářního měsíce, 

ve kterém byla žádost o vyškrtnutí ze seznamu znalců ministerstvu spravedlnosti 

nebo předsedovi krajského soudu doručena. 

- Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu rozhodne o zániku práva 

vykonávat znaleckou činnost, pokud se dodatečně zjistí, že znalec nesplňuje 

některou z podmínek pro jeho jmenování, anebo jestliže tyto podmínky odpadly. 

Ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu může rozhodnout o 

zániku práva vykonávat znaleckou činnost, pokud znalec dlouhodobě nemůže pro 

zdravotní nebo jiné závažné důvody řádně vykonávat svoji činnost a nemá 

pozastavené právo vykonávat činnost znalce, nebo pokud tyto zdravotní nebo jiné 

závažné důvody trvají i po ukončení pozastavení tohoto práva. 

3.1.3 Změny týkající se znaleckých ústavů obecně 

 Nově je upraven § 21, týkající se znaleckých ústavů, přidány jsou §§ 21a a 21b. 

Vyplývá z nich, že: 

- Znaleckými ústavy jsou právnické osoby nebo jejich organizační složky, které jsou 

specializovány na znaleckou činnost a jsou zapsány do seznamu znaleckých ústavů. 

- Seznam znaleckých ústavů vede a o zápisu do něj rozhoduje ministerstvo 

spravedlnosti. 

- Seznam znaleckých ústavů se člení na dva oddíly. Do druhého oddílu seznamu 

znaleckých ústavů se zapisují vysoké školy nebo jejich součásti a veřejné výzkumné 

instituce, případně jiné osoby veřejného práva nebo jejich organizační složky 

vykonávající vědeckovýzkumnou činnost v příslušném oboru. Tyto ústavy jsou 

určeny především pro zpracování znaleckých posudků ve zvlášť obtížných 

případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení. Do prvního oddílu 

seznamu se zapisují ostatní znalecké ústavy podle odstavce 1. 

- Poskytování znalecké činnosti nesmí být v rozporu s povahou právnické osoby nebo 

předmětem její činnosti. 

 Přechodná ustanovení:  

- Znalecký ústav oprávněný k výkonu znalecké činnosti podle dosavadních právních 

předpisů, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nesplňuje podmínky pro zápis 

do seznamu znaleckých ústavů, je oprávněn vykonávat znaleckou činnost po dobu 

jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do jednoho roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona upraví své vnitřní poměry tak, aby splňoval 

podmínky pro zápis do seznamu znaleckých ústavů.  

- Znalecký ústav oprávněný k výkonu znalecké činnosti podle dosavadních právních 

předpisů doloží Ministerstvu spravedlnosti splnění podmínek pro zápis do seznamu 

znaleckých ústavů podle tohoto zákona ve lhůtě do jednoho roku ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 
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3.1.4 Změny týkající se znaleckých ústavů II. oddílu (vysoké školy a výzkumné instituce) 

Pro tyto znalecké ústavy platí dále, že: 

- vysokou školu nebo její součást lze zapsat do seznamu znaleckých ústavů, má-li v 

příslušném nebo příbuzném oboru akreditován doktorský studijní program; 

- orgány veřejné moci mohou požádat znalecké ústavy zapsané v oddílu druhém, aby 

podaly posudek, pouze jde-li o případ zpracování znaleckých posudků ve zvlášť 

obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení. 

3.1.5 Změny týkající se znaleckých ústavů I. oddílu (ostatní znalecké ústavy) 

Zde dále platí, že: 

 žadatele lze zapsat do prvního oddílu seznamu znaleckých ústavů, jen pokud 

- alespoň tři jeho společníci, členové nebo zaměstnanci v pracovním poměru, kteří pro 

něj vykonávají znaleckou činnost, jsou znalci zapsanými pro požadované obory a 

nevykonávají znaleckou činnost v daném oboru v jiném znaleckém ústavu zapsaném 

v prvním oddílu; postačí však, pokud dvě z těchto osob jsou znalci zapsanými pro 

příbuzný obor, a 

- má odpovídající materiální a personální vybavení pro výkon znalecké činnosti. 

- Tyto podmínky musí být splněny pro každý obor, který je předmětem návrhu na 

zápis. 

 Žadatele zapsat nelze, pokud 

- byl v posledních třech letech vyškrtnut ze seznamu znaleckých ústavů, 

- byl jeden z jeho společníků, členů nebo zaměstnanců, který pro žadatele vykonával 

znaleckou činnost, v posledních třech letech vyškrtnut ze seznamu znalců a 

tlumočníků, nebo 

- byl jeden z jeho společníků nebo členů v posledních třech letech vyškrtnut ze 

seznamu znaleckých ústavů. 

 Je-li žadatelem akciová společnost, pak její základní kapitál musí být tvořen akciemi na 

jméno. 

 Je-li žadatel o zápis do prvního oddílu seznamu znaleckých ústavů podnikatelem, musí 

požadovaný rozsah jeho znaleckého oprávnění odpovídat předmětu podnikání (činnosti) 

zapsanému v obchodním nebo jiném rejstříku. Předmět podnikání však nemusí být 

vyjádřen identickými výrazy. 

3.1.6 Správní delikty 

 Nově byly zařazena ustanovení o správních deliktech. Rozlišovány jsou správní 

delikty fyzických a právnických osob.  

 Znalec se dopustí přestupku tím, že 

a) vykoná znaleckou činnost v rozporu s § 8 (řádně, ve stanovené lhůtě, oboru a odvětví, pro 

které byli jmenováni) - pokuta do 100 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu,  

b) vykoná svoji činnost v rozporu s § 10 (je povinen vykonávat svou činnost osobně, může 

přibrat konzultanta) - pokuta do 50 000 Kč, 
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c) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost nebo o této povinnosti nepoučí další osoby, které 

se podílely na znalecké činnosti - pokuta do 100 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu,  

d) podá znalecký posudek ve věci, z níž byl jako znalec vyloučen (podjatost) - pokuta do 

100 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu, 

e) bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký posudek - pokuta do 

100 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu, 

f) opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti na písemný znalecký posudek - pokuta 

do 50 000 Kč, 

g) nevede znalecký deník nebo ho nevede řádně - pokuta do 50 000 Kč, 

h) nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku pro orgán veřejné moci - 

pokuta do 50 000 Kč, 

i) vykonává činnost znalce v době pozastavení práva vykonávat tuto činnost - pokuta do 

100 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu. 

 Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že se neoprávněně vydává za znalce nebo 

znalecký ústav anebo vykonává znaleckou činnost v rozporu s § 2 odst. 1 (pouze znalci a 

zapsaní do seznamu znalců a znalecké ústavy) - pokuta do 200 000 Kč. 

 Při stanovení druhu a výměry sankce za přestupek podle odstavce 3 se přihlédne též ke 

skutečnosti, zda již v minulosti byla znalci (tlumočníkovi) udělena výstraha podle § 25d.  

 Ústav se dopustí správního deliktu tím, že 

a)  vykoná znaleckou činnost v rozporu s § 8 (řádně, ve stanovené lhůtě, oboru a odvětví, pro 

které byli jmenováni) - pokuta do 200 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znaleckých 

ústavů, 

b) vykonává svoji činnost v rozporu s § 10 (je povinen vykonávat svou činnost osobně, může 

přibrat konzultanta) - pokuta do 100 000 Kč,  

c) nepoučí osoby, které se podílely na znalecké činnosti, o povinnosti zachovávat mlčenlivost 

- pokuta do 200 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znaleckých ústavů, 

d) podá znalecký posudek ve věci, z níž byl jako ústav vyloučen - pokuta do 200 000 Kč nebo 

vyškrtnutí ze seznamu znaleckých ústavů, 

e) bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký posudek - pokuta do 200 

000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znaleckých ústavů, 

f) opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti na písemný znalecký posudek - pokuta 

do 100 000 Kč, 

g) nevede znalecký deník nebo ho nevede řádně - pokuta do 100 000 Kč, 

h) nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku - pokuta do 100 000 Kč. 

 Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vykonává znaleckou činnost v 

rozporu s § 2 odst. 1 nebo § 21 (není znaleckým ústavem) - pokuta do 400 000 Kč. 

 Při určení druhu a výměry sankce ústavu nebo právnické osobě se přihlédne k 

závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k 

okolnostem, za nichž byl spáchán, a ke skutečnosti, zda již v minulosti byla ústavu udělena 

výstraha. 
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 Ústav nebo právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že 

vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. 

Společná ustanovení o správních deliktech 

 Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo 

spravedlnosti nebo předseda krajského soudu. 

 Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 

1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy 

byl spáchán. 

 Údaj o pravomocném rozhodnutí, kterým byl znalec uznán vinným ze spáchání 

přestupku, nebo údaj, kterým byl ústav uznán vinným ze spáchání správního deliktu, 

zaznamená ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v seznamu znalců a 

tlumočníků nebo v seznamu znaleckých ústavů.  

 Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní 

moci. 

Výstraha 

 Jestliže zjištěné porušení povinností uložené tímto zákonem nelze posoudit jako 

správní delikt postižitelný podle tohoto nebo jiného zákona nebo jako přestupek podle zákona 

o přestupcích anebo jako trestný čin, může ministerstvo spravedlnosti nebo předseda 

krajského soudu udělit znalci nebo ústavu písemnou výstrahu. Při ukládání výstrahy se části 

druhá a třetí správního řádu nepoužijí. 

3.1.7 Další změny 

 K rozhodování podle tohoto zákona si ministerstvo spravedlnosti nebo předseda 

krajského soudu může vyžádat vyjádření poradního orgánu, stanovisko profesních sdružení 

nebo zájmových sdružení sdružujících znalce (tlumočníky). 

 Nadřízeným správním orgánem předsedy krajského soudu je ministerstvo 

spravedlnosti. 

 Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou seznam oborů a odvětví, u nichž může 

taktéž jednotlivě stanovit kvalifikační předpoklady. 

 

3.1.8 Přechodná ustanovení výše neuvedená 

 Řízení o jmenování nebo o odvolání znalce, která nebyla pravomocně skončena přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 

 Lhůta podle § 4 písm. d) zákona č. 36/1967 Sb. (poslední 3 roky nebyl vyškrtnut ze 

seznamu) ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná běžet ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 Odměňování a náhrada nákladů za podání posudku, byl-li znalec ustanoven nebo byla-

li smlouva se znalcem uzavřena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí podle 

dosavadních právních předpisů, s výjimkou § 19 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (vyúčtování pro státní orgán). 

 Nabylo-li rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo omezení 

způsobilosti k právním úkonům znalce nebo tlumočníka právní moci přede dnem nabytí 
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účinnosti tohoto zákona, nastává účinek podle § 20a písm. c) zákona č. 36/1967 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 Ustanovení § 20a písm. d) zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se použije, byl-li znalec nebo tlumočník pravomocně odsouzen za 

úmyslný trestný čin nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem 

činnosti znalce (tlumočníka) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

3.1.9 Poznámka k DPH – den zdanitelného plnění 

V § 19 odst. 1 je nyní uvedeno: „Odměnu a náhradu nákladů podle § 17 odst. 2 a 3 a § 18 

odst. 1 až 3 (pozn.: tedy u znaleckých posudků pro orgány veřejné moci) je znalec (tlumočník) 

povinen vyúčtovat zároveň s podáním posudku (provedením tlumočnického úkonu)
3)

. Její 

výši určí orgán, který ustanovil znalce (tlumočníka), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 

do 2 měsíců od podání posudku (provedení tlumočnického úkonu). Odměnu a náhradu 

hotových výdajů je třeba uhradit bez zbytečného odkladu po jejich přiznání, nejpozději do 30 

dnů. 

V poznámce č. 3 pod čarou je uveden odkaz na § 21 odst. 5 písm. b) zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty; v tomto je uvedeno: 

§ 21 (5): Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné 

c) dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového 

nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane 

dříve, 

d) dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo k poskytnutí 

práva k využití; pokud je sjednán způsob stanovení úplaty a k uvedenému dni není 

známa její výše, zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné ke dni přijetí úplaty.  

Vzhledem k tomu, že podle § 19 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb. o výši odměny a náhrady 

nákladů rozhoduje orgán veřejné moci a jejich výše tedy není ke dni odevzdání posudku 

známa, je zřejmé, že u znalečného v těchto případech dnem zdanitelného plnění je až den, kdy 

je znalečné připsáno na účet znalce (resp. vyplaceno). 

3.2 Další informace 

Ministerstvo spravedlnosti připravuje i rychlou novelizaci prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb., 

zejména co do hodinových sazeb za znalecké a tlumočnické úkony. Vzhledem k nesouhlasu 

Ministerstva vnitra, kterému se úspěšně daří novelizaci blokovat, však je stále v nedohlednu.  

Nezávisle na této novelizaci připravuje Ministerstvo spravedlnosti zcela nový zákon o 

jmenovaných znalcích; informace zde podají kolegové z Ministerstva spravedlnosti. Souběžně 

se bude připravovat i nová prováděcí vyhláška. 
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INŽENÝRSTVÍ Z POHLEDU DNEŠKA 

ENGINEERING FROM THE PERSPECTIVE OF TODAY 

Přemysl Janíček
3
 

ABSTRAKT: 

Zcela původní příspěvek se zabývá současným pohledem na inženýrství a inženýrské obory. 

Inženýrství spolu s vědou a uměním, „dnes“ vytváří triádu základních lidských činností. 

Realizace inženýrských činností je podporována další triádou, tvořenou vědou, technikou  

a praxí. Termín „inženýrství“ se vyskytuje ve vazbě na všechno, co je vytvářeno nebo 

přetvářeno lidmi na aktuální úrovni poznání, vědění a schopností, s využitím existujících  

a vytvářených prostředků na rozšiřování schopností lidí, a cílevědomě realizováno pro lidmi 

vymezený a kvantifikovaný účel, kterým je vznik inženýrského artefaktu. Tak jako je jedna 

věda, je i jedno inženýrství. Obdobou vědních oborů jsou inženýrské obory. Jejich velký 

nárůst v posledních třiceti letech byl podmíněn vznikem a rozšířením počítačů, rozvojem 

vědních oborů a zvýšením úrovně techniky jedné ze složek lidské kultury, která zaručuje 

schopnost nebo dovednost v kterémkoli oboru lidského konání.“ V příspěvku jsou systémově 

rozčleněny v současnosti existující inženýrské obory do charakteristických skupin. Jednou ze 

skupin jsou tzv. „inženýrství expertních analýz“, jejich společným znakem je vypracovávání 

expertních analýz v obecném smyslu. Do této skupiny patří i znalecké inženýrství. V příspěvku 

je provedena analýza současného postavení soudního inženýrství.  

ABSTRACT: 

A completely original contribution deals with the current view of engineering and engineering 

disciplines. Engineering, along with science and art, creates "today" a triad of basic human 

activities. Implementation of engineering activities is supported by another triad, consisting 

of science, technology and practice. The term "engineering" occurs in relation to everything 

that is created or recreated by people on the current level of understanding, knowledge and 

skills with the use of existing resources to expand human capabilities, and to everything that 

is purposefully implemented for the purpose defined and quantified by people, which is the 

creation of engineering artefact. So as the science is the only one, engineering is also the only 

one. Similar to science disciplines are engineering disciplines. Their large increase in the last 

thirty years has been conditioned by the emergence and spread of computers, by the 

development of science disciplines and by the increase of the level of technology in the sense 

of being a component of human culture, which guarantees the ability or skill in any field of 

human endeavour. This paper provides a system division of presently existing engineering 

disciplines into characteristic groups. One of them is the so-called "engineering of expert 

analyses", whose common feature is the development of expert analyses in general sense. This 

group also includes expert engineering. This paper offers an analysis of the current status of 

forensic engineering. 
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Inženýrství, věda, umění, novodobá inženýrství, soustava „inženýrství-věda- aplikační sféry“, 

inženýrství expertních analýz, soudní a znalecké inženýrství. 

KEYWORDS: Engineering, science, art, contemporary engineering, “system of engineering-

science-application disciplines“, engineering of expert analyses, forensic and expert 

engineering 

1 ÚVOD 

Pro současnou dobu je charakteristické, že inženýrství se stává moderním fenoménem 

reprezentujícím tvůrčí a vědecký přístup nejenom k oborům spojeným s technikou ale  

i k jakýmkoli oborům teoreticko-aplikačním a přírodovědným. Tuto skutečnost vzala na 

vědomí i filosofie vědy a filosofie inženýrství (techniky) a vzniklo nové paradigma 

inženýrství, které vystihuje důležitost inženýrství v lidském pokroku. Další skutečností je, že 

současná intelektuální oblast je doslova „zahlcena“ různými typy inženýrských oborů od těch 

smysluplných až po nesmyslné, jakým je např. volební či restaurační inženýrství. Pro mnohé 

je to chaotická situace, v níž se jen obtížně orientují. Je proto objektivně nutné zabývat se 

komplexně a v systémovém pojetí nejen inženýrstvím, ale i různými inženýrskými obory.  

    Tento příspěvek se věnuje „inženýrství“ především z filosofického pohledu. Zabývá se jeho 

vznikem, historickým vývojem, jeho vymezením, vztahem k vědě, umění a technice. 

Detailněji analyzuje entity, které ho „podporují, tedy vědu, techniku a praxi, zejména 

z hlediska vazeb, které mezi ním a těmito entitami existují. Prvotním počinem je 

strukturalizace současných inženýrských oborů a vymezení skupiny „inženýrství expertních 

analýz“.  

2 VŠEOBECNĚ O INŽENÝRSTVÍ – OD „ENGINES“ PO DNEŠEK 

Běžný člověk, jehož zájmovou prioritou není technika ani věda, má pojem „inženýrství“ 

významově spojený s technikou a průmyslem (strojním, elektrotechnickým, stavebním atd.). 

Tato skutečnost má zřejmě svůj původ v tom, že již odedávna existují střední a vysoké školy 

výhradně zaměřené na studium strojírenských, stavebních a elektrotechnických oborů. Jejich 

absolventi jsou příslušní technici a inženýři, konkrétné strojní inženýr, stavební inženýr  

a inženýr elektrotechnický. K nim se řadí i inženýři, jejichž profese s technikou přímo 

nesouvisí, ale jako inženýři jsou „zapsáni“ do povědomí lidí. Jsou to inženýři chemičtí, 

zemědělští, lesničtí a ekonomičtí. Lidé někdy používají i termín „inženýr lidských duší“, 

přičemž mají na mysli psychologa či psychiatra. 

Slůvko „inženýrství“ se v dávnověku nepoužívalo. Setkáváme se s ním až v novověku, 

v době, kdy člověk začal vytvářet stroje a motory. První parní stroj vytvořil v Anglii v roce 

1765 James Watt, první spalovací motor na svítiplyn sestrojil Belgičan Jean Lenoir v roce 

1859. Těmto strojům se říkalo „engines“ (možná proto, že jejich vytvoření vyžadovalo 

činnosti obsažené v latinském „ingenium“, znamenající vynalézání, nadání, či tvůrčí 

činnost.). Filologové dokládají, že slovo „inženýrství“ pochází výhradně z „ingenium“.  

    Je nutno rozlišovat dvě skutečnosti: Za prvé: od kdy se používají pojmy inženýr  

a inženýrství a za druhé, od kdy je možno činnosti člověka považovat za inženýrské. 

K odpovědi na druhou skutečnost použijeme zdroj 5, v němž se uvádí: 

Termín „inženýrství“ se používá ve vazbě ke všemu, co je vytvářeno nebo přetvářeno lidmi:  

+ na aktuální úrovni poznání, vědění a schopností, 

+ s využitím moderních existujících a vytvářených prostředků na rozšiřování schopností lidí, 

+ a pro, lidmi cílevědomě, vymezený účel, kterým je vznik inženýrského artefaktu. 
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V tomto smyslu lze počátky inženýrských činností datovat do rané civilizace, kdy lidé 

vynalezli kladku, páku, kolo. Tedy všichni tvořiví lidé vykonávali inženýrské činnosti. 

Antický svět však nebyl jen dobou filosofů a vynálezců (na dnešní dobu velmi jednoduchých 

věcí), ale i obdobím válečných tažení, v nichž útočníci používali katapulty a beranidla  

a bránící zase vymýšleli způsoby, jak jim odolávat. Začátek inženýrství ve smyslu 

strojírenství, lze tedy spojovat s rozvojem válečného řemesla.  

Existovala však i odvrácená podoba válečnictví v podobě budování měst a monumentálních 

staveb. Byly to např. pyramidy a paláce faraónů v Egyptě, Akropolis a Pantheon v Řecku, 

Koloseum a Via Appia v Itálii. Všechny tyto stavby vyžadovaly nadání a tvořivost, tedy 

činnosti charakterizované slůvkem „ingenium“.  

    Z pohledu dneška uvedené činnosti patřili do stavebního inženýrství, pro které se kdysi 

používal název civilní inženýrství (dodnes si ho uchovává angličtina jako „civil 

engineering“), protože se zabývá i stavbou dalších objektů pro civilisty (na rozdíl od vojáků), 

silnic a mostů. Tedy již na úsvitu inženýrských činností se „inženýrští pracovníci“ členili na 

skupinu „civilní“ a „válečnickou“. A je tomu tak dodnes, jen na jiné vědecké a technické 

úrovni, navíc v labilních globálních podmínkách spolupráce a vzájemného ohrožování.  

V době vznikání „engines“ byl inženýr vzdělaným strojníkem, později intelektuálním 

jedincem. Profese „inženýr“ v té době výrazně stoupala k výšinám společenského řebříčku 

hodnocení profesí. Dnes inženýrům zbyl jen povzdech „Kdeže ty loňské sněhy jsou“.  

Je zajímavé, že významy obou slov „ingenium“ i „engineer“ znamenají prakticky totéž „to do, 

to act, or to make“, tedy „dělat, jednat, tvořit“. Takže je vlastně jedno, z jakého slovního 

základu pochází slovo „inženýrství“, zda z latinského či anglického. Vždy bude platit: 

Inženýrství je tvůrčí činnost nezávisle na tom, co vytváří. 

Tvrzení je v souladu s tím, co uvádí Anne-Françoise-Garçon: „Ve všech oborech je 

„inženýr“ jedincem, který je činorodý, tvořivý, schopný přetvářet dané, vést inteligentní 

úvahy, má smysl pro umění a poezii, je schopný technických inovací a je zdatný v sociálně-

politické sféře.“ Tak se vyjadřoval již i Cicero: „Je zapotřebí mohutné invence, aby se rozum 

odpoutal od smyslů a myšlenky odpoutaly od konvencí“ Cicero 1967. V dobách „klasického 

inženýrství“ (kolem roku 1950) bylo věrohodné toto jeho vymezení: 

Inženýrství je technická disciplína, která aplikuje technické a vědecké poznatky, využívá 

zákonů přírody a přírodních i technických prostředků k vytváření materiálů, staveb, strojů, 

zařízení, systémů a procesů, které splňují funkční kritéria s ohledem na kvalitu  

a ekonomiku a bezpečnostní kritéria ve vztahu k společnosti a životnímu prostředí. 

Vznik a existence současného inženýrství nebyly náhodným jevem. Vše bylo podmíněno 

řadou skutečností, zejména prudkým rozvojem vědy a techniky od padesátých let minulého 

století (hlavně v západních, technicky a společensky rozvinutých státech), dále též průnikem 

objektivních příčin řešit nahromaděné problémy techniky a invence jednotlivců  

a badatelských skupin. V těchto příznivých okolností se vyvíjel a později celoplošně 

rozšiřoval (opět na Západě) nejmocnější nástroj, jaký kdy lidstvo dostalo ke svému používání 

a to počítač a pro jeho činnost postupně vznikající programovací jazyky.  
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Na 

obr. 

1 je 

první komerční, sériově vyráběný počítač vyrobený v USA. Byl pojmenován UNIVAC I 

(UNIVersal Automatic Computer I). Měl elektronkovou podstatu, jeho cena byla jeden a půl 

milionů dolarů a prodalo se ho 46 kusů. UNIVAC I používal 5200 elektronek, vážil 13 tun a 

měl spotřebu 125 kW. Mohl vykonat asi 1905 operací za sekundu, při frekvenci 2,25 MHz. 

Samotná hlavní jednotka (např. procesor a paměťová jednotka) měla rozměry 4,3m x 2,4m x 

2,6m a celý UNIVAC I byl umístěn na ploše 35,5 m
2
. Operační paměť se skládala z 

1000 slov, každé o 12 znacích. Pro reprezentování čísel byl použit dekadický zápis a 

znaménko pro zobrazení záporných čísel. 1000 slov v paměti, se skládalo ze 100 kanálů po 

deseti slovech. 

Uvádíme to z toho důvodu, aby si člověk uvědomil, že za pouhých 50 let je velké množství 

těchto „počítačové monster“ nahrazeno „notebookem“, který se schová do příruční tašky.  

Léta 1950-1980 jsou ilustrativním příkladem toho, jak se inženýrství, ve smyslu svého 

latinského původu „ingenium“, transformovalo v termín, který charakterizuje úroveň poznání 

člověka v souladu s rozvojem znalostí o přírodě a jejích zákonitostech. Vznik v dalším textu 

zavedených a analyzovaných „novodobých inženýrských oborů“ nebyl náhodným jevem. Byl 

podmíněn řadou skutečností, zejména prudkým rozvojem vědy a techniky od padesátých let 

minulého století (zejména v západních, technicky a společensky rozvinutých státech), dále též 

průnikem objektivních příčin řešit nahromaděné problémy techniky a invence jednotlivců  

a badatelských skupin. 

Je zajímavé porovnat, jak se vyvíjelo vymezení pojmu „inženýrství“ od jeho „klasické“ 

podoby uvedené v předchozím textu. Ve zdroji 7 se vymezení inženýrství ještě vztahuje 

k technice, ale již značně obecnější, až na hranice únosnosti obecnosti: 

Základní úloha inženýrů všech oborů je stejná, tj. přetvářet hmotu, energii a informace na 

produkty majících podobu pro společnost užitečných technických soustav, organizovat 

k tomu cíli činnost lidí, a to vše na úrovni progresivní vědy a techniky, za vynaložení 

minimálních prostředků. 

Podstatně obecnější vymezení pochází od prof. Ondráčka (VUT Brno) 5. Toto vymezení už 

není vztahováno k žádnému konkrétnímu objektu, platí zcela obecně (byl již uveden na str. 2: 

 

Obr. 1 – Sálový počítač Univac I  (1951) 

Fig. 1 – Mainframe Computer Univac I  (1951) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Watt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hertz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Procesor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovo_(pam%C4%9B%C5%A5ov%C3%A1_jednotka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Des%C3%ADtkov%C3%A1_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvojkov%C3%A1_soustava#Zobrazen.C3.AD_z.C3.A1porn.C3.BDch_.C4.8D.C3.ADsel
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Termín „inženýrství“ se používá ve vazbě ke všemu, co je vytvářeno nebo přetvářeno lidmi:  

+ na aktuální úrovni poznání, vědění a schopností, 

+ s využitím progresivních existujících a tvořených prostředků na rozšiřování schopností lidí, 

+ a pro lidmi cílevědomě vymezený účel, kterým je vznik inženýrského artefaktu. 

Než se dopracujeme k novodobému začlenění „inženýrství“ do soustavy lidských činností, 

podívejme se na to, co vytváří naši Zemi, a co bude východiskem pro další úvahy, obr. 2. 

Předpokladem pro lidský život a tedy pro Svět lidí je existence neživé a živé přírody, což lze 

považovat za Svět přírody. Ostatní Světy již vnikaly v režii člověka, konkrétně to byly: 

Svět techniky    Svět inženýrství 

Svět vědy    Svět umění. 

 

,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že základní aktivity člověka (mimo Svět 

společenský) se odehrávají v oblasti vědy, inženýrství a umění. Tyto aktivity jsou tak důležité, 

že z nich vznikla trojice (triáda) základních lidských činností, obr. 3. Každá z těchto oblastí 

produkuje své charakteristické artefakty (vědecké, inženýrské, umělecké). Termín artefakt 

poprvé použil Sir Julian Huxley (anglický evoluční biolog a humanista). Označil jim 

libovolný objekt nebo proces, který vznikl lidskou aktivitou, na rozdíl od objektů přírodních. 

Pochází z lat. „arte factus“ = uměle udělaný. 

    Položme si otázku: Lze uvedenou triádu považovat za soustavu? Zde je odpověď: Mezi 

vědou a inženýrství existují různé typy vazeb (viz další text). Umění stojí z makropohledu 

mimo inženýrství a vědu (nemá s nimi bezprostřední věcné vazby), i když se říká, že dělat 

vědu, či vytvářet inženýrské artefakty je „uměním“. Triádu věda, inženýrství, umění tedy 

nelze považovat za soustavu, je to pouze množina základních lidských činností.  

Obr. 2  Struktura soustavy „Země lidí“ 

Fig. 2  Structure of system „Earth of people“ 
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Triáda nezahrnuje pojem „technika“ (místo inženýrství). Ta v současnosti nemá jednoznačné 

vymezení. Používá se ve dvou významech: 

První význam: V souladu s řeckým „techné“= řemeslo, umění) je základním označením pro 

složku lidské kultury, která zaručuje schopnost nebo dovednost v kterémkoli oboru lidského 

konání. Tedy žádná zmínka o technických soustavách či procesech. Její vymezení zní takto: 

Technika je základní označení pro tu složku lidské kultury, která zaručuje schopnost nebo 

dovednost v kterémkoli oboru konání. Technika je chápána jako souhrn historicky se 

rozvíjejících lidských činností, pracovních způsobů a výrobních prostředků, založených na 

aplikaci přírodních věd, jimiž člověk za využití energie a duševních i fyzických sil naplňuje 

svoji výjimečnou schopnost přizpůsobovat si své životní prostředí a překonávat překážky 

kladené přírodou. Technika jako vývoj a použití nástrojů, strojů, materiálů a procesů k řešení 

problémů při lidské činnosti zhodnocuje a využívá výsledky vědeckého bádání. 

Druhý význam: Vedle prvního, základního vymezení pojmu „technika“ existuje i jeho 

přenesený význam ve smyslu „stroj“ (motor, automobil, turbina, letadlo apod.), tedy ne 

prostředek k výrobě něčeho, ale již vyrobený produkt. Techniku lze též chápat jako soubor 

všech technických věd, což jsou vědy, které se podílejí na vytváření technických soustav  

a procesů a existující analyzují. Pojem „technika“ se též používá ve významu „vysoká škola“ 

s určitým zaměřením (Vysoké učení technické Brno, České vysoké učení technické).  

Při filosofických analýzách vazeb mezi vědou a technikou bude pojem „technika“ chápán ve 

smyslu „schopnosti nebo dovednosti v kterémkoli oboru konání“, tedy nikoli v druhém 

významu, jako stroj. 

3 PŘÍSPĚVEK K INŽENÝRSTVÍ PROF. NAGIBA CALLAOSE 

Teorii inženýrství významný způsobem rozpracoval prof. Nagib Callaos z Kolum-bijské 

univerzity (Universitad Simon Bolivar) v článku „The Essence of Engineering and Meta- 

Engineering: A Work in Progress“ 3. Podle něho má inženýrství tři důležité složky. Je to 

tedy opět triáda, nyní tvořená vědou, technikou a praxí, které vytvářejí podstatu inženýrství 

(obr. 4). Označuje se jako EC Triad (The Engineering Callaos-Triad).  

Inženýrské aktivity leží v rovině ABC. V objemu pyramidy se nacházejí z části inženýrské 

aktivity. Nejvíce vyvážené inženýrské aktivity jsou v těžišti plochy ABC. 

  

VĚDA 

INŽENÝRSTVÍ UMĚNÍ 

Obr. 3   Triáda základních lidských činností 

Fig. 3  Triad of fundamental human activities  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Techn%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Materi%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proces
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedn%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Technick%C3%A1_v%C4%9Bda&action=edit&redlink=1
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3.1 Entity podporující inženýrství 

K entitám podporujícím inženýrství (na obr. 5 je inženýrství ve vrcholu  trojúhelníku) patří 

věda, technika a praxe v následujících významech.  

+ Věda (vědecké inženýrství) vrchol  – jejím posláním je tvorba nových vědeckých 

poznatků, s nimiž je spojeno získávání výrokových znalostí (know-that; vědět, že). Věda 

je zde chápána jako nauka o přírodní realitě. Realizuje se zejména na akademické půdě  

a ve vývojových či výzkumných centrech. 

+ Technika (techné) vrchol  – posláním techniky je technická a technologická podpora 

inženýrství. Pojem „technika“ má zde význam složky „lidské kultury“, která zaručuje 

schopnost nebo dovednosti v kterémkoli oboru konání. Je chápána jako množina lidských 

činností, pracovních způsobů a výrobních prostředků, založených na aplikaci přírodních 

věd a využívajících různé nástroje, přístroje a procesy pro výrobu artefaktu, což se 

realizuje v následné entitě, kterou je praxe. Pojem „technika“ je zde použít v jeho prvním 

významu (viz předchozí text), takže „techniku“ zde nelze ztotožňovat např. se strojí-

renstvím. S technikou je spojeno vytváření procesních znalostí (know-how; vědět jak). 

Obr. 4  Grafická interpretace EC Triad 

Fig. 4  Grafic interpretation of EC Triad 

PRAXE 

TECHNIKA 

VĚDA 
A 

B 
C 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Realita
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+ Praxe vrchol  – ta se realizuje v technických nebo netechnických organizacích a má 

podobu výrobních, provozních, organizačních, manažerských, obchodních, bankovních, 

kulturních, společenských a různých profesních činností, v nichž se používají i technické 

artefakty. V praktickém životě se získávají tacitní (osobní) znalosti.  

Vrcholy  až  vytvářejí čtyřstěn, jehož hranám lze přisoudit tyto významy:  

+ Hrana  představuje vzájemné propojení inženýrství a vědy, což se odráží i v názvu této 

hrany „Scientiae Ingenieriae“ (překlad: vědecké inženýrství, nebo inženýrská věda). 

+ Hrana  představuje propojení inženýrství na techniku v podobě „technologického 

vývoje a inovací“. Mohou se týkat technologických procesů i produktů podniku. 

+ Hrana  je přiřazena „metodologiím, technologiím a managementu“, což vyjadřuje, 

že realizace návrhu a výroby technických artefaktů probíhá v technické praxi, pro kterou 

jsou charakteristické především technologické a řídicí činnosti a po výrobě artefaktu 

činnosti obchodní a komerční. 

Na základě uvedeného textu lze formulovat toto vymezení: 

Inženýrství představuje: 

                      + jednotu objevování nových poznatků (věda – scientia), 

                      + výrobu nových věcí (technika – techné)  

                      + a/nebo nové způsoby výroby (praxe – praxis) 

                      s cílem vytvořit nové užitečné produkty, nebo služby 

 

Obr. 5 Triáda „věda, technika, praxe“ - podpůrné entity 

inženýrství  

Procesní znalosti 

 know-how 

Výrokové znalosti 
know-that 

Tacitní (osobní) 
 znalosti  

Tvorba nových  
artefaktů 

(produkty, procesy) 

Tvorba nových  
vědeckých 

poznatků 

Technická  
a technologická 

podpora  

inženýrství 

TECHNIKA 

Techné 

VĚDA 

Science 

PRAXE 

Praxis 
 

 

 

 

INŽENÝRSTVÍ 

Engineering 

Obr. 5 Triáda „věda, technika, praxe“ - podpůrné entity inženýrství  

Fig. 5 The triad „Science, Techné, Praxis“ – supportive entities of engineering 
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3.1 Analýza soustavy „inženýrství - věda (obr. 6) 

Pro tuto soustavu je charakteristické: 

 Je otevřená, tj. má vazby a interakce se svým okolím, jak ze strany inženýrství, tak i vědy 

(vstupy a výstupy). 

 Mezi inženýrstvím a vědou existují různé typy vazeb. 

Inženýrství a věda mají odlišné způsoby myšlení, jak je detailněji analyzováno ve zdroji 1. 

Zde jen stručně: 

+ Inženýrské myšlení má tyto charakteristiky: nahodilost, specifičnost, pravděpodobnost, 

konkrétnost, zkušenost. Jsou uvedeny v rámečku pod názvem „inženýrství“. 

+ Vědecké myšlení má zase tyto charakteristiky: jistota, univerzálnost, zákonitost, 

abstraktnost a teoretičnost.  

Callaos uvádí, že vzájemné propojení protichůdných vlastností myšlení, inženýrství a vědy 

může vyvolat synergický efekt. 

A. Vstupy do soustavy: 

 Vstupy do inženýrství: technika, problémy reálného života, problémy odborné, potřeby  

a požadavky subjektů a společnosti, nevýrokové znalosti. 

 Vstupy do vědy: vzdělání lidí, výsledky dosavadních poznávacích procesů, ekonomická  

a sociální podpora.   

B. Výstupy ze soustavy: 

 Výstupy z inženýrství: užitek pro lidi a pro vědu. 

 Výstupy z vědy: lidský pokrok, užitek po inženýrství.  

C. Analýza vazeb v soustavě „inženýrství – věda“ 

 Přímá jednoduchá vazba od vědy k inženýrství má charakter znalostí: výrokových (jsou to 

znalosti vyjádřené v jazyce výrokové logiky: výroky, úsudky), vysvětlujících (vysvětlují 

vědecké přístupy, metody, teorie) a popisných (vztahují se k objasňování pojmů v dané 

oblasti). 

 Přímá jednoduchá vazba od inženýrství k vědě; jsou to HW pro vědu (zatěžovací, měřicí, 

testovací a jiné přístroje), technologie pro vědu a procesní znalosti (znalosti procesů 

různých modulů, SW produkty atd.). 

 Kladná zpětná vazba mezi vědou a inženýrstvím (na obr. 6 znázorněna jako elipsa) má 

charakter průniku různých druhů znalosti získaných s využitím inženýrského a vědeckého 

myšlení. Její objasnění je následující: Za normální situace ve společnosti (ta je nakloněna 

rozvoji vědy, neexistují restrikce brzdicí rozvoj vědy) se spolu s vědou normálně rozvíjí  

i inženýrství. Je to díky kladsné zpětné vazbě (zpětnovazební smyčce) mezi vědou  

a inženýrstvím (obr. 6).  

Tato vazba vzniká následovně: Věda produkuje poznatky, které člověk obecně zpracovává 

do znalostí, zde konkrétně do znalostí výrokových, vysvětlujících a popisných, které 

předává pracovníkům z oblasti inženýrství. Ti na základě nich navrhují technické 

prostředky (HW)  

a technologie vědu, které v podobě procesních znalostí poskytují vědě. Uvedený proces 

představuje stoupající spirálu, v níž je „zabudován“ synergický efekt rozvoje vědy a 

techniky. Podle situací ve společnosti, ve vědě a technice existuje i období, v nichž se 

vyskytují jen jednosměrné uspořádané interakce nebo dokonce záporné zpětné interakce. 

Ve všech uvedených interakcích dochází k aktivnímu propojení atributů inženýrského a 

vědeckého myšlení. Správně realizovaná kladná zpětná vazba může přinášet synergický 

efekt. 
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3.3 Analýza soustavy „inženýrství – aplikační vědy (obr. 7) 

Pro tuto soustavu existují stejné charakteristiky jako u předešlé soustavy „inženýrství-věda“: 

 Je otevřená (má vazby a interakce se svým okolím, jak ze strany inženýrství, tak i vědy). 

 Mezi inženýrstvím a vědou existují různé typy vazeb, které jsou obsahově odlišné než  

u soustavy předešlé. 

Pod aplikačními sférami je zde chápána: praxe, průmysl, obchodní sféry apod. 

A. Vstupy do soustavy: 

 Vstupy do inženýrství: problémy reálného života, problémy odborné, nové ideje, 

vynálezy, výsledky vědeckých poznávacích procesů. 

 Vstupy do aplikační sféry: praxe, obchodní know-how.   

B. Výstupy ze soustavy: 

 Výstupy z inženýrství: užitek pro lidi a pro vědu. 

 Výstupy z aplikační sféry: pro lidstvo užitečné entity a technologické inovace. 

C. Analýza vazeb v soustavě „inženýrství – věda“ 

 Přímá jednoduchá vazba od inženýrství k aplikační sféře má tyto podoby:  

 + Vstupy pro technologické inovace – mají podobu návrhů nových konstrukcí, 

technologií, produktů, výrobních zařízení apod. Jsou to produkty tzv. „tradičních 

Nevýrokové 
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Obr. 9-B Vazby mezi inženýrstvím a vědou modifikace 
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Obr. 6  Vazby mezi inženýrstvím a vědou 

Fig. 6  The bonds between engineering and science 
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inženýrství“ (viz další text). Návrhy musí takové vlastnosti, aby byly „technicky“ 

realizovatelné, vyhovovaly přáním zákazníků a komerční sféra je byla schopna prodat. 

+ Podpůrné inženýrské obory – jsou to novodobé inženýrské obory, např. inženýrství 

systémové, znalostní, softwarové, informační, manažerské, dále informační systémy 

expertní a znalostní systémy. Patří sem i operační výzkum, což je název pro postupy 

aplikující matematické metody na řešení některých problémů (návrhových, ekonomických, 

organizačních apod.). Jejich posláním je, aby procesy uvedených návrhů, s využitím 

tradičních inženýrství, měly vysokou úroveň a byly efektivní. 

 Přímá jednoduchá vazba od aplikační sféry k inženýrství. Má tento význam: aplikační sféra 

se snaží plnit požadavky inženýrství, zejména v podobě ekonomické a finanční podpory, 

doporučuje strategii nových návrhů, poskytuje manažery pro inženýrství atd. 

 Kladná zpětná vazba mezi vědou a inženýrstvím (na obr. 7 znázorněna jako elipsa) má 

charakter průniku různých druhů know-how, znalosti získaných s využitím inženýrského  

a vědeckého myšlení a zkušeností. 

3.4 Inženýrství je mostem mezi vědou aplikačními sférami 

Obrázky 6 a 7 jsou grafickým znázorněním vstupů, výstupů a typů vazeb ve dvou soustavách, 

konkrétně soustav “inženýrství a věda“ a „inženýrství a aplikační sféry“. Obě tyto soustavy 

obsahují stejný prvek: „inženýrství“. Toho lze využít a z inženýrství vytvořit „most“ mezi 

vědou a aplikační sférou, jak je znázorněno na obr. 8. 

Obr. 10-B  Vazby v soustavě „inženýrství–aplikační sféry Callaos 
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Obr. 7  Vazby mezi inženýrstvím a aplikačními sférami 

Fig. 7  The bonds between engineering and application domains 
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Mezi složkami „věda“, „inženýrství“, „aplikační sféry“ existuje kladná zpětnovazební 

smyčka, jejíž „hnacím motorem“ je „bohatá mnohovýznamová tvořivost“. Důsledkem této 

smyčky je stoupající spirála úrovní všech složek, od vědy, přes inženýrství až po aplikační 

sféry. Tato zpětnovazební smyčka (na obr. 8 - žlutá elipsa) je hnací sílou lidského pokroku.  

4 INŽENÝRSTVÍ A INŽENÝRSKÉ OBORY 

Začneme otázkou. Je možno použít slovo „inženýrství“ v množném čísle? Tedy např. říct, 

že v současnosti existují různá inženýrství. Většina z nás nemá v tomto směru žádné zábrany, 

protože existuje např. inženýrství strojní, stavební, chemické, procesní, jaderné, dopravní, 

systémové, informační, znalostní, spolehlivostní, genetické, buněčné, tkáňové a mnoho 

dalších. Takže různá inženýrství existují a neprovedeme-li filosofickou analýzu, není důvod 

nepoužívat pro „inženýrství“ množné číslo. 

    Podívejme se na tuto problematiku z pozice toho, co bylo uvedeno v předchozím textu, 

v němž jsou i myšlenky a názory uznávaných filosofů vědy a techniky:  

 Inženýrství je součástí této trojice (triády) základních oblastí lidských činností: vědy, 

inženýrství a umění. 

APLIKAČNÍ 
SFÉRY 

(PRAXE, PRŮMYSL, 
OBCHODNÍ 

ORGANIZACE) 

VĚDA INŽENÝRSTVÍ   

Kladná 
zpětná 
vazba 

realizovaná 

průnikem 
různých  
druhů 

know-how 

a praxe 

  

Kladná 
zpětná 
vazba 

realizovaná 

průnikem 
různých  
druhů 

znalostí 

 

Kladná zpětná 
vazba realizovaná 

tvořivostí 

Výrokové znalosti 

Nové technologie, 
Nové konstrukce 

      Nové produkty 

Ekonomické a obchodní podpory Vědecké technologie 

Vědecký  
výzkum 

a výchova 

Inženýrský 
výzkum 

a výchova 

Kladná zpětná vazba mezi vědou a organizacemi 
prostřednictvím tvořivosti přes most Inženýrství 

Produkty 
a služby 

Přetlak 

tvořivosti 

 

 

 
 

 Obr. 8  Vazby v soustavě „inženýrství-věda- aplikační sféry“ 

Fig. 8  The bonds in the system „engineering – science - application domains“ 
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 Existují tři složky podporující inženýrství: věda, technika, praxe.  

 Inženýrství představuje jednotu objevování nových poznatků (věda), návrhů nových 

artefaktů (technika) a nových způsobů jejich výroby (praxe), které budou užitečné. 

Ve všech uvedených konstatováních se vyskytuje pouze jedno inženýrství. V čem je tedy 

rozpor mezi existencí jediného inženýrství ve filosofických rozborech a používání vícera 

inženýrství v běžném jazyce? Vysvětlení následuje po této poznámce, která se zabývá stejnou 

problematikou, ovšem ve vědě:  

4.1   Věda a vědní disciplíny  

Stejně jako filosofie techniky hovoří o jedno inženýrství, tak i filosofie vědy uznává jen 

jednu vědu. Existují však různé oblasti, v nichž se věda uplatňuje. Realizuje se v nich jako 

příslušný vědní obor (disciplína). Ten je vymezen takto: je to teoreticky a empiricky 

odůvodněná, historicky vzniklá a poměrně stálá strukturní jednotka vědy. Je součástí vědy 

v obecném smyslu, charakterizovaný specifickým předmětem a metodou bádání.  

Vědní obor je dynamicky se vyvíjející soustava vědeckých poznatků o určité oblasti reality  

a zároveň i základní forma organizace vědecké práce. 

Samostatný vědní obor má „právo“ na svou existenci, když splňuje tyto základní podmínky:  

 má specifický předmět zkoumání,  

 má vyvinuté specifické metody a techniky své práce,  

 má vytvořenou vlastní terminologii a přesně vymezené pojmy, 

 používá jazyk, který je vlastní zkoumané vědě,  

 je charakterizována určitou svou filozofií, 

 má vztah k jiným vědním disciplínám definovaný přesnými relacemi, vyjádřenými 

matematickými, fyzikálními a jinými pojmy,  

 má vlastní studijní obor vytvořený a rozvíjený na univerzitách a ve vědeckých 

ústavech.  

Domnívám se, že stejná „filosofie“ by mohla platit i pro zavedení inženýrských oborů  

a mohly by být platné i stejné základní podmínky, jako tomu je u vědy. A celá problematika 

jednoho a více inženýrství je tím rozpletena. Lze tedy říci: 

Různá inženýrství jsou vlastně různé inženýrské obory „jednoho“ inženýrství. 

Z toho pak vyplývá toto konstatování: 

Důsledně se bude rozlišovat:  

+ jedno inženýrství, jako jedna základní oblast lidské činnosti,  

+ různé inženýrské obory jako aplikace inženýrství v různých oblastech lidských činností.  

Po této zásadní úvaze je možno zabývat se problematikou inženýrských oborů. 

4.2 Inženýrské obory v současnosti 

Pokud se pojem „inženýrství“ chápal pouze ve vztahu k technice, tak množství inženýrských 

oborů bylo velmi malé. Za inženýrství bylo považováno jen to, co nějakým způsobem 

souviselo s technikou. Pojem „inženýrství“, se po jeho etymologických analýzách začal 

používat i v jeho dalším obsahovém významu, ve smyslu „ingenium = síla ducha, důvtip, 

důmysl, nadání, tvořivost, duchovní síla“. To vedlo, mimo jiné, ke zvýšení počtu různých 

inženýrských oborů. Prakticky každý obor, v němž se tvořivým způsobem něco činí, a je 

tomu tak i v klasických technických inženýrských oborech, se začal označovat jako obor 

inženýrský. Tato skutečnost vedla k „inflaci“ inženýrských oborů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Objekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdeck%C3%A1_metoda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Technika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Terminologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Term%C3%ADn_(lexikologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Terminologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie_v%C4%9Bdy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vztah
http://cs.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Studium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%9Bdeck%C3%BD_%C3%BAstav&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%9Bdeck%C3%BD_%C3%BAstav&action=edit&redlink=1
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     Je-li něčeho velmi mnoho, jsou snahy realizovat určité členění, tak jak to např. učinil 

Linné v oblasti rostlinné říše v 18. století. První členění inženýrských oborů provedl v roce 

1995 prof. Nagib Callaos (Universita Simon Bolivara - Venezuela), a to na tradiční (jsou 

spojeny s přírodními vědami) a netradiční (podpora obchodním procesům), což je sporé.  

Podle autora tohoto příspěvku se jeví jako vhodné využít k členění inženýrských oborů 

předěl, jakým byl vznik a rozšíření počítačů. V době předpočítačové se počet inženýrských 

oborů prakticky neměnil, po jejich zavedení nastal v zavádění nových inženýrství „boom“. 

Autor rozčlenil existující inženýrské obory na dvě základní skupiny: na klasické inženýrské 

obory, vzniklé v době před globálním nasazením počítačů a novodobé inženýrské obory, 

vznikající v postpočítačovém období. 

4.2.1  Klasické inženýrské obory  

Lze je členit takto: 

 Klasické inženýrské obory vytvářející a využívající technické objekty; patří sem 

inženýrství: strojní, stavební a elektrotechnické.  

 Klasické inženýrské obory jen využívající technické objekty; lze sem řadit: inženýrství 

chemické, zemědělské a lesnické. 

Klasické inženýrské obory budeme považovat za všeobecně známé a uzavřené a nebudeme je 

dále detailněji analyzovat. Předmětem zájmu budou jen novodobé inženýrské obory.  

4.2.2  Novodobé inženýrské obory  
Jejich vznik nebyl náhodným jevem. Byl podmíněn řadou skutečností, zejména prudkým 

rozvojem vědy a techniky od padesátých let minulého století (zejména v západních, technicky 

a společensky rozvinutých státech), dále též průnikem objektivních příčin řešit nahromaděné 

problémy techniky a invence jednotlivců a badatelských skupin. V těchto příznivých 

okolností se vyvíjel a později celoplošně rozšiřoval (opět na Západě) nejmocnější nástroj, jaký 

kdy lidstvo dostalo ke svému používání a to počítač a pro jeho činnost postupně vznikající 

programovací jazyky. Léta 1950-1980 jsou ilustrativním příkladem toho, jak se inženýrství, 

ve smyslu svého latinského původu „ingenium“, transformovalo v termín, který charakterizuje 

úroveň poznání člověka v souladu s rozvojem znalostí o přírodě a jejích zákonitostech,  

s vědeckými poznatky a přímo s vývojem technických a vědeckých disciplin. 

    Pro novodobé inženýrské obory je charakteristické, že se nezabývají jen technickými 

objekty, ale objekty nejrůznějšího typu. Jsou to tvůrčí obory, v nichž se vytvářejí nové entity 

např. nové procesy (procesní inženýrství), nové materiály (materiálové a biomateriálové 

inženýrství, nanopovrchové inženýrství), nové neživé objekty (všechna technická inže-

nýrství), nové objekty živé (genetické inženýrství, tkáňové inženýrství), nové infrastruk-tury 

na bydlení (městské inženýrství), nové teorie (matematické a fyzikální inženýrství), nové 

algoritmy a softwary (softwarové inženýrství), nové metodologie (inženýrství systémové, 

znalecké, expertní), zpracovávají se informace (informační inženýrství, znalostní inženýrství). 

4.3 Inženýrské obory z pohledu The Royal Academy of Engineering (Anglie) 

Královská inženýrská akademie zavedla pojem Svět inženýrství, prezentovaný existujícími 

inženýrskými obory. Ty rozčlenila obdobně jako je tomu v předchozím textu, na klasické 

(traditional) a neklasické (non-traditional). V její režii server Google provedl v roce 2008 

rešeršní studie, jejichž výsledkem byla četnost webovských stránek nejdůležitějších 

klasických (tab. 1) a neklasických inženýrských oborů (tab. 2). 

 

Z analýzy uvedených dat lze odvodit tyto závěry: 
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1) Tradičním inženýrstvím jasně vévodí stavební inženýrství (civil engineering), druhé místo 

patří strojnímu inženýrství. 

2) V netradičních oborech je v čele tabulky 2 trojice těchto inženýrství: softwarového, 

informačního a datového. Druhé je počítačové inženýrství a třetí různé varianty 

organizačního inženýrství.  

3) Kdybychom údaj z prvního řádku vydělili třemi, pak inženýrství softwarové, informační  

a datové mají po třech miliónech stránek, což je srovnatelné s organizačním inženýrskými 

obory a se stavebním inženýrstvím z tradičních oborů. 

4) Lze konstatovat, že některé netradiční inženýrské obory se již v roce 2008 dostaly v počtu 

Web stránek na úroveň „tradičního“ stavebního inženýrství a ostatní tradiční obory 

výrazně předčily. V současnosti situace určitě ještě více posiluje ve prospěch netradičních 

inženýrství. 

5) Je zajímavé, proč se v přehledu inženýrských oborů nevyskytuje inženýrství expertní, 

znalecké, rizikové, spolehlivostní apod. Určitě to není tím, že by měla malý počet Web 

stránek. Ten by musel být menší než tři tisíce stránek. Právě takový počet Web stránek má 

podnikatelské inženýrství (entrepreneurial engineering), které je v přehledu poslední. 

4.4  Současné paradigma inženýrství 

Paradigma je úhel pohledu na určitou věc v určitém období, který je ovlivněn objektivně 

existujícími skutečnostmi. Měl by to být komplexní, systémový a objektivní pohled na vše 

podstatné, co v určité době a na objektivní úrovni poznatků vymezuje určitou entitu. Je to 

pohled na entitu přes „paradigmatické brýle“ (jejich „skla“ integrují všechna uvedená 

adjektiva). Paradigma současného inženýrství lze formulovat takto: 

Inženýrství je základní tvůrčí oblast postavená na úroveň vědy a umění. Samo je 

uměním, jak s využitím poznatků vědy a v součinnosti s praxí vytvářet pro lidstvo 

prospěšné inženýrské artefakty. Inženýrství je otevřenou množinou inženýrských oborů 

zaměřených na jednotlivé konkrétní oblasti lidských činností. 

Toto filosofické paradigma inženýrství některé inženýry, experty, znalce a různé „odborníky“ 

nezajímá. Ti hledají návody, metody, vzorečky, programové systémy, prostě „kuchařky“, jak 

co nejrychleji vyřešit určitou situaci, či problém. Nezajímají je struktury soustav, na nichž 

problémy řeší, podstaty procesů, dějů, důsledky, k nimž vede chování soustav. Nehledají 

souvislosti, nezajímají je podstaty, hloubky a šíře problémů. Jsou to surfaři na poklidných 

hladinách „jezer kognitivní mělkosti“. Vyskytují se všude, od těch nejmenších podniků  

a různých ústavů až po ministerstva. Výsledky jejich práce postrádají důvěryhodnost. Ilustrací 

takových odborníků mohou být pracovníci našeho ministeria spravedlnosti, kteří vstoupili do 

„síně hanby“ svým „statistickým vzorečkem“ v rámci prezidentských voleb v roce 1913. Byla 

to ostuda pramenící z neznalosti a ignorance poznatků. Kolik takových lidí řídí náš stát? 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 46 

 

Netradiční inženýrský obory Počet Web stránek 

Software Engineering + Information Engineering + Data 

Engineering 
18 000 000 

Computer Engineering +   8 001 000 

Organizational Engineering + Organization Engineering 

Organization Design + Organizational Design 
  6 115 000 

Social Engineering   2 130 000 

Re Engineering   1 520 000 

Service Engineering + Services Engineering   1 307 000 

Bussines Engineering + Bussines Re- Engineering + 

Bussines Design  

  1 201 900 

Social System Engineering + Social Systems Engineering  

+ Societal Engineering + Social design 
  1 105 785 

Global Engineering       827 000 

Financial Engineering + Finance Engineering       806 000 

Medical Engineering + Bio Engineering       705 000 

Project Engineering       574 000 

Management Engineering       403 000 

Business Engineering       308 000 

Method Engineering + Methods Engineering       228 200 

Social Technology + Social Technologies       207 900 

Team Engineering + Group Engineering       129 400 

Human resources Engineering + Personnel Engineering 

+ Training Systems Engineering 

      117 500 

     Economic Engineering + Economical Engineering + 

Economics Engineering  

        85 850 

Corporate Engineering         40 000 

Administration Engineering + Administrative Engineering         39 500 

Strategic Engineering + Executive Engineering         35 000 

Soft - Engineering         29 100 

Entrepreneurial Engineering           3 090 
 

Tab.2  Netradiční inženýrské obory 

Tab.2  Non-traditional engineering disciplines 

 

 

 

Tradiční inženýrské   Počet Web stránek Počet Web stránek 

Civil Engineering                6 115 000 

Mechanical Engineering               2 130 000 

Electrical Engineering               1 520 000 

Electronic Engineering g               1 307 000 

Chemical Engineering                 1 201 900 
 

Tab.1  Tradiční inženýrské obory 

Tab.1 Traditional engineering disciplines 
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4.4  Návrh na členění novodobých inženýrských oborů 

Na Web stránkách se můžete přesvědčit, že v současnosti existuje téměř sto různých typů 

novodobých inženýrských oborů bez jakékoli kategorizace. Dále je uveden autorův návrh na 

jejich členění do šesti skupin podle jejich aplikačního zaměření: 

1. skupina – pokročilé klasické inženýrské obory.  

Tyto obory detailněji rozvíjejí ty klasické inženýrské obory, které se zabývají především 

vytvářením technických objektů (např. inženýrství letecké, energetické, fluidní, jaderné, 

dřevařské, textilní atd.) a vším, co s tímto vytvářením souvisí (např. materiálové inženýrství, 

nanopovrchové inženýrství, procesí apod.).    

2. skupina – nadoborové inženýrské obory.  

Existují v současnosti jako nadoborová nadstavba, součástí mnoha profesních a společen-

ských oblastí. Patří sem např. inženýrství systémové, znalostní, informační, datové, 

softwarové, webové, business, metodologické, organizační, personální, manažerské, 

projektové, ekonomické, sociální, strategické, statutární, exekutivní atd. 

3. skupina – teoreticko-aplikační inženýrské obory.  

Jsou to obory, které se zabývají aplikačním využitím teoretických vědních disciplín, např. 

inženýrství fyzikální, matematické, přírodovědecké, biologické, genetické (genové, buněčné, 

tkáňové, metabolické, enzymové). 

4. skupina – inženýrské obory expertních analýz. Patří sem inženýrské obory, jejichž 

součástí jsou analýzy, které mají charakter expertíz. Patří sem expertní inženýrství, znalecké 

inženýrství, inženýrství rizik, bezpečnostní a spolehlivostní inženýrství, inženýrství jakosti, 

realitní inženýrství apod. Jejich vytvoření je v souladu s tím, že slovo „expertise“ má 

v angličtině mnoho významů: posudek, znalecký posudek, odborný posudek a slovo „expert“ 

má význam: expert, znalec, odborník, specialista. Naše jemné jazykové nuance u skupiny slov 

posudek, expertíza, znalecký posudek a též u pojmů expertní inženýrství a znalecké 

inženýrství, není schopen anglický jazyk podchytit.   

5. skupina – bio-inženýrských oborů. Tyto obory jsou průnikem biologických a technických 

věd a to v obou směrech od přírody k technice (bionika, kybernetika atd.), od techniky 

k přírodě (biomechanika, biokybernetika atd.). 

6. skupina – módně-aplikační inženýrské obory. Jedná se spíše o „módní“ obory, než obory 

prakticky potřebné. Příslušná odvětví, dnes označená jako inženýrství, by plnila svou funkci,  

i kdyby jimi nebyla. Vznikla zřejmě proto, že jsou více společensky a ekonomický lépe 

hodnocena, než kdyby existovala pouze jako obory bez nálepky „inženýrství“. Patří sem 

např.: inženýrství restaurační, kulinářské, městské, volební apod. 

    Při zrodu mnoha z uvedených inženýrských oborů byl počítač, který je i nadále jejich 

nedílnou součástí. Pokročilým klasickým inženýrským oborům dává počítač novou kvalitu  

i kvantitu v podobě počítačových návrhů příslušných technických objektů a realizace 

počítačově orientovaných inženýrských analýz (funkčních, stabilitních, pevnostních atd.). 

Druhá a třetí skupina inženýrských oborů je bez počítačů nerealizovatelná. 

    Na vymezení uvedených inženýrský oborů vy nestačila ani velká tlustá kniha. Připravuje se 

publikace s názvem „Kompendium inženýrství“, v níž bude většina uvedených oborů 

analyzována. Již nyní je však k dispozici publikace Janíček, Marek a kol.: „Expertní 

inženýrství v systémovém pojetí“ (Grada Publishing 2013), v níž jsou vymezeny inženýrské 

obory ze druhé a třetí skupiny. 

V tomto příspěvku je jen stručná zmínka o čtvrté skupině (inženýrství expertních analýz) se 

zaměřením na znalecké inženýrství a znalectví. 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 48 

               Obr. 9 Struktura inženýrských oborů   Fig. 9 Structure of engineering disciplines 
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5.  SKUPINA „INŽENÝRSTVÍ EXPERTNÍCH ANALÝZ 
Název „inženýrství obory expertních analýz“, zkráceně „inženýrství expertních analýz“, je 

zcela původní, stejně tak i dále uvedené jejich analýzy. Tento název byl zaveden pro skupinu 

inženýrství, která jsou součástí různých technických, přírodovědných, lékařských, 

společenských, ekonomických, ekologických a jiných analýz, potřebných pro nejrůznější 

účely (hodnoticí, rozhodovací, občansko-právní, soudní apod.). Pro tyto analýzy je 

charakteristické, že jejich výsledky slouží jako podklady pro určitá rozhodnutí, což je zase 

typické pro expertízy. Je tedy možné zavést pojem expertní analýza, takto: 

Expertní analýza je podle požadavků zadavatele taková odborná oborová analýza entity, 

jejíž výsledky jsou podkladem pro rozhodování konkrétního subjektu. 

Výsledkem expertních analýz bývají nejrůznější expertízy, znalecké posudky, expertízy  

o bezpečnosti entit, expertízy o výskytech rizik u konkrétních entit, o spolehlivosti a jakosti 

entit apod.   

Je tedy opodstatněné do skupiny inženýrství expertních analýz zařadit tato inženýrství: 

expertní, znalecké, bezpečnostní, spolehlivostní, realitní, dále inženýrství rizik a inženýrství 

jakosti. Je pro ně typické, že mají společné určité charakteristiky a některá odlišná specifika: 

5.1 Společné charakteristiky jednotlivých „inženýrství expertních analýz“ 

 Všechna „inženýrství“ obsahují analýzy určitých entit (objektů, subjektů, procesů, stavů, 

jevů, důsledků, rizik apod.). Pro tyto analýzy je charakteristické, že mají rysy expertíz.  

 Všechna jsou systémovými objekty, konkrétně abstraktními soustavami, protože je lze 

strukturalizovat, jsou otevřené vůči svému okolí, mají vazby na toto okolí a je pro každé 

z nich charakteristické určité cílové chování (vyhotovení expertní zprávy, znaleckého 

posudku, expertízy o vzniku rizika, o jakosti produktu apod.).  

 Všechny modifikace expertíz u jednotlivých inženýrství mají velmi podobné struktury 

s těmito prvky: příslušná úkol v podobě zadání expertízy (obvykle je problémem), 

expertní entita (znalecká entita, entita s rizikem), subjekt řešící úkol (expert, znalec, 

rizikový inženýr, bezpečnostní inženýr apod.), příslušná expertní činnost (ryze expertní, 

znalecká, analýza rizik), expertní zpráva (expertíza, znalecký posudek), kooperující 

subjekty (analytici, zpracovatelé, přizvaní soudní znalci), rozhodovatel (ten, komu je 

expertní zpráva určena).   

 Expertízy ve všech inženýrstvích expertních analýz se vypracovávají pro různá časová 

údobí (minulost, přítomnost, budoucnost). 

 Na vypracovávání expertiz v jakémkoli typu inženýrství expertních analýz (včetně řešení 

příslušných expertních problémů) lze aplikovat systémovou metodologii. 

5.2 Specifika jednotlivých „inženýrství expertních analýz“ 

 Expertní inženýrství je ze skupiny „inženýrství expertních analýz“ nejobecnější, protože 

předmětem zájmu může být jakákoli entita, přičemž expertní činnost, experti, forma  

a využití expertní zprávy nejsou jakkoli právně omezovány 1. 

 Znalectví jako aplikační forma znaleckého inženýrství je specifickým případem 

expertního inženýrství, protože expertní činnost, experti, forma a využití expertní zprávy 

jsou vymezeny vyhláškami a zákony, stejně tak jako znalecká entita znaleckými obory  1.  
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 Inženýrství rizik je stejně „ničím neomezeno“, obdobně jako expertní inženýrství, má 

však specifický předmět zájmu v podobě „rizika“ na jakékoli entitě, které se analyzuje 

z různých hledisek. Jeho specifikem je, že jeho součástí je management rizik 1. 

 Bezpečnostní inženýrství je specifickým případem inženýrství rizik v tom smyslu, že se 

zabývá problematikou bezpečnosti ve vztahu ke vzniku mezních stavů především těch, 

které mohou mít fatální důsledky 1.  

 Inženýrství jakosti se zabývá kvalitou produktů vytvořených příslušnými výrobními 

organizacemi. Je považováno za rozhodující faktor udržení stabilní ekonomické 

výkonnosti podniků. Obdobně jako inženýrství rizik má svůj management jakosti 1. 

Vytvoření skupiny „inženýrství expertních analýz“ lze považovat za příspěvek do 

metodologie inženýrství, s odezvou v inženýrské praxi a v pedagogické oblasti. Tato 

inženýrství lze totiž racionálně přednášet s využitím jejich společných základních 

charakteristik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OKOLÍ EXPERTÍZY    investor     regulátor 

   

expertní  
entita 

expertní  

činnost 

expert 

expertní  

úkol 

expertní  
zpráva 

zpracovatel 

EXPERTÍZA 

JAKO 

SOUSTAVA 

rozhodovatel 
 

zadání  
expertízy 

 

    expertní 

analytik 

expert 

(expertní tým) 

zadavatel 

expertní  
činnost 

Obr. 9-B  Expertíza jako soustava 

expertní  
úkol 

Obr. 10  Expertíza jako soustava 

Fig. 10 Expert´s report as a system 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 51 

6.  ZNALECTVÍ A ZNALECKÉINŽENÝRSTVÍ 

Text této statě bude pro mnohé, do problematiky zainteresované čtenáře překvapením, protože 

vůbec není běžné zavádět vedle pojmu „znalectví“ i pojem „znalecké inženýrství“, když 

dominantním je stále „soudní inženýrství“ jako partner „soudního lékařství“. Změna je však 

objektivně žádoucí z těchto důvodů: 

 Slovní spojení „soudní inženýrství“ vzniklo přiřazením těchto skutečností:  znalecké 

posudky se kdysi vypracovávaly pro potřebu soudních jednání (odtud termín „soudní“),  

 ve znaleckých posudcích se objasňovaly příčiny negativních technických jevů (odtud 

název „inženýrství“, jako slovo, používané pro vše, co souvisí s technikou). V současnosti 

se znalecké posudky vypracovávají i pro jiné instituce než jsou soudy a pojem inženýrství 

se dnes chápe v obecnějším významu jako tvořivost a aplikuje se na vše, co souvisí 

s tvořivými činnostmi (inženýrství fyzikální, matematické, genetické, bezpečnostní atd.). 

Takže termín „soudní inženýrství“ je pojmový anachronizmus a je tedy žádoucí 

uvažovat o změně názvu. Vznikají však lingvistické problémy ve vztahu k angličtině. 

 Ve znalecké oblasti se dnes používají dva pojmy: znalectví a soudní inženýrství, aniž by 

byl mezi nimi vymezen nějaký hierarchický vztah (přiřazenost, či nadřazenost jednoho 

pojmu druhému) i když lidé ze znalecké oblasti se často domnívají, že soudní inženýrství 

je něco více než znalectví. Je tedy žádoucí zabývat se uvedeným hierarchickým vztahem. 

 Rozvoj ve znalecké oblasti se v současnosti začíná realizovat v těchto dvou směrech:  

 cestou nových doktorských a magisterských studijních programů a  zintenzivněním 

výzkumné činnosti v souladu s trendem intenzifikace vědeckého poznávání. Tyto 

skutečnosti vyžadují i nový pohled na znaleckou oblast, vymezení jejího vztahu k jiným 

vědním oborům a zdůvodnění, že tuto oblast lze k nim přiřadit. 

Každý z uvedených bodů lze považovat za problémovou situaci (protože existující situaci je 

nutno změnit). Nástin jejich řešení je podle autora následující: 

 Situace s pojmem „soudní inženýrství“ se vyřeší tak, že se místo něho zavede pojem 

„znalecké inženýrství“. Je to obor, který se tvůrčím způsobem (proto slovo inženýrství) 

zabývá vším, co souvisí se znalectvím (nezávisle na to, zda se jedná o znalecké posudky 

pro soudní nebo jinou veřejně-právní oblast). 

 Problematika znalectví versus znalecké inženýrství může mít toto řešení. Budou to dvě 

samostatné disciplíny v těchto významech: 

+ Znalectví je aplikačním oborem, jehož podstatou je znalecká činnost, v rámci níž se 

vytvářejí znalecké posudky. Nemůže být vědeckým oborem, protože charakteristikou 

znaleckého posudku není novost, která je atributem vědeckosti, ale pravdivost. 

+ Znalecké inženýrství je teoretickou metodologickou, teoretickou a znalostní 

nadstavbovou disciplínou pro znalectví. Zabývá se poznáváním, může vytvářet nové 

poznatky, je to tedy vědecký obor. 

6.1 Znalectví jako odborná disciplína 

Řekneme-li, že znalectví je aplikačním oborem, v rámci něhož vznikají znalecké posudky, tak 

je to vlastně „tautologie“, tedy vymezení „kruhem“, vysvětlením něčeho sebou samým. Je 

proto vhodné analyzovat „znalectví“ z několika pohledů: 

6.1.1 Znalectví z různých pohledů 

A. Znalectví z pohledu jeho poslání a náplně: 

Z hlediska náplně znalectví lze konstatovat:  
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Znalectví je interdisciplinární aplikační obor, který se zabývá zpracováním a poskytováním 

informací v souvislosti s konkrétními entitami pro potřeby státních orgánů (soudy) 

a pro právní úkony jedinců, institucí nebo organizací. 

B. Znalectví z pohledu struktury 

V publikaci [4] se často používá pojem znalecký úkol. Při jejich zpracováních, v rámci 

znalecké činnosti, znalec ve většině případů používá informační, tvůrčí, hodnotící a roz-

hodovací činnosti, což je charakteristické pro řešení úkolu typu problém, takže lze 

konstatovat: ve znalectví je znalecký úkol vždy znaleckým problémem. Ten je formulován 

v souladu s otázkami, které obdrží znalec od žadatele znaleckého posudku. Po vyřešení 

znaleckého problému znalec formuluje odpovědi na položené otázky a předá je žadateli 

posudku. Primární obecná struktura znalecké činnosti má tedy tyto hlavní prvky: 

 otázky od žadatele znaleckého posudku, 

 formulace, řešení a vyřešení znaleckého problému, 

 formulace odpovědí na otázky a jejich předání žadateli. 

Ze strukturního pohledu lze, s využitím výše uvedeného, znalectví vymezit takto: 

Znalectví je soustavou procesů, v níž je dominantní dílčí proces, který souvisí se znaleckým 

problémem, konkrétně s jeho formulací, vlastní řešením a zpracováním výsledků řešení. 

Informace o znaleckých entitách se mohou týkat jejich stavů v různých časových obdobích 

charakterizovaných časem „t“. Podle toho, jaká je relace mezi časem „t“ a časem „tp“, kdy 

se vypracovává znalecký posudek, existují tyto typy znalectví: znalecká retrospektiva, 

znalecká současnost a znalecká prognostika. 

Chápeme-li znalecký posudek jako specifickou expertízu lze strukturu znalectví zobrazit tak, 

jak je uvedeno na obr. 11. 

           Fig. 11 Civil and forensic expertise as  a system 

and its vicinity 

C.   Znalectví z pohledu vědy 

Již bylo uvedeno, že znalectví je aplikační obor, který se zabývá zpracováním a poskytováním 

informací, v souvislosti s konkrétními entitami, pro potřeby určitých subjektů. Domnívám se, 

že odpovídá skutečnosti i toto konstatování:  

Cílem znalecké činnosti je, v rámci řešení znaleckých problémů, nalézt pravdu o určitých 

skutečnostech u znaleckých entit. 

Hledání pravdy v minulosti (rekonstruktivní problémy) a v současnosti (problémy současného 

stavu) je možné i když nemusí být snadné. Hledání pravdy v budoucnosti (prognostické 
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problémy) je ze své podstaty nerealizovatelné. Pravda se totiž hledá jako soulad něčeho, nějak 

stanoveného, se skutečností. Jenže skutečnost v budoucnu není známá, takže hledat pravdu 

v budoucnu nelze. Lze jen předpovídat, s určitou pravděpodobností, jaká skutečnost se bude 

vyskytovat v budoucnu, takže „pravda v budoucnu“ je pravděpodobnostní entitou. Posouzení, 

zda znalecká činnost je vědeckou činností a tedy, zda znalecký posudek je vědeckým 

poznatkem, je věnován další text.  

Cílem znalecké činnosti a tedy i její motivací není hledání něčeho nového ale něčeho 

pravdivého, co existovalo či existuje. To ovšem znamená, že znalecká činnost není cílená 

k hledání „nového“ (není tedy splněn bod  v charakteristice vědecké činnosti, viz stať  

o vědě ve zdroji 8, takže neobsahuje ani prvek „novosti“, který by rozvíjel naše poznání 

(není splněn ani bod  v uvedené stati). Domnívám se, že ani komunita vědců obecně 

nepovažuje znalecké posudky za vědecké práce, což by znamenalo nesplnění bodu  ve 

zdroji 8.  Lze tedy konstatovat: 

Znalecká činnost není vědeckou činností, protože její primární motivací, není hledání 

„nového“ a také nepřináší „nové vědecké poznatky“ a navíc za vědeckou ji nepovažuje ani 

komunita vědců. 

Z uvedeného vyplývá toto důležité konstatování: 

Znalecké posudky nejsou vědeckými pracemi a znalectví není vědeckým oborem. 

Toto konstatování naprosto nesnižuje význam znalectví. To, že není vědeckým oborem, 

neznamená, že k vyřešení znaleckého problému se nepoužívá vědecká metodologie, kterou 

pro znalectví rozpracovává znalecké inženýrství. Mohou se vyskytnout připomínky, že 

nalezení pravdy v procesu poznávací činnosti je vlastně nalezením „nového“ a v duchu 

uvedeného, tedy vědeckého. Ano, nalezená „pravda“ je „novostí“ vzhledem k předchozí 

potenciální „nepravdě“. Prvotně se ale hledala pravda, nikoli novost, což je charakteristické 

jen pro vědu.  

6.2    Znalecké inženýrství jako vědecký obor 

Současné znalectví vyžaduje velký počet znalců, kteří by měli být metodologicky, znalostně, 

odborně a právně na přiměřené úrovni vzdělání. Zajistit takto vzdělané znalce, to může jen 

speciální vzdělávací obor pro znalce. Takovým oborem by mohlo být znalecké inženýrství, 

jako průnik inženýrství znalostního a systémového a mohlo by být zařazeno do existujících 

oborových a vědeckých struktur. Znalecké inženýrství je oborem tvůrčím, nadoborovým, 

systémovým a interdisciplinárním. Zůstává tedy analyzovat, zda je i oborem vědeckým, tedy 

zodpovědět na otázku, zda lze v rámci znaleckého inženýrství objevovat nové poznatky a zda 

jsou tyto pro jisté účely významné. K tomu poslouží dále uvedené analýzy ilustrací činností, 

které se realizují v rámci znaleckého inženýrství (dále též ZI) na Ústavu soudního inženýrství 

VUT v Brně. Kdyby se analýzy prováděly na jiné instituci zabývající se znaleckou činností, 

muselo by se objektivně dospět ke stejným závěrům. 

6.2.1 Znalectví střetu vozidel 

+ Vytváření počítačových podpor pro simulaci střetů entit (člověkem řízených motorových 

vozidel, cyklistů, chodců vzájemně mezi sebou a s nepohyblivými překážkami) na různé 

úrovni modelování struktur a vlastností entit (vlastností mechanických a biomecha-

nických).  

+ Simulace rozpoznání objektů řidičem motorového vozidla za jízdy při různých 

vlastnostech okolí vozidla. 
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+ Interakce v soustavě „řidič – okolí“. Analyzuje se: smyslová vnímání řidiče, reakční doba 

řidiče apod.   

+ Interakce – řidič vozidlo (řízení, brzdění, akcelerace, nečinnost, jejich kombinace, odezvy 

vozidla) doba potřebná na různé úkony, které souvisí i nesouvisí s ovládáním vozidla 

(pohled do zrcátek, ovládání autorádia). Omezení těchto interakcí (omezení subjektivní - 

smyslová, motorická, psychologická, omezení technická daná konstrukcí vozidla, 

vizuálního vnímání světelnými podmínkami, ovlivnění motorických a psychologických 

schopností řidiče alkoholem a drogami, podpora smyslového vnímání moderními aktivními 

prvky vozidla, ovlivnění řízení vozidla aktivními prvky vozidla). 

+ Rázy vozidel: ráz centrický, excentrický, se skluzem, při porušení struktury vozidla, 

metody pro analýzu střetu, metody pro určování deformační energie (EES), charakteristiky 

deformací podle typů střetu. 

+ Řešení střetů vozidel: vozidlo-vozidlo, vozidlo-chodec, vozidlo cyklista, vozidlo-typické 

prvky okolí vozovky (strom, dopravní značení, terénní nerovnosti), řetězové nehody. 

+ Metody pro analýzu pohybu vozidla před střetem a po střetu (blokování kol, převracení 

vozidel). 

+ Pohyb posádky ve vozidle, mechanizmy vzniku poškození posádky, opuštění vozidla 

posádkou. 

+ Analýza a dokumentace stop při ASN – vzdálenost odhození střepin, mechanizmy vzniku 

stop na vozovce apod. 

+ Výzkum metod pro analýzu dopravní nehody – metody grafické, výpočtové (metody 

zpětného a dopředného výpočtu), analýza jízdních manévrů vozidel, vývoj počítačových 

podpor pro analýzu nehod. 

6.2.2 Oceňovací znalectví 

+ Strukturní vlastnosti oceňovaného majetku a jejich zohlednění při oceňování – tvorba 

cenových ukazatelů, jejich ovlivnění (vliv změny zastavěné plochy stavby, obestavěného 

prostoru, typu stroje, typu stavby apod.) 

+ Hodnocení procesů na oceňovaných objektech – průběh technického a ekonomického 

opotřebení oceňovaných entit, vznik mezních stavů, ekonomické posuzování 

opravitelnosti. 

+ Vliv prvků přírodního, technického a sociálního okolí na procesy oceňování entit.  

+ Výzkum metod oceňování – jsou analyzovány metody nákladové, výnosové, porovnávací, 

dále zkoumání podstatnosti parametrů u různých typů majetku. 

6.2.3 Znalectví stacionárních strojírenských entit 

+ Algoritmy pro nepřímé příčinné problémy s využitím algoritmů nepřímého (inverzního) 

modelování, resp. s využitím simulačního modelování, v němž se používají algoritmy 

přímého modelování. 

6.3  Vymezení znaleckého inženýrství 

Odborné činnosti uvedené v předchozím textu lze považovat za činnosti poznávací, jejichž 

výsledkem jsou nové poznatky, což je považováno za nutnou charakteristiku vědeckosti. 

Využitelnost poznatků v oblasti znalectví, jejich přiměřená úroveň významnosti, spolu se 

zmíněnou novostí jím dávají charakter vědeckosti. To umožňuje zařadit znalecké inženýrství 

do kategorie komplementárních vědeckých oborů. Jsou to vědní obory, které doplňují 

(komplementují) přírodní vědy, konstitutivní, humanitní, společenské a formální podpůrné 

vědní obory Janíček 2014. Řečeno ještě jednou, jinak:  



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 55 

Znalecké inženýrství je komplementárním vědeckým oborem, protože poskytuje 

metodologické a znalostní infobáze pro znalectví. 

Pojem infobáze v uvedeném vymezení je zkratkou pro informační báze, což jsou systémově 

pojaté množiny informací o určitých entitách, zde konkrétně o metodologii, o znalostech  

a teoriích pro znaleckou činnost. V této publikaci jsou uvedeny metodologické a znalostní 

infobáze.   

 Metodologické infobáze  

zahrnují dvě základní metodologie související se znalectvím, a to systémovou metodologii  

a metodologii zpracování znaleckých posudků: 

 Systémová metodologie – je to nadoborová metodologie aplikovatelná na veškeré 

činnosti člověka, tedy i pro činnost znaleckou. Původně byla rozpracována v 2 jako průnik 

systémového přístupu, systémových disciplín, systémových postupů (algoritmů)  

a systémového myšlení. Její aplikace na znalecké inženýrství, zejména však na znalectví, je 

původním počinem. Pochopení systémové metodologie je pro každého jedince, a tedy i pro 

znalce, odrazovým můstkem k vyšší úrovni realizací jejich běžných i profesních činností. To 

nejsou slova, to jsou v rámci pedagogické činnosti autora ověřené skutečnosti. Systémová 

metodologie spočívá v těchto skutečnostech: 

+ Systémový přístup ve svých atributech (je jich dvacet) obsahuje všechny podstatné 

skutečnosti, které by člověk při realizaci svých činností měl brát v úvahu. Jen pro ilustraci je 

to: strukturovanost, podstatnost, cílové chování, dynamičnost, hierarchičnost, komplexnost, 

orientovanost, stochastičnost, deterministický chaos, synergetika, etické normy, odpovědnost 

atd. Je to určitá „kuchařka“, která doporučuje všechny potřebné ingredience, aby to, co člověk 

„uvaří“, nemělo chybu. Vymezení systémových atributů na obecně úrovni pro znalectví a zna-

lecké inženýrství bude uvedeno v připravovaných publikacích autora. 

+ Další významným pomocníkem člověka při řešení problémů je rozpracování atributu 

A4 (je to „podstatnost“) do systému podstatných veličin 1, 2. Tento systém obsahuje devět 

podmnožin veličin, které jsou podstatné při řešení příčinných problémů. Šest podmnožin 

obsahu příčiny vzniku určitého procesu, tři podmnožiny důsledky tohoto procesu. Tvoří-li 

vstup do řešení algoritmu problému příčiny a výstupy jsou důsledky, jedná se o přímé 

problémy, je-li tomu opačně, jsou to nepřímé problémy. Toto členění problémů má velký 

význam ve znalectví, protože vymezuje znalectví retrospektivní (řeší nepřímé problémy)  

a prognostické (řeší přímé problémy).   

 Metodologie zpracování znaleckých posudků – poskytuje znalci informace o 

struktuře algoritmu znaleckého posudku v souladu s publikací 2. Nově obsahuje soubor 

dvanácti zásad pro vypracování znaleckého posudku, které vycházejí ze systémového 

přístupu. Podstatnými zásadami jsou: systémovost, pravdivost, účelovost, orientovanost, 

komplexnost, úplnost, věcnost, jednoznačnost (stochastičnost), ověřitelnost atd.  

 Znalostní infobáze 

Pojem znalosti širším významu znamená v lidském mozku zpracované a utříděné poznatky  

o entitách, získané v poznávacích procesech. V užším slova smyslu jsou to informace 

potřebné k řešení problémů. Ty mohou mít různou „úroveň vědeckosti“, od problémů 

praktických (problémy běžného praktického života) až po problémy ryze vědecké (např. 

přírodovědní). Mezi nimi se nacházejí problémy odborné a znalecké. Je zřejmé, že různé typy 

problémů vyžadují i různé míry znalosti z těchto oborů: teoretických, nadoborových a 

oborových. 
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 Teoretické disciplíny – jsou to disciplíny patřící do základních věd o neživé přírodě 

(fyzika, chemie, materiálové vědy atd.) a živé přírodě (biologie, biochemie, biofyzika). 

Základem těchto disciplín jsou většinou induktivními úsudky vzniklé teorie, většinou na 

matematické bázi. K teoretickým disciplínám lze řadit i disciplíny patřící do formálních 

věd, tedy matematiku a logiku, jejichž podstaty jsou převážně axiomatické. 

 Nadoborové disciplíny – jsou tvořeny množinou těch disciplín, které jsou aplikovatelné 

na řešení jakýchkoli problémů od praktických až po vědecké v jakýchkoli odborných 

disciplínách. Tyto disciplíny jsou často označovány jako teorie (např. teorie experimentu, 

teorie modelování), což má spíše formální opodstatnění. Skutečné konkrétní teorie se 

v nich sice vyskytují, ale nemají tak zásadní význam jako u teoretických disciplín. Patří 

sem zejména teorie systémů (jejíž součástí je i velmi významná systémová metodologie; 

viz první kapitola této publikace), zmíněná teorie experimentu a modelování, teorie 

mezních stavů, problematika chyb v modelování atd. Jsou to disciplíny, které jsou 

metodologicky, pojmově i obsahově stále ve vývoji, takže nejsou doposud jednoznačně 

konstituovány. Proto je jim v publikacích [2] a [2] věnována významnější pozornost, a to 

s využitím systémové metodologie, která zde sehrává úlohu sjednocujícího činitele.  

     Nadoborovost vykazují i humanitní disciplíny, jako je psychologie osobnosti a její 

součást „tvořivost“ a též teorie poznávacích procesů. Všechny tyto disciplíny významně 

doplňují „komplexní poznatkovou úroveň“ řešitele jakýchkoli problémů. 

 Oborové disciplíny – jsou to jednotlivé praktické obory, tedy i ty, pro které se vypra-

covávají znalecké posudky. Jejich výčet je velký ale spočetný a je uveden v heslovníku 

znaleckých oborů. Pro ilustraci k těmto disciplínám patří: barvy a barvení, cihly  

a cihlářství, drůbež, farmacie, filatelie, fotografie, gynekologie, hasicí přístroje, 

hematologie, hudební nástroje, klenotnictví, lokomotivy, optika, slévačství, pyrotechnika, 

sexuologie, starožitnosti, tuky, žíraviny atd. Poznatkovou základnu o oborových 

disciplinách by byla schopná obsáhnout „hypotetická“ poznatková encyklopedie 

znaleckých oborů, na rozsahové úrovni Ottova slovníku.  

6.4  Filosofie znaleckého inženýrství (ZI) 

Pojem „filosofie znaleckého inženýrství“ je zde použit zřejmě poprvé. Doposud se filozofie  

a znalectví jaksi „nekamarádily“. 

 První úkolem filosofie znaleckého inženýrství je vytvoření nového paradigmatu 

znaleckého inženýrství. Původní paradigma soudního inženýrství bylo spíše pouhým 

názorem na soudní inženýrství, který byl poměrně vágní, protože znalectví a soudní 

inženýrství splývalo v jednu skutečnost. V současnosti dosavadní paradigma soudního 

inženýrství zastaralo, protože nevyhovovalo řešení jeho nových problémových situací. 

Nahromadilo se mnoho anomálií, takže bylo objektivně nutné hledat nové paradigma, aby 

v nových podmínkách mohla pokračovat normální tvůrčí práce ve znalectví, a to na nové, 

komplexnější úrovni, usměrňované vědeckým oborem v podobě znaleckého inženýrství. 

    Nové paradigma soudního inženýrství (progresivně bude označeno jako paradigma 

znaleckého inženýrství) musí odrážet ty skutečnosti, které jsou uvedeny v prologu této 

kapitoly, tj. trend nových doktorských a magisterských studijních programů v oblasti 

znaleckého inženýrství, zintenzivnění výzkumné činnosti v souladu s trendem intenzifikace 

vědeckého poznávání ve znaleckém inženýrství, s cílem být metodologickým, poznatkovým  

a teoretickým zázemím pro znalectví.  

Nové paradigma znaleckého inženýrství lze formulovat takto: 
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Objektivní příčiny v podobě rozvoje vědy, techniky a prakticky veškerých lidských činností 

a s tím související, a stále neklesající, množství negativních jevů v důsledku aktivit člověka, 

dále narůstající množství konfliktních situací prakticky ve všech lidských činnostech 

vedoucích až k soudním sporům a zvyšující se počet právních úkonů vyžadujících znalecké 

posudky, to vše tak zvyšuje význam znalectví, že toto potřebuje mít svou metodologickou a 

znalostní základnu, kterou se stává znalecké inženýrství. 

Znovu je zde obrácena pozornost k problematice  

soudní inženýrství versus znalecké inženýrství. 

Domnívám se, že když se zavádí nové paradigma o určité entitě, že by mělo být nové v celém 

svém znění. V současnosti se znalecké posudky nevypracovávají pouze pro soudy ale i pro 

neznalecké právní úkony. Soudní znalectví je tedy jen určitou částí znalectví. Místo pojmu 

soudní inženýrství se jako obecnější pojem jeví znalecké inženýrství v tom smyslu, že 

tvůrčím způsobem (lat. „ingenium“ = tvůrčí přístup) přistupuje k celému znalectví.  

Z tradicionalizmu bude obtížné tuto naznačenou filosofii zavádět do praxe. S postupem času 

se evolučně nový pojem „znalecké inženýrství“ určitě prosadí i ve znalecké praxi.  

 K dalším úkolům filosofie znaleckého inženýrství lze řadit: 

+ Znalecká praxe ukazuje, že na stejnou věc bývají v některých „kauzách“ vypracovány 

zcela protichůdné znalecké posudky. Posudek má prokazovat pravdu a dvě pravdy 

existovat nemohou. Příčina bude asi v rozdílné poznatkové a metodologické úrovni znalců 

(nebo něco jiného?). Jak zvýšit celostátně úroveň znalectví, aby odpovídala současné 

úrovni přístupů k řešení problémů a současné systémové metodologii? To je nejen 

filozofická otázka pro znalecké inženýrství, ale pro celou výchovně-vzdělávací soustavu.  

+ Jak uvést systémové pojetí znalectví a znaleckého inženýrství do praktické znalecké 

činnosti?  

+ Jak zainteresovat znalce, aby kontinuálně zvyšovali svou metodologickou, znalostní  

a filozofickou úroveň? 

6.5  Znalecké inženýrství a systémovost  

Znalecké inženýrství, obdobně jako znalectví, je taktéž systémovou entitou. Lze k tomu 

dospět následující konkretizací kritérií  až  pro systémovou entitu: 

 Znalecké inženýrství je strukturované, má tyto oblasti:  

  Informační – posláním je získávat, vybírat, pracovávat a uchovávat ty poznatky ze 

všech typů vědních oborů (základních, konstituovaných, formálních a komple-

mentárních), které jsou využitelné v znaleckém inženýrství. Jsou to znalosti z fyziky, 

chemie, matematiky, statistiky, ekonomiky, technických věd, mezních stavů, modelová-

ní, experimentu, systémové metodologie atd.  

  Metodologickou – rozpracovává vhodné metodologie a metody pro poznávací, 

odbornou a pedagogickou oblast znaleckého inženýrství. Měla by to být metodologie 

systémová [3], která je univerzální a nadoborová. 

 Poznávací – realizace poznávacích činností, které vedou k novým poznatkům 

potřebným pro řešení znaleckých problémů. Tato část znaleckého inženýrství tvoří jeho 

vědeckou podstatu. 

 Odbornou – spadá sem řešení obtížnějších a komplexních znaleckých problémů, které 

vyžadují interdisciplinárnost. 

  Znalostní – shromažďování poznatků z předchozích činností, aby se tyto mohli stát 

znalostmi znalců. 
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  Databázovou – vytváří databáze znalostí, algoritmů činností a počítačových podpor pro 

znaleckou činnost. 

  Právní – zajišťuje propojení s juridistikou. 

  Etickou – zabývá se morálními aspekty znalecké činnosti. 

  Pedagogickou – realizuje výchovů znalců především ve významných znaleckých 

oborech, např. analýza silničních nehod, posuzování technického stavu, opravárenství  

a odhady motorových vozidel, stavebnictví a odhady nemovitostí, oceňování movitého 

majetku, strojů a zařízení, oceňování podniků. Tuto činnost zajišťuje např. Ústav 

soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. 

  Public relation – posláním je seznamovat veřejnost s posláním a důležitostí znalectví 

ve společnosti.  

 Znalecké inženýrství má okolí tvořené: 

 + Všemi vědeckými obory, z nichž pro svou činnost čerpá teoretické a odborné 

poznatky. 

 + Státními orgány, občany, a organizacemi – všechny tyto subjekty jsou pro znalecké 

inženýrství konstitutivní, tj. bez nich by znalecké inženýrství ani znalectví nevzniklo. 

 + Znalectvím, jako aplikačním oborem, pro které vytváří znalecké inženýrství znalostní  

a teoretickou nadstavbou.  

 + Znalci, pro které je znalecké inženýrství vzdělávací institucí a poskytuje jim znalostní  

a teoretické databáze. 

 V rámci znaleckého inženýrství se realizují příčinné procesy. Vstupem do znaleckého 

inženýrství je jeho objektivní potřeba jako teoreticko-aplikačně-vzdělávací instituce. 

Výstupem jsou metodologické, poznávací, odborné a pedagogické činnosti pro znalce. 

 Výstupy z předcházejícího bodu představují cílové chování systémové inženýrství.  

Obdobně jako u znalectví lze konstatovat: 

Znalecké inženýrství je systémovou entitou; lze na ni tedy aplikovat systémovou 

metodologii, tj. systémový přístup, systémové disciplíny a systémové postupy. 

7. ZÁVĚR 

Tento článek se zabývá těmito čtyřmi problémovými okruhy: 

+ Analýzou současného stavu inženýrství, jako jedné ze tří základních lidských činností 

(dalšímu dvěma jsou věda a umění).  

+ Kategorizací novodobých inženýrských oborů. Člení je do těchto šesti skupin:  

1. pokročilé klasické, 2. nadoborové, 3. teoreticko-aplikační, 4. inženýrské obory 

expertních analýz, 4. bioinženýrské obory, 5. módně-aplikační obory.  

+ Sjednocujícím prvkem inženýrských oborů expertních analýz jsou expertízy, které mají  

u jednotlivých inženýrských oborů svá specifika. U expertního inženýrství to jsou 

expertízy v obecném slova smyslu, u znaleckého inženýrství to jsou znalecké posudky,  

u inženýrství rizik expertízy vzniku rizika, u bezpečnostního inženýrství jsou to expertízy  

o vzniku nebezpečí, u inženýrství jakostí expertízy o kvalitě produktů. Expertízy u všech 

vyjmenovaných inženýrských oborů mají stejnou strukturu. 

+ Rozlišují se dva pojmy: znalectví jako odborná disciplína zabývající se vypracováváním 

znaleckých posudků a znalecké inženýrství jako teoretická, metodologická a datová 

nadstavba znalectví. Zde si musíme uvědomit, že znalecké inženýrství se nebude zabývat 
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každým ze 49 existujících znaleckých oborů, ale jen těmi, které jsou z hlediska četnosti 

aplikací podstatné a které potřebují teoretické či m metodologické zázemí. Určitě to budou 

obory, jako je strojírenství, stavebnictví, doprava, ekonomika apod. Žádný obor však nelze 

předem vyloučit. 

+ Nakonec několik poznámek a myšlenek k soudnímu inženýrství. Je to historicky vzniklý 

pojem, který z pohledu současné filosofie inženýrství, nezapadá do struktur inženýrských 

oborů. Když ho porovnáme s existujícími inženýrskými obory (strojní, stavební, chemické, 

systémové, informační, znalostní, znalecké, expertní, bezpečnosti, rizik, jakosti atd.), tak 

předmětem zájmu soudního inženýrství by byly soudy. S nimi však má pouze tu vazbu, že 

soudy potřebují znalecké posudky (jsou specifickými případy expertíz ve smyslu právním). 

Nabízí se tedy používat pojem expertní inženýrství, který je tak robustní, že zahrnuje 

všechny typy expertíz, tedy znalecké, bezpečnostní, spolehlivosti, rizik, kvality, oceňování 

atd.). Zavedení pojmu expertní inženýrství si přímo vyžaduje, aby mu odpovídaly  

i jména institucí, v nichž se bude „pěstovat“, tedy např. Institut, Ústav, Fakulta expertního 

inženýrství. Pro tyto instituce by bylo charakteristické, že by se zabývaly problematikami 

kteréhokoli z „inženýrství expertních analýz“, tedy inženýrství, expertního, znaleckého, 

realitního, rizik, jakosti, bezpečnosti, spolehlivosti, případně dalších objektivně 

zdůvodnitelných. Tento nadoborový a tedy systémový přístup vylučuje diskuse o tom, zda 

soudní inženýrství „má právo“ zajišťovat doktorandské studium, zda má něco společného  

s vědou, zda má vůbec právo existovat ve vysokoškolském vzdělávání. Takové diskuse 

jsou zbytečné. Existence ústavu či fakulty expertního inženýrství je objektivně 

zdůvodnitelná, protože nemá o nic méně důležitější poslání, než jiné instituce např. 

v oblasti informatiky, sociologie či ekonomiky. Rostoucí význam expertního inženýrství 

jako systémové disciplíny potvrzuje i právě vyšlá publikace v nakladatelství Grada 

Publishing s názvem „Expertní inženýrství v systémovém pojetí“.  
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FORENZNÍ ENVIRONMENTALISTIKA A JEJÍ POSTAVENÍ V SOUDNÍM 

INŽENÝRSTVÍ 

ENVIRONMETAL FORENSICS AND HER POSITION IN FORENSIC 

ENGINEERING 
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ABSTRAKT: 

Příspěvek seznamuje s problematikou forenzní environmentalistiky, historií a jejím současným 

vývojem ve světě i v České republice. Hlavním cílem této vědní disciplíny je snaha o propojení 

vědy o životním prostředí a práva, díky kterým by mělo dojít k urychlení a usnadnění soudních 

procesů, stejně jako znaleckých posudků ve věcech škody na majetku a složkách životního 

prostředí, jejich rozsahu a výši újmy. Je tak vhodným nástrojem v oborech soudního 

inženýrství, kde jsou využívány metody a analýzy k hodnocení a odhalování odpovědnosti a 

škod. 

ABSTRACT: 

The post introduces the issues of Environmental Forensics,history and the current 

developments in the world and in the Czech republic. The main objective in this scientific 

discipline is the attempt to interconnection of environmental science and law. Through this 

interconnection should be to accelerate and facilitate the judicial processes, as well as the 

expert evidences in cases of damage to property and environmental components, their scales  

and level of the damage. Environmental Forensics is the suitable tool in the fields of Forensic 

Engineering, where are useful methods and analysis to assessment and detection of 

responsibility and damages. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

forenzní environmentalistika, soudní inženýrství, životní prostředí, legislativa, vzdělání 

KEYWORDS: 

environmental forensics, forensic engineering, environment, legislation, teaching 

1 ÚVOD 

Životní prostředí a jeho ochrana je v dnešní době velmi aktuálním a častým tématem ve 

vědě, politice i běžném životě. Je tomu zejména v důsledku negativního vlivu lidského 

činitele na něj. Velmi často jsou tak vedena vyšetřování a soudní spory, kde je hledán 

odpovědný subjekt za škody, které způsobil, stejně jako náhrada za ně. Jedna z poměrně 

nových vědních disciplín, která pomáhá nejen při identifikaci zdroje kontaminace, 

koncentraci, prognózách a sanačních opatřeních je forenzní environmentalistika. Neustále tak 

roste potřeba znalostí v tomto oboru a s tím i počet odborníků. Jedním z možných řešení je 

zahrnutí alespoň základních znalostí o tomto vědním oboru do výuky na vybraných vysokých 
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školách, jak je tomu již v řadě vyspělých zemí světa. Cílem příspěvku je tak představit 

problematiku forenzní environmentalistiky a její širší uplatnění a to nejen ve výzkumu, praxi 

ale i v rámci vysokoškolského vzdělání v České republice v kontextu se světovými trendy. 

2 FORENZNÍ ENVIRONMENTALISTIKA 

V současné době se stále častěji objevuje pojem forenzní environmetalistika, který má 

své kořeny ve Spojených státech odkud se rozšířil do Evropy. Tento vědní obor je definován 

jako „systematické a vědecké hodnocení fyzikálních, chemických a historických informací, za 

účelem rozvoje vědecky obhajitelných a právních případů, kde se jedná o zdroje 

kontaminujících látek, unikajících do životního prostředí“ [1]. Odborníci, zabývající se touto 

vědní disciplínou, mají snahu o propojení vědy o životním prostředí a práva, díky kterým by 

mělo dojít k urychlení a usnadnění soudních procesů, stejně jako znaleckých posudků ve 

věcech škody na majetku a složkách životního prostředí, jejich rozsahu a výši újmy. Je tak 

vhodným nástrojem v oborech soudního inženýrství, kde jsou využívány metody a analýzy 

k hodnocení a odhalování odpovědnosti a škod. Díky komplexnosti forenzní 

environmentalistiky v mnoha vědních oborech, je pro soudní znalce přínosným souborem 

vědecky ověřených dat, které pocházejí z například již vyřešených případů, nebo takových, 

kterými se vědečtí a výzkumní pracovníci zabývají v rámci výzkumu (např. v chemických 

laboratořích). V mnoha dnes řešených kauzách, jako je například havárie na těžební ropné 

plošině Deepwater Horizon (duben 2010), je zapojena právě forenzní environmentalistika 

v oblasti určení odpovědného subjektu, rozsahu poškození na životním prostředí a určení výše 

škod na životním prostředí s budoucím výhledem na jeho obnovu.  

2.1 Historie forenzní environmentalistiky 

Definice forenzní environmentalistiky se objevila poprvé dne 11. prosince 1980, kdy 

byl kongresem Spojených států schválen zákon Comprehensive Enviromental Response, 

Compensation, and Liability Act (CERCLA), který stanovil daň pro petrochemický průmysl 

v případech, kdy hrozí nebo unikají nebezpečné chemické látky ohrožující lidské životy nebo 

životní prostředí, známý také jako Superfund. Zákon tak umožnil U. S. Environmental 

Protection Agency (EPA) vynutit od odpovědných subjektů náhrady škod za kontaminaci 

životního prostředí, jeho sanaci či jiné tresty. V roce 1986 došlo ke změnám 

tzv. The Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA), který později vytvořil 

samostatný právní předpis SARA III, známý jako Emergency Planning and Community 

Right-to-Know (EPCRA) [2]. 

Forenzní environmentalistika, byla poprvé uplatněna v případě havárie ropného tankeru 

Exxon Valdez (1989) v zálivu Aljašky, kde způsobila tato havárie rozsáhlou ekologickou 

katastrofu. Forenzní environmentalistika se tak začala nejprve rozvíjet v oblasti úniku 

ropných látek, rozšířila se však postupně na většinu známých kontaminantů (pesticidy, 

herbicidy, chlorovaná rozpouštědla, dusičnany, perzistentní organické látky apod.). 

V posledních letech měla také vliv na rozvoj oblasti forenzní environmentalistiky potřeba 

průkazných důkazů nutných při soudních procesech, kdy přístup subjektu k nápravě škod na 

životním prostředí nebyl dostatečný. 

2.2 Současný stav 

V dnešní době forenzní environmentalistika kromě soustavného výzkumu, reaguje 

především na klíčové projekty a jejich dopady na životní prostředí. Odborníci na forenzní 

environmentalistiku, věnují rovněž hodně pozornosti i problematice tzv. brownfields, tedy již 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 62 

nevyužívaným nebo nefunkčním objektům a průmyslovým zónám. Právě zde bývá vysoká 

koncentrace kontaminace chemickým látkami organické a anorganické povahy, způsobující 

zejména kontaminaci půdy, horninového prostředí a spodních vod. Na druhou stranu, v řadě 

případů, jde o technicky cenné objekty a hledá se jejich další využití. I v takovýchto případech 

se zapojují znalosti a postupy forenzní environmentalistiky. Jedním z projektů, kde mohlo 

také díky odborníkům forenzní environmentalistiky dojít k rozvoji v oblastech využití 

brownfields, byly i Olympijské hry 2012 v Londýně ve Velké Británii.  

Znalosti odborníků a jejich zkušenosti jsou dnes zejména ve Spojených státech 

využívány v oblasti kriminalistiky, konkrétně pro Crime Scene Investigation (CSI), kde je 

usnadněno vyšetřování díky metodám a analýzám používaným ve forenzní 

environmentalistice [3]. 

Důležitým nástrojem forenzní environmentalistiky je dokumentace, údaje a data (i 

historická), které pomáhají při identifikaci zdrojů kontaminace, jejich složení, lokalizaci úniku 

apod. [4]. Využívá se celá řada laboratorních analýz a přístrojů (GC MS, AAS, ICP MS 

apod.). Vedle stanovení široké škály organických a anorganických kontaminantů jsou 

využívány také výsledky např. in vivo, in vitro testů toxicity, mutagenity a karcinogenity. 

2.2.1 Evropa a ostatní vyspělé státy 

Jako reakce na rostoucí počet případů šetření odpovědnosti za znečištění životního 

prostředí, vznikla mezinárodní společnost International Society of Environmental Forensics 

(ISEF). Společnost zajišťuje spolupráci na mezinárodní úrovni mezi odborníky formou 

workshopů a školení zahrnující nejnovější poznatky v oblasti kontaminace složek životního 

prostředí (půda, voda, vzduch, biota). Členové jsou především odborníci z různých vědních 

disciplín, působící na vysokých školách a výzkumných ústavech. Společnost tak podporuje 

rozvoj různých technických oborů, které se zaměřují na oblasti, jako je analytická chemie, 

organická a anorganická chemie, geochemie, osud kontaminantů v životním prostředí, právo 

životního prostředí atd. Tato společnost se zároveň podílí na propagaci oboru formou 

publikací, jako je Environmental Forensics, který je oficiálním periodikem ISEF [5]. 

V rámci oboru forenzní environmentalistiky byla v roce 2008 založena speciální 

skupina pro odborníky v tomto oboru - International Network of Environmental Forensics 

(INEF). Jedná se o specifické fórum pro vědce, právníky a poradce zabývající se životním 

prostředím, kde jsou zveřejněny jejich publikace a další poznatky z výzkumu a zkušeností 

jednotlivých řešených případů. Stejně tak pořádá INEF odborné semináře, stáže, terénní 

programy a konference (INEF Penn State Conference 2013, Pennsylvania U.S.A) [6]. 

V důsledku této spolupráci dochází tak i k průběžnému vzdělávání odborníků na životní 

prostředí. 

Předním odborníkem ve forenzní environmentalistice v Evropě je profesor Robert M. 

Kalin z University of Strathclyde, Glasgow. Díky jemu, byla na univerzitě zřízena speciální 

laboratoř forenzní environmentalistiky, s vysokými světovými parametry. Jsou zde 

aplikovány nejnovější poznatky a metody z různých oborů chemie (např. analytická chemie, 

biogeochemie) a dalších vědních oborech (např. hydrogeologie, mikrobiologie), které jsou 

zaměřeny na oblast životního prostředí. Na základě získaných experimentálních výsledků, pak 

dochází k vývoji nových metod s širokým uplatněním v praxi, zejména v oblasti sanačních 

technologií. 

Rozvoji forenzní environmentalistiky v Evropě, pomohla i legislativa EU, která v roce 

2004 vydala směrnici 2004/35/ES „o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti 
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s prevencí a nápravou škody na životním prostředí“. Tato směrnice upravuje postupy 

v prevenci a nápravě škod v lokalitách kde hrozí nebo již došlo k znečištění životního 

prostředí a uvádí základní zásadu, že „provozovatel, jehož činnost způsobila škodu na 

životním prostředí nebo bezprostřední hrozbu takové škody, je finančně odpovědný“. Cílem 

směrnice je tak donutit provozovatele, aby přijímali opatření a postupy, které vedou ke snížení 

rizik vzniku škod na životním prostředí a v závislosti na tom aby bylo jejich riziko finanční 

odpovědnosti sníženo [7]. 

2.2.2 Česká republika 

Životní prostředí, jeho ochranu, prevenci a další činnost s ním spojenou má v České 

republice v své gesci Ministerstvo životního prostředí, které ustanovuje veškeré zákony a jiné 

právní předpisy k této problematice. Důležitý ve spojení s řešeným tématem je proto 

zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění dle zákona č. 123/1998 Sb., který kromě 

jiného obsahuje: 

  zásady ochrany životního prostředí (např. vymahatelnost práv, neodkladnost opatření 

k nápravě apod.),  

 povinnosti při ochraně životního prostředí (např. prevenční činnost),  

 nebo odpovědnost za porušení povinnosti při ochraně životního prostředí (např. 

sankce, povinnosti nahradit ekologickou újmu) atd.  

S tímto zákonem je důležité zmínit i další zákony: 

 zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí, 

 zákon č. 132/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,  

 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

 zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování, 

 zákon č. 59/2006 SB., o prevenci závažných havárií, 

 zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě (implementace 

Směrnice 2005/35/ES a 2006/21/ES) – dle tohoto zákona musí každý předcházet 

ekologické újmě nebo ji napravit. Zároveň stanovuje podmínky, za kterých vzniká 

fyzickým a právnickým osobám vykonávajících rizikovou provozní činnost, 

povinnosti a podmínky provádět preventivní nebo nápravná opatření [8]. 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech -  v části Hlava I se hovoří o pokutách fyzickým 

osobám, které jsou oprávněny podnikat a o pokutách právnickým osobám. Konkrétní 

sankce rozebírá § 66 zákona, kde se pokuty pohybují od 300 000 Kč za nakládání 

s odpady bez písemné smlouvy s danou obcí, až do 10 000 000 Kč, které ukládá Česká 

inspekce životního prostředí (ČIŽP) a vážné porušení právních předpisů, jako je 

nakládání s nebezpečnými chemickými odpady bez potřebného souhlasu nebo 

v rozporu s příslušným správním úřadem. Zákonem jsou řešeny i přestupky ukládané 

do 20 000 Kč nebo do výše 1 000 000 Kč, dle závažnosti přestupku [9]. 

V České republice se za úmyslné poškození životního prostředí ukládá [10]: 

 trest odnětí svobody do 3 let, 

 poškození životního prostředí z hrubé nedbalosti – 6 měsíců až 5 let při přitěžujících 

okolnostech, 

 nezákonné vyvážení odpadu – trest odnětí svobody 2 – 6 let při přitěžujících 

okolnostech. 
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Zákonem zřízená Česká inspekce životního prostředí (organizační složka Ministerstva 

životního prostředí), je pověřena dozorem nad dodržováním právních předpisů v oblasti 

životního prostředí. Dohlíží tak i na fyzické a právnické osoby a jejich podnikání a s tím i na 

dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v této problematice. 

V posledních letech se ukázalo, jak velký význam má životního prostředí ve vztahu 

k ekonomice. Zde máme namysli zejména netržní oceňování škod na životním prostředí, které 

má v současné době již své odborníky i v České republice. Právě díky těmto expertům a jimi 

získaná data jsou nesporným přínosem pro rozvoj forenzní environmentalistiky u nás. 

2.3 Perspektivy a výhled 

V důsledku zvyšujícího se počtu odborníků a větší medializaci nejen ve forenzní 

environmentalistice, ale i v celé oblasti životního prostředí, dochází nejen k urychlení 

soudních sporů, ale také k usnadnění realizace obnovení činnosti v brownfields nebo jiných 

oblastech, které vyžadují specifický přístup a pozornost vzhledem k životnímu prostředí. 

Jedná se o obor, který je možné uplatnit v různých odvětvích nejen průmyslu, ale například i 

zemědělství, potravinářství apod. 

2.4 Integrace do vzdělání 

V dnešní době je snahou odborníků v zemích, kde je forenzní environmentalistka 

zavedena do praxe, implementovat do vysokoškolské výuky alespoň základy tohoto oboru. 

Ve Velké Británii například na University of Strathclyde, je forenzní environmentalistika 

řešena v rámci postgraduálního studia (viz. tab. 1). Studenti zde získají zkušenosti především 

ze základů forenzní vědy, forenzní environmentalistiky, identifikace a hodnocení rizik, práva 

životního prostředí ve Velké Británii a v EU, ale i z dalších oblastí vědy a výzkumu jako jsou 

např. chemie nebo geologie. Forenzní environmentalistika do výuky byla dále zavedena např. 

na University of Michigan nebo University od Illinois, kde je studentům nabízena možnost 

studia práva v životním prostředí. Implementace tohoto vědního oboru do výuky, tak dává 

studentům možnost většího rozhledu a pochopení některých skutečností, jako je rozhodování 

v právních sporech, určování výše škod, možnostech prevence, sankcí atd. Alespoň základní 

znalost problematiky forenzní environmentalistiky, je v dnešní době stále důležitější, zejména 

v důsledku nárůstu antropogenního vlivu na životní prostředí. 

Ačkoliv se studentům dostává skvělých odborných zkušeností díky možnostem 

praktických cvičení v laboratořích, kde získávají zkušenosti a znalosti díky nejmodernějšímu 

technickému vybavení, na většině škol však chybí větší integrace práva do výuky. Studentům 

se tak dostane pouze základních znalostí z této oblasti, a jak bylo již uvedeno, na některých 

školách si tak studenti tyto chybějící znalosti doplňují formou studentských zájmových 

kroužků nebo samostudiem. Odborník ve forenzní environmentalistice by tak měl mít stejné 

znalosti ve všech oborech zahrnutých do této vědní oblasti. 

V České republice si forenzní environmentalistika na vysokých školách své místo 

teprve hledá. Přestože existují na českých vysokých školách obory, které se zabývají životním 

prostředím (Chemie a technologie ochrany životního prostředí - VUT, Humanitní 

environmentalistika - MU apod.), není zde prozatím žádný komplexní obor, který by všechny 

potřebné oblasti v rámci forenzní environmentalistiky zahrnoval, nebo se na tuto vědní 

disciplínu přímo zaměřoval. 
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Přínos forenzní environmentalistiky, by tak byl důležitý zejména ve spolupráci s obory 

přírodních věd, práva a techniky, tedy i soudního inženýrství. Absolventi a odborníci by tak 

mohli znalostí forenzní environmentalistiky využít jako soudní znalci při určování výše škod 

na majetku a složkách životního prostředí (např. kontaminace pozemků, budov - ovlivnění 

ceny prodejní), následky dopravních nehod s únikem nebezpečných látek atd. Mohlo by tak 

dojít k výraznému urychlení soudních procesů díky odhalení odpovědnosti, následků, stáří 

kontaminace apod. 
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Tab. 1 – Moduly výuky forenzní environmentalistiky na University of Strathclyde, 

Glasgow [11] 

Tab. 1 – Environmental Forensics teaching modules at the University of Strathclyde, 

Glasgow 

 

Moduly 

 

 

 

Zajištění výuky 

(fakulta, centrum apod.) 

 

 

 

Předměty 

 

Základní 

moduly 

Fakulta stavebního inženýrství 

Identifikace a hodnocení rizik ve stavebnictví 

Základy forenzní environmentalistiky 

Sanace a rekultivace městských území 

Metodologie výzkumu, monitorování a analýzy 

životního prostředí 

Centrum pro forenzní vědy, Oddělení 

obecné a aplikované chemie 
Základy forenzní vědy 

Vysoká škola právní 
Právo v životním prostředí ve Velké Británii a 

EU 

Volitelné 

předměty 
Fakulta stavebního inženýrství 

Znečištění ovzduší a jeho dopady 

Nakládání s odpady 

Hydrogeologie 

Znečištění a sanace ekosystémů 

Využití GIS 

Možnosti snižování klimatických změn 

3 ZÁVĚR 

Přínos forenzní environmentalistiky jak vyplývá z příspěvku je nesporný. Vedle využití 

v praxi dochází i k implementaci do vysokoškolského vzdělávání s cílem získat odborníky 

nejen v oblasti životního prostředí a souvisejících oborů, ale i v oblasti práva. Propojení vědy 

o životním prostředí a práva dochází k urychlení a usnadnění soudních procesů, stejně jako 

znaleckých posudků ve věcech škody na majetku a složkách životního prostředí, jejich 

rozsahu a výši újmy. Forenzní environmentalistika se tak stává vhodným nástrojem v oborech 

soudního inženýrství, kde jsou využívány metody a analýzy k hodnocení a odhalování 

odpovědnosti a škod. 
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ANALÝZA CHOVÁNÍ ŘIDIČE PŘI JÍZDĚ PŘES PŘECHOD PRO CHODCE 

DRIVER’S BEHAVIOR WHILE PASSING THROUGH PEDESTRIAN CROSSING 

ANALYSIS 

Robert Kledus
6
, Marek Semela

7
, Pavel Maxera

8
, Martin Kunovský

9
, Michal Křižák

10
 

ABSTRAKT: 

Článek se zabývá analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes 

přechod pro chodce. Sledované vozidlo přejíždí přes moderní přechod v obci, který je 

označen vodorovným i svislým značením. Ve směru jízdy vozidla je přechod osvětlen z levé 

strany. Chodec je uprostřed silnice chráněn ostrůvkem, který je označen příkazovou značkou 

„objíždění vpravo“. Při jízdě jsou sledovány optické reakce řidičů na různé podněty pomocí 

speciálního zařízení Viewpointsystem®, GmgH pro sledování změny úhlu pohledu řidiče. 

V práci jsou porovnány strategie chování řidičů při jízdě přes přechod. Sledován je způsob 

navigace řidiče při jízdě a jeho reakce na přecházejícího chodce. U každé jízdy je posuzována 

nebezpečnost jízdní situace a je provedeno vyhodnocení zvolené strategie. Výsledky této 

analýzy vychází z rozsáhlých jízdních zkoušek, které byly uskutečněny v úzké spolupráci 

Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně a výzkumného institutu 

EPIGUS – Institut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitforshung z Rakouska v roce 2010. 

ABSTRACT: 

The article deals with analysis of 8 drivers’ behavior while driving through pedestrian 

crossing during dusk and night. Monitored vehicle passes through modern crosswalk in urban 

area that is marked with horizontal and vertical road signs. The crossing is illuminated from 

left side from the direction of travel. Pedestrian is protected with safety island, which is 

marked with “passing on the right” mandatory sign, in the middle of the road. Optical 

reactions on various stimuli are monitored while driving with the help of the specialized 

device Viewpointsystem®, GmgH for monitoring changes of driver’s viewing angle. Drivers’ 

behavior strategies when passing the crosswalk are compared in this thesis. Monitored are 

driver’s navigation while driving and his reaction on the crossing pedestrian. Dangerousness 

of each driving situation is assessed and each strategy is evaluated. Results of this analysis 

are based on extensive driving tests that were realized in close cooperation of Institute of 

Forensic Engineering, University of Technology in Brno and research institute EPIGUS – 

Institut für ganzheitliche Unfall- und Sicherheitforshung from Austria in year 2010. 
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KLÍČOVÁ SLOVA: 

Bezpečnost silničního provozu, dopravní nehody vozidel s chodci, optická reakce řidiče, 

reakční doba, možnosti odvrácení střetu, sledování pohybu oka.  

KEYWORDS: 

Traffic safety, road accidents of vehicles with pedestrians, driver’s optical reaction, reaction 

time, possibilities of collision averting, eye-tracking. 

1 ÚVOD 

Článek se zabývá analýzou a možnostmi řidiče za snížené viditelnosti rozpoznat chodce 

přecházejícího přes vozovku. Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu 

a proto zpravidla vždy má střet jedoucího vozidla s chodcem pro chodce, velmi závažné 

následky. K takovým dopravním nehodám velmi často dochází za snížené viditelnosti, kdy 

možnosti včasného rozpoznání chodce řidičem jsou významně ovlivněny světelnými 

podmínkami a rovněž chodci hůře rozpoznávají polohu a rychlost vozidla. 

Ze statistiky Policie ČR vyplývá, že v měsících říjen až leden je usmrceno několikanásobně 

více chodců než v ostatních měsících roku. Na počátku tohoto období (v měsících říjen a 

listopad) je nárůst počtu nehod způsoben zejména tím, že se dříve stmívá a chodci si ještě 

nezvykli na to, že jsou hůře rozpoznatelní. V roce 2012 v období od ledna do října bylo v ČR 

při střetu osobního vozidla s chodcem usmrceno 110 chodců, tedy každé tři dny zemřel jeden 

člověk. Z nich 66 % (73 lidí) bylo usmrceno v obci a 61 % (67 lidí) v nočních hodinách či pří 

zhoršené viditelnosti. Způsobu, jakým řidiči rozpoznávají chodce je tak potřebné se zabývat a 

to jak z pohledu potřeb analýzy příčin těchto dopravních nehod, tak i z hlediska prevence při 

výchově řidičů a chodců. 

2 VYMEZENÍ PROBLÉMOVÉ SITUACE 

Mnohé výzkumné práce z oblasti analýzy silničních nehod a bezpečnosti dopravy se zabývají 

analýzou reakční doby řidiče na nejrůznější podněty a jejich ovlivněním světelnými 

podmínkami a dalšími vlivy. Např. Kaplánek [1] porovnává reakční dobu řidiče bez, resp. 

s použitím mobilního telefonu, Kropáč [2] se zabývá problematikou stanovení vzdálenosti 

potřebné k rozpoznání chodce z jedoucího vozidla. Podobnou problematikou se také zabývá 

Kledus a kol. [3], který řeší rozpoznávání objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla 

v nočních hodinách či Pfleger [4], který analyzuje rozpoznávání objektů řidičem z jedoucího 

vozidla s ohledem na četnost podnětů. Dosud však nebyla v odborné literatuře věnována 

dostatečná pozornost samotnému optickému vnímání jízdní situace řidičem v době, kdy 

realizuje rozhodovací činnosti vyvolané skutečností, že chodec má v úmyslu přejít přes 

vozovku, nebo vozovku již přechází a vzniká tak potenciální nebezpečí střetu vozidla a 

chodce. 

3 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je: 

1. Na základě analýzy optických reakcí řidičů na různé podněty zjišťované v reálném 

provozu a vyhodnocované pomocí speciálního zařízení Viewpointsystem®, GmgH pro 

sledování změny úhlu pohledu řidiče, analyzovat chování 8 řidičů při řešení velmi 
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obdobné jízdní situace, spočívající v řízení vozidla při jízdě přes moderní přechod, po 

kterém přechází chodec. 

2. Porovnat strategie chování řidičů při jízdě přes přechod, zejména pořadí vnímání objektů 

se zvláštním zřetelem na způsob navigace řidiče při jízdě a jeho reakce na přecházejícího 

chodce. 

U každé jízdy je pak posuzována nebezpečnost jízdní situace a je provedeno vyhodnocení 

zvolené strategie. 

4 ŘEŠENÍ 

Práce vychází z výsledků rozsáhlých jízdních zkoušek realizovaných v roce 2010, při kterých 

8 dobrovolných řidičů projíždělo za běžného silničního provozu trasu mezi obcemi Lednice, 

Břeclav, Valtice a Hlohovec v délce cca 30 km. Tato měření byla realizována ve spolupráci 

Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a výzkumného institutu 

EPIGUS – Institut für ganzheitliche Unfall – und Sicherheitforschung z Rakouska v rámci 

řešení projektu „Sdílení zkušeností a dobrých praxí při analýze a prevenci silničních 

dopravních“, CZ0069, 2010 – 2011. Při těchto měřeních byly simulovány dva typy jízdních 

situací. První situace se týkaly průjezdu vozidla kolem chodce, pohybujícího se po okraji 

vozovky za tmy, zpravidla v extravilánu obcí. Druhé situace se týkaly průjezdu vozidla 

místem, kde chodec přechází přes silnici, zpravidla na uměle osvětlených úsecích vozovky, 

převážně v intravilánu obcí. První skupina měření byla zpracována a publikována mj. v práci 

„Porovnávání odlišností při rozpoznávání objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla 

na základě jízdních zkoušek v reálném silničním provozu“. Úvodním vyhodnocením druhé 

skupiny měření se zabývá tato práce. 

4.1 Popis místa měření 

Pro vyhodnocení bylo vybráno měření realizované na poměrně členitém úseku vozovky na 

okraji obce Lednice při příjezdu po ulici Valtické od obce Valtice, viz obr. 1. V tomto úseku 

je po vjezdu do obce Lednice rychlost jízdy vozidel omezována průjezdem přes zpomalovací 

ostrůvek, který je označen svislou dopravní značkou „přikázaný směr objíždění vpravo“, viz 

obr. 2. Za ním následuje cca 90 m dlouhý úsek vozovky, viz obr. 3, na kterém se v obou 

směrech jízdy nachází rozšíření vozovky pro zastávky autobusů. Při příjezdu od obce Valtice 

je vpravo dobře viditelná dopravní značka „zastávka autobusu“, viz obr. 4. Za ní se nachází 

čekárna (na obr. 4 hned za značkou „hlavní pozemní komunikace“). Následuje křižovatka 

s ulicí Nádražní ve tvaru kříže, viz obr. 5. Za ní, ve vzdálenosti cca 50 m, se na začátku 

levotočivé zatáčky nachází přechod pro chodce. Přechod je chráněn druhým zpomalovacím 

ostrůvkem. Ostrůvek je označen dopravní značkou „přikázaný směr objíždění vpravo“ a je 

dobře označen. Má zřetelné vodorovné značení „přechod pro chodce“ a svislá dopravní 

značka „přechod pro chodce“ má žluté reflexní orámování. Z levé strany je přechod osvětlen 

lampou veřejného osvětlení, viz obr. 6. Plánek, s vyznačením směru jízdy vozidel při 

zkouškách a symboly popsaných dopravních značek, je na obr. 7. 

V místě přechodu pro chodce je komunikace široká 10.4 m a je členěna do dvou jízdních 

pruhů. Šířky krajnic z obou stran vozovky jsou 0.6 m, šířky obou jízdních pruhů jsou 3.2 m a 

šířka ostrůvku je 2.8 m 
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Obr. 1: Vjezd do obce Lednice, pohled na 

značku začátku obce a informační poutač 

obce* 

Obr. 2: Pohled na zpomalovací ostrůvek, 

dopravní značku „přikázaný směr objíždění 

vpravo“ a značku „zóna zákazu stání“* 

 
 

Obr. 3: Výjezd za zpomalovacím ostrůvkem  

a pohled na značku „zóna zákazu stání“* 

Obr. 4: Pohled na značku „zóna zákazu 

stání“, zálivy autobusových zastávek po obou 

stranách vozovky, značka „zastávka 

autobusu“ a na značku „hlavní pozemní 

komunikace“* 

  

Obr. 5: Pohled na značku „hlavní pozemní 

komunikace“, na čekárnu, do křižovatky 

Obr. 6: Pohled na zpomalovací ostrůvek, 

dopravní značku „přikázaný směr objíždění 

                                                 

* Zdroj: Mapy Google [Online]. 2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupný z:  <maps.google.com>  
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tvaru kříže s částečně přesazenými rameny 

křižovatky a na zpomalovací ostrůvek*  

vpravo“, značku „přechod pro chodce“ a 

vodorovné značení „přechod pro chodce“ a 

na lampu veřejného osvětlení* 

 

Obr. 7 – Plánek místa** 

 

 

Obr. 8 – Pohled na přechod v denní době** 

4.2 Figurant 

Figurant byl tmavě oblečen (černé boty a kalhoty, tmavě hnědý kabát a černá čepice), viz 

obr. 8, tedy jako typická oběť nočních dopravních nehod. Figurant čekal v blízkosti přechodu 

(ve směru jízdy vozidla vlevo) a jeho úkolem bylo, s přihlédnutím k aktuálnímu silničnímu 

provozu, přejít přes vozovku před přijíždějícím zkušebním vozidlem. Přecházení vozovky 

                                                 

** Zdroj: Mapy Google [Online]. 2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupný z:  <maps.google.com> 

Označení 
obce 

Reklama  

1. ostrůvek 

Značka „zóna 

zákazu stání“ 

Značka 

„zastávka 
autobusu“ 

 2. ostrůvek 

Značka „přechod 

pro chodce“ 

směr jízdy vozidla  

200 m 150 m 100 m 50 m 0 m 
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figurant běžně zahajoval v okamžiku průjezdu zkušebního vozidla kolem čekárny autobusu 

(viz výše popis místa měření). 

 

Obr. 9 – Figurant na stanovišti [fotografie autora] 

4.3 Vozidla 

Pro zkoušky byla použita dvě srovnatelná motorová vozidla značky Škoda Octavia Combi 

4x4, 2.0 TDi, která se z hlediska podstatnosti lišila pouze použitými světlomety. První vozidlo 

bylo vybaveno světlomety s žárovkami typu H7, druhé bylo vybaveno světlomety s 

výbojkami typu Xenon. Vybrané technické údaje vozidel jsou uvedeny v Tab. 1. 

Tab. 1 – Vybrané technické údaje vozidel 

 Vozidlo 1 (H7) Vozidlo 2 (XE) 

Značka, označení Škoda Octavia Combi 4x4 

2.0 TDi 

Škoda Octavia Combi 4x4 

2.0 TDi 

Modelový rok: 2008 2008 

Typ motoru, palivo, max výkon / ot: BMM, NM 103 kW/4000 min
-1

 BMM, NM 103 kW/4000 min
-1

 

Typ světlometů: halogen (neaktivní) xenon (neaktivní) 

Žárovky: GE H7 12V/55W 58520V 

(Hungary) 

Osram xenarc electronic D1S 

12V/35W 6144 (Germany) 
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Obr. 10 – Testovací vozidlo Škoda (F_H7) [fotografie autora] 

4.4 Řidiči a podmínky při jednotlivých jízdách 

Zkoušek se zúčastnilo 8 řidičů, 7 mužů a 1 žena. Všichni řidiči z očního hlediska splňovali 

podmínky pro řízení motorových vozidel skupiny B (podle vyhl. č. 277/2004 Sb. o zdravotní 

způsobilosti k řízení motorových vozidel). Mladší řidiči (průměrný věk 35 roků) při očním 

vyšetření dosahovali hodnot parametrů kontrastní citlivosti na horní hranici normy. Starší 

řidiči (průměrný věk 52 roků) horní hranice normy nedosahovali a lze tak u nich předpokládat 

horší rozlišení předmětů s velmi malým rozdílem kontrastu. Úkolem řidičů bylo s nasazenými 

brýlemi pro sledování pohybu oční čočky projet běžným způsobem, tj. při dodržování 

pravidel silničního provozu, celou zkušební trasu v délce cca 30 km. 

 

Obr. 11 – Řidič s nasazenou obroučkou ve tvaru brýlí se 2 kamerami pro měření úhlů 

pohledu řidiče [fotografie autora] 
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Podmínky při jednotlivých zkušebních jízdách shrnuje tabulka 2. 

Tab. 2 – Zkušební podmínky 

Ozn. zkoušky P8 P6 P2 P4 P3 P5 P7 P1 

Zvl. okolnosti Bez zvláštních okolností Zvláštní případy 

Podmínky 

jízdy 

Noc Noc Noc Noc Noc Soumrak Noc Noc 

sucho sucho po dešti po dešti po dešti sucho sucho déšť 

suchá 

vozovka 

suchá 

vozovka 

mokrá 

vozovka 

mokrá 

vozovka 

mokrá 

vozovka 

suchá 

vozovka 

suchá 

vozovka 

mokrá 

vozovka 

Řidič Ml. muž. Ml. muž. Ml. muž. St. muž St. žena St. muž Ml. muž. Ml. muž. 

Vozidlo 
Vůz 1 

(H7) 

Vůz 2 

(XE) 

Vůz 1 

(H7) 

Vůz 2 

(XE) 

Vůz 1 

(H7) 

Vůz 2 

(XE) 

Vůz 1 

(H7) 

Vůz 1 

(H7) 

4.5 Použitá měřící technika 

Pro měření úhlu pohledu řidiče bylo použito speciální zařízení firmy viewpointsystem®, 

GmBH. Zařízení sestává ze speciálních obrouček ve tvaru brýlí, na kterých jsou umístěny 

2 kamery (viz obr. 10). Miniaturní CCD kamerou se speciální optikou a filtrem byl snímán 

pohyb čočky pravého oka řidiče, infrakamerou s úhlem záběru cca 120°, s velmi vysokou 

světelnou citlivostí (0.0003 Lux) byl snímán obraz před řidičem. Obě kamery zaznamenávaly 

obraz s frekvencí 25 snímků za sekundu. Pro zjištění kvalitního záznamu infrakamerou byl na 

střeše vozidla umístěn infra světlomet (viz obr. 9). Pomocí vyhodnocovacího softwaru firmy 

viewpointsystem®, GmbH bylo na základě komparace záznamů obou kamer provedeno 

vyhodnocení úhlů pohledu řidiče v průběhu jízdy. Směr pohledu oka řidiče byl graficky 

zobrazen v záznamu kamery snímající okolí vozidla (viz např. obr. 13). Patentově chráněný 

způsob kalibrace tohoto zařízení umožňuje dosažení vysoké přesnosti měření úhlu (10 až 15 

úhlových minut). Max chyba při určení příčné polohy sledovaného objektu je cca 30 cm na 

vzdálenost 100 m. Pro možnost přesného vyhodnocení okamžiku průjezdu vozidla kolem 

figuranta byla použita další kamera, pevně umístěná ve vozidle, která snímala přední část 

vozidla a jeho okolí. Okamžitá rychlost vozidla (resp. relativní změna polohy vozidla) byla 

s frekvencí 1 Hz měřena pomocí snímače GPS s vysoce citlivým čipem Sirf III. Všechna 

zařízení byla připojena do datalogeru zn. HOLUX M-241, který současně zajišťoval 

synchronizaci všech záznamů v jednotném čase. 

5 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

5.1 Způsob zpracování výsledků 

Z vyhodnocení záznamů jízdních zkoušek metodou viewpointsystem® lze pozorovat, že při 

jízdě řidič převážně sleduje vozovku před sebou a to formou střídavého sledování objektů, 

které mu pomáhají řídit vozidlo po vozovce. Běžně tedy střídá pohledy mezi pravou a levou 

vodicí příp. středovou vodící čárou, pevnými překážkami ve formě obrubníků a dalšími 

objekty v okolí vozovky, jako jsou budovy, stromy, terénní útvary apod. Při registraci dalších 

významných podnětů (dopravních značek, informačních tabulí, dalších účastníků provozu 

atd.), které se aktuálně nacházejí mimo oblast ostrého vidění oka, reaguje relativně rychlou 

změnou úhlu pohledu oka, tak aby zjištěný objekt mohl pozorovat v oblasti ostrého vidění a v 
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centrální nervové soustavě mohly proběhnout procesy spojené s rozpoznáním objektu, 

posouzením jeho důležitosti, nebezpečnosti apod. a další rozhodovací činnosti. Z analýzy 

změny směru pohybu a doby fixace jednotlivých objektů tak lze zpravidla s vysokou 

věrohodností rozpoznávat první optické reakce řidiče na vybrané objekty. Na základě analýzy 

časového průběhu zkoušky a měřené rychlosti vozidla (resp. přesněji relativních ujetých 

vzdáleností měřených stanicí GPS) a času, za který vozidlo urazilo vzdálenost mezi polohou, 

ve které řidič poprvé opticky reagoval na objekt a polohou, při které vozidlo objekt minulo lze 

provést i vyhodnocení vzdálenosti mezi objektem a vozidlem v okamžiku první optické 

reakce (dále jen POR).  

Tyto údaje pak umožňují provést vyhodnocení výsledků zkoušek formou diagramů dráha-čas 

(dále jen s-t diagramů) používaných při soudně-znaleckých analýzách dopravních nehod 

vozidel s chodci přecházejícími přes vozovku. Tedy pro ty případy, kdy je nutno pro 

objasnění příčinných souvislostí analyzovat v jednotném čase jak pohyb vozidla, tak i pohyb 

chodce, z nichž se každý pohybuje v jiném směru výrazně odlišnou rychlostí. S-t diagram se 

tak pro každou zkoušku skládá ze dvou částí. 

V levé části je v souřadnicích dráha – čas zobrazen průběh jízdy vozidla, které se po vozovce 

pohybuje v podélném směru. V pravé části je rovněž v souřadnicích dráha – čas zobrazen 

průběh pohybu figuranta, který se pohybuje příčně k ose vozovky. Počátek souřadného 

systému je zvolen na pravém okraji vozovky v místě, kde figurant opouští vozovku. Dráha 

vozidla před jeho průjezdem přes přechod a dráha figuranta před opuštěním vozovky jsou 

vyneseny jako záporné, tedy obdobně jako při řešení střetu, kdy se pohyb před střetem vynáší 

se znaménkem mínus, pohyb po střetu se znaménkem plus a místo střetu je počátkem 

souřadného systému. Čas t = 0 je vždy uvažován jako okamžik, kdy vozidlo přejede přes 

přechod, resp. přesněji překříží trajektorii, po které se figurant na přechodu pohyboval. Podle 

oborových zvyklostí v ČR i z důvodů praktických je dráha vždy vynášena na ose x a čas na 

ose y, viz grafy v příloze 1. 

V s-t diagramu vozidla je průběh jízdy vozidla vykreslen silně modrou čarou. Piktogramy (viz 

tab. 3) na ní označují okamžiky prvních optických reakcí řidiče na dopravní značky a 

figuranta. Svislá červená čára na ose t vyznačuje časový interval (odvozený z s-t diagramu 

chodce), ve kterém chodec prochází koridorem jízdy vozidla. Z s-t diagramu vozidla je pak 

zřejmé v jaké vzdálenosti od figuranta se nacházelo vozidlo v okamžiku, kdy figurant 

vstupoval do koridoru a opouštěl koridor jízdy vozidla. Jelikož prakticky ve všech případech 

řidiči po spatření figuranta snižovali rychlost jízdy vozidla, je tenčí přerušovanou oranžovou 

čarou znázorněn i průběh jízdy vozidla, za předpokladu, že by řidič v okamžiku první zjištěné 

optické reakce nereagoval následným snižováním rychlosti, ale pokračoval by stejnou 

(konstantní) rychlostí. Např. z grafu na listu 2 v příloze 1 je zřejmé, že u zkoušky P6 by 

v takovém případě mohlo dojít ke střetu vozidla s figurantem, neboť figurant by se v čase t=0, 

kdy vozidlo přejíždí přes přechod, nacházel ještě v koridoru jízdy vozidla. 
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Tab. 3 – Piktogramy použité pro označování prvních optických reakcí (POR) 

 řidiče na vybrané objekty 

POR na značku „zastávka autobusu“ 
 

POR na značku „přikázaný směr objíždění vpravo“ 
 

POR na značku "přechod pro chodce" 
 

POR na chodce resp. na figuranta 
 

V s-t diagramu chodce (figuranta) je v místě přecházení vozovky znázorněna vozovka. Svislé 

silné čáry znázorňují pevné překážky, tj. levý a pravý okraj vozovky (dále LOV, resp. POV) a 

levý a pravý okraj středového ostrůvku (dále jen LOO, resp. POO). Tenkou plnou čarou jsou 

vyznačeny krajnice a modrými přerušovanými čarami je vyznačen koridor jízdy vozidla, 

jehož šířka odpovídá šířce analyzovaného vozidla vč. zpětných zrcátek. Průběh pohybu 

figuranta je vyznačen zelenou čarou. Podél této křivky jsou vyneseny časové intervaly, ve 

kterých řidič přímo pozoruje figuranta. Vzdálenost vozidla v těchto časových intervalech lze 

odečítat z s-t diagramu vozidla. 

5.2 Prezentace výsledků měření 

Za obdobných podmínek proběhla měření v jízdách P8, P6, P2, P4 a P3, kde ve sledovaném 

úseku nebyla jízda řidiče podstatněji ovlivněna dalšími účastníky provozu. Všechny tyto jízdy 

se uskutečnily v noci. 

Při jízdách P5, P7 a P1 byli řidiči nuceni reagovat též na jiná vozidla, která se ve sledovaném 

úseku náhodně vyskytla a v tomto smyslu se jedná o případy zvláštní. Jízda P5 se uskutečnila 

za soumraku jízdy P7 a P1 v noci. 

5.2.1 Jízda P8 – vozidlo 1 (H7) 

Jízda P8 se uskutečnila v noci za optimálních podmínek, tedy za sucha, na suché vozovce, 

vozidlo řídil mladší muž s vysokou kontrastní citlivostí očí. 

Po výjezdu z prostoru kolem ostrůvku do okamžiku POR na figuranta řidič pohledem 

kontroloval rychlost na přístrojové desce (0.56 s), poté zřejmě již poprvé zaregistroval značku 

„přikázaný směr objíždění“, kterou však pozoroval jen velmi krátce (0.16 s), tedy ve 

vzdálenosti cca 169 m od přechodu v čase 13.60 s před přejezdem vozidla přes přechod, kdy 

se vozidlo pohybovalo rychlostí asi 51 km/h (dále jsou tyto údaje uváděny jen takto: 

s = 169 m, t = 13.56 s, v = 51 km/h), viz obr. 13 – vlevo. Následně reagoval na značku 

„přechod pro chodce“ (s = 166 m, t = 13.36 s, v = 51 km/h), kterou sledoval 0.60 s, vrátil se 

pohledem na značku „přikázaný směr objíždění“ (0.48 s) a po té zřejmě již poprvé spatřil 

figuranta (s = 149 m, t = 12.20 s, v = 56 km/h), viz obr. 13 – vpravo. Figuranta sledoval 

0.32 s. Schematicky pozorování objektů viz obr. 12. 

V časovém intervalu 3.36 s od POR řidiče na figuranta, do okamžiku vstupu figuranta na 

vozovku řidič střídavě kontroloval POV (0.12 s), figuranta na LOV (0.80 s), střed vozovky 

(0.24 s) a opět figuranta (1.80 s), kterého pozoroval, dokud nebyl zřejmý jeho úmysl vstoupit 

do vozovky.  

Figurant vstoupil do vozovky v čase 8.84 s před průjezdem vozidla přes přechod a po vozovce 

se pohyboval 6.56 s, z toho 2.08 s v levém JP, 1.88 s na ostrůvku a 2.6 s v pravém JP. 
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V tomto intervalu řidič kontroloval pravý JP a POV (0.28 s), pak sledoval figuranta při jeho 

přecházení přes levý JP až do vstupu na LOO (1.88 s). Následně řidič opět pozoroval pravý JP 

a POV (0.88 s), figuranta vstupujícího do KJV (1.56 s), levou vodící čáru (0.64 s) a znovu 

figuranta, který začíná opouštět KJV (0.84 s).  
 

 
 

 

 

 
 

POR na značku „přikázaný směr objíždění“ 

POR na značku „přechod pro chodce“ 

Pohled na značku „přikázaný směr objíždění“ 

POR na figuranta 

 

Obr. 12 – Zkouška P8, schematické znázornění posloupností reakcí řidiče na dopravní 

značky a figuranta 

V časovém intervalu 2.60 s od okamžiku, kdy figurant opustil vozovku, do okamžiku 

průjezdu vozidla přes přechod, řidič fixoval pohled na levou vodící čáru (0.64 s), rychlost na 

přístrojové desce (0.52 s) a opět na levou vodící čáru. 

Celkově figurant přecházel vozovku 6.56 s a po tuto dobu jej řidič sledoval 4.28 s, tj. 64 % 

z doby pohybu figuranta ve vozovce. Doby sledování figuranta v jednotlivých úsecích 

vozovky a další podrobné údaje o jízdě vozidla jsou zřejmé z tab. 4. 

 

Obr. 13 – Zkouška P8, počátek optické reakce na značku „přikázaný směr objíždění“ 

(vlevo) a figuranta (vpravo) – vyhodnocení metodou Viewpointsystem® 
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Tab. 4 – Zkouška P8, vyhodnocení důležitých okamžiků 

Jízda P8 

Vzdálenost 

vozidla od 

přechodu 

[m] 

Rychlost 

vozidla 

[km/h] 

Čas do 

průjezdu 

přes 

přechod 

[s] 

Úsek na 

vozovce 

Doba 

pohybu 

figuranta 

v jednotli-

vých 

úsecích 

[s] 

Doba sledování figuranta řidičem 

Doba 

sledování 

v sekun-

dách 

[s] 

Vzta- 

ženo k 

době 

pohybu 

figuranta 

[%] 

Celkem 

[%] 

První optická 

reakce na figuranta 
149 m 56 km/h 12.20 s LOV  3.36 s 

0.32+0.80 

+1.72 

=2.84 s 

85 % 85 % 

Vstup do vozovky 98 m 52 km/h 8.84 s Levý JP 2.08 s 1.88 s 90 % 

64 % Vstup na ostrůvek 70 m 45 km/h 6.76 s Ostrůvek 1.88 s 0.68 s 36 % 

Opuštění ostrůvku 48 m 40 km/h 4.88 s Pravý JP 2.60 s 
0.88+0.84 

=1.72 s 
66 % 

Opuštění vozovky 21 m 30 km/h 2.28 s POV 2.28 s  0 s   0 %  0 % 

5.2.2 Jízda P6 – vozidlo 2 (XE) 

Jízda P6 se uskutečnila v noci, rovněž za optimálních podmínek, tedy za sucha, na suché 

vozovce, vozidlo řídil mladší muž s vysokou kontrastní citlivostí očí. 

Při jízdě kolem ostrůvku do okamžiku POR na figuranta řidič pohledem kontroloval levé 

zpětné zrcátko (0.52 s) a poté provedl sérii pohledů pro volbu trajektorie vozidla (3.08 s). 

Následně svůj pohled krátce zafixoval na značku „přikázaný směr objíždění“ (s = 134 m, t = 

12.40 s, v = 47 km/h), viz obr. 15 – vlevo, na 0.20 s a provedl další sérii pohledů (1.04 s), 

pohledem se vrátil zpět ke značce „přikázaný směr objíždění“ (0.44 s) a bezprostředně změnil 

pohled na LOV, kde poprvé spatřil figuranta (s = 111 m, t = 10.60 s, v = 46 km/h), viz obr. 15 

– vpravo, kterého sledoval 0.36 s. Schematicky pozorování objektů viz obr. 14. 

 

 

 

 

 

POR na značku „přikázaný směr objíždění“ 
 

Sekvence pohledů pro volbu trajektorie vozidla 
 

Pohled na značku „přikázaný směr objíždění“ 
POR na figuranta 

Obr. 14 – Zkouška P6, schematické znázornění posloupností reakcí řidiče na dopravní 

značky a figuranta 

V časovém intervalu 2.56 s od POR na figuranta do okamžiku vstupu figuranta na vozovku 

řidič kontroloval pravý JP (0.24 s), středový ostrůvek (0.24 s) a opět figuranta před jeho 

vstupem do vozovky (1.60 s). 

Figurant vstoupil do vozovky v čase 8.04 s před průjezdem vozidla přes přechod a po vozovce 

se pohyboval 6.20 s, z toho 2.32 s v levém JP, 1.76 s na ostrůvku a 2.12 s v pravém JP. Na 

začátku tohoto intervalu doby přecházení vozovky řidič pokračoval ve sledování 

figuranta (0.64 s). Poté řidič střídavě sledoval ostrůvek (0.36 s), přecházejícího figuranta 
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v levém JP až do jeho vstupu na LOO (2.24 s), POV (0.24 s) a figuranta do okamžiku jeho 

vstupu do KJV (1.12 s). Následně řidič sledoval levou vodící čáru pro odhad zakřivení 

vozovky (0.56 s), figuranta při opuštění KJV (0.76 s), krátce levou vodící čáru (0.16 s) a 

znovu figuranta, dokud neopustil vozovku (0.40 s). 

V době od okamžiku, kdy figurant opustil vozovku do okamžiku průjezdu vozidla přes 

přechod v délce 1.84 s, řidič opět sledoval vodící čáry. 

Celkově figurant přecházel vozovku 6.20 s a po tuto dobu jej řidič sledoval 5.16 s, tj. 83 % 

z doby pohybu figuranta ve vozovce. Doby sledování figuranta v jednotlivých úsecích 

vozovky a další podrobné údaje o jízdě vozidla jsou zřejmé z tab. 5. 

  

Obr. 15 – Zkouška P6, počátek optické reakce na značku „přikázaný směr objíždění“ 

(vlevo) a figuranta (vpravo) – vyhodnocení metodou Viewpointsystem® 

 

Tab. 5 – Zkouška P6, vyhodnocení důležitých okamžiků 

Jízda P6 

Vzdálenost 

vozidla od 

přechodu 

[m] 

Rychlost 

vozidla 

[km/h] 

Čas do 

průjezdu 

přes 

přechod 

[s] 

Úsek na 

vozovce 

Doba 

pohybu 

figuranta 

v jednotli-

vých 

úsecích 

[s] 

Doba sledování figuranta řidičem 

Doba 

sledování 

v sekundách 

[s] 

Vzta- 

ženo k 

době 

pohybu 

figuranta 

[%] 

Celkem 

[%] 

První optická 

reakce na 

figuranta 

111 m 46 km/h 10.60 s LOV  2.56 s 
0.36+1.60 

=1.96  s 
77  % 77  % 

Vstup do vozovky 78 m 44 km/h 8.04 s Levý JP 2.32 s 
0.64+1.24 

=1.88 s 
81 % 

83 % Vstup na ostrůvek 51 m 38 km/h 5.72 s Ostrůvek 1.76 s 
1.00+0.44 

=1.44 s 
81 % 

Opuštění 

ostrůvku 
35 m 33 km/h 3.96 s Pravý JP 2.12 s 

0.68+0.76 

+0.40 

= 1.84 s 

87 % 

Opuštění vozovky 17 m 32 km/h 1.84 s POV 1.84 s  0 s   0 % 0  % 
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5.2.3 Jízda P2 – vozidlo 1 (H7) 

Jízda P2 se uskutečnila v noci po dešti, kdy vozovka byla ještě mokrá, vozidlo řídil mladší 

muž s vysokou kontrastní citlivostí očí. Určitým specifikem této jízdy je, že řidič po spatření 

figuranta, v okamžiku, kdy tento již přechází přes vozovku, věnuje pozornost i dalšímu chodci 

který se objeví na chodníku při levém okraji vozovky. 

Po výjezdu z prostoru kolem ostrůvku do okamžiku POR na figuranta řidič provedl kontrolu 

zpětného zrcátka (1.88 s) a poté spatřil značku „přechod pro chodce“ (s = 132 m, t = 14.00 s, 

v = 46 km/h), které se věnoval 0.28 s, a značku „přikázaný směr objíždění“ (s = 128 m, 

t = 13.64 s, v = 45 km/h) viz obr. 17 – vlevo, na které setrval pohledem 0.20 s. Ihned poté 

poprvé spatřil figuranta na LOV (s = 125 m, t = 13.40 s, v = 45 km/h), viz obr. 17 – vpravo, 

kterého sledoval 1.72 s. Schematicky pozorování objektů viz obr. 16. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

POR na značku „přechod pro chodce“ 

POR na značku „přikázaný směr objíždění“ 

POR na figuranta 

Obr. 16 – Zkouška P2, schematické znázornění posloupností reakcí řidiče na dopravní 

značky a figuranta 

 

V časovém intervalu 3.44 s od POR na figuranta do okamžiku vstupu figuranta na vozovku 

řidič věnoval pozornost opět značce „přikázaný směr objíždění“ (0.44 s), POV (0.24 s), středu 

JP (0.24) a opět figurantovi na LOV (0.64) až do jeho vstupu do vozovky. 

Figurant vstoupil do vozovky v čase 9.96 s před průjezdem vozidla přes přechod a po vozovce 

se pohyboval 6.80 s, z toho 2.56 s v levém JP, 1.68 s na ostrůvku a 2.56 s v pravém JP. Na 

začátku tohoto intervalu doby přecházení vozovky řidič pokračoval ve sledování 

figuranta (0.90 s). Dále se pohledem vrátil zpět na LOV, kde spatřil jiného chodce (0.48 s). 

Poté řidič kontroloval POV (0.60 s), pomocí kterého se dále orientoval na vozovce (0.48 s) a 

zpět přemístil pohled na chodce stojícího na LOV (1.64 s). Hned poté řidič sledoval 

přecházejícího figuranta, který právě vstupoval do KJV (0.44 s) a dále se zpět vrátil pohledem 

na chodce stojícího na LOV (1.20 s). Následně figuranta sledoval při opuštění KJV (0.40 s) a 

orientoval se pomocí POV (0.36 s). 

V době od okamžiku, kdy figurant opustil vozovku do okamžiku průjezdu vozidla přes 

přechod v délce 3.16 s, řidič přesouval pohled na figuranta na POV (0.48 s), na POV (1.20 s) 

a znovu na figuranta na POV (0.48 s). Po průjezdu přes přechod se řidič orientoval na 

vozovce a kontroloval pohledem rychlost na přístrojové desce (0.36 s). 

Celkově figurant přecházel vozovku 6.80 s a po tuto dobu jej řidič sledoval 1.84 s, tj. 23 % 

z doby pohybu figuranta ve vozovce. Doby sledování figuranta v jednotlivých úsecích 

vozovky a další podrobné údaje o jízdě vozidla jsou zřejmé z tab. 6. Po dobu přecházení 

figuranta upoutával pozornost řidiče jiný chodec na LOV, kterého řidič sledoval 3.32 s, 

tj. 48 % z doby přecházení figuranta. 
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Obr. 17 – Zkouška P2, počátek optické reakce na značku „přikázaný směr objíždění“ 

(vlevo) a figuranta (vpravo) – vyhodnocení metodou Viewpointsystem® 

 

Tab. 6 – Zkouška P2, vyhodnocení důležitých okamžiků 

Jízda P2 

Vzdálenost 

vozidla od 

přechodu 

[m] 

Rychlost 

vozidla 

[km/h] 

Čas do 

průjezdu 

přes 

přechod 

[s] 

Úsek na 

vozovce 

Doba 

pohybu 

figuranta 

v jednotli-

vých 

úsecích 

[s] 

Doba sledování figuranta řidičem 

Doba 

sledování 

v sekundách 

[s] 

Vzta- 

ženo k 

době 

pohybu 

figuranta 

[%] 

Celkem 

[%] 

První optická 

reakce na 

figuranta 

125 m 45 km/h 13.40 s LOV  3.44 s 
1.72+0.64 

=2.36 s 
69 %  69 % 

Vstup do vozovky 82 m 45 km/h 9.96 s Levý JP 2.56 s 0.90 s 35 % 

23 % Vstup na ostrůvek 52 m 36 km/h 7.40 s Ostrůvek 1.68 s 0.00 s 0 % 

Opuštění 

ostrůvku 
38 m 27 km/h 5.72 s Pravý JP 2.56 s 

0.44+0.40 

=0.84 s 
33 % 

Opuštění vozovky 19 m 38 km/h 3.16 s POV 3.16 s 
0.48+0.48 

=0.96 s 
30 % 30 % 

5.2.4 Jízda P4 – vozidlo 2 (XE) 

Jízda P4, obdobně jako výše, se uskutečnila v noci po dešti, kdy vozovka byla ještě mokrá, 

vozidlo řídil starší muž, který tak již nedosahoval hodnot kontrastní citlivosti očí na horní 

hranici normy.  

Po výjezdu z prostoru kolem ostrůvku do okamžiku POR na figuranta řidič měnil pohledy pro 

volbu trajektorie vozidla a spatřil značku „přikázaný směr objíždění“ u následujícího ostrůvku 

(s = 153 m, t = 12.32 s, v = 49 km/h), viz obr. 19 – vlevo, na 0.56 s. Poté změnil pohled 

vpravo na značku „zastávka autobusu) na 0.4 s (s = 144 m, t = 11.72 s, v = 50 km/h) a na 

značku „přechod pro chodce“ na 0.40 s (s = 138 m, t = 11.28 s, v = 58 km/h). Následně 

přesunul pohled vpravo na budku zastávky autobusu (0.28 s) a opět na značku „přechod pro 

chodce“ (0.24 s). Dále sledoval vozovku před vozidlem (0.28 s) a znovu značku „přikázaný 

směr objíždění“ (0.32 s). Poté řidič poprvé spatřil figuranta (s = 110 m, t = 9.52 s, v = 
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58 km/h), viz obr. 19 – vpravo, který se již vyskytoval na začátku levého JP. Schematicky 

pozorování objektů viz obr. 18. 

 

 
 

 

 

POR na značku „přikázaný směr objíždění“ 
POR na značku „přechod pro chodce“ 

Pohled na značku „zastávka autobusu“ 

Pohled na značku „přechod pro chodce“ 

Pohled na značku „přikázaný směr objíždění“ 
POR na chodce 

Obr. 18 – Zkouška P4, schematické znázornění posloupností reakcí řidiče na dopravní 

značky a figuranta 

Figurant vstoupil do vozovky v čase 9.88 s před průjezdem vozidla přes přechod a po vozovce 

se pohyboval 7.28 s, z toho 2.36 s v levém JP, 1.44 s na ostrůvku a 3.48 s v pravém JP. Řidič 

tedy spatřil figuranta v čase 9.52 s před průjezdem vozidla přes přechod a sledoval jej 1.56 s. 

Po krátké kontrole pravého JP (0.28 s) směřoval řidič svůj pohled opět na figuranta, kterého 

sledoval po celou dobu od jeho vstupu na LOO až do opuštění vozovky (4.40 s). Dále řidič 

kontroloval pravou a levou vodící čáru na vozovce (0.32 s) a figuranta vpravo (0.20 s). 

V době od okamžiku, kdy figurant opustil vozovku do okamžiku průjezdu vozidla přes 

přechod v délce 2.60 s, řidič stále pokračoval ve sledování figuranta (0.52), dále kontroloval 

svůj JP (0.24 s), figuranta vpravo (0.64 s), svůj JP (0.28 s) a opět figuranta, kterého sledoval i 

při průjezdu přes přechod (0.76 s). 

Celkově figurant přecházel vozovku 7.28 s a po tuto dobu jej řidič sledoval 6.16 s, tj. 86 % 

z doby pohybu figuranta ve vozovce. Doby sledování figuranta v jednotlivých úsecích 

vozovky a další podrobné údaje o jízdě vozidla jsou zřejmé z tab. 7. 

 

Obr. 19 – Zkouška P4, počátek optické reakce na značku „přikázaný směr objíždění“ 

(vlevo) a figuranta (vpravo) – vyhodnocení metodou Viewpointsystem® 
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Tab. 7 – Zkouška P4, vyhodnocení důležitých okamžiků 

Jízda P4 

Vzdálenost 

vozidla od 

přechodu 

[m] 

Rychlost 

vozidla 

[km/h] 

Čas do 

průjezdu 

přes 

přechod 

[s] 

Úsek na 

vozovce 

Doba 

pohybu 

figuranta 

v jednotli-

vých 

úsecích 

[s] 

Doba sledování figuranta řidičem 

Doba 

sledování 

v sekundách 

[s] 

Vzta- 

ženo k 

době 

pohybu 

figuranta 

[%] 

Celkem 

[%] 

    
LOV 0 s 0 s  0 %  0 % 

Vstup do vozovky 116 m 58 km/h 9.88 s 

Levý JP 2.36 s 
1.56+0.08 

=1.64 s 
69 % 

86 % 

První optická 

reakce na 

figuranta 

110 m 58 km/h 9.52 s 

Vstup na ostrůvek 79 m 46 km/h 7.52 s Ostrůvek 1.44 s 1.44 s 100 % 

Opuštění 

ostrůvku 
61 m 46 km/h 6.08 s Pravý JP 3.48 s 

2.88+0.20 

=3.08 s 
89 % 

Opuštění vozovky 23 m 33 km/h 2.60 s POV 2.60 s 

0.52+0.64 

+0.76 

=1.92 s 

74 %  74 % 

5.2.5 Jízda P3 – vozidlo 1 (H7) 

Jízda P3, obdobně jako jízdy P2 a P4, se uskutečnila v noci po dešti, kdy vozovka byla ještě 

mokrá, vozidlo řídila žena druhé věkové skupiny.  

Po výjezdu z prostoru kolem ostrůvku do okamžiku POR na figuranta řidička věnovala 

pozornost značce „zóna“ (s = 174 m, t = 14.84 s, v = 50 km/h), kterou sledovala 1.32 s. 

Zřejmě již poté řidička spatřila značku „přikázaný směr objíždění“ u následujícího ostrůvku 

na 0.52 s (s = 155 m, t = 13.48 s, v = 50 km/h), viz obr. 21 – vlevo, a značku „přechod pro 

chodce“ na 0.24 s (s = 147 m, t = 12.92 s, v = 49 km/h). Dále se řidička věnovala kontrole 

rychlosti na palubní desce (0.80 s) a následně provedla změny pohledů pro volbu trajektorie 

vozidla (1.6 s). Následně řidička poprvé spatřila figuranta (s = 104 m, t = 9.80 s, v = 48 

km/h), viz obr. 21 – vpravo, kterého sledovala až do okamžiku, kdy figurant vstoupil do 

vozovky (0.60 s). Schematicky pozorování objektů viz obr. 20.  

 
 
 

POR na značku „přikázaný směr objíždění“ 
 

POR na figuranta 

 

Obr. 20 – Zkouška P3, schematické znázornění posloupností reakcí řidiče na dopravní 

značky a figuranta 

 

Figurant vstoupil do vozovky v čase 9.20 s před průjezdem vozidla přes přechod a po vozovce 

se pohyboval 7.20 s, z toho 2.42 s v levém JP, 2.08 s na ostrůvku a 2.70 s v pravém JP. Na 
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začátku tohoto intervalu doby přecházení vozovky řidička pokračovala ve sledování 

figuranta (0.24 s). Poté řidička střídavě měnila pohled ve směru jízdy (0.48 s), na figuranta 

v levém JP (0.48 s), pohled ve směru jízdy (0.64 s), na figuranta při jeho vstupu na LOO (0.36 

s), ve směru jízdy (0.64 s), na figuranta (0.20 s), ve směru jízdy (0.28 s) a na figuranta při jeho 

výstupu z POO (0.52 s). V okamžiku, kdy figurant procházel KJV, řidička sledovala pravou 

vodící čáru pro odhad zakřivení vozovky (1.44 s). Figuranta sledovala při jeho opouštění KJV 

(0.24 s), následně upřela pohled ve směru jízdy (0.72 s) a kontrolovala figuranta opouštějícího 

vozovku (0.20 s). 

V době od okamžiku, kdy figurant opustil vozovku do okamžiku průjezdu vozidla přes 

přechod v délce 2.00 s, řidička provedla změny pohledů pro volbu trajektorie vozidla. 

Celkově figurant přecházel vozovku 7.20 s a po tuto dobu jej řidička sledovala 2.24 s, tj. 32 % 

z doby pohybu figuranta ve vozovce. Doby sledování figuranta v jednotlivých úsecích 

vozovky a další podrobné údaje o jízdě vozidla jsou zřejmé z tab. 8. 

 

Obr. 21 – Zkouška P3, počátek optické reakce na značku „přikázaný směr objíždění“ 

(vlevo) a figuranta (vpravo) – vyhodnocení metodou Viewpointsystem® 

 

Tab. 8 – Zkouška P3, vyhodnocení důležitých okamžiků 

Jízda P3 

Vzdálenost 

vozidla od 

přechodu 

[m] 

Rychlost 

vozidla 

[km/h] 

Čas do 

průjezdu 

přes 

přechod 

[s] 

Úsek na 

vozovce 

Doba 

pohybu 

figuranta 

v jednotli-

vých 

úsecích 

[s] 

Doba sledování figuranta řidičem 

Doba 

sledování 

v sekundách 

[s] 

Vzta- 

ženo k 

době 

pohybu 

figuranta 

[%] 

Celkem 

[%] 

První optická 

reakce na 

figuranta 

104 m 48 km/h 9.80 s LOV  0.60 s 0.60 s 100 % 100 % 

Vstup do vozovky 97 m 48 km/h 9.20 s Levý JP 2.42 s 

0.24+0.48 

+0.36  

=1.08 s 

45 % 

32 % 
Vstup na ostrůvek 66 m 40 km/h 6.78 s Ostrůvek 2.08 s 

0.2+0.52  

=0.72 s 
35 % 

Opuštění 

ostrůvku 
44 m 36 km/h 4.70 s Pravý JP 2.70 s 

0.24+0.20 

=0.44 s 
16 % 

Opuštění vozovky 18 m 37 km/h 2.00 s POV 2.00 s 0 s 0 % 0 % 
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5.2.6 Jízda P5 – vozidlo 2 (XE) – zvláštní případ 

Jízda P5 se uskutečnila za nejlepších světelných podmínek - za soumraku, na suché vozovce, 

vozidlo řídil starší muž. 

Zvláštní okolností byla skutečnost, že řidič vjel do obce Lednice v blízkém závěsu za jiným 

vozidlem a na figuranta zareagoval krátce po té, kdy kontroloval svůj odstup za vpředu 

jedoucím vozidlem, které se aktuálně nacházelo již v těsné blízkosti sledovaného přechodu. 

V okamžiku, kdy vozidlo projíždělo kolem značky „přikázaný směr objíždění“ u ostrůvku, jej 

minulo nákladní vozidlo v protisměru (s = 194 m, t = 15.08 s, v = 55 km/h). Po výjezdu 

z prostoru kolem ostrůvku do okamžiku POR na figuranta řidič měnil pohledy pro volbu 

trajektorie jízdy vozidla (2.92 s), kontroloval levou stranu křižovatky (1.20 s) a poté 

pohledem sledoval vozidlo jedoucí vpředu (0.72 s + 0.32 s). Když se vozidlo jedoucí vpředu 

přibližovalo k ostrůvku s přechodem, spatřil řidič značku „přikázaný směr objíždění“ 

(s = 118 m, t = 9.72 s, v = 51 km/h), viz obr. 23 – vlevo, kterou sledoval 0.36 s. Hned poté 

řidič poprvé spatřil figuranta (s = 112 m, t = 9.32 s, v = 51 km/h), viz obr. 23 – vpravo, 

kterého sledoval 0.12 s. Schematicky pozorování objektů viz obr. 22. 

 

 

 

 

 

POR na značku „přikázaný směr objíždění“ 

POR na figuranta 

Obr. 22 – Zkouška P3, schematické znázornění posloupností reakcí řidiče na dopravní 

značky a figuranta 

V časovém intervalu 0.66 s od POR na figuranta do okamžiku vstupu figuranta na vozovku 

řidič přesouval střídavě pohledy na střed vlastního JP (0.48 s) a na figuranta do okamžiku, 

kdy figurant vstoupil do vozovky (0.21 s). 

Figurant vstoupil do vozovky v čase 8.64 s před průjezdem vozidla přes přechod a po vozovce 

se pohyboval 7.12 s, z toho 2.04 s v levém JP, 2.24 s na ostrůvku a 2.84 s v pravém JP. Na 

začátku tohoto intervalu doby přecházení vozovky řidič pokračoval ve sledování 

figuranta (0.83 s). Dále řidič přesouval pohled na pravý JP (0.76 s), na figuranta při jeho 

vstupu na LOO (0.32 s), na LOV (0.80 s), na figuranta při jeho vstupu do KJV  (1.36 s), 

krátce na pravou vodící čáru (0.24 s), na figuranta opouštějícího KJV (1.28 s) a na pravý JP 

(1.04 s).  

V době od okamžiku, kdy figurant opustil vozovku do okamžiku průjezdu vozidla přes 

přechod v délce 1.52 s, řidič kontroloval figuranta na chodníku na pravé straně (0.32 s) a 

pravý JP (0.92 s). Při průjezdu přes přechod dále zpozoroval jiného chodce za přechodem na 

chodníku při LOV, kterého sledoval 1.32 s i po průjezdu přes přechod. 

Celkově figurant přecházel vozovku 7.12 s a po tuto dobu jej řidič sledoval 3.79 s, tj. 54 % 

z doby pohybu figuranta ve vozovce. Doby sledování figuranta v jednotlivých úsecích 

vozovky a další podrobné údaje o jízdě vozidla jsou zřejmé z tab. 9. 
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Obr. 23 – Zkouška P5, počátek optické reakce na značku „přikázaný směr objíždění“ 

(vlevo) a figuranta (vpravo) – vyhodnocení metodou Viewpointsystem® 

 

 

Tab. 9 – Zkouška P5, vyhodnocení důležitých okamžiků 

Jízda P5 

Vzdálenost 

vozidla od 

přechodu 

[m] 

Rychlost 

vozidla 

[km/h] 

Čas do 

průjezdu 

přes 

přechod 

[s] 

Úsek na 

vozovce 

Doba 

pohybu 

figuranta 

v jednotli-

vých 

úsecích 

[s] 

Doba sledování figuranta řidičem 

Doba 

sledování 

v sekundách 

[s] 

Vzta- 

ženo k 

době 

pohybu 

figuranta 

[%] 

Celkem 

[%] 

První optická 

reakce na 

figuranta 

112 m 51 km/h 9.30 s LOV  0.66 s 
0.12+0.21 

=0.33 s 
50 % 50 % 

Vstup do vozovky 103 m 48 km/h 8.64 s Levý JP 2.04 s 
0.83+0.32 

=1.15 s 
56 % 

54 % Vstup na ostrůvek 76 m 47 km/h 6.60 s Ostrůvek 2.24 s 1.36 s 61 % 

Opuštění 

ostrůvku 
47 m 42 km/h 4.36 s Pravý JP 2.84 s 1.28 s 45 % 

Opuštění vozovky 16 m 38 km/h 1.52 s POV 1.52 s 0.32 s 21 % 21 %  

5.2.7 Jízda P7 – vozidlo 1 (H7) – zvláštní případ 

Jízda P7, obdobně jako jízda P8 a P6, se uskutečnila v noci za optimálních podmínek, tedy za 

sucha, na suché vozovce, vozidlo řídil mladší muž s vysokou kontrastní citlivostí očí. 

Zvláštní okolností byla skutečnost, že krátce po spatření figuranta z ulice Nádražní začalo ke 

křižovatce s ulicí Valtickou zprava přijíždět vozidlo, takže zkušební řidič musel svoji 

pozornost dělit mezi figurantem a přijíždějícím vozidlem. Zprava přijíždějící vozidlo se 

zařadilo před zkušební vozidlo a zřejmě před přechodem zastavilo, aby figurant mohl 

dokončit přecházení. 

Po projetí kolem značky „přikázaný směr objíždění“ u ostrůvku do okamžiku POR na 

figuranta řidič měnil pohledy pro volbu trajektorie jízdy vozidla (3.08 s), hned poté spatřil 
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druhou značku „přikázaný směr objíždění“ (s = 185 m, t = 16.92 s, v = 44 km/h),  

viz obr. 25 – vlevo, u následujícího ostrůvku na 0.28 s a dále značku „přechod pro chodce“ 

(s = 181 m, t = 16.60 s, v = 44 km/h) na 0.48 s. Po spatření těchto dvou značek řidič poprvé 

zahlédl figuranta (s = 175 m, t = 16.08 s, v = 44 km/h), viz obr. 25 – vpravo. Figuranta řidič 

sledoval 0.28 s. Schematicky pozorování objektů viz obr. 24. 

 

 

 

 

 

POR na značku „přikázaný směr objíždění“ 

POR na značku „přechod pro chodce“ 

POR na figuranta 

Obr. 24 – Zkouška P7, schematické znázornění posloupností reakcí řidiče na dopravní 

značky a figuranta 

V časovém intervalu 3.26 s od POR na figuranta do okamžiku vstupu figuranta na vozovku 

řidič provedl kontrolu rychlosti pohledem na palubní desku (0.76 s), figuranta u LOV (0.20 s) 

a rychle změnil pohled vpravo ve směru pravého ramene křižovatky, kde sledoval přijíždějící 

vozidlo (0.52 s). Pohledem sledoval hranici křižovatky (0.16 s) a kontroloval vozidlo 

přijíždějící zprava, než vjelo do oblasti zakrytého výhledu (dále OZV) čekárnou autobusu 

(0.16 s). Poté přesunul pohled před čekárnu autobusu, tj. před OZV (0.28 s) a zkontroloval 

figuranta na LOV (0.20 s). Zpět se pohledem vrátil na vozidlo právě vyjíždějící z OZV (1.04 

s) a kontroloval svůj JP (0.24 s).  

Figurant vstoupil do vozovky v čase 12.84 s před průjezdem vozidla přes přechod a po 

vozovce se pohyboval 8.36 s, z toho 2.88 s v levém JP, 2.80 s na ostrůvku a 2.68 s v pravém 

JP. Během tohoto intervalu řidič sledoval figuranta vstupujícího do vozovky (0.44 s), vozidlo 

vjíždějící do křižovatky (0.60 s), figuranta v levém JP (0.32 s) a opět vozidlo (0.36 s). 

V okamžiku, kdy vozidlo jedoucí vpředu začalo brzdit před přechodem, řidič znovu 

zkontroloval pohledem pravé rameno křižovatky (1.04 s) a dále se již věnoval figurantovi 

vstupujícímu na LOO do okamžiku, kdy opustil vozovku (1.76 s + 2.68 s). 

V době od okamžiku, kdy figurant opustil vozovku do okamžiku průjezdu vozidla přes 

přechod v délce 4.48 s, řidič stále sledoval figuranta na POV (2.20 s), kontroloval vzdálenost 

od rozjíždějícího se vozidla (0.56 s) a figuranta stojícího na chodníku vpravo (1.56 s). Po 

průjezdu přes přechod sledoval vozovku před sebou. 

Celkově figurant přecházel vozovku 8.36 s a po tuto dobu jej řidič sledoval 5.20 s, tj. 63 % 

z doby pohybu figuranta ve vozovce. Doby sledování figuranta v jednotlivých úsecích 

vozovky a další podrobné údaje o jízdě vozidla jsou zřejmé z tab. 10. Po dobu přecházení 

figuranta upoutávalo pozornost řidiče vozidlo, které vyjelo na křižovatce zprava a zařadilo se 

před zkušební vozidlo. Toto vozidlo řidič v tomto intervalu sledoval 0.96 s, tj. 11 % z doby 

přecházení figuranta. 
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Obr. 25 – Zkouška P7, počátek optické reakce na značku „přikázaný směr objíždění“ 

(vlevo) a figuranta (vpravo) – vyhodnocení metodou Viewpointsystem® 

 

Tab. 10 – Zkouška P7, vyhodnocení důležitých okamžiků 

Jízda P7 

Vzdálenost 

vozidla od 

přechodu 

[m] 

Rychlost 

vozidla 

[km/h] 

Čas do 

průjezdu 

přes 

přechod 

[s] 

Úsek na 

vozovce 

Doba 

pohybu 

figuranta 

v jednotli-

vých 

úsecích 

[s] 

Doba sledování figuranta řidičem 

Doba 

sledování 

v sekundách 

[s] 

Vzta- 

ženo k 

době 

pohybu 

figuranta 

[%] 

Celkem 

[%] 

První optická 

reakce na 

figuranta 

175 m 44 km/h 16.10 s LOV  3.26 s 

0.28+0.20 

+0.20 

=0.68 s 

21 % 21 % 

Vstup do vozovky 134 m 47 km/h 12.84 s Levý JP 2.88 s 
0.44+0.32 

=0.76 s 
26 % 

63 % Vstup na ostrůvek 96 m 48 km/h 9.96 s Ostrůvek 2.80 s 1.76 s 63 % 

Opuštění 

ostrůvku 
60 m 46 km/h 7.16 s Pravý JP 2.68 s 2.68 s 100 % 

Opuštění vozovky 26 m 35 km/h 4.48 s POV 4.48 s 
2.2+1.56  

=3.76 s 
84 % 84 %  

5.2.8 Jízda P1 – vozidlo 1 (H7) – zvláštní případ 

Jízda P1 se uskutečnila za nejhorších podmínek, tedy v noci, za deště a tedy i na mokré 

vozovce. Vozidlo řídil muž z první věkové skupiny. 

Zvláštní okolností byla skutečnost, že při jízdě byl poměrně silný provoz v protisměrném 

pruhu. Ve sledovaném úseku tak řidič míjí tři protijedoucí vozidla a za posledním z nich 

figurant vstupuje do vozovky, takže na počátku vstupu se nachází v oblasti výhledu zakrytého 

protijedoucím vozidlem 

Po výjezdu z prostoru kolem ostrůvku do okamžiku POR na figuranta řidič kontroloval 

rychlost na přístrojové desce (0.72 s) a pomocí série pohledů se orientoval na vozovce 

(3.64 s). V průběhu jízdy směřoval pohledy tak, aby se pokud možno nedíval do světel 

protijedoucích vozidel, u zastávky autobusu poprvé opticky reaguje na značku „přechod pro 

chodce“ (s = 110 m, t = 9.28 s, v = 45 km/h), viz obr. 27 – vlevo, kterou sledoval 0.64 s. 
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Přibližně v tomto okamžiku jej minulo první protijedoucí vozidlo (s = 100 m, t = 8.52 s, 

v = 45 km/h) a řidič směřoval svůj pohled přímo ve směru jízdy (0.48 s) a na LOV (0.16 s). 

Dále jej minulo druhé protijedoucí vozidlo (s = 90 m, t = 7.68 s, v = 45 km/h) a řidič 

kontroloval POV (0.24 s), orientoval se vpřed na vozovce (1.20 s) a po této orientaci řidič 

poprvé spatřil figuranta (s = 68 m, t = 5.92 s, v = 45 km/h), viz obr. 27 – vpravo, který se již 

nacházel na ostrůvku. Schematicky pozorování objektů viz obr. 26. 

 

 

 

 

 

 
 

 

POR na značku „přechod pro chodce“ 

Pohled na LOV 

Pohled na značku „přikázaný směr objíždění“ 

POR na chodce 

Obr. 26 – Zkouška P7, schematické znázornění posloupností reakcí řidiče na dopravní 

značky a figuranta 

Figurant vstoupil do vozovky v čase 8.96 s před průjezdem vozidla přes přechod a po vozovce 

se pohyboval 7.04 s, z toho 2.56 s v levém JP, 2.00 s na ostrůvku a 2.48 s v pravém JP. Řidič 

tedy spatřil figuranta v čase 5.90 s před průjezdem vozidla přes přechod a sledoval jej 

1.52 s při přechodu přes ostrůvek a 0.60 s v pravém JP. Hned poté kolem vozidla projelo třetí 

protijedoucí vozidlo (s = 63 m, t =5.48 s, v = 45 km/h) a řidič se dále orientoval na vozovce 

pro zatáčení vozidla za přechodem (1.52 s) a spatřil chodce stojícího u přechodu na LOV 

(0.60 s).  

V době od okamžiku, kdy figurant opustil vozovku do okamžiku průjezdu vozidla přes 

přechod v délce 1.92 s, se řidič dále pohledem vrátil na figuranta na POV (0.52 s) a před 

průjezdem přes přechod opět na chodce stojícího na LOV (0.96 s). Po průjezdu přes přechod 

se řidič orientoval na vozovce a kontroloval rychlost na přístrojové desce (1.96 s). 

Celkově figurant přecházel vozovku 7.04 s a po tuto dobu jej řidič sledoval 2.12 s, tj. 33 % 

z doby pohybu figuranta ve vozovce. Tento malý podíl doby sledování byl u této jízdy 

způsoben tím, že řidič byl před přechodem oslňován protijedoucími vozidly. Doby sledování 

figuranta v jednotlivých úsecích vozovky a další podrobné údaje o jízdě vozidla jsou zřejmé 

z tab. 11.  
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Obr. 27 – Zkouška P1, počátek optické reakce na značku „přechod pro chodce“ (vlevo) 

a figuranta (vpravo) – vyhodnocení metodou Viewpointsystem® 

 

Tab. 11 - Zkouška P1, vyhodnocení důležitých okamžiků 

Jízda P1 

Vzdálenost 

vozidla od 

přechodu 

[m] 

Rychlost 

vozidla 

[km/h] 

Čas do 

průjezdu 

přes 

přechod 

[s] 

Úsek na 

vozovce 

Doba 

pohybu 

figuranta 

v jednotli-

vých 

úsecích 

[s] 

Doba sledování figuranta řidičem 

Doba 

sledování 

v sekundách 

[s] 

Vzta- 

ženo k 

době 

pohybu 

figuranta 

[%] 

Celkem 

[%] 

    
LOV 0 s 0 s 0 %  0 % 

Vstup do vozovky 106 m 45 km/h 8.96 s Levý JP 2.56 s 0 s 0 % 

33 % 

Vstup na ostrůvek 74 m 44 km/h 6.40 s 

Ostrůvek 2.00 s 1.52 s 76 % První optická 

reakce na 

figuranta 

68 m 45 km/h 5.90 s 

Opuštění 

ostrůvku 
49 m 47 km/h 4.40 s Pravý JP 2.48 s 0.60 s 24 % 

Opuštění vozovky 19 m 38 km/h 1.92 s POV 1.92 s 0.52 s  27 %  27 % 
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6 ZÁVĚR 

V souladu s vymezenými cíli se článek zaměřil na tyto problémy 

1. Jakým způsobem řidič na moderně řešeném přechodu reaguje na jeho značení a jakým 

způsobem se tedy dozvídá o potenciálním nebezpečí spojeným s možností přecházení 

chodců, kteří v podmínkách ČR, obdobně jako v řadě jiných zemí mají na přechodu 

přednost před jedoucím vozidlem. Řidiči mají mimo jiné také povinnost podle § 5 

odst. 2 (f) zák. 361/2000 Sb. v případě potřeby před přechodem i zastavit. 

2. Zda řidič po zjištění, že bude přejíždět přes přechod, jedná naučeným způsobem, nebo 

spíše spontánně reaguje na jednotlivé podněty. 

3. Jak velkou pozornost věnuje řidič chodci, který právě přechází přes vozovku. Případně 

do jaké míry ovlivňují pozornost řidiče další podněty. 

K bodu 1: Z provedené analýzy vyplývá, že nejvýznamnějším podnětem byla v daném 

případě značka „přikázaný směr objíždění vpravo“ označující překážku v jízdě v podobě 

zpomalovacího ostrůvku. Šest z osmi řidičů nejprve registrovalo značku „přikázaný směr 

objíždění vpravo“, jen dva nejprve reagovali na značku „přechod pro chodce“ a to i přesto, že 

tato značka má reflexní orámování. 

Řidiči, kteří jako první reagovali na značku „přikázaný směr objíždění vpravo“, ji spatřili ve 

vzdálenosti cca 118 m až 185 m před průjezdem přes přechod. 

Řidiči, kteří jako první spatřili značku „přechod pro chodce“ (jízdy P1 a P2), ji spatřili ve 

vzdálenosti cca 110 m a 132 m před průjezdem přes přechod. Jízda P1 však byla uskutečněna 

za deště a jízda P2 krátce po dešti.  

Z pohledu vyhodnocení k bodu 1 jsou dále porovnány jízdy P2, P3, P4, P6, P7 a P8 , kdy 

okamžik prvního spatření figuranta nebyl podstatně ovlivněn dalšími účastníky provozu. 

Vzdálenost, na kterou řidiči figuranta spatřili poprvé, se při těchto jízdách pohybuje 

v rozmezí 104 m až 175 m před průjezdem přes přechod. 

Zvláštními případy v tomto vyhodnocení byly jízdy P1 a P5. 

 V jízdě P1 se figurant při vstupu do vozovky nacházel v oblasti zakrytého výhledu za 

posledním z protijedoucích vozidel. Řidič figuranta poprvé spatřil až na ostrůvku, kdy 

vozidlo bylo vzdáleno od přechodu jen 68 m, 

 v jízdě P5 řidič před prvním spatřením figuranta sledoval vozidlo jedoucí před ním a 

figuranta poprvé spatřil na vzdálenost 112 m. 

K bodu 2: Nelze dovozovat, že značení „přikázaný směr objíždění vpravo“ označující 

zpomalovací ostrůvek by si řidiči vědomě spojovali s přechodem pro chodce, tzn. že by cíleně 

na pravém okraji hledali značku „přechod pro chodce“. Z osmi řidičů dva jako první 

registrovali značku „přechod pro chodce“. Ze zbylých šesti řidičů tři (jízdy P4, P7 a P8) po 

registraci značky „přikázaný směr objíždění vpravo“ změnili směr pohledu vpravo, kde 

zaregistrovali i druhou značku „přechod pro chodce“ a vzápětí reagovali na figuranta změnou 

pohledu na levý okraj vozovky. Další dva resp. tři řidiči po registraci značky „přikázaný směr 

objíždění vpravo“ ihned reagovali na figuranta na levém okraji vozovky a značku „přechod 

pro chodce“ vůbec neregistrovali. 
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Zároveň se neukazuje, že po registraci značky „přechod pro chodce“ by řidiči cíleně 

kontrolovali např. pravý okraj vozovky, příp. pravý okraj ostrůvku jako místa, ze kterého 

chodec potřebuje nejméně času pro vstup do vozovky a dále např. levý okraj vozovky. Spíše 

se ukazuje, že řidič jedná spontánně a reaguje na nejvýznamnější podněty. 

V této souvislosti je zřejmě vhodné zdůraznit, že všichni řidiči registrovali figuranta 

v dostatečné vzdálenosti. Nebezpečná situace nevznikala ani v okamžiku (viz tabulka 

v příloze 2), kdy figurant vstupoval do koridoru jízdy vozidla. V průměru se v tomto 

okamžiku vozidlo nacházelo ve  vzdálenosti 43 m před přechodem a pohybovalo se jen 

takovou rychlostí, při které by řidičům v průměru postačovala pro zastavení dráha 17 m. 

Nebezpečná situace nenastala ani v okamžiku, kdy figurant opouštěl koridor jízdy vozidla. 

K bodu 3: Z pohledu dalšího vyhodnocení jsou porovnány jízdy P3, P4, P5, P6 a P8, kdy doba 

sledování figuranta řidičem není podstatně ovlivněna dalšími účastníky provozu. Během 

těchto jízd figurant přecházel vozovku v rozmezí 6.20 s až 7.28 s a po tuto dobu jej řidiči 

sledovali 2.24 s až 6.16 s, tj. 32 % až 86 % z doby pohybu figuranta ve vozovce. 

Zvláštními případy byly jízdy P1, P2, P5 a P7. 

 V jízdě P1 celkově figurant přecházel vozovku 7.04 s a po tuto dobu jej řidič sledoval 

2.12 s, tj. 33 % z doby pohybu figuranta ve vozovce, tento malý podíl doby sledování 

byl u této jízdy způsoben tím, že figurant se nacházel v oblasti zakrytého výhledu. 

 V jízdě P2 celkově figurant přecházel vozovku 6.80 s a po tuto dobu jej řidič sledoval 

1.84 s, tj. 23 % z doby pohybu figuranta ve vozovce. Po dobu, kdy figurant přecházel 

přes vozovku, sledoval řidič dalšího chodce na levém okraji vozovky, u kterého nebyl 

zřejmý úmysl přejít či nepřejít vozovku, a kterého tak řidič sledoval 3.32 s, tj. 48 % 

z doby, kdy se figurant pohyboval po vozovce. Nejasné chování chodce na levém 

okraji vozovky tedy pro něj bylo velmi důležité. 

 V jízdě P7 celkově figurant přecházel vozovku 8.36 s. Figurant přecházel před 

vozidlem, které se na křižovatce zařadilo před zkušební vozidlo, takže řidič věnoval 

pozornost jak figurantovi, tak vpředu jedoucímu vozidlu, za kterým nezastavoval. 

Figuranta řidič sledoval 5.20 s, tj. 63 % z doby pohybu figuranta ve vozovce a vpředu 

jedoucí vozidlo 0.96 s, tj. 11 % z doby přecházení figuranta. 

Šest z osmi řidičů zaregistrovalo figuranta ještě před jeho vstupem na levém okraji vozovky, 

kde jej pozorovali v rozmezí od 0.33 s do 2.84 s. 

Z měření jedné jízdní situace nelze činit obecně platné závěry. Další práce se tak zaměří na 

vyhodnocení dalších změřených jízdních situací a jejich vzájemné porovnání. 
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Příloha č. 1, List 1 

JÍZDA P8 (noc, sucho, vozovka suchá, vozidlo 1 (H7), řidič mladý muž) 
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Příloha č. 1, List 2 

JÍZDA P6 (noc, sucho, vozovka suchá, vozidlo 2 (XE), řidič mladý muž) 
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Příloha č. 1, List 3 

JÍZDA P2 (noc, bez deště, vozovka mokrá, vozidlo 1 (H7), řidič mladý muž, náhodný chodec na LOV) 
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Příloha č. 1, List 4 
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JÍZDA P4 (noc, místy mlha, vozovka mokrá, vozidlo 2 (XE), řidič starší muž)  
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Příloha č. 1, List 5 

JÍZDA P3 (noc, bez deště, vozovka mokrá, vozidlo 1 (H7), řidič starší žena) 
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Příloha č. 1, List 6 

 JÍZDA P5 (soumrak, sucho, vozovka suchá, vozidlo 2 (XE), řidič starší muž, náhodné vozidlo jedoucí před analyzovaným vozidlem, jiný chodec na 

LOV) 
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Příloha č. 1, List 7 

P7 (noc, sucho, vozovka suchá, vozidlo 1 (H7), řidič mladý muž, náhodné vozidlo na křižovatce před přechodem) 
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Příloha č. 1, List 8 

JÍZDA P1 (noc, déšť, vozovka mokrá, vozidlo H7, řidič mladý muž (do 35 let), 3 náhodná vozidla jedoucí v protisměru, náhodný chodec na LOV) 
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Příloha č. 2, List 1 

Jízda P8 P6 P2 P4 P3 P5 P7 P1 

Poloha vozidla při vstupu figuranta 

do koridoru vozidla 

s=44 m      

t=4.56 s     

v=39 km/h 
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v=27 km/h 

s=56 m         
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s=43 m         
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v=47 km/h 

Brzdná dráha (tr=0.39 s; a=-5 m/s
2
) 16 m 12 m 9 m 22 m 14 m 18 m 20 m 22 m 

Stihne vozidlo zastavit ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Poloha vozidla při výstupu 

figuranta z koridoru vozidla 

s=28 m        
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v=35 km/h 
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Stihne vozidlo zastavit ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
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DOPRAVNÍ NEHODY NA ÚSL – PŘÍPADY Z PRAXE 

TRAFFIC ACCIDENTS ON DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE – CASES 

FROM PRACTICE 

Miroslav Ďatko
11

, Michal Zelený
12

, Jaroslav Sedlák
13

 

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.   

KLÍČOVÁ SLOVA: 

agresivní řidič,  deformace karosérie,  mechanismus vzniku poranění, intenzita působícího 

násilí, tendenční znalecký posudek, polytrauma, převrácená dodávka 

KEYWORDS: 

aggressive driver, body deformation (of a car), mechanism of injury, the intensity of violence, 

biased expert opinion, polytrauma, flipped delivery 

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 

                                                 

11)
 Ďatko Miroslav, MUDr., Ph.D. – 1. autor, ÚSL Brno, Tvrdého 2a, 543426532, miroslav.datko@fnusa.cz 

12)
 Zelený Michal, MUDr., Ph.D. – 2. autor, ÚSL Brno, Tvrdého 2a, 543426522, michal.zelený@fnusa.cz 

13)
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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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BRZDĚNÍ JÍZDNÍCH SOUPRAV 

BRAKING OF TRUCK - TRAILERS 

Haring Andrej
14

 

ABSTRAKT: 

Tématem příspěvku je brzdění jízdních souprav v kritických jízdních situacích a jejich vliv na 

vznik a průběh kolizního děje. 

V rámci tematického zaměření příspěvku budou popsány vzájemné možnosti konfigurací 

brzdových soustav tažného a přípojného vozidla a jejich vliv na průběh brzdění. Další část 

příspěvku bude zaměřena na problematiku technického stavu brzdové soustavy tažného a 

přípojného vozidla a jeho vliv na průběh brzdění v kritických jízdních situacích. 

Jednotlivé tematické celky budou obsahovat teoretickou část a také praktické ukázky.  

ABSTRACT: 

Topic of contribution is braking of truck-trailer combinations in critical driving situations 

and effect to origin of collision process. 

Within thematic focus of contribution will be described possibilities of brake systems 

configurations truck and trailer and their influence to brake process. Next part of 

contribution is focused on effect of technical state of brake system for truck and and trailer 

and its influence on the course of braking in critical situation. 

Each thematic units will contain theoretical and practical pattern. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Jízdní souprava, Brzdová soustava, Technický stav, Konvenční brzdový systém, Elektronický 

brzdový systém, Kotoučové brzdy, Bubnové brzdy   

KEYWORDS: 

Truck-trailer combination, Brake systém, Technical status, Convential brake systém, 

Electronic brake systém, Disc brakes, Drum brakes 

1 ÚVOD 

Tématem příspěvku je brzdění jízdních souprav a vliv jednotlivých parametrů na průběh 

brzdění a stabilitu. Jednotlivé tematické celky jsou rozděleny na teoretickou část a na 

praktickou část. Zejména v praktické části budou uvedeny ukázky metodiky zjištění 

potřebných parametrů při analýze některých konkrétních dopravních nehod. 

2 BRZDĚNÍ JÍZDNÍCH SOUPRAV 

2.1 Úvod do problematiky 

Jízdní souprava se skládá ze dvou vzájemně propojených, ale z pohledu vyvození brzdného 

účinku nezávislých brzdových soustav. Jedná se o brzdovou soustavu tažného vozidla a 

                                                 

14 Haring Andrej Ing., TRUCK CONSULT s.r.o, Liberec, Strakonická 122, tel: 725 703 710, e-mail: andrej.haring@truckconsult.cz 
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brzdovou soustavu přípojného vozidla. Vzájemné zesoulazení brzdného účinku těchto dvou 

brzdových soustav ovlivňuje: 

 Celkovou brzdnou dráhu jízdní soupravy při brzdění 

 Stabilitu jízdní soupravy při brzdění 

Brzdová soustava tažného vozidla dle požadavků předpisu EHS č. 13 plní kromě jiného tyto 

požadavky: 

 Zabezpečuje pro brzdovou soustavu přípojného vozidla potřebné množství vzduchu 

v požadovaném tlaku 

 Zabezpečuje dodávku vzduchu také v průběhu brzdění 

 Zabezpečuje přenos brzdného požadavku řidiče (tlakový, nebo CAN signál) 

 

Na Obr.č. 1 je zobrazen základní model vzájemné komunikace brzdových soustav tažného a 

přípojného vozidla. 

 

Obr. 1 – Komunikace brzdových soustav tažného a přípojného vozidla 

Fig. 1 – Communication of brake systemf of truck and trailer 

Brzdová soustava tažného a přípojného vozidla z hlediska koncepce nemusí být totožná. 

Tažné a přípojné vozidlo může být nezávisle vybavené konvenční brzdovou soustavou, nebo 

elektronickou brzdovou soustavou (EBS). Koncepce brzdových soustav mají výrazný vliv na 

průběh brzdění a stabilitu jízdní soupravy zejména v kritických situacích. 

2.2 Koncepce brzdových soustav tažného a přípojného vozidla 

Brzdové soustavy z hlediska koncepce rozdělujeme na: 

 Konvenční brzdové soustavy 

 Elektronické brzdové soustavy (EBS) 

 

U konvenčních brzdových soustav je brzdný účinek regulován na základě změn tlaku 

vzduchu (tlakových signálů) v jednotlivých ovládacích okruzích brzdového systému, které 

jsou závislé na brzdném požadavku a na zatížení vozidla. 

U elektronických brzdových systémů představuje výsledný brzdný účinek výstupní hodnotu 

elektronické řídící jednotky, která je stanovena na základě vstupních signálů – brzdného 

požadavku, zatížení, opotřebení brzdových kotoučů a dalších. Tyto signály představují 

elektrické hodnoty. 

Brzdný požadavek přestavuje stlačení brzdového pedálu řidičem, tato změna je 

dynamického charakteru. 
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Zatížení vozidla je další vstupní parametr, který ovlivní brzdný účinek tažného a přípojného 

vozidla a tím také celkový proces brzdění jízdní soupravy. U jízdních souprav složených 

z tahače a návěsu je poměrná část zatížení návěsu přenesena přes spojovací čep na zadní 

nápravu tahače. Hodnota této poměrné části zatížení je závislá na geometrických parametrech 

přípojného vozidla. 

 

Další faktor, který ovlivňuje brzdnou dráhu a stabilitu jízdní soupravy při brzdění je osazení 

tažného a přípojného vozidla kotoučovými, nebo bubnovými brzdami. Většina současných 

tahačů a návěsů je osazena kotoučovými brzdami, které se obecně v porovnání s bubnovými 

brzdami vyznačují v kombinaci s elektronickým brzdovým systémem EBS vyšším brzdným 

účinkem. Jsou však náročnější na údržbu, co zvyšuje provozní náklady a proto je v posledním 

období zaznamenán zvýšený počet zejména přípojných vozidel, které jsou osazeny 

bubnovými brzdami. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v provozu se můžou vyskytovat tyto kombinace brzdových 

systémů tažného a přípojného vozidla: 

 Konvenční brzdový systém s bubnovými brzdami 

 Konvenční brzdový systém s kotoučovými brzdami 

 Elektronický brzdový systém s bubnovými brzdami 

 Elektronický brzdový systém s kotoučovými brzdami 

2.3 Vliv koncepce brzdového systému tažného a přípojného vozidla na celkový brzdný 

účinek jízdní soupravy 

Koncepce brzdového systémů tažného a přípojného vozidla je základním parametrem, který 

ovlivňuje proces brzdění jízdní soupravy a zejména stabilitu při brzdění v kritických jízdních 

situacích.  

Koncepce brzdového systému tažného a přípojného vozidla je také základním vstupním 

parametrem při vzájemném zesouladění brzdných účinků tažného a přípojného vozidla, tedy 

sladění jízdní soupravy. Na základě praktických jízdních zkoušek výrobců vozidel, brzdových 

systémů a náprav byla stanovena doporučení kombinací koncepce brzdových systémů tažných 

a přípojných vozidel. 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny závěry zkoušek provedených výrobcem náprav BPW. Jako 

hodnotící kriterium jsou uvažovány stabilita jízdní soupravy, vzájemné zesouladění brzdných 

účinku tažného a přípojného vozidla a také opotřebení brzdových desek a kotoučů, brzdového 

obložení a bubnů.  Výsledky lze s dostatečnou přesností použít při analýze brzdění jízdní 

soupravy tahač – návěs. 

Vstupní podmínkou byl dobrý technický stav komponentů brzdových systémů a správné 

nastavení přístrojů. 

EBS – elektronický brzdový systém 

ABS – konvenční brzdová soustava + ABS  
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Tab. 1 – Kombinace brzdových systému jízdní soupravy 

Tab. 1 – Combination of brkes systems of truck - trailer 

Z výsledků uvedených v tabulce č. 1 vyplývá: 

Jako velmi dobrá jsou vyhodnoceny tyto kombinace: 

Tahač: EBS + kotoučové brzdy - návěs: EBS + kotoučové brzdy 

Tahač: EBS + kotoučové brzdy - návěs: EBS + bubnové brzdy 

Tahač: ABS + kotoučové brzdy - návěs: EBS + kotoučové brzdy 

Tahač: EBS + bubnové brzdy - návěs: EBS + bubnové brzdy 

U těchto kombinací dochází k celkovému vysokému brzdnému účinku jízdní soupravy, 

stabilita jízdní soupravy je dobrá také v kritických jízdních situacích. Kromě kombinace, kdy 

je tahač osazen konvenčním brzdovým systémem s ABS, je přenos brzdného signálu tahač – 

návěs přes CAN a u těchto typů brzdových soustav dochází také k optimalizaci brzdného 

účinku tahače a návěsu v průběhu brzdění, co zabezpečuje vysokou stabilitu jízdní soupravy. 

Jako dobré jsou vyhodnoceny tyto kombinace: 

Tahač: EBS + kotoučové brzdy - návěs: ABS + kotoučové brzdy 

Tahač: EBS + kotoučové brzdy - návěs: ABS + bubnové brzdy 

Tahač: EBS + bubnové brzdy - návěs: EBS + kotoučové brzdy 

Tahač: ABS + kotoučové brzdy - návěs: ABS + bubnové brzdy 

Tahač: EBS + bubnové brzdy - návěs: ABS + bubnové brzdy 

Tahač: ABS + bubnové brzdy - návěs: ABS + bubnové brzdy 

 

U těchto kombinací je dosažen nižší brzdný účinek v porovnání s předchozí kategorií. 

V případě kombinací, kde je tahač a také návěs vybaven systémem EBS dochází optimalizaci 

brzdného účinku tahače a návěsu v průběhu brzdění. Technické omezení této optimalizace ale 

přestavuje použití kombinace kotoučových a bubnových brzd. 

V případech, kdy dochází u návěsu k nižšímu brzdnému účinku v porovnání s tahačem, může 

v kritických jízdních situacích dojít k zalomení jízdní soupravy. 

Jako vyhovující byly vyhodnoceny tyto kombinace: 
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Tahač: ABS + bubnové brzdy - návěs: ABS + kotoučové brzdy 

Tahač: ABS + bubnové brzdy - návěs: EBS + bubnové brzdy 

U těchto kombinací je dosažen nižší brzdný účinek v porovnání s předchozími kategoriemi. U 

první z těchto kombinací se v průběhu brzdění projevuje vyšší účinek kotoučových brzd 

návěsu a může dojít ke zhoršení ovladatelnosti jízdní soupravy. 

Jako horší a nevyhovující byly vyhodnoceny tyto kombinace: 

Tahač: EBS + bubnové brzdy - návěs: ABS + kotoučové brzdy 

Tahač: ABS + bubnové brzdy - návěs: EBS + kotoučové brzdy 

U těchto kombinací se projevuje rychlejší náběh a vyšší intenzita brzdění přípojného vozidla a 

může dojít ke zhoršení ovladatelnosti jízdní soupravy. Při brzdění dochází také ke zvýšenému 

tepelnému namáhání kotoučů u návěsu, co může pak zejména pří dlouhodobém brzdění 

negativně ovlivnit brzdný účinek. 

2.4 Doba přenosu brzdného signálu 

Při brzdění jízdní soupravy je důležitý parametr doba přenosu signálu brzdného požadavku 

mezi tažným a přípojným vozidlem. Nejedná se samotný náběh brzdného účinku, ale o 

signál – informaci o úrovni stlačení brzdového pedálu řidičem. Přenos tohoto signálu mezi 

tažným a přípojným vozidlem je prováděn: 

 ovládací větvou (červenou) – jedná se o pneumatický signál a doba je závislá na 

vnitřním průměru tlakové hadice, její délce a technickém stavu 

 komunikací CAN 

 

Na obr.č. 2 je porovnána doba přenosu signálu přes CAN a ovládací větvou. Měření bylo 

provedeno výrobcem brzdových systémů Knorr-Bremse. Z výsledků tohoto měření vyplývá, 

že čas přenosu brzdového signálu přes CAN do řídící jednotky EBS přípojného vozidla je 

0,26 až 0,28 s a je nezávislý na vzdálenosti, resp. umístění této řídící jednotky. Přenos 

brzdového signálu pneumatickou větvou je v čase od 0,32 až 0,34 s a je závislý na délce 

pneumatické větvi.   
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Obr. 2 – přenos brzdového signálu 

Fig. 2 – Transfer of brake signal 

2.5 Náběh brzdného účinku přípojného vozidla 

Pro posouzení brzdného účinku a celkového průběhu brzdění jízdní soupravy je důležitý 

parametr náběh brzdného účinku. Je to doba od vstupu signálu o brzdném požadavku po 

aktivaci brzd kolových jednotek, tedy po náběh plného brzdného účinku. Tato doba je závislá 

na: 

 Koncepci brzdové soustavy 

 Technickém stavu jednotlivých přístrojů brzdového systému 

 Typu brzd kolových jednotek (kotoučové, bubnové) 

 Technickém stavu a míře opotřebení brzd kolových jednotek 

Dobu náběhu brzdného účinku konkrétního přípojného vozidla lze také zjistit měřením 

Použita metoda měření je závislá na koncepci brzdové soustavy a míře poškození vozidla a 

brzdové soustavy při dopravní nehodě. 

Jako příklad bude uvedeno měření doby náběhu brzdného účinku návěsu Schwarzmüller typ 

SPA-3/E. Technické parametry vozidla jsou uvedeny na obr.č. 3 
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Obr. 3 – Technické parametry 

Fig. 3 – Technical parameters  

Z těchto parametrů vyplývá, že na návěse je osazený elektronický brzdový systém WABCO 

konfigurace 2S/2M. Pro měření doby náběhu bylo použito multifunkční diagnostické zařízení 

Wabcowürth. Měřen byl náběh brzdného účinku levé a pravé strany vozidla. Výsledek měření 

je uveden na obr.č. 4. 

 

Obr. 4 – Náběh brzdného účinku 

Fig. 4 – Start of brake effect 
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Z výsledků měření vyplývá, že doba náběhu brzdného účinku levé strany je 315 ms a pravé 

strany 280 ms.  

Ze zjištěných hodnot lze vyvodit závěr, že náběh brzdného účinku je v pořádku, nebyly 

zjištěny rozdíly mezi dobou náběhu brzdného účinku levé a pravé strany v rozsahu, který by 

negativně ovlivnil stabilitu jízdní soupravy v průběhu brzdění. 

2.6 Stabilita jízdní soupravy v kritických jízdních situacích 

Stabilita jízdní soupravy při brzdění v kritických jízdních situacích je z hlediska posuzování 

brzdové soustavy ovlivněna těmito faktory: 

 Koncepcí brzdové soustavy tahače a návěsu 

 Vzájemným zesoulazením brzdných účinků tahače a přípojného vozidla 

 Technickým stavem komponentů brzdových systémů 

Při brzdění jízdní soupravy může dojít vlivem těchto faktorů k těmto stavům: 

 Zalomení jízdní soupravy 

 Příčnému vybočení jízdní soupravy z požadovaného směru jízdy 

2.6.1 Koncepce brzdové soustavy 

V části 2.3 příspěvku jsou popsány koncepce brzdové soustavy tažného a přípojného vozidla. 

V kritické jízdní situaci má tato koncepce vliv na vznik možného kolizního děje.  

V rámci prezentace příspěvku na konferenci budou uvedeny některé modelové příklady. 

2.6.2 Vzájemné zesoulazení brzdných účinků tažného a přípojného vozidla 

Vzájemné zesoulazení brzdných účinků tažného a přípojného vozidla výrazným způsobem 

ovlivňuje stabilitu brzdění jízdná soupravy a následný možný vznik kolizního děje.  

Optimální stav při brzdění je ten, kdy dochází k intenzivnějšímu náběhu brzdného účinku 

přípojného vozidla. Toto lze ovlivnit také změnou nastavení brzdných parametrů. Nesprávně 

a neodborně provedená změna těchto parametrů může ale také způsobit stav zalomení, nebo 

příčného vybočení jízdní soupravy.  

V rámci prezentace příspěvku na konferenci budou uvedeny vlivy změn parametrů na stabilitu 

jízdní soupravy a také metody zjištění nastavených hodnot. 

2.6.3 Technický stav komponentů brzdových systémů 

Technický stav a správné nastavení komponentů brzdových systémů výrazným způsobem 

ovlivňuje stabilitu jízdní soupravy v průběhu brzdění. 

V rámci prezentace příspěvku na konferenci budou uvedeny praktické ukázky. 

3 ZÁVĚR 

V příspěvku byly popsány faktory, které ovlivňují stabilitu jízdních souprav při brzdění 

v kritických jízdních situacích. V teoretické části a v praktických ukázkách byly uvedené 

vlivy jednotlivých parametrů na vznik a průběh těchto kritických situací a také možnosti 

měření těchto parametrů pro potřeby znalecké praxe. 
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ABSTRAKT: 

Tento příspěvek přináší stručné představení výzkumného projektu E-VECTOORC 

financovaného 7. rámcovým programem Evropského společenství jako součást evropské 

Iniciativy za zelené automobily. Projekt je zaměřen na řízení krouticího momentu jednotlivých 

kol elektromobilu za podmínek jízdy na a mimo pozemní komunikaci. Cílem projektu je 

vyvinout a integrovat různé asistenční vozidlové systémy, jako například ABS, ESP, řízení 

hnací síly a přenášeného krouticího momentu včetně pokročilých asistenčních systémů pro 

řidiče pro plně elektrická vozidla s různými koncepcemi umístění pohonných jednotek. Tříletý 

projekt je řešen konsorciem partnerských společností a výzkumných institucí Univerzita 

v Surrey, Technická univerzita v Ilmenau, Jaguár Land Rover, Flanders' Drive, Inverto, 

Fundacion CIDAUT, Instituto Tecnológico de Aragón, ŠKODA AUTO a.s., VIF a TRW.  

ABSTRACT: 

This paper introduces the current state of research project related to yaw moment control, 

anti-lock braking and traction control through the employment of effective torque vectoring 

strategies for fully electric vehicles. In particular, the adoption of individually controlled 

electric powertrains with the aim of tuning the vehicle dynamic characteristics in steady-state 

and transient conditions is discussed. This subject is currently investigated within the 

European Union (EU) funded Seventh Framework Programme (FP7) consortium E-

VECTOORC, focused on the development and experimental testing of novel control 

strategies. Triennial project is solved by consortium research public and private 

institutions/companies University of Surrey, Ilmenau University of Technology, Jaguar and 

Land Rover, Flanders' Drive, Inverto, Fundacion  CIDAUT, Instituto Tecnológico de Aragón, 

ŠKODA AUTO a.s.,VIF Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug, Forschungsgesellschaft 

mbH and TRW Automotive Lucas Varity GmbH.  
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1 ÚVOD 

V současné době jsou v mnoha oblastech lidské činnosti stále více využívána hybridní nebo 

plně elektrická vozidla. S rozvojem aktivní bezpečnosti, výkonových parametrů vozidel, 

požadavky na komfort a rostoucími požadavky na jízdní vlastnosti vozidel, je potřebné hledat 

nová řešení řídicích systémů. Jedním z takových přístupů je i řízení distribuce točivého 

momentu.  

Stáčivá odezva vozidla během zatáčení může být ovlivněna systémy založenými na užití 

třecích brzd (např. ESC) nebo na řízení točivého momentu. Prvně jmenované systémy však 

užívají kompromisní řešení na úkor zásahu do podélné dynamiky pohybu vozidla ve prospěch 

snižování rychlosti a zvyšování skluzu kola. Tento nedostatek může být kompenzován 

využitím systému pro řízení točivého momentu.  

Systémy řízení točivého momentu (TV) řídí přenos výkonu mezi levou a pravou stranou 

vozidla a přední a zadní nápravou. Systémy TV tak mohou ovlivnit podélnou/příčnou 

dynamiku pohybu vozidla, stáčivý moment či náklon vozidla. Zejména je však ovlivněna 

stabilita jízdy vozidla, kdy nedochází k překročení limitních hodnot adheze v jednotlivých 

směrech pohybu vozidla.   

 

Při jízdě v terénu je nutné dále zohlednit skutečnost, že dochází k odlehčování nebo 

zatěžování jednotlivých kol nebo náprav a ke změnám charakteristiky vozidla (přetáčivé, 

nedotáčivé) v důsledku  jízdy na terénních nerovnostech nebo v důsledku změn typu povrchu 

(např. vozidlo je přetáčivé na písečném podkladu a nedotáčivé na jílovitém podkladu). I tyto 

vlastnosti je třeba zohlednit při návrhu TV systému.  

Projekt E-VECTOORC má za cíl demonstrovat potenciální výhody řízení točivého momentu 

na jednotlivá kola v podobě následujících výstupů:  

 vyvinout a demonstrovat řídící algoritmus pro regulaci točivého momentu  a úhlu 

směrové odchylky vozidla  

 vyvinout a demonstrovat strategie modulace momentového výstupu jednotlivých 

motorů k zajištění rekuperace energie při brzdění, při činnosti systému ABS a při 

řízení přenášených hnacích sil. Výhody tohoto způsobu řízení se projevují v redukci 

spotřeby energie, zkrácení brzdné dráhy a lepší akceleraci vozidla. 
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2 ŘÍZENÍ TOČIVÉHO MOMENTU MOTORU 

Metoda řízení točivého momentu v projektu E-VECTOORC je založena na využití cílové 

(referenční) nedotáčivé charakteristiky pro různá limitní boční zrychlení ay. Na následujícím 

obrázku je vyvinutá optimalizační metoda demonstrována na studii vozidla s pohonem čtyř 

kol prostřednictvím čtyř elektromotorů, které jede rychlostí 90km/h a s příčným zrychlením 

2m/s
2
. Obrázek ukazuje dvě charakteristiky. Čárkovaně je znázorněna základní 

charakteristika s lineárním průběhem příčného zrychlení do hodnoty ay = 0,2g a maximální 

hodnotou příčného zrychlení aymax = 0,87g. Cílová charakteristika má lineární průběh 

zrychlení do ay = 0,6g a vyšší maximální hodnotu aymax = 1g.  

 

   Obr. 1 – Vliv systému řízení točivého momentu na průběh příčného zrychlení 

Fig. 1 – The understeer characteristic of the baseline vehicle and the desired understeer 

characteristic  

 

Řízení točivého momentu umožňuje dosahovat požadované chování vozidla při průjezdu 

zatáčkou, lepší využití přenášeného výkonu a přispívá k optimálnímu využití energie 

akumulátoru a to za různých jízdních podmínek.  

Plně elektrická vozidla (FEV) mohou mít nejrůznější konstrukční uspořádání s využitím 

jednoho až čtyř elektromotorů umístěných v kolech nebo v karoserii. Flexibilita návrhu 

takového vozidla umožňuje implementaci pokročilých systémů řízení točivého momentu. 

Navíc lze dosáhnout i zvýšení aktivní bezpečnosti a komfortu při všech jízdních režimech. 

Přímým řízením otáčivého momentu pomocí ovládání elektromotorů, umožňuje pokročilý 

systém řízení TV provedení vyhýbacích manévrů při vyšší rychlosti, než konvenční systémy 

kontroly dynamiky pohybu vozidla, založené na aktivaci třecích brzd.  

Stávající systémy řízení momentu jsou založeny na hierarchickém přístupu. Na vyšší úrovni 

je systém, který generuje referenční hodnotu stáčivého úhlu, která je přebírána 

zpětnovazebním řídícím členem pro výpočet celkového referenčního hnacího nebo brzdného 

momentu a stáčivého momentu. V případě nezávislého řízení tří nebo čtyř motorů dochází 
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k potížím s  rozdělením přenášeného výkonu. Publikované metody řešení tohoto problému 

jako například vážené „pseudo-inversní“ řízení distribuce přenášeného výkonu, se ukazují 

jako úspěšné, ale jejich možnosti aplikace a analýzy jsou omezené a to zejména v případech, 

kdy nastavení optimálního výkonu vozidla se realizuje při specifických jízdních manévrech a 

ne při všech reálných situacích a provozních podmínkách.  

TV systémy mohou významně ovlivnit získaný pocit z jízdy. Během jízdy řidič vozidlo 

ovládá převážně v ustálených nebo mírně se měnících jízdních podmínkách s bočním 

přetížením nepřesahujícím 0,5g. Za těchto podlimitních stavů může TV systém významně 

ovlivnit stabilitu vozidla při průjezdu zatáčkou a tak přispívat ke kladnému hodnocení řidiče 

při ovládání vozidla. Nicméně tato oblast je předmětem dalšího výzkumu.  

Pro vozidla bez TV systému je jejich specifická nedotáčivá charakteristika závislá na 

vlastnostech pneumatik, geometrických parametrech vozidla (rozvor náprav, rozchod kol a 

umístění těžiště), setrvačných charakteristikách (odpružené a neodpružené hmoty, otáčivý 

moment těžiště) a charakteristických vlastnostech mechanismu odpružení vozidla. S ohledem 

na řadu protichůdných požadavků (prostorové uspořádání, bezpečnost, komfort aj.), je mnoho 

návrhových parametrů výsledkem kompromisů při vývoji vozidla. Ve výsledku není příliš 

alternativních řešení, jak nedotáčivou charakteristiku pohybu vozidla zlepšit.  

Naproti tomu charakteristika vozidla vybaveného TV systémem může být navržena tak, aby 

bylo dosaženo požadovaných jízdních vlastností vozidla. Tím dojde ke zlepšení 

manévrovacích schopností vozidla, lepší stabilitě průjezdu vozidla v zatáčkách, lepší 

ovladatelnosti vozidla při akceleraci a brzdění.  

Projekt se dále ve svých jednotlivých aspektech zabývá detailní analýzou různých přístupů 

při optimalizaci distribuce točivého momentu. V rámci řešení projektu je navržen 

matematický model, který je založen na koncepci vozidla s pohonem všech kol. Jedná se o 

vozidlo kategorie SUV. Platforma vozidla obsahuje dva elektromotory, přičemž každý je 

určen pro jednu nápravu. Převodovka je zvolena jednostupňová. Každá náprava má vlastní 

diferenciál pro řízení točivého momentu. Toto řešení je ekonomičtější, než řešení se čtyřmi 

motory (pro každé kolo zvlášť). Výsledky dosažené v projektu jsou nicméně aplikovatelné 

pro libovolnou platformu. 

Vytvořený model a jeho charakteristiky byly ověřeny prostřednictvím jízdních experimentů 

SUV s variantou spalovacího motoru na testovacím polygonu Lommel v Belgii. 

Charakteristiky vozidla byly porovnány s modely vytvořenými simulačními nástroji 

v prostředí CarMaker od IPG Automotive.  

3 JÍZDNÍ MANÉVRY 

V rámci jízdních testů bylo ověřeno dynamické chování testovacího vozidla za podmínek 

podpory s a bez stabilizačních asistenčních systémů. Pro ověření výsledků navrženého 

systému v praxi, byly experty řešitelského týmu doporučeny následující jízdní manévry.  
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Obr. 2 – Trajektorie pohybu při jízdních testech – vyhýbací manévr ISO 3888-1 a slalom 

Fig. 2 – Trajectory of motion at driving tests - Avoidance manoeuvre ISO 3888-1 & Slalom 

Posledním jízdním manévrem byla navržena jízda po kruhové dráze o konstantním 

poloměru. V tomto případě je sledována maximální rychlost při udržení daného poloměru. 

Dále se hodnotí přetáčivost/nedotáčivost vozidla poměrem poloměrů opisovaného mezikruží. 

V průběhu každé zkoušky provedené za zkušebních podmínek a předepsaným postupem musí 

vozidlo se systémem ESC v činnosti splňovat kritéria směrové stability a musí splňovat 

kritéria odezvy při naprogramovaném úhlu natočení volantu. 

Na následujícím obrázku je znázorněno porovnání závislosti příčného zrychlení a úhlu 

natočení volantu pro případy s a bez podpory systému ESP při jízdních testech a v rámci 

sofistikovaného simulačního nástroje ADAMS. Test byl realizován při jízdě na konstantním 

poloměru – 50m. Dosažené rozdíly mohou být zapříčiněny jednak odlišným modelem 

chování pneumatik (testovací vozidlo: Dunlop SP SPORT01 225/50 R17, ADAMS: 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 123 

doporučený Pacejka model) a dále zkušeností řidiče

 

   Obr. 3 – Srovnání jízdních parametrů pro případy s ESP, bez ESP a simulace 

ADAMS 

Fig. 3 – Comparison driving parameters with ESP, without ESP, ADAMS simulation 

4 HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU 

Mezi hlavní cíle projektu patří:  

 vyvinout a prakticky ověřit algoritmy pro řízení stáčivé rychlosti a úhlu směrové 

odchylky, založené na řízení točivého momentu mezi přední a zadní částí vozidla a 

pravou a levou částí vozidla. Cílem je zlepšení celkových dynamických parametrů 

jízdy vozidla.  

 vyvinout a prakticky ověřit nové strategie regulace výstupu točivého momentu 

z elektrických motorů pro účely nárůstu energie získané rekuperací; pro funkce bránící 

zablokování brzd a funkce kontroly přenášené hnací síly.  

Všechny vyvinuté algoritmy v sobě budou zahrnovat prvky strategií pro bezpečné selhání a 

kontrolované odstavení systému. Strategie řízení systému bude mít modulární architekturu, 

umožňující implementaci systému pro různá hierarchická uspořádání (např. pro různý počet 

individuálně ovládaných motorů), různé velikosti a typy automobilů (od malých městských 

vozidel přes sportovní vozidla po SUV).  
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5 PŘÍNOSY PROJEKTU 

Mezi hlavní přínosy, jež si tento projekt klade za cíl, lze uvést: 

 vysoká schopnost rekuperace energie (zejména při rychlostech do 30km/h), 

s významnou redukcí brzdného momentu na zadních závěsech kol 

 redukce brzdné vzdálenosti při využití systému ABS v podmínkách s nízkým 

součinitelem tření, ověřená experimenty na testovacím vozidle 

 zlepšení výkonových parametrů vozidla v režimu akcelerace vozidla, charakterizované 

řízením přenášené hnací síly ve styku pneumatiky s vozovkou (v podmínkách 

s nízkým součinitelem tření) 

 prodloužení lineárního průběhu ustálené nedotáčivé charakteristiky vozidla 

 kompenzace nestabilní nedotáčivé charakteristiky vozidla způsobené střídavou 

decelerací a akcelerací 

 omezení oscilace amplitudy stáčivého momentu během dynamických jízdních 

manévrů 

 možnost testování alternativních koncepcí s dvěma, třemi a čtyřmi individuálně 

řízenými elektrickými motory 

 vývoj pokročilého vozidlového simulátoru pro ověření dynamických parametrů FEV 

v podmínkách jízdy na a mimo pozemní komunikaci při současné optimalizaci 

celkové energetické účinnosti   

 verifikace a optimalizace komponent brzdového systému  

 vývoj řídicího systému elektrických a třecích brzd 

 vývoj a testování algoritmů pro řízení stáčivého momentu  

 vývoj a testování algoritmů pro detekci chyb, chybový a nouzový management (reakce 

na vážné selhání elektronických prvků nebo kontrolované odstavení systému v případě 

poruchy)  

5.1 Úlohy ŠKODA AUTO a.s. při řešení projektu 

Spoluřešitel ŠKODA AUTO a.s. je v projektu E-VECTOORC zapojen v následujících 

oblastech: 

 poskytování vozidlových dat a funkční specifikace vozidlových systémů využitelných 

při prezentaci výsledků (v kategorii vozidel třídy A a B v koncernu VW) 

 spolupráce na návrhu HMI nového řídicího systému a jeho implementaci v různých 

virtuálních EV platformách  

 implementace elektronických prvků souvisejících s HMI na simulačních zařízeních 

HIL  

 hodnocení celkového přínosu implementovaných řídicích systémů, s ohledem na 

jízdní podmínky 

6 POSOUZENÍ PARAMETRŮ VOZIDLOVÝCH SYSTÉMŮ 

Posouzení parametrů vozidlových systémů při jízdních testech vychází ze tří nezávislých 

funkcí, které odpovídají složkám pohybu. Každá z nich se skládá ze dvou veličin:  
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Tab. 1 – Veličiny vztažené k jednotlivým váhovým funkcím 

Tab. 1 – Vehicle values related to specific cost functions 

oblast k veličiny dané oblasti 

       podélný pohyb podélné zrychlení, celkový skluz hnací síly všech čtyř kol  

příčný pohyb příčné zrychlení, stáčivá rychlost  

       komfort rychlost natáčení volantu, rychlost pohybu plynového pedálu 

    

Globální váhová funkce je vyjádřena váženým součtem: 

                             
COMFCOMFLATLATLONGLONGGLOB EcEcEcE  ,                   (1) 

 

kde koeficienty cK jsou váhy jednotlivých oblastí (k), jejich součet je roven jedné. 

Váhová funkce v jednotlivých oblastech je pak definovaná vztahem:  

       
j

jjK wE ,                         (2) 

kde Δj je hodnota odchylky j-té veličiny. V každé oblasti je opět součet vah parametrů wj 

normován na jednotku. 

Pro účely tohoto projektu jsou váhové funkce vyhodnoceny pro následující jízdní testy: 

předjížděcí manévr, slalom a jízda po kruhové dráze. 

Stabilita vozidla během jízdního manévru je vyjádřena pomocí rozdílu reálných a 

modelovaných (optimálních) hodnot vybraných parametrů. Cílem tohoto přístupu je 

navrhnout váhy jednotlivých parametrů. 

Obr. 4 – Příklady průběhů Δ-parametru v čase  

Fig. 4 – Examples of Δ-parametr course in time     

Následující grafy zobrazují průběh stáčivé rychlosti v pořadí: agresivní jízda slalomem a 

předjížděcí manévr. 
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   Obr. 5 – Průběh stáčivé rychlosti při agresivně projetém slalomu 

Fig. 5 – Course of yaw rate in slalom, aggresive driving style 

 

   Obr. 6 – Průběh stáčivé rychlosti při předjížděcím manévru  

Fig. 6 – Course of yaw rate in passing manoeuvre 
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7 ZÁVĚR 

Výzkumné aktivity v rámci tohoto projektu zahrnují tříleté období, v rámci kterého bude 

využíváno dynamických simulací a kombinace technologií Hardware-in-the-Loop a testování 

vozidel v reálných podmínkách. Předmětem experimentů bude návrh sofistikovaného modelu, 

který umožní demonstrovat různé koncepce hnací soustavy vozidla (zahrnující dva, tři či čtyři 

elektrické motory), jež bude využitelný pro vývoj a hodnocení nového systému ovládání. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o projekt jak soukromých výzkumných společností, tak 

i veřejných výzkumných institucí, jsou výsledné technologie řídicích systémů elektrických 

vozidel určeny pro průmyslové vyžití.  
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ANALÝZA CHLADNUTÍ MOTORU 

ANALYSIS OF THE ENGINE COOLING DOWN PROCESS 

Drahomír Schmidt
18

, Tomáš Rozlivka
19

, Michal Frydrýn
20

 

ABSTRAKT: 

Tento článek se zabývá informacemi o dopravních nehodách. Zvláště se zaměřuje na 

fingované dopravní nehody a pojistné podvody a představuje metodu měření chladnutí 

motoru jako způsob k odhalování této trestné činnosti.   

ABSTRACT: 

This article deals with the traffic accidents, especially deals with the fake accidents and the 

insurance frauds. It describes the method of the analysis of the engine cooling down process 

as a method for detection of these criminal activities. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

dopravní nehoda, fingovaná nehoda, pojistný podvod, chladnutí, termokamera 

KEYWORDS: 

traffic accident, fake accident, insurance fraud, cooling down, thermocamera 

1 ÚVOD 

Za posledních několik málo desetiletí zaznamenáváme obrovský rozvoj motorismu. Narůstá 

počet vozidel v provozu a tím i intenzita silniční dopravy. Tato skutečnost sebou nese i 

spoustu negativních aspektů, jedním z nich jsou silniční dopravní nehody. Silniční dopravní 

nehoda je závažným společenským problémem, který se neobejde bez následků, počínaje 

hmotnými škodami na majetku a konče bohužel následky na lidských životech. Objasňování 

dopravních nehod mají v kompetenci orgány činné v trestním řízení tj.  policie, státní 

zastupitelství a soudy. Je na ně kladen požadavek rychlého a hlavně objektivního zjištění 

příčiny a průběhu nehodového děje, jednak z důvodu represe, ale také z důvodu prevence. To 

zároveň sebou nese na tyto orgány nemalý požadavek, a tím je požadavek odbornosti. 

Ve společnosti se zároveň najde další řada osob, jejíž snahou je se prostřednictvím pojištění 

motorových vozidel obohatit. Bavíme se o tzv. pojistných podvodech. V případě pojistných 

podvodů napříč celou společností způsobuje nejvíce finančních ztrát pojištění motorových 

vozidel, dle statistik tvoří cca 70 % všech odhalených podvodů. U těchto podvodů vždy 

existuje úmysl podvádět. K běžným typům těchto podvodů vždy patřilo a bude patřit hlášení a 

uvádění nesprávných údajů do pojistné smlouvy či umělé navyšování částek škod. Velice 
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častým pojistným podvodem jsou tzv. zmanipulované dopravní nehody. Zmanipulovanou 

dopravní nehodou rozumíme takovou dopravní nehodu, která je předstíraná, neskutečná, 

smyšlená. 

2 STATISTIKY POJIŠTĚNÍ VOZIDEL A POJISTNÝCH PODVODŮ 

S rostoucím počtem registrovaných vozidel roste i počet pojištěných vozidel. Pozvolna 

narůstá i počet havarijně pojištěných vozidel. V roce 2010 bylo v ČR zaznamenáno přes 

6,5 mil vozidel s povinným ručením a téměř 1,5 mil vozidel pojištěných havarijně. Tyto 

statistiky vycházejí z dat poskytovaných Českou asociací pojišťoven.  

V roce 2010 byl zaznamenán nejvyšší počet pojistných událostí, a to téměř 640 tis. Za rok 

2010 byl oproti roku 2009 menší počet pojistných událostí z povinného ručení, naopak u  

pojistných událostí z havarijního pojištění byl zaznamenán nárůst o téměř 19 tis.  

Největší podíl pojistných podvodů přísluší podvodům v oblasti pojištění vozidel. V  roce 

2010 bylo v této oblasti šetřeno celkem 3 211 případů pojistného podvodu v celkové částce 

302 mil. Kč. Oproti předchozímu roku zaznamenáváme velice mírný nárůst, konkrétně o 

101 případů. Díky zlepšující se práci pojišťoven každoročně roste výše uchráněných hodnot.   

I v případě statistik v oblasti pojištění vozidel, zejména pak v oblasti pojistných podvodů, je 

třeba zdůraznit, že tyto statistiky mohou být do jisté míry zkreslené. Zejména pak po již 

zmíněné novelizaci silničního zákona, jež je v platnosti od 1. 1. 2009, kdy se zákonná hranice 

výše škody, při které vzniká povinnost oznámit dopravní nehodu Policii ČR, posunula 

z 50 tis. Kč na 100 tis. Kč. Následně tak pojišťovna nemá k dispozici při šetření škodné 

události podrobný situační plánek a protokol o dopravní nehodě vypracovaný ze strany Polici 

ČR, a tím je pak následné šetření ztíženo. Hranice 100 tis. Kč se tak stává pro pachatele 

pojistných podvodů dostačující hranicí a  nepovinnost přivolání Policie ČR k dopravní 

nehodě i zlehčujícím faktorem ke spáchání této trestné činnosti. 

3 POJISTNÝ PODVOD 

Pojistný podvod lze obecně charakterizovat jako záměrné (úmyslné) klamání jedné strany 

stranou druhou za účelem získání výhody nebo obohacení, ke kterému by nedošlo, pokud by 

byl pravdivě vysvětlen skutkový stav. Klamavé jednání se může vztahovat na jakoukoliv fázi 

pojistné smlouvy, což v praxi může znamenat, že škoda na vozidle (pojistná událost) se 

nepřihodila, nevznikla uvedeným způsobem nebo nespadá pod pojištěné riziko, anebo z ní 

nevyplývá poškození, újma nebo ztráta. Pojistná událost je podvodná i tehdy, pokud se 

podvodné jednání vztahuje pouze na část pojistného plnění. 

V případě, že událost skutečně nastala, podvod se může projevit tím, že škoda zahrnuje 

nepoškozené části vozidel nebo jiných předmětů, její výše je nadsazená záměrně za tím 

účelem, aby výsledná újma, poškození nebo ztráta byla kryta pojištěním (zejména v případě 

spoluúčasti), nebo její výše je nadsazená záměrně za účelem navýšení hodnoty škody. Dá se 

říci, že pojistná událost je podvodná i tehdy, když podvodné jednání se vztahuje pouze na část 

pojistného plnění.  

Naopak chybu, neúmyslné zkreslení nebo nedostatek pečlivosti nelze kvalifikovat jako 

podvod, protože toto jednání nebo opomenutí nezahrnuje úmysl podvádět. Pojistná událost, 

která není zcela přesně a pravdivě prezentována, nemusí být bezpodmínečně kvalifikována 

jako pojistný podvod ani jako nepravdivé prohlášení samo o sobě. U  pojistného podvodu 

musí vždy existovat úmysl podvádět. [1] 
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Cílem podvodníka je tedy jednorázově či opakovaně získávat pomocí pojistného podvodu od 

pojišťovny neoprávněné pojistné plnění. Naproti tomu zájmem pojišťovny je těmto 

podvodům předcházet a zamezit je a v případě, že se pojistný podvod podařilo 

zdokumentovat, tak na pachatele podat trestní oznámení. 

Nejčastěji lze páchání těchto trestných činů rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny lze 

zařadit pojistné podvody, kdy došlo k údajným krádežím vozidel.  Ve druhé skupině jsou 

zahrnuty podvody, kdy dochází k údajným poškozením vozidel a to jednak při dopravních 

nehodách či živelných událostech. Pachatelé se v tomto případě snaží zejména 

• spolu s pracovníky pojišťoven uzavírat pojistné smlouvy na již poškozená vozidla a  

proto antidatují dobu uzavření pojistné smlouvy. Snaží se tak o vzbuzení dojmu, že vozidlo 

bylo v době nehody pojištěno, 

• spolu s příslušníky dopravní policie ČR fingují protokoly o dopravní nehodě a  

následně likvidátorům pojišťoven přistavují k prohlídce jiná havarovaná vozidla. U nižších 

škod, u kterých není nutná prohlídka ze strany pojišťovny, nahlásí smyšlenou nehodu, doloží 

potvrzení ze strany Policie ČR a požadují likvidaci události rozpočtem, 

•  spolu s pracovníky autoopraven nadhodnocují cenu opravy, nahlašují výměnu dílů, 

které nebyly vůbec poškozeny apod. [2] 

 

Typicky ideální ekonomickou škodou z pohledu aktérů těchto podvodů je taková škoda, která 

je relativně levně a snadno opravitelná, přičemž pojišťovna uhradí technologicky řádně 

provedený nepoměrně dražší typ odstranění škod zpravidla s kompletní výměnou 

poškozených dílů.  

 

V případě pojistných podvodů způsobuje nejvíce finančních ztrát pojištění motorových 

vozidel, dle statistik tvoří cca 70 % všech odhalených podvodů. Mezi nejčastější podvody v 

této oblasti patří zmanipulované dopravní nehody. Zmanipulovanou dopravní nehodou 

rozumíme takovou dopravní nehodu, která je předstíraná, neskutečná, smyšlená. 

Pojistné podvody jsou jednoznačně jedním ze zásadních problémů, se kterým se potýkají 

pojišťovny po celém světě. Je tedy nezbytné, aby se neustále pracovalo na nových opatřeních 

a metodách vedoucích k odhalení páchání této trestné činnosti. Pro úspěšné odhalování 

pojistných podvodů je nezbytné, aby fungovala komunikace a výměna dat mezi pojišťovnami 

samotnými, pojišťovnami a policií či pojišťovnami a dalšími státními institucemi. Do boje 

proti této trestné činnosti je potřeba také zapojit soudní znalce a jiné odborníky. Neméně 

podstatnou roli také hraje vzdělávání či školení samotných pracovníků pojišťoven. Je potřeba 

si uvědomit, že ve spoustě případů pojistných podvodů figurují sami příslušníci policie, 

zaměstnanci pojišťoven či opravny motorových vozidel aj.  

Nemalý problém však představují rozdílné závěry ve znaleckých posudcích pro stejný případ, 

zejména ve srovnání s evropskými poměry. Příčinu lze zcela jistě mimo jiné hledat v tom, že 

v našem prostředí neexistuje dostatečné metodické zázemí pro technické posuzování 

podezřelých škodních událostí. Rozhodně je vnímána absence odborné literatury na toto téma. 

Tím je mezi znalci otevřen prostor pro vlastní posouzení a někdy hlavně pro nepodložené 

domněnky. Bezesporu se tak pro některé otevírá možnost pro vypracování nepravdivých 

znaleckých posudků. 
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Při odhalování pojistných podvodů v oblasti pojištění motorových vozidel by mohly být 

nápomocny následující opatření a metody: 

• Centralizovaná informační kartotéka 

• Úprava policejního protokolu o nehodě v silničním provozu 

• Specializované semináře a školení 

• Vyhodnocení elektronických nehodových dat vozidel (tzv. Blackbox) 

• Úprava výjezdových vozidel Policie ČR 

• Zkoumání laku pomocí magnetických tloušťkoměrů 

• Zajištění stop s pomocí speciální lepicí pásky  

• Měření teploty motoru vozidla na místě dopravní nehody 

 

4 MĚŘENÍ TEPLOTY MOTORU VOZIDLA NA MÍSTĚ DOPRAVNÍ 

NEHODY 

Navrhovaná metoda měření teploty motoru na místě dopravní nehody vychází ze situace, kdy 

je již poškozené vozidlo je pachatelem přistaveno do určitého prostředí. Pachatel přivolá 

hlídku dopravní policie, která zahájí vyšetřování dopravní nehody. Vozidlo, které bylo před 

tím po určitou dobu v provozu, má motor zahřátý na provozní teplotu (cca 80-95 °C). Po 

určitou dobu trvá, než motor vychladne na teplotu okolí. Zde se naskýtá možnost změření 

teploty motoru spolu se záznamem času měření a místa odměření. Vozidlo, které nebylo před 

nehodou v provozu, má motor tzv. studený, tedy motor má teplotu okolí. Tato indicie může 

být nápomocná při odhalení zejména fiktivních či fingovaných dopravních nehod. 

Pro měření teploty motoru byla využívána termovizní kamera zn. FLUKE TiR32. Termovizní 

kamera je bezesporu vhodným prostředkem pro provádění experimentů. Specifikace měřicího 

přístroje – termovizní kamera FLUKE TiR32: 

 Rozsah teplot měření  – 20 °C až + 150 °C (pod -10°C nekalibrováno) 

 Přesnost  ± 2 °C nebo 2%, platí větší hodnota (při nominální teplotě 25 °C) 

 Typ detektoru - Čip FPA (Focal-Plane Array), 320 x 240 bodů 

 Tepelná citlivost (NETD) - ≤ 0,05 °C při cílové teplotě 30 °C 

 Infračervený spektrální rozsah - 8,0 μm až 14 μm (dlouhé vlny) 

 Optická kamera - 2 megapixely, zaostřovací vzdálenost 46 cm 

 Infračervený objektiv - zorný úhel 23° x 17°, prostorové rozlišení (IFOV) 1,25 mRad, 

min. zaostřovací vzdálenost 15 cm 
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Obr. 1 – Termovizní kamera TiR32 

Fig. 1 – Thermocamera TiR32 

 

Obrovskou výhodou práce s touto kamerou je možnost následného bezproblémového 

kvalitního zpracování termosnímků. Pro potřeby tohoto měření zejména možnost odečtení 

průměrné teploty povrchu ve zvolené oblasti a bezesporu celá řada možností vizuálních 

výstupů. Na druhé straně je třeba vnímat pořizovací cenu této kamery, tato cena se pohybuje 

výrazně přes 200 tis Kč. Nicméně pro potřeby tohoto měření v praxi se na trhu vyskytují 

výrazně levnější termovizní kamery a zejména se pak jako zcela dostačující jeví 

homologované dotykové či infra teploměry (i s optickou kamerou), kdy se plně dostačující 

modely pohybují v řádu tisíců Kč. 

 

První měření u osobního automobilu bylo prováděno po dobu 4 h s intervalem měření teploty 

po 5 minutách. Na základě prvních výsledků byla doba měření zkrácena na 2,5 h a interval 

byl shledán jako dostačující. Uvažovaná doba měření vychází zejména z faktu, že do této 

doby od nahlášení dopravní nehody by již dávno měla být na místě dopravní nehody přítomna 

výjezdová hlídka Policie ČR.  Proto veškerá měření jak na osobním automobilu i autobusech 

probíhala po dobu 2,5 h po odstavení vozidla s intervalem měření 5 minut. 
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Obr. 2 – Měření automobilu 

Fig. 2 – Car measurement 

Pro experiment byly hraniční teploty okolí uvažovány následovně: 

 teploty „letní“, tzn. teploty okolí nad 20 °C, 

 teploty „podzimní“, tzn. teploty okolí v blízkosti 10 °C 

 teploty „zimní“, tzn. teploty okolí v blízkosti 0 °C  

Experimentální měření bylo prováděno mj. na osobních automobilech Škoda Fabia a Škoda 

Octavia. 

 

5 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

5.1 Teploty „letní“ 

Měření osobních automobilů probíhalo v rozmezích okolních teplot 20 – 35 °C. Na základě 

naměřených hodnot byl vytvořen graf (obr.3) průměrného chladnutí povrchu motoru s 

vynesenými popisky u hodnot naměřených na začátku měření, po hodině, dvou hodinách a na 

úplný závěr měření. Pod ním jsou v tabulce 1 uvedeny průměrné hodnoty chladnutí v 

jednotlivých časech. Jak lze z grafu vypozorovat křivka chladnutí povrchu motoru má tvar 

exponenciály, tzn. z počátku dochází k výraznému poklesu teploty a později se tento pokles 

zmírňuje. 
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Obr. 3 – Léto - průměrné teploty během chladnutí 

Fig. 3 – Summer – average temperatures during cooling process 

 

Tab. 1 – Léto - průměrné teploty během chladnutí 

Tab. 1 – Summer – average temperatures during cooling process 

Čas (min) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

Teplota (°C) 92,3 89,4 86,1 83,4 80,7 78 75,2 72,7 70,5 68,3 66,3 64,5 62,9 61,3 59,9 58,2 

                 

Čas (min) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 

14 

0 135 140 145 150 

 Teplota (°C) 56,6 55,3 54 52,8 51,8 50,7 49,7 48,7 47,8 47,1 46,3 45,7 44,9 44,2 43,5 

  

Při měření teplot povrchů motoru osobního automobilu byl zaznamenán pokles teploty za 

2,5 h z 92,3 °C na 43,5 °C, tzn. o 48,8 °C. Po první hodině měření byl zaznamenán pokles o 

29,4 °C, ve druhé hodině o dalších 15,1 °C. 

 

5.2 Teploty „podzimní“ a „zimní“ 

V  období „podzimním“ proběhlo měření při okolní teplotě v rozmezí 10 – 14 °C. Při měření 

teplot povrchů motoru osobního automobilu byl zaznamenán pokles teploty za 2,5 h z 89 °C 

na 35,6 °C, tzn. o 53,4 °C. Po první hodině měření byl zaznamenán pokles o 34,2 °C, ve 

druhé hodině o dalších 14,6 °C.  

V období „zimním“ proběhlo měření  v rozmezích venkovních okolních teplot cca 0 až 3 °C. 

Počáteční teplota je nižší o 3,4 °C oproti podzimnímu měření a byl zaznamenán pokles 
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teploty za 2,5 h z 85,6 °C na 28,8 °C, tzn. o 56,8 °C. Po první hodině měření byl zaznamenán 

pokles o 36 °C, ve druhé hodině o dalších 17,3 °C. 

5.3 Porovnání výsledků měření osobního automobilu 

Z grafu na obr.4 je  patrné, že při teplotách okolí nad 20 °C je vývoj chladnutí povrchu 

motoru výrazně odlišný od zbylých dvou pracovních období. Od počátku měření (čas 0) až po 

jeho konec (čas 150 min) je teplota povrchu motoru vyšší. Oproti podzimnímu měření je na 

konci měření rozdíl o 7,9 °C, oproti zimnímu o 14,7 °C.  

Při porovnání měření za „podzimních“ a „zimních“ teplot okolí lze říci, že vývoj chladnutí je 

téměř totožný do času cca 30 min, poté až do konce měření je u „zimních“ teplot 

zaznamenáno pozvolné odchýlení od „podzimních“ teplot, které na konci měření tj.  po 150 

min činí 6,8 °C. Opět je třeba zdůraznit, že lze očekávat během zimního období výraznější 

pokles teploty povrchu motoru v případě výrazných teplot okolí pod bodem mrazu. Mezi 

„podzimními“ a „zimními“ měřeními činil rozdíl teplot okolí cca 10 °C. Mezi „podzimními“ 

a „letními“ měřeními činil rozdíl 10 - 20 °C. 

 

 

Obr. 4 – Porovnání výsledků měření 

Fig. 4 – Comparison of the measurement results 

 

 

6 ZÁVĚR 

Metoda měření teploty povrchu motoru by měla sloužit především jako indicie odborníkům k 

tomu, aby v co nejkratší době odhalili pokus o pojistný podvod v oblasti pojištění motorových 

vozidel. Způsob měření je jednoduchý, pro ideální využití by však byla potřeba asistence 

Policie ČR přímo na místě dopravní nehody, ihned po příjezdu by muselo být realizováno ze 

strany Policie ČR měření teploty, nejlépe na více místech povrchu motoru (z důvodu 

rozdílných teplot různých částí motoru). Rozhodně by nesměla chybět fotodokumentace s 
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vyznačeným místem měření pro pozdější možnost rekonstrukce ze strany příslušných 

odborníků. 

Provedená měření v délce 2,5 h jasně naznačila využitelnost této metody.  Po této době po 

odstavení vozidla se teplota povrchu motoru ani zdaleka nepřiblíží teplotě okolí, tzn. motor 

bude tzv. studený po výrazně delší době. Doba 2,5 h odpovídá maximální uvažované době, do 

kdy výjezdová hlídka Policie ČR dorazí na ohlášené místo dopravní nehody. Na základě 

naměřených dat lze vyčíst očekávanou teplotu povrchu motoru v různých okolních teplotních 

obdobích. Na druhé straně je zde zásadní problematika zahřívání motoru. Motory jsou v 

tomto ohledu značně variabilní. 

Osobní automobil byl nejčastěji měřen po ujetí cca 30 km, které dle výsledků měření byly 

zcela dostačující. Avšak nastává zde otázka v případě tvrzení pachatele, že ujel např. pouze 5 

km, zde narážíme na zásadní problém metody. Je také jasné, že v různých ročních obdobích 

bude potřeba pro zahřátí motoru na provozní teplotu různá doba resp. vzdálenost jízdy. Je 

však třeba znovu zdůraznit, že metoda má sloužit jako nápověda, která spolu s dalšími faktory 

při šetření může pomoci odhalit pojistné podvody. 
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METODICKÉ NÁSTROJE PRO SNIŽOVÁNÍ SILNIČNÍ NEHODOVOSTI NA 

RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACI R46 

METHODOLOGICAL TOOLS FOR REDUCING ROAD ACCIDENTS 

ON THE EXPRESSWAY R46 

Karel Kocián
21

, Kateřina Krpešová
22

, Michal Frydrýn
23

 

ABSTRAKT: 

Cílem příspěvku je posluchače seznámit s vybranými metodickými přístupy používanými 

pro snižování silniční nehodovosti. Přednáška je zaměřená na následující bezpečnostní 

nástroje: Zkrácená analýza dopravních nehod, program EuroRAP, Bezpečnostní inspekce 

průjezdem inspekčního vozidla a Sledování dopravních konfliktů. Z důvodu objektivního 

porovnání uvedených metodik budou následně představeny výsledky aplikace těchto 

bezpečnostních nástrojů na vybraný silniční úsek, kterým je rychlostní komunikace R46. 

V závěru jsou uvedeny přednosti použitých metodik na základě získaných empirických 

zkušeností z jejich aplikace na vzorovém silničním úseku, které jsou doplněny o doporučení 

způsobu výběru nejvhodnější metodiky pro dosažení výrazného snížení nehodovosti 

na libovolném silničním úseku. 

ABSTRACT: 

The objective of contribution focuses on selected methodological approaches for reduction 

of road accidents. The lecture is focused on the following safety tools: Shortened analysis 

of traffic accidents, EuroRAP, drive-through safety inspection and conflict situations 

observation. In order to objectively compare these methodologies will then present the results 

of application of these safety tools on selected road section, which is R46. The final, 

the advantages of used methodologies based on empiric observations experienced within their 

application onto the sample road section, supplemented with recommendations on how 

to select the most suitable methodology in order to achieve a significant reduction 

of accidents on an arbitrary road section. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Nehodovost rychlostní komunikace R46, Zkrácená analýza dopravních nehod, EuroRAP, 

Bezpečnostní inspekce průjezdem vozidla a Sledování konfliktních událostí. 
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Expressway R46 accident rate, shortened analysis of traffic accidents, EuroRAP, drive-

through safety inspection, conflict situations observation 
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1 ÚVOD 

Vybraný silniční úsek R46 (km 0,0 „křižovatka s D 1“ 

– km 39,0 „Olomouc Slavonín“), zvolený pro vzorovou 

aplikaci nástrojů pro snižování nehodovosti, je součástí 

mezinárodní silnice E462 Brno – Olomouc – Český Těšín – 

Krakow. Stavba rychlostní silnice byla iniciována usnesením 

vlády Československé socialistické republiky č. 286 z 10. 4. 

1963 o koncepci dlouhodobého rozvoje silniční sítě a místních 

komunikací (viz Obrázek 1). 

Na sledovaném úseku, který tvoří přibližně 3,3 % 

z celkové délky dálnic a rychlostních silnic na území ČR, 

šetřila Policie ČR v roce 2010 celkem 170 nehod, z toho bylo 

163 mimo obec, 6 nehod v obci a u jedné nehody nebyla 

uvedena lokalizace (prostor parkoviště). Při těchto nehodách 

byla 1 osoba usmrcena, 4 osoby těžce zraněny, 40 osob lehce 

zraněno a 248 účastníků nehod zraněno nebylo. Dopravních 

nehod se účastnilo 266 vozidel a následná hmotná škoda 

při nehodách přesáhla 27mil. Kč. Ze sledovaných statistických 

parametrů není nehodovost na R46 statisticky nadprůměrná 

v porovnání se silnicemi stejné kategorie. 

2 ZKRÁCENÁ ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD 

Při realizaci Zkrácené analýzy vzniku a průběhu nehodových dějů, se zpravidla 

využívá metodika zpětného odvíjení nehodového děje, která má čtyři základní fáze: výběhová 

analýza; analýza střetu; analýza děje před střetem a určení reakční doby. 

Uvedená metodika umožňovala, na základě získané souhrnné klasifikace technických 

okolností vzniku nehod v daném úseku, posoudit souvislost vzniku nehody s parametry 

komunikace, s jízdními rychlostmi, možností oslnění, atmosférickými vlivy, a následně 

aplikací bezpečnostních opatření dosáhnout výrazného snížení nehodovosti a odkrytí 

nebezpečných činitelů, a to jak obecné povahy tak i specifické pro konkrétní místa. 

Na okolnost vzniku a na průběh nehodového děje 

lze z technického hlediska usuzovat z prostorového uspořádání 

komunikace, ze zjištěných stop, z dokumentovaných poloh 

vozidel a z jejich poškození (dokumentovaných policií 

na místě nehody). Řešitelský tým měl současně k dispozici 

i výpovědi účastníků dopravních nehod, které obsahovaly 

spisy předkládané příslušným úřadům státní správy k dořešení 

nehody v rovině právní odpovědnosti. 

Veškeré dostupné relevantní informace byly setříděny 

do očíslovaných nehodových formulářů příslušných 

k jednotlivým nehodám. Analýze bylo postupně podrobeno 

všech 170 nehodových událostí z roku 2010. Výše uvedený 

formulář je rozdělen do čtyř oddílů: základní informace 

o nehodě, popis poškození vozidel, vylíčení události 

z protokolu PČR s fotodokumentací a provedené analýzy 

Obrázek 1 Mapa analyzovaného  

úseku R46 

Obrázek 2 Nehodový formulář 

analýzy dopravních nehod 
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nehody včetně návrhu opatření (vyplynulo-li z analýzy) (viz Obrázek 2). 

Z provedené analýzy vyplynulo, že původ naprosté většiny nehod lze přičíst řidičům 

vozidel. Zřejmě si neuvědomují, že vysoká rychlost zkracuje čas potřebný pro řešení 

nečekaných dopravních situací. Ostatně komunikace je stavěna na návrhovou rychlost 

100 km/h, proto „dovolení“ rychlosti 130 km/h hodnotíme jako problematické. Kromě 

rychlosti jednotlivých vozidel je nehodovým činitelem také vzájemná diference rychlostí 

vozidel a to hlavně v místech na R46, kde jsou křižovatky bez připojovacích pruhů. 

Automobily v připojovacích větvích křižovatky musí zastavit (nebo výrazně zpomalit a pak 

zrychlovat na rychlost dopravního proudu v situaci, kdy v pravém jízdním pruhu jedou 

nákladní automobily rychlostí okolo 85 km/h a v levém jízdním pruhu jedou vozidla rychlostí 

130 km/h. 

Specifickým problémem a potenciálním nehodovým činitelem celého posuzovaného 

úseku komunikace R46 je nedostatečná šířka zpevněných krajnic pro odstavení vozidel – ať 

pro poruchu či po dopravních nehodách. Osobní automobily jsou široké 1,60 až 1,85 m 

(šířka 1,5 m je výjimečná – např. Trabant), a tak šířka odstavného pruhu 1,5 m není 

postačující k tomu, aby odstavené vozidlo nezasahovalo do přilehlého jízdního pruhu. Pokud 

do něho zasahuje, vytváří nenápadné potenciální nebezpečí, jak dokumentují případy 

ze souboru analyzovaných nehod. 

3 PROGRAM EURORAP 

V reakci na stále alarmující ukazatele dopravní nehodovosti, především v souvislosti 

s počty usmrcených a těžce zraněných osob, byl v roce 2000 zahájen Evropský program 

hodnocení silnic EuroRAP (European Road Assessment Programme). Program působí jako 

hlavní iniciativa motoristických sdružení pro zvyšování bezpečnosti silniční infrastruktury 

a eliminaci bezpečnostních závad na evropských silnicích. 

Mezi základní nástroje snižování nehodovosti programu EuroRAP patří: 

 mapování rizik, 

 sledování vývoje, 

 hvězdičkové hodnocení. 

Mapování rizik probíhá pomocí tzv. rizikových map, které zobrazují míru rizika 

pro účastníky silničního provozu. Rizikové mapy zobrazují vybranou primární silniční síť ČR 

(dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy) a barevnou škálou srozumitelně znázorňují 

míru rizika (zelená barva nejmenší riziko x černá barva nejvyšší riziko), že se uživatel 

komunikace stane obětí vážné dopravní nehody i za předpokladu, že dodržuje základní 

pravidla silničního provozu. 

Program EuroRAP rozlišuje čtyři typy rizikových map. Výstupem základních 

map 1 a 2 je zobrazení míry kolektivního a individuálního rizika vzniku dopravní nehody 

s vážnými následky na uceleném úseku komunikace. Zbylé dvě mapy jsou cíleny na silniční 

správce komunikací. 

Pro hodnocení rizikovosti komunikací je nejrelevantnější Mapa 2, jelikož uvažuje 

relativní nehodovost vztaženou na uskutečněný dopravní výkon. Proto je pro zjednodušení 

Mapa 2 nazývána „Riziková mapa ČR“ (viz Obrázek 3). 

Sledování vývoje rizika probíhá pomocí vzájemného porovnání změny rizikovosti 

jednotlivých úseků mezi mapovacími obdobími a je tedy možno zjistit význam realizovaných 

opatření ve vztahu k nehodovosti. 
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Obrázek 3 Riziková mapa ČR v období 2008 - 2010 

Poslední bezpečnostní pilíř Hvězdičkové hodnocení byl vyvinut jako nástroj 

pro využití získaných dat při silničních inspekcích EuroRAP, k identifikaci prioritních 

projektů bezpečnosti infrastruktury a podpory rozhodování pro efektivní vynakládání investic 

do zvyšování bezpečnosti komunikací. 

Data získaná během silničních inspekcí se skládají z kódování parametrů komunikace 

a následné kontroly a výpočtu ratingu (hvězdiček) rizik na úsecích dlouhých 100 m. 

V datovém souboru, připraveném standardizovanou metodikou, jsou tedy popsány parametry 

komunikace a jejího okolí získané pomocí kódovacích parametrů během bezpečnostní 

inspekce „průjezdem“. Získaným datům je následně přiřazen index bezpečnosti 

(nebezpečnosti), který je použit pro finální kalkulaci hvězdičkového hodnocení úseku. 

Výsledkem je přehledné a objektivní hodnocení úrovně bezpečnosti komunikace, přičemž 

pětihvězdičkové komunikace jsou nejbezpečnější, a jednohvězdičkové nejméně bezpečné. 

Aktuálně program EuroRAP nenabízí komplexní aplikaci svých bezpečnostních pilířů 

na vybraný úsek rychlostní komunikace R46. Přestože proběhla již pátá aktualizace 

rizikových map pro ČR, metodický pilíř Hvězdičkové hodnocení je teprve na začátku 

své implementace na primární silniční síť ČR. Aktuálně byla již udělena nezbytná certifikace 

k provádění Hvězdičkového hodnocení technickému partnerovi programu EuroRAP v ČR, 

společnosti AF-CityPlan. Z tohoto důvodu řešitelský tým uvádí pouze výsledky aplikace 

prvních dvou pilířů metodiky EuroRAP, tedy mapování rizik a sledování vývoje rizikovosti. 

Na základě provedeného statistického vyhodnocení parametrů, prvních dvou 

metodických pilířů programu EuroRAP lze konstatovat, že nehodovost dle metodiky 

EuroRAP na R46 není statisticky nadprůměrná v porovnání se silnicemi stejné kategorie. 
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4 BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE PRŮJEZDEM VOZIDLA 

Jiný metodický způsob založený na systematické identifikaci a odstraňování 

bezpečnostních nedostatků stávající komunikační sítě, je prováděn pomocí průjezdu 

analyzované lokality inspekčním vozidlem. Bezpečnostní inspekce, prováděná průjezdem 

inspekčního vozidla po komunikaci, nemůže nahradit podrobnou inspekci úseku komunikace, 

je však podkladem pro tyto podrobné inspekce a identifikuje hlavní bezpečnostní závady 

z pohledu uživatelů. 

Bezpečnostní inspekce průjezdem identifikuje bezpečnostní rizika z pohledu uživatele 

komunikace a slouží jako podklad k urychlené nápravě hrubých závad správcem komunikace, 

k identifikaci a prioritizaci míst pro podrobnou bezpečnostní inspekci, k zahájení 

systematických programů pro zvyšování bezpečnosti komunikací (programy pro odstraňování 

typických závad dle možností správce komunikace). 

Metodika je založena na statistickém vyhodnocení nehodových dat od Policie ČR 

dle různých kategorií a provedení samotné BI průjezdem inspekčního vozidla komunikace 

R46. Inspekce proběhla formou průjezdu a vizuálního zhodnocení srozumitelnosti 

a bezpečnosti silnice z pohledu uživatele – řidiče. Nejprve byl vytvořen oběma směry jízdy 

videozáznam se zadokumentováním hlavních viditelných bezpečnostních rizik a nedostatků. 

Následně byla vyhodnocena nehodovost, bezpečnostní nedostatky a také byla specifikována 

doporučení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti komunikace. 

Bezpečnostní inspekce [5] byla zpracována v souladu se Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. 

Bezpečnostní inspekce [5] byla na R46 provedena 20.7.2010 a celkově bylo identifikováno 

133 bezpečnostních deficitů různého bezpečnostního rizika (viz Obrázek 4). 

 

Obrázek 4 Výsledky bezpečnostní inspekce průjezdem vozidla na R46 [5] 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 142 

Na základě provedené bezpečnostní inspekce byly identifikovány bezpečnostní závady, 

které by měly být co nejrychleji odstraněny. Tyto závady jsou uvedeny plošně nebo odkazem 

na konkrétní lokalizované místo výskytu. 

 Chybějící přídatné pruhy u většiny mimoúrovňových křižovatek  realizace 

přídatných pruhů (Olšany u Prostějova). 

 Neochráněné betonové pilíře mostů u obce Dobrochov, u obce Olšany u Prostějova  

ochrana svodidly. 

 

Obrázek 5 Fotodokumentace neochráněného pilíře mostu u obce Olšany u Prostějova 

 Chybějící středová svodidla  doplnění betonových svodidel. 

 Neochráněné portálové konstrukce dopravního značení  ochrana svodidly. 

 Často vyskytující se závadou jsou pevné překážky v blízkosti komunikace (dopravní 

značení na nedeformovatelných konstrukcích, stromy). 

5 SLEDOVÁNÍ DOPRAVNÍCH KONFLIKTŮ 

Posledním aplikovaným bezpečnostním nástrojem používaným pro snižování 

nehodovosti bylo Sledování konfliktních situací. Vybraná lokalita pro pozorování těchto 

událostí se nacházela v místě MÚK Olšany u Prostějova na km 33 ve směru jízdy Olomouc  

Brno, z důvodu prověření nevhodného stavebního uspořádání rychlostní komunikace: absence 

připojovacího pruhu a lokalita se nachází ve směrovém pravotočivém oblouku (nedostatečné 

rozhledové poměry), tak i za výškovým obloukem (klesání) (viz Obrázek 6). 

 

Obrázek 6 Lokalita měření a pohled z pozorovacího stanoviště 
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Základní podmínka vzniku konfliktní situace byla stanovena v interakci minimálně 

dvou účastníků silničního provozu, mezi kterými je proveden úhybný manévr z důvodu 

zamezení kolize (např. změna zrychlení, úhybný manévr případně kombinace uvedených 

variant). 

Druhy realizovaných úhybných manévrů vyskytující se v analyzované lokalitě jsou 

uvedeny a znázorněny pomocí příslušných piktogramů (viz Obrázek 7 vlevo). Závažnost 

těchto konfliktních situací je rozdělena do čtyř stupňů konfliktních situací a jednoho stupně 

zaznamenávajícího pouze porušení pravidel silničního provozu dle zákona 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích (viz Obrázek 7 vpravo). 

 

Obrázek 7 Druhy úhybných manévrů – vlevo, Stupně konfliktních situací – vpravo 

Sledování konfliktních situací bylo realizováno ve čtvrtek 22. 3. 2012 od 9:30 

do 16:30. Následkem 275 zaznamenaných připojení dvoustopých motorových vozidel vzniklo 

66 konfliktních situací a jedno porušení pravidel silničního provozu (zapnutý ukazatel 

o změně směru jízdy, aniž by tento úkon byl proveden). Při analýze závažnosti konfliktních 

situací jednoznačně dominovaly konflikty 1. stupně (téměř 80 %). Tyto situace převážně 

nastaly připojením vozidla do pravého jízdního pruhu, kde se nacházelo již jiné vozidlo, 

které z důvodu zamezení kolize provedlo úhybný manévr III. Další, 2. stupeň závažnosti, 

byl z celkového souboru konfliktních situací klasifikován v devíti případech (13,64 %). Tento 

2. stupeň se vyskytoval kromě úhybného manévru I. u zbylých tří manévrů (3x zezadu, 

1x úhybný manévr II. a 5x úhybný manévr III.). Poslední, dle četnosti lokalizovaný stupeň, 

byl 3. stupeň představující již velmi vysoké riziko vzniku nehody. Tímto stupněm byly 

ohodnoceny pouze konfliktní situace, po kterých následoval úhybný manévr II. (1x) a úhybný 

manévr III. (4x). 

 

Obrázek 8 Četnost zaznamenaných konfliktních situací dle závažnosti 
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6 ZÁVĚR 

V rámci tohoto příspěvku byla nejprve popsána metodika nástrojů pro snižování 

nehodovosti, která byla následně doplněna o vzorovou aplikaci na vybraný silniční úsek 

rychlostní komunikace R46. Některé metodiky hodnotí nehodovost z pohledu makroanalýzy 

(program EuroRAP a Bezpečnostní inspekce průjezdem vozidla), zatímco zbylé vycházejí 

z mikroanalýzy (Zkrácená analýza dopravních nehod a Sledování dopravních konfliktů). 

Na základě získaných empirických zkušeností z provedené aplikace metodických 

nástrojů pro snižování nehodovosti na R46, řešitelský tým stanovil tyto hodnotící parametry, 

ze kterých by měla vyplynout vhodnost uvedených metodik při konkrétní aplikaci 

na vybranou lokalitu: 

 vypovídající hodnota metodiky, 

 délka analyzovaného úseku, 

 časová náročnost metodiky. 

Na základě provedeného porovnání a vyhodnocení dle stanovených parametrů, 

řešitelský tým doporučuje, aby pro analýzu nehodovosti v lokálním měřítku (např. křižovatka, 

či směrový oblouk) byla použita metodika Zkrácená analýza dopravních nehod, případně 

Sledování dopravních konfliktů, které umožňuje na základě videozáznamu pořízeného 

z pozorovacího stanoviště, získat další inženýrská data o chování dopravního proudu. 

Metodiky EuroRAP a Bezpečnostní inspekce průjezdem vozidla by měly být aplikovány 

pro zjištění bezpečnostních deficitů a sloužit jako podklad a vodítko pro následné podrobněji 

zaměřené metodiky určující konkrétní návrhy sanace zjištěných deficitů. 
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VYHODNOTENIE CRASHTESTOV ÚSTAVU SÚDNEHO INŽINIERSTVA 

ŽILINSKEJ UNIVERZITY ZAMERANÉ NA EES 

EVALUATION OF CRASH TESTS OF INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING, 

UNIVERSITY OF ŽILINA AIMED AT EES 

Pavol Kohút
24

, Gustáv Kasanický
25

 

1 ÚVOD 

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity vykonal v priebehu roku 2012 sériu 

crashtesov 5 vozidiel zameraných na vyhodnotenie deformačnej práce vozidla, resp. EES 

vozidla pri náraze vozidla na pevnú, nedeformovateľnú prekážku s plným prekrytím. 

2 PODMIENKY CRASHTESTOV 

2.1 Crash vozidlá 

Pre crash testy bolo použitých 5 vozidiel, ktorých veková skladba je zobrazená v nasledovnej 

tabuľke. Žltou farbou je označené obdobie, kedy sa daný typ vozidla vyrábal a červenou 

bodkou je označený rok výroby vozidla použitého pri crash teste. 

 

Tab. 1 – Veková skladba vozidiel 

Tab. 1 – Age structure of the passenger cars 

 

 

Fotodokumentácia jednotlivých vozidiel pred príslušným crash testom, vrátane hodnotenia 

EURNCAP daného vozidla sú zobrazené na nasledovných obrázkoch. 

 

 

                                                 

24 doc. Ing. Pavol Kohút, PhD. Ústav súdneho inžinierstva – Žilinská univerzita 

25 prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. Ústav súdneho inžinierstva – Žilinská univerzita 
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Obr. 1 – Fotodokumentácia vozidiel pred crash testom 

Fig. 1 – Photo of passenger cars (before crashtest) 

 

2.2 Crash bariéra 

Pri crashteste boli vozidlá zrýchlené na nárazovú rýchlosť pomocou ťahača Mercedes a 

kladkového systému, pričom narazili do betónovej tuhej bariéry hmotnosti 10 000 kg (viď 

nasledovný obrázok).  
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Obr. 2 – Betónová, nedeformovateľná bariéra 

Fig. 2 – Concrete solid barrier 

 

Uvedená hmotnosť bariéry však nebola postačujúca pre zabezpečenie podmienky, aby 

nedošlo k výrazným posunutiam bariéry a preto bola bariéra uchytená pomocou radlice 

vyprosťovacieho tanku hmotnosti 35 000 kg (viď nasledovný obrázok).  

 

 

Obr. 3 – Vyprosťovací tank 

Fig. 3 – Recovery tank 
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3 VÝSLEDKY CRASHTESTOV 

Na nasledovných fotografiách je zobrazené poškodenie vozidiel po danom crashteste, pričom 

v popise fotografie sa vždy naschádza hodnota EES odpovedajúca danému poškodeniu. 

 

 

Obr. 4 – Poškodenie vozidla Nissan Primera (EES = 54 km/h) 

Fig. 4 – Damage of the car Nissan Primera (EES = 54 km/h) 
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Obr. 5 – Poškodenie vozidla Renault Laguna (EES = 62 km/h) 

Fig. 5 – Damage of the car Renault Laguna (EES = 62 km/h) 
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Obr. 6 – Poškodenie vozidla Renault Megane Scenic (EES = 72 km/h) 

Fig. 6 – Damage of the car Renault Megane Scenic (EES = 72 km/h) 
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Obr. 7 – Poškodenie vozidla Honda Accord (EES = 58 km/h) 

Fig. 7 – Damage of the car Honda Accord (EES = 58 km/h) 
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Obr. 8 – Poškodenie vozidla Audi (EES = 18 km/h) 

Fig. 8 – Damage of the car (EES = 18 km/h) 

 

Priebeh spomalenia vozidla bol snímaný crashmetrom, pričom priebeh spomalenia vozidla 

Renault Laguna v závislosti na čase je zobrazený na nasledovnom obrázku. 
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Obr. 9 – Diagram čas - spomalenie  

Fig. 9 – Time - Deceleration diagram 

 

Na predchádzajúcom obrázku je rozpoznateľné značné kmitanie spôsobené vlastnou  

frekvenciou samotného meracieho prístroja, ďalej spôsobom upevnenia meracieho prístroja 

ako i kmitaním meracieho miesta (podlaha kufra vozidla) počas zrážky. Pre ďalšie 

vyhodnotenie bolo preto potrebné výsledné kmitanie odfiltrovať, pričom bol získaný (pre 

každé vozidlo) priebeh spomalenia daného vozidla v závislosti na čase. Na nasledovnom 

obrázku je zobrazený odfiltrovaný priebeh pre vozidlo Renault Laguna. 

 

 

Obr. 10 – Diagram čas – spomalenie (Renault Laguna)  

Fig. 10 – Time - Deceleration diagram (Renault Laguna) 
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Priebeh spomalenia v závislosti na čase bol integrovaný podľa nasledovného vzťahu: 

 

 

kde: 

a(t) - priebeh spomalenia v závislosti na čase. 

 

Uvedenou integráciou bol získaný priebeh rýchlosti v závislosti na čase. Tento priebeh bol 

následne integrovaný podľa nasledovného vzťahu: 

 

 

kde: 

v(t) - priebeh rýchlosti v závislosti na čase. 

 

Následne bolo zo získaných údajov dráhy a spomalenia zostrojiť graf dráha spomalenie 

(počas jednotlivých testov). Na nasledovných obrázkoch sú zobrazené jednotlivé grafy pre 

príslušné vozidlá. Pri vozidle Renault Megane Scenic došlo k poruche crashmetra a nebol 

zaznamenaný korektný záznam. 
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Obr. 11 – Diagram hĺbka deformácie – spomalenie (Renault Laguna – EES = 62 km/h)  

Fig. 11 – Deformation depth - Deceleration diagram (Renault Laguna – EES = 62 km/h) 

 

 

Obr. 12 – Diagram hĺbka deformácie – spomalenie (Honda Accord – EES = 58 km/h)  

Fig. 12 – Deformation depth - Deceleration diagram (Honda Accord – EES = 58 km/h) 

 

 

Obr. 13 – Diagram hĺbka deformácie – spomalenie (Nissan Primera – EES = 54 km/h)  

Fig. 13 – Deformation depth - Deceleration diagram (Nissan Primera – EES = 54 km/h) 

 

Pri všetkých troch diagramoch je možné priebeh spomalenia v závislosti na deformačnej 

hĺbke rozdeliť na tri približne lineárne oblasti s charakteristickými bodmi A a B (viď 

nasledovný obrázok). 
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Obr. 14 – Diagram hĺbka deformácie – spomalenie (Nissan Primera – EES = 54 km/h)  

Fig. 14 – Deformation depth - Deceleration diagram (Nissan Primera – EES = 54 km/h) 

 

Z porovnania diagramov vyplýva: 

1. poloha bodu B (cca 0,1 m a 150 m/s
2
) je takmer rovnaká pre všetky tri vozidla (Nissan 

Primera, Honda Accord, Renault Laguna).  

2. poloha bodu B z hľadiska dosiahnutého spomalenia (cca 300 m/s
2
) je takmer rovnaká. 

3. poloha bodu B z hľadiska deformačnej hĺbky je podobná pre vozidlá Honda Accord a 

Renault Laguna (cca 0,53 m) a rozdielna v porovnaním s vozidlom Nissan cca 0,43m.  

 

Pre porovnanie uvedených grafov s generačne staršími vozidlami bol analogický postup 

vykonaný so 4 crashtestami vozidla Ford Escort, ktoré vykonala spoločnosť DSD LINZ 

(Rakúsko) v roku 1996. Na nasledovnom obrázku sú zobrazené predmetné priebehy 

a nárazová rýchlosť pri danom crashteste. 

 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 157 

 Obr. 15 – Diagram hĺbka deformácie – spomalenie (Ford Escort – DSD LINZ 1996)  

Fig. 15 – Deformation depth - Deceleration diagram (Ford Escort – DSD LINZ 1996) 

 

Z porovnania priebehov spomalenia v závislosti na deformačnej hĺbke u vozidiel Ford Escort, 

(roku výroby cca 1986) s crashtestami vykonanými Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej 

univerzity (viď nasledovný obrázok) možno konštatovať, že u vozidiel roku výroby cca 2000 

dochádza k takmer lineárnemu nárastu medzi bodmi označenými A a B. Následne od bodu B 

dochádza k výraznému nárastu spomalenia, čo znamená výrazný nárast tuhosti pri 

deformačnej hĺbke od cca 0,5 m.  

U vozidiel Ford Escort bolo možné identifikovať oblasť, kde je spomalenie takmer konštantné 

v pomerne veľkom rozsahu deformačnej hĺbky. Takýto efekt u vozidiel testovaných ÚSI 

nebol zistený. K výraznému nárastu spomalenia (teda i tuhosti) u vozidiel Ford Escort 

dochádza až pri deformačnej hĺbke cca 0,85 m.  
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Obr. 16 – Porovnanie diagramu hĺbka deformácie – spomalenie vozidiel Ford Escort 

(Crashtesty DSD LINZ 1996) a Renault Laguna (Crashtesty ÚSI - ŽU 2012) 

Fig. 16 – Comparison Deformation depth - Deceleration diagrams of cars Ford Escort 

(Crashtests DSD LINZ 1996) and Renault Laguna (Crashtests ÚSI - ŽU 2012) 

 

4 ZÁVER 

Z vykonaných testov vyplýva záver, že pri generačne novších vozidlách – roku výroby cca 

2000, bude problematickejšie správne stanoviť EES daného vozidla (pri podmienkach, kedy 

EES presahuje hodnotu 50 km/h) oproti vozidlám generačne starším (ktoré boli predmetom 

testov – Crashtests DSD LINZ 1996). Uvedené je spôsobené výrazne odlišným priebehom 

spomalenia a teda i priebehom tuhosti vozidiel pri nárazových rýchlostiach nad 50 km/h. 

Tento rozdiel je viditeľný i z porovnania rozsahu poškodenia, ktorý je zobrazený na 

nasledovnom obrázku.  
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Obr. 16 – Porovnanie deformácie vozidla Ford Escort (Crashtesty DSD LINZ 1996) 

a testovaného vozidila Nissan Primera (Crashtesty ÚSI - ŽU 2012) 

Fig. 16 – Comparison damage of cars Ford Escort (Crashtests DSD LINZ 1996) and test 

car Nissan Primera (Crashtests ÚSI - ŽU 2012) 

 

Výrazný rozdiel medzi vozidlami Ford Escort a vozidlami testovanými ÚSI-ŽU sa prejavil 

i z hľadiska závislosti skrátenia rázvoru a nárazovej rýchlosti (viď nasledovný graf). 
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Obr. 17 – Porovnanie skrátenia rázvoru  vozidiel Ford Escort (Crashtesty DSD LINZ 1996) 

a testovaných vozidiel Honda Accord, Nissan Primera, Renault Laguna a Renault Megane 

Scenic (Crashtesty ÚSI - ŽU 2012) 

Fig. 17 – Comparison Change in wheelbase for cars Ford Escort (Crashtests DSD LINZ 

1996) and for test cars Honda Accord, Nissan Primera, Renault Laguna and Renault 

Megane Scenic (Crashtests ÚSI - ŽU 2012) 
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ZKOUŠKA STŘETU VLAKU S AUTOBUSEM 

CRASH TEST – A RAIL VEHICLE WITH A BUS 

Jakub Zębala
26

, Piotr Ciępka
27

 

ABSTRAKT: 

V pojednání jsou prezentovány výsledky zkoušky střetu železniční soupravy tvořené 

motorovou lokomotivou SM 42-611 se sněhovým pluhem typu 411S  s autobusem  Jelcz M11. 

Prezentované výsledky zahrnují: střetovou rychlost železniční soupravy, parametr EES 

autobusu a dále simulaci děje provedenou v programu PC Crash. 

ABSTRACT 

The paper presents the results of a crash test in which a rail unit consisting of an SM 42-611 

diesel locomotive and a 411 S snow plough collided with a Jelcz M11 bus. The presented 

results encompass: the collision velocity of the vehicles, and EES parameter of the bus, as 

well as simulation of the collision and the post-collision movement of the vehicles, carried out 

using the PC-Crash program. 

KEYWORDS: 

Lokomotiva, autobus, střetová rychlost, EES, simulace, PC Crash 

KEYWORDS 

Locomotive, bus, collision velocity, EES, simulation, PC-Crash. 

1 ÚVOD 

V Polsku je skoro 13 tisíc železničních přejezdů, z toho je pouze asi 26% zajištěno závorami. 

Tato situace spolu s neopatrností řidičů způsobuje, že každoročně na železničních přejezdech 

dochází k více než 200 kolizím a nehodám, při kterých jsou usmrceny a zraněny desítky osob. 

V rámci kampaně „Bezpečný přejezd”, která si klade za cíl objasnění nebezpečí, která hrozí 

při nedodržení mimořádné opatrnosti na železničních přejezdech, byla provedena zkouška, při 

které železniční souprava tvořená sněhovým pluhem a lokomotivou, která jej tlačila, najela na 

přejezdu do autobusu. Zkouška byla provedena dne 24. května 2012. Místo provedení 

zkoušky: Polsko, Sosnowiec, ul. Naftowa, železniční přejezd. Při této zkoušce působili autoři 

tohoto pojednání jako pozorovatelé s oprávněním provést měření a vyhotovit dokumentaci 

děje a poškození vozidel.  

V době zkoušky panovalo pěkné počasí, bylo slunečno, bezvětří a teplota vzduchu byla kolem 

+ 25°C. 

2 VOZIDLA POUŽITÁ PŘI ZKOUŠCE 

Zkušební střet byl proveden za použití následujících vozidel: 

Motorová lokomotiva SM 42-611 

                                                 
26)

 Zębala, Jakub, dr inż. – Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, +48 126185723, jzebala@ies.krakow.pl 

27)
 Ciępka, Piotr, mgr inż. – Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, +48 126185723, pciepka@ies.krakow.pl 
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Sněhový pluh  411 S, 

Autobus Jelcz M11 

Technická data vozidel jsou uvedena v prvním obrázku. 

 

Lokomotiva  SM 42 

Rozchod kolejí 

Délka včetně nárazníků 

Největší šířka 

Největší výška 

Rozvor náprav 

Vzdálenost otočných čepů 

Průměr kol 

(na ojížděné ploše) 

Hmotnost včetně náplní 

1,435 m 

14,24 m 

3,170 m 

4,285 m 

10,10 m 

7,50 m 

 

1,10 m 

74 t 

 

Sněhový pluh 411S 

Typ: bez pohonu 

Hmotnost včetně závaží 

Délka včetně nárazníků 

Délka nástavby  

Šířka pluhu 

Šířka nástavby 

Výška pluhu 

Vzdálenost otočných čepů 

Průměr kol 

 

64 t 

15,76 m 

12,8 m 

3,12 m 

2,8 m 

4,085 m 

8,5 m 

0,920 m 

 

Autobus Jelcz M11 

Délka 

Šířka 

Výška 

Rozvor náprav 

Přední převis 

Zadní převis 

Pohotovostní hmotnost 

Celková hmotnost 

Výška podlahy 

Šířka dveří 

Rozměr pneumatik 

11,00 m 

2,50 m 

3,08 m 

5,40 m 

2,48 m 

3,12 m 

9200 kg 

16000 kg 

920 mm 

1220 mm 

11 R20 

Obr. 1: Vozidla použitá při zkoušce 
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3 MECHANISMUS STŘETU 

Před střetem byl autobus postaven do kolejiště přibližně kolmo ke kolejím. Přesně postavení 

autobusu na kolejích ukazuje 6. obrázek. Železniční souprava narazila do levého boku 

autobusu. Střed sněhového pluhu udeřil do místa vzdáleného přibližně 5,5 m před zadním 

obrysem autobusu. Levý bok autobusu před provedením zkoušky je na 2. obrázku.   

 

 

Obr. 2: Levý bok autobusu před zkouškou 

 

4 MĚŘÍCÍ APARATURA 

Při  zkoušce bylo pro měření zpomalení železniční soupravy použito zařízení XL-Meter Pro 

Beta, vyrobeným firmou Inventure Automotive Electronics Inc. Zařízení bylo upevněno 

v kabině lokomotivy na čelní sklo (3. obrázek). 

 

 

Obr. 3: Pohled na zařízení XL-Meter upevněné v kabině lokomotivy 
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Přístroj XL-Meter dovoluje zápis výsledků a jejich předání do počítače pomocí interface RS 

232. Výsledkem měření je nejen střední hodnota zpomalení (MFDD), ale i rychlost na 

začátku zpomalování, délka dráhy zpomalování a doba zpomalování. Parametry měřiče 

zpomalení XL-Meter jsou tyto: 

 Nejdelší doba měření – 3 x 40 s, 

 Frekvence měření – 220 Hz 

 Rozsah měřeného zpomalení ± 12,7 m/s
2
  

 

Pro měření zrychlení autobusu v době střetu byla použita měřící plošina Pocket DAQ firmy 

DSD. Tato plošina umožňuje měření hodnot postupných a rotačních zrychlení ke všem třem 

osám v závislosti na době. Získaná data jsou analyzována programem Pocket DAQ Analyzer 

a výstupem jsou následující veličiny: 

 Zrychlení libovolné části vozidla, především po transformaci vztažené k těžišti vozidla 

s přihlédnutím k různým úrovním filtrace, 

 Rychlosti (včetně jejich změn Δv), 

 Změny polohy vozidla 

 

Zařízení Pocket DAQ dovoluje měřit změny zrychlení v rozsahu ± 50 m/s
2
 a ± 500 m/s

2
. Při 

zkoušce bylo zjišťováno zpomalení po dobu 120 s při frekvenci zápisu 5 Hz. 

Plošina Pocket DAQ byla upevněna ve středu druhého schodu středních nástupních dveří 

autobusu (4. obrázek); přesněji je umístění plošiny vidět  na 5. obrázku.  

 

 

Obr. 4: Umístění měřící plošiny v autobusu 
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Obr. 5: Umístění měřící plošiny v autobusu 

 

5 MĚŘENÍ PROVEDENÁ PŘI ZKOUŠCE 

5.1  Poloha autobusu 

Při testu byla provedena měření, která dovolují popsat polohu autobusu před střetem a po 

něm. Měření bylo vykonáno ve vztahu ke kolejím a k základní měřící přímce – SLO. Jako 

přímka SLO byl zvolen pravý okraj vozovky Naftové ulice (6. obrázek). Základem situačního 

nákresu  byl satelitní snímek získaný ze serveru Google. Postřetovou polohu autobusu a 

železničního sněhového  pluhu ukazují 7. a 8. obrázek. 

 

 

Obr. 6: Prostor zkoušky 
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Obr. 7: Postřetová poloha vozidel 

 

 

Obr. 8: Postřetová poloha vozidel a pohled na poškození interiéru autobusu 

 

5.2  Poškození autobusu 

 

Hloubky deformací levého boku autobusu byly měřeny v jedenácti místech vzájemně 

vzdálených po jednom metru. Měření bylo provedeno ve dvou výškách nad zemí – 0,8 a 1,1 

m. Deformace ve výšce 0,8 m byly spojeny s deformacemi nosného roštu karosérie. Měření 

ve výšce 1,1 m nad zemí zjistilo největší deformace prostoru cestujících (obrázky 9 až 11).  

 

Deformace pravého boku autobusu byla měřena pouze v jednom místě a to 0,6 m nad zemí a 

6 m od zádě autobusu. V tomto místě byla maximální deformace. 
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Obr. 9: Profil poškození boků autobusu 

 

 

 

Obr. 10: Poloha poškození levého boku autobusu ve vztahu k povrchu  
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Obr. 11: Měření podélné polohy deformací levého boku autobusu 

 

 

5.3  Poškození sněhového pluhu 

 

Radlice sněhového pluhu má jinou konstrukci než přední část lokomotivy (12. a 13. obrázek). 

Díly radlice, které jsou nejdále vpředu, což jsou nárazníky, jsou také na předních částech 

lokomotiv, tedy deformace autobusu pocházející z nárazu nárazníky by byly shodné jako při 

střetu se samotnou lokomotivou. Lokomotivy nemají hrany, které vytvářejí dvoudílnou 

radlici, která je pouze neznatelně couvnuta oproti nárazníkům (13. obrázek). V době střetu 

tato hrana vytvořila největší deformace spodní části autobusu (14. obrázek). Prohlídka 

sněhového pluhu po provedené zkoušce neprokázala žádné trvalé deformace radlice. Byly 

nalezeny otěry červené barvy z autobusu na sněhovém pluhu. 

 

 

Obr. 12: Radlice sněhového pluhu – pohled zepředu 
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Obr. 13: Radlice v pohledu z boku 

 

 

Obr. 14: Poškození dolní části boku autobusu způsobené čelní hranou sněhového pluhu 
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Obr. 15: Otěry červené barvy nalezené na radlici sněhového pluhu 

 

6 VÝSLEDKY MĚŘENÍ PROVEDENÝCH PŘI ZKOUŠCE 

Výsledky měření provedeného zařízením XL-Meter jsou prezentovány protokolem, který má 

formu diagramů, v 16. obrázku. Z diagramů plyne: 

o dráha zpomalování drážní soupravy So = 17,6 m, 

o rychlost na začátku brzdění Vo = 22 km/h, 

o doba brzdění Tbr = 5,54 s, 

o střední zpomalení železniční soupravy MFDD = 1,14 m/s
2
. 

Analýza průběhu změn rychlosti železničních vozidel prokázala, že souprava byla rozjeta na 

rychlost kolem 23 km/h (16. obrázek), rychlost vypočtená pro zahájení brzdění programem 

XL-Vision  byla 22 km/h. Tento nevelký rozdíl je důsledkem zahájení brzdění až po začátku 

střetu. Při další analýze střetu bylo vycházeno z hodnoty 23 km/h. 

 

 

 

 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 171 

 

Obr. 16: Protokol měření provedeného přístrojem XL-Meter 

 

Průběhy rychlostí a zrychlení zjištěné zařízením Pocket DAQ ve vztahu k těžišti autobusu 

jsou prezentovány v 17. a 18. obrázku. 
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Obr. 17: Změny rychlosti těžiště autobusu v době střetu registrovaná zařízením Pocket 

DAQ. Svislá přímka určuje okamžik, kdy došlo k poškození schodu autobusu, na kterém 

bylo zařízení umístěno 

První mohutné zrychlení bylo ve třech sledovaných směrech rovno: 

ax = 1,8 m/s
2
; ay = 83,3 m/s

2
; az = 0,4 m/s

2
 

Zařízení bylo montováno v autobusu takovým způsobem, že směr měřící osy y byl shodný se 

směrem působení impulsu střetových sil. Proto je hodnota zrychlení ve směru y 

mnohonásobně větší než hodnoty zapsané pro další směry. Výsledné zrychlení vypočtené 

vztahem 
222

zyx aaaa   bylo 83,3 m/s
2
. 

 

 

Obr. 18: Změna zrychlení těžiště autobusu registrovaná zařízením Pocket DAQ. V okně 

vlevo jsou hodnoty zrychlení, které posloužily k výpočtu nehodového zrychlení 
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V 19. obrázku jsou výsledky řešení střetu programem PC Crash ve verzi 9.2. Vyobrazení 

znázorňuje průběh děje od okamžiku, kdy začal střet do okamžiku, kdy byl deformován 

schod, na kterém byla měřící plošina 

  

Obr. 19: Vizualizace dílčích poloh autobusu v programu PC Crash s časovým krokem 0,2 s 

7 VÝPOČET RYCHLOSTI EES PRO AUTOBU 

Hodnota parametru EES pro autobus Jelcz  byla vypočtena za využití zákona zachování 

energie a zákona zachování hybnosti, jedná se o energetickou bilanci střetu. Obecné vyjádření 

této bilance je následující: 

2

EESm

2

EESm

2

'ωI

2

'vm

2

'ωI

2

'vm

2

vm

2

vm 2

AA

2

ZZ

2

AA

2

AA

2

ZZ

2

ZZ

2

AA

2

ZZ  , (1) 

Kde: vZ [km/h] rychlost drážní soupravy před střetem 

 vA [km/h] rychlost autobusu před střetem 

 vÁ [km/h] rychlost autobusu po střetu 

 vŹ [km/h] rychlost drážní soupravy po střetu 

 mZ [kg] hmotnost drážní soupravy 

 mA [kg] hmotnost autobusu 

 EESA [km/h] rychlost odpovídající deformacím 

autobusu 

 EESZ [km/h] rychlost odpovídající deformacích 

drážní soupravy 

Před střetem byla rychlost autobusu nulová (vA = 0). Analýza pohybu vozidel po střetu 

dovoluje zanedbat rotaci drážní soupravy a autobusu (ω´Z a ω´A) a předpoklad hodnoty EESZ 

= 0, protože na sněhovém pluhu nebyla zjištěna deformace. Dále bylo konstatováno, že po 

střetu zůstala vozidla zaklíněná do sebe, tedy jejich postřetové rychlosti byly shodné. Na 

základě těchto rozvah pak je obecný tvar vztahu pro energetickou bilanci  redukován do tvaru: 
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2

EESm

2

'v)mm(

2

vm 2

AA

2

AZ
2

ZZ 


 , (2) 

Kde: V´ [km/h] je společná rychlost železničních vozidel a autobusu po střetu. 

 

Zákon o zachování hybnosti má v tomto případě tvar: 

 

')( vmmvmvm AZAAZZ  , (3) 

 

Po úpravě vztahů (2) a (3) je možno získat vztah pro výpočet rychlosti ekvivalentní poškození 

autobusu: 













AZ

Z

A

Z
ZA

mm

m
1

m

m
vEES , 

(4) 

Dosazením do vztahu (4): VZ = 23 km/h; mZ = 13.800 kg, mA = 9.000 kg, lze vypočíst, že 

rychlost ekvivalentní poškození autobusu EESA činila cca 22 km/h. (Při výpočtech parametru 

EES byla volena hodnota hmotnosti autobusu nižší než katalogová 9.200 kg, protože před 

zkouškou byla z vozidla demontována nádrž, část palivové soustavy a výstroje motoru.)  

8 SIMULACE STŘETU VOZIDEL 

Simulace střetu vozidel a jejich postřetového pohybu byla provedena výpočtovým programem 

PC CRASH verze 9.2-Základem simulace byly: 

 technické údaje vozidel, 

 předstřetová a postřetová poloha autobusu, jak byly zjištěny na místě pokusu, 

 rychlost lokomotivy 23 km/h, jak byla určena měřením zařízení XL-Meter, 

 velikost parametru EES, vypočtená pro autobus hodnotou 22 km/h, 

 hodnota zpomalování lokomotivy při postřetovém pohybu změřená zařízením XL-

Meter, která byla rovna 1,14 m/s
2
, 

 3D modely vozidel , 

 automatické řešení střetu, 

 model hlinitého povrchu, který dovolil uvažovat nezpevněný povrch s proměnným 

součinitelem přilnavosti, 

 výřez satelitního snímku umístěného na serveru Google, který posloužil jako podklad 

pro simulaci pohybu vozidel. 

 

Jako kritéria správnosti provedené simulace posloužily: 

1. Shoda konečných postavení půdorysů autobusu a lokomotivy, získaných simulací se 

stavem zadokumentovaným po provedení zkoušky. 

2. Délka dráhy a doba brzdění lokomotivy. Při testu zjištěné hodnoty byly 17,6 m a 5,54 s, 

simulace dala hodnoty 17,3 m a 5,2 s. Rozdíly jsou nevelké a přijatelné.  
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Pro docílení přijatelného výsledku simulace byly změněny: 

 poloha působiště střetového impulsu, 

 směr styčné plochy, 

 součinitel tření ve styčné ploše, 

 součinitel restituce. 

 

Příklady výsledků simulace, která odpovídala požadovaným podmínkám, jsou zobrazeny 

v 21. a 22. obrázku. Po střetu byl autobus drážní soupravou tlačen až do konečné polohy (20. 

obrázek). V simulaci byl tento pohyb popsán celkem 138 střety drážní soupravy s autobusem. 

 

 

Obr. 20: Postřetový pohyb vozidel – autobus, který stál napříč kolejí je tlačen drážní 

soupravou 
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Obr. 21: Simulace střetu vozidel. Vyznačeny jsou mezipolohy s  krokem dráhy  5 m 

 

Obr. 22: Perspektivní vyobrazení střetu a postřetového pohybu 

Program PC Crash po dokončení simulace automaticky vypočte tuhost vozidel, která měla 

podíl na střetu. Z těchto výpočtů plyne, že tuhost levého boku autobusu byla rovna cca 386 

kN/m. 

9 SHRNUTÍ 

Prezentovaný výzkum dovoluje uvést následující poznatky: 

 střetová rychlost železničních vozidel byla 23 km/h, 

 poškození autobusu odpovídalo parametru EES rovnému 22 km/h, 

 z výpočtů provedených v programu PC Crash plyne, že tuhost levého boku autobusu 

je přibližně 386 kN/m, 

 zrychlení těžiště autobusu v době střetu činilo 83 m/s
2
. 
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AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA ŠPATNÉHO STAVU PNEUMATIK V EVROPĚ 

THE PRESENT EUROPEAN TYRE DESASTER 

Egon-Christian von Glasner
28

 

ABSTRACT: 

Following items will be discussed: 

1. The demands of the European Union to cancel all prescriptions of tyres for road vehicles 

and their consequences 

2. Not suitable tyre characteristics and their negative influence on the dynamic performance 

of vehicles 

3. Problems with the new EU-tyre label 

4. Demands from the results of the tests gained: the to do’s. 

KEYWORDS: 

Tyre Characteristics, ISO-Test Procedures, Vehicle Stability and Braking Ability, Legal 

Demands of EU, The New EU-Tyre Label 

1 INTRODUCTION 

Before the year 2000 vehicle manufacturers always had decided and stipulated after long 

lasting tests, which tyres were suitable for their vehicles – always seen from a safety 

standpoint.  

A complaint filed by the European Commission against Germany prohibited the prescription 

of tyres, because of „unnecessary trade obstructions in the market“.  This decision allowed 

legally to use tyres with significantly different side force- and braking force characteristics in 

the same vehicle within the European Union.  

Since the year 2003 the vehicle manufacturer – but also EVU and other European safety 

institutions – have warned intensively the Traffic Committee of the European Parliament and 

the EU-Traffic Commission because of the fatal consequences of this decision.  

Meanwhile both EU-Institutions have acknowledged the problems of this decision. They have 

pointed out, that the new tyre regulations (tyre label) – valid from November 2012 – will 

correct the disadvantages of the decision made in the year 2000.   

2 TYRE PROBLEMS ALREADY EXISTING SINCE 2000 

The performance levels of todays tyres are – seen from the same tyre size – significantly 

different among each other, because of the variation of internal production parameters of the 

single manufacturers. 

                                                 

28
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European Association for Accident 

Research and Accident Analysis

Fig. 1: Different Side Force/Slip Angle –

Characteristics of Commercial Vehicle Premium Tyres

At a wheel load

of 30 kN and a slip angle 

of 10 degrees:

a transferable side force 

of ca. 20 kN

 

European Association for Accident 

Research and Accident Analysis

Fig. 2: Different Side Force/Slip Angle –

Characteristics of Commercial Vehicle Budget Tyres

Slip angle

Side force

Tyre 2

size: 11 R 22,5“

inflation pressure = 7,75 bar

speed = 60 km/h

wheel load = 30 kN

Dry road

Wet road

Snowy road

Tyre 2: at a wheel load

of 30 kN and a slip angle 

of 10 degrees:

a transferable side force 

of ca. 17 kN, 

which means a loss of 20% 

compared to Tyre 1!

 

Many of imported tyres show big performance differences (compare the side forces in figures 

1 and 2 as well as the braking forces in figures 3 and 4 for heavy commercial vehicles tyres, 

see figure 5 for light commercial vehicles tyres and figure 6 for van and passenger car tyres). 
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European Association for Accident 

Research and Accident Analysis

Fig. 3: Different Braking Force/Slip - Characteristics

of Commercial Vehicle Premium Tyres

At a wheel load of 30 kN 

and a slip of 20%:

a transferable braking force 

of ca. 23 kN 

 

European Association for Accident 

Research and Accident Analysis

Fig. 4: Different Braking Force/Slip - Characteristics

of Commercial Vehicle Budget Tyres

Reifen 2
Reifengröße: 11 R 22,5

Reifendruck: 7,75 bar

Radlast: 30 kN

Geschwindigkeit: 60 km/h

At a wheel load

of 30 kN and 

a slip of 20%:

a transferable

braking force of 

ca. 17 kN, 

which means a

loss of 20% 

compared to 

Tyre 1!
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European Association for Accident 

Research and Accident Analysis

Fig. 5: Different Side Force/Slip Angle -

Characteristics of Tyres for the same 7,5t-Truck

Tyre 3 Tyre 4

Wheel load

Side force

Slip angle

Tyre 4: at a wheel load of 15 kN and 

a slip angle of 10 degrees:

a transferable side force of ca. 9,8 kN, 

which means a loss of ca. 20% compared to Tyre 3!

 

 

European Association for Accident 

Research and Accident Analysis

Fig. 6: Coefficient of Adhesion on Wet Roads of 

Van-/Passenger Car Tyres of Different Manufacturers

Tyres:

225 R 16

0,44 < k < 0,3

Test conditions:

Water depth = 2mm

Initial speed = 100 km/h

Wheel load = 2 kN

Coefficient of adhesion

5
5

6

 

 

Tyres with significantly different performance levels adapted on the same vehicle can 

dramatically change the braking- and steering performance of road vehicles.  

This fact is valid especially for critical driving manoeuvres like rapid lane changing, braking 

and accelerating in a turn, braking on split-adhesion roads, etc. 
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Tests made by European automobile institutions showed problems with vehicle stability (see 

figure 7) and very long braking distances (see figure 8).   

European Association for Accident 

Research and Accident Analysis

Fig. 7: Test Procedure: „Rapid Lane Changing“

Van with Different Tyre Characteristics

Front axle: premium tyres 5

Rear axle: budget tyres 6

(side forces - 20%)

ESP working

Wet road

Tyres 5

 

 

European Association for Accident 

Research and Accident Analysis

Fig. 8: Test Procedure „Braking Straight Ahead“

Tractor/Trailer with Different Tyre Characteristics

Crash speed ca. 28 km/h, driver fatally hurt

40t-Tractor/Trailer combination, 

laden, v = 80 km/h, 

dry road surface, 

ABS and ESP working

1

Tyres 2
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Changing to worse tyres destroys the driving dynamic concept of the vehicle, which has been 

developed during long lasting tests by the vehicle manufacturer. 

An originally good-natured and stable braking and steering behaviour of a vehicle can be 

changed abruptly into instability by using tyres with lower performance levels on rear axle.  

Tyre characteristics with lower performance levels in comparison to original (premium) tyres 

influence negatively the efficiency of electronic driver assistance systems (e.g. ABS, Traction 

Control ASR, Emergency Braking System AEBS, Vehicle Stability Control ESP, etc., see 

figure 9). 

European Association for Accident 

Research and Accident Analysis

Fig. 9: Test Procedure „Steady State Circular Test“

Truck with Different Tyre Characteristics

Vehicle with Tyres 4

Vehicle with Tyres 3

Lateral acceleration

Steer angle Steady state circular test

7,5t-Truck, loaded

radius = 42,5m 

ESP working

 

Matter of fact:  

The decision of the European Union from the year 2000 to cancel the relation of tyres to 

the vehicle was and is contra-productive to their own demand in the EU-safety charters 

2001-2010 and 2011-2020 to halve the numbers of fatalities on our roads. 

3   PROBLEMS WITH THE NEW TYRE LABEL 

The new tyre label is – no doubt – a good step forward compared to the last 12 years without 

any legal demands on the braking- and side force performance of tyres.  

Nevertheless, amendments of the new tyre label are urgently necessary. 

The new tyre label contains only information on rolling resistance, rolling noise and braking 

ability on wet roads.  

It contains no information on other important influencing factors like side force capability 

(stability), aquaplaning, braking- and traction ability on dry or wintry roads, duration of life, 

etc. Therefore, the new tyre label is not yet suitable for the average consumer/driver (see 

figure 10).  
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European Association for Accident 

Research and Accident Analysis

Fig.10: New EU-Tyre Label for Passenger Cars

Similar to the

classification

of frigidaires:

A is the best!

(seen from an 

environmental

standpoint)

C is not the best!

(seen from a 

safety standpoint)

High environmental values can influence

negatively the safety on our roads!

 

If the rolling resistance is decreased with todays tyres, then the braking ability on wet roads is 

also decreased - and vice versa (see figure 11). 

European Association for Accident 

Research and Accident Analysis

Fig. 11: New EU-Tyre Label

Facts:

The step from A to B on the side

of the rolling resistance leads to

an additional fuel consumption

of 1 litre/1000 km.

The step from A to B on the side

of the braking ability on a wet

road leads to an increase

of the braking distance of 3 to 6 

meters, the step from A to C 

to an increase of 6 to 12 meters!

 

  

If one improves from tyre category B to A on the side of the rolling resistance, then it is 

possible to reduce the fuel consumption by 0,1 litre per 100 km.  

If the braking ability on wet roads decreases from category A to B, then the braking distance 

increases 3 to 6 meters. 
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The misleading colour code of the label (used like with frigidaires!) gives the impression, that 

the reduction of the rolling resistance is more important than the safety while braking on wet 

roads.  

Many safety institutions in Europe fear, that the customer will buy fuel saving tyres because 

of cost reasons and will ignore the lacking braking ability on wet roads, because the 

customers does not know this fact.  

Important: the new tyre label allows legally differences in braking distances of more than 18 

meters between category A and category F, when braking from 80 km/h. In this situation a 

vehicle equipped with budget tyres of category F moves into an already standing vehicle 

equipped with premium tyres of category A (or into a pedestrian, cyclist, etc.) with ca. 40 

km/h (see figure 12). 

European Association for Accident 

Research and Accident Analysis

Fig. 12: Comparison of Braking Distances with

Normal Tyres of Categories A, E and F

Tyres of Category A

Tyres of Category E

Impact speed between 40 und 50 km/h

Tyres of Category F

Braking distance (m)

Speed (km/h)
Tests analogous to ECE R 117

 

 

Contemplating the usual speed of 130 km/h on European motorways, the aforementioned 

difference in braking distance is more than 40 meters, which means, that the vehicle with 

budget tyres of category F crashes into the already standing vehicle with premium tyres of 

category A with more than 70 km/h (see figure 13).  
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European Association for Accident 

Research and Accident Analysis

Fig. 13: Comparison of Braking Distances with

Normal Tyres of Categories A, E and F

Tyres of Category A

Tyres of Category F

Impact speed more than 70 km/h

Tyres of Category E

Tests on a wet motorway

Braking distance (m)

Speed (km/h)

 

3 CONCLUSION 

The results of our examinations are the reason for the demand of EVU and many other 

European accident research and accident analysis institutions to forbid the use of todays 

normal tyres of categories E and F, because they are a safety risk, when braking on wet 

roads. 

The Working Group “Tyres” of the German Traffic Safety Council (DVR) is developing 

proposals for the optimisation of the tyre label, as the EU plans amendments of the tyre label 

in the year 2016. 
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METODY A TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO NÁCVIK SPRÁVNÉHO  

ZPŮSOBU JÍZDY 

METHODS AND FACILITIES FOR PROPER DRIVING STYLE TRAINING 

Jaroslav Král
29

 

ABSTRAKT: 

Statistiky dopravních nehod naznačují, že jejich hlavní příčina je nesprávný způsob jízdy. 

Riskantní řízení, zejména nerespektování bezpečné vzdálenosti za vozidlem, patří mezi 

nejčastější příčiny nehod řidičů. Nehody do zadní části vozidla vznikají ze selhání odhadnout 

správnou vzdálenost a současného provádění jízdy při následování jiného vozidla. Hlavní 

důvod pro tyto nehody je nedostatek respektu k bezpečnému udržování vzdálenosti mezi 

vozidly na normální silnici nebo zejména v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Jednou 

z možností je provést rozvoj metodiky výuky a výcviku v autoškolách. Výcvikové metody  

by měly být zlepšeny tak, aby zahrnovaly více důrazu na poznávací schopnosti, včetně 

vnímání rizika, rozpoznání nebezpečí, defenzivní způsob řízení a sebehodnocení řidičů. 

Praktický výcvik se musí přiblížit skutečným podmínkám, tudíž autoškoly by měly být 

vybaveny simulátory nebo speciálně přizpůsobenými vozidly pro simulaci bezpečné 

vzdálenosti, náhlého snížení rychlosti a dalších neočekávaných situací. 

ABSTRACT: 

Statistics on traffic accidents indicate that incorrect driving is rated as their main cause. 

Hazardous driving, primarily not respecting the safe distance behind a vehicle, belongs 

among most frequent causes of drivers´ accidents. Rear-end collisions are caused by 

 a driver´s failure to estimate  a proper distance while driving too close to the vehicle in front. 

The main reason for these accidents lies in disrespecting safe driving distances between 

vehicles under normal road-surface and also in adverse weather conditions. An opportunity 

rests in developing educational and training methodologies in driving schools. Training 

techniques should be improved to place a bigger emphasis on cognitive skills, including risk 

perception, hazard recognition, defensive driving and self-assessment. Practical training 

must approach real conditions, thus the schools should be equipped with simulators or 

specially adapted vehicles to simulate safe driving distances, sudden deceleration and other 

unexpected situations.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Dopravní nehody, následování, sledování, zařazování, bezpečná vzdálenost. 

KEYWORDS: 

Traffic accidents, following, tailgating, filtering, safe distance. 

1 ÚVOD 

Rozvoj automobilismu soustavně přináší tragické následky dopravních nehod v podobě smrti, 

zranění a vysokých hmotných škod.  Tento stav je způsoben nesprávným vyhodnocováním 

                                                 
29)
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dopravní situace v závislosti na rychlosti vozidla, neschopností reagovat v kritických 

situacích, nedodržováním bezpečného odstupu a nedostatečnou předvídavostí. Další 

nepříznivé faktory jsou zhoršení kázně, arogance a agresivita řidičů, nízká úroveň prevence, 

nepřizpůsobení jízdy stavebnímu uspořádání komunikace (zatáčka, křižovatka, klesání, 

stoupání apod.) a povrchovým vlastnostem komunikace (mokro, sníh, náledí, bláto apod.).  

U mladých řidičů to může být způsobeno jejich nízkou zkušeností, tendencí k impulsivnímu 

chování a nepodřizování autoritě, přehnaným názorem o vlastních schopnostech, 

podstupováním rizika ve snaze vyniknout a nevhodným výcvikem v autoškolách.  

Ze statistiky Policie ČR [3] vyplývá, že největší podíl na všech nehodách má opakovaně 

nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě  

a nesprávné předjíždění. Statistika dále uvádí, že k přibližně 60 % dopravních nehod z důvodu 

nesprávného způsobu jízdy dochází v obci a téměř polovina se jich uskuteční při jízdě  

na dálnici. Mezi nejčetnější příčiny nehod z důvodu nesprávného způsobu jízdy patří 

nevěnování se řízení vozidla a nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem.  

 

Obr. 1 – Nehody z důvodu nedodržení bezpečné vzdálenosti [3] 

Fig. 1 – Accidents by the reason of a safe distance nonobservance [3] 

Institut dopravní výchovy AČR provedl v roce 2012 dopravní průzkum o dodržování 

bezpečné vzdálenosti při jízdě motorových vozidel v obci a na dálnici. Na základě výsledků 

měření jízdy 1 238 vozidel lze konstatovat, že přibližně polovina řidičů v obci nedodržuje 

dostatečnou bezpečnou vzdálenost za vpředu jedoucím vozidlem, potřebnou pro celkovou 

brzdnou dráhu a podceňuje nebezpečí z toho vyplývající. Výsledky měření jízdy na dálnici  

u 1 617 motorových vozidel o max. přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg prokázaly, že 

58 % řidičů nedodržuje vzdálenost potřebnou pro celkovou brzdnou dráhu. Podobné výsledky 

na dálnici byly změřeny také u 717 vozidel nad 3 500 kg, kdy vzdálenost nedodrželo 48 % 

řidičů. Opakovaně se potvrdilo, že řidiči si neuvědomují ověřené zákonitosti spojené s reakční 

dobou, reakční dráhou a brzdnou dráhou. Projevem tohoto chování je zjištění, že čtvrtina 

řidičů nedodržovala minimální brzdnou vzdálenost, která je potřebná pro zabrzdění vozidla 

s ohledem na jeho technický stav a povrch vozovky.  V případě náhlého snížení rychlosti 

jízdy vpředu jedoucího vozidla by řidič nebyl schopen reagovat a důsledkem by byla dopravní 

nehoda.  

Pro eliminaci tohoto nesprávného způsobu jízdy je důležitá výchova řidiče  

ke správnému odhadu pro udržování bezpečné vzdálenosti za vozidlem jedoucím před ním. 

K tomu je zřejmě potřebné změnit metodiku výuky a výcviku v autoškolách a školicích 

střediscích.  S účastníky kurzů by mohlo být prováděno obeznámení s reální reakční dobou, 

reakční dráhou, brzdnou dráhou a celkovou brzdnou dráhou prostřednictvím předvedení jejich 

vlastního jízdního chování za kritických okolností na silnici. Vyučování v prohledávání  

a předvídání v rámci dohledu a rozhledu by mohlo vést k menší účasti na nehodě.  

V obci 83 % 

Mimo obec 15 % Dálnice 2 % 
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Po dokončení takového výcviku, by noví nezkušení řidiči mohli být schopni lépe posoudit 

dopravní situace a automaticky zaujmout vhodné jednání pro vyhnutí se dopravním kolizím.  

2 PODMÍNKY A METODY PRO BEZPEČNÉ ZASTAVENÍ VOZIDLA 

Kritické situace v silniční dopravě jsou charakteristické tím, že dopravní situace se velmi 

rychle mění, s náhle se objevící překážkou nebo náhle se měnícím stavem vozovky. K tomu 

často přistupuje také chybné jednání řidičů, kteří z nedostatku zkušeností v kritických 

situacích při příliš vysoké rychlosti nebo kvůli nepozornosti nemohou jednat uváženě. 

Především při neudržování bezpečné vzdálenosti pak vznikají nehody nebo situace, které 

ohrožují jiné účastníky silniční dopravy. U povinnosti dodržovat bezpečnou vzdálenost lze 

ovšem těžko přesně stanovit, jaký odstup má řidič dodržovat, protože v různých situacích  

se bezpečná vzdálenost liší. 

Vzdálenost mezi vozidly je v legislativě ČR [6] definována jako dostatečná bezpečnostní 

vzdálenost, kterou musí řidič ponechat při jízdě za jiným vozidlem, aby se mohl vyhnout 

srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení tohoto vozidla. Bezpečná 

vzdálenost je v přímé souvislosti s rychlostí jízdy, kdy řidič smí jet jen takovou rychlostí, aby 

byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.  

Řidičům jsou pro naplňování této povinnosti nabízeny různé metody pro správný odhad 

bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Nejstarší z metod je metoda vkládání pomyslných aut  

do mezery mezi vlastní vozidlo a vozidlo jedoucí vpředu, v závislosti  

na jejich rychlosti. To znamená, že při rychlosti 60 km/h má být vzdálenost mezi vlastním  

a vpředu jedoucím vozidlem alespoň taková, aby se do ní vešlo šest aut. [1] 

Další metoda je založena na sledování aktuální rychlosti vlastního vozidla  

na tachometru, přičemž bezpečná vzdálenost mezi vozidly je polovina této rychlosti  

v metrech. [2] Nejpoužívanější je „metoda 21-22“, kdy je za dostatečnou bezpečnou 

vzdálenost na suché vozovce považována vzdálenost dvou sekund, kterou vlastní vozidlo  

za tuto dobu ujede k bodu (strom, značka, sloup), který minulo vpředu jedoucí vozidlo. [2]  

K dodržení bezpečné vzdálenosti mohou být řidiči navedeni vodorovnou dopravní značkou  

č. V 16 „Bezpečný odstup“, která vyznačuje doporučenou vzdálenost pro vozidla jedoucí za 

sebou za příznivých dopravních a povětrnostních podmínek [5]. Tato značka se v praxi 

vyskytuje minimálně a její použití není řidičům blíže upřesněno a metodicky vysvětleno. 

Řidič je obecně povinen v každé situaci dodržovat takovou vzdálenost od vozidla jedoucího 

před ním, objektu nebo události, která neumožňuje vznik jakéhokoliv nebezpečí. Při zařazení 

vozidla při předjíždění je důležité, aby řidič zachoval také pro vozidlo za sebou vzdálenost, 

která umožní jejímu řidiči bezpečně reagovat při náhlém snížení rychlosti jízdy nebo náhlém 

zastavení prvního vozidla. 

Zvládnutí těchto požadavků záleží na rychlosti vozidla, stavu provozu, vlastnostech povrchu 

silnice, počasí, stavu vozidla a jeho brzdné dráhy, výhledu z vozidla, dohledu, rozhledu  

a psychického stavu řidiče. S pojmem bezpečná vzdálenost úzce souvisí pojmy reakční doba, 

reakční dráha, brzdná dráha a celková dráha pro zastavení vozidla.  

Dráha pro zastavení vozidla je tvořena dvěma faktory – reakční dráhou a brzdnou dráhou. 

Reakční dráha je dráha, kterou řidič ujede za dobu od okamžiku, kdy rozpozná kritickou 

situaci, přes její zpracování, sešlápnutí brzdového pedálu až do okamžiku náběhu brzdného 

účinku vozidla. Po projetí reakční dráhy, kdy vozidlo neměnilo svou rychlost, vozidlo začíná 
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zpomalovat na brzdné dráze. Ta závisí na dané rychlosti, stavu povrchu vozovky (sucho, 

mokro, led), kvalitě pneumatik a hmotnosti vozidla.  

Tab. 1 – Stanovení celkové brzdné dráhy v závislosti na rychlosti [autor] 

Tab. 1 – Determination of the total stopping distance depending on the speed [author]  

Rychlost vozidla 
Reakční dráha  

při reakční době 1,0 sek. 
Brzdná dráha Celková brzdná dráha 

30 km/h 8 m 9 m 17 m 

50 km/h 14 m 14 m 28 m 

70 km/h 19 m 20 m 39 m 

90 km/h 25 m 25 m 50 m 

110 km/h 30 m 31 m 61 m 

130 km/h 36 m 36 m 72 m 

 

Většina řidičů se domnívá, že má rychlé reflexy a tím minimální reakční dráhu. Neuvědomují 

si, že reakční doba je závislá na stavu, koncentraci, věku, zkušenosti  

a rozhodnosti řidiče. Reakční doba závisí také na poloze a viditelnosti kritického objektu 

v zorném poli řidiče. Dobu však může prodloužit i stav brzdového systému vozidla. Reakční 

doba zahrnuje prodlevu mezi vnímáním překážky, rozhodnutím a přemístěním nohy  

na brzdový pedál. Tato doba není konstantní a pohybuje se podle individuálních podmínek  

a vnějších okolností.  Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že dopravním nehodám  

je potřebné čelit předvídavostí a ne reakcí řidiče. Řidič by měl reagovat předvídatelně, jednat 

adekvátně ke svým zkušenostem a přizpůsobovat svoji jízdu dopravním a silničním 

podmínkám. Začínající řidiči musí být proto školeni jak zlepšit předvídání nebezpečných 

situací a jak se vyvarovat riskantním situacím defenzivním způsobem jízdy. 

Znalost a dodržování pravidel defenzivní jízdy je nezbytnou zásadou pro bezpečnou jízdu. 

Základem defenzivního způsobu řízení je obrana (ostražitost) před neočekávaným  

a nebezpečným jednáním jiných řidičů. Vyžaduje to bdělost k tomu, že se něco 

neočekávaného stane a připravenost k úhybným manévrům. Řidič musí sledovat jízdní dráhu, 

danou průběhem silnice a vyhodnocovat situaci, aby byl schopen včas zareagovat a předejít 

případným kolizím. Řidič musí dále respektovat předpisy pro silniční dopravu,  

se zaměřením na dodržování rychlosti, bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a předjíždění  

při odpovídajícím dohledu a rozhledu. 

Výhled z vozidla musí zabezpečit co největší míru dohledu a rozhledu pro řidiče. Dohled lze 

chápat jako vzdálenost, na kterou řidič vidí a posuzuje ostatní účastníky  

a předměty před vozidlem. Řidič v celé vzdálenosti není schopen přesně vyhodnotit jejich 

chování a vliv na bezpečnost své jízdy. Rozhled je výseč v zorném poli řidiče ve směru jeho 

jízdy, ve kterém registruje a již rozpoznává ostatní účastníky silničního provozu, předměty 

nebo překážky a dokáže vyhodnotit jejich chování a vliv na bezpečnost jeho jízdy. V noci  

je rozhled omezen účinným dosvitem reflektorů vozidla. Dohled je základní stavební prvek 

rozhledu. 
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3 MOŽNOSTI PRO NÁCVIK ZVLÁDÁNÍ SPRÁVNÉHO ZPŮSOBU 

JÍZDY 

Pro bezpečné řízení vozidla je nezbytné, aby řidič měl schopnosti dovolující mu rozpoznávat 

a zdolávat přímo převládající okolnosti jako dopravní značky, dopravní podmínky a chování 

ostatních účastníků silničního provozu.  Nebezpečné sledování vpředu jedoucího vozidla 

může vytvořit katastrofální důsledky při jízdě v koloně vozidel. Jestliže vedoucí vozidlo 

zpomalí, řidič druhého vozidla obvykle zareaguje trochu rychlejším zpomalením. Postupně 

dojde k situaci, že způsobilost pro brzdění celého sledu vozidel je překročena. Pouze správně 

vycvičený řidič si v tomto případě uvědomí, že je potřebné prodloužit odstup vozidel více než 

normálně a tím se vyvarovat zapojení do hromadné nehody vozidel. Kombinace teoretického 

vyučování, praktické řízení s komentářem a opatření pro snížení přeceňování řidičských 

dovedností jsou proto důležité pro přípravu začínajících řidičů.  

V legislativě ČR [4] je v rámci teoretické výuky v autoškolách povinnost vyučovat 

nejdůležitější zásady týkající se sledování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, přilnavosti 

pneumatik a brzdné dráhy v závislosti na adhezních podmínkách. Praktický výcvik na cvičišti 

je zaměřen pouze na provedení kontroly vozidla před jízdou a základní úkony řidiče  

před zahájením jízdy, nácvik a zvládnutí základních řidičských dovedností nutných  

pro ovládání vozidla. Začínající řidič tak nemá možnost získat názornou představu  

a praktickou dovednost při určování správného odstupu od jedoucích vozidel na různém 

povrchu vozovky a při různých rychlostech, nejdříve při praktickém výcviku na cvičišti.  

Všechny zmiňované metody pro udržování bezpečné vzdálenosti jsou však založeny  

na odhadu, tedy vědomé činnosti řidiče, řízené soustředěnou pozorností.  Proto se lze 

domnívat, že v praxi toto není možné soustavně provádět. Řidič je v rámci svého dohledu  

a rozhledu ovlivňován rozpoznáváním chování okolí a současně myslí na osobní prožitky  

(co bylo v práci, co bude doma, atd.). Je tedy zcela nereálné a v nejvyšší míře nebezpečné 

předpokládat, že by se v současném silničním provozu dala udržet zvýšená schopnost řidičů 

dodržovat bezpečnou vzdálenost s využitím těchto metod. 

Do závěrečné části systému přípravy žadatelů k získání řidičského oprávnění je potřebné 

zařadit výcvik defenzivní jízdy, se zaměřením na dodržování bezpečné vzdálenosti  

a procvičování schopností předvídat v rámci dohledu a následně správně reagovat v rámci 

rozhledu. To může výrazně ovlivnit jejich možnost předcházet nebo úplně zamezit vzniku 

nebezpečných a krizových situací při nesprávném dodržování vzdálenosti za jiným vozidlem. 

Přizpůsobení výcviku reálným podmínkám ve skutečném provozu by mělo být na cvičišti 

podpořeno použitím simulátorů, upravených vozidel nebo maket překážek, které umožní 

simulovat nedodržení bezpečné vzdálenosti, náhlé snížení rychlosti jízdy  

a jiné neočekávané události. 

Řidič by si měl osvojit dodržování bezpečné vzdálenosti na základě automatického chování. 

K tomu bude potřebovat mnohem méně cíleného úsilí a vědomé pozornosti, než počítání dvou 

vteřin, kdy se jedná o zcela řízený kontrolovaný proces. Odpovídající chování je pak 

podmíněno vybavením nepříjemných prožitků z výcviku v autoškole při každém 

nebezpečném přiblížení k jinému vozidlu. Udržování vzdálenosti je tedy založeno na zážitku 

z technického prostředku, kde bylo simulováno náhle brzdění vpředu jedoucího vozidla  

a následný náraz vlastního vozidla. Tyto prostředky umožňují výcvik v nebezpečných  

a k nehodě náchylných situacích, které nemohou být vyzkoušené při skutečném řízení.  

Praktický výcvik by měl obsahovat nácvik psychomotorických dovedností udržování jízdní 

dráhy a přizpůsobení rychlosti jízdy. Další důležitou oblastí je procvičování předvídavého 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 192 

vizuálního vnímání a poznávacích schopností. Závěrečnou fází výcviku by pak mělo být 

upevnění dovedností při rozpoznání nebezpečí a vnímání rizika. 

Rozpoznávání nebezpečí může být popsáno jako vyhledávání, vnímání a zabývání se 

nebezpečnými dopravními situacemi. Mladí začínající řidiči neumí zjišťovat zdroje nebezpečí 

vcelku, vyhledávání jim zabírá více času, rozpoznávají vzdálená nebezpečí chybně  

a prokazují menší rozsah horizontálního prohledávání okolního prostředí. Tito řidiči hledí blíž 

před vozidlo, méně často kontrolují zrcátka, využívají periferní vidění neefektivně, 

nepohlížejí zběžně na všechny předměty a více zaměřují pozornost na nehybné objekty. 

Vnímání rizika se vztahuje na osobní zkušenost z ohrožení v potenciálních dopravních 

rizicích. Mladí začínající řidiči nedostatečně vystihují riziko ve specifických řidičských 

situacích a chápou sebe jako schopné vypořádat se s možnými nebezpečnými situacemi. 

Řidiči s riskantním způsobem jízdy si neuvědomují riziko v určitých dopravních podmínkách 

a jsou hrozbou pro ostatní účastníky silničního provozu.   

Struktura výcvikového úkolu na simulátoru nebo upraveném vozidle by měla nejdříve 

zahrnovat nácvik vnímání vpředu jedoucího vozidla, jeho postupné zpomalování nebo náhlé 

zabrzdění. Při jízdě je potřebné udržovat a měřit odstup za vozidlem, který může být 

proměnlivý, konstantní, příliš velký nebo nedostatečný. Při překročení kritické hranice  

pro odstup musí následovat simulovaný náraz, nejlépe s doprovodem zvukového nebo 

světelného signálu, aby tento důsledek postihl více smyslů najednou.  

Při zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti nebo školení 

bezpečné jízdy může být tato dopravní situace stižena sekundární úlohou. Pokud se řidič 

naučí udržovat konstantní odstup bez zevního upozornění, je možné zkontrolovat jeho volnou 

kognitivní kapacitu např. simulovaným rozhovorem, žádostí o splnění nějakého pokynu 

v době, kdy vozidlo před ním zpomaluje nebo prudce brzdí. Řidič je nucen rozdělit pozornost 

mezi úkon snížení rychlosti a vyplnění sekundární úlohy, která vyžaduje zaměření pozornosti, 

zpracování informace, případně rozhodnutí a konkrétní jednání.  Na úkon snížení rychlosti 

jízdy zbývá tedy menší část kognitivní kapacity a ten musí být proveden více podvědomě 

(automaticky). Při plnění těchto úkonů je možné měřit rychlost vozidla, rychlost reakce 

brzdění a udržení trajektorie dráhy vozidla. 

Celý princip výcviku by měl odpovídat kurzům bezpečné jízdy ke zvládnutí krizových situací 

na silnici, když jedině po praktickém výcviku je řidič schopen zvládnout smyk nebo reagovat 

na náhlou překážku zcela automaticky a podvědomě. Automatické procesy pak probíhají 

mimo vědomou pozornost řidiče, na základě vyvolané reakce z cvičiště, nárokují si malé 

množství zdrojů pozornosti, probíhají rychleji a zvyšují tak bezpečnost jízdy. Především 

začínající řidiči by po takto provedeném výcviku měli být schopni rozpoznat dopravní situaci 

a automaticky učinit potřebná rozhodnutí k bezpečnému provádění jízdních úkonů a 

zabránění možné dopravní kolizi.  

4 ZÁVĚR 

Každodenně opakované informace s podrobným popisem dopravních nehod vytvářejí falešný 

pocit, že nehody s tragickými následky jsou součástí silničního provozu a nezbývá, než  

se s tím smířit. Ve skutečnosti jsou hlavními příčinami nehod lidé, vozidla a dopravní 

infrastruktura. Pouze souborem promyšlených a účinných opatření lze tento nepříznivý stav 

v oblasti bezpečnosti silničního provozu zlepšit. Klíčovými faktory jsou řidič, jeho chování  

a výcvik, kvalita vozidel, úroveň dopravních zařízení, odpovídající legislativa  

a kontrolní činnost v oblasti jejího dodržování.   
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Začínající řidiči můžou mít vyšší řidičské dovednosti, a přesto způsobují mnoho havárií. 

Vyučování schopnosti předvídání, rozpoznání nebezpečí, vnímání rizika  

a sebehodnocení schopností v závěru autoškoly se jeví jako slibný způsob pro snížení počtu 

nehod u těchto řidičů. U ostatních řidičů se někdy preferuje výcvik ke zvládnutí smyku místo 

toho jak se vyhnout těmto nebezpečným situacím. To může vyvolat snížený respekt  

ke zhoršeným adhezním podmínkám a přílišnou sebejistotu ve vlastní schopnosti vedoucí 

k riskantnímu řízení a nárůstu nehod. Proto je potřebné současně provádět také trénink 

vnímavostních a vyhledávacích schopností, včetně rozpoznání rizika s ohledem na životní 

styl, sociální původ, pohlaví, věk a další osobité předpoklady ovlivňující postoje, chování 

řidiče a jeho možnou účast na dopravní nehodě. 

Tyto závěry je potřebné aplikovat do úpravy metodiky výuky a výcviku (rozsahu  

a obsahu) začínajících řidičů v autoškolách a při zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

pro účely profesní způsobilosti nebo školení bezpečné jízdy, se zaměřením na nácvik 

automatizovaných dovedností při řízení vozidla. 

Nová iniciativa pro zkvalitnění praktického výcviku v autoškolách by měla primárně vést 

k pozitivní změně postojů a jednání nejenom v rizikové skupině mladých začínajících řidičů. 

Sekundárně by měla snižovat počet dopravních nehod ve všech skupinách řidičů  

a celkově by měla zvýšit bezpečnost silničního provozu. 
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PROBLEMATIKA PODÉLNÍ BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI MEZI VOZIDLY 

THE ISSUE OF LONGITUDINAL SAFE DISTANCE BETWEEN VEHICLES 

Lukáš Zemánek
30

, Jiří Prnka
31

 

ABSTRAKT: 

Tento odborný článek pojednává o problematice dodržování podélné bezpečné vzdálenosti 

mezi vozidly. Obsahuje analýzu nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, 

související s nehodami způsobenými nedodržením bezpečné vzdálenosti. Dále se zabývá 

legislativními požadavky na dodržování bezpečné vzdálenosti a na závěr je provedena 

analýza dodržování podélné bezpečné vzdálenosti mezi vozidly (osobní, dodávková a 

nákladní) na dálnici D1 za různých podmínek. 

ABSTRACT: 

This technical article deals with the issue of observance of the longitudinal safe distance 

between vehicles. It contains an analysis of car accidents on roads in the Czech Republic, in 

respect of car accidents caused by nonobservance of the safe distance. It also deals with the 

legislative requirements for observance of the safe distance and at the conclusion is 

accomplished an analysis of observance of the longitudinal safe distance between vehicles 

(cars, vans and trucks) on D1 highway under various conditions. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Bezpečná vzdálenost, vozidlo, dopravní nehoda, příčina nehody, reakční doba 

KEYWORDS: 

Safe distance, vehicle, traffic accident, the cause of the accident, reaction time 

1 ÚVOD 

Dopravní nehoda je většinou přímý důsledek selhání jednoho nebo více ze základních 

vzájemně se ovlivňujících faktorů, mezi které patří vlastní bezpečnost vozidla, vlastní 

bezpečnost pozemní komunikace a jejího okolí a chování účastníka/ů silničního provozu. 

Lidský faktor je nejčastější příčinou vzniku dopravní nehody, na které se podílí z přibližně 

93 %. [5] 

Mezi příčiny vzniku dopravní nehody hrají největší roli a mají největší podíl nevěnování 

se řízení vozidla a nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem. Analýzou dodržování 

podélné bezpečné vzdálenosti mezi vozidly na dálnici D1 za různých podmínek se zabývá 

tento příspěvek. [6] 

                                                 
30)
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2 NEHODOVOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ČR 

2.1 Počet nehod 

V období od roku 2003 do listopadu roku 2012 se dle policie přihodilo na území 

České republiky celkem 1 422 123 dopravních nehod (viz následující graf), což představuje 

průměrně 143 407 dopravních nehod ročně. Od roku 2009 počet těchto nehod značně klesl, 

konkrétně na 74815 nehod v případě uvedeného roku. Na tento značný pokles o více než 

polovinu měla zřejmě vliv zejména novelizace zákona č. 361/2000 Sb. zákonem č. 274/2008 

Sb. s účinností od 01.01.2009, kde byla pro hlášení nehody policii navýšena výše škody na 

některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí, vzniklá při nehodě, na 100 

000 Kč. Dále měla na nehodovost vliv celá řada faktorů, mezi které zřejmě patří např. 

zavedení systému bodového hodnocení ze dne 25.4.2006 včetně jeho následných novelizací. 

Ovšem i počty nehod v těchto posledních letech jsou velice vysoké a svědčí o chování řidičů 

v silničním provozu. [6] 

 

Obr. 1 – Vývoj počtu dopravních nehod na pozemních komunikacích ČR [6]. 

Fig. 1 – Trend in the number of accidents on the roads of the Czech Republic [6]. 

2.2 Následky nehod 

Vývoj počtu usmrcených a těžce nebo lehce zraněných osob při dopravních nehodách 

na pozemních komunikacích mezi rokem 2003 a listopadem roku 2012 je znázorněný na 

následujícím grafu. Počet usmrcených osob od začátku tohoto období do konce roku 2011 

(vyjma let 2007 a 2008) klesal s tím, že klesající tendence má postupně nižší sklon a od roku 

2010 je diference počtu usmrcených s předchozím rokem nižší. Vývoj počtu těžce zraněných 

osob v daném období má do roku 2010 klesající tendenci, od roku 2011 se tento počet zvýšil. 

Vývoj počtu lehce zraněných má obdobnou tendenci jako vývoj počtu usmrcených s tím, že je 

tento počet samozřejmě vyšší. [6] 
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Obr. 2 – Vývoj počtu usmrcených a zraněných při DN na pozemních komunikacích ČR [6]. 

Fig. 2 – Trend in the number of killed and injured road users in the Czech Republic [6]. 

2.3 Příčiny nehod 

Dle policie mezi 10 nejčetnějších příčin dopravních nehod na pozemních komunikacích 

ČR, způsobených řidiči motorových vozidel v roce 2011, patří (viz následující graf) plné 

nevěnování se řidiče řízení, nesprávné otáčení nebo couvání, nedodržení bezpečné vzdálenosti 

za vozidlem, nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch 

apod.), jiný druh nesprávné jízdy, nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu 

vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka vozovky apod.), nezvládnutí řízení vozidla, nedání 

přednosti upravené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“, vjetí do protisměru a vyhýbání 

bez dostatečného bočního odstupu, přičemž nejčastěji vznikla dopravní nehoda tím, že se řidič 

plně nevěnoval řízení vozidla. [6] 
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Obr. 3 – 10 nejčetnějších příčin DN řidičů motorových vozidel v roce 2011 [6]. 

Fig. 3 – The ten most frequent causes of accidents of drivers of motor vehicles in 2011 [6]. 

Na následující tabulce je zobrazeno srovnání vývoje počtu 10 nejčetnějších příčin 

dopravních nehod za jedenáct měsíců roku 2011 a 2012. Většinou se četnost těchto deseti 

příčin v roce 2012, resp. za jedenáct měsíců tohoto roku, zvýšila a pokles byl zaznamenán 

pouze u nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.), 

nezvládnutí řízení vozidla a nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky, 

na což mohl mít vliv např. rostoucí počet vozidel s integrovanými systémy aktivní 

bezpečnosti a větším počtem těchto systémů. [6] 

Tab. 1 – Srovnání vývoje 10 nejčetnějších příčin DN v prvních 11 měsících 2011 a 2012 [6]. 

Tab. 1 – Comparison of the trend of the 10 most frequent causes of accidents in the first 11 

months of 2011 and 2012 [6]. 

Příčina DN způsobená řidičem motorového vozidla 

Počet DN 

11/2011 11/2012 Rozdíl 

Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 11941 12533 592 

Nesprávné otáčení nebo couvání 5252 5411 159 

Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 5221 5896 675 

Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 4941 4443 -498 

Jiný druh nesprávné jízdy 4555 4907 352 

Nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 3867 3865 -2 

Nezvládnutí řízení vozidla 3350 2928 -422 

Nedání přednosti upravené dopravní značkou "Dej přednost v jízdě!" 3165 3301 136 
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Vjetí do protisměru 2104 2158 54 

Vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu 1849 2025 176 

2.3.1 Charakteristika nehod z důvodu nedodržení bezpečné vzdálenosti 

V období mezi rokem 2003 a listopadem roku 2012 se dle policie v důsledku 

nedodržení bezpečné vzdálenosti přihodilo na území České republiky celkem 201 826 

dopravních nehod (viz následující graf), což představuje průměrně 20 352 dopravních nehod 

ročně. V roce 2009 počet těchto nehod výrazně klesl, konkrétně na 6 198 nehod. Na tento 

výrazný pokles měla pravděpodobně největší vliv změna v legislativě, kde byla pro hlášení 

policii navýšena výše škody na zúčastněném vozidle a v něm přepravovaných věcech, 

způsobená při nehodě, na 100 000 Kč. [6] 

 

Obr. 4 – Vývoj počtu DN způsobených nedodržením bezpečné vzdálenosti za vozidlem [6]. 

Fig. 4 – The trend of traffic accidents caused by violation of safe distance behind 

the vehicle [6]. 
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to za podmínek, kde nehoda byla zaviněna řidičem motorového vozidla, jedná se o střet s 

jedoucím nekolejovým vozidlem, o střet zezadu a hlavní příčina nehody bylo nedodržení 

bezpečné vzdálenosti za vozidlem. [6] 

Na následujícím grafu jsou znázorněny povětrnostní podmínky, které panovaly při 

dopravních nehodách způsobených nedodržením bezpečné vzdálenosti za vozidlem. Přibližně 
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povětrnostních podmínek, 349 nehod z této příčiny se stalo za deště, 163 nehod za slabého 

deště nebo na jeho počátku atd. [6] 
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Obr. 5 – Povětrnostní podmínky při DN způsobených nedodržením bezp. vzdálenosti [6]. 

Fig. 5 – Weather conditions during accidents caused by violation of safe distance [6]. 

Na následujícím grafu je znázorněno, jaká byla viditelnost při dopravních nehodách 

způsobených nedodržením bezpečné vzdálenosti za vozidlem. Přibližně 80 % nehod 

vzniklých z této příčiny, tj. 4492 nehod, se přihodilo ve dne za viditelnosti neztížené 

povětrnostních podmínek, 521 nehod z této příčiny se stalo v noci na pozemní komunikaci 

s veřejným osvětlením za viditelnosti nezhoršené vlivem povětrnostních podmínek, 325 

nehod ve dne za zhoršené viditelnosti vlivem povětrnostních podmínek atd. [6] 

 

Obr. 6 – Viditelnost při DN způsobených nedodržením bezpečné vzdálenosti [6]. 

Fig. 6 – Visibility during accidents caused by violation of safe distance [6]. 
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Na následujícím grafu jsou znázorněny druhy pozemních komunikací, na kterých se 

přihodily dopravní nehody způsobené nedodržením bezpečné vzdálenosti za vozidlem. 

Přibližně 40 % nehod vzniklých z této příčiny, tj. 2287 nehod, se přihodilo na sledované 

komunikaci ve vybraných městech, 1196 nehod z této příčiny se stalo na silnici první třídy, 

630 nehod na místní komunikaci, 619 nehod na křižovatce ve vybraných městech, 538 nehod 

na silnici první třídy atd. [6] 

 

Obr. 7 – Druh pozemní komunikace u DN způsobených nedodržením bezp. vzdálenosti [6]. 

Fig. 7 – Road type of accidents caused by violation of safe distance [6]. 

3 DEFINICE A CHARAKTERISTIKA „BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI“ 

3.1 Definice bezpečné vzdálenosti 

V legislativě České republiky, resp. v zákoně č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve 

znění pozdějších předpisů, je v § 19 definována bezpečná vzdálenost mezi vozidly násle-

dovně [7]: 

(1)  „Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou 

bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení 

rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.“ [7] 

3.2 Charakteristika bezpečné vzdálenosti 

Aby bylo přispěno k bezpečné jízdě, je nutné, aby měla vozidla jedoucí za sebou 

určitý odstup – bezpečnou vzdálenost b. Velikost bezpečné vzdálenosti je omezena tím, aby 

při náhlém zastavení prvního vozidla za ním jedoucí vozidlo bezpečně zastavilo. Z pohledu 

plynulosti silničního provozu lze za náhlé zastavení považovat brzdění s maximálním adhezně 

a konstrukčně dosažitelným zpomalením daného vozidla do zastavení. V případě situace, kdy 

druhé vozidlo předjelo první vozidlo, zařadilo se před něj a zároveň dodrželo bezpečnou 

vzdálenost, neměl by být předjetý řidič nucen k vyššímu zpomalení než pro jeho vozidlo 

předpisem předepsané. [2] 
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Vzorec pro výpočet bezpečné vzdálenosti mezi dvěma vozidly s rozdílným 

zpomalením a rozdílnou rychlostí je následující [2]: 
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kde: 

b……………………………. bezpečná vzdálenost mezi dvěma vozidly [m], 

v1…………………………... rychlost prvního vozidla [m/s], 

v2…………………………... rychlost druhého vozidla [m/s], 

tr2………………….………..reakční doba řidiče druhého vozidla [s], 

a1…………….…………….. zpomalení prvního vozidla [m/s2], 

a2……………….………….. zpomalení druhého vozidla [m/s2]. 

 

Uvažujeme-li reakční dobu řidiče jednu vteřinu, resp. „dvousekundové pravidlo“, je 

ujetá vzdálenost vozidla při dané rychlosti následující [2]: 

Tab. 2 – Vzdálenost ujetá vozidlem za 1 nebo 2 vteřiny při dané rychlosti. 

Tab. 2 – Distance traveled by vehicle during 1 or 2 seconds at a given speed. 

Rychlost [km/h] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Vzdálenost ujetá  

za 1 sekundu [m] 3 6 8 11 14 17 19 22 25 28 31 33 36 

Vzdálenost ujetá  

za 2 sekundy [m] 6 12 16 22 28 34 38 44 50 56 62 66 72 

Schéma pro odvození bezpečné podélné vzdálenosti mezi dvěma vozidly je uvedeno 

na následujícím obrázku. 

 

Obr. 8 – Schéma odvození podélné bezpečné vzdálenosti mezi dvěma vozidly [2]. 

Fig. 8 – Scheme of derivation of longitudinal safe distance between two vehicles [2]. 
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Je třeba si uvědomit, že se délka reakční doby liší v závislosti hustotě silničního 

provozu. V případě, že je v2 > v1 a a2 > a1, je nutné ještě zkoumat, zda nedojde ke střetu 

během brzdění i při splnění výše uvedené podmínky. [2] 

4 ANALÝZA DODRŽOVÁNÍ PODÉLNÉ BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI 

4.1 Postup měření 

Měření bylo provedeno na dálnici D1 směrem na Bratislavu, v oblasti Brno – Slatina. 

Při měření byli z mostu natáčeni řidiči motorových vozidel tak, aby nebyli ovlivněni při své 

činnosti a chování a nebyly tím zkresleny záznamy. Z toho důvodu byly videokamery 

zamaskovány a schovány za zábradlím tak, aby nemohly být řidiči zpozorovány. 

Videozáznamy byly pořizovány digitální videokamerou Canon HF10 v rozlišení 812 x 1440 

pixelů při frekvenci snímkování fps 25 snímků za sekundu. 

 

Obr. 9 – Stanice videokamery. 

Fig. 9 – Camcorder station. 

Před započetím videozáznamu byly za pomoci měřičského kolečka zaměřeny 

vzdálenosti mezi směrovými sloupky dálnice a přerušovaným vodicím proužkem oddělujícím 

jízdní pruhy v příslušném jízdním pásu dálnice. Tyto zaměřené hodnoty byly poté vloženy do 

videozáznamu pro následnou analýzu. Aby nedocházelo k systematickému zkreslování 

hodnot vlivem výšky vozidla, byly v případě slunečného počasí jednotlivé vzdálenosti od 

příslušné části vozidla odečítány od hranice stínu vozidla. 

Při analýze jednotlivých snímků byla zaznamenávána následující data o kolonách: 

 druh jízdního pruhu jedoucího vozidla v koloně (hodnoty: levý, pravý), 

 druh vozidla jedoucího v koloně (hodnoty: osobní, dodávkové, nákladní bez nebo 

včetně přívěsu, tahač s návěsem), 

 koeficient snímkování stanovený dle snímkovací frekvence pořizovaného 

videozáznamu (hodnoty: 0,04), 

 čas přední části vozidla na začátku úseku (hodnoty: číslo snímku příslušného 

videozáznamu), 

 čas zadní části vozidla na začátku úseku (hodnoty: číslo snímku příslušného 

videozáznamu), 
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 čas zadní části vozidla na konci úseku (hodnoty: číslo snímku příslušného 

videozáznamu), 

 délka měřeného úseku (hodnoty: příslušná vzdálenost v metrech). 

Z těchto proměnných hodnot byla následně vypočítána průměrná rychlost vozidla a 

průměrná vzdálenost mezi vozidly na měřeném úseku. 

Jako vozidla jedoucí v koloně byla brána vozidla s rozestupem menším než 75 metrů. 

V následujících tabulkách jsou zobrazeny výsledné hodnoty provedeného měření, přičemž 

hodnoty průměrné rychlosti a vzdálenosti mezi vozidly v koloně na daném úseku mohou 

kolísat maximálně o cca 5 %. 

4.2 Měření podélné vzdálenosti mezi vozidly dne 17.10.2011 

Měření bylo provedeno v pondělí 17.10.2011 od 14:00 do 15:30 hod., kdy byla v dané 

oblasti venkovní teplota 11 °C, jasno, bez srážek, vlhkost 35 %, rychlost větru 4 m/s, povrch 

dálnice byl suchý. 

Průměrná rychlost vozidel na měřeném úseku v levém jízdním pruhu dálnice D1 byla 

v průměru přibližně 121 km/h, přičemž průměr u všech kategorií vozidel měl podobnou 

hodnotu. Nejvyšší průměrnou vzdálenost za vozidlem měli v průměru řidiči osobních vozidel, 

a to přibližně 27 metrů. Řidiči dodávkových vozidel potom drželi tuto vzdálenost o 5 metrů 

kratší, tj. 22 metrů. Tato vzdálenost u nákladních vozidel byla v průměru pouze 15 metrů. To 

bylo dáno snahou řidičů o rychlé předjetí pomaleji jedoucích vozidel a těsné zařazení za 

vozidlo již jedoucí v levém jízdním pruhu tak, aby řidič nákladního vozidla dlouho 

neblokoval levý jízdní pruh dálnice. 

Tab. 3 – Naměřené hodnoty v levém jízdním pruhu dálnice D1 ve směru na Bratislavu. 

Tab. 3 – The measured values in the left lane of highway D1 in direction to Bratislava. 

Kategorie vozidla Počet 

vozidel 

Průměrná rychlost vozidla 

na daném úseku 

Průměrná vzdálenost mezi 

vozidly na daném úseku 

Osobní 400 121 km/h 27 m 

Dodávkové 59 122 km/h 22 m 

Nákladní 8 122 km/h 15 m 

Situace v pravém jízdním pruhu z pohledu dodržování bezpečné vzdálenosti mezi 

vozidly byla výrazně lepší (viz následující tabulka). Průměrná rychlost vozidel zde byla 

v průměru o 29 km/h nižší, tj. 92 km/h. Největší vzdálenost za vozidlem dodržovali řidiči 

kamionů s návěsem, a to 36 metrů. U ostatních kategorií tato hodnota byla poměrně 

vyrovnaná kolem hodnoty 29 metrů, přičemž nejkratší průměrná vzdálenost za vozidlem byla 

opět zaznamenána u řidičů dodávkových vozidel, a to 28 metrů. 
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Tab. 4 – Naměřené hodnoty v pravém jízdním pruhu dálnice D1 ve směru na Bratislavu. 

Tab. 4 – The measured values in the right lane of highway D1 in direction to Bratislava. 

Kategorie vozidla Počet 

vozidel 

Průměrná rychlost vozidla 

na daném úseku 

Průměrná vzdálenost mezi 

vozidly na daném úseku 

Osobní 124 99 km/h 30 m 

Dodávkové 44 100 km/h 28 m 

Nákladní 69 85 km/h 29 m 

Tahače s návěsem 73 83 km/h 36 m 

4.3 Měření podélné vzdálenosti mezi vozidly ve dne 11.12.2012 

Toto měření proběhlo v úterý dne 11.12.2012 od 14:00 do 15:00 hod., kdy byla v dané 

oblasti venkovní teplota – 3 °C, převážně zataženo, mírné sněžení, vlhkost 77 %, rychlost 

větru 4 m/s, povrch dálnice byl mokrý. 

Jak je vidět v následující tabulce, průměrná rychlost osobních motorových vozidel na 

měřeném úseku v levém jízdním pruhu dálnice D1 byla v průměru přibližně 129 km/h, u 

dodávkových osobních vozidel přibližně o 1 km/h nižší. Nejvyšší průměrnou podélnou 

vzdálenost za jedoucím vozidlem měli řidiči osobních vozidel, a to v průměru přibližně 

30 metrů. Řidiči dodávkových vozidel měli tuto vzdálenost v průměru o 1 metr kratší. 

Tab. 5 – Naměřené hodnoty v levém jízdním pruhu dálnice D1 ve směru na Bratislavu. 

Tab. 5 – The measured values in the left lane of highway D1 in direction to Bratislava. 

Kategorie vozidla Počet 

vozidel 

Průměrná rychlost vozidla 

na daném úseku 

Průměrná vzdálenost mezi 

vozidly na daném úseku 

Osobní 330 129 km/h 30 m 

Dodávkové 39 128 km/h 29 m 

Situace v pravém jízdním pruhu z pohledu dodržování bezpečné vzdálenosti mezi 

vozidly byla poněkud lepší (viz následující tabulka). Průměrná rychlost vozidel zde byla 

přibližně o 25 km/h nižší. Největší vzdálenost za vozidlem udržovali řidiči tahačů s návěsem, 

a to v průměru 37 metrů. U ostatních kategorií tato hodnota byla v podobná, přičemž nejkratší 

průměrná vzdálenost za vozidlem byla v průměru zaznamenána opět u řidičů dodávkových 

vozidel, a to 35 metrů. 
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Tab. 6 – Naměřené hodnoty v pravém jízdním pruhu dálnice D1 ve směru na Bratislavu. 

Tab. 6 – The measured values in the right lane of highway D1 in direction to Bratislava. 

Kategorie vozidla Počet 

vozidel 

Průměrná rychlost vozidla 

na daném úseku 

Průměrná vzdálenost mezi 

vozidly na daném úseku 

Osobní 118 105 km/h 36 m 

Dodávkové 50 105 km/h 35 m 

Nákladní 47 91 km/h 36 m 

Tahače s návěsem 58 92 km/h 37 m 

4.4 Srovnání měření a zjištěné poznatky 

Výsledky měření ze dne 17.10.2011 (11 °C, jasno, bez srážek, vlhkost 35 %, rychlost 

větru 4 m/s, suchý povrch dálnice) a 11.12.2012 (– 3 °C, převážně zataženo, mírné sněžení, 

vlhkost 77 %, rychlost větru 4 m/s, mokrý povrch dálnice) mezi 14:00 a 15:30 jsou porovnány 

v následujících dvou tabulkách, v tabulce č. 7 pro levý jízdní pruh a v tabulce č. 8 pro pravý 

jízdní pruh dálnice D1 ve směru na Bratislavu. 

V následující tabulce je vidět, že v obou dnech měření, s rozdílnými povětrnostními 

podmínkami, v levém jízdním pruhu dálnice D1, na měřeném úseku v průměru udržovali 

řidiči dodávkových vozidel kratší průměrnou vzdálenost za vozidlem než řidiči osobních 

vozidel, avšak v druhém měření v zimním období dne 11.12.2012 byl tento rozdíl minimální a 

řidiči dodávkových vozidel neudržovali výrazně kratší vzdálenost za vozidlem. Průměrné 

rychlosti na měřeném úseku byly v obou měřeních mezi osobními a dodávkovými vozidly 

srovnatelné, avšak při zhoršených povětrnostních podmínkách jeli řidiči osobních i 

dodávkových vozidel paradoxně rychleji přibližně o 7 km/h, a to těsně pod hranicí maximální 

povolené rychlosti. 

Tab. 7 – Porovnání naměřených hodnot z levého jízdního pruhu dálnice D1. 

Tab. 7 – Comparison of the measured values in the left lane of highway D1. 

Kategorie 

vozidla 

Počet vozidel Průměrná rychlost 

vozidla na daném 

úseku 

Průměrná vzdálenost 

mezi vozidly na daném 

úseku 

17.10.2011 11.12.2012 17.10.2011 11.12.2012 17.10.2011 11.12.2012 

Osobní 400 330 121 km/h 129 km/h 27 m 30 m 

Dodávkové 59 39 122 km/h 128 km/h 22 m 29 m 

V následující tabulce je vidět, že v obou dnech měření, s rozdílnými povětrnostními 

podmínkami, v pravém jízdním pruhu dálnice D1, na měřeném úseku v průměru udržovali 

řidiči dodávkových vozidel nejkratší průměrnou vzdálenost za vozidlem. Naopak nejdelší 

řidiči tahačů s návěsem. Průměrné rychlosti na měřeném úseku byly při zhoršených 

povětrnostních podmínkách u všech měřených kategorií v průměru paradoxně vyšší. 
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Tab. 8 – Porovnání naměřených hodnot z pravého jízdního pruhu dálnice D1. 

Tab. 8 – Comparison of the measured values in the right lane of highway D1. 

Kategorie 

vozidla 

Počet vozidel Průměrná rychlost 

vozidla na daném úseku 

Průměrná vzdálenost 

mezi vozidly na daném 

úseku 

17.10.2011 11.12.2012 17.10.2011 11.12.2012 17.10.2011 11.12.2012 

Osobní 124 118 99 km/h 105 km/h 30 m 36 m 

Dodávkové 44 50 100 km/h 105 km/h 28 m 35 m 

Nákladní 69 47 85 km/h 91 km/h 29 m 36 m 

Tahače  

s návěsem 

73 58 83 km/h 92 km/h 36 m 37 m 

Uvažovali bychom-li reakční dobu řidiče v časové délce 1 sekunda jako bezpečnou 

vzdálenost, tak by dle tabulky č. 2 při průměrech naměřených průměrných rychlostí vozidel v 

levém jízdním pruhu (viz tabulka č. 7) tato podmínka nebyla splněna u žádné kategorie 

vozidel. V pravém jízdním pruhu (viz tabulka č. 8) by tato podmínka byla splněna u průměrů 

všech kategorií s tím, že v kategorii dodávkových vozidel by byla tato vzdálenost při měření 

dne 17.10.2011 dodržena nejnižší možná.  

Z pohledu bezpečnosti silničního provozu se často hovoří o tzv. „dvousekundovém 

pravidlu“ čili čase alespoň 2 sekundy, který představuje bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. 

4.5 Zaznamenané kritické situace na fotografiích 

Souvislá doba natáčení jednoho směru byla přibližně hodinu a půl, v zimním období hodinu. I 

při tak poměrně krátké době se projevily některé často se opakující nedostatky a zvyklosti 

řidičů. Většina ze sledovaných řidičů vozidel nedodržovala bezpečnou vzdálenost, která by 

měla být např. při 130 km/h cca 72 m (v případě tzv. „dvousekundového“ pravidla). Několik 

řidičů se dokonce přiblížilo až na vzdálenost jednotek metrů, jak je patrné z následujících 

obrázků (za dobrých podmínek obr. 10, za stižených podmínek obr. 11). Při 130 km/h ujede 

vůz vzdálenost 10 m za necelé 0,3 s, což je hluboce pod obvyklou reakční dobou řidiče.  
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  Obr. 10: Rychlost 130 km/h, vzdálenost 7 m.     Obr. 11: Rychlost 98 km/h, vzdálenost 6 m. 

       Fig. 10: Speed 130 km/h, distance 7 m.           Fig. 11: Speed 98 km/h, distance 6 m. 

Častou skupinou řidičů, která porušuje bezpečnou vzdálenost, jsou řidiči užitkových vozidel 

do 3,5 t. I zde bylo několik případů, kde vzdálenost mezi vozidly byla menší než 10 m (za 

dobrých podmínek obr. 12, za stižených podmínek obr. 13). 

  

 

Obr. 12: Rychlost 121 km/h, vzdálenost 7 m.     Obr. 13: Rychlost 117 km/h, vzdálenost 6 m. 

     Fig. 12: Speed 121 km/h, distance 7 m.           Fig. 13: Speed 117 km/h, distance 6 m. 

Také u řidičů nákladní vozidel docházelo k porušování bezpečné vzdálenosti (za dobrých 

podmínek obr. 14, za stižených podmínek obr. 15). U těchto vozidel byla sice rychlost kolem 

80 až 90 km/h, ale plně naložené nákladní vozidlo má horší zpomalovací možnosti než 

vozidla osobní. 
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Obr. 14:  Rychlost 85 km/h, vzdálenost 12 m.    Obr. 15: Rychlost 90 km/h, vzdálenost 15 m. 

    Fig. 14:  Speed 85 km/h, distance 12 m.           Fig. 15: Speed 90 km/h, distance 15 m. 

5 ZÁVĚR 

Nejrizikovější faktor dopravního systému, který má výrazný vliv na dopravní 

nehodovost, dle statistik dopravní nehodovosti představuje účastník silničního provozu (řidič, 

chodec, apod.), a to podíl cca 93 % na vznik dopravních nehod na pozemních komunikacích. 

S rozvojem vědy a techniky postupně přibývá ve vozidlech množství nových asistenčních 

systémů, které mají za úkol mj. pomáhat řidiči v jízdě za druhým vozidlem (systém 

automatického brzdění, adaptivní tempomat atd.) tak, aby nevznikla dopravní nehoda. 

Z provedených videozáznamů vyplývá, že významný podíl řidičů nedodržuje nejen 

„dvousekundové“ pravidlo bezpečné vzdálenosti, ale často ani nejmenší podélnou vzdálenost 

v délce obvyklé reakční doby a neuvědomují si riziko takového chování. Ze záznamů je také 

zřejmý paradoxní jev, kdy řidiči za zhoršených povětrnostních podmínek měli vyšší 

průměrnou rychlost v měřeném úseku, ovšem vzdálenost mezi vozidly udržovali větší, než za 

dobrých podmínek. To může souviset s menší hustotou provozu v době zimního měření. Dále 

se ukázalo, že nejen běžní řidiči nedodržují bezpečný odstup, ale také profesionální řidiči, 

zejména co se týče menších užitkových vozidel. Naopak řidiči nákladních vozidel v pravém 

pruhu se snažili udržovat mezi sebou dostatečný odstup, pokud jim ovšem nezkrátilo tuto 

vzdálenost vozidlo přijíždějící z pravého pruhu. 

Ve statistikách dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR se ukazuje, že 

„nevěnování pozornosti řízení“ a „nedodržování bezpečné vzdálenosti“ jedny z nejčastějších 

příčin dopravních nehod. 
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SVĚTELNÉ VLASTNOSTI VYBRANÝCH REFLEXNÍCH PRVKŮ 
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ABSTRAKT: 

Článek je souhrnem dílčí části projektu specifického výzkumu, prováděného na ÚSI VUT v 

Brně za účelem ověření světelných vlastností vybraných reflexních a fluorescenčních 

materiálů a jejich porovnání s vlastnostmi, získanými u běžných oděvních materiálů na 

českém trhu. Článek shrnuje výsledky laboratorních měření vybraných světelných vlastností 

na sérii vzorků, zahrnující reflexní materiály používané v oděvním průmyslu, na výstražných 

oděvech, na různých propagačních předmětech a současně nejpoužívanější materiály a barvy 

pro svrchní oděvy. V rámci laboratorního měření bylo provedeno, mimo jiného, měření 

difuzní a zrcadlové složky odraženého světla, která je důležitá pro viditelnost těchto prvků. V 

návaznosti na toto měření budou následně provedena praktická měření za různých světelných 

podmínek. Snahou výzkumu je ukázat zásadní rozdíl ve viditelnosti běžného oděvu chodce za 

snížené viditelnosti v porovnání s oděvem, opatřeným reflexními materiály a nalézt závislost 

mezi laboratorními výsledky a skutečným subjektivním vnímáním těchto povrchů za reálného 

provozu. Výsledkem projektu po jeho dokončení by mělo být zejména doporučení pro výběr a 

umisťování reflexních prvků na chodce, pohybující se za snížené viditelnosti po vozovce, a to 

jak z hlediska barvy a velikosti, tak z hlediska umístění pro jeho co nejlepší viditelnost. 

ABSTRACT: 

The article is a summary of the partial specific research project, conducted at the IFE BUT in 

order to verify properties of selected light reflective and fluorescent materials and their 

properties compared with those obtained with conventional clothing materials on the Czech 

market. This article summarizes the results of laboratory measurements of selected attributes 

of light on a series of samples, including reflective materials used in the clothing industry, 

warning garments for various promotional articles, while the most commonly used materials 

and colors for outerwear. The laboratory measurements were carried out, among other 

things, measurement of diffuse and specular components, which is important for the visibility 

of these elements. Following this measurement will be carried out practical measurements 

under different lighting conditions. The aim of the research is to show the fundamental 

difference in visibility casual dress walkers in poor visibility compared to clothing, fitted with 

reflective materials. The result of the project after its completion, it should be 

recommendations for the selection and placement of reflective elements for pedestrians, 
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moving in poor visibility over the road, both in terms of color and size, and in terms of the 

location to the best possible visibility. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

reflexní prvek, retroreflektivita, chodec, oblečení, viditelnost 

KEYWORDS: 

retroreflectivity, high visibility, pedestrian, clothes, viditelnost  

1 ÚVOD 

Tento článek se zabývá výsledky specifického výzkumu, provedeného na Ústavu 

soudního inženýrství VUT v Brně, zaměřeného na stanovení některých optických vlastností 

reflexních, fluorescenčních a vybraných textilních materiálů.  

Současný stav v oblasti používání reflexních prvků je velmi neuspokojivý. Reflexní 

prvky jsou užívány jen ve velmi omezeném množství, jsou brány spíše jako součást oblečení 

od výrobce, než vyhledávaný bezpečnostní prvek. Někteří lidé je sice již záměrně 

vyhledávají, jiní je však považují za zbytečné. Reflexní materiály však dokáží chodce v 

silničním provozu několikanásobně zviditelnit, a tím ho ochránit před potenciálním 

nebezpečím. Při nehodách mimo obec bylo například v roce 2010 usmrceno 54 chodců (o 7 

osob více), z toho 39 chodců při nehodách v noční době (tj. přes 72%!!!) – převážně na 

silnicích I. a II. třídy (27, resp. 8 usmrcených chodců), ale také na dálnicích (2 usmrcení – 

především se jednalo o řidiče při opravě vozidel apod.). 

2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

V současné době jsou nejpoužívanější dva druhy materiálů, které zviditelňují chodce či 

cyklisty. Vedle reflexních materiálů jsou to i takzvané fluorescenční barvy, což jsou barvy 

sytě žluté, oranžové či zelené, koncipované především jako vesty nebo bundy. Tyto 

fluorescenční barvy vytváří dobrý kontrast proti okolí, kde se běžně nevyskytují, a jsou tedy 

dobře vidět za denního světla. Avšak v noci a za snížené viditelnosti jsou prakticky 

neviditelné. A právě v těchto situacích se osvědčují reflexní materiály, které fungují na 

principu odrazu světla (tedy vrací co největší podíl dopadajícího světla zpátky ke zdroji). 

Množství odraženého světla je závislé mj. na intenzitě světla a druhu světelného zdroje. Dle 

dosavadního poznání postačuje zhruba pěticentimetrový proužek reflexního materiálu, aby 

chodce výrazným způsobem zviditelnil. S kvalitním reflexním materiálem má řidič šanci 

rozpoznat chodce na podstatně větší vzdálenost před vozidlem a má tedy více času 

přizpůsobit svou jízdu konkrétním podmínkám.  

Je obecně známo, že různé druhy běžně užívaných barev oblečení jsou za snížené 

viditelnosti velmi špatně viditelné a je doporučeno užívat reflexních prvků, které zvýší 

viditelnost chodce (cyklisty). Není však řešeno, jak jsou jednotlivé druhy reflexních materiálů 

viditelné, tedy jaká je jejich retroreflexivita, resp. na jakou vzdálenost je řidič schopen objekt 

označený takovýmto materiálem registrovat. Dále doposud nebyl kvantitativně stanoven 

rozdíl mezi homologovanými a nehomologovanými reflexními prvky.  

Dalším problémem současné doby je skutečnost, že v české legislativě není zakotveno 

povinné užití reflexních materiálů chodci a cyklisty v noci, popř. za jinak snížené viditelnosti, 

jako je tomu v jiných zemích (např. Slovenská republika). Oproti tomu je již zavedena 

povinnost motoristům mít v automobilu reflexní vestu a tuto v případě pohybu po vozovce 
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mimo vozidlo v určitých případech použít. Přitom pravděpodobnost nečekaného pohybu 

řidiče mimo vozidlo je podstatně nižší, než pravděpodobnost pohybu chodce či cyklisty (často 

neosvětleného) po neosvětlené vozovce v noci. 

Tímto výzkumem se částečně zabývá národní organizace BESIP, se kterou byla v rámci 

tohoto projektu navázána blízká spolupráce. Z výsledků organizace BESIP se můžeme 

například dozvědět dohled na chodce v různých barvách oblečení. Pouze rozlišení barev 

oblečení, respektive barevných odstínů však nemá pro naše účely dostatečnou vypovídací 

hodnotu. Skutečná vzdálenost, na kterou je objekt vidět závisí také na druhu použité barvy a 

podkladovém materiálu. I přesto je např. z následujícího obrázku zřejmé, že reflexní materiál 

je v noci vidět na cca 4x větší vzdálenost než bílé oblečení a na více než 10x větší vzdálenost 

než oblečení modré. Při rychlosti 90km/h potřebuje řidič nejméně 25 metrů (1 sekundu) na to, 

aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Po 1s začne zpomalovat, 

nebo zahájí vyhýbací manévr. Z obrázku 1 je tedy zřejmé, že na chodce v modrém či 

červeném oblečení by ani nestihl zareagovat a už by se dostal na jeho úroveň. Ve zdroji, ze 

kterého pochází tento obrázek, opět není řešeno, jaká byla barva testovaného reflexního 

prvku, zda byl homologovaný, nebo ne a jaké byly povětrnostní podmínky.  

 

 

Obr. 1 – Viditelnost chodců podle barvy oblečení [3] 

Fig. 1 – Pedestrians visibility by clothes color 

3 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Reflexní vesta se z pravidla skládá ze dvou materiálů, kterými jsou úplet a odrazný 

prvek. Každý z materiálů plní na vestě jinou funkci, a tudíž je nezbytné, k nim přistupovat při 

jejich hodnocení odlišně.  
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Obr. 2 – Vzorkovník reflexních barev. [1] 

Fig. 2 – Reflective colors sampler. 

 

Úplet je většinou tvořen tkaninou výrazné barvy, jež se vyznačuje fluorescencí, tj. 

dějem, při kterém se krátkovlnné záření (UV, modrá barva, …) transformuje do oblasti záření 

s delšími vlnovými délkami (např. zelená nebo oranžová barva), 

 

 

Obr. 3 – Barevné spektrum světla. 

Fig. 3 – Color spectrum of light 

 

kde se přičte k odraženému světlu a vznikne tak dojem výrazné (reflexní, syté) barvy. Nutno 

však upozornit, že k uskutečnění tohoto jevu je zapotřebí, aby dopadající záření obsahovalo 

krátké vlnové délky, které budou transformovány na delší.  

 

 

Obr. 4 – Barevné spektrum normalizovaného denního světla CIE D65. 

Fig. 4 – Color spectrum of normalized daylight CIE D65 
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Tento děj se velmi výrazně projevuje při denním světle, neboť jeho spektrum je velmi 

bohaté na modré složky světla (Obr. 4). Naproti tomu při osvětlování umělým světlem, jenž 

se u venkovní osvětlovací soustavy realizuje v ČR převážně vysokotlakými sodíkovými 

výbojkami, se tento jev díky nízkému podílu modrých složek (Obr. 5) tak výrazně neuplatní. 

Proto má-li reflexní vesta dobře sloužit jako pasivní ochrana chodců v silničním provozu 

i v noci, musí být vybavena odraznými prvky, které odráží co nejvíce světla zpět ve směru 

dopadu, tj. nejlépe do oka přibližujícího se řidiče. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že 

úplet vesty hraje svou roli hlavně přes den a odrazné prvky v noci, resp. v situaci, kdy je 

chodec osvětlován světlomety k němu přijíždějícího dopravního prostředku. Z toho rovněž 

plynou i požadavky na jednotlivé prvky vest. 

 

Obr. 5 – Barevné spektrum vysokotlaké sodíkové výbojky. 

Fig. 5 – Color spectrum of high pressure sodium lamp.  

 

 Úplet by měl mít s ohledem na rozptýlenost denního světla vlastnosti difúzního 

materiálu, tj. materiálu, jenž bude všesměrově odrážet světlo nezávisle na úhlu jeho dopadu 

a měl by mít takovou barvu (viz předchozí text), aby ve spojitosti s okolím byl zajištěn pro 

osobu co nejlepší kontrast (tj. výrazné odlišení od okolí). 

 

Obr. 6 – Zrcadlový a difúzní odraz. 

Fig. 6 – Mirror and diffuse reflection. 

 Reflexní prvky, které jsou na vestě realizovány většinou formou pruhů, mají naopak 

plnit funkci jakéhosi zrcadla, tj. prvku, který nebude rozptylovat světlo, ale bude jej odrážet 

zpět směrem ke zdroji resp. k řidiči přibližujícího se dopravního prostředku. Takový odraz se 

v praxi realizuje většinou dvěma způsoby, a to soustavou rohových zrcadel (hranol nebo tři 

rovinná zrcadla upořádané tak že tvoří roh) nebo skupinou kulových zrcadel většinou 

realizovaných z mikroskopických kuliček (Obr. 7). 
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Obr. 7 – Povrch reflexních prvků. [2], [3] 

Fig. 7 – Reflective materials surface. 

4 MĚŘENÍ ODRAZIVOSTI 

Měření odrazivosti se provádělo na souboru vzorků, ve kterém byly obsaženy vybrané 

textilní, reflexní a fluorescenční materiály. Jedná se převážně o materiály běžně dostupné na 

českém trhu. V souboru jsou zahrnuty reflexní vesty (značkové i neznačkové), reflexní pásky 

a samolepky, čepice s reflexními prvky, reflexní přívěšky, ale také vzorky ryze textilní bez 

reflexních nebo fluorescenčních vlastností. Tyto vzorky byly získány především díky 

spolupráci s firmou Klimatex, a.s. a organizací BESIP. 

Z každého materiálu byl odebrán vzorek, čtverec o rozměrech 50x50 mm, který byl 

následně nalepen na kartonovou bílou destičku (Obr. 8).  

 

 

Obr. 8 – Vzorky materiálu připravené na měření. 

Fig. 8 – Materials samples prepared for measurement. 

 

Jelikož je zapotřebí u materiálů difúzních nebo reflexních vyhodnocovat míru 

odraženého světla, je třeba k tomu užít vhodnou měřící aparaturu. Tato měřící sestava by měla 

umět změřit difúzní a zrcadlovou složku materiálů. Těmto požadavkům vyhovuje i námi 

použitý spektrofotometr Konica Minolta CM-3600d, jehož vnitřní uspořádání je navrženo tak, 

aby bylo možné změřit oba požadované parametry. Při měření zrcadlového odrazu je 

prvořadé změřit odražené světlo zpět ke zdroji, proto by zdroj a senzor měly být co nejblíže u 

sebe. Výše zmiňovaný spektrofotometr toto realizuje soustavou optických prvků, pomocí 

kterých lze dosáhnout při měření zrcadlové složky odklonu od normály 8°. [4] 

 Přístroj nevyhodnocuje integrální odraznost, ale spektrální odraznost (ve viditelné 

oblasti) tj. míru odraženého světla na jednotlivých vlnových délkách od 360 nm do 740 nm 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 216 

s krokem po 10 nm. Výhoda spektrální odraznosti vůči integrální spočívá v nezávislosti na 

dopadajícím světle. 

Příklad: Bude-li na desku odrážející pouze červené světlo dopadat světlo modré, 

žádné se neodrazí a veškerá energie se pohltí. Integrální činitel odraznosti bude nulový. 

Bude-li naopak na tuto desku dopadat červené záření,odrazí se v ideálním případě všechno. 

Činitel odraznosti tedy bude pro červené světlo sto procent. 

Tímto způsobem můžeme hodnotit, zda ten či onen materiál bude dobře odrážet světlo 

z halogenových případně xenonových reflektorů. 

Měření probíhá srovnávací metodou, kdy testované vzorky jsou porovnávány 

s kalibrovaným vysoce odrazným materiálem bílé barvy, u kterého má výrobce měřicí 

aparatury přesně změřenu spektrální charakteristiku. Vzájemným srovnáním testovaného 

materiálu s tímto vzorkem lze pak stanovit jeho spektrální odraznost. 

Zajímavá skutečnost nastává při měření materiálů vykazujících fluorescenci. Aby se 

dala stanovit spektrální odraznost materiálu ve výše uvedeném rozsahu, je třeba testovaný 

vzorek osvětlovat širokospektrálním zdrojem světla. Díky přítomnosti krátkých vlnových 

délek v používaném světle, dochází u fluorescenčních materiálů k jeho převedení na světlo 

s delšími vlnovými délkami a materiál tak v určitých oblastech spektra vykazuje odraznost 

větší než 100 %, tj. že se na určitých vlnových délkách odrazí, resp. vyzáří, více světla, než 

kolik jej dopadlo. Jelikož je ale tento děj při vlastním měření závislý na spektru dopadajícího 

světla, je nutné, aby všechny vzorky, které chceme vzájemně porovnávat, byly osvětlované 

stejným druhem světla. Toho je docíleno výrobcem předepsanou kalibrací před každým 

měřením. Jedině tak lze získat relevantní data, použitelná pro další zpracování. 

V případě, kdy požadujeme změření spektrální charakteristiky bez projevu 

fluorescence, musíme k tomuto účelu použít monochromatický zdroj světla a testovat tak 

množství odraženého světla vyzářené na stejné vlnové délce jako je vlnová délka zdroje. 

 

Obr. 9 – Odezva na monochromatické záření 457 nm. 

Fig. 9 – Monochromatic radidation 457 nm response. 
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Obr. 10 – Spektrální odraznost pro širokospekrání a monochromatická světla. 

Fig. 10 – Spectral reflectance for broadspectral and monochromatic light. 

 

Pokud změříme i postranní vlnové délky, lze snadno odhalit fluorescenční vlastnost 

materiálu. Na obr. 9) je zobrazena odezva na monochromatické záření 457 nm, u které se 

v pásmu od 470 nm do 700 nm projevuje záření způsobené fluorescencí. Na obr. 10) jsou pro 

názornost zobrazeny spektrální průběhy téhož vzorku pro případy, kdy je uvažována 

fluorescenční složka a kdy je z průběhu vyloučena. 

 Pro vzájemné porovnávání vzorků a jejich hodnocení, je vhodné fluorescenční 

vlastnost do spektrální charakteristiky zahrnout, neboť se jedná o žádoucí stav. 

Budeme-li hodnotit vztah odrazného materiálu vůči druhu dopadajícího resp. 

odraženého světla, je výhodné tuto vzájemnou závislost vyjádřit integrálním činitelem odrazu 

ρ, který lze jednoduchým způsobem vypočítat z následujícího vztahu 
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5 VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Data z provedených laboratorních měření, která byla uskutečněna ve spolupráci s 

Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, byla byla zdrojem pro 

následující grafy hodnot odrazivosti jednotlivých prvků. 

Z následujícího grafu č. 1 je patrná závislost odrazivosti měřeného materiálu (včetně 

zrcadlové složky) na vlnové délce, tedy „chování“ ve viditelném spektru vlnových délek 

světelného spektra. Pro naměření hodnot pro graf 1 byla použita vesta Gardhard. Jedná se 

vestu v barevné kombinaci s podkladovou žlutou fluorescenční částí a reflexními pásy. Jak je 

z grafu patrné, v určitém barevném spektru fluorescenční materiál překoná svými vlastnostmi 

prvek reflexní. Avšak reflexní prvek se chová v celém světelném spektru stabilněji.  

 

 

Obr. 10 – Gardhard reflexní vesta. 

Fig. 10 – Gardhard high visibility vest. 

 

Grafy 2 a 3 již zobrazují kompletní průběhy hodnot odrazivosti měřených reflexních, 

fluorescenčních a oděvních materiálů. Graf č. 2 zobrazuje materiály, které svými vlastnostmi 

vybočovaly z normálního průběhu, tedy dosáhly velmi nízkých nebo vysokých hodnot popř. 

došlo k extrémním změnám v průběhu křivky. Na grafu č. 3 můžeme vidět „nejstabilnější“ 

průběhy měření. Tyto křivky náleží především reflexním prvkům. Jak je tedy zřejmé, reflexní 

prvky se v celém spektru chovají konstantě.  
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6 ZÁVĚR 

V rámci projektu bylo provedeno 154 laboratorních měření reflexních, fluorescenčních a 

oděvních materiálů různých barev a složení. Materiály byly získány mimo běžného nákupu 

také díky spolupráci s firmou Klimatex, a.s a organizací BESIP.  

Z výsledků měření vyplynulo, že ve viditelném spektru světla můžeme měřené prvky 

rozdělit do tří skupin podle jejich vlastností při měřeních. Do první skupiny řadíme prvky, 

jejichž průběh odrazivosti není ničím výrazný, tedy nedosahují extrémních hodnot. Do druhé 

skupiny patří naopak prvky, které vykazují extrémní minima či maxima, a tedy jsou v určitém 

spektru světa viditelné velmi dobře či naopak téměř neviditelné. Třetí skupinu můžeme 

označit pro nás jako nejdůležitější. Do této skupiny spadají především reflexní prvky.  Jak 

bylo výše zmíněno, jejich průběh je konstantní a chovají se téměř stejně za jakékoliv vlnové 

délky. 

Tato zjištění jsou velmi důležitá pro další výzkum a měření. Na jejich základě budou 

vybrány materiály a barvy s nejhorším průběhem a reflexní prvky, které při měření dopadly 

nejlépe a nejhůře. Materiály budou následně užity k externím měřením, na jejichž základě 

bychom rádi navrhli úpravu zákona o provozu na pozemních komunikacích, týkající se 

užívání reflexních prvků s cílem zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů na pozemních 

komunikacích a právní jistoty řidičů.   
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DIGITÁLNÍ TACHOGRAFY VE ZNALECKÉ PRAXI 

DIGITAL TACHOGRAPHS IN EXPERT PRACTICE 

Petr Zeman
39

 

ABSTRAKT: 

Zavedení digitálního tachografu sebou přineslo mnoho změn ve srovnání s doposud 

používaným analogovým tachografem. Legislativa řešící tuto problematiku je značně rozsáhlá 

a často novelizována. Stále se vyskytuje hrozba manipulačních přístrojů, které ovlivňují 

zaznamenaná uložená data a má negativní vliv na bezpečnost silničního provozu. Cílem této 

práce je podat ucelený přehled legislativy upravující problematiku digitálních tachografů, ve 

vztahu k zavedení a používání digitálních tachografů, povinností plynoucích s užíváním 

tachografů a funkčních požadavků na tachograf. Dále zpracovat přehled dat o provozu 

vozidla zaznamenávaných digitálními tachografy a analyzovat jejich dostupnost z hlediska 

oprávnění různých subjektů (řidič, dopravce, servis, policie, ostatní kontrolní orgány). 

Přínosem této práce je zpracované doporučení pro metodický postup znalce při analýze dat z 

digitálního tachografu. 

ABSTRACT: 

The introduction of digital tachographs has brought many changes compared to previously 

used analogue tachograph. Legislation addressing this issue is quite extensive and often 

amended. Ever-present threat of industrial equipment, which affect the observed, and the 

stored data has a negative impact on road safety. The aim of this paper is to present a 

comprehensive overview of legislation regulating the issue of digital tachographs in relation 

to the introduction and use of digital tachographs, with obligations to use a tachograph, 

tachograph functional requirements. Process further review of data on vehicle operation 

recorded with a digital tachograph and analyze their availability in terms of approval of the 

different actors (the driver, carrier, service, police, other supervisory authorities). 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Digitální tachograf, paměťová karta, zaznamenaná data, legislativa 

KEYWORDS: 

The digital tachograph, memory card, the recorded data, legislation 

1 ÚVOD 

Znalci z oboru dopravy se ve své praxi stále častěji setkává s digitálními tachografy, které 

postupně nahrazují analogové. Zavedení digitálního tachografu s sebou přineslo uživatelům 

tohoto zařízení mnohé změny, například nutnost dovybavit se novými přístroji na stahování 

digitálních dat a softwary pro vyhodnocení dat.  

Na druhé straně zavedení tohoto zařízení přináší mnoho výhod, jako například zefektivnění 

činnosti kontrolních pracovníků při práci s digitálními daty. Tyto skutečnosti mají pozitivní 

vliv na bezpečnost silničního provozu, neboť dochází k rychlejšímu odhalení řidičů a 
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dopravců porušujících platné zákony. Spolu s vývojem techniky a technologií přicházejí i 

nové hrozby podvodů ve formě různých manipulací se zařízením, které ovlivňují či odstraňují 

zaznamenaná data. Z tohoto důvodu je zapotřebí neustálá ostražitost za strany autorizovaných 

měřících středisek a kontrolních pracovníků, za účelem potlačení tohoto negativního jevu. Je 

nutné docílit té skutečnosti, aby znalci a ostatním kontrolním orgánům byla předkládána 

pravdivá data bez ohledu na to, zda byla stažena z karty řidiče, nebo jednotky ve vozidle. 

Další nezastupitelnou roli v otázce věrohodných dat zaujímají autorizovaná měřící střediska. 

Znalci se mohou blíže seznámit s vyvíjející se problematikou digitálního tachografu, 

například na odborných školeních, v článcích odborného tisku atd. Legislativa upravující 

problematiku digitálních tachografů je značně obsáhlá a často novelizovaná. 

Cílem disertační práce je vypracovat podrobný metodický postup pro práci s daty digitálního 

tachografu ve vztahu s novými právními předpisy a reálnými poznatky z praxe. Dále 

navrhnout rozsah a přesnost dat zaznamenávaných digitálním tachografem pro potřeby 

znalecké činnosti.  

 

Následující zákony a vyhlášky blíže upravují  problematiku digitálních tachografů: 

• Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v 

silniční dopravě. 

• Nařízení Komise (ES) č. 1360/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se posedmé 

přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady č.3821/85 (technické standardy DT). 

• Nařízení Komise (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté 

přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v 

silniční dopravě. 

• Směrnice Komise 2009/4/ES ze dne 23. ledna 2009 o protiopatřeních na předcházení a 

odhalování manipulace se záznamy tachografů, kterou se mění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady 

(EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v 

silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS a další. 

2 DATA ZÍSKANÁ Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU 

Záznamové zřízení musí být schopno dle Kapitoly 18 přílohy IB, nařízení Rady č. 3821/85 v 

případě potřeby stáhnout data z paměti údajů, nebo z karty řidiče na externí médium pro 

uložení dat prostřednictvím kalibračního nebo stahovacího konektoru. Záznamové zařízení 

před počátkem stahování dat aktualizuje údaje uložené na příslušné kartě. 

Dle nařízení Komise (EU) č. 1266/2009 se pod pojmem „stahování“ rozumí: kopírování, 

spolu s digitálním podpisem, části nebo úplné sady souborů s údaji uložených v paměti údajů 

vozidla nebo v paměti karty tachografu, u které jsou tyto údaje nezbytné ke zjištění souladu s 

ustanoveními nařízení (ES) č. 561/2006. 

Data se smí stáhnout na externí paměťové médium: 

• z jednotky ve vozidle zařízením schváleným pro stahování dat, 

• z karty pomocí zařízení, které je vybaveno kartovým rozhraním, 

• z karty prostřednictvím jednotky ve vozidle a zařízení používaným pro stahování dat 

připojeným k jednotce ve vozidle. 
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Obr. 1 Downloadkey II [6] 

Fig. 1 Downloadkey II [6] 

Z tachografu lze stahovat velmi podrobné údaje, které monitorují: 

• činnost řidičů uložených v celku ve vozidle (v rozsahu minimálně 365 pracovních dnů 

řidičů), 

• události a závady uložené v celku ve vozidle, 

• technické údaje, 

• překročení rychlosti, 

• průběh rychlosti v závislosti na čase. 

 

Z karty řidiče lze stahovat prostřednictvím tachografu nebo čtečky karet následující data: 

• činnost řidiče uložená na kartě řidiče (v rozsahu minimálně 28 pracovních dnů řidiče), 

• události a závady uložené na kartě řidiče. 

Data z tachografu karty řidiče lze stahovat při vložené kartě podniku, kontrolora a servisu. 

2.1 Data uložená na jednotlivých kartách 

2.1.1 Karta řidiče 

Karta řidiče identifikuje držitele karty fotografií, podpisem a dalšími osobními údaji. Tyto 

údaje jsou rovněž uloženy v paměti tachografu. Každý řidič vozidla s digitálním tachografem 

musí vlastnit a používat výhradně svoji kartu. Karta je nepřenosná. Na kartě jsou ukládaná 

data o režimu práce a odpočinku zaznamenaného ve vozidlech vybavených digitálním 

tachografem, které řidič užil nejméně za posledních 28 pracovních dní. Při vložení karty 

řidiče do digitálního tachografu dojde k automatickému načtení a uložení dat. K uvolnění 

karty z tachografu může dojít až po zastavení vozidla a uložení stanovených dat z tachografu 

na kartu. Platnost karty činí 5 let a to za předpokladu, že nedojde k vypršení platnosti 

řidičského průkazu, či vydání nového. 
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Obr. 2 Karta řidiče [2] 

Fig. 2 Driver card [2] 

2.1.2 Karta podniku 

Tato karta je vydána orgány členského státu vlastníkovi nebo provozovateli vozidla. Karta 

obsahuje identifikační údaje firmy a umožňuje odemčení dat v tachografu pro stahování, 

prohlížení na displeji a vytištění. Dále pomocí této karty lze data uzamknout proti 

neoprávněnému stahování. Podniková karta je přenosná, její používání je v kompetenci 

provozovatele vozidla. Při pořízení nového vozidla je třeba neodkladně použít podnikovou 

kartu, jelikož  data je možno podnikem stahovat od okamžiku přihlášení touto kartou.  

2.1.3 Karta dílny 

Dílenská karta je vydávána výrobcům tachografů, zkušebnám, opravnám a kalibračním 

střediskům, schvalovaným členským státem. Karta dílny identifikuje držitele karty a 

umožňuje zkoušení, kalibraci nebo stahování údajů v záznamovém zařízení. Karta dílny musí 

být schopna uložit osobní identifikační číslo (PIN-kód) a kryptografické klíče pro párování 

snímačů pohybu s celky ve vozidle. Platnost této karty je jeden rok. 

2.1.4 Kontrolní karta  

Tato karta je vydána dopravní policii, celní správě a dalším orgánům pověřených kontrolou 

pracovních režimů řidiče. Jsou na ní uložena identifikační data osoby, která je oprávněna 

provádět tuto kontrolu. Umožňuje přístup k datům uložených v paměti tachografu a kartě 

řidiče. Pomocí karty lze prohlížet data na displeji, načítat a tisknout. 

2.2 Data na jednotlivých druzích výtisků 

Digitální tachograf umožňuje vytisknout následující druhy výtisků: 

• aktivity karty řidiče (denní výtisk), 

• události/ poruchy karty řidiče, 

• aktivity řidiče vozidla (denní výtisk), 

• události/ poruchy vozidla, 

• technické údaje, 

• překročení rychlosti, 

• rychlostní profily a frekvence otáček. 
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Obr. 3 Rozbor denního výtisku- aktivity řidiče [8] 

Obr. 3 Analysis-  driver activities [8] 

 

1 Datum a čas výtisku v čase UTC 

2 Druh výtisku 

3 Údaje o držiteli vložené karty tachografu 

4 Identifikace vozidla 

5 Identifikace tachografu DTCO 1381 

6 Poslední kalibrace tachografu DTCO 1381 

7 Začátek výpisu všech aktivit řidiče z tachografu 

8 Chronologie všech aktivit za vstupu na karty 1 

9 Vložení karty řidiče 

10 Schvalující členský stát a poznávací značka předchozího vozidla, datum a čas vyjmutí 

karty 

11 Stav kilometrů při vložení karty řidiče 

12 Seznam aktivit 
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13 Chronologie všech aktivit ze vstupu na karty 2 

14 Doba, během které nebyla ve vstupu na karty 1 vložena žádná karta řidiče: 

15 Denní souhrn 

16 Souhrn časových úseků, kdy nebyla ve vstupu na karty 1 vložená žádná karta řidiče 

17 Souhrn časových úseků, kdy nebyla ve vstupu na karty 2 vložená žádná karta řidiče 

18 Souhrn aktivit  řazený chronologicky podle řidiče: 

19 Datový záznam události nebo poruchy 

20 Seznam posledních pěti uložených nebo ještě aktivních událostí/ poruch tachografu 

21 Ruční údaje: Místo kontroly, podpis kontrolora, počáteční doba, koncová doba, podpis 

řidiče 

2.3 Rozbor dat digitálního tachografu 

Digitální tachograf zaznamenává údaje o okamžité rychlosti vozidla. Tyto data napomáhají 

znalci při rekonstrukci přednehodového a nehodového děje. Dále pro znalce mohou být 

důležitá data týkající se denních režimů, které blíže upravuje Nařízením rady EU č. 561/2006. 

K analýze dat je možno použít některý z komerčně prodávaných softwarů (TacoScan, 

ZA/ARC, TAGRA.eu, TIS-Office). 

 

Obr. 4 Rozbor rychlosti vozidla [8] 

Obr. 4  Analysis of vehicle speed [8] 

 

3 DOPORUČENÍ PRO METODICKÝ POSTUP PŘI PRÁCI S DATY 

DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU 

Data zaznamenána digitálním tachografem slouží při zpracování znaleckého posudku jako 

důkazní materiál.  Z tohoto důvodu se musí k těmto datům přistupovat se značnou 

zodpovědností a je třeba prověřit jejich pravost a věrohodnost. S neustálým pokrokem 
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techniky a vývojem nových technologií současně dochází i k negativním jevům ve formě 

manipulace s digitálním přístrojem, někdy i za pomocí dalších zařízení se záměrem zásahu do 

činnosti záznamového zařízení. Podvodné jednání narušuje volnou obchodní soutěž a 

umožňuje bezohledným provozovatelům a řidičům porušovat dobu řízení a odpočinku. 

Především představuje závažnou hrozbu bezpečnosti silničního provozu. Je třeba zajistit 

důvěru v digitální tachograf na straně řidičů a provozovatelů dodržujících zákon a možnost 

spolehnutí se na autentičnost a úplnost údajů, které zařízení zaznamenalo a uložilo, a to bez 

ohledu na to, zda byly staženy a analyzovány z tachografu nebo karty řidiče. Z tohoto důvodu 

je třeba neustále sledovat danou problematiku a vytvořit metodický postup, který by 

napomáhal odhalit jednotlivá podvodná jednání, tak aby soudnímu znalci byla poskytnutá 

pravdivá data. Následující příklady z praxe uvádějí některé nesrovnalosti. 

Jedním z nejvíce používaných podvodů je požití karty druhého řidiče, podle které řidič 

neporušuje předpisy. Následující snímek pořízený z programu Tagra poukazuje na skutečnost, 

kdy řidič J. Vítězslav byl při silniční kontrole přistižen užíváním i cizí karty a to evidovanou 

na řidiče G. Mariana. 

 

Obr. 5 Příklad, kdy řidič užívá více karet [8] 

Obr. 5 Use two cards [8] 

Spojení snímače s převodovkou a konektorem kabelu vedoucího od snímače k jednotce ve 

vozidle musí být plombováno tak, jako jakékoliv spojení, jehož rozpojení by umožnilo 

provedení neidentifikovatelných změn nebo neidentifikovatelnou ztrátu dat. Následující 

obrázek poukazuje na porušený plombovací drát spojující snímač pohybu s převodovkou. V 

tomto případě může být snímač úmyslně vyšroubován a data o provozu vozidla nebudou 

zaznamenávaná. 

 

Obr. 6 Porušený plombovací drát[7] 

Obr. 6  Broken sealing wire [7] 
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4 NÁVRH NA ROZSAH DAT DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU 

Při zpracování posudku se znalec potýká s absencí údajů např. příčného a úhlového zrychlení, 

které by v mnohých případech napomohly objasnit průběh nehodového děje. Z technického 

hlediska se jeví získání těchto parametrů zaznamenaných během provozu jako reálné. Nově 

vyráběná vozidla jsou vybavována systémy ABS, ESP, airbegy, které pro svoji činnost 

zaznamenávají všechny potřebné údaje. Předmětem dalšího zkoumání by bylo posouzení 

možnosti sdílení informací z těchto zařízení s jednotkou ve vozidle, nebo vytvořit záznamník 

nehodových dat, který by během provozu vozidla zaznamenával potřebná data.  

 

ABS: Každé kolo vozidla má vlastní indukční snímač otáček, který dává řídící jednotce 

informace o rychlosti otáčení jednotlivých kol. Řídící jednotka systému ABS neustále 

porovnává rychlost každého kola s rychlostí referenční, kterou získá z rychlostí dvou 

diagonálně umístěných kol. Neustálým porovnáváním těchto hodnot získáme informace o 

aktuálním zrychlení, zpomalení a skluzu každého z kol. Zaznamenání veškerých informací 

pořízených systémem ABS během před nehodového a nehodového děje by objektivně 

poukazovalo na pohyb vozidla před a během nehodového děje.  

 

ASR: Systém regulace prokluzu kol je nadstavbou sytému ABS a zabraňuje protáčení 

hnaných kol snížením krouticího momentu, čímž je zajištěna stabilita a ovladatelnost při 

akceleraci. Tato jednotka nám poskytne informace o kroutícím momentu motoru. 

 

ESP: Jedná se o elektronický stabilizační program, který pomáhá svými zásahy do řízení 

zvládnout některé kritické situace, které mohou při jízdě nastat. Vozidla vybavená tímto 

systémem mají snímač natočení volantu, měřič příčného zrychlení a rotačního momentu 

setrvačnosti. Systém porovnává požadovanou dráhu vozidla se skutečnou.  

 

Airbag: Jedná se o řízení pasivní bezpečnosti skládající se mimo jiné z řídící elektroniky a 

senzoru nárazu. Údaje zaznamenané snímači zrychlení by poskytly objektivní informace o 

průběhu nehodového děje.  

 

5 PŘESNOST DAT DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU 

Digitální tachograf zaznamenává údaje o okamžité rychlosti vozidla v odpovídajícím čase a 

datu s rozlišením vteřiny po dobu nejméně 24 hodin. U novějších tachografů je to již cca 165 

hodin. Rozlišení jedné vteřiny je z pohledu rekonstrukce nehodového děje značně široký 

interval ve kterém se odehrála značná část nehodového děje. S nově připravující generací 

digitálních tachografů je třeba navrhnout nový interval vycházející z reálných potřeb znalců 

(rozlišení v intervalu cca 0,1 až 0,2 sec). 

 

Nejvyšší přípustné odchylky (vizuální a zapisovací přístroje) 

Na zkušební stolici před montáží: 

a) ujetá vzdálenost 1 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km; 
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b) rychlost 3 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti; 

c) čas plus nebo minus dvě minuty za den s maximem 10 minut za sedm dní v případě, kdy 

doba chodu hodin. 

Při montáži: 

a) ujetá vzdálenost 2 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km; 

b) rychlost 4 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti; 

c) čas plus nebo minus dvě minuty za den nebo plus nebo minus 10 minut za sedm dní. 

V provozu: 

a) ujetá vzdálenost 4 % plus nebo minus od skutečné vzdálenosti, která je nejméně 1 km; 

b) rychlost 6 km/h plus nebo minus od skutečné rychlosti; 

c) čas plus nebo minus dvě minuty za den nebo plus nebo minus 10 minut za sedm dní. 

 

Dle mého názoru autorizovaná měřící střediska zaujímají prvotní klíčovou roli v otázce 

získávání skutečných a pravdivých dat. V případě, že pracovník autorizovaného měřícího 

střediska neprovede svoji práci zodpovědně dle platných předpisů, soudnímu znalci mohou 

být, nebo jsou předložena data, která neodpovídají skutečnosti. 

Ukázka nesprávného postupu kalibrace přístroje 

     

Obr. 7 Montážní štítek vyhotovený při aktivaci tachografu [7] 

Obr. 7  Mounting plate made out to activate the tachograph [7] 

Obr. 8 Montážní štítek vyhotovený při kalibraci tachografu [7] 

Obr. 8  Mounting plate made out to calibrate the tachograph [7] 

Pracovník dílny na obr. č. 8 pouze opsal hodnotu konstanty ,,w“ bez předchozího měření. Po 

čtyřech měsících provozu muselo dojít ke změně obvodu pneumatik. 

Velice kladně hodnotím již zrealizovaný návrh doporučení Komise č. 2009/60/ES o kontrole 

záznamového zařízení, kapitoly 5 prostřednictvím ČMI – státního metrologického dozoru v 

AMS. ATMS jsou povinny pravidelně stahovat data ze servisních karet a zasílat je na ČMI. 

Tento způsob umožňuje důslednější kontrolu nad tím, zda kalibrace byla skutečně provedena  

a zda byla provedena v souladu s platnými předpisy. 
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6 ZÁVĚR 

Problematika digitálních tachografů je velice aktuálním tématem. Z tohoto důvodu bývá 

pravidelně diskutována na odborných konferencích mezi členy výzkumných ústavů, mezi 

obchodními zástupci výrobců tachografů, policie, autorizovaných měřících středisk, 

Českéhou metrologického ústavu a další odbornou veřejností. Legislativa týkající se 

digitálních tachografů je často novelizovaná, z tohoto důvodu je třeba ji neustále sledovat. 

Dále je třeba neusále reagovat na nové hrozby podvodů a stanovit postupy, jak tyto negativní 

jevy odhalit, případně potlačit. V souvislosti s nově připravovanou generací digitálnícj 

tachografů, je třeba shrnout potřeby znalců a navrhnout požadavky na rozsahu a přesnosti dat.  

Jako nedostatek z pohledu znalce je dle mého názoru v tom, že v České republice není 

jednotný postup při vyhodnocování dat z tachografu. Jednotlivé složky státní správy užívají 

rozdílných softwarů a data z digitálních tachografů a karet řidičů jsou stahovaná zařízeními 

různých výrobců. Tyto skutečnosti mohou znalci při zpracování znaleckého posudku činit 

nemalé problémy, jelikož dostává data v různých formátech. Problém by vyřešilo jednotné 

výběrové řízení na softwarové a hardwarové vybavení. Po té by znalec mohl disponovat 

totožným vybavením, jako mají kontrolní orgány.  

U stávajících tachografů trvá načítání dat přibližně 20 - 40 minut dle objemu stahovaných dat. 

Tato skutečnost má negativní důsledek při dopravních kontrolách, kde řidiči nákladních 

vozidel jsou zdržováni. Z časových důvodů je kontrolován malý vzorek vozidel, což má 

nepříznivý vliv na odhalování porušení doby řízení a odpočinků. V neposlední řadě se tímto 

problémem potýkají také dopravci, kteří dle nařízení (EHS) č. 3821/85 jsou povinni 

pravidelně stahovat data z tachografu a karty řidiče a následně uchovávat po dobu dvanácti 

měsíců. Následující doporučení směřuji k nově připravované generaci tachografů. V současné 

době jsou běžně užívány technologie, které umožňují stahování obdobného množství dat v 

časovém úseku několika vteřin. Zkrácením doby stahování dat by bezesporu vedlo k 

zefektivnění práce kontrolních pracovníků a byl by odhalen větší vzorek řidičů porušujících 

doby řízení a odpočinků. Považuji tento krok za zásadní řešení které by vedlo ke zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu. 
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POROVNÁNÍ VÝPOČTU EES DLE LINEÁRNÍ A REÁLNÉ DEFORMAČNÍ 

CHARAKTERISTIKY 

COMPARISON OF COMPUTATION OF EES BY THE LINEAR AND THE REAL 

DEFORMATION CHARACTERISTIC 

Tomáš Coufal
40

 

ABSTRAKT: 

Článek poukazuje na odlišnosti mezi výpočtem EES dle lineární a dle reálné deformační 

charakteristiky. Reálná deformační charakteristika je získána vyhodnocením a zpracováním 

dat z čelní nárazové zkoušky. Porovnán je výpočet EES s pomocí reálné deformační 

charakteristiky s výpočtem EES s pomocí lineární deformační charakteristiky, kterou využívá 

výpočetní program Crash 3.  

ABSTRACT: 

Comparison of computation of EES by the linear and real deformation characteristic is 

showed in the arcticle. The real deformation characteristic is obtained by evaluating and 

processing the data from the frontal crash test. Further on, the computation of EES from real 

deformation characteristic and the computation of EES from linear deformation 

characteristic which is used by the computing software Crash 3 are compared. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

EES, náraz, vozidlo, deformace, soudní inženýrství. 

KEYWORDS: 

EES, impact, vehicle, deformation, forensic engineering. 

1 ÚVOD 

V rámci technických posudků o příčinách dopravních nehod se ve většině případů provádí 

komplexní analýza nehodového děje, jehož nedílnou součástí je, mimo jiné, řešení vlastního 

střetu vozidel. Při řešení vlastního střetu vozidel je jedním z důležitých parametrů určení 

energetické ztráty, respektive deformační energie vozidla při nárazu do překážky. Tato 

energetická ztráta je způsobena zmařením, respektive přeměnou kinetické energie vozidla, 

která je dána okamžitou rychlostí jízdy vozidla, na deformační energii pohlcenou jeho 

deformačními zónami. Na množství deformační energie pohlcené deformačními zónami 

vozidla během nárazu závisí celkový pohyb vozidla během nehodového děje, zejména pak 

výpočet rychlosti jízdy vozidla těsně před nárazem. K exaktnímu určení deformační energie 

z rozsahu vzniklé deformace je nutná znalost deformační charakteristiky příslušné 

zdeformované části vozidla. Ve znalecké praxi se k určení energetické ztráty vozidla při 

nárazu nejčastěji užívá odborný odhad ekvivalentní energetické rychlosti EES, která vyjadřuje 

kinetickou energii vozidla úměrnou deformační práci potřebnou k dosažení příslušného 

stupně deformace. Ekvivalentní energetická rychlost výrazně ovlivňuje výsledek komplexní 

analýzy nehodového děje. Nynější dostupné simulační programy pro analýzu dopravních 

nehod vycházejí při určení hodnoty EES z nárazové rychlosti, hmotnosti, uživatelem 
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definovaného překrytí a koeficientu restituce. Nárazovou rychlost však musí znalec manuálně 

zadávat dle vlastního výpočtu EES pomocí dostupných metod, u kterých vychází z úrovně 

poškození předmětného vozidla. Výslednou hodnotu EES v simulačním programu potom 

musí znalec manuálně sám upravovat dle vlastního výpočtu. Je tedy nezbytné se tímto 

odvětvím zabývat a udržet tak danou problematiku na co možná nejvyšší úrovni poznání. 

Současné programy umožňující výpočet EES na základě uživatelem zadané deformace 

příslušné části vozidla jsou založeny na algoritmech výpočetního programu Crash 3. 

Základním předpokladem výpočtu EES v programu Crash 3 je lineární závislost mezi 

působící silou a deformací vozidla, čímž může být do výpočtu vnesena určitá nepřesnost. 

Cílem tohoto článku je tedy poukázat na konkrétním vozidle na velikost odchylky mezi 

výpočtem EES s pomocí lineární deformační charakteristiky (aproximující reálný průběh) 

a  mezi výpočtem EES s pomocí reálné deformační charakteristiky.  

2 LINEÁRNÍ DEFORMAČNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDNÍ ČÁSTI 

VOZIDLA 

Lineární deformační charakteristika vozidla je definována jediným koeficientem tuhosti 

k a aproximuje tak reálnou deformační charakteristiku. Je-li znám koeficient tuhosti k, lze pak 

snadno, na základě známého poškození vozidla vypočíst deformační energii zmařenou při 

nárazu a následně vypočíst EES, viz níže. Výhodou lineární deformační charakteristiky je 

značné zjednodušení výpočtu EES. 

Deformační energie ED je dána vykonáním deformační práce WD jenž je vykonána nárazovou 

silou F na dráze x, viz vzorec 1.  

 ED = WD = F ×dx
x

ò  [J] (1)
 

Za předpokladu lineární závislosti mezi silou F a dráhou deformace x, tj. za předpokladu 

konstantní tuhosti vozidla k, platí vzorec 2.   

 F = k × x . [N] (2) 

Dosazením vzorce (2) do vzorce (1) dostaneme pro deformační práci vzorec 3. 

 ED = WD = k × x ×dx
x

ò  . [N]  (3)  

EES předmětného vozidla se na základě vypočtené deformační práce vypočte dle vzorce 4. 

 
EES =

2 ×WD

m  
[m/s]                             (4) 

Kde:  ED  [J] deformační energie spotřebovaná při nárazu vozidla, 

 WD   [J] deformační práce potřebná k dosažení příslušného stupně deformace, 

F  [N] nárazová síla,   

         m    [kg] hmotnost vozidla, 

 x  [m] dráha (hloubka) deformace, na které působí nárazová síla,  

EES  [m/s] energeticky ekvivalentní rychlost vozidla. 
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Obr. 1 – Lineární deformační charakteristika. 
Fig. 1 – Linear deformation characteristic. 

3 REÁLNÁ DEFORMAČNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDNÍ ČÁSTI 

VOZIDLA 

Deformační charakteristika skutečného vozidla není s postupující deformací konstantní tak, 

jak je uvažováno v předchozím případě, viz obr. 1. Reálná deformační charakteristika, tj. 

závislost mezi silou působící na deformovanou přední část vozidla a deformací, je znázorněna 

na obr. 2, kde modrá křivka znázorňuje skutečný průběh síly v závislosti na postupující 

deformaci. Zelenou přerušovanou přímkou je proložena spodní část křivky, která je 

charakterizována tuhostním koeficientem k1. Červenou čerchovanou přímkou je proložena 

horní část křivky, která je charakterizována tuhostním koeficientem k2. Z obr. 2 je zřejmé, že 

lineární proložení deformační charakteristiky jediným koeficientem tuhosti je omezené, 

protože při větších hloubkách deformací dochází k odchýlení od skutečného průběhu, což 

může vést k odchylkám při výpočtu deformační energie, potažmo při výpočtu EES.  

 

Obr. 2 – Reálná a lineární deformační charakteristika. [7] 
Fig. 2 – Real and linear deformation characteristic. [7] 
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4 ZÍSKÁNÍ REÁLNÉ DEFORMAČNÍ CHARAKTERISTIKY 

S POMOCÍ DAT Z ČELNÍ NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY 

Reálná deformační charakteristika je zpracována pro osobní automobil Audi A4 na základě 

dat z čelní nárazové zkoušky s plným překrytím prováděné při rychlosti 56 km/h do tuhé 

bariéry dle NCAP (New Car Assessment Program), viz obr. 3. Tuhá bariéra je osazena 

snímači síly v sektorech A1 až D9, viz obr. 4. Níže zpracovávaná data jsou čerpána ze zdroje 

[10].  

 

Obr. 3 –Čelní nárazová zkouška dle NCAP [10] 
Fig. 3 – Frontal crash test in accordance with NCAP [10] 

 

 

Obr. 4 – Testovací bariéra s rozdělením sektorů obsahující snímače síly [10] 
Fig. 4 – Testing barrier with location sectors containing load cells [10] 
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4.1 Zpracování záznamu z akcelerometru umístěném v automobilu 

Záznam byl zpracován z akcelerometru pevně umístěném v zadní části karoserie vozidla. 

Neupravený záznam z akcelerometrů není příliš využitelný z důvodu značné oscilace signálu. 

Proto jsou data ze snímačů filtrována CFC filtrem (Channel Frequency Class), který se dle 

literatury [4] používá pro filtrování záznamu ze snímačů při nárazových testech. Pro filtrování 

záznamu z akcelerometrů umístěných v automobilu byl dle literatury [4] použit filtr CFC 60. 

Na obr. 5 je znázorněn původní datový signál vyhodnocený z akcelerometru a vyfiltrovaný 

datový signál příslušným filtrem. Integrací zrychlení podle času (vzorec 5) lze vypočíst 

záznam rychlosti v čase, viz obr. 6. Dvojnou integrací zrychlení podle času (vzorec 6) lze 

vypočítat záznam dráhy v čase, viz obr. 7. 

    
2

1

)()(

t

t

dttatv
     [m/s]                     (5)

   

            dtdttats

t

t

t

t

 
2

1

2

1

)()(
    [m]                    (6) 

Kde:  t2 – t1  [s] perioda s jakou je měřeno zpomalení,  

 a(t) [m/s
2
] aktuální hodnota zpomalení v čase t.  

 

 

Obr. 5 – Zpomalení vozidla během čelního nárazu. 
Fig. 5 – Deceleration of vehicle during the frontal impact. 

 

 

Maximální deformace 

Separace vozidla od bariéry 
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Obr. 6 – Průběh rychlosti vozidla během čelního nárazu. 
Fig. 6 – Curve of velocity of vehicle during the frontal impact. 

 

 

Obr. 7 – Průběh dráhy vozidla během čelního nárazu 
Fig. 7 – Curve of displacement of vehicle during the frontal impact 

 

Maximální deformace 

Separace vozidla od bariéry 

Maximální deformace 

Separace vozidla od bariéry 
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4.2 Zpracování záznamu ze snímačů síly umístěných v bariéře 

Záznam byl zpracován z jednotlivých snímačů síly umístěných v bariéře, ze kterých je 

vyhodnocena celková síla působící na vozidlo během nárazu. Záznam síly je dle literatury [4] 

filtrován filtrem CFC 60. Na obr. 8 je znázorněn původní záznam síly v čase a vyfiltrovaný 

záznam síly v čase příslušným filtrem.  

 

Obr. 8 – Průběh nárazové síly během čelního nárazu 
Fig. 8 – Curve of impact force during the frontal impact 

4.3 Vyhodnocení deformační charakteristiky přední části vozidla 

Na obr. 9 je vyhodnocena závislost nárazové síly na deformaci vozidla, což je ve své podstatě 

deformační charakteristika přední části vozidla. Deformace vozidla je vyhodnocena ze 

záznamu akcelerometru, tj. druhou integrací zpomalení, viz vzorec 6 a obr. 7. Na obr. 9 je 

zakótována velikost plastické deformace xP a velikost elastické deformace xE. Plocha nad 

křivkou vyjadřuje deformační energii, která je při nárazu spotřebována deformačními zónami 

vozidla. 
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Obr. 9 – Deformační charakteristika přední části vozidla Audi A4 
Fig. 9 – Deformation characteristic of front part of the vehicle Audi A4 

 

5 VÝPOČET EES S VYUŽITÍM REÁLNÉ DEFORMAČNÍ 

CHARAKTERISITKY PŘEDNÍ ČÁSTI VOZIDLA 

Výpočet je sestaven pro vozidlo Audi A4 ze skutečné deformační charakteristiky vozidla, 

která je uvedena na obr. 9. Tato deformační charakteristika je modifikována tak, aby ji bylo 

možné využít k výpočtu deformační energie, viz obr. 10. Původní deformační charakteristika 

je tak posunuta směrem vlevo o vzdálenost, která odpovídá množství elastické části 

deformační energie EDE, respektive o velikost elastické deformace xE, protože o tuto velikost 

se po ukončení nárazu vrátí přední část vozidla zpět. Po ukončení nárazu zůstane tedy přední 

část vozidla zdeformována o velikost plastické deformace xP, kterou lze naměřit na vozidle. 

Z velikosti deformace vozidla lze potom vypočítat deformační energii spotřebovanou 

deformačními zónami vozidla při nárazu do překážky. Tato deformační energie je dána 

deformační prací, kterou vykoná nárazová síla F na dráze x. 

 
Px

DD dxFWE
0


    [J]      (7) 

Ve znalecké praxi se k určení deformační energie vozidla nejčastěji užívá odborný odhad 

ekvivalentní energetické rychlosti EES, která vyjadřuje kinetickou energii vozidla úměrnou 

deformační práci potřebnou k dosažení příslušného stupně deformace.  

m

W
EES D


2

    [m/s]      (8) 

 

 

Kde:  ED  [J] deformační energie spotřebovaná při nárazu vozidla, 

xP xE 

ED 
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 WD   [J] deformační práce potřebná k dosažení příslušného stupně deformace, 

 F  [N] nárazová síla, 

 x  [m] dráha (hloubka) deformace, na které působí nárazová síla,  

  

         m    [kg] hmotnost vozidla, 

 EES  [m/s] energeticky ekvivalentní rychlost vozidla. 

 

 

Obr. 10 – Modifikovaná deformační charakteristika přední části vozidla Audi A4 
Fig. 10 – Modified deformation characteristic of front part of the vehicle Audi A4 

 

Na základě vzorců 7 a 8 je s pomocí modifikované deformační charakteristiky uvedené na 

obr. 10 sestaven výpočetní program pro výpočet EES vozidla Audi A4 modelového roku 2011 

ze zadané průměrné deformace jeho přední části, viz obr. 11. Na obr. 12 je uvedena závislost 

EES na velikosti deformace vozidla.  
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Obr. 11 – Výpočetní program EES pro Audi A4 
Fig. 11 – Computing program of EES for Audi A4 

 

 

Obr. 12 – Závislost EES na deformaci vozidla Audi A4 
Obr. 12 – Dependence of EES on deformation of vehicle Audi A4 

6 POROVNÁNÍ VÝPOČTU EES DLE REÁLNÉ A LINEÁRNÍ 

DEFORMAČNÍ CHARAKTERISTIKY 

Porovnán je výpočet EES založený na reálné deformační charakteristice přední části vozidla 

a výpočet EES založen na zjednodušené lineární deformační charakteristice. Lineární 

deformační charakteristika přední části vozidla je charakterizována jedním koeficientem 

tuhosti k, jehož výpočet je dán vzorcem 9. Pro vozidlo Audi A4 modelový rok 2011 je, dle 

zdroje [10], koeficient tuhosti k = 1261600 N/m. Porovnání skutečné deformační 

charakteristiky přední části předmětného vozidla (plná čára) a lineární deformační 

charakteristiky (přerušovaná čára) je znázorněno na obr. 14. Porovnání výpočtu EES dle 

reálné deformační charakteristiky (plná čára) a dle lineární deformační charakteristiky 

(přerušovaná čára), je znázorněno na obr. 15. Na obr. 16 je znázorněna procentuální odchylka 

mezi výpočtem EES z lineární deformační charakteristiky a výpočtem EES z reálné 

deformační charakteristiky přední části předmětného vozidla.  
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Px

F
tgk



       [N/m]     (9)  

Kde:  F [N] nárazová síla vozidla, 

xP [m] plastická (trvalá) deformace přední části vozidla. 

 

 

Obr. 13 – Lineární deformační charakteristika přední části vozidla Audi A4 
Fig. 13 – Linear deformation characteristic of front part of the vehicle Audi A4 
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Obr. 14 – Porovnání reálné a lineární deformační charakteristiky přední části vozidla Audi 
A4 

Fig. 14 – Comparison of real and linear deformation characteristic of front part of the 
vehicle Audi A4 

 

Obr. 15 – Porovnání výpočtu EES dle reálné a lineární deformační charakteristiky přední 
části vozidla Audi A4 

Fig. 15 – Comparison computation of EES according to real and linear deformation 
characteristic of front part of the vehicle Audi A4 
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Obr. 16 – Procentuální odchylka EES lineární deformační charakteristiky od reálné 
deformační charakteristiky přední části vozidla Audi A4 

Fig. 16 – Percentage deviation of EES of linear deformation characteristic from real 
deformation characteristic of front part of the vehicle Audi A4 

 

 

Obr. 17 – Odchylka EES lineární deformační charakteristiky od reálné deformační 
charakteristiky přední části vozidla Audi A4 

Fig. 17 – Deviation of EES of linear deformation characteristic from real deformation 
characteristic of front part of the vehicle Audi A4 

7 ZÁVĚR 

V článku je nastíněn způsobem, jakým lze stanovit výpočet EES s využitím dat z reálných 

nárazových zkoušek. Ukázáno je vyhodnocení dat z čelní nárazové zkoušky vozidla Audi A4. 

Za účelem získání deformační charakteristiky přední části vozidla jsou zpracovány 

a vyhodnoceny záznamy z akcelerometru umístěném ve vozidle a snímačů síly umístěných v 

tuhé bariéře. Pro výpočet EES předmětného vozidla je vytvořen výpočetní program, jehož 

vstupním parametrem je hodnota průměrné deformace přední části vozidla.  
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Následně je provedeno porovnání reálné a lineární deformační charakteristiky, kterou využívá 

ve svých výpočtech EES např. program Crash 3. Porovnán je také samotný výpočet EES dle 

reálné a lineární deformační charakteristiky přední části předmětného vozidla, viz obr. 15. 

Z obr. 16 je zřejmé, jaká procentuální odchylka vypočítané EES v závislosti na velikosti 

vzniklé deformace je u výpočtu EES s využitím lineární deformační charakteristiky na rozdíl 

od reálné deformační charakteristiky.  Maximální hodnota této odchylky dosahuje 21,2 %. Na 

obr. 17 je tato odchylka znázorněna v jednotkách EES které jsou běžně užívané ve znalecké 

praxi, tedy v km/h. Maximální odchylka je v tomto případě přibližně 5 km/h.  
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AUTOMOBILOVÉ ČERNÉ SKŘÍŇKY – PROBLEMATIKA ZÍSKÁVÁNÍ A 

VYHODNOCENÍ DAT PRO ZNALECKOU ČINNOST 

CAR BLACK BOXES /THE PROBLEM OF DATA ACQUISITION AND ANALYSIS 

FOR USE IN FORENSIC SCIENCE/ 

Alžběta Lenková
41

, Drahomír Schmidt
42

 

ABSTRAKT: 

Na českém i světovém trhu roste množství záznamových zařízení, které se dají nazvat černými 

skříňkami pro nezávislou instalaci do osobních či nákladních automobilů. Kromě základní 

dynamiky sledují polohu automobilu pomocí systému GPS, případně poskytují uživateli 

obrazový záznam. Využití takovýchto zařízení, či lépe řečeno jejich výstupů, pro analýzu 

nehodového děje se přímo nabízí. Článek má za cíl představit obecnou problematiku 

vyhodnocování takto získaných dat, možné zdroje nepřesností a chyb zavlečených do měření. 

Cílem článku není hodnocení konkrétních jednotlivých zařízení, ale spíše dát podnět 

k odborné diskuzi nad požadavky kladenými na tyto nezávisle pracující systémy. Zároveň je 

provedeno srovnání s jednotkami EDR. 

ABSTRACT: 

The amount of recording devices for independent installation to cars and trucks is increasing. 

These devices can be called cars’ black boxes. They measure the fundamental vehicle 

dynamics and record the actual GPS position of the car; alternatively they are able to record 

the video sequence. The usage of these devices for the vehicle accident analysis is 

undoubtedly advantageous. This article is aimed to the problematic of analysis of data 

acquired from these systems, definition of sources of uncertainties and errors. The aim of this 

article isn’t in the certain evaluation of any system. The aim is to give an impulse for the 

expert discussion in the field of demands and requirements to these independent systems from 

the forensic expertise point of view. A comparison with the EDR units is outlined. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

černá skříňka, EDR jednotka, video jednotka, analýza dat, dopravní nehoda 

KEYWORDS: 

black box, EDR unit, video data unit, data analysis, traffic accident 

1 ÚVOD 

Záznamové jednotky, pracující na principu tzv. černých skříněk, se v poslední době dostávají 

i do osobních a nákladních automobilů. Jejich přínos pro analýzu dopravních nehod je 

nesporný a využití těchto dat se přímo nabízí. V rámci tohoto článku odhlédneme od právního 

pohledu na vlastnictví a možnost přístupu k takovýmto informacím v rámci šetření 

nehodového děje, a zaměříme se na možnost samotného zpracování takto získaných dat. Rádi 
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bychom se zaměřili zejména na zpracování dat týkajících se jízdní dynamiky vozidla před 

střetem, případně během něj, ale také na vlivy, které je nutné při zpracování a zpětné 

rekonstrukci děje brát v úvahu. Článek má za cíl podnítit odbornou debatu nad požadavky 

kladenými na tato zařízení z pohledu analýzy nehodového děje. 

2 INTERNÍ VS. EXTERNÍ ZAŘÍZENÍ 

Záznamové jednotky, které se dají nazvat automobilovými „černými skříňkami“, lze 

v současnosti principiálně rozdělit do dvou kategorií. První kategorií jsou tzv. jednotky EDR 

(Event Data Recorder). Jedná se o jednotku, která je do automobilu umístěna výrobcem – 

zpravidla se jedná o řídící jednotku airbagu (nebo samostatný modul v této jednotce), která je 

schopna zaznamenat informace o základních parametrech nehodového děje a případně 

uchovat v paměti několik vteřin před dějem samotným. První takovéto jednotky byly do 

vozidel instalovány od roku 1996. Ve Spojených státech amerických byla v roce 2012 

uzákoněna povinnost [1] vybavit takovouto jednotkou všechny nové osobní automobily, které 

jdou do prodeje od září 2014 (resp. pro všechny automobily modelového roku 2015). Již 

v roce 2006 však NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) standardizovala 

pravidla pro sběr a získávání dat z EDR jednotek. Tento požadavek se týká již vozidel 

modelového roku 2013 a pozdějších, které výrobce EDR jednotkou vybaví. Od jednotek je 

požadováno zaznamenávat 15 veličin ve specifikovaném formátu. Vyspělejší (modernější) 

jednotky musí zaznamenávat až 30 veličin. Výrobci musí veřejně sdílet informace o tom, 

jakým způsobem je možné data z jednotky získat. Mezi 15 základních veličin patří zejména: 

rychlost vozidla, změna rychlosti při kolizi, aktivace brzd, použití bezpečnostního pásu 

řidičem, aktivace airbagu řidiče a spolujezdce, počet kolizí, poměr sešlápnutí plynového 

pedálu ad. [2]. Výkonnější jednotky zaznamenávají dále zejména: boční a dopředné zrychlení, 

rychlost motoru, vstup řízení (natočení volantu), stav bezpečnostního pásu u spolujezdce 

(zapnut/vypnut), informace, zda byl aktivován elektronický stabilizační systém, systém ABS, 

aktivace bočních airbagů a pozice sedaček pro řidiče i spolujezdce. Dále může být uložena 

informace o hmotnosti řidiče a spolujezdce [2]. V současnosti (u dosavadních typů jednotek), 

se počet zaznamenávaných kanálů liší dle výrobce automobilů resp. jednotek. Stejně tak se 

liší i délka záznamu před a po kolizi – zpravidla se jedná o cca 5 s až 20 s před nárazem a cca 

5 s po nárazu.  Automobilky, které vybavovaly svá vozidla jednotkami EDR standardně 

i doposud, jsou např. automobilky koncernu General Motors, Ford, Chrysler, Toyota. [3] 

V pevninské Evropě jednotky EDR nejsou standardně využívány pro vyšetřování dopravních 

nehod, automobilky/výrobci jednotek nemají povinnost uvádět klíč k hexadecimálním kódům 

platným pro výstupy z jednotek airbagu. Řídící jednotky, které zaznamenávají pouze chybové 

kódy, přítomnost signálu k aktivaci airbagů a předepínačů pásů, nejsou považovány za EDR 

jednotky. [4] 

 

Obr. 1 – Video záznamová jednotka – černá skříňka [5]. 

Fig. 1 – Video Data Event Recorder – black box [5]. 
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Druhou kategorií jednotek, které lze nazývat černými skříňkami, jsou tzv. záznamové video-

jednotky, které si řidič/majitel vozidla může dobrovolně instalovat do vozidla sám (např. 

jednotka na obr. 1). Tato záznamová zařízení zpravidla obsahují jednu či dvě kamery, GPS 

modul a snímač zrychlení ve 3 osách. Modul se umisťuje na čelní sklo, kde jedna kamera 

snímá situaci před vozidlem, druhá kamera je umístěna buď přímo v hlavním čelním modulu 

a je obrácena směrem do interiéru vozidla, nebo je umístěna v samostatném modulu a lze ji 

tedy umístit na zadní sklo automobilu. Některé druhy jednotek obsahují i integrovaný 

mikrofon a zaznamenávají tedy např. i hovor v kabině vozidla. Tento druh jednotek je 

schopen zaznamenat kromě zmíněného audia a videa i rychlost, zrychlení a polohu vozidla. 

Pořízení záznamu je iniciováno buď automaticky po překročení určitého prahu zrychlení 

naměřeného jednotkou (okamžikem nárazu), uživatelsky prostřednictvím nahrávacího tlačítka 

či zcela automaticky po zapnutí zapalování vozidla. To s sebou zpravidla přináší výhody 

v podobě délky záznamu. 

3 VYUŽITÍ/ZPRACOVÁNÍ DAT 

Každý typ zmíněných zařízení přináší své výhody. U jednotek EDR se jedná zejména o vyšší 

počet měřených parametrů a to i takových, které nelze externími jednotkami získat, přesně 

definované parametry snímání dat (jakými je např. přesně určená poloha zařízení vzhledem 

k vozidlu, rovnoběžnost os snímače s automobilem, ortogonalita os měření, kalibrace 

zařízení, synchronizace dat, vzorkování), nevýhodou může být relativně krátký časový úsek 

naměřených dat a skutečnost, že zpravidla není zaznamenáván aktuální čas/den pořízení 

záznamu. Dodatečně instalované jednotky oproti tomu přináší výhodu pořízení obrazového 

záznamu a záznam polohy GPS, nevýhodou může být omezená možnost exportu dat a tedy 

omezená možnost následného zpracování. Ne všechna zařízení podporují možnost zpracování 

dat v jiném, než výrobcem podporovaném software (ty jsou zpravidla orientovány uživatelsky 

a podporují pouze prohlížení). Jednotlivá zařízení a jejich konstrukce se od sebe liší dle 

konkrétního výrobce, nejsou tedy obecně známy charakteristiky snímačů zrychlení, jejich 

citlivost či poloha v jednotce. 

Jak již bylo řečeno v předcházejících odstavcích, výhody vyplývající z využití dat získaných 

prostřednictvím „černých skříněk“ pro analýzu nehodového děje jsou nesporné a není třeba 

jejich přínos komentovat. Analýzu děje samotného však může ovlivnit neznalost některých 

počátečních podmínek měření či chyby (šum), které s sebou každé měření přináší. Tím 

mohou být výsledné hodnoty nepříznivě ovlivněny. Pro ilustraci vezměme dva případy 

veličin, které jsou pro analýzu nehodového děje klíčové – vliv nepřesností měření na 

zrychlení a rychlost. 

3.1 Stanovení rychlosti 

Rychlost je u samostatných záznamových jednotek (externích) získávána pomocí GPS 

měření. V současnosti GPS jednotky nejčastěji vypočítávají rychlost kombinací 

diferenciálního posunu jednotky v čase spolu s frekvenční změnou v nosné vlně signálu ze 

satelitů (Dopplerův jev) – nejčastěji za použití Kalmanovy filtrace. Rychlost je vyhlazená a 

nejedná se o okamžitou rychlost. Přesnost naměřené rychlosti je závislá na mnoha faktorech – 

odrazy, zastínění signálu např. ve vysoké městské zástavbě, nepříznivé rozložení satelitů 

apod., ale je možné dosáhnout přesnosti až 0,2 m/s pro jednu osu. [6] Typická dosažitelná 

přesnost pro automobilové aplikace je cca 0,5 – 1 km/h (2D měření). Další zkreslení rychlosti 

přichází v úvahu zejména při výpadcích signálu. Díky filozofii měření nemusí být vždy 

korektně zaznamenány náhlé změny rychlosti (např. intenzivní brzdění), či může být křivka 
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rychlosti v porovnání se zrychlením posunuta v čase. Toto závisí zejména na vzorkovací 

frekvenci jednotky (liší se dle výrobce, u komerčních jednotek v současnosti zpravidla 1 Hz, 

u specializovaných zařízení až 10 Hz). 

Ke zkreslení rychlosti dochází také v případech, kdy nejsou uživatelem dodrženy požadavky, 

které jsou kladeny např. na instalaci zařízení. Příkladem jsou jednotky, které pro svojí 

správnou funkci a zvýšení přesnosti měření, využívají kombinaci GPS měření a tzv. inerciální 

jednotky, kterou tvoří zpravidla snímač zrychlení a úhlové rychlosti. Zjednodušeně řečeno, 

výstupy ze snímačů a GPS měření jsou filtrovány pomocí Kalmanovy filtrace a následně 

ukládány v již filtrované podobě – eliminují se tak nevýhody obou přístupů měření (pouze 

GPS či pouze inerciální jednotkou). Nesprávnou aplikací (např. není-li dodržena shodnost os 

snímače a automobilu – zejména rovnoběžnost podélné osy x) jsou však výsledné hodnoty 

značně zkresleny. Příklad je uveden na obr. 2. Jedná se o záznam z jízdní zkoušky, kdy po 

projetí krátkého zkušebního okruhu došlo k nárazu a k následnému intenzivnímu brzdění. 

Záznamová jednotka byla pootočena o 90 stupňů mimo svou pracovní polohu. Ačkoli záznam 

zrychlení odpovídá skutečnému průběhu (jsou pouze prohozeny osy x a y), záznam o rychlosti 

vykazuje značnou chybu. Reálná nárazová rychlost byla 30,2 km/h, naměřená rychlost z GPS 

54,5 km/h (v grafu pro větší přehlednost uvedeno v jednotkách m/s). Okamžik nárazu 

vyznačen svislou čarou. Záznam samotný na první pohled nevykazuje chybná data. Nutno 

podotknout, že standardní záznamová zařízení typu černých skříněk (video zařízení) 

v současné době těchto algoritmů nevyužívají, rychlost je získávána pouze na principu GPS a 

tudíž by výpočet rychlosti neměl být ovlivněn umístěním/polohou zařízení na čelním skle. 

Zmíněného principu výpočtu je využíváno především u speciálních měřících zařízení. 

 

Obr. 2 – Průběh zrychlení a rychlosti z GPS, v GPS se projevuje chyba měření/instalace. 

Fig. 2 – Acceleration and GPS velocity measurement – car speed with the measurement 

error due to the wrong unit installation. 

 

U jednotek EDR je rychlost nejčastěji získávána ze snímačů otáček kol. Zkreslení dat může 

nastat v případech, kdy dojde k zablokování kol a ke smyku – a to také ve spojitosti s krátkým 

zaznamenaným intervalem před nehodou. 

Další možností výpočtu rychlosti je samozřejmě integrace naměřeného zrychlení (za 

předpokladu kontinuálního snímání dat). Integrace přes delší časové intervaly je však zatížena 

značnou integrační chybou. A to zejména z důvodu šumu (vibrace, samotný šum snímačů, 

dlouhodobá nestabilita - ARW, posunutí nuly ad.). Vliv vibrací je možné do značné míry 

eliminovat filtrací, ostatní vlivy lze však odstranit obtížně – zvláště při neznámých 
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parametrech snímače. V grafu na obr. 3 je použit výpočet rychlosti pomocí integrace u výše 

zmíněného příkladu. I přes značnou integrační chybu lze, po její korekci, odečíst rychlost cca 

8,5 m/s, tedy cca 30,6 km/h – tento výsledek lze považovat za uspokojivý, ve většině případů 

alespoň pro první odhad rychlosti. U naměřeného zrychlení musí být zaručena rovnoběžnost 

os snímače s automobilem a odstraněny nežádoucí vlivy – např. vliv klonění, klopení (viz 

následující odstavec). 

 

Obr. 3 – Rychlost získaná integrací zrychlení – zatížena integrační chybou. 

Fig. 3 – The car speed calculated from longitudinal acceleration – speed with integration 

error. 

3.2 Průběh zrychlení 

Možnost následného zpracování dat z akcelerometrů u video jednotek je ovlivněna jednak již 

zmíněnou možností exportu dat a dále přístupem, který výrobce zvolil pro jejich ukládání. 

Především, zobrazuje-li se ve výstupu složka gravitace (např. zařízení Roadhawk) či je 

eliminována a jakým způsobem (např. zařízení Caidrox). Dále, je-li zařazen algoritmus pro 

(softwarové) vyrovnání snímače do horizontální polohy tak, aby osa z snímače souhlasila 

s vertikální osou automobilu a zda je algoritmicky ošetřeno, aby osa x snímače odpovídala 

podélné ose automobilu. Není-li toto ošetřeno korektně, lze bez další znalosti data zpracovat 

jen s obtížemi. Dále procházejí-li data filtrací (např. z důvodu kompenzace vibrací) a je-li 

ošetřena jejich dlouhodobá nestabilita. Nutným předpokladem pro správné zpracování je 

znalost vzorkovací frekvence, citlivosti snímače apod. Do naměřených hodnot dále zpravidla 

vstupuje vliv klonění a klopení automobilu jak vlivem trasování komunikace (podélný a 

příčný sklon), tak vlivem samotného odpružení vozidla. I toto ovlivnění naměřených hodnot 

musí být při následném zpracování uvažováno. Jako příklad je uveden případ klonění při 

intenzivním brzdění na motocyklu v grafu na obr. 4. Šedě je vyznačeno původní naměřené 

zrychlení v ose x; modře (křivka s body) je již filtrované zrychlení, ale bez provedené 

korekce; červeně pak korigovaná křivka. Maximální hodnoty zpomalení jsou zřetelné z grafu, 

efektivní hodnoty zpomalení: pro nekorigovaný průběh 9,0 m/s
2
 resp. 6,8 m/s

2
 pro korigovaný 

průběh zpomalení. Tento příklad (extrémní klonění) byl vybrán záměrně z toho důvodu, aby 

byl výsledný rozdíl co nejvíce patrný. Neuvažování klonění či klopení značně zkresluje 

výsledné hodnoty. Aby bylo možné správně provést příslušnou korekci, je nutné do obvodu 

zařadit také gyroskopický snímač a na základě znalosti úhlů klopení provést transformaci 

souřadnic. Nevýhodou gyroskopických snímačů zejména jejich dlouhodobá nestabilita, tuto 

nevýhodu lze však kompenzovat a dosáhnout tak uspokojivých výsledků při výpočtu úhlů - 

viz např. [7], [8].   
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Obr. 4 – Zrychlení zatížené chybou klonění vozidla – křivka s body před korekcí, křivka bez 

bodů po korekci. 

Fig. 4 – The car speed calculated from the longitudinal acceleration – a curve with points 

stands for acceleration before the correction, a curve without points after it. 

4 ZÁVĚR - SOUČASNOST A BUDOUCNOST 

Využívání tzv. černých skříněk nabízí velké možnosti pro následnou analýzu nehod. 

Uzákonění povinnosti instalace a využívání EDR jednotek v automobilech na evropském trhu, 

respektive zavedení povinnosti výrobců uveřejňovat klíč k hexadecimálnímu kódu výstupů 

jednotek, není v nejbližším horizontu očekávané. Volně prodejné záznamové video-jednotky 

mohou proto být důležitým zdrojem informací. Stejně tak, jako existuje mnoho výrobců 

jednotek, existuje i mnoho přístupů pro algoritmizaci a ukládání dat. Aby bylo možné provést 

korektní zpětné odvození děje, je nutné znát co nejvíce podrobností o tom, jakým procesem 

data procházejí, aby nedošlo k jejich dezinterpretaci – pro příklad viz výše uvedené případy. 

Pro zpřesnění zpětného odvození trajektorie vozidla a zvýšení přesnosti celého měření, by 

bylo vhodné zaměřit se i na měření úhlové rychlosti, jak je tomu u měřících zařízení 

využívaných pro sledování jízdní dynamiky. Znalost úhlové rychlosti, resp. příslušných úhlů 

může dále napomoci při řešení dopravních nehod, které jsou specifické svojí konfigurací a pro 

deskripci postřehového pohybu – viz např. [9]. 
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OCEŇOVÁNÍ VOJENSKÝCH MOTOROVÝCH VOZIDEL 

MOTOR MILITARY VEHICLES ASSESSING 

Martina Mazánková
43

, Dalibor Zvonek
44

, Václav Píša
45

 a Jan Fleischmann
46

 

ABSTRAKT: 

Článek se zabývá oceňováním motorových vozidel. Vojenská vozidla a jejich oceňování 

vykazují některé zvláštnosti ve srovnání s běžnými motorovými vozidly. Oceňování 

motorových vozidel je řešeno Znaleckým standardem č. I/2005 – Oceňování motorových 

vozidel. Autoři článku se zabývají odlišnostmi postupu oceňování od znaleckého standardu, 

které je nutno brát v úvahu při oceňování vojenských vozidel. 

ABSTRACT: 

The article deals with assessing of motor vehicles. The military vehicle and their assessing 

show some specialties comparing with common motor vehicles. The assessing of the motor 

vehicles is solved by the Experts standard No. I/2005 – Assessing of the motor vehicles. The 

authors of the article undertake with differences of the assessing process in comparison with 

the expert standard, which is necessary to consider while assessing the military vehicles. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Vojenská vozidla, oceňování, znalecký standard, motorová vozidla, cena  

KEYWORDS: 

Military vehicles, assessing, expert standard, motor vehicles, price 

1 ÚVOD 

Oceňování vojenských motorových vozidel patří do odvětví oceňování motorových vozidel. 

Oceňování motorových vozidel obecně je dosti podrobně zpracováno ve Znaleckém standardu 

č. I/2005 – Oceňování motorových vozidel. Vojenská motorová vozidla mohou být však 

velmi specifická a často vykazují nezanedbatelné rozdíly ve srovnání s běžnými motorovými 

vozidly schválenými pro provoz na pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu vznikl 

předkládaný článek, kde se autoři zamýšlejí nad odlišnostmi vojenských vozidel ve srovnání 

s běžnými vozidly, které musí znalec uvážit při oceňování vojenských vozidel. 

2 OCEŇOVÁNÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL ZNALCEM 

Vojenská vozidla mohou být obecně znalcem oceňována: 

                                                 
43)

 Ing. et Ing. Mazánková Martina, Ph.D., VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 

Brno, telefon: 541 146 058,  e-mail: martina.mazankova@usi.vutbr.cz  

44)
 plk. Ing. Zvonek Dalibor, zástupce velitele, velitelství 25. protiletadlové raketové brigády, VÚ 4312, V 

lipkách 1, 386 01 Strakonice, telefon: 973 323 102, e-mail: dalibor.zvonek@seznam.cz 

45)
 rtn. Píša Václav, velitel ženijního družstva roty zabezpečení 25. plrb, 25. protiletadlová raketová brigáda, VÚ 

4312, V lipkách 1, 386 01 Strakonice, telefon: 973 322 934, e-mail: v.pisa@seznam.cz 

46)
 nrtm. Fleischmann Jan, koordinátor přípravy řidičů, 25. protiletadlová raketová brigáda, VÚ 4312, V lipkách 

1, 386 01 Strakonice, telefon: 973 323 157, e-mail: janflash@seznam.cz 
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 při škodě na vozidle způsobené vojákem nebo civilním zaměstnancem Ministerstva 

obrany ČR (dále jen MO), 

 při škodě na vozidle způsobené osobou, která není zaměstnancem MO (např. při 

dopravní nehodě – druhý účastník dopravní nehody), 

 při prodeji majetku MO. 

Přibrání znalce řeší pro případ škody na vozidle způsobené vojákem nebo civilním 

zaměstnancem MO a při škodě na vozidle způsobené osobou, která není zaměstnancem MO 

Všeob-P-21 [7]. 

3 ROZDĚLENÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL 

Tato kapitola je věnována rozdělení vojenských vozidel, aby si civilní znalec mohl uvědomit, 

s jak širokou škálou vojenských vozidel je možné se setkat a řešit jejich ocenění. Navíc je 

možné si zde uvědomit, že některá vozidla jsou skutečně úplně jiná než vozidla určená pro 

provoz na pozemních komunikacích. 

 

3.1   Druhy vojenských vozidel 

Vojenská vozidla se dělí do následujících druhů [11]: 

 vojenská bojová vozidla 

 vojenská zabezpečovací vozidla 

 vojenská zvláštní vozidla 

 

Vojenskými bojovými vozidly se rozumí vozidla, která jsou vyrobena a určena k výcviku 

a plnění bojových úkolů ozbrojených sil. Tato vozidla jsou zpravidla vybavena zbraňovým 

systémem. 

Vojenská zabezpečovací vozidla jsou vozidla vyrobena a určena k výcviku a 

dopravnímu zabezpečení bojových úkolů v ozbrojených silách. Jedná se zejména o vozidla 

logistické podpory k přepravě materiálu nebo osob. 

Vojenská zvláštní vozidla jsou vozidla určena k výcviku a k plnění záchranářských, 

diagnostických, ženijních a speciálních úkolů ozbrojených sil. 

3.2 Kategorie vojenských vozidel 

Vojenská vozidla se dělí pro účely stanovení technických podmínek do těchto kategorií [11]: 

 kategorie vojenských bojových vozidel – VBV 

o vojenské bojové vozidlo - pásový bojový prostředek VBV - PBP, 

o vojenské bojové vozidlo - pásový speciální prostředek VBV - PSP, 

o vojenské bojové vozidlo - kolový bojový prostředek VBV - KBP, 

o vojenské bojové vozidlo - kolový speciální prostředek VBV - KSP, 

 kategorie vojenských zabezpečovacích vozidel 

o kategorie VL - motorová vozidla, která mají dvě nebo maximálně čtyři kola, 

o kategorie VM - motorová vozidla určená pro přepravu osob, která mají 

nejméně čtyři kola, 

o kategorie VN - motorová vozidla určená pro přepravu nákladů, která mají 

nejméně čtyři kola, 

o kategorie VT - traktory, 
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o kategorie VO - přípojná vozidla, 

 kategorie vojenských zvláštních vozidel - VZV zahrnuje ostatní vozidla, která nelze 

zařadit do kategorií VL, VM, VN, VT, VO a do kategorie VBV 

o vojenské zvláštní vozidlo - kolový záchranářský prostředek VZV - KZP, 

o vojenské zvláštní vozidlo - pásový záchranářský prostředek VZV - PZP, 

o vojenské zvláštní vozidlo - speciální prostředek VZV - SP. 

3.3 Jiné rozdělení vojenských vozidel 

Kromě rozdělení uvedených v předešlých kapitolách, lze uvést i jiná rozdělení. Vojenská 

vozidla lze rozdělit podle literatury [5], [2] a [3] a dle zkušeností odborníků z provozu na: 

 Kolová vozidla a 

 Pásová vozidla.  

 

Kolová vozidla lze dále dělit na: 

Zabezpečovací: 

 Osobní silniční automobily (kam patří např. Škoda Fabia, Škoda Octavia), 

 Osobní terénní automobily (kam patří např. LAND ROVER DEFENDER (90, 110, 

130), UAZ 469 BI, OPEL Frontera apod.), 

 Střední silniční nákladní automobily (AVIA) 

 Střední terénní nákladní automobily (TATRA T 810 V, P V3S), 

 Těžké terénní nákladní automobily (TATRA T 815 ve všech modifikacích), 

Bojová: 

 Kolová obrněná vozidla (PANDUR II 8x8), 

 Lehká kolová obrněná vozidla (HMMWV, AFT DINGO 2 GE A2, IVECO M65E 

19WM 4X4. 

 

Pásová vozidla lze dále dělit na: 

       Tanky: 

 Tanky (T-72 CZ, T-80BV), 

 Stíhače tanků, 

 Vyprošťovací tank (VT 72) 

Bojová vozidla: 

 Samohybná děla (AS 90, 2S7), 

 Obrněné transportéry (M113, OT-90), 

 Bojová vozidla pěchoty (Warrior, BVP-1,2), 

 Bojová vozidla s protiletadlovou výzbrojí (Gepard, CM-568, 578, MTLB), 

 Nosiče raketové výzbroje (GM 568, GM 578, S 10), 

 Speciální pásová vozidla (vyprošťovací vozidlo BREM-L, VT 72 M4 CZ). 

4 ZÁKLADNÍ ODLIŠNOSTI VOJENSKÝCH VOZIDEL 

Mezi základní odlišnosti vojenských vozidel od běžných vozidel patří především: 

 specifické konstrukční požadavky, 

 speciální výstroj a výzbroj, 

 většinou nejsou určeny k běžnému prodeji, 

 nejsou určeny pouze k běžnému provozu na pozemních komunikacích, 
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 zvláštní podmínky provozu, přesuny ve ztížených terénních a povětrnostních 

podmínkách, 

 atypické rozměry a hmotnosti. 

4.1 Specifické konstrukční požadavky 

Podle [2] a [8] a zkušeností vojáků z provozu jsou na vojenská kolová vozidla kladeny 

následující specifické požadavky: 

 Vysoká pohotovost použití, 

 Pohyblivost a dynamické vlastnosti, 

 Bezporuchový provoz, snadná opravitelnost a ovladatelnost, 

 Další. 

Vysoká pohotovost použití zahrnuje: 

 Schopnost provozu (včetně startovatelnosti) za nízkých a vysokých teplot (-40 až 

+50°C), při vysoké vlhkosti vzduchu a prašnosti, 

 Dostatečný jízdní dosah (min. 600km),, 

 Maximální unifikace s možností vzájemné výměny strojních skupin, součástí a dílů, 

 Schopnost jízdy i při částečném poškození vozidla (proražení či průstřel pneumatiky – 

CHP (centrální huštění pneumatik)), 

 Odrušení elektrických spotřebičů, 

 Úprava vozidla pro vyproštění a pro tah přívěsů, 

 Možnost konzervace vozidla a jeho rychlé odkonzervování, 

 Vhodná výbava a příslušenství vozidla, 

 Způsobilost vozidel k železniční, letecké a lodní přepravě, 

 Schopnost vozidel překonávat vodní toky, 

 Vysoká provozní spolehlivost. 

Pohyblivost a dynamické vlastnosti: 

 Požadavek na rychlosti vozidla, tj. jeho nejvyšší trvalá rychlost a nejmenší rychlost 

jízdy, 

 Požadovaný dynamický faktor a celkový hmotnostní výkon, 

 Požadovaný součinitel hmotnosti, malé pohotovostní hmotnosti a hmotnosti přívěsu, 

 Vhodné uspořádání rychlostních stupňů, pérování a ovládání (malé ovládací síly), 

 Požadovaná průjezdnost vozidla, která je daná schopností jízdy v bořivém i členitém 

terénu. 

Bezporuchový provoz a snadná opravitelnost: 

 Vysoká provozní spolehlivost, 

 Ekonomická a málo pracná výroba, provoz a opravy, 

 Jednoduchá a málo pracná údržba, 

 Dostatečná životnost, 

 Vhodné meziopravní normy a normy údržby, 

 Snižování počtu mazacích a ošetřovacích míst, 

 Snadná přístupnost k mazacím a údržbovým místům. 

Na kolová obrněná vozidla jsou kladeny další specifické požadavky: 

 Minimální zranitelnost v boji, 

 Možnost vedení bojové činnosti z vozidla, 

 Maximální ochrana osádky, 

 Schopnost pohybu po souši a vodě. 
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Podle [5] jsou na vojenská pásová vozidla kladeny následující specifické požadavky: 

 palebná síla, 

 mobilita, 

 ochrana, 

 NEC (Network Enable Capability) – volně přeloženo schopnost fungovat jako součást 

sítě. 

 Hlavním požadavkem na bojová pásová vozidla je zabezpečení požadovaných 

bojových vlastností. Konstrukce musí zabezpečit požadované funkce kromě běžných 

podmínek provozu také v podmínkách bojové činnosti. 

 

4.2 Speciální výstroj a výzbroj 

Obecně se pod pojmem výstroj vozidla rozumí pomocná zařízení a přístroje, které jsou pevně 

spojeny s vozidlem, ale nejsou pro jeho činnost nezbytně nutné, avšak jsou účelné nebo 

předepsané pro jeho provoz. Jako příklad lze uvést zpětná zrcátka, tachometr, ukazatel stavu 

paliva, vnitřní osvětlení kabiny, atd. Vojenská vozidla mohou obsahovat navíc výstroj, jako 

jsou: elektrocentrály, čerpadla vody a PHM, radiostanice. 

 Vojenská vozidla mohou obsahovat na rozdíl od běžných vozidel zbraně, které mohou 

být do vozidla vloženy anebo mohou být pevnou součástí vozidla. 

4.3 Nejsou určeny k běžnému prodeji 

Většina vojenských vozidel není určena k běžnému prodeji. Z tohoto faktu vyplývá, že pro 

oceňování prakticky nelze určit koeficient prodejnosti a obvyklou cenu vozidla. Obvyklou 

cenou se podle zákona č. 151/1997 Sb. ve znění zákona č. 121/2000 Sb. rozumí cena, která by 

byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 

stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Jako 

cenu obvyklou je zřejmě nejvhodnější použít časovou cenu.Určení časové ceny je důležité. 

V účetnictví AČR zůstává hodnota majetku odpovídající pořizovací ceně tj. obvykle cena 

továrně nového vozidla. Pokud někdo způsobí škodu na takovémto majetku, mohla by být po 

něm požadovaná úhrada podle účetnictví, což by jistě nebylo správné. Podobně při 

vyřazování nadbytečného materiálu, by za vyřazené vozidlo nikdo cenu továrně nového 

vozidla. 

 Některá vozidla, která jsou postupně vyřazována z vozového parku AČR a objevují se 

postupně na trhu. Výjimky tvoří některá vozidla, která jsou už jako nová prodávána i pro 

civilní použití. V těchto případech lze určit obvyklou cenu a koeficient prodejnosti. Jedná se 

však o omezený počet typů vozidel.  

4.4 Nejsou určeny k běžnému provozu na pozemních komunikacích 

Vojenská vozidla, jejichž technická způsobilost byla schválena podle zvláštního předpisu [11] 

nejsou určena k běžnému provozu na pozemních komunikacích. Na tato vozidla se nevztahují 

technické podmínky provozu vozidel stanovené zvláštním předpisem [12], ani povinnost 

uzavření pojištění odpovědnosti [13] za škodu způsobenou  provozem vozidla. Pro provoz 

vojenských vozidel na pozemních komunikacích mohou být uděleny různé výjimky. Na 

nákladních vozidlech například mohou chybět zábrany proti podjetí vozidla.  
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To, že vojenská vozidla nejsou určena k běžnému provozu na pozemních 

komunikacích, má vliv na určení případné ceny obvyklé. Bude zřejmě nutno rozlišovat, zda 

jde o ocenění vozidla pro potřeby AČR, případně újmy způsobené AČR anebo o prodej do 

civilní sféry. Pro potřeby AČR lze totiž vozidlo provozovat bez úprav pro provoz na 

pozemních komunikacích, tedy s povolenými výjimkami. Pokud by vozidlo bylo odprodáno 

pro civilní použití, vozidlo by nesplňovalo všechny podmínky pro provoz na pozemních 

komunikacích. Bylo by třeba vynaložit další náklady na úpravy vozidla tak, aby splňovalo 

všechny podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.  

4.5 Zvláštní podmínky provozu 

Vojenská vozidla musí vyhovět kromě běžných podmínek provozu také při nasazení za 

vysokých letních teplot a to i v zemích mimo území ČR, za nízkých teplot v zimě a 

v horských oblastech, na prašných cestách a v terénu, případně v podmínkách boje. Při 

oceňování vozidla je nutno zohlednit podmínky provozu vozidla případně jeho dlouhodobou 

konzervaci. 

4.6 Atypické rozměry a hmotnosti 

Vojenská vozidla díky jejich zvláštnímu určení mohou mít zcela jiné rozměry než vozidla 

určená k běžnému silničnímu provozu. Svými rozměry zvláštní mohou být některé nástavby a 

zbraňové systémy, ale i samotné vozidlo může být velmi odlišné oproti vozidlu běžnému. 

Některá vozidla mohou mít například mnohem vyšší hmotnosti kvůli zvýšené odolnosti proti 

průrazu, průstřelu, atd. 

5 ODLIŠNOSTI PŘI OCEŇOVÁNÍ OPROTI ZNALECKÉMU 

STANDARDU 

Vojenské vozidlo obecně lze chápat jako soupravou, která se skládá z několika celků 

(podvozková část, motor, převodovky, nápravy, atd.), nástavba (elektrocentrály, radiostanice 

apod.), zbraňové systémy a vložené zbraně (UK 59L). Oceňovaný celek může potom 

obsahovat například bojové pásové vozidlo GM 568 (578) a zbraňový systém 2 K 12 KUB 

(NATO SA-6 GAINFUL). Jiný celek může obsahovat například bojové pásové vozidlo 

MTLB a zbraňový systém 9K 35M (SA-13). 

5.1 Rozdělení vojenských vozidel z hlediska oceňování 

Z hlediska oceňování můžeme vojenská vozidla rozdělit na: 

 vozidla blízká (podobná) běžným silničním vozidlům a  

 vozidla speciální. 

Za vozidla blízká (podobná) běžným silničním vozidlům můžeme považovat zejména 

vojenská zabezpečovací vozidla. Ta lze obecně oceňovat podle znaleckého standardu. Do této 

skupiny lze zařadit většinu osobních vozidel a nákladních vozidel bez speciálních nástaveb. 

Z hlediska oceňování je třeba si uvědomit odlišnost v amortizační stupnici pro osobní terénní 

automobily a úpravy vozidel pro potřebu armády. 

Za vozidla speciální můžeme považovat všechna ostatní vojenská vozidla. Tato vozidla 

se obecně výrazně odlišují od běžných silničních vozidel, mají jiné určení a mohou obsahovat 

zbraňové systémy. 
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5.2 Oceňování motorových a přípojných vozidel 

Část 2 literatury [1] se zabývá oceňováním motorových a přípojných vozidel. Hlavní 

odlišnosti oproti oceňování běžných vozidel v kapitole 2.1 Prohlídka vozidla zle najít 

v podkapitolách: 2.1.2.8 Nástavba, 2.1.2.9 Pneumatiky, 2.1.4 Zkušební jízda.  

Nástavby mohou mít velmi různé podoby jako např. radiolokátory, pasivní sledovací 

systémy, zbraňové systémy, jeřáby, pojízdné dílny, obvaziště a další. 

Pneumatiky podle kapitoly 2.1.2.9 v případě bojových pásových vozidel nejsou. Je však 

třeba zvažovat skutečný stav kol a pásů vozidla. Kola a pásy je třeba posuzovat každé 

samostatně vzhledem k jejich různé životnosti. 

Zkušební jízda nemusí mít vypovídací schopnost pro znalce, který s oceňovaným 

vozidlem, či vozidlem obdobným nemá jako řidič zkušenosti.   

Pozornost si jistě zaslouží kapitola 2.2 Stanovení redukované technické hodnoty vozidla. 

Podkapitola 2.2.1 Stanovení základní amortizace je jistě pro vojenská vozidla specifická. 

Amortizační stupnice Přílohy č. 1 lze použít v některých případech. Pro osobní a terénní 

vozidla provozovaná převážně na silnicích lze použít Přílohu č. 1.1 – amortizační stupnice pro 

osobní a dodávkové automobily.  

Amortizační stupnice pro nákladní a speciální nákladní automobily Příloha č. 1.4 zřejmě 

půjde využít v oblasti nákladních vozidel. Znalec by však měl dobře uvážit, jakým způsobem 

bylo oceňované vozidlo provozováno.  

Bojová vozidla a tanky by se podle příloh znaleckého standardu dala zařadit jedině snad 

podle přílohy č. 1.6 Amortizační stupnice pro traktory a jiná zvláštní vozidla. 

Při oceňování vojenských vozidel je třeba vzít pečlivě v úvahu způsob jejich praktického 

využití ve smyslu, zda byla vozidla používána pro provoz na silnicích, v terénu, zda byla 

nasazována do bojů, zda vůbec byla běžně provozována. Amortizaci vozidla lze určit 

z podkladů výrobců vozidel, pokud je známá předpokládaná životnost vozidla anebo ze 

zkušenosti z provozu, pokud takovéto podklady jsou dostupné.  

Pokud je třeba hodnotit technickou hodnotu skupin, je zapotřebí určit poměrné díly 

skupin podle kapitoly 2.2.3. Poměrný díl lze stanovit pro vozidla, která jsou stejná či obdobná 

jako civilní vozidla z tabulek v příloze 2 nebo podle kapitoly 1.19 Poměrný díl skupiny. 

Tabulky z přílohy 2 lze vhodně využít pro rozdělení osobních, terénních a nákladních vozidel 

na skupiny. Ostatní vojenská vozidla lze hodnotit pouze podle kapitoly 1.19. Zde však lze 

narazit na problém, že nejsou známy výchozí ceny skupiny a jejich ocenění výrobcem může 

být nepřiměřeně drahé pro účel posudku. 

Kapitola 1.21 Technická hodnota pneumatik na vozidle má význam u kolových vozidel. 

Kapitola 1.23 Výchozí cena může být mnohem složitější, než je tomu v případě civilních 

vozidel a to z důvodu omezené obchodovatelnosti vojenských vozidel. Zřejmě zde bude nutné 

rozlišit ocenění vozidel pro AČR (ozbrojené složky) a pro ostatní osoby. V případě ocenění 

pro osoby (složky státu) oprávněné vyrábět, obchodovat, vlastnit nebo provozovat příslušná 

vozidla lze při ocenění vycházet z výchozí ceny (prodejní cena věci nebo srovnatelná cena). 

Pokud by šlo o prodej osobám, které nejsou oprávněny vlastnit nebo zacházet s vybranými 

typy vojenských vozidel, lze tato vozidla ocenit jen pro případ úpravy pro sběratelské účely. 

Ocenění takovýchto vozidel se ovšem provádí ve smyslu historických vozidel. 
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Kapitola 2.4 Stanovení obvyklé ceny vozidla zahrnuje stanovení koeficientu prodejnosti a 

výpočet obvyklé ceny vozidla. U vozidel, kde v době ocenění nejsou vozidla stejného nebo 

srovnatelného typu na trhu, nelze cenu obvyklou z tržních cen stanovit. Za cenu obvyklou lze 

použít nejspíš cenu časovou. 

Kapitola 2.7 Oceňování vozidel se speciálními nástavbami se týká především vozidel, 

která znalci na oceňování vozidel mohou běžně ocenit a na těchto vozidlech jsou různé 

nástavby, kterými může být vojenská technika. Znalec musí zvážit, zda je schopen příslušnou 

nástavbu ocenit anebo zda potřebuje konzultanta anebo dalšího znalce k ocenění nástavby. 

Výsledný znalecký posudek potom může být posudkem jednoho nebo dvou znalců. 

5.3 Stanovení výše majetkové újmy, způsobené poškozením vozidla 

V případě, že někdo způsobí škodu na vojenském vozidle AČR, postupuje armáda podle [7]. 

Ten kdo způsobil škodu na vozidle, může: 

 uvést vozidlo sám do původního stavu, 

 újma je vyčíslena z ceny náhradních dílů, 

 újmu odhadne soudní znalec. 

Stanovení výše majetkové újmy, způsobené poškozením vozidla řeší část 3. literatury [1]. 

Zřejmě nejzajímavější na zamyšlení bude určování, zda se jedná o úplné (totální) ničení 

vozidla. Podle kapitoly 1.42 je úplné (totální) zničení vozidla takové poškození vozidla, kdy 

náklady na opravu převyšují obvyklou cenu vozidla před poškozením. Lze říci, že se jedná o 

ekonomické hodnocení zničení vozidla. Takovéto hodnocení může být v některých případech 

pro nedostupnost podkladů příliš nákladné a tedy neekonomické. Pak je možné přistoupit 

k hodnocení pouze technickému. Za úplně zničené vozidlo, lze považovat vozidlo, které nelze 

opravit.  

Znalec může ale také ze zkušenosti určit, že stejné vozidlo či srovnatelné se stejným či 

srovnatelným poškozením je neekonomické opravovat. 

6 ZÁVĚRY 

Autoři článku popisují základní odlišnosti mezi oceňováním běžných vozidel schválených pro 

provoz na pozemních komunikacích a vojenských vozidel. Oceňování motorových vozidel je 

řešeno Znaleckým standardem č. I/2005 – Oceňování motorových vozidel. Vojenská vozidla 

mohou však vykazovat značné odlišnosti od běžných vozidel. Oceňování vojenských 

motorových vozidel je vhodné chápat jako oceňování motorových vozidel, ale je nutné 

zohlednit jejich specifické vlastnosti. 

 Uvedeno je rozdělení vojenských motorových vozidel. Je velmi mnoho druhů těchto 

vozidel a tyto mohou být velmi odlišné svým určením a tedy i technickými vlastnostmi. 

Autoři popisují také základní technické odlišnosti od civilních vozidel používaných na 

pozemních komunikacích. 

6.1 Pokračování v oblasti oceňování vojenských vozidel 

Speciální pozornost si zaslouží další práce v oblasti amortizačních tabulek pro vojenská 

vozidla. V případě dostupnosti podkladů by bylo vhodné určit poměrné díly jednotlivých typů 

vozidel. 
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ANALÝZA AKTUÁLNÍCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚN V HODNOCENÍ 

TECHNICKÉHO STAVU VOZIDEL A SOUVISEJÍCICH ZMĚN V DOPRAVĚ 

ANALYSIS OF THE CURRENT LEGISLATIVE CHANGES IN EVALUATION 

CONDITION VEHICLES AND RELATED CHANGES IN TRANSPORTATION 

Michal Novotný 
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ABSTRAKT: 

Tato práce je určena především soudním znalcům, STK technikům, kontrolním orgánům a 

všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích.  

Pří analýze technického stavu nákladních vozidel je vycházeno z technických požadavků, které 

jsou uvedeny v textu a jsou převzaty z jednotlivých ustanovení pro schvalování vozidel 

kategorií M2, M3, N2, N3, O3, O4 uvedených v Předpisech EHK a evropských Směrnic, 

platných k datu vydání. Stěžejní část této práce je tvořena technickými přepisy společně s 

metodickými postupy a praktickými zkušenostmi z oblasti diagnostiky silničních vozidel, 

z kterých jsem musel vycházet pro vytvoření této práce. Zabývá se kontrolou jednotlivých 

systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které jsou uvedeny v 

protokolu v bodě č. 10 písmeno a) a 1) přílohy č. I. – směrnice 2010/30/ES. Na které navazují 

nově vydané zákony a vyhlášky v následujících letech. 

ABSTRACT: 

This work is intended primarily judicial experts, STK technicians, control authorities and all 

participants of road traffic. 

When analyzing the technical condition of the trucks went from technical requirements that 

are listed in the text and are taken from various provisions concerning the approval of 

vehicles of categories M2, M3, N2, N3, O3, O4 listed in EHK and the European Directives in 

force on the date of issue . The main part of the work consists of technical transcripts together 

with the methodology and practical experience in the field of diagnostics road vehicles, from 

which I had come to create this work. It deals with the control of the individual systems, 

components and separate technical units for vehicles that are listed in the log in section 10 

letter a) and 1) Annex I - Directive 2010/30/ES. At the follow-up of newly issued laws and 

regulations in the coming years. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Technické požadavky, legislativní změny, technický stav, technické závady, bezpečnost 

silničního provozu. 
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Technical requirements, legistative changes, technical condition, technical defects, road 

safety. 

                                                 
47)

 Novotný, Michal, Ing. – 1. autor, VUT v Brně, Ústav soudního inţenýrství, doktorand, Údolní 244/53, 602 00 

Brno, 737608251, michal_novotny@email.cz 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 263 

1 ÚVOD 

V dnešní motorizované době je vozidlo nezbytnou součástí života každého z nás. Jeho 

technický stav je důležitým faktorem pro bezpečnost a plynulost dopravy na silnicích. U 

řádně udržovaného a správně fungujícího vozidla, které splňuje bezpečnostní požadavky, 

existuje mnohem menší riziko účasti na dopravní nehodě. Týká se to nejen osobní, ale i 

nákladní dopravy.  Provoz na pozemních komunikacích je  upraven v zákoně o provozu na 

pozemních komunikacích 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ten ukládá povinnost 

řidiči užít k provozu na pozemní komunikaci vozidlo, které splňuje určité technické 

podmínky.  

Dodržování stanovených pravidel přispívá k tomu, aby naše silnice byly bezpečnější. Je proto 

technický stav jakéhokoliv vozidla určeného k provozu tak důležitý? Je základem bezpečné 

jízdy? A ovlivňuje negativně naše životní prostředí? To jsou otázky hodné k zodpovězení. 

Není to problém pouze našeho státu, ale celosvětový.  

Silniční doprava pro nás znamená jakýsi symbol pokroku. Téměř všichni obyvatelé jsou na 

dopravě nějakým způsobem závislí. Ať už formou přepravy z místa na místo, nebo jsou 

zaměstnáni v této široké oblasti. Je i zdrojem příjmu do státního rozpočtu. Technický stav 

vozidel je neustále přetřásán nejen v médiích, ale i ve státní správě. Právě ta by měla vymezit 

pravidla a zajistit neustálou kontrolu jejich dodržování. I přesto, že jsou prováděny 

nepravidelné kontroly technického stavu vozidel policií ČR, jsou povinny periodické kontroly 

měření emisí a technické prohlídky, je technický stav vozidel u nás žalostný.   

Technický stav vozidla přináší pro vlastníky a uživatele mnoho problémů. Abych řekl pravdu, 

tak každý řidič a vlastník motorového vozidla je zodpovědný za jeho stav. Vím, že je mezi 

námi spousta takových, co o stav svého auta dbají. Věnují mu dostatečnou péči a to nejen 

před technickou prohlídkou. Dalo by se konstatovat, že spoustu nepříjemností způsobují 

hlavně řidiči, kteří usednou za volant vozidla nezpůsobilého k provozu na silnici. Jejich auta 

mají např. nesouměrně působící brzdy, nedostatečný brzdný účinek, nadměrně poškozené 

pneumatiky, prasklé rámy nebo jiné nebezpečné závady. To je pak jednou z příčin dopravních 

nehod. Neuvědomují si, že ohrožují nejen sebe, ale i další řidiče a ostatní účastníky silničního 

provozu (chodce, cyklisty). Způsobují samozřejmě i nemalé hmotné škody (na pozemních 

komunikacích, domech), tak i ohrožují životní prostředí. [3] 

2 STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVA 

V řešené oblasti této práce, která je určena a koncipována primárně pro soudní znalce 

v automobilovém oboru, a také je určena kontrolním orgánům, dopravcům, řidičům a všem 

ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích ve znění článku 2 písm. B) 

směrnice 2000/30/ES pro namátkovou silniční kontrolu technického stavu užitkových vozidel. 

Technické požadavky uvedené v textu jsou převzaty z jednotlivých ustanovení pro 

schvalování vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 uvedených v Přepisech EHK a 

evropských Směrnic, platných k datu vydání. 

Evropský parlament a Rada evropské unie přijala v roce 2000 směrnici 2000/30/ES ze dne 6. 

června 2000, o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve 

Společenství, která byla doplněna směrnicí směrnici komise 2003/26/ES, kterou se 

přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES. 

Podle důvodové zprávy nedávají pravidelné roční technické prohlídky užitkových vozidel 

dostatečnou záruku toho, že tato vozidla odpovídají technickým předpisům v průběhu celého 
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roku. Účelem směrnice bylo proto zavedení dodatečných cílených silničních kontrol pro 

kontrolu technického stavu užitkových vozidel provozovaných ve Společenství. Nebo i pro 

kontrolu technického stavu vozidel po nehodě soudním znalcem. V příloze č. I uvádí 

směrnice vozidla, kterých se dodatečná silniční technická kontrola týká a vzor protokolu o 

technické silniční kontrole, kterého se musím v této práci držet a ze kterého musím v této 

práci vycházet. V bodě číslo 10 tohoto protokolu je uveden seznam kontrolovaných systémů, 

konstrukčních částí nebo samostatných kontrolních celků vozidla. V příloze č. II je věnována 

zvláštní povinnost kontrole brzd, emisí výfukových plynů a omezovačů rychlosti vozidla. 

Při tvorbě této práce pro kontrolu technického stavu užitkových vozidel jsem vycházel 

z kontrolních bodů uvedených v příloze č. I – Směrnice 2000/30/ES ve znění směrnice 

2003/26/ES s přihlédnutím k platné legislativě ČR v oblasti silniční dopravy. Jde zejména o 

závady na vozidle, uvedené v § 36 vyhlášky č.341/2002 Sb., o schválení technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a 

pro které nesmí být vozidlo dále použito v provozu na pozemních komunikacích. 

Dalším parametrem, použitým pro hodnocení závad, je „Seznam kontrolních úkonu pro 

zjišťování a hodnocení technického stavu při technické prohlídce a použité stupně hodnocení 

závad“ uvedené v příloze číslo 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a 

měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů a „Povinné testovací položky“ uvedené 

v příloze č. II – Směrnice Rady 2009/40/ES. 

Rozsah této práce a způsob provádění kontroly podle jednotlivých kontrolních úkonů je však 

v tomto případě omezen s účelem směrnice 2000/30ES na to, že kontrola technického stavu 

vozidla v silničním provozu nebo na místě silniční nehody je prováděna pouze vizuálně. 

Jednotlivé kontrolní úkony jsou proto v práci nastaveny tak, že lze provést kontrolu pouze 

obhlídkou okolo vozidla nebo i prohlídkou pod vozidlem za použití jednoduchých 

technických prostředků (např. najížděcí rampa, montážní lehátko, kladívko, svítilna, apod.) 

Protože směrnice 2000/30/ES striktně nenařizuje provádění všech kontrolních bodů 

uvedených v příloze č. I., záleží jen na kontrolním orgánu, jaký způsob a v jakém rozsahu 

kontrolu technického stavu vozidla použije. 

Samotná práce je rozdělena na několik hlavních částí, kde jsou zmiňovány právní a technické 

aspekty silničních technických prohlídek. V úvodu je vlastní text směrnice č. 2000/30/ES 

s pozdějšími změnami směrnice 2003/36/ES včetně příloh č. I a II. Dokument je zpracován do 

zkrácené integrované podoby a obsahuje pouze technické přílohy a ty podstatné části 

uvedených dokumentů, které jsou rozhodující pro jejich aplikaci. V další části díla jsou 

uvedeny pasáže zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, 

ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a citované vyhlášky č. 

341/2002 Sb., které se bezprostředně dotýkají problematiky silničních technických kontrol 

vozidel ve vztahu ke kontrolním orgánům. 

Stěžejní část díla je tvořena technickými předpisy společně s metodickými postupy a 

praktickými zkušenostmi z oblasti diagnostiky silničních vozidel. Podrobně se zabývá 

kontrolou jednotlivých systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celku 

vozidla, které jsou uvedeny v protokolu v bodě č. 10 písmeno a) až 1) přílohy č. I – Směrnice 

2000/30/ES. K jednotlivé problematice jsou vždy uvedené technické požadavky vycházející 

z posledních technických předpisů a legislativy (Směrnice EHS/ES, předpisy EHK, vyhlášky, 

stanoviska MD ČR k jednotlivé problematice, apod.) a způsob provádění kontroly. Na závěr 
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jsou uvedeny závady, které ohrožují bezpečnost silničního provozu. Součástí kontrolního 

postupu je i obrazová nebo fotografická část, ve které jsou znovu vyzvednuty problematická 

místa, na které je potřeba se při kontrole zaměřit. 

3 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V LEGISLATIVJE 

3.1 Technický stav vozidel 

Výše shrnuté směrnice Evropské Rady, zákony, vyhlášky a nařízení jsou stále platné. 

Z důvodů snahy zákonodárců, aby byly vozidla, jenž se pohybují po našich silnicích méně 

nebezpečná. Tak se legislativa týkající se technického stavu vozidel mění novelizací poměrně 

často.  

Jedna s nejdůležitějších aktuálních změn týkajících se technického stavu vozidel byla 

novelizována Vyhláška č. 82/2012, která vešla v platnost 6. března 2012. 

Tato vyhláška se týká o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v 

provozu na pozemních komunikacích. 

Nejdůležitější změny v této vyhlášce je: 

 Vyhláška upravuje a mění druhy závad. Při porovnání se starou vyhláškou se 

většinou upravuje pohled na závady ve smyslu, že kontrolor dostal větší možnost 

individuálního posouzení. To je například prasklé čelní sklo na vozidle ve stírané 

ploše byla, po staru závada typu C a z toho vyplíval zákaz užívání vozidla, jež má 

vážnou závadu a následné zahájení správního řízení s řidičem a dopravcem za 

prasklinu nad 2 cm. V novele vyhlášky už si kontrolor musí vybrat, jestli je to 

závada typu C a nebo B. S tím, že závadu typu C by volil v okamžiku, pokud by to 

ohrožovalo bezpečnost provozu vozidla, například masivně poškozené čelní sklo. 

Ale jak jsem uvedl je to na individuálním posouzení STK technika a zákonodárci 

se snaží i o zvyšování kvalifikace těchto techniků a kontrolorů.   

 Dalším vhodným příkladem by mohl být únik provozních kapalin. Do 06.03.2012 

bylo že pokud z vozidla unikal olej a nekapal na vozovku, tak to byla závady typu 

B, pokud však jedna jediná kapka ukápla z vozidla na vozovku v ten okamžik se 

ze závady typu B změní na závadu typu C. Následně je vozidlu zakázaná jízda 

jelikož nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích a následuje 

správní řízení na dopravce a řidiče, jde jsou velice nepříjemné postihy i dokonce 

zákaz činnosti pro řidiče od 6 měsíců do 12 měsíců a vysoké pokuty. Po novele 

vyhlášky je na kontrolujícím technikovy, který si může vybrat, zda dá závadu typu 

B, nebo C. za odkapávání například oleje na vozovku a jestli za nadměrným 

únikem pro udělení závady typu C je pro něj jedna kapka, více kapek nebo až celá 

kaluž oleje na vozovce.  

 Také bych chtěl zdůraznit, že v této obsáhlé vyhlášce přibyly nové úkony 

například kontrola: Montáž zařízení pro výrobu horkých nápojů nebo kuchyňské 

zařízení v autobusu nesplňuje požadavky bezpečnosti, což je závada typu B. nebo 

Dorozumívací zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí, je-li vyžadováno, 

nefunguje, nebo chybí nebo její provedení nebo umístění v autobusu není v 

souladu s požadavky, což je také závada typu B a sousta dalších. Které tam 

nebyly. 
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3.2 V dopravě 

3.2.1 Vážení užitkových vozidel 

Od 1. srpna 2012 vyšel novelizovaný zákon č. 13/1997 Sb. který byl k tomuto datu 

novelizován. V tomto zákoně o provozu na pozemních komunikacích došlo k změnám v:  

 Způsobilost pro povolání, zaměstnání řidiče užitkového vozidla – zpřísňuje 

podmínky k udělení profesního oprávnění k řízení užitkového vozidla, hlavně pro 

starší ročníky řidičů a zpřísňuje vykonávání psychologických testů.  

 Postavení, funkce a právní režim pozemních komunikací a provozu na nich – 

změna například, že za přetížené vozidla zastavené na pozemních komunikacích 

spadajících do oblasti působení kraje, který vydává povolení na nich vážit bude 

vybírat pokuty ve správním řízení obec. 

 Správa dopravy a komunikací – nově vážit na pozemních komunikacích můžou 

jen firmy, které budou mít povolení od místně příslušného krajského úřadu.  

 Správní přestupky a správní delikty – pro řidiče přetíženého nákladního vozidla 

byť o jedno kilo je sankce na místě do 15000 Kč a tři body. Pro dopravce je nově 

poplatek za zvážení užitkového vozidla při přetížení se zvedl z 600 Kč na 6000 

Kč. A dopravce musí být poslán do správního řízení, kde mu hrozí sankce za 

každou započatou tunu při přetížení na víc zaplatí 7000 Kč. 

 Uvedu reálný příklad. Pokud proběhne na silnici vážení užitkového vozidla dle 

výše uvedeného zákona a bude toto vozidlo nebo například návěsová souprava 

přetížena o 5001 kg. Pak obvykle při tomto přetížení dostane řidič pokutu 15000 

Kč a dopravce zaplatí poplatek za zahájení správního řízení 1000 Kč. Za každou 

započatou tunu 7000 Kč, což je 7000 * 6 = 42000 Kč. A také musí uhradit 

poplatek za zvážení vozidla 6000 Kč. V součtu při tomto přetížení to dělá 15000 

Kč pro řidiče a 49000 Kč pro dopravce.       

3.2.2 Nebezpečných věcí převážených po silnici (Dohoda ADR) 

Dohoda ADR se mění každé dva roky. A při této změně existuje přechodné období půl roku, 

kdy platí jak stará Dohoda ADR pro rok 2011, tak nová Dohoda ADR pro rok 2013. 

Změny ADR od 1. ledna 2013  

Na svém 88. zasedání v květnu 2010 v Ženevě se sešla pracovní skupina WP.15, aby započala 

práci na podobě Dohody ADR 2013.  Skupina se zabývala výkladem ADR k označování 

přepravních jednotek, které obsahují nebezpečné věci balené v omezených množstvích. Oddíl 

3.4.10a) ADR 2009, resp. 3.4.13a) ADR 2011 předpokládá, že přepravní jednotky, v nichž 

jsou přepravovány nebezpečné věci balené v omezených množstvích, musí být vpředu a 

vzadu označeny označením pro omezená množství, pokud již nejsou označeny oranžovými 

tabulkami. Protože mínění delegátů bylo nejednotné, bylo rozhodnuto, že Švýcarsko (které o 

výklad požádalo) pro příští zasedání připravý návrh změny ADR. Bylo též rozhodnuto nově 

zpracovat kapitolu 8.2, která se týká školení řidičů. Společný návrh SRN a Švýcarska na 

označování návěsů bez tahačů, jako v „kompletním” stavu při odstavení např. na parkovišti, 

byl odmítnut. Naopak byl přijat návrh Francie na to, aby v odstavci 9.2.2.6.3 (elektrické 

přípojky) byl zapracován odkaz na normu EN 15207. Na návrh SRN byl do sloupce 14 

tabulky A doplněn u UN 1373, 1442 a 3175 kód vozidla AT, protože tyto látky mohou být 

přepravovány v přemístitelných cisternách. Došlo k drobným změnám v kapitole 6.12 týkající 

se mobilních jednotek přepravujících výbušniny (MEMU). Zástupci FIATA, IRU a CEFIC 
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upozornili, že řada smluvních států dosud neprovedla kategorizaci a označení silničních 

tunelů, které mají být označeny od 1. ledna 2010 podle ADR, což vede k velkým logistickým 

problémům. Problémem by se měl zabývat výbor pro vnitrozemskou dopravu EHK OSN. 

Výše uvedené navrhované změny vycházejí z pracovních dokumentů předložených 

společným zasedáním RID/ADR/ADN ke schválení pracovní skupině ADR. Upozorňuji, že 

změny nemusí být konečné, nezahrnují všechny navrhované změny a jejich znění nemusí 

korespondovat s konečnou finální verzí. Přehled je pouze orientační a nelze ho brát jako 

konečný návrh změn. Celkové změny budou uveřejněny Ministerstvem dopravy ve Sbírce 

mezinárodních smluv, a teprve po té budou považovány jako finální a právně závazné pro 

subjekty pohybující se na poli přeprav nebezpečných věcí v České republice. [10] 

4 TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST VOZIDEL 

Způsobují samozřejmě i nemalé hmotné škody (na pozemních komunikacích, domech), tak i 

ohrožují životní prostředí. Zákon č. 56/2001 Sb. v § 37 [8] obecně upravuje technickou 

nezpůsobilost vozidel takto: 

Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích pokud pro 

závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích, 

 poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem 

 provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na 

pozemních komunikacích způsobem stanoveným tímto zákonem, 

 byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů 

vozidla, například VIN. 

5 HODNOCENÍ ZÁVAD 

Dle zákona 56/2001 Sb. §36, odstavec 4, je uvedeno: 

„Technický stav silničních vozidel v provozu na pozemních komunikacích je oprávněna 

v rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu kontrolovat Policie České republiky podle 

zvláštního zákona“ jež je směrnice 2000/30/ES 

V §36 vyhlášky č. 341/2002 Sb. jsou uvedeny závady na vozidle, pro které může Policie ČR 

při silniční kontrole vozidlo vyřadit z provozu, z důvodů ohrožení bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích. 

Závady jsou v odstavcích rozděleny do jednotlivých oblastí a taxativně výjmenovány. Vedle 

technických závad je zde i řešena otázka překročení nevyšší povolené hmotnosti nebo 

rozměrů vozidla, či nepovolené zapojení do jízdní soupravy. Závady jsou v jednotlivých 

oblastech uvedeny velice stroze a nepokrývají všechny závady uvedené ve směrnici 

2009/40/ES, resp. Vyhlášky č. 302/2001 Sb. 

Závady jsou podle nebezpečnosti rozděleny na: 

 Závady pro které nesmí být vozidlo dále použito v provozu na pozemních 

komunikacích s výjimkou nouzového dojetí 

 Závady, pro které je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích 

Příloha č.7 k vyhlášce č. 302/2001 Sb. je zpracována pro provádění technických pro hlídek ve 

znění směrnice rady 2009/40/ES ve stanicích technické kontroly (STK), které se provádí na 
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kontrolních linkách vybavenými předepsanými měřícími a kontrolními přístroji. Technické 

kontroly mimo STK řeší legislativa pouze u zemědělských a lesnických traktorů a jejich 

přípojných vozidel tzv. „mobilním způsobem“ 

Technické prohlídky provádí STK dle §60 zákona č. 56/2001 Sb. a musí splňovat stanovené 

podmínky a být držiteli „Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění technických 

prohlídek vozidel“ 

Ke každému kontrolnímu úkonu budu ve své disertační práci zpracovávat komplexní 

metodiku a analýzu provádění kontroly i způsob hodnocení zjištěných závad, při čemž při 

technické prohlídce musí být na vozidle prováděny všechny předepsané kontrolní úkony. 

Ve vytvořené komplexní metodice mé disertační práce budou tyto závad y řešeny v souladu s 

§49 zákona 56/2001 Sb. [8], kde jsou závady označeny: 

 Lehká závada (označeno A), která nemá vliv na bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. 

 Vážná závada (označeno B), která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla a 

nepříznivě působí na životní prostředí, ale neohrožuje bezprostředně bezpečnost 

jízdy vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích. 

 Nebezpečná závada (označeno C), která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy 

silničního vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích. 

Stupně hodnocení závad 

při silniční technické kontrole užitkových vozidel 

 

Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu 

na pozemních komunikacích podle 

 §36 odst. 10 Vyhlášky č. 341/2002 Sb. 

Závady na vozidle, pro které je vozidlo 

nezpůsobilé k provozu na pozemních 

komunikacích. 

 

Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu 

na pozemních komunikacích podle  

§36 odst. 2 až 9 Vyhlášky č. 341/2002 Sb.  

Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích. Vozidlo 

nesmí být použito v provozu na pozemních 

komunikacích s výjimkou nouzového dojetí. 

A 
Závady vycházející z přílohy č. 7  

vyhlášky č. 302/2001 Sb.  

Lehká závada, která nemá vliv na bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích. 

B 
Závady vycházející z přílohy č. 7  

vyhlášky č. 302/2001 Sb. 

Vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti 

vozidla a nepříznivě působí na životní prostředí, 

ale neohrožuje bezprostředně bezpečnost jízdy 

vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích. 

C 
Závady vycházející z přílohy č. 7  

vyhlášky č. 302/2001 Sb. 

Nebezpečná závada, která bezprostředně ohrožuje 

bezpečnost jízdy silničního vozidla nebo provoz na 

pozemních komunikacích. 

Tab. 1 – Stupně hodnocení závad. 

Tab. 1 – Levels of assessment of defects. 

6 TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Tuto komplexní metodiku v mé disertační práci budu konceptovat ve smyslu, jaký tu 

naznačím pro všechny technické skupiny a části vozidel, které lze vizuálně zjistit, například 

v terénu po nehodě.  
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Rozdělím vozidlo z hlediska technických požadavků na několik skupin a ty dále na části 

vozidel, kterými se budu dále zabývat. [7] 

Budou skupiny: 

BRZDOVÝ SYSTÉM A JEHO ČÁSTI 

 Pravidla pro zkoušení nebo kontrolu brzdového systému podle přílohy II. Směrnice 

2000/30/ES 

 Provozní brzda – těsnost brzdové soustavy / výstražné zařízení (signalizace poklesu 

tlaku vzduchu) 

 Převod provozní brzdy 

 Provozní brzda – stav / zdvih pedálu 

 Brzdové hadice a potrubí 

 Klíče brzd – zdvih pák 

 Brzdové válce 

 Brzdové obložení / brzdové destičky 

 Kotouče, bubny brzd 

 Parkovací brzda – zdvih páky / převod parkovací brzdy 

 Spojovací hadice / spojkové hadice 

 Brzdové systémy ABS / EBS 

 Zátěžové regulátory a omezovače tlaku v brzdných soustavách 

 Samočinná brzda přípojného vozidla (zabezpečovací zařízení) 

VÝFUKOVÝ SYSTÉM 

 Výfukové potrubí – vyústění / stav 

OPACITA VÝFUKOVÝCH PLYNŮ (naftové motory) 

MECHANISMUS ŘÍZENÍ 

 Volant / plynulost převodu síly, sloupek řízení 

 Převodka řízení 

 Klouby, páky a tyče řízení – vůle / stav 

 Posilovač řízení – těsnost/činnost 

SVĚTLOMETY, SVĚTELNÁ A SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 

 Dálková světla – povinnost – počet – umístění – el. zapojení světel – svítivost – 

přepínání potkávacích a dálkových světel 

 Přední mlhový světlomet, mlhový světlomet orientovaný směrem dozadu, zadní 

mlhová svítilna 

 Zpětný světlomet 

 Denní svítilna 

 Obrysové svítilny – přední / zadní / doplňkové obrysové / volitelné zadní 

 Obrysové svítilny – boční 

 Brzdové svítilny – počet / umístění / činnost 

 Směrové svítilny / výstražný signál nebezpečí – počet / umístění / činnost 

 Odrazky 
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 Osvětlení zadní RZ 

 Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel 

 Nápadné značení 

 Elektrická instalace / spojovací kabel / zásuvka (vidlice)  

KOLA / PNEUMATIKY 

 Kola upevnění, disky kol 

 Pneumatiky – konstrukce / druh dezénu / rozměr 

 Pneumatiky – poškození / hloubka vzorku 

 Pneumatiky – náhradní kolo – stav / upevnění 

ZÁVĚSY KOL (viditelné závady) 

 Náprava – vidlice přední / zadní 

 Kola – vůle v zavěšení / uložení 

 Pérování – přední / zadní 

 Tlumiče – stav 

 Stabilizátor 

 Spojovací hřídele a klouby 

 KAROSERIE (viditelné závady) 

 Rám nosná část – lomy, praskliny, koroze, spojení dílů 

 Nárazníky přední, zadní a boční ochranné zařízení proti podjetí 

 Kryty kol (blatníky) lapače nečistot 

 Skříň karoserie (kabina řidiče / přepážka) 

 Schůdky / držadla 

 Dveře 

 Zasklení vozidel – otevírání / zasklení a clona proti slunci 

 Stěrače skla / odstřikovače 

 Zařízení pro nepřímý výhled 

 Sedadla – upevnění / počet / stav 

 Bezpečnostní pásy, kotevní úchyty 

 Podlaha, bočnice, zvedací čelo 

 Plachta 

 Sklápěcí zařízení 

 Zařízení ke spojování vozidel, pojistné spojovací zařízení  

TACHOGRAF (montáž a funkce) 

 Rychloměr, tachograf 

OMEZOVAČE RYCHLOSTI (montáž a funkce) 

 Zařízení na omezení rychlosti jízdy 

ZJEVNÝ ÚNIK PALIVA A NEBO OLEJE 

 Palivové potrubí, nádrž, záložní nádoby 

 Těsnost – únik oleje / maziva 
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7 VLIV TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA NA BEZPEČNOST 

PROVOZU 

Určitě by bylo ideální mít co nejnovější vozový park, který by měl výborný technický stav. 

Ovšem skutečnost je poněkud odlišná. Běžné automobily jsou projektovány se životností 150 

až 250 tisíc kilometrů a šest až osm let v závislosti na typu vozidla. Je třeba říci, že bohužel 

nejrychleji stárnou prvky pasivní bezpečnosti, jako jsou airbagy či bezpečnostní pásy. Určitě 

však můžete předpokládat, že pokud budete vozidlo zatěžovat přesně podle předpokladů 

konstruktérů, bude jeho životnost shodná s výpočetní. Vystavíte-li jej ale jinému než 

navrhovanému spektru zatížení, např. luxusní vozidlo navržené převážně pro dlouhé cesty 

konstantní rychlostí provozované ve městě anebo naopak malé městské vozítko provozované 

na dlouhých dálničních cestách, můžete si být jisti, že životnost vozidla bude nižší. Zatímco 

průměrný věk osobních vozů na silnici většiny „starých“ členských států EU je zhruba 7 – 8 

let, ve většině „nových“ členských států je to okolo 15 let. [3] To znamená, že v době, kdy EU 

přijímá jedny z nejpřísnějších environmentálních norem pro nové automobily na světě, velká 

většina vozů na silnicích významného počtu členských států není vybavena dokonce ani 

katalyzátory. Ve skutečnosti vozový park ve většině nových členských států dokonce dále 

stárne. To vyplývá z mohutného nárůstu importu ojetých automobilů od okamžiku vstupu 

těchto zemí do EU v roce 2004. Stáří vozidla se projeví právě v extrémní situaci, kterými  

jsou krizová brzdění s vyhýbáním anebo samotná srážka. V jednom případě se projeví vůle 

v podvozku, ve druhém případě stáří spojů v karoserii. Při průměrném stáří vozidel 14 let u 

nás nemůžete od vozidel pohybujících se na našich silnicích očekávat mnoho. Ani při 

sebelepší údržbě se staré vozidlo novému nevyrovná. Počítejte s tím a nahrazujte takové 

nedostatky svých automobilů alespoň značným předvídáním dopravní situace, abyste 

se  krizové situaci zcela vyhnuli. Kontrolou technického stavu vozidla přímo v provozu se 

zabývá policie. Drobné technické nedostatky zjištěné při silniční kontrole řeší policie na místě 

a to blokovou pokutou do výše 2000 Kč. Případné odstranění jakékoliv závady je 

nevymahatelné a nekontrolovatelné. Policie není oprávněna odebrat osvědčení o registraci 

vozidla, ale může zakázat další jízdu, ovšem tohoto institutu využívá až při mimořádném 

ohrožení bezpečnosti. Postihy platné při řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé 

k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným 

způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu a řeší se jen ve správním 

řízení. Je zde rozpětí sankce od 5000 do 10000 Kč, zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok a 

odebrání 5 bodů. [6,8] 

8 VLIV TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA NA NEHODOVOST  

Přestože špatný technický stav vozidla není na prvním místě při nehodovosti, nelze ho brát na 

lehkou váhu. Způsobuje každoročně množství dopravních nehod, při kterých dochází nejen ke 

škodám na majetku, ale i velmi často k různým zraněním osob, v nejhorším případě ke 

ztrátám na životech. Přesto, že se počet dopravních nehod v poslední době snižuje, nejsou 

statistická čísla zanedbatelná. Důsledky těchto nehod nedopadají jen na jejich přímé 

účastníky, ale i na stát. Důležité je postavit se tomuto problému čelem a ten stav změnit. 

Statistiky uvádějí jako nejčastější příčiny dopravních nehod špatné jízdní vlastnosti vozidel. 

Zejména se jedná o nesouměrné působení brzd, nedostatečný brzdný účinek parkovací brzdy, 

únik brzdové kapaliny, nadměrné poškození pneumatik, nedostatečná hloubka dezénu 

pneumatik, lomy a praskliny rámů nebo nosných částí karoserie, špatné osvětlení vozidel a 

nesprávné uložení nákladu. Příčinu lze hledat ve stáří vozidel. K většině dopravních nehod 

jsou přivoláni soudní znalci, aby dokázali potvrdit nebo vyvrátit jako příčinu dopravní nehody 
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nevyhovující stav dopravního prostředku, stanovení příčin poruch, rozhodnutí, zda nebyly při 

předchozí údržbě či opravě vozidla zanedbány obecně platné opravárenské postupy nebo 

postupy předepsané výrobcem vozidla. Popřípadě jednoznačně analyzovat vznik závady a 

provedení kompletní analýzy nehodového děje. Hlavní prevencí je provádění technické 

kontroly vozidel v pravidelných intervalech stanovených státem. Tu může provádět pouze ten, 

jemuž příslušný krajský úřad udělí oprávnění k provozování stanice technické kontroly za 

splnění zákonem stanovených podmínek. [1] 

9 VLIV TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Automobilní doprava se vyznačuje kromě velmi významných negativních energetických a 

ekologických důsledků řadou dalších velmi nežádoucích následků. Plynové exhalace, 

emitované mikročástice a hlučnost nepříznivě ovlivňují zdraví obyvatelstva. Dalším 

z preventivních způsobů zajištění kvalitního technického stavu vozidla je provádění měření 

emisí. Zde dochází k měření výfukových plynů, kontrole dílů a  řídícího systému, jenž  mají 

vliv na emisi výfukových plynů a znečišťování prostředí. Kontrola je zaměřena na to, zda 

části silničního motorového vozidla, především motoru a příslušenství, ovlivňující tvorbu 

škodlivých emisí, jsou úplné, nepoškozené, funkční a bez zjevných vad, a zda hodnoty 

parametrů a vlastností emisního chování silničního vozidla po provedeném měření emisí a i 

po případném seřízení a odstranění zjištěných závad nepřekračují limity stanovené 

prováděcím právním předpisem. [2] 

O co mi vlastně šlo? Chtěl jsem poukázat na možnost každého z nás ovlivnit technický stav 

svého vozidla. Jelikož i já jsem vlastníkem motorového vozidla a častým účastníkem 

silničního provozu, mnohdy mi zůstává rozum stát nad tím, jaké jezdící vraky potkám na 

silnici. Vrak definuje zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., kde je uvedeno, že je 

to silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Také zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů má termín autovrak  pro úplné nebo neúplné 

motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu  na pozemních komunikacích pro účely 

přepravy osob, zvířat a věcí a stalo odpadem. Řidiči, kteří nedbají na dobrý technický stav 

auta jsou nezodpovědní nejen vůči sobě, ale i ohrožují i další účastníky provozu. Samozřejmě, 

že mezi námi jezdí auta, která mají různé závady, jež nejsou na první pohled vidět. O 

některých jejich majitelé vědí, jiné jsou skryté. Je otázkou osobní odvahy s jakým vozidlem 

vyjedeme na vozovku. Ale ruku na srdce, jak často otevřete kapotu svého vozu, abyste si 

provedli vizuální kontrolu?  A co návštěva servisu? Taková každoroční prohlídka vozidla je 

velmi rozumná věc. Na kondici našich vozidel se také neblaze projevuje stav peněženek. Vím, 

že nemohou mít všichni zánovní vozidla, ale každý jednotlivec může v rámci svých 

schopností a finančních možností zajistit, aby vozidlo, s nímž vyrazí na silnici bylo 

v odpovídajícím technickém stavu. A pokud ne, tak by mu neměl být lhostejný osud jiných 

lidí a raději nevyjíždět. Na druhé straně je celá řada provozovatelů, kteří udržují vozidlo ve 

způsobilém stavu, chodí na pravidelné servisní prohlídky, dodržují termíny pro provádění 

technických kontrol a měření emisí, provádějí údržbu, kontrolují stav auta např. před 

dovolenou, přezouvají pneumatiky dle ročního období a nic nenechávají náhodě.         

Najít východisko není jednoduché. Navrhoval bych několik účinných opatření. Velkému 

podílu emisí z aut se dá zabránit velmi jednoduše používáním katalyzátoru. Ten ovšem zvýší 

cenu auta asi o 5 %. Když jsou katalyzátory tak prospěšné, proč nejsou zavedeny ve všech 

zemích? Problémem totiž je, kolik jsou lidé ochotni zaplatit za ochranu proti emisím. O tom, 

jaké emise budou produkovat naše auta, rozhodují automobilky, ropné společnosti a vlády. Je 
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nutné si uvědomit, že koupí auta bez katalyzátoru budeme při každé jízdě přispívat 

k devastaci přírody kolem nás. A přírodu nelze ocenit v korunách. Je jen otázkou času, kdy na 

to přijdeme. Dále bych viděl jako velmi prospěšné provádět pravidelné technické kontroly u 

starších vozidel např. 8 a více let, v ročních intervalech a u nákladních aut po 10 měsících. 

Také náhodné silniční kontroly by měly být častěji zaměřeny na technický stav vozidla. 

Rovněž postihy by měly být přísnější a to nejen řidičů, ale i vlastníků vozidel. Jakmile by byla 

zjištěna při kontrole u vozidla nezpůsobilost tzn. vážná závada ihned vozidlo odstavit a buď 

provést opravu na místě, nebo odtažení vozidla do servisu na náklady vlastníka popř. odebrat 

osvědčení vozidla, provést jeho ekologickou likvidaci a to buď sám vlastník do 30 dnů nebo 

stát na náklady vlastníka. Takový postup by jistě omezil pohyb vozidel se špatným 

technickým stavem po pozemních komunikacích. Současně pokud by bylo prokázáno, že 

vozidlo má v nedávné době provedenou pravidelnou technickou kontrolu a je v tak vážně 

nezpůsobilém stavu, že se to nemohlo stát za tak krátkou dobu, bylo by vhodné prověřit 

příslušnou stanici technické kontroly a v případě zjištěných opakovaných případech tuto 

stanici uzavřít. Rovněž bych navrhoval zvýšit úroveň výchovy řidičů. Jednak častějším 

školením, pak osvětou zvyšovat povědomí veřejnosti o řádném technickém stavu vozidla, 

dále také zapojením médií do kampaně odpovědnosti řidičů v podobě např. Nemyslíš, 

zaplatíš. [1],[2],[4] 

10 TECHNICKÉ SILNIČNÍ KONTROLY  

Díky firmě CSPSD Praha jsem se dostal k celoročním výsledkům kontroly užitkových 

vozidel na území ČR, ze které jsem uvedl pro lepší přehled do tabulky, aby bylo zřejmé kolik 

bylo a jakých zkontrolovaných vozidel a v jakém počtu u nich byly nalezeny závady. 
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leden 2010 715 29 377 17 242 6 1387 

únor 2010 758 21 373 16 578 4 1823 

březen 2010 918 25 360 31 611 0 2125 

duben 2010  592 30 254 20 647 1 2416 

květen 2010 560 21 248 12 699 1 2501 

červen 2010 657 33 371 83 584 0 2035 

červenec 2010 645 26 541 197 511 1 1991 

srpen 2010 616 29 535 232 508 0 2033 

září 2010 650 31 417 25 488 0 2051 

říjen 2010 510 20 364 18 396 0 1988 

listopad 2010 468 15 293 3 433 0 1701 
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prosinec 2010 211 13 67 8 122 0 1098 

Celkem 7300 293 4200 663 5819 13 23149 

Celkem vozidel 41437 

Tab. 2 – Závady dle ročního období a druhu vozidla. [9] 

Tab. 2 – Defects according to the season and the type of vehicle. [9] 

V tabulce 2 jsou zobrazeny různé druhy vozidel, přívěsy a návěsy, kde tato tabulka je 

seřazena dle období kontroly, které je zde zaznamenáno po měsících. Z tabulky je zřejmé, že 

nejvíce se kontrolují návěsové soupravy. Dle této tabulky by se dalo také usuzovat poměrné 

zastoupení různých druhů vozidel pohybujících se po pozemních komunikacích na území ČR 
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leden 2010 88 77 0 1 22 510 114 18 227 13 0 19 42 

únor 2010 101 106 0 0 29 669 300 28 441 31 1 37 36 

březen 2010 136 108 0 0 45 703 310 62 599 40 0 100 110 

duben 2010  112 105 0 0 33 658 367 46 420 25 0 83 104 

květen 2010 137 75 0 0 31 570 324 39 466 18 1 73 103 

červen 2010 151 85 0 0 40 524 373 56 435 30 0 83 116 

červenec2010 191 82 0 0 21 584 237 46 374 24 0 75 85 

srpen 2010 133 94 0 0 23 571 255 35 356 23 0 62 91 

září 2010 149 107 0 0 19 618 247 39 336 18 0 72 100 

říjen 2010 125 116 0 0 31 528 281 43 310 22 0 73 77 

listopad 2010 108 82 0 0 19 387 166 21 261 22 1 64 68 

prosinec 2010 65 34 0 0 13 172 173 7 171 11 0 62 15 

Celkem 
149

6 

107

1 
0 1 326 6494 3147 440 4396 277 3 803 947 

Tab. 3 – Druhy závad. [9] 

Tab. 3 – Types of defects. [9] 

V tabulce 3 jsou zobrazeny různé druhy závad, kde tato tabulka je seřazena dle období 

kontroly, které je zde zaznamenáno po měsících. Z tabulky je zřejmé, že nejvíce se porušení 

při kontrole užitkových vozidel má soustava světlometů a na dalších dvou místech s velkým 

počtem porušení je karoserie a pneumatiky. Dle této tabulky by se dalo také usuzovat 
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poměrné zastoupení různých druhů závad na užitkových vozidlech pohybujících se po 

pozemních komunikacích na území ČR.   

11 ZÁVĚR 

Domnívám se, že správný technický stav vozidel je naprosto zásadní pro bezpečnost 

silničního provozu. Je to ovšem běh na dlouhou trať. Ať už se to týká obměny vozového 

parku za novější, častější kontroly na silnicích, nové legislativní změny, účinné metody k 

dodržování vytvořených pravidel a jejich vymahatelnost, ale především přístup vlastníků 

motorových vozidel k jejich provozuschopnému stavu. A proto nezapomeňte, že technický 

stav vozidla je na zodpovědnosti každého provozovatele.  
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 HODNOCENÍ KOMPATIBILITY POŠKOZENÍ KOLIZNÍCH OBJEKTŮ 

METODOU PŘEKRYTÍ SNÍMKŮ 

COMPATIBILITY ASSESSMENT OF DAMAGED OBJECTS BY METHOD OF 

OVERLAPPING IMAGES 

Vlastimil Rábek
48

 

ABSTRAKT: 

Jedním z typických znaleckých úkolů je nepochybně posouzení slučitelnosti deformací objektů, 

které měly údajně kolidovat. V současnosti je zejména v Německu tamními znalci pro tento 

účel hojně využívána metoda překrytí snímků. Je však třeba již při zhotovení fotodokumentace 

dodržovat určité metodické zásady, aby získané výsledky byly dostatečně přesné a tedy 

prakticky upotřebitelné. 

ABSTRACT: 

One of the typical tasks for accident experts is without doubt an assessment of the 

compatibility of deformations on objects that were supposed to collide. Nowadays especially 

in Germany widely used for this purpose the method of overlapping images. It should have 

when making the photos follow certain methodological principles to the obtained results are 

sufficiently exact and therefore practically to use. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

kompatibilita poškození, dopravní prostředek, překrytí snímků, pravidla použití. 

KEYWORDS: 

compatibility damage, vehicle, overlapping images, usage rules. 

1 ÚVOD 

Při technickém posuzování kompatibility (slučitelnosti, korespondence) poškození na 

objektech, které měly vzájemně kolidovat je třeba respektovat určité principy, názvosloví, 

metodiku  a rozčlenění této problematiky, aby znalec mohl poté správně formulovat závěry 

svého znaleckého zkoumání. Tento metodický rámec je důležitý, aby znalec „v dobré víře“ 

neposoudil a nezařadil chybně například nějaký nezvyklý případ či aby se dokonce úplně 

„neztratil“ v rámci vedení argumentační výstavby k jeho technickému řešení. 

Rozlišujeme kompatibilitu geometrickou, energetickou a materiální. V praxi je třeba ještě 

navíc rozlišovat tomu nadřazené pojmy, a to kompatibilitu plnou a částečnou. Potom 
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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. I pokud kolizní objekty 

vykazují určité jasné shody v deformačních oblastech, potom je třeba, zejména v případech 

s podezřením na manipulovanou pojistnou událost, ještě dávat pozor na to, že veškerá 

poškození nemusela vzniknout při jedné události. V praxi se totiž také stává, že podvodníci 

šikovně vedeným nárazem překrývají předešlá poškození či oblasti (s výskytem vážných 

provozních vad různých agregátů) určitého dopravního prostředku či přivodí alespoň formální 

náraz již nezávisle poškozených vozidel, ať již se jedná o jedno či vícero vozidel. Proto tedy 

část zkoumaných poškození tedy může být kompatibilní a část nikoli, jedná se tedy v souladu 

s výše uvedeným o případ částečné kompatibility. 

Základní myšlenkou geometrické kompatibility je, že každé markantní stopě na vozidle 

musí být dán nějaký (kontaktní) protějšek na kolizním partnerovi, podobně jako každému 

vyvýšení zubu klíče odpovídá protikus v zámku, do něhož klíč tzv. „pasuje“ [1]. Pokud 

existuje celý soubor geometricky vzájemně korespondujících poškození, otisků, vrypů apod. 

na zkoumaných objektech, potom to znamená, že objekty skutečně kolidovaly, protože 

dostatečné množství geometricky přesně vzájemně rozmístěných a tvarově slučitelných 

vzájemných poškození objektů je tak těsnou a jedinečnou shodou, kterou lze principiálně 

přirovnat k neopakovatelnosti otisku papilárních linií prstu konkrétního lidského jedince. 

Posouzení geometrické kompatibility je tedy nadřazeno přinejmenším posouzení energetické 

kompatibility, pro svou spolehlivost, stabilitu a jednoznačnost. Také z tohoto důvodu se tato 

práce věnuje metodě překrytí snímků, což je jedna z nejpoužívanějších pracovních metod 

německých znalců pro posouzení geometrické kompatibility poškození dopravních 

prostředků.  

Porovnání intenzit deformačního přetvoření vozidel je také v praxi nazýváno posouzením 

energetické kompatibility. Je nezbytné, aby se znalec v tomto ohledu opíral o dostatečně 

široký soubor srovnávacích případů a disponoval hlubokými praktickými i teoretickými 

znalostmi ohledně konstrukce, tuhostního uspořádání  a deformačního chování jednotlivých 

typů dopravních prostředků [1]. V ČR i zahraničí bylo podáno množství nepravdivých 

znaleckých posudků, které byly postaveny na bázi „energetické nekompatibility poškození“, 

protože znalec neměl dostatečné zkušenosti s danou problematiku či v „dobré víře naletěl na 

nějakou anomálii“. Například ještě donedávna byly desítky kompatibilních případů „podjetí 

nárazníků osobních vozidel“ klasifikovány jak zaměstnanci pojišťoven, tak bohužel i znalci, 
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jako případy „jasné“ energetické nekompatibility. Podobně znalci dosud činí chyby při 

posouzení případů s nárazem do zádě vozidla vybaveného tažným zařízením (jak energeticky, 

tak dle výšky otisku „koule“ na chladiči při vzájemném „šplhání“ vozidel) či do kategorie 

„oblíbených omylů“ patří i nepochopení aplikace kriteriálních podmínek pro inicializaci 

prvků zádržného systému, pokud vozidlo zachytí o překážku jen některou částí podvozku. 

Tuhostní anomálie deformačních oblastí vozidel také „zmátly“ nejednoho znalce, kdy tento 

oblasti poškození zcela nesprávně označil za nekompatibilní, ačkoli ve výsledku se třeba 

skutečně jednalo „jen“ o úmyslné najetí, které lze posoudit až na bázi prověření 

„plauzibility“, tedy technického prověření hodnověrnosti vylíčených příčin a průběhu 

škodné události. Dle názoru autora tohoto příspěvku, by se měl znalec „velkým obloukem“ 

vyhnout posouzení energetické kompatibility, pokud nemá v tomto oboru dostatečně 

dimenzovaný a pečlivě utříděný archív a také dostatečné znalosti a zkušenosti. Jako 

výmluvný příklad (jen) zdánlivé nekompatibility uvádí odborná literatura [1] v kap. 6.1.4.3. 

na obr. 6.1.14c snímky vozidla Opel Omega a Opel Vectra, kdy se jednalo o pečlivě 

prověřovanou pojistnou událost, viz obr. 1. Z hlediska míry a hloubky přetvoření obou 

vozidel Opel zde existují pozoruhodné rozdíly, avšak tento případ je jak geometricky tak i 

energeticky kompatibilní a navíc nebylo ani jedno z vozidel v minulosti poškozeno v rámci 

jiné škodné události. Při vzájemném kontaktu došlo k působení přídě vozidla Opel Omega 

proti oblasti tuhého B-sloupku vozidla Opel Vectra a takto vzniknul tento „nezvyklý nepoměr 

rozsahu poškození“. Pokud budeme běžnou rychlostí krájet nožem měkké máslo, nemůžeme 

rozumně očekávat vznik trvalých deformací na noži. 
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Celá přední část vozidla Opel Omega byla posunuta směrem dozadu 

….. deformace na boku zasaženého vozidla Opel Vectra jsou markantně méně hluboké 

 

Obr. 1: Příklad výrazného rozdílu v rozsahu poškození kolizních vozidel 

Fig. 1: Example of significant difference in the extent of damage vehicle collision 

 

V ČR dále máme značné rezervy, co se týče fyzikálně-chemického vyhodnocení stop 

z poškozeného povrchu vozidla - jedná se tedy o určité materiální posouzení kompatibility 

nárazu. Tento typ vyhodnocení stop je založen zejména na aplikaci fyzikálních metod 

pro druhovou identifikaci nanesených materiálů (např. lak, plast, pryž), viz například odborná 

literatura [3]. Pokud policista například do protokolu o nehodě uvede, že se při ohledání jevil 

nakontaktovaný odstín modrého laku na povrchu vozidla poněkud světlejší, než odstín 

modrého laku na spolukolizním vozidle, potom toto může být u soudu bráno jen jako 

subjektivní názor policisty. V zahraničí jsou pro objasnění sporných škodných událostí občas 

využívána specializovaná pracoviště, která disponují elektronovými mikroskopy, 

spektrometry a databankou srovnávacích materiálů (zejména Německo, Švýcarsko, Francie). 

Pokud například dojde v ČR k dopravní nehodě s ujetím, potom se věnuje analýze 

„zbytkových stop“ velká pozornost, neboť společenská nebezpečnost takového trestného činu 

je velmi vysoká. Avšak v případě objasňování pojistných podvodů není ani zdaleka 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 280 

vynakládána takováto energie k zajištění a k následnému „fyzikálně-chemickému“ využití 

materiálních stop, byť se stále jedná o trestný čin. 

Primárním krokem při posouzení celkové kompatibility poškození dopravních prostředků 

je tedy posouzení geometrické kompatibility. V této fázi řešení bychom se tedy ještě neměli 

zabývat porovnáním intenzit deformačního přetvoření vozidel (energie, tuhosti apod.) a 

úvahami nad výškovou korespondencí deformací a stop na vozidlech. Tyto otázky hrají v 

případě potřeby roli až v rámci rozšířené analýzy kompatibility, která je však již 

nadbytečná, v případě, že není splněna podmínka již samotné geometrické kompatibility. Lze 

toto chápat i jako přetržení logického řetězce prvků (kroků) nutných pro dovození celkové 

kompatibility [1]. 

Mezi znalci v ČR bohužel neexistuje ani dostatečně široký konsenzus nad tím, kde vlastně 

končí hranice technického typu posouzení a kam až „zajít“ při formulaci výsledků znaleckého 

zkoumání [5]. Existují i poměrně extrémní názory, že technický znalec by se vůbec neměl 

zabývat technickým posouzením plauzibility škodné události a tuto „en block“ přenechat 

právnímu typu posouzení. Těžko však vyžadovat po osobě s právním vzděláním, aby 

fundovaně posoudila řidičské 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 

znalce. Vždyť i u klasické analýzy dopravních nehod se znalec běžně vyjadřuje ke způsobu 

reakce a manévrování řidičů. Technické posouzení plauzibility je však důležitou kategorií pro 

všeobecné posouzení plauzibility, které je již věcí právní, neboť již obsahuje mnoho 

indikátorů, poukazů a informací z prostředí osob, vozidel apod., které již zpravidla nemají 

technický obsah. V Německu tento typ diskuze proběhl již před mnoha lety a v současnosti 

tam již existuje ustálené názvosloví předmětné problematiky, kdy také výklad mezí 

kompetence znalce v oboru posuzování sporných škodných událostí dosáhnul, jak v trestně-

právním tak i v občansko-právním řízení, určitého široce respektovaného konsenzu, což je 

zřetelně vidět i v pracích prakticky všech významných tamních autorů,  publikujících k dané 

problematice. Zajímavý je názor renomovaného kolegy Dipl.-Ing. Klause-Dietera Brösdorfa, 

který „odpíračům“ kompetence soudního znalce k posouzení technické plauzibility vždy 

s tajemným úsměvem vzkazuje, že: „Posouzení technické plauzibility přece není nic 

jiného, než posouzením časoprostorové kompatibility“, a tento typ posouzení přece zcela 

jistě patří nám - technikům [6]. I v Německu však každý znalec pro technické posouzení 

sporných škodných událostí používá „svůj“ typ formulací, který si „za ta léta“ vytvořil, 
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kterému věří, a konečně který se mu osvědčil v praxi. Tedy míra „sjednocení“ ani tamního 

prostředí ohledně posuzování sporných škodných událostí není nějaká „absolutní“, což je jen 

dobře, protože jen tak se mohou vyvíjet názory a přístupy. Ve výsledku se právě tak může náš 

obor pohybovat někam dále.   

2 HLAVNÍ ZÁSADY PRO POŘÍZENÍ SNÍMKŮ 

2.1 Motivace 

V předchozí kapitole „1 ÚVOD“ bylo uvedeno, že nejpoužívanější pracovní metodou pro 

posouzení geometrické kompatibility poškození dopravních prostředků je metoda překrytí 

snímků. Kvalitní a vhodně pořízené snímky obou kolizních objektů jsou tedy logicky 

stěžejními vstupními podklady pro tento analytický úkon. Proto je tedy již při pořízení 

fotodokumentace mít na paměti určité hlavní zásady, jinak bude tato metoda zcela 

nepoužitelná, či dosažené výsledky mohou být zbytečně zatíženy chybami a zkresleními. 

2.2 Typy snímků, základní pravidla 

Při dokumentaci poškození dopravních prostředků rozlišujeme 4 typy snímků [1], [6]: 

 Snímky souhrnné (resp. přehledné) přes rohy vozidla, viz obr. 2 

 Snímky souhrnné (přehledné) vzhledem k poškozené oblasti, viz obr. 3 

 Snímky přechodové (resp. spojovací), ortogonální pohled (k polodetailním a detailním 

snímkům), viz obr. 4 

 Polodetailní a detailní snímky, většinou ortogonální pohled, viz obr. 7, 8 

Smyslem pořízení souhrnných snímků je především celková dokumentace stavu vozidla a 

jeho identifikace, viz obr. 2. Sada snímků by měla dokumentovat i nepoškozené části 

vozidla, tak aby byl komplexním způsobem dokumentován celkový stav vozidla. Právě proto 

je třeba také pořídit fotodokumentaci vozidla „přes jeho rohy“, aby „šikovně“ pořízená 

fotodokumentace nemohla na celkovém vzhledu vozidla nic podstatného zastřít. Tento typ 

snímků může přijít vhod při zpětném zkoumání předchozích či budoucích škodných událostí 

na určitém vozidle (lakování, výměny resp. „přestrojení“ dílů, již existující poškození vozidla, 

která mohou být uplatňována později, rozlícování dílů, poukazy na předchozí opravy atd.). 

Z důvodu identifikace vozidla se standardně pořizují záběry na registrační značky, rámeček 

registrační značky, VIN, typové štítky, identifikační údaje na všech sklech vozidla, 

pneumatiky, vybrané identifikátory vozidla, identifikační čísla airbagů a řídicích jednotek, 
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prvky mimořádné výbavy vozidla apod. Souhrnné snímky „přes rohy vozidla“ však nejsou ani 

v náznaku upotřebitelné pro aplikaci „metody překrytí snímků“. 

 

 

Obr. 2: Schematický pohled na směry pořízení souhrnných snímků 

Fig. 2: Schematic view of overview vehicle images (over corner) 

 

Pořízení souhrnných snímků poškozené oblasti vozidla slouží k zachycení tvarů vozidla a 

polohy poškození a stop na vozidle v rovinné projekci, viz obr. 3. Pokud již v této fázi 

přiložíme k vozidlu geometrické etalony (skládací či teleskopické nivelační latě) mohou být 

tyto snímky již využitelné při aplikaci metody překrytí snímků. Vhodné je pořízení snímků 

z větší vzdálenosti při využití objektivu s ohniskovou vzdáleností od 100 mm, čímž dojde 

k redukci zkreslení snímku, který je principiálně dán středovým promítáním.          

 

Obr. 3: Pořízení souhrnných snímků poškozené oblasti vozidla 

Fig. 3: Creating of overview images of damaged vehicle area 
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Pořízení souhrnných a přechodových snímků poškozené oblasti vozidla také slouží 

k zachycení tvarů vozidla a polohy poškození a stop na vozidle v rovinné projekci, viz obr. 4, 

5, 6. Přiložení geometrických etalonů k vozidlu je již v této fázi pro aplikaci metody 

překrytí snímků nezbytné. Nivelační lať je třeba přiložit vertikálně či horizontálně co 

nejblíže ke zkoumané oblasti, ale tak aby nezakrývala poškození a stopy na vozidle. Tím 

dojde k minimalizaci nepříznivého efektu, který je nazýván „paralaxou“, kdy paralaxa se také 

označuje jako zdánlivý rozdíl polohy bodu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou 

různých míst. Dále je žádoucí, aby snímky byly pořízeny ortogonálně vzhledem k vozidlu, 

tedy kolmo na zkoumanou oblast a současně tak, aby snímek nebyl zbytečně příliš stočen 

vůči vodorovné resp. svislé rovině. Konečně je třeba, aby výška osy fotoaparátu přibližně 

odpovídala výšce konkrétní zájmové poškozené oblasti vozidla. Jelikož přechodové 

snímky jsou jakousi „vstupní branou“ ke snímkům polodetailním a detailním, velmi se v praxi 

osvědčilo používat magnetické či nalepovací označníky stop a tzv. „šipky s milimetrovým 

rastrem“, které se umísťují do blízkosti stop. Pokud totiž znalec pořídí například 25 

detailních snímků nevýrazných stop (rýhy, škrábance, otěry …) potom tyto stopy nemusí být 

na rozdíl od těchto snímků detailních vůbec patrné na snímcích souhrnných. Na straně druhé, 

ale na snímcích detailních již není často zřejmé, kde se tato stopa přesně na povrchu vozidla 

nachází, viz obr. 8. Proto již nejpozději na snímcích přechodových by měly být přiloženy jak 

geometrické etalony, tak také označníky stop. 

 

Obr. 4: Pořízení souhrnných a přechodových snímků poškozené oblasti vozidla 

Fig. 4: Creating of overview and transition images of damaged vehicle area 
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Obr. 5: Příklad souhrnného snímku poškozené oblasti vozidla - nárazová zkouška, [6] 

Fig. 5: Example of overview image of damaged vehicle area - crashtest, [6] 

 

 

Obr. 6: Příklad přechodového snímku poškozené oblasti vozidla 

Fig. 6: Example of transition image of damaged vehicle area 

 

Pouze detailní fotodokumentace polohy a charakteru jednotlivých stop často poskytují 

informace pro konečné posouzení kompatibility a plauzibility, viz obr. 7, 8.  Právě moderní 

digitální technika pro snímání obrazu dovoluje, aby bylo možno pořídit velké množství 
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snímků bez toho, aniž by toto představovalo podstatnější nárůst nákladů. Komplexní 

fotodokumentace vozidla může bez problémů obsahovat 80 až 120 snímků, nebo také ještě 

více. Často jsou nápomocny při zobrazování příslušných detailů variace úhlu pohledu a 

rovněž tak použití, či nepoužití blesku. Využití blesku může vést ke znatelnému zisku 

optických informací také za denního světla a slunečního svitu [2]. Přiložení jakéhokoli 

vhodného měřítka ke snímku je zásadní, protože  například u detailního snímku nějakého 

drobného poškození (např. „důlku“) „utopeného“ v ploše vozidla je velmi nesnadné 

odhadnout rozměry tohoto důlku a tento seriózním způsobem ve znaleckém posudku popsat. 

Pořizovatel snímku by měl být schopen tento pořídit jak v režimu „makro“, tak i 

„supermakro“. Zpravidla je upotřebení tohoto režimu snímání žádoucí v případech, kdy je 

třeba na přechodech dílů dokladovat směr pokluzu mezi kolizními objekty (nakontaktování 

laku na hranách, různé drobné „špóny“, okraje záseků atd.). Detailní snímky poškození 

mohou ale nemusí být využity při aplikaci metody překrytí snímků, a to zejména dle 

konfigurace podkladů a znaleckého úkolu vzhledem k řešenému případu. Pokud však detailní 

snímky za daným účelem budou využity, potom je třeba opět respektovat zásady uvedené 

výše (ortogonálním způsobem pořízený snímek, osa záběru směřuje ve výšce poškození 

kolmo na zkoumanou oblast, vhodné využití geometrických etalonů atd. …). 

 

Z hlediska určité filozofie přístupu k dokumentaci poškození kolizních objektů lze snímky 

ještě rozdělit na snímky běžné a vyhledávací. Pořízení snímků vyhledávacích vyžaduje, aby 

byly fundovaným způsobem a po případné demontáži částí vozidel nejprve účelově 

vyhledány a teprve pak zdokumentovány určité skryté či nezřetelné stopy (například stopy 

po předchozím zatížení bezpečnostních pásů - vyskytující se na sponách bezpečnostních pásů, 

hluboká koroze na brzdných kotoučích,  tzv. „zadření“ ložisek u klikového hřídele, či 

provedení hrubě neodborné předchozí opravy vozidla). Pořizovatel snímků však musí mít 

dopředu určité zkušenosti, vize a představy o tom, na kterém typu skrytých stop se může 

„lámat chléb“ ohledně objasnění určitého případu. 

Zejména v případě, kdy se nepojízdné poškozené vozidlo nachází ve stísněných prostorách a 

nelze od vozidla tzv. „poodstoupit“, tak aby se podařilo zhotovit jediný souhrnný snímek celé 

poškozené oblasti vozidla, osvědčilo se využít tzv. „sekvenčního“ snímkování. Snímky jsou 

pořizovány systematicky, tedy postupně v určitém směru a za podobných podmínek snímání 

určité scény (výška osy záběru, ohnisková vzdálenost, distance x-y), kdy je nezbytné přiložení 
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nějaké nivelační latě ve vodorovném směru. Vhodně pořízené snímky lze v případě potřeby i 

elektronicky spojit ve snímek jediný, zachycující celou oblast poškození, viz obr. 6. 

 

 

      Obr. 7: Pořízení detailních a polodetailních snímků poškozené oblasti vozidla 

Fig. 7: Creating of detailed images of damaged vehicle area 

 

 

Obr. 8: Příklad polodetailního snímku s přiloženým označníkem stop 

Fig. 8: Example of detailed image with attached pointer of traces  
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2.3 Kompletní výčet doporučení pro zhotovení kvalitní fotodokumentace s měřicí latí [2]  

 Použití digitálního fotoaparátu s vysokým rozlišením a kvalitním objektivem; 

 nastavení fotoaparátu na vysoké rozlišení a minimální kompresi; 

 ustavení vozidla na prostrannou a rovnou plochu; 

 ortogonální ustavení fotoaparátu vzhledem k ose vozidla (příčně resp. podélně a 

vodorovně); 

 ustavení fotoaparátu do výšky té části snímané oblasti, která je předmětem zájmu; 

 použití stativu zabezpečuje stabilní pozici fotoaparátu; 

 svislá měřičská lať by měla být ustavena vertikálně, měla by se nacházet přibližně 

uprostřed snímku a může být k objektu připevněna pomocí lepicí pásky, magnetu, nebo 

svěrky s přísavkou; 

 vertikálně a horizontálně orientované měřičské latě by měly být srovnány do svislé 

roviny; 

 jak vertikálně, tak i horizontálně orientované měřičské latě by měly být ustaveny k 

poškozené oblasti co nejblíže (viděno z půdorysu), tedy jak je to jen možné; 

 při použití zvětšovacích objektivů u digitálních fotoaparátů SLR (tzv. digitální 

zrcadlovka), je žádoucí pro zachycení větších horizontálních úseků použití objektivu s 

ohniskovou vzdáleností 100 mm a výše; 

 sekvenční snímkování poškozené oblasti vozidla je nezbytné, když na místě prohlídky 

vozidla stísněnější prostorové poměry neumožňují odstoupit dále od vozidla; 

 použití horizontálně ustavené měřicí latě je nezbytné zejména v případě sekvenčního 

snímkování; 

 pokud mají různé objektivy určitý překryv rozsahu ohniskových vzdáleností měl by být 

použit objektiv s nižším rozsahem ohniskových vzdáleností, avšak měl by být nastaven v 

rámci tohoto rozsahu na nejvyšší (vyšší) hodnotu ohniskové vzdálenosti; 

 optimální, a nikoli maximální využití šířky a výšky snímku, pro zachycení daného 

objektu; 

 dávat přednost objektivům s velkou, pevně danou ohniskovou vzdáleností před 

zvětšovacími (zoom) objektivy. 
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3 PROFIL METODY PŘEKRYTÍ SNÍMKŮ 

3.1 Stručně k názvosloví 

Pod pojmem „kontaktní plocha“ se rozumí rovinný průmět oblasti nárazu, viz obr. 4, 5. Z 

tohoto průmětu lze snadno odměřit rozměry dílů vozidla a jejich výšku nad rovinou vozovky. 

U kontaktních profilů rozlišujeme dvě hlavní roviny řezu. Kontaktní stranový (boční) 

profil můžeme obdržet při bočním pohledu na obrysy čela, zádě či boku vozidla, viz 

podrobně odborná literatura [1], [2] a [5]. Významným kontaktním profilem vozidla je také 

přirozeně profil základní (půdorysný), který je vyjma tzv. DXF vyobrazení nesnadné získat. 

Pokud tedy například dojde k nárazu přídě vozidla A do boku druhého vozidla B, potom je 

zcela dostačující využít vhodný snímek kontaktní plochy boku vozidla B a snímek 

kontaktního profilu vozidla A, přičemž se může jednat i o snímek nepoškozeného vozidla, 

které je typově shodné s vozidlem A. 

Nejprve je třeba, pokusit se vyhledat v rámci celého rozsahu poškození nějakou stopu s 

výrazným tvarem resp. kresbou. Často se vyskytují např. charakteristické stopy jedinečně 

formovaných otisků, většinou jde o otisk vyčnívajících dílů vozidla na hladkém rovném 

plechovém povrchu karoserie druhého vozidla. Tímto způsobem zanechávají např. 

světlomety, vlečná oka, koncovky výfuku, emblémy výrobců a kola vozidla na vhodných 

kontaktních plochách ostře ohraničené a nepochybně přiřaditelné tvarové stopy. Při 

relativních pohybech vozidel během jejich vzájemného kontaktu, které zahrnují více 

centimetrů, dochází ke vzniku charakteristických škrábanců. Proto je potřebné rozlišovat mezi 

kolizním uspořádáním vozidel při prvním dotyku a při nejhlubším vzájemném vniknutí [2]. 

 

3.2 K problematice výběru vhodných typů kolizí pro využití metody  
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Základem pro využití této metody jsou vhodné snímky obou kolizních objektů, viz kap. 2.2 

a kap. 2.3. Tato metoda je vhodná pouze v případech tupých nárazů (tedy bez skluzu), kdy 

reliéf příslušného kontaktního profilu (například přídě vozidla) se doslova „otiskne“ například 

do oblasti boku druhého vozidla. Pokud například zaoblení nárazníku jednoho z kolizních 

vozidel poškodí se skluzem celý bok druhého vozidla, potom se v žádném případě nejedná o 

tupý otisk. I v tomto případě se v rámci posouzení geometrické kompatibility lze standardně 

zabývat například korespondencí výšek poškození atd., avšak je třeba v drtivé většině případů 

rezignovat na využití metody překrytí snímků. 

 

3.3 Programové vybavení, základní principy  

 

Základním předpokladem pro aplikaci metody překrytí snímků je vybavenost řešitele 

vhodným programem, a to zpravidla grafickým editorem, který umožňuje současné 

zpracování vícero snímků a jejich následné překrytí. Existuje více typů těchto programů, 

od profesionálních (například Adobe Photoshop Elements 7 či CorelDRAW X3), přes tzv. 

sharewarové programy (například dánský SmartMorph 1.52) až po programy, které jsou ke 

stažení zdarma. 

Před příchodem podobných programů někteří znalci využívali k posouzení geometrické 

kompatibility kolizních objektů stejný princip, avšak tento realizovali pomocí dvou 

průhledných fólií a barevných lihových fixů, kdy na pozadí vhodně zvětšených snímků 

překreslovali na fólie kontaktní profily a kontury vozidel, poškození a stopy. V dalších 

kapitolách tohoto příspěvku popsané operace se snímky bylo možno analogicky provést i při 

využití průhledných fólií (zrcadlení, překrytí, natočení a posun). Konečně i dosažený výsledek 

překrytí snímků (resp. kopií z nich - fólií) bylo možno fotograficky dokumentovat či případně 

již vzájemně fixovanou sestavu dvou fyzických fólií připojit jako přílohu znaleckého 

posudku.       
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Obr. 9: Příklad vhodných programů pro aplikaci metody překrytí snímků [6] 

Fig. 9: Example of suitable programs for the application method overlapping the images 

 

Příslušné programy umožňují i různé „deformace“ uvnitř snímků, kdy tyto funkce jsou 

vhodné spíše jako „hračičky“. Pro geometrickou analýzu kompatibility deformací jsou tyto 

„vymoženosti“ nepotřebné, neboť od počátku přece usilujeme o zisk co nejméně 

zkreslených a ortogonálně pořízených snímků kontaktních profilů či ploch. V rámci „módu 

hračiček“ můžeme použít snímky například určité osoby a opice. Protože opice a člověk má 

různou geometrii charakteristického trojúhelníku obličeje a každý záběr je osobitě jinak 

pořízen, vyznačíme na oba snímky vzájemně si odpovídající barevné řídicí body, tedy oči, 

nos, brada, uši, čelo, temeno hlavy, lícní kosti ….. apod. Při přechodu jednoho snímku ve 

snímek druhý jiný putují tyto řídicí body postupně do polohy dané zmíněným druhým 

snímkem. Algoritmus programu vždy vymezí mezi třemi řídicími body trojúhelník a společně 

s nerovnoměrným pohybem řídicích bodů putují dle propočtů také body (pixely) uvnitř 

trojúhelníků, tedy ve výsledku se „deformuje“ jeden snímek v celé ploše ve snímek druhý. 
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Obr. 10: Příklad analyticky nevyužitelných funkcí grafických programů 

Fig. 10: Example of the non-analytic usable functions of graphic programs 

 

Například zde využitý program SmartMorph 1.52 vždy uživatele „přinutí“, aby na obou 

snímcích řídicí body definoval, byť pro náš účel je deformace snímků nežádoucí, jak již bylo 

podrobně vysvětleno. Autoři programu však pamatovali i na případy využití programu 

k vážným účelům a v menu programu „Edit“ lze potvrdit položku „Add corner points“. 

V tomto případě program umístí automaticky 4 řídicí body do rohů obou snímků a tím 

tedy logicky k deformacím uvnitř snímků nedojde. Dále je možné snadno vytvořit video, kdy 

jeden snímek bude kontinuálně přecházet v nekonečné smyčce ve snímek jiný, což zpravidla 
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platí u normálního i „hračičkového“ způsobu využití programu. Jeden snímek přechází 

v druhý tak, že v rámci iteračního cyklu algoritmus programu se ve vzájemné vazbě mění 

propustnost obou snímků a daný stav kontinuálně zobrazuje, proto přechod obyčejných 

dvou snímků působí na pozorovatele jako videozáznam. Tedy jeden snímek se postupně 

ztrácí a kontinuálně vystupuje snímek druhý. Tedy například: 1. krok snímek A – 0 %, snímek 

B – 100 %, 2. krok snímek A – 1 %, snímek B – 99 % ……, 90. krok A – 89 %, snímek B – 

11 % …. 101. krok A – 100 %, snímek B – 0 %. Pozorováním opakovaného přechodu 

jednoho snímku ve snímek jiný (tzv. „ve smyčce“ - „play loop“) se můžeme soustředit na 

jednotlivé vazby mezi kontaktními profily a kontaktními plochami překrytých snímků. 

 

3.4 Základní popis práce s programem SmartMorph 1.52 [7] 

   

Po načtení obou snímků, tedy dvakráte pomocí menu „File“ a „Open Image“ je třeba u 

jednoho ze snímků nejprve přizpůsobit měřítko, aby si snímky odpovídaly velikostí, a to 

pomocí menu „Image“, „Accommodate images“ a „Scale“. Učinit určité vozidlo pro daný i 

jiný typ operace „aktivním“ lze obecně pomocí „Window“ a poté zvolit zcela dole v okně 

„aktivitu“ zobrazení určitého vozidla. Zejména proto je využití geometrických etalonů na 

snímcích velmi žádoucí. Změnu měřítka je však třeba provést zkusmo, tedy metodou „pokusů 

a omylů“ až do žádoucího stavu, není možné zatáhnout myší na snímku nějakou vzdálenost 

dle přiložené nivelační latě a poté programu numericky zadat velikost tohoto úseku, jak touto 

funkcí disponují některé jiné grafické a analytické programy. Poté je třeba snímky vzájemně 

vyrovnat, tedy natočit tak, aby byly dokonale ortogonálně ustavené vůči vozovce, pokud se 

toto primárně nepodařilo již při pořízení snímků, tedy menu programu „Image“ a poté 

„Rotate“. Dalším nezbytným krokem je zrcadlení jednoho ze snímků, které lze provést 

pomocí menu „Image“ a poté „Mirror Image“. Důvod je logický, pořizovatel snímků je 

postaven k deformačním oblastem obou kolizních objektů (vozidel) vždy čelem, avšak 

korespondence stop a deformací na snímcích může nastat jen tehdy, pokud se oblast 

poškození jednoho z vozidel budeme dívat virtuálně, jakoby „skrze“ toto vozidlo, přesně tak 

jak si deformace obou vozidel vzájemně reálně přiléhají, tedy seřazeny prostě jedna za 

druhou. Fyzicky přirozeně nemůžeme pořídit záběr povrchu vozidla „skrze“ toto vozidlo, ale 

můžeme si pomoci tak, že snímek pořídíme klasicky a poté provedeme zrcadlení tohoto 

snímku. Následně je třeba ustavit tahem myši snímky tak, abychom správně přiřadili jakýkoli 

jasný realizovaný kontakt, tedy například okraj registrační značky vozidla A, jako kontaktní 
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profil otisku tohoto místa na vozidle B v rámci kontaktní plochy, opět menu „Image“, 

„Accommodate images“ a „Move image“. V ideálním případě skutečně postačuje skutečně 

jediný bod (či body dva - v případě vzájemného příčného náklonu vozidel v době kolize) a 

ostatní reliéfní otisky se v případě kompatibilního nárazu a dodržení všech metodických zásad 

pak zpravidla „přiřadí samy“. Až v této fázi je třeba použít již dříve popsanou funkci pro 

vložení řídicích bodů do rohů obou snímků pomocí menu programu „Edit“ a „Add corner 

points“. Dále je možné využít funkci pro „ořezání“ obou snímků, menu „Image“, 

„Accommodate images“ a „Select crop area“. Není nutno ve všech případech vytvářet 

video, velmi šikovným nástrojem je možnost statického krokování míry propustnosti obou 

snímků pomocí scrollbaru v menu „Animation“, a poté „Test…..“. Výsledný stav uspořádání 

a editace snímků lze standardně uložit pomocí menu „File“, a poté „Save as …..“.  Program 

obsahuje také nápovědu v angličtině, ovládání je velmi intuitivní, kdy lze využít jak 

klávesové zkratky, tak i ikony. 

 

3.5 Demonstrace nezbytného postupu, krok za krokem - program SmartMorph 1.52 [7] 

 

 

Obr. 11: Příklad - dvakrát po sobě: „File“ a „Open Image“ 

Fig. 11: Example - two-times consecutive: "File" and "Open Image" 
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Obr. 12: Úprava měřítka: „Image“, „Accommodate images“ a „Scale“ 

Fig. 12: Editing of scale: „Image“, „Accommodate images“ and „Scale“ 

 

 

Obr. 13: Zrcadlit jedno z vozidel: „Image“ a „Mirror Image“ 

Fig. 13: To make the mirror one of the vehicles: „Image“ and „Mirror Image“ 
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Obr. 14: Ustavení bodu kontaktu: „Image“, „Accommodate images“ a „Move image“ 

Fig. 14: Provision of contact point: „Image“, „Accommodate images“ and „Move image“ 

 

 

Obr. 15: Připojení 4 řidicích bodů: „Edit“ a „Add corner points“ 

Fig. 15: Add of 4 control points: „Edit“ and „Add corner points“ 
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Obr. 16: Příklad - jeden z výsledků stavu propustnosti: „Animation“ a „Test“…..“ 

Fig. 16: Example - One from the results of transparence: „Animation“ and „Test“…..“ 

 

3.6 Příklad docílených výsledků při praktickém využití metody překryvu snímků [6] 

 

 

 

 

 

Propustnost 100 % 
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Propustnost 20 % 

Propustnost 5 % 
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Obr. 17: Dosažené výsledky při praktickém využití metody překrytí snímků 100, 20, 5 a 0  % 

Fig. 17: Practical results by overlap images method 100, 20, 5 and 0 % 

 

 

 

Obr. 18: Dovození kolizní polohy vozidel dle analýzy geometrické kompatibility 

Fig. 18: Infer the position of a vehicle collision according to analysis of geometric 

compatibility 

 

Primárně je třeba v rámci analýzy geometrické kompatibility poškození analyzovat 

vzájemnou polohu vozidel v okamžiku vzniku jejich vzájemného „otisku“. Jak již bylo 

Propustnost 0 % 
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uvedeno v kap. 3.1, je dále potřebné rozlišovat mezi kolizním uspořádáním vozidel 

při prvním dotyku a při nejhlubším vzájemném vniknutí. 

V této fázi zatím nikterak nepřihlížíme k problematice předpokládaného poklesu přídě vozidla 

při brzdění, příčného naklánění vozidel či úhlu nárazu odvozeného například dle tvaru 

křižovatky. Tento typ údajů je naopak nezávisle stanoven metodou geometrické 

kompatibility a využit až v rámci prověření plauzibility, zda se objektivně zjištěné údaje 

shodují s vylíčením škodné události. 

Údaj o úhlu kolize je však třeba přímo odhadnout či dovodit pomocí jiných geometrických 

či fyzikálních metod. Metoda překrytí snímků, využívající pouze snímky kolmých průmětů 

kontaktních ploch a profilů příslušných kolizních objektů, totiž neumožňuje z logiky věci 

exaktně dovodit konkrétní kolizní úhel těchto dvou objektů. 

Odborná literatura [1], [2] obsahuje nejen podrobně zpracovanou metodiku, názvosloví, 

doporučení a příklady k využití metody překrytí snímků, ale v podstatě kompletní moderní 

encyklopedicky pojatou metodiku k technickému prověřování sporných škodných 

událostí dopravních prostředků a posuzování tzv. „malých kolizí“ v oboru analýzy 

běžných dopravních nehod. Obě stěžejní práce [1], [2]  převzaté v rámci publikace [5] byly 

publikovány renomovanými zahraničními autory. Odborná literatura [5] tedy obsahuje se 

svolením autorů publikací [1], [2] nekrácený český překlad těchto prací, tedy včetně 

veškeré grafiky a použité literatury. 

 

4 PODĚKOVÁNÍ 

 

Na závěr by autor této práce chtěl vyslovit srdečné poděkování kolegovi a příteli Dr. Dipl.-

Ing. Michaelu Weydemu, který svolil k tomu, aby byly pro tuto práci využity také podklady 

z jeho prezentace, viz [6]. Poděkování rovněž patří kolegovi a příteli Ing. Zdeňku Mrázkovi, 

Ph.D., který provedl jazykovou korekturu textů v anglickém jazyce. 

 

5 LITERATURA 

[1] HUGEMANN, W.: Unfallrekonstruktion, Band 2, Kapitel 6.1 Versicherungsbetrug mit 

Kraftfahrzeugen, Verlag autorenteam, 2007 Münster, str. 953-1007. ISBN 3-00-019419-

3. 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 300 

[2] BURG, H., MOSER, A.: Handbuch Verkehrsunfallrekonstruktion, Kapitel A17 

Schadenaufklärung, Springer Vieweg Verlag, 2007 Wiesbaden. ISBN 978-3-8348-0172-

2. 

[3] ESPANET, B., MINICUCCI, E., DEPRIESTER, J-P.: Matter and Morphological 

Analysis of Forensic Marks in Road Accident Analysis, Sborník přednášek 17. 

konference EVU Nicce Francie, 2008. 

[4] HUGEMANN, W.: Unfallrekonstruktion, Band 1, Kapitel 3.2 Digitale Bild- und 

Videobearbeitung, Verlag autorenteam, 2007 Münster, str. 449-478. ISBN 3-00-019419-

3. 

[5] RÁBEK, V.: Analýza příčin vzniku a průběhu škodných událostí v oboru pojištění 

motorových vozidel, Sborník tuzemských a převzatých cizojazyčných publikací, 2012 

vydal Vlastimil Rábek Olomouc, ISBN 978-80-904944-0-4. 

[6]  Weyde, M.: Erkenntnisse aus der Praxis forensischer Unfallanalysen für die Abwehr 

betrügerischer Forderungen, Conference on Fraud Risk Management 29.-31. of May 

2012 Prague & Pardubice, Czech Republic 

[7] http://meesoft.logicnet.dk …. /SmartMorph/ 

  



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 301 

ŠKODA NA VOZIDLE A POJISTNÉ PLNĚNÍ 

VEHICLE DAMAGE AND INSURANCE REFUND 

Vladimír Tylšar
49

 

ABSTRAKT: 

Praktické poznatky z aplikace některých základních principů Znaleckého standardu 1/2005 

při stanovení výše pojistného plnění za škody na motorových vozidlech 

ABSTRACT: 

Some basic rules of „Expert Standard Nr. 1/2005“ and their realistic interpretation in the 

assessment of vehicle insurance compensation. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

škoda,pojištění,náhrada, znalecký standard 

KEYWORDS: 

damage,insurance,refund, expert standard 

 

Znalecký standard č.1/2005, výklad některých jeho ustanovení a jeho  účelová aplikace 

pojišťovnami může poměrně často způsobit finanční znevýhodnění poškozeného při výpočtu 

a vyplácení pojistného plnění českými pojišťovnami a to zejména při škodách likvidovaných 

z povinného pojištění motorového vozidla škůdce. 

Pojišťovna často krátí pojistnou náhradu, kdy poškozený zaplatí jistou částku za opravu svého 

vozidla opravci (servisu) a  následně obdrží od pojišťovny viníka často i o desítky tisíc Kč 

menší náhradu s odvoláním na skutečnost, že poškozené vozidlo již bylo starší a opravou s 

použitím nových dílů bylo vlastně „zhodnoceno“. 

Pro zjednodušení budeme v dalším předpokládat, že oprava je ještě rentabilní tj. nejde o 

totální škodu, cena opravy se neblíží obecné ceně vozidla v době poškození. 

1 NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1  Výše škody 

Jde především o právní pojem, jehož použití by se teoreticky měl technický znalec vyvarovat, 

nebo alespoň na tuto skutečnost upozornit. V praxi to však nelze, často jsme nuceni reagovat 

na otázku „určete výši vzniklé škody na vozidle..“  

Z pohledu znalce jde o výši majetkové újmy vzniklé poškozením vozidla cizím zaviněním. 

1.2  Náhrada škody 

Opět  jde především právní pojem.  
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Balancování s pojmy „skutečná škoda“ atd. je třeba ponechat právníkům, byť mnozí, zejména 

v oblasti vozidel, často  zcela tápou.  

Lze  připomenout několik judikátů z poslední doby  týkajících se výši škody v souvislosti 

s pojištěním motorových vozidel 

Považuji za důležité se o nich zmínit, abychom při stanovování „výše škody“ či „výše 

majetkové újmy“ dovedli zvážit všechny okolnosti případu, které mohou mít event. vliv na 

výši vyplacené pojistné náhrady. 

Tzv. obchodní znehodnocení opraveného vozidla :  
  Byly-li po nehodě poškozenému nahrazeny náklady na opravu, jíž se hodnota 
vozu opět dostala na úroveň původní obvyklé ceny, nepřichází v úvahu kromě takto určené 

peněžní náhrady ještě nějaká další náhrada z důvodu „snížené prodejnosti“ či „obchodního 

znehodnocení. 

 Rozsudek NS ČR ze dne 18. 3. 2009, sp. zn. 25 Cdo 567/2007 (SoRo 10/2009, č. 111) 

Odečet tzv. amortizace po opravě poškozeného vozidla  

 Při náhradě škody na ojetém motorovém vozidle je od ceny opravy třeba odečíst 

částku odpovídající případnému zhodnocení vozu použitím nových náhradních dílů, nikoliv 

její výši bez dalšího snížit podle kalkulace provedené pojišťovnou, opírající se o tzv. 

amortizaci.  

 Rozsudek NS ČR ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2659/2007 (Soubor C 7834) 

Pravděpodobně nejdůležitějším judikátem z poslední doby je nález Ústavního soudu ČR ze 

dne 19. 3. 2008 ve věci II. ÚS 2221/07.  

Ústavní soud ČR v tzv. nosné části odůvodnění svého nálezu  mj. uvádí, že  

Pokud  obnovení původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových 

náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné 

události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na 

poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci. 

Dále Ústavní soud ČR ve svém nálezu argumentuje, že 

je třeba přihlédnout i k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými 

díly, je jeho skutečná hodnota vždy nižší než původní hodnota použitého vozidla 

V  neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i to, že poškozenému ono diskutabilní tzv. 

'zhodnocení' vozidla v podstatě bylo protiprávním jednáním vnuceno  

Pozn: je stále myšleno povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. „povinné 

ručení“. 

1.3   Zhodnocení vozidla opravou 

V důsledku škodné události se tak dostává do situace, kdy ačkoliv na rozdíl od viníka škody si 

počínal v souladu s právem (v konkrétním případě neporušil dopravní předpisy), je nucen 

vynaložit ze svého značnou částku na to, aby své vozidlo mohl vůbec používat jako před 

škodnou událostí. 

Často používaným argumentem pojišťoven bývá, že při použití nových originálních dílů k 

opravě poškozeného vozidla došlo k jeho „zhodnocení“ - tedy laicky „rezavý blatník 
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vyměněn za nový“ a proplacením ceny příslušných dílů v plné výši by poškozenému vzniklo 

neoprávněné obohacení. 

Těžko  si lze prakticky představit situaci, kdy poškozený předá své poškozené  vozidlo do 

příslušného servisu a budete požadovat, aby nehodou poškozené díly byly vyměněny  za díly 

nikoliv nové, ale použité např. z vrakoviště.  

Lze samozřejmě připustit náhradu za díly „nové, srovnatelné s díly originálními“ kdy už tato 

varianta by měla být pojišťovnou bezvýhradně akceptována bez uplatňování nějaké  „srážky 

za amortizaci“. 

Výše uvedené  možnosti  již vyžadují hlubokou znalost trhu s náhradními díly a velmi často 

nelze kvalitativně srovnatelný díl vůbec zajistit a je nutno použít díl originální. Paradoxem též 

bývá, že díl originální bývá často i levnější, než díl z tzv. „aftermarketu“, byť  kvalitativně 

srovnatelný s dílem originálním. 

Z aktuálního soudního sporu mezi jednou „nehodovou službou“ (jako žalobcem)  a  škůdcem 

lze uvést otázku přibranému znalci : „zda je obvyklou praxí v autoopravárenství, že servis 

opraví vozidlo z použitých, zákazníkem dovezených náhradních dílů“.  

Tato otázka může vzbudit oprávněně úsměv, dokresluje však aktuální situaci v oblasti škod na 

vozidlech a pojistných plnění. 

 

2 NĚKTERÉ POJMY ZS 1/2005 

2.1 Úvod 

Účelem ZS 1/2005 bylo pravděpodbně vytvořit mj. metodickou pomůcku ke stanovení 

korektních hodnot jednotlivých technicko-ekonomických ukazatelů, používaných při 

výpočtech v oblasti cen vozidel, jejich skupin a dílů, včetně návodu na zahrnutí opotřebení 

jednotlivých skupin a dílů.  

Po letech používání tohoto standardu bych chtěl upozornit na potřebu event. revize některých 

jeho pasáží tak, aby nedocházelo mj. k tak časté kolizi skutečných (oprávněných) nákladů na 

opravu proti vyplacené náhradě škody pojišťovnou, která se vždy odvolává na ustanovení 

právě tohoto ZS. 

Je nutno též uvést, že ZS není závaznou normou a při posuzování konkrétního případu se  od 

něj lze zdůvodněně odchýlit. 

2.2 Korekce nákladů na materiál 

Problematickou ve vztahu k amortizaci se jeví zejména známá tabulka ZS1/2005  definující 

výši korekční srážky z ceny vyměněného originálního nového dílu za díl starší díl poškozený 

při nehodě. 

Tuto korekci ZS 1 zavádí při dosažení poklesu technické hodnoty příslušné skupiny vozidla 

na relaci 40 %  dle příslušných amortizačních tabulek a postupů, uvedených ve ZS1. 

Koeficient nákladů na materiál (KNM) se dle ZS1 skokově mění z 0 na 0,3 (srážka 30 %) při 

dosažení THS 40 % a poté na 0,5 (srážka 50 % ) při dosažení THS méně jak 30 %. a dále již 

neklesá. 
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K určení příslušné THS máme dle ZS1  dva základní parametry  

 srážka za dobu provozu vozidla 

 srážka za počet ujetých km 

Technickou hodnotu jednotlivých skupin či celého vozidla lze korigovat na základě prohlídky 

vozidla či předložené průkazné dokumentace např. o prováděné údržbě, v praxi k výraznější 

korekci většinou nedochází. 

Modelový případ 

Rok 2013, škoda na vozidle.  

Na jakém vozidle začne být tento koeficient „uplatnitelný“? 

Použijeme-li vstupní parametry dle amortizačních stupnic pro osobní vozidlo (951-2000 cm
3
) 

pak koeficient 0,3 začíná pro vozidlo uvedené do provozu v roce 2006 a s najetými cca 100 

000 km  (zjednodušený předpoklad – stejná hodnota srážky za dobu provozu a srážky za ujeté 

km.) 

V nejbližší době by stálo za zvážení, zda ponechat metodiku určení KND stejnou (tj. se 

„skokovými zlomy“ nebo zda ji nenahradit jednoduchým vzorcem ( např. lineární nárůst 

koeficientu od nuly do 0,5 či jiné hodnoty podle zjištěné THS a pod.) 

 

2.3  Amortizační stupnice za počet ujetých km 

Změna provozních podmínek vozidel – auta dnes najedou podstatně rychleji vyšší počet km. 

Dříve byl  pro reálnou životnost vozidel limitujícím faktorem čas (vozidlo dříve zkorodovalo 

než se tzv. „odjelo“), dnes je již situace často odlišná. 

V již zmíněném segmentu osobních vozidel (951-2000 cm
3
) je dle ZS 1/2005 dosaženo 

maximální srážky (90%) za ujeté kilometry již při nájezdu 160 000 km.  

Tato relace může být přijatelná např. pro segment „malolitrážního dieselového vozidla“ (např. 

1,6 TDCI PSA-Ford a pod.) v širší souvislosti by si rozhodně zasloužila revizi a podrobnější 

členění. 

2.4 Důsledky slepé aplikace některých ustanovení ZS1/2005 

 

 škoda i na relativně „zánovním“ vozidle bývá pojišťovnou viníka sankcionována s 

odvoláním na amortizaci a dochází k pokusům o znevýhodnění poškozeného 

 k tomuto znevýhodnění je používáno právě  odvolání se na Znalecký standard 1/2005 

 pojišťovna zásadně poškozenému neuvádí žádný propočet či postup, jakým dospěla k 

vyčíslení částky pojistné náhrady 

 poškozený, který se nebrání snížení pojistného plnění vůči oprávněné  ceně za opravu, 

doplácí  často nemalé částky za poškození svého vozidla, které nezavinil. 

 v případě technicky dostatečně podložené námitky vůči výši pojistného plnění 

pojišťovna ve většině případů reviduje výši pojistného plnění a než by riskovala např. 

soudní spor, ustoupí od korekce (amortizace) a pojistné plnění doplácí. 
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2.5.  Případ z praxe 

 

Dne 15.7.2011 došlo v Brně na ulici Hradecké k poškození vozidla BMW 320d Touring rok 

výroby 2003 najetím na uvolněný litinový poklop kanalizační vpusti. 

Škoda likvidována z pojistky odpovědnosti správce komunikace.  

Pojišťovna Kooperativa uplatnila amortizaci a krátila pojistné plnění. Poškozený požadoval 

úhradu škody rozpočtem. 

Po zpracování rozpočtu opravy v systému Audatex a sestavení nárokovacího dopisu na 

pojišťovnu (vypočtená cena opravy cca 93 000,-Kč včetně DPH) pojišťovna v lednu 2012 

doplatila poškozenému cca 33 tisíc Kč  k předchozímu rozporovanému plnění a to bez 

nutnosti dalších právních kroků. 

Fotodokumentace poškození vozidla včetně detailů poškozených dílů a rozpočtu opravy tak, 

jak byla pojišťovně předložena je k dispozici na odkazu:  

http://jdem.cz/w9y79    (Google disk) 

3 ZÁVĚR 

 v případě výraznější  neshody výše pojistného plnění a oprávněných, dostatečně 

doložených nákladů na opravu posuzovat každý případ individuálně  (možný úkol 

znalce) 

 ke stanovení nákladů na opravu více využívat expertní autoopravárenské systémy a to 

už ve fázi prohlídky poškozeného vozidla před opravou (pojišťovna i opravce) 

 v případě sporu  bedlivě zvážit náklady, které vzniknou při řešení cestou práva – jaká 

částka je předmětem sporu a zda znalecké zkoumání je vůbec v celé věci rentabilní tj. 

zda tyto vzniklé náklady nepřevýší vlastní spornou částku s příslušenstvím (příslušné 

soudy?) 
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VLIV PORUCHY AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY NA OCENĚNÍ VOZIDLA 

THE INFLUENCE OF DISORDER ON THE VALUATION OF THE AUTOMATIC 

TRANSMISSION VEHICLE 

Zdenka Volkánová
50

 

ABSTRAKT: 

Obsahem příspěvku je analyzovat ovlivnění technické hodnoty vozu základní amortizací, která 

vychází z doby provozu vozidla a z počtu ujetých kilometrů a jaký má vliv porucha 

automatické převodovky na technickou hodnotu a na cenu vozidla. 

ABSTRACT: 

The paper is to analyze the influence of technical value amortization base vehicle, based on 

vehicle operation time and mileage and what influence it has an automatic gearbox failure on 

technical merit and price of the vehicle. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Oceňování, stroje, vozidlo, převodovka, automatická převodovka, porucha 

KEYWORDS: 

Valuation, machinery, vehicle, gearbox, automatic transmission, fault 

1 ÚVOD 

Obsahem příspěvku je analyzovat ovlivnění technické hodnoty vozu základní amortizací, 

která vychází z doby provozu vozidla a z počtu ujetých kilometrů a jaký má vliv porucha 

automatické převodovky na technickou hodnotu a na cenu vozidla. 

 

Bezporuchovost, opravitelnost, pohotovost a životnost jsou provozní parametry spolehlivosti 

nejen automobilu. Prognózované hodnoty životnosti jsou také stále častěji uváděny mezi 

základními parametry výrobků, tedy i automobilů. 

 

Vznikem poruchy je signalizováno dosažení mezního stavu v konstrukci. V důsledku poruchy 

materiálu dochází k trvalému nebo dočasnému znehodnocení a znemožnění výkonu funkce 

výrobku. Hlavními mechanizmy porušování materiálů je plastická makrodeformace, křehký 

lom materiálu, tepelná únava kovů, opotřebení a degradace vlivem pracovního prostředí. 

Pokud dojde k poruše na nejdůležitějších dílech konstrukce, nebo na větším počtu dílů, lze 

hovořit o skončení technické životnosti celé konstrukce. 

 

Životnost je sice jednou z nedůležitějších vlastností výrobku, nemůžeme ale pominout další 

vlastnosti, a to zejména opravitelnost a provozní pohotovost. Opravitelnost je dána vlastností 

konstrukce, která musí provedení určité opravy umožňovat, ale také technicko-organizačními 

podmínkami, jako je síť opraven, jejich technologické vybavení, úroveň opravárenské 

technologie a dostatek náhradních dílů. Provozní pohotovost je vlastně charakteristika určená 

četností poruch, dobou opravy a dobou prostojů. 

                                                 
50)

 Volkánová, Zdenka, Ing. – ÚSI VUT, Údolní 53, Brno, 608 840 667l 
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1.1 PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

 

Převody motorových vozidel jsou všechna ústrojí, spojující motor s hnanými koly vozidla, 

která uskutečňují přenos točivého momentu, nebo slouží k jeho přerušení za účelem změny 

jeho velikosti nebo smyslu. Úkolem převodů jako celku je umožnit pohyb vozidla za všech 

provozních podmínek s přihlédnutím na ekonomiku a životnost. Převodové ústrojí 

rozdělujeme podle způsobu přenosu točivého momentu a podle účelu následovně: 

 

 Převodové ústrojí pro krátkodobé přerušení přenosu točivého momentu 

 Převodové ústrojí pro změnu velikosti přenášeného točivého momentu 

 Převodové ústrojí pro stálé spojení 

 Převodové ústrojí pro rozdělení přenášeného točivého momentu 

 

Převodovka je mechanický měnič velikosti točivého momentu, který, po zařazení zvoleného 

rychlostního stupně, tento moment změní. Při jízdě musí motor kromě ztrát v poháněcím 

ústrojí překonávat také odpor vzniklý valením a odpor vzduchu. Další odpor musí překovávat 

při stoupání, kdy motor navíc překonává tíhovou složku vozidla působící proti směru jízdy. 

Výkon motoru klesá v závislosti na snižujících se otáčkách. Proto je třeba zařadit v 

převodovce nižší rychlostní stupeň, aby se opět dosáhlo vysokých otáček a tím také plného 

výkonu motoru, který stačí na překonání zvýšených jízdních odporů. 

 

Převodovka umožňuje další řadu požadavků kladených na jízdu vozidla. Prostřednictvím 

zpětného chodu umožňuje couvání vozidla. Při jízdě ze svahu podřazením rychlostního stupně 

zajišťuje brždění vozidla motorem a zařazením nižšího stupně má vozidlo lepší akceleraci při 

jízdě městem nebo při předjíždějícím manévru. Zařazením neutrálu, není zařazen žádný 

rychlostní stupeň, je umožněn dlouhodobý běh na prázdno, kdy hnací hřídel je odpojen od 

hřídele hnaného. 

1.2 Automatická převodovka 

Automatická převodovka je druh převodovky, používaný v dopravních prostředcích. 

Umožňuje volbu různých rychlostních stupňů, jejich změnu však provádí za stálého tahu 

motoru a řidič pro řazení ani rozjíždění nepotřebuje ovládat spojku. 

 

Automatická převodovka se ovládá volící pákou. Její polohy jsou: D - Drive - Jízda dopředu 

R - Reverse - Zpátečka N - Neutrál - Při normální jízdě není nutno vůbec používat. P - Park - 

Parkovací poloha. Dále zde nalezneme polohy pro manuální zařazení jednotlivých 

převodových stupňů. Toto bývá u různých převodovek řešeno různými způsoby, přičemž v 

normálních podmínkách tyto polohy není třeba využívat. Na řadící páce je tlačítko, které je 

potřeba zmáčknout při některých změnách polohy páky. Zabraňuje se tak neúmyslným 

změnám, které mohou být pro převodovku fatální (například zařazení zpátečky ve vysoké 

rychlosti). 

 

Některé vozy lze nastartovat pouze v případech, pokud je poloha ovládací páky nastavená na 

P (parking). U některých vozů nelze po nastartování polohu páku přesunout z polohy P, 

pokud není současné zmáčknut pedál brzdy. U automatických převodovek vybavených 
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hydrodymanickým měničem momentu (většina), po zařazení jiné polohy než P nebo N 

dochází k plazivému pohybu vozu - vůz se sám pomalu rozjede a pohybuje se vpřed přibližně 

rychlosti chůze, a to bez toho, aby řidič přidal plyn. 

 

Nyní si velice stručně popíšeme funkci jednoho z možných typů automatických převodovek, a 

to 01M. Automatická převodovka 01M v OCTAVII představuje poměrně vyzrálou techniku 

v oblasti samočinně řadicích převodovek. Tato automatická převodovka nabízí možnost volby 

mezi různými řadicími režimy – v závislosti na pohybu pedálu akcelerace řidičem a jízdní 

situaci. V průběhu volného a poklidného způsobu jízdy volí režim „economy“, při ostrém 

sešlápnutí pedálu akcelerace volí režim „sport“. Při jízdě do kopce nebo z kopce budou řadicí 

body voleny automaticky, a to v závislosti na poloze pedálu akcelerace a rychlosti jízdy. 

Obsáhlá vlastní diagnostika sleduje elektrické a elektronické řízení a výrazně napomáhá tomu, 

aby byly nepravidelnosti, které by se vyskytly, rychle zjištěny. 

 

 
Obr. 1 – Automatická převodovka 01M 

Fig. 1 – Automatic Transmission 01M 
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Mechanická část automatické převodovky pracuje na principu planetové převodovky. 

Ovládání je hydraulicko-elektronické. Šoupátková skříň je umístěna pod převodovkou v 

olejové vaně. Řídicí jednotka automatické převodovky je ve vozidle umístěna v horním dílu 

příčné stěny. Zpracovává došlé informace a volí vhodný jízdní režim v závislosti na způsobu 

jízdy. Celkovým převodem jsou převody a měnič momentů přizpůsobeny příslušnému 

výkonu motoru. Síla od motoru je předávána na vlastní převodovku pomocí 

hydrodynamického měniče momentů s integrovanou přemosťovací spojkou. 

 

Čtyři dopředné rychlosti a jedna zpětná jsou vytvářeny Ravigneauxovou planetovou 

převodovkou. Přes hřídel vloženého převodu pokračuje přenos síly na diferenciál a přírubu 

kloubového hřídele. Kloubové hřídele s homokinetickým kloubem pak spojují převodovku s 

pohonem kol. K chlazení převodového oleje slouží chladič, který je samostatně umístěný na 

skříni převodovky. Olejový chladič je vázán na oběh chladicí kapaliny ve vozidle. 

 

V praxi se lze setkat s dalšími typy automatických, případně poloautomatických převodovek. 

Vzhledem k omezenému prostoru pro příspěvek není možné popsat většinu z nich. Proto byla 

popsána pouze výše uvedená automatická převodovka.  

 

Nedílnou součástí správného fungování automatické převodovky je i její správná a pravidelná 

údržba, protože automatická převodovka je poměrně citlivým zařízením. 

 

2 PRINCIPY OCEŇOVÁNÍ AUTOMOBILŮ 

 

V současné době se znalecké posudky vyhotovují v souladu se Znaleckým standardem č. 

I/2005. V tomto standardu jsou nejprve vymezeny základní pojmy, se kterými znalec pracuje 

– např. motorové vozidlo, přípojné vozidlo, životnost atd. Dále jsou zde definovány výpočty, 

resp. vzorce pro výpočet dílčích cen a hodnot vozidla.  

 

Ve vztahu k automatické převodovce se zastavíme u pojmu „Skupina“, který je definován 

v části 1.3 uvedeného Standardu: „Skupina vozidla je funkčně, konstrukčně a montážně 

kompaktní celek vozidla (podle koncepce vozidla např. motor včetně spojky a příslušenství, 

převodovka, rozvodovka, převodovka s rozvodovkou, skříň karoserie, jednotlivé nápravy, 

rám, výbava karoserie s příslušenstvím).“ Rozdělení do skupin se provádí podle přílohy č. 2 

Znaleckého standardu č 1/2005. 

 

U základní amortizace se počet ujetých kilometrů ZAP stanoví fixně podle počtu ujetých km 

u každého vozidla. Amortizace za dobu provozu ZAD, se stanoví jako doba od uvedení 

vozidla do provozu do data jeho ocenění. V prvním případě při stanovení technického stavu 

skupiny prohlídkou je stav vozidla úměrný základní amortizaci ZA a srážka nebo přirážka je 

ohodnocena 0 %. V druhém případě při stanovení technického stavu skupiny prohlídkou je 

stav převodovky ohodnocen srážkou –100 %. Rozdíl vznikne při stanovení technické hodnoty 

skupiny, v tomto případě ve skupině převodovka - rozvodovka, kdy při stanovení hodnoty se 

jedná o –100% u technického stavu skupiny, a tedy je stanoven nulový podíl na celkovém 

hodnocení vozu. 
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Porovnáním rozdílu technické hodnoty porouchané převodovky a převodovky úměrně 

opotřebované s fixním počtem ujetých kilometrů (ZAP), úměrně zvyšuje rozdíl v technické 

hodnotě vozidla s přihlédnutím na zkracující se dobu provozu vozidla. 

 

Pro porovnání vlivu poruchy automatické převodovky na technickou hodnotu dodávky, 

nákladního automobilu, traktoru a autobusu je použit stejný postup a výpočet jako u osobního 

automobilu. Rozdělení do skupin (přílohy č. 2, 3, 4, 5) a hodnoty základní amortizace jsou 

dány Znaleckým standardem č. 1/2005 a jsou zapracovány do výsledků. Výpočet vlivu je 

posuzován jako výhled do budoucna, kdy vozidlo každý rok svého provozu ujede např. 100 

tisíc km. V roce 2012 mají vozidla ujeta prvních 100 tisíc km a v roce 2015 mají vozidla ujeto 

už 400 tisíc km. Výjimku tvoří kolový traktor, kterého se odpočet za ujeté km ZAP netýká a 

odečítá se procentuální srážka za dobu provozu ZAD. Porucha převodovky je vypočítána i v 

roce pořízení nového vozidla a do výsledku tak nezasahuje základní amortizace vozidla, která 

se projeví až dalším období provozu. 

 

Ve čtvrtém roce provozu dodávky a po ujetí 400 tisíc km má vozidlo stejnou technickou 

hodnotu s poruchou převodovky jako vozidlo bez poruchy převodovky. Po odpočtu základní 

amortizace je ve čtvrtém roce provozu technická hodnota pouze 4 % a porucha převodovky 

tuto hodnotu už zásadně neovlivní. 

U kolového traktoru, dálkového autobusu a u nákladního automobilu jsou porovnávané 

hodnoty vozidel vyrovnané v důsledku velikosti technické hodnoty, která neklesla po 

čtyřletém provozu pod 45 %. 

 

Náklady na opravu automatické převodovky se od sebe diametrálně liší a záleží na využití 

služeb různých servisů a hlavně na volbě náhradního dílu. 

Automatická převodovka zakoupená přímo od výrobce jako nový náhradní díl zaručuje 

nejvyšší kvalitu a tím i životnost, ale zároveň znamená také nejvyšší cenový náklad na 

provedenou opravu. Další dvě alternativy nezaručí vysokou kvalitu a životnost převodovky, 

ale jsou cenově dostupnější. Jsou porovnány opravy automatické převodovky 01M na voze 

Škoda Octavia s cenou obvyklou na trhu s použitím těchto parametrů: 

Oprava ve značkovém servisu     97 526 Kč  

Oprava ve specializovaném servisu     62 406 Kč  

Oprava v běžném servisu      29 926 Kč  

 

Při vzniklé poruše na automatické převodovce se může jednat i o banální záležitost, kdy 

diagnostika nahlásí poruchu některého z čidel nebo elektrických ventilů. Oprava v těchto 

případech nepřesáhne částku 10 tisíc korun. Avšak porucha na vnitřním zařízení převodovky 

znamená její celkovou výměnu za novou nebo repasovanou. Cena repasované převodovky, 

pokud není porušen její obal, nepřesáhne polovinu ceny, převodovky nové. Ale i v těchto 

případech je cena některých repasovaných převodovek až 120 tisíc korun. 

 

 

Z dalších možností opravy automobilu s automatickou převodovkou je zakoupení převodovky 

jako náhradního dílu na vrakovišti. Ceny jsou zde oproti novým nebo repasovaným 

převodovkám velice výhodné, ale je zde vysoká pravděpodobnost zakoupení porouchané 

převodovky, nebo převodovky demontované z kradeného automobilu. Rozhodující je také, 
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jak dlouho byla demontovaná převodovka bez olejové náplně. Po půl roce nevhodného 

skladování může být převodovka již nepoužitelná. U starších automobilů (přibližně do roku 

1995), ve kterých není elektronika řídící převodovku a motor, je možnost výměny 

automatické převodovky za převodovku manuální. Náklady na demontáž a montáž, kdy je i 

zapotřebí do karoserie automobilu zamontovat řadicí páku a pedály manuální převodovky, 

jsou příliš vysoké. 

3 ZÁVĚR 

Vliv poruchy automatické převodovky na technickou hodnotu vozu klesá s narůstající dobou 

provozu a počtem ujetých kilometrů. U starších vozů má porucha automatické převodovky 

rozhodující vliv na cenu. Náklady na opravu mohou být natolik vysoké, že se oprava 

převodovky nevyplatí a vůz se prodá za cenu zbytku na náhradní díly. 
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PŘIJATÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 

AMENDMENT TO THE BUILDING ACT 

Alena Kliková
51

 

ABSTRAKT: 

Dne 22. 10. 2012 vyšla ve sbírce zákonů velká novela stavebního zákona, a to pod č. 

350/2012 Sb., která zásadně mění řadu  postupů stavebních úřadů a všech dotčených osob. 

Velká novela stavebního zákona nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2013 a obsahuje změny, které  

by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování 

staveb. Změny stavebního zákona jsou většího rozsahu a postihují téměř celý stavební zákon. 

Vzhledem k jejich rozsahu se příspěvek zaměřuje pouze na některé změny týkající se pojmů a 

definic a dále na změny v oblasti územních řízení a okrajově se zmíní o některých v rámci 

povolování realizace staveb, včetně  ohlašování. 

ABSTRACT: 

On 22nd October 2012, major recast of the Building Act was published in the legal collection 

under No. 350/2012 Coll. The law fundamentally changes number of procedures of building 

authorities and other stakeholders. This major recast of the act came into force on 1st 

January 2013 and includes changes that should bring simplification and clarification of 

various approaches to building placement and building permission. Changes of the Building 

Act are broad and cover almost the entire building law. Regarding the scale of the changes, 

this contribution focuses only on some of them that are related to changes of terms and 

definitions, and especially changes in spatial procedures. Marginally it mentions some 

changes within the building permitting, including building announcing. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

stavební zákon, územní plánování, stavební povolení, kolaudace, užívání staveb 

KEYWORDS: 

Building Act, Territorial Planning, Building Permits, Acceptance, Use of Buildings 

1 ÚVOD 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., který nahradil skoro 40 let účinný stavební zákon č. 

50/1976 Sb. s účinností od 1. 1. 2007 byl již několikrát novelizován, nicméně tyto novely 

nepřinesly zásadní změny do jednotlivých postupů stavebních úřadů a dotčených osob. 

Jednalo se o novely, které vyšly pod čísly 68/2007 Sb., 191/2008 Sb., 223/2009 Sb., 345/2009 

Sb.,  379/2009 Sb., 227/2009 Sb., 424/2010 Sb., 281/2009 Sb., 420/2011 Sb., 142/2012 Sb. a 

167/2012 Sb. Již několik let však probíhali legislativní práce na přípravě tzv. velké novely 

stavebního zákona, která dle důvodové zprávy sice nemění základní koncepci platného 

stavebního zákona, ale postihuje téměř veškeré instituty stavebního zákona. Cílem novely bylo 

zpřesnit úpravu jednotlivých postupů a institutů tak, aby právní úprava územního plánování v 

praxi nevyvolávala interpretační a aplikační problémy, zjednodušit a racionalizovat některé 
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postupy na úseku územního plánování. Dále na úseku územního rozhodování bylo cílem 

novely především upřesnit postupy, zejména u nových institutů, které zavedl stavební zákon v 

návaznosti na správní řád. V oblasti stavebního řádu si nová právní úprava klade za cíl 

sjednocení procesních postupů při ohlašování staveb, při povolování změny účelu užívání a 

odstranění staveb. Hlavním cílem novely bylo také snižování administrativní náročnosti všech 

postupů dle stavebního zákona.
52

  

 Výše zmiňovaná velká novela stavebního zákona byla vydána pod č. 350/2012 Sb. 

(dále jen novela stavebního zákona) a nově definuje některé pojmy, které jsou užívány 

v souvislosti s postupy dle stavebního zákona, nově stanovuje kvalifikační požadavky pro 

výkon činnosti na obecném stavebním úřadě a pro územně plánovací činnost. Obsahuje 

rozsáhlé změny navrhování zásad územního rozvoje a jejich aktualizaci, dále územní 

plánování (obsah, účel územního plánu, zadání, návrh, řízení o územním plánu), problematiku 

regulačního plánu a jak bylo již uvedeno výše upravuje nově také problematiku územního 

rozhodování, včetně zjednodušených postupů a stavební řád.  

2 VYBRANÉ ZMĚNY STAVEBNÍHO ZÁKONA 

2.1 Změny pojmů a definic 

Novela stavebního zákona upravila některé základní pojmy a definice. Jako první byla 

upravena definice nezastavitelného pozemku, kdy nově nezastavitelnými pozemky v 

zastavěném území budou jen parky, veřejná zeleň a lesní pozemky nad 0,5 ha. Původně byly 

do kategorie nezastavitelných pozemků zařazeny i větší zemědělské pozemky. Další změnou 

je zpřesnění pojmu plocha. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) upravuje definici pojmu veřejná 

infrastruktura, kdy do veřejné infrastruktury se řadí mimo jiné i technická infrastruktura. Do 

účinnosti novely stavebního zákona tento pojem nezahrnoval stavby ke snižování ohrožení 

území živelními nebo jinými pohromami. Novela stavebního zákona však zařadila do pojmu 

technická infrastruktura i tyto stavby. Za velmi důležitou změnu v oblasti pojmů a definic 

můžeme považovat doplnění definice stavby, kdy za stavbu se nově považují i výrobky plnící 

funkci stavby. Jedná se např. o tzv. mobilheimy.  

Novela stavebního zákona zavádí přesnou definici zastavěné plochy pozemku, která je 

součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí 

plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech 

nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se 

započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha 

vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. 

U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná 

plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.
53

   

2.2 Změny v části druhé stavebního zákona (výkon veřejné správy) 

Část druhá stavebního zákona upravuje výkon veřejné správy v oblasti veřejného 

stavebního práva, a to vymezení jednotlivých správních orgánů vykonávajících správu na 

úseku územního plánování a stavebního řádu, dotčených orgánů vystupujících při postupech 

dle stavebního zákona a nově tato část zahrnuje taktéž vymezení kvalifikačních požadavků 
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 Blíže viz. důvodová zpráva k novele č. 350/2012 Sb.  
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pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadě. Za velkou změnu lze považovat ustanovení 

§ 4 odst. 2 upravující spolupráci stavebních úřadů a úřadů územního plánování s dotčenými 

orgány, které vydávají stanoviska nebo závazná stanoviska, která jsou podkladem pro další 

postupy stavebních úřadů. Odstavec třetí § 4 nově zavádí povinnost dotčených orgánů 

v případě, že posuzovaný návrh obsahuje varianty řešení, posuzovat každou variantu 

samostatně. Nebude tedy možné, aby dotčený orgán sám volil variantu řešení, kterou on 

považuje ze svého úhlu pohledu za nejvhodnější, ale bude nutné aby posoudil veškeré 

varianty a bude na volbě navrhovatele, kterou z posuzovaných variant poté zvolí.  

2.3 Změny v územním rozhodování  

Za velmi podstatnou změnu lze považovat podrobnou právní úpravu spojení povolování 

umístění staveb a povolování realizace staveb. Jedná se o úpravu spojeného územního a 

stavebního řízení, ve kterém se vydává společné územní rozhodnutí a stavební povolení dle 

ustanovení § 94a, dále jde o vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením 

ohlášeného stavebního záměru dle ustanovení §96a a právní úpravu vydání možné společné 

veřejnoprávní smlouvy nahrazující jak územní rozhodnutí, tak stavební povolení. 

Další změnou stavebního zákona ve vztahu k územnímu řízení je nová podrobná úprava 

postupů při uzavírání veřejnoprávní smlouvy, která může nahradit územní rozhodnutí. Novela 

stavebního zákona zapracovala jak podrobný postup při uzavírání těchto smluv, tak i obsah 

návrhu veřejnoprávní smlouvy a nabytí a pozbytí účinků uzavřené veřejnoprávní smlouvy.  

Novelou dochází k zavedení nového druhu územního rozhodnutí rozhodnutí o změně 

vlivu užívání stavby na území, které nahrazuje původní rozhodnutí o změně stavby. 

Novelou došlo k přepracování seznamu staveb, které nevyžadují ke svému umístění ani 

územní rozhodnutí ani územní souhlas. Výčet těchto staveb lze nalézt v ustanovení § 79 odst. 

2 stavebního zákona. Nově jsou uvedeny do souladu seznamy staveb, které nevyžadují ani 

stavební povolení ani ohlášení ke své realizaci a zároveň tyto stavby nebudou vyžadovat ani 

povolení ke svému umístění. Tím dochází k výraznému zjednodušení chápání jednotlivých 

postupů při povolování staveb, neboť původní znění stavebního zákona účinné do konce roku 

2012 u většiny staveb, které nevyžadovali ke své realizaci stavební povolení ani ohlášení, 

vyžadovalo získání alespoň územního souhlasu s jejich umístěním. Nyní došlo ke sjednocení 

těchto výčtů. Za velmi zajímavou a důležitou změnu v souvislosti s výčtem staveb 

nevyžadujících ke svému umístění žádné povolení lze  považovat odst. páty § 79, který 

upravuje povinnost stavebníka, který hodlá provést tyto stavby a je při jejich realizaci nutné 

provedení zemních prací nebo terénních úprav, zjistit si informace o existenci podzemních 

staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.  

Novela stavebního zákona hodně podrobně mění územní řízení a jednotlivé postupy 

stavebních úřadů a účastníků v rámci územních řízení. Ustanovení § 86 upravuje podrobně 

obsah  žádosti o vydání územního rozhodnutí, dále přílohy nezbytné k žádosti o vydání 

územního rozhodnutí. V případě řízení s velkým počtem účastníků
54

 se někteří účastníci
55

 

identifikují označením pozemků a staveb  evidovaných v katastru nemovitostí dotčených 

vlivem záměru.   

                                                 
54

 POZNÁMKA: řízení s velkým počtem účastníků je definováno v ustanovení § 144 správního řádu (zákon č. 

500/2004 Sb.) jako říze s více jak 30 účastníky. 

55
 Jedná se o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. (§ 85 odst. 2 písm. b)  
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Územní řízení je oproti stávající právní úpravě obecně neveřejné. Veřejné ústní jednání je 

stanoveno pouze dle ustanovení § 87 odst. 2 v případě záměrů posuzovaných ve zjišťovacím 

řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí, anebo záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán. Lhůta 

pro vydání územního rozhodnutí by měla být v jednoduchých případech bez zbytečného 

odkladu, v ostatních případech do 60 dnů a ve zvlášť složitých případech do 90 dnů. 

V případě, že záměr klade nové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a 

je zapotřebí vybudovat novou infrastrukturu, měl by žadatel předložit plánovací smlouvu 

s vlastníky stávající technické infrastruktury. Není-li takováto plánovací smlouva předložena, 

stavební úřad přeruší řízení a nebude-li plánovací smlouva ve stanovené přiměřené lhůtě 

doložena, stavební úřad řízení zastaví. Územní rozhodnutí má platnost 2 roky, výjimečně 

max. 5 let. Platnost územního rozhodnutí lze prodloužit.  

Komplexní nová právní úprava zjednodušeného územního řízení dle § 95 stavebního 

zákona zpracovává postupy stavebních úřadů při vydávání územního rozhodnutí 

zjednodušeným způsobem. Stejně tak ustanovení § 96 stavebního zákona, které upravuje 

územní souhlas, je novou komplexní úpravou tohoto institutu. Seznam staveb a stavebních 

záměrů, u kterých postačí pouze vydání územního souhlasu a není nezbytné vydávat územní 

rozhodnutí je uveden v odstavci druhém. Změnou oproti původní právní úpravě je povinnost 

žadatele doložit souhlasná závazná stanoviska vyžadovaná zvláštními právními předpisy bez 

ohledu na to, zda obsahují nebo neobsahují podmínky pro uskutečnění předmětné stavby či 

stavebního záměru. Platnost územního souhlasu je dva roky a nelze ji prodloužit. 

2.4 Vybrané změny stavebního řádu 

Novela stavebního zákona mění soupis staveb a stavebních záměrů, které ke své realizaci 

nevyžadují ani povolení ani ohlášení dle § 103 stavebního zákona. 

Celkovou změnu doznal také institut ohlášení staveb. Bylo vypuštěno dělení 

ohlašovaných staveb na dvě kategorie a byly upraveny seznamy staveb, které vyžadují ke své 

realizaci ohlášení. Za zajímavou změnu lze označit vypuštění fikce souhlasu s realizací 

ohlášené stavby, tj. stavebník po ohlášení stavby musí vyčkat na doručení souhlasu 

stavebního úřadu; bez tohoto písemného souhlasu nemůže stavebník začít stavbu realizovat.  

Z novinek ze stavebního řízení bych zmínila např. komplexní úpravu obsahu žádosti o 

vydání stavebního povolení (ustanovení § 110 odst. 1 stavebního zákona) a taktéž nově 

zavedenou povinnost stavebních úřadů poučovat účastníky již v oznámení o zahájení řízení o 

podmínkách pro uplatňování námitek ve stavebním řízení. Co lze považovat dle mého názoru 

za přínosné je možnost upustit od svého povoleného stavebního záměru, kdy oznámením 

tohoto úmyslu stavebnímu úřadu pozbývá stavební povolení platnosti.  

Dále novela stavebního zákona mimo jiné např. mění postupy autorizovaného 

inspektora při vydávání certifikátu a také možnost podávat námitky proti tomuto certifikátu.   

  



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 316 

3 ZÁVĚR 

Novela stavebního zákona má přinést mimo jiné snížení administrativní zátěže jak 

stavebních úřadů, tak stavebníků a má zjednodušit jednotlivé postupy povolující umístění či 

realizaci staveb. Z výše naznačených změn této novely lze usoudit, že v některých případech 

cíle zákonodárce budou naplněny a dojde ke zjednodušení a zjasnění postupů. V určitých 

případech je však otázkou, zda novela přinese zamýšlený efekt. Novela stavebního zákona je 

natolik zásadní, že ji nelze v žádném případě podceňovat a stavební úřady a dotčené osoby 

musí tyto schválené změny akcentovat.    
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VÝVOJ MAGNETICKÉ METODY  PRO TESTOVÁNÍ HOMOGENITY 

DRÁTKOBETONOVÉ KONSTRUKCE A MOŽNOSTI APLIKACE V SOUDNÍM 

INŽENÝRSTVÍ 

DEVELOPMENT OF THE MAGNETIC METHODS FOR TESTING 

HOMOGENEITY OF FIBER- CONCRETE STRUCTURES AND POTENTIAL 

APPLICATIONS IN THE FORENSIC ENGINEERING 

Leonard Hobst 
56

, Petr Bílek
57 

ABSTRAKT 

Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči 

tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému 

namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. Zvláště u vyšší koncentrace drátků. 

Během výrobního procesu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Dráty jsou často 

seskupeny, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu vlákna betonových konstrukcí. 

Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro 

kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních 

vzorcích. 

ABSTRACT 

The favorable properties of steel fiber can be used if we need to increase the durability of 

concrete tensile stress that exceeds its strength, cyclic stress or shock loads. The problem is 

the processing of steel fiber-concrete structure. Especially at higher concentrations of fibers. 

During the manufacturing process, the fibers are often unevenly distributed. Wires are often 

clustered, reducing the overall homogeneity and the quality of steel fiber-concrete structures.  

The paper deals with the development of the magnetic method using permanent magnets for 

monitoring the distribution of fibers in hardened steel fiber-concrete structures and 

comparative measurements on control samples. 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

nedestruktivní testování, drátky, homogenita, magnetické metody 

KEY WORDS:  

non-destructive testing, steel fibre-concrete structures, homogeneity of wire distribution, 

magnetic method  

1 ÚVOD 

 Betony vyztužené rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky) jsou známé pod názvem 

drátkobetony. V posledních letech se díky dobrým fyzikálně mechanických vlastnostem 

drátkobetonu velmi často vyskytuje snaha projektantů využít tohoto materiálu také pro nosné 

konstrukce. Ukazuje se, že aplikace drátkobetonu na takovéto konstrukce je cestou, která vede 

k ekonomickým efektům.  

                                                 

56)  Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., VUT v Brně, Fakulta stavební, ÚSZK, Veveří 95, Brno, www.fce.vutbr.cz,   

tel.: +420 541 147 836, hobst.l@fce.vutbr.cz 

57)  Ing. et Ing. Petr Bílek, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 53, Brno, www.usi.vutbr.cz, 

petr.bilek@usi.vutbr.cz 
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Podmínkou efektivního využití drátkobetonu v konstrukcích je však zajištění homogenního 

rozložení drátků v celém objemu konstrukce.  

Samotné drátky jsou tvarově nepříznivá složka směsi a velmi zhoršují zpracovatelnost 

drátkobetonové směsi. Současná kontrola homogenity probíhá dosud na čerstvé směsi, ale 

pokud drátkobeton ztvrdne a je součástí konstrukce, nejsou v současnosti vyvinuty žádné 

známé spolehlivé metody, jak homogenitu drátkobetonu na konstrukci (např. drátkobetonové 

podlahové desky, nosníky) ověřit, aniž by došlo k jejímu znehodnocení. 

Příspěvek se zabývá rozvojem semidestruktivní metody ověřování homogenity ztvrdlého 

drátkobetonu za pomoci permanentních magnetů. Tato nová metoda je vyvíjena na Ústavu 

stavebního zkušebnictví VUT v Brně.  

2 HOMOGENITA STRUKTURY DRÁTKOBETONU 

Není obtížné posoudit homogenitu drátkobetonu v případě čerstvého betonu, odebraného při 

betonáži. Složitější otázkou však zůstává, jak získat informaci o homogenitě ztvrdlého  

drátkobetonu zabudovaného v nosné konstrukci. V zásadě se dají využít dvě fyzikální 

vlastnosti, kterými se drátková výztuž odlišuje od okolního prostředí: 

 vyšší měrná hmotnost drátků (ρ= 7850 kg/m
3
) oproti betonu (ρ = 2300 kg/m

3
)  

 mag. vlastnosti drátků z měkké oceli (permeabilita µr >> 1 u železa, µr ~1 u betonu) 

Měrná hmotnost lze zjistit rentgenograficky, permeabilita lze zjistit magnetickými a 

elektromagnetickými metodami [1]. 

3 HLOUBKOVÁ PERMANENTNÍ MAGNETICKÁ SONDA (PEMASO) 

V praxi jsou však požadovány kontroly, které zasahují do celého objemu konstrukce. Na 

základě získaných zkušeností bylo přikročeno k vývoji hloubkové magnetické sondy, kterou 

se měří koncentrace drátků v okolí předvrtaných otvorů do konstrukce. Průměr vývrtů činí ø 

25 mm. Metoda je založena na vlastnostech permanentních magnetů, které kolem sebe vytváří 

magnetické pole, charakterizované magnetickými siločárami. Je logické, že pokud se 

permanentní magnet dostane do prostředí, ve kterém se nachází feromagnetický materiál 

(drátky), bude toto magnetické pole permanentních magnetů tvarově ovlivněno. Pokud bude 

toto pole vhodně změřeno, může být nalezena korelace mezi nárůstem koncentrace drátků v 

drátkobetonu a změnou intenzity magnetického pole. 

4 VÝVOJOVÁ MAGNETICKÁ SONDA S PERMANENTNÍMI 

MAGNETY (PEMASO-01) 

Pro ověření uvedených úvah byla sestrojena pokusná sonda (nazvaná PeMaSo-01), která byla 

tvořena hliníkovou trubkou vnějšího průměru 25 mm, do které mohly být umisťovány 

válečkové permanentní magnety Ø 22 mm. Ve volitelné vzdálenosti v ose válečků byla 

umístěna Hallova sonda, měřící magnetické pole uvnitř sondy (hliníkové trubice). Vzdálenost 

Hallovy sondy od povrchu magnetů byla nastavitelná. Cílem měření bylo nalézt optimální 

množství permanentních magnetů a optimální vzdálenost Hallovy sondy od povrchu magnetů. 

Při měření Hallovou sondou se prokázalo, že se vzrůstající vzdáleností Hallovy sondy od 

povrchu magnetů sice roste citlivost přístroje, klesá však intenzita magnetického pole měřená 

Gauss/Teslametrem. Jako nejvýhodnější se jevila vzdálenost 50 mm až 60 mm Hallovy sondy 

od povrchu magnetů. Kontrolní měření, provedená na 4 vzorcích - krychlích s vyvrtaným 
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otvorem, ukázala velmi dobrou korelaci (obr. 1) mezi úbytkem intenzity magnetického pole a 

rostoucí koncentrací drátků ve vzorcích. 

 

Obr.1 - Korelace mezi úbytkem intenzity magnetického pole a rostoucí koncentrací drátků 

ve vzorcích 

Fig. 1 – Correlation between magnetic field strength and increasing concentrations of 

fibres in samples 

5 POSTUP PROVEDENÝCH MĚŘENÍ PROTOTYPEM SONDY 

PEMASO-02 

Po prvních zkušenostech z měření bylo nutné vývojovou sondu upravit, tak aby bylo možné 

zasunovat sondu do hlubších vývrtů, popř. posouvat sondu vývrtem (Obr.2 a Obr.3). Cílem 

měření je získat rozsáhlejší sady výsledků na nových vzorcích s delším vývrtem. Důležité 

bylo též vytvořit sadu vzorků se zaručenou koncentrací drátků, na kterých by se dala 

magnetická metoda nakalibrovat. Použité vzorky v předchozích měřeních bylo možné využít 

pouze pro tato první měření, protože při výrobě krychlí dochází ke „stěnovým efektům“, které 

mění koncentraci drátků v blízkosti stěn. Z tohoto hlediska bylo proto vhodné zhotovit větší 

kalibrační vzorky, které je pak možné řezáním upravit do tvaru vhodného pro kalibraci. 
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Obr. 2 - Schéma s popisem magnetické sondy PeMaSo-02 

Fig. 2 – Schema with a description magnetic probe PeMaSo-02 

   

Obr. 3 - Prototyp magnetické sondy PeMaSo-02 

Fig. 3 – Prototype magnetic probes PeMaSo-02 

Vývojová sonda PeMaSo-01 sloužila k ověření činnosti a ověření volby parametrů. Nebylo 

možné jí měřit v hloubce drátkobetonové konstrukce. Za tím účelem byla zhotovena sonda 

PeMaSo-02, kde jsou napevno nastaveny parametry stanovené pro měření jako optimální 

(Obr. 3). 

6 ZÍSKÁNÍ KALIBRAČNÍCH DAT NA KALIBRAČNÍCH VZORCÍCH 

Pro další zkoušky byly zhotoveny drátkobetonové vzorky o délce 300 mm, ze tří typů drátků 

(FIBREX, TRI-TREG a DRAMIX), o třech různých objemových koncentracích drátků (0,5 

%, 1,0 % a 1,5 %), u kterých se dá předpokládat, že se sníží okrajové efekty, způsobené 

jednosměrnou orientací drátků při hutnění kalibračního vzorku (celkem zhotoveno 9 vzorků). 
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Při měření sondou PeMaSo-2 ve všech devíti kalibračních vzorcích o délce 300 mm bylo 

zjištěno jisté kolísání hodnot při krokovém měření po 10 mm. Toto kolísání svědčí o tom, že i 

při zachování konstantní koncentrace drátků v kalibračním vzorku, může být měření 

ovlivněno převažujícím směrem rozptýlených drátků. Výsledná měření proto musí být 

stanovena jako aritmetický průměr řady dílčích měření. V ilustrativním grafu na obr. 4 je 

vynesena hodnota měření pro tři koncentrace drátků FIBREX ve třech vzorcích. V tab. 1 je 

pak uvedena i zprůměrovaná hodnota měření na vzorcích s drátky DRAMIX a TRI-TREG 

(výsledky z 9 vzorků). 

 

Obr. 4 - Výsledky  krokového měření na třech vzorcích s vlákny FIBREX 

Fig. 4 – Results stepper measurements on three samples with fibers Fibrex 

 

Tab.  1 - Průměrné náměřené hodnoty intenzity magnetického pole ve vývrtu na všech vzorcích 

  Koncentrace drátků 

  Dramix Tri-treg Fibrex 

  0,5 [%] 1,0 [%] 1,5 [%] 0,5 [%] 1,0 [%] 1,5 [%] 0,5 [%] 1,0 [%] 1,5 [%] 

Ø[kA/m] 5,1 4,1 3,7 5,0 4,5 3,9 5,0 4,1 3,5 
 

 

7 OVĚŘENÍ MAGNETICKÉ METODY NA TESTOVACÍCH 

VZORCÍCH 

Pro ověření správnosti magnetické metody byly zhotoveny na Fakultě stavební ČVUT v Praze 

„testovací vzorky“, u kterých byla zaznamenána koncentrace drátků při výrobě, ale tato 

hodnota pro jednotlivé vzorky nebyla sdělena před měřením pracovníkům FAST VUT 

v Brně. Celkem bylo dodáno 12 krychlí drátkobetonu rozměrů 150 x 150 x 150 mm.  Pro 

zvýšení přesnosti měření a počtu hodnocení byly do každého vzorku vyvrtány vždy 2 otvory 

Ø 25 mm, vzdálení od sebe 40 mm, což zaručovalo, že tyto paralelní otvory se nebudou 

ovlivňovat při měření.  
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Měření probíhala sondou PeMaSo-2 tak, že byla vyhodnocena 4 měření uprostřed sondy po 

krocích 10 mm. Další měření již by byla částečně ovlivněna „okrajovým efektem“ a měřená 

oblast tedy nabývá hodnot 8 až 12 cm od horního líce testovacího vzorku. 

8 VÝSLEDKY SROVNÁVACÍCH MĚŘENÍ 

Naměřené výsledky z „testovacích vzorků“ byly vyhodnoceny z kalibračních vztahů, 

získaných na „kalibračních vzorcích“ (obr. 1). Po „odtajnění“ hodnot koncentrace drátků 

v drátkobetonu byly výsledky vyneseny do dvou grafů – obr. 5. a obr. 6. Graf obr. 5 je 

vynesen pro drátky Dramix o koncentraci 0,32 % (25 kg/m
3
), dále 0,51 % (40 kg/m

3
) a 0,89 

% (70 kg/m
3
) a pro stejné koncentrace je vynesen i graf obr. 6, kde ovšem výztuž tvoří drátky 

Tri-treg. 

 

 

 

 

 

Obr. 5 - Graf výsledků měření vzorků z drátků TRI-TREG 

Fig. 5 –  Graph the results of measurements of samples of fibers TRI-TREG 
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Z grafů je zřejmé, že pro nízké koncentrace drátkobetonu výsledky měření velmi dobře 

odpovídají koncentraci drátků v testovacích vzorcích. U vyšších koncentrací drátkobetonu 

roste i rozptyl měření na „testovacích vzorcích“. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že se 

zvyšující se koncentrací drátků roste i pravděpodobnost většího rozptylu. Liší se tedy 

(pravděpodobně) koncentrace drátků u kalibračních vzorků a testovacích vzorků při vyšší 

koncentraci drátků ve vzorcích. Přesné vyhodnocení příčiny rozptylu měření může spočívat v 

nedestruktivním způsobu pomoci CT, což je obtížně dostupná metoda, popř. destruktivním 

způsobem. 

9 ZÁVĚR 

Využití magnetických vlastností drátků, obsažených v drátkobetonu se ukazuje jako 

perspektivní metoda. Potvrdilo se však zjištění, že i při stejné koncentraci drátků 

v kalibračních vzorcích může být bezprostřední odezva jednotlivých metod ovlivněna 

orientací drátků v místě měření. Je zřejmé, že tyto metody budou vyžadovat k dosažení 

hodnověrných výsledků více dílčích měření, která budou statisticky zpracována.  

Dalším úkolem bude určení přesné oblasti, ze které jsou získávána naměřená data. Znalost 

přesné oblasti pro jakou jsou získaná data platná, tzn. určení dosahu magnetického pole, je 

důležitým prvkem ověřování homogenity drátkobetonu, aby byla možná kontrola koncentrace 

drátků na rozsáhlých konstrukcích, zhotovených z drátkobetonu.  

Vývoj nedestruktivních metod kontroly homogenity drátků v masivních drátkobetonových 

konstrukcích je důležitý i z pohledu soudního inženýrství. Výhodné vlastnosti kompozitního 

materiálu vedou k častějšímu využití drátkobetonu v konstrukcích. Stále tak roste počet 

případů, kdy se na soudní znalce obrací investoři, aby objektivně zhodnotili drátkobetonové 

konstrukce před možnými spory se zhotoviteli. Další postup při řešení bude proto zaměřen na 

vypracování potřebné metodiky měření s uvážením její přesnosti na výsledek měření. 

 

 

 

Obr. 6 - Graf výsledků měření vzorků z drátků DRAMIX 

Fig. 6 –  Graph the results of measurements of samples of fibers DRAMIX 
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Poděkování 

Příspěvek vznikl v rámci řešení Výzkumného záměru MSM 0021630519 a Specifického 

výzkumu FAST/ÚSI-S-12-1. 
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ANALÝZA REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY NA OBJEKDU RD V BRNĚ 

ANALYSIS OF RECONSTRUCTION OF A FLAT ROOF ON THE VILLA IN BRNO  

Miloslav Novotný
58

, Karel Šuhajda
59

, Jindřich Sobotka
60

, Tomáš Petříček
61

, Jan 

Gintar
62

, Jan Plachý
63

 

ABSTRAKT: 

V článku je popsán problém rekonstrukce ploché střechy na objektu rodinného domu v Brně. 

Sklon střechy je přibližně 2,5%, hlavní hydroizolace byla provedena z asfaltových pásů. 

Požadavek stavebníka bylo střechu dodatečně zateplit a položit nové hydroizolační souvrství. 

Nová tepelná izolace měla být provedena z pěnového polystyrénu a nová hydroizolace měla 

být opět z asfaltových pásů. Součástí rekonstrukce, měla být rovněž výměna původních 

klempířských prvků za nové z titanzinku. Stavebník si vybral místní stavební firmu, která 

danou rekonstrukci provedla, dle svého návrhu. Při revizi hromosvodu stavebník zaznamenal 

nerovný povrch hydroizolace. To bylo základním podnětem pro kontrolu provedení 

rekonstrukce střešního pláště.  

ABSTRACT: 

The article described the problem of reconstruction of the flat roof on the building of the 

house in Brno. Roof slope is approximately 2.5%, was the main waterproofing bitumen. 

Request builder was additionally insulate the roof and lay new waterproofing layers. New 

thermal insulation should be made of polystyrene and a new bituminous waterproofing should 

be. The reconstruction, should also change the original sheet metal components with new 

ones from titanium zinc. The builder chose local construction company that carried out the 

reconstruction, according to their own design. When reviewing the lightning was detected 

uneven surface waterproofing. This was a fundamental stimulus to control the reconstruction 

of the roof deck. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Plochá střecha, hydroizolace, kotvení, tepelná izolace, rekonstrukce, oprava, oplechování, 

koroze.  
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KEYWORDS: 

Flat roof, waterproofing, anchoring, thermal insulation, renovation, repair, plating, 

corrosion. 

1 ÚVOD 

Předmětem příspěvku je znalecké posouzení provedené rekonstrukce střešního pláště ploché 

střechy na objektu rodinného domu v Brně na ulici Lipová. Majitelé objektu si zadali stavební 

firmě rekonstrukci střešního pláště na ploché střeše rodinného domu. Zástupci realizační 

společnosti dodali smlouvu, ve které byl okrajově specifikován velmi zjednodušený 

technologický postup prováděných prací. Na jeho základě byla provedena cenová kalkulace. 

Předmětem rekonstrukce je provedení dodatečného zateplení z desek z pěnového polystyrénu, 

osazení nové povlakové hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů a výměna klempířských 

prvků za nové titanzinkové. 

Po provedení rekonstrukce při pracích na střeše bylo zjištěno, že hlavní hydroizolační pásy 

jsou zvlněné. Vlny jsou kolmo na spád střechy, což částečně znemožňuje odtékání vody. Toto 

zjištění vyvolalo provedení kontroly provedení rekonstrukce střešního pláště. 

2 SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

Jedná se o nepochůznou plochou střechu s klasickým pořadím vrstev o ploše cca 70 m
2
 se 

spádem okolo 2,5% směrem k podokapnímu žlabu, krytinu tvoří asfaltové pásy.  

 

Obr. 1 – Pohled na plochou střechu po rekonstrukci 

Fig. 1 –View of the flat roof after reconstruction 

2.1 Střešní plášť před rekonstrukcí 

Dle ústní výpovědi majitelů objektu a dle endoskopické kontroly byla zjištěna následující 

skladba střešního pláště: 

 nátěr živičné hydroizolace, 

 3x pásy asfaltové hydroizolace – celková tl. 8 mm, 
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 tepelná izolace z pěnového polystyrenu, 

 spádový lehčený beton, 

 betonová deska stropu, 

 vápenná omítka. 

2.2 Střešní plášť po rekonstrukci 

Dle ústní výpovědi majitelů objektu a dle endoskopické kontroly byla při místním šetření 

zjištěna následující skladba střešního pláště: 

 mechanicky kotvený SBS bitumenový pás Paraelast TOP PV S42, 

 lokálně položený Parabit V S35, 

 tepelná izolace EPS 100S 100 mm, 

 nátěr živičné hydroizolace, 

 3x pásy živičné hydroizolace – celková tl. 8 mm, 

 tepelná izolace z pěnového polystyrenu, 

 spádový lehčený beton, 

 betonová deska stropu, 

 vápenná omítka. 

3 ROZBOR PROBLEMATIKY 

3.1 Vady a nedostatky zjištěné při místním šetření 

Při opakovaném místním šetření, které bylo prováděno zejména nedestruktivně, byly zjištěny 

následující skutečnosti: 

 spád střešní roviny činil na dvoumetrové lati od 5-6 cm, tedy celkem 2,5-3% (1,6°), 

 na nové povlakové hydroizolaci jsou utvořeny vlny, výška vln je cca od 12 – 25 mm), 

 zjištěny lokální prohlubně (louže), hloubka cca os 8-18 mm na dvoumetrové lati, 

 lokálně ve spojích nedostatečně natavený pás, odlupuje se, 

 nesprávně provedené oplechování (neodpovídá ČSN 733610), 

 titanzinkový plech (zejména střešní žlab) není opatřen proti bitumenové korozi. 

Dále bylo zjištěno, že nebyla zpracována PD rekonstrukce střešního pláště. Tepelně izolační 

vrstvu zde tvoří desky EPS 100S tl. 100mm. Návrh nové tepelné izolace horního pláště, který 

musí potlačit účinek původní tepelné izolace spodního pláště, nebyl doložen ověřeným 

tepelně technickým výpočtem. Nebylo tak prokázáno splnění závazných tepelně technických 

požadavků stanovených dle ČNS 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky. 

3.2 Rozbor problematiky 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby se v mnoha ustanoveních 

odkazuje na hodnoty uvedené v českých technických normách. Zde jsou aplikovány zejména 

normy ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech, ČSN P 73 0600:2000 Hydroizolace staveb, 

(revize normy 2010), ČSN P 73 0606:2000. S ohledem na skutečnost, že výše zmíněné ČSN 

jsou uvedena jako kritéria ve Vyhlášce č.268/2009 Sb. se z nich stávají závazné požadavky. 

Dále byly využity technologickými předpisy výrobce asfaltových pásů (dále jen AP), tedy 

společností Parabit Technologies, s.r.o. 
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3.2.1 Spád střešní roviny 

Spád střešní roviny činí cca 2,5% Dle montážních návodů výrobce je u spádu od 1°do 3° 

nutné předepsat výhradně dvouvrstvou kotvenou nebo lepenou hydroizolaci z asfaltových 

pásů. AP Parabit V S35 v tomto případě má pouze funkci pouze separační zajišťující 

zamezení vniku plamene při natavování kotveného přesahu 80 mm vrchního pásu, proto je 

také pokládán pouze liniově, nikoliv plošně. Z toho důvody jsou parametry tohoto AP 

v posuzované skladbě nepodstatné. 

ČSN P 73 0606:2000 Povlakové hydroizolace, Příloha C, tabulka C.1, pol. C Srážková voda 

stékající po povrchu povlakových krytin, odstavec a předepisuje dimenzování AP pro skladbu 

střechy: 

a) Povlakové hydroizolace z asfaltových pásů, 

aa) Povlak ze dvou asfaltových pásů typu S o tloušťce každého pásu min. 4 mm, 

ab) povlak z jednoho kombinovaného asfaltového pásu o tloušťce 5 mm. 

Přičemž kombinovaným asfaltovým pásem se rozumí víceúčelový pás kombinující různé 

druhy asfaltových hmot, použití spřažené nebo dvou samostatných nosných vložek nebo 

různých povrchových úprav. Tyto pásy mohou nahradit dva i více pásů v povlaku, 

použitelnost se řídí podle údajů výrobce a požadované funkce. 

Realizační firma použitím jednovrstvého systému s AP o tl. 4,2 mm nedodržela minimální 

předepsanou tloušťku pro jednovrstvou aplikaci dle ČSN P 73 0606 ani technologický předpis 

výrobce AP. Dle technologického předpisu výrobce měl být aplikován dvouvrstvý systém, 

kde u AP Paraelast Single TOP PV+V S52 je v technickém listě doloženo, že min. sklon 

střešní roviny pro aplikaci tohoto AP jsou 3°.  

Jednoznačně tedy nebyly dodrženy požadavky ČSN P 73 0606:2000, ale současně byly 

porušeny také montážní předpisy výrobce hydroizolačních AP. 

3.2.2 Zvlněná hydroizolační vrstva 

Při místním šetření byly zjištěny lokální louže (srážkové vody) hloubky až 18 mm, dále pak 

byly zjištěny vlny na hydroizolačním AP. Výška vln místy je až 25 mm. Vlny jsou kolmo na 

spád střešní roviny a tak dochází ke ztížení plynulého odtékání srážkové vody. 

 

Obr. 2 – Louže a zřejmá vlna na ploché střeše 

Fig. 2 – Puddles and obvious wave on a flat roof  

Technický list výrobce pro AP Paraelast PV S42 z ledna 2012 předepisuje montáž formou 

celoplošného natavování z důvodu malé tloušťky krycí vrstvy asfaltu. Připojení bodovým 
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natavováním ve spoji může způsobit závady působením plamene na citlivou polyesterovou 

vložku. Bodovým natavování dochází rovněž k objemovým změnám, které mohou způsobit 

zvlnění pásu v podélném směru osy pásu.  

Nedodržení předepsané tloušťky pásu při bodovém natavování uvedené v technickém listě 

výrobku Paraelast PV S42, kap. montáž, odst. Natavování. 

Dále pak jde o nedodržení ČSN P 73 0606:2000 Povlakové hydroizolace, čl. 4.5.12., který 

říká, že hydroizolační soustava musí být navržena tak, aby zachytila napětí vyvolané 

rozměrovými změnami hydroizolačních materiálů. Dále není dodržena také ČSN 73 

1901:2011, čl. 9.1.4., podle kterého musí zvolné materiály po dobu svoji životnosti zajistit 

požadovanou únosnost. 

Technický list výrobce pro AP Paraelast PV S42 předepisuje podélné přesahy pásů min. 80 

mm, pro mechanicky kotvené pásy pak předepisuje přesahy 120 mm. U provedeného kotvení 

v podélném směru není tento přesah opět dodržen. 

Jedná se o nedodržení podmínek uvedených v technickém listě výrobku Paraelast PV S42, 

kap. Montáž, odst. Natavované přesahy pásů. 

  

Obr. 3 – Vlny na ploché střeše a měření jejich výšky 

Fig. 3 –Waves on the roof and measure their height 

Hydroizolační vrstva se obecně navrhuje a dimenzuje na příslušné (v PD stanovené) 

hydrofyzikální namáhání z čehož vychází i technologický způsob provádění atp. Zohlední se 

požadavek na spolehlivost, trvanlivost a proveditelnost. Vznikem kaluží na střešní rovině, 

které se vyskytují i přes dostatečný sklon střešní roviny, dochází rovněž ke změně 

hydroizolačního namáhání AP tzv. tlakovou vodou, působící sice omezenou dobu do 

vyschnutí kaluží vody na ploché střeše.  

Tímto dochází k překvalifikaci dle ČSN P 73 0600 –tabulka C1 část F – Tlaková voda. 

V místech kaluží může v kombinaci s UV spektrem slunečního záření docházet k negativnímu 

působení na hydroizolační vrstvu – vzniká zde prostředí vhodné pro růst mikroorganismů 

způsobujících chemickou a biologickou degradaci materiálu. 

Klempířské prvky 

Při místním šetření byly zjištěny nedostatky v provedení nových detailů klempířských prací. 

Jedná se zejména o osazení krycích lišt hydroizolací. Tyto jsou osazeny v rozporu 

s příslušnou ČSN 73 3610: 2008 Klempířské práce stavební, která předepisuje kotvení těchto 
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krycích plechů přes těsnící EPDM podložku a zatmelení, nebo pak zaříznutím plechu pod 

omítku. 

Skutečnost je taková, že je plech k omítce pouze přiložen a horní část je opatřena silikonovým 

tmelem. 

Byly nově osazeny rovněž klempířské prvky z titanzinkového plechu, na který asfalt 

(bitumen) negativně působí a může dojít ke vzniku bitumenové koroze. Střešní plocha je 

odvodněna do okapního žlabu, který je rovněž společně s odpadním potrubím proveden z 

titanziku. Na tyto klempířské prvky tedy stéká voda z bitumenové střešní plochy. 

Tuto problematiku lze posuzovat dle normy ČSN 73 1901:2011, čl., 7.7.2, 7.8.3 a posuzovat 

opatření dle článku 8.27.4. 

  

Obr. 4 – Nesprávně provedené oplechování krycí lišty 

Fig. 4 – Improper plumbing flashings 

4 ZÁVĚRY 

Z výše uvedeného textu je tedy zřejmé, že k pochybení došlo v několika úrovních přípravy a 

realizace akce: 

 Nebyla zpracována PD rekonstrukce ověřená autorizovanou osobou 

 Realizaci prováděla stavební firma s nedostatečnými znalostmi – nedodržela závazné 

podmínky ČSN i doporučení výrobce 

 Investor si nenajal autorizovanou osobu (tzv. technický dozor investora) ke kontrole 

realizace akce – TDI by měl nedostatky odhalit a zajistit nápravu 

Jako správné řešení odstranění vzniklých problémů byla následně navržena demontáž 

hydroizolačního systému včetně části oplechování a osazení nového hydroizolačního systému 

včetně nového oplechování. Hydroizolační systém by měl být proveden jako dvouvrstvý. 

Oplechování by mělo být ke stávajícímu zdivu kotveno přes EPDM podložky. Okapní žlab by 

měl být ošetřen nátěrem proti bitumenové korozi.  
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POVINNOST CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZNALCŮ JMENOVANÝCH 

SOUDY A MINISTREM SPRAVEDLNOSTI V NÁVAZNOSTI NA VÝKON 

ZNALECKÉ ČINNOSTI S PŘIHLÉDNUTÍM K PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ 

A NÁSTIN MODELU ŘEŠENÍ 

OBLIGATION OF CONTINUAL TRAINING OF EXPERTS APPOINTED BY 

COURTS AND THE MINISTER OF JUSTICE, CONCURRENTLY WITH THE 

PERFORMANCE OF THEIR PRACTICE, TAKING INTO ACCOUNT LEGAL 

RULES IN FORCE, AND OUTLINE OF MODEL SOLUTION  

Kateřina Pivoňková
64 

ABSTRAKT: 

Autorka článku řeší - v rámci své disertační práce - problematiku standardizace 

a harmonizace celoživotního vzdělávání znalců se specifickým zaměřením na potřeby 

znaleckých oborů ve Forenzní ekotechnice. V tomto příspěvku se věnuje této oblasti z pohledu 

současné právní úpravy, která znalcům již jmenovaným neukládá za povinnost další profesní 

vzdělávání, srovnává existující podmínky, metody a přístupy náročného přijímacího řízení 

předcházejícího jmenování žadatele do funkce znalce (čtyřsemestrální studium, délka odborné 

praxe, znalecké minimum, způsob ověřování podmínek pro jmenování znalcem, tj. písemný 

test, zpracování zkušebního znaleckého posudku, přijímací pohovor) a současně zvažuje 

nástin modelu řešení celoživotního vzdělávání znalců a to jak před jejich jmenováním do 

funkce, tak i po celou dobu výkonu funkce znalce.  

ABSTRACT: 

The author of the article solves – within her thesis – the issues of standardisation and 

harmonization of continual training of experts with specific focus on the needs of the expert‘s 

specializations in forensic eco-technique. In this contribution, the author deals with this 

domain from the point of view of the present legislation which does not require from the 

already appointed experts lifelong professional education, compares the conditions, methods 

and approaches of demanding admission procedure preceding the appointment of an 

applicant to the office of an expert (four-term course, length of experience and professional 

practise, expert minimum, manner of verifying prerequisites for being appointed as an expert, 

i.e. written test, processing a testing expert opinion, preliminary interview), and at the same 

time considers outline of model solution for continual training of experts, and that before 

being appointed, as well as during the whole period of their office as an expert.  
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Forensic ecotechnique: forest and tree, continual training of experts, law on experts and 

interpreters, professional competency, special education, qualification, checking, expert 

minimum  

1 ÚVOD 

Článek je součástí všeobecné části řešení tématu doktorské disertační práce s názvem 

„Standardizace a harmonizace celoživotního vzdělávání znalců se specifickým zaměřením na 

potřeby znaleckých oborů ve Forenzní ekotechnice“. Práce má za cíl shrnout a zhodnotit 

existující podmínky, metody a přístupy v této oblasti andragogiky, resp. androdidaktiky 

a navrhnout vlastní model řešení celoživotního vzdělávání znalců jak před jejich jmenováním 

do funkce, tak i po celou dobu výkonu funkce znalce. 

V příspěvku autorka předkládá všeobecnou část práce z oblasti zaměřené na aktuální otázky 

v přístupu ke vzdělávání znalců v České republice. 

2 SOUČASNÁ SITUACE 

2.1 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 

Současná právní úprava v České republice nezavádí do zákona podmínku neustálého 

vzdělávání se a zvyšování si kvalifikace u znalců zapsaných v seznamu, nestanovuje  rozsah, 

který by byl např. stanoven ministerstvem spravedlnosti pro ověření odborné způsobilosti 

žadatelů o znaleckou činnost ani již jmenovaných znalců. Současná právní úprava stanovuje 

podmínky pro jmenování znalcem a v obecné rovině klade důraz na znalosti a zkušenosti 

žadatele ve zvoleném znaleckém oboru, odvětví, případně specializaci. 

Dle ustanovení 4 § odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících“), lze znalcem jmenovat toho, 

kdo (a) je státním občanem České republiky, příp. za určitých podmínek státním občanem 

jiného státu, (b) je způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu, (c) je bezúhonný, (d) nebyl 

v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností 

podle tohoto zákona, (e) má potřebné znalosti a zkušenosti v oboru, v němž má jako znalec 

působit, především toho, kdo absolvoval speciální výuku pro znaleckou činnost, jde-li 

o jmenování pro obor, v němž je taková výuka zavedena, (f) má takové osobní vlastnosti, 

které dávají předpoklad pro to, že znaleckou činnost může řádně vykonávat, (g) se 

jmenováním souhlasí. 

2.2 Správní řízení, funkce poradních orgánů předsedy krajského (městského) soudu 

Správní orgány v řízení při jmenování znalců postupují v souladu s § 180 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

Pro jednotlivé znalecké obory nebo odvětví, případně specializace, kde je to účelné, jmenuje 

předseda krajského soudu z řad vybraných znalců tří až pěti členné poradní orgány (znalecké 

komise), které spolupůsobí při jmenování znalců, při ověřování odborné kvalifikace a při 

přípravě opatření na úseku kontroly znalecké činnosti v příslušnéím oboru (odvětví, 

specializaci). Členové poradního sboru znalců předsedy krajského soudu jsou ustanoveni jako 

poradní orgán jmenovaný v souladu s čl. 13 Směrnice MS ČSR č. 10/1973 – kontr.(dále jen 

„směrnice ministerstva spravedlnosti“). 

Od roku 1973, kdy směrnice ministerstva spravedlnosti vstoupila v platnost, začaly postupně 

u krajských (městského) soudů vznikat znalecké komise zejména pro obor ekonomika, 
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odvětví ceny a odhady se specializací na nemovitosti, motorová vozidla, movité věci, v oboru 

doprava se zaměřením na dopravní nehody a s tím související obor strojírenství, odvětví 

všeobecné se specializací na technický stav motorových vozidel a autoopravárenství. 

Postupem doby s nástupem nových znaleckých oborů a vědních disciplín a současně 

s nárůstem počtu žadatelů ucházejících se o funkci znalce vznikaly i znalecké komise v oboru 

zdravotnictví, v oboru školství a kultura, odvětví psychologie, v oboru lesní hospodářství, 

bezpečnost práce a ochrana přírody nebo v oboru kriminalistika. Znalecké komise v oboru 

ekonomika byly posíleny o členy zabývající se oceňováním podniků a znaleckým oborem 

účetní evidence. Pečlivým výběrem odborníků z řad znalců daného krajského (městského) 

soudu bylo léty docíleno toho, že u soudů působí vysoce erudované týmy odborníků, kteří 

jsou odbornými garanty výběru mezi uchazeči o znaleckou činnost v daném oboru, odvětví 

a specializaci a současně spolupůsobí při řešení stížností na znalce. 

2.3 Ověřování podmínek pro jmenování 

Ve správním řízení o jmenování znalců je správní orgán povinen vždy posoudit, zda-li osoba, 

o jejíž jmenování jde, splňuje podmínky pro jmenování podle § 4 zákona o znalcích 

a tlumočnících. Posouzení splnění podmínek podle § 4 shora citovaného zákona provede 

správní orgán vlastním šetřením a zajištěním písemných dokladů. 

Ověření splnění podmínek pro jmenování v souladu s ustanovením § 4 zákona o znalcích 

a tlumočnících může správní orgán provést formou písemného nebo ústního přezkoušení, 

případně písemného a současně i ústního přezkoušení v daném oboru, odvětví, případně 

specializaci před poradním sborem znalců předsedy krajskéh soudu, je-li zřízen.  

3 KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA JMENOVÁNÍ ZNALCEM 

3.1 Všeobecné kvalifikační požadavky, specifické podmínky pro jmenování 

Vzhledem k tomu, že současná právní úprava v § 4 odst. 1 písm. e) zákona o znalcích 

a tlumočnících stanovuje podmínky pro jmenování znalcem pouze v obecné rovině, v průběhu 

roku 2011 a v první polovině roku 2012 probíhala jednání zástupců Ministerstva spravedlnosti 

ČR se zástupci všech krajských soudů (místopředsedy soudů a vedoucími agendy znalců 

a tlumočníků), jejichž výsledkem bylo stanovení takových kvalifikačních požadavků 

v jednotlivých znaleckých oborech a odvětvích, případně specializacích, které by byly 

jednotné a závazné pro správní orgány při vyřizování a posuzování žádostí uchazečů 

o znaleckou činnost. Došlo ke sjednocení v oborech, o nichž je mezi uchazeči největší zájem 

(např. oceňování nemovitostí, motorových vozidel, movitých věcí, podniků, stavebnictví, 

doprava, lesní hospodářství, bezpečnost práce apod). Správní orgány příslušné podle § 3 odst. 

1 zákona o znalcích a tlumočnících považují za splnění podmínky pro jmenování znalcem 

podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o znalcích a tlumočnících získání vysokoškolského vzdělání  

v magisterském (inženýrském) studijním programu zaměřeného na znalecký obor, o nějž 

žadatel žádá, absolvování postgraduálního specializačního studia v rozsahu minimálně 

4 semestry nebo doktorského studijního programu zaměřeného na znalecký obor, v němž chce 

žadatel jako znalec působit, dále minimálně 7 – 10 let odborné praxe po ukončení 

vysokoškolského studia bezprostředně předcházející podání žádosti o jmenování a úspěšné 

ověření odborných znalostí buď formou písemného testu, ústního pohovoru, zpracování 

zkušebního posudku případně kombinací těchto forem. 

Obecně formulovaná podmínka podle § 4 odst. 1 písm. e) je správními orgány v jednotlivých 

případech interpretována v souladu se stanovenými podmínkami specifickými. Mezi tyto 
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podmínky specifické patří nejen absolvování vysokoškolského studijního programu, délka 

odborné praxe, ale i absolvování kurzu zaměřeného na znaleckou problematiku a to buď ve 

formě specializačního čtyřsemestrálního studia u oborů, kde je toto studium vypsáno, nebo 

absolvování kurzu zaměřeného na obecnou problematiku soudního znalectví (znalecké 

minimum) u těch oborů, kde specializační čtyřsemestrální studium dosud není zavedeno. 

3.2 Specializační čtyřsemestrální studium 

U znaleckých oborů, u nichž je v současné době již zavedeno specializační čtyřsemestrální 

studium, je absolvování tohoto studia vyžadováno a je považováno za splnění jedné z výše 

uvedených kvalifikačních podmínek pro jmenování znalcem. V současné době je toto studium 

zavedeno např. při Ústavu soudního inženýsrví Vysokého učení technického v Brně, při 

Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze a na Lesnické a dřevařské 

fakultě Mendelovy Univerzity v Brně.  

Absolvováním čtyřsemestrálního specializačního studia absolvent získá odbornou způsobilost 

k jmenování znalcem včetně praktických dovedností, které jsou pro výkon znalecké činnost 

nezbytné. Obecně lze říci, že kurzy probíhají v tématických blocích, zpravidla od pátku do 

soboty, každý vyučovací blok je zakončen zkouškou a zápočtovou prací, případně písemným 

testem. Po ukončení kurzu (zpravidla v rozsahu 160 – 200 hodin) je účastníkovi zadána 

závěrečná práce, kterou musí obhájit po ukončení kurzu před odbornou komisí. Po úspěšném 

absolvování kurzu obdrží účastník certifikát, který je přílohou jeho žádosti o jmenování 

znalcem u příslušného krajského (městského) soudu. 

3.3 Znalecké minimum -  kurz zaměřený na obecnou problematiku soudního znalectví 

V oborech, v nichž dosud není zavedeno specializační čtyřsemestrální studium, neměli 

možnost žadatelé o znaleckou činnost získat základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti 

ani praktické dovednosti týkající se vypracování znaleckého posudku. 

Vzhledem k tomu, že praxe správních orgánů vykonávajících státní správu na úseku znalců 

a tlumočníků se vyvíjela a obsah neurčitého právního pojmu „potřebné znalosti a zkušenosti“ 

nebyl vymezován (ve vztahu k výkonu znalecké činnosti) vždy zcela jednotně, došlo nyní 

k sjednocení praxe a v současné době všechny správní orgány vykonávající státní správu na 

úseku znalců a tlumočníků za osobu s „potřebnými znalostmi a zkušenostmi“ pro výkon 

činnosti znalce považují toho, kdo kromě dokladů o kvalifikaci, praxi, bezúhonnosti apod. 

absolvoval i specializační studium zaměřené na znaleckou problematiku, tzv. znalecké 

minimum. Toto znalecké minimum je vyžadováno u všech žadatelů, kteří požádali 

o jmenování ve znaleckém oboru, pro který není zavedeno specializační čtyřsemestrální 

studium. Jediným garantem tohoto specializačního kurzu pro zájemce o znaleckou činnost 

v těchto oborech je v současné době Vysoké učení technické Brno – Ústav soudního 

inženýrství. Nad rámec požadovaného mohou žadatelé na podporu své žádosti přiložit 

i doklady o jiných absolvovaných kursech a seminářích. 

Účelem odborného minima je osvojení si základních znalostí nezbytných pro výkon funkce 

znalce, získání potřebných vědomostí (zejména právních) a praktické schopnosti k výkonu 

funkce znalce. Praktické zkušenosti z oblasti znalecké činnosti tak, jak její výkon předpokládá 

zákon o znalcích a tlumočnících, nelze nahradit praktickými zkušenostmi získanými pouze při 

výkonu zaměstnání. V praxi to znamená nejen absolvování jednodenního kurzu v rozsahu 10 

vyučovacích hodin, ale i vypracování zkušebního znaleckého posudku dle vlastního zadání 

a absolvování písemného testu. Osvědčením o absolvování kurzu znaleckého minima žadatel 

neprokazuji svoji odbornost v dané oblasti odpovídající zvolené specializaci, nýbrž znalost 
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a orientaci v právních předpisech upravujících znaleckou činnost, která je svým obsahem 

velice specifická. Důvodem tohoto požadavku je existence alespoň rozumného předpokladu, 

že žadatel znalostmi o právech a povinnostech ze znalecké funkce vyplývajících disponuje 

a je k praktickému výkonu znalecké činnosti, zejména v řízeních před orgány veřejné moci, 

dostatečně připraven. V případě úspěšného absolvování účastník znaleckého minima obdrží 

certifikát, který je přílohou jeho žádosti o jmenování znalcem u příslušného krajského 

(městského) soudu. 

4 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZNALCŮ PO SLOŽENÍ SLIBU 

Současná právní úprava v České republice nezavádí do zákona podmínku neustálého 

vzdělávání se a zvyšování si kvalifikace u znalců zapsaných v seznamu, nestanovuje  rozsah, 

který by byl např. stanoven ministerstvem spravedlnosti, pro ověření odborné způsobilosti. 

Ministerstvo spravedlnosti ČR ve spolupráci s krajskými soudy ani se znaleckými ústavy 

v současné době nezabezpečuje specializované vzdělávání formou dalšího vzdělávání, získání 

odborného minima ani nezajišťuje ověření odborné způsobilosti v oboru, pro který byl znalec 

zapsán do centrálního registru. Ověřování znalostí by mělo být prováděno za účelem 

prohloubení odborných znalostí za účelem řádného výkonu činnosti prostřednictvím výběru 

ministerstva, které by vydalo znalci osvědčení o výsledku ověření jeho odborné způsobilosti. 

Odbornost a aktualizace znalostí a vědeckých postupů je pro výkon znalecké činnosti klíčová. 

Vzhledem k tomu, že není možné zajistit odborné vzdělávání pro všechny obory a odvětví, 

bylo by vhodné legislativně upravit povinnost následného vzdělávání alespoň v obecné 

rovině. 

4.1 4.1 Všeobecné - základní stupeň 

Tak jak se vyvíjí vědní obory a specifikují se nové vědní disciplíny, snad ještě rychleji se 

mění právní předpisy, jejichž znalost úzce souvisí s výkonem činnosti znalce. Pro výkon 

znalecké činnost je nezbytná byť rámcová znalost např. trestního řádu, trestního zákoníku, 

občanského zákoníku, občanského soudního řádu, správního řádu nebo obchodního zákoníku. 

Prostřednictvím pravidelných, např. jednou za rok se konajících, odborných seminářů 

skládajících se z novinek právních předpisů, by každý znalec získal aktuální informace 

o změnách a novelách právních předpisů, s jejichž aplikací se v rámci výkonu znalecké 

činnosti může setkat.   

Jako jedno z možných řešení, jak zpřístupnit tyto nové informace znalcům, se proto jeví svěřit 

v tomto směru pravomoc např. některému ze zájmových znaleckých sdružení, v nichž členství 

pro znalce sice není povinné, ale která již nyní např. zajišťují odborná školení svých členů. 

4.2 4.2 Specializované - vyšší stupeň 

V rámci zvyšování odborné úrovně a znalostí jmenovaných znalců je třeba zajistit pravidelné 

specializované celoživotní vzdělávání, které by se zaměřovalo již na příslušný znalecký obor, 

odvětví případně i specializaci. V tomto směru se jeví jako nejvhodnější využít možností 

vysokých škol, při nichž jsou již nyní zavedena existující specializační čtyřsemestrální studia, 

která jsou dostatečně personálně i materiálně odborně vybavena a která již z probíhající 

výuky a následných odborných čtyřsemestrálních studií jsou schopna vyspecifikovat aktuální 

problémy v té či oné znalecké oblasti. V tomto případě by jednoznačnou výhodou bylo 

zaměření příslušné vysoké školy a kolektiv vysoce erudovaných lektorů, (kteří často sami 

jsou soudními znalci), který by takovouto formu celoživotního vzdělání zajišťoval, za 

možnosti využití nejen učeben, ale i laboratoří, venkovních šetření případně i stáží u 
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spolupracujících subjektů (tuzemské i zahraniční firmy, školy, soudy, ministerstva apod.) 

v rámci vzájemné dohody.  

4.3 4.3 Justiční akademie 

Justiční akademie byla zřízena zákonem o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb. a je též právním 

nástupcem bývalé Justiční školy. Jménem justiční akademie vystupuje a jedná ředitel. 

Justiční akademie zejména připravuje a po organizační a odborné stránce zabezpečuje 

výchovu a vzdělávání čekatelů v rámci přípravy justičních a právních čekatelů a soustavné 

vzdělávání soudců, státních zástupců a dalších osob, působících v justici. Tuto činnost 

vykonává v úzké součinnosti se soudy a státními zastupitelstvími tak, aby co nejlépe 

odpovídala jejich potřebám. Zabezpečuje vzdělávání osob působících v okruhu působnosti 

resortu Ministerstva spravedlnosti ČR. V oblasti vzdělávání dále koordinuje činnost s činností 

soudů, státních zastupitelství a dalších institucí. Organizuje a provádí odborné vzdělání 

soudců a státních zástupců, vzdělávání a výchovu justičních a právních čekatelů, a dalších 

osob, u nichž tak stanoví zvláštní právní předpis nebo ministerstvo. Analyzuje a zkoumá 

potřeby a požadavky soudců, státních zástupců a dalších profesních skupin a informuje 

o veškerých chystaných vzdělávacích akcích. Zveřejňuje výsledky hodnocení uskutečněných 

vzdělávacích akcí. 

4.3.1 4.3.1 Plán vzdělávání justiční akademie 

Vzdělávání v justiční akademii probíhá dle plánu vzdělávání pro daný kalendářní rok. Plán se 

tvoří ve spolupráci se soudy a státními zastupitelstvími a s jednotlivými členy rady, přičemž 

jednotliví členové rady jsou odbornými garanty příslušných oblastí vzdělávání (civilní právo, 

trestní právo, správní právo, insolvenční právo, jazykové vzdělávání, měkké disciplíny, ICT 

apod.) a vedou pracovní skupiny schvalované radou, jejímiž členy jsou také zaměstnanci 

justiční akademie. Vzhledem k tomu, že vzdělávací plán se sestavuje na základě zkušeností 

z předchozích let, doporučení odborných garantů, ale i např. požadavků ze strany soudů 

a státních zastupitelství, je zde prostor pro vytvoření modelu pravidelného celoživotního 

vzdělávání znalců, kteří jsou nedílnou součástí rezortu ministerstva spravedlnosti. Vzdělávací 

plán lze doplňovat pružně o aktuální vzdělávací akce reagující na legislativní situaci, zadání 

ze strany ministerstva spravedlnosti či požadavky ze strany soudů a státních zastupitelství. 

K tomu lze případně využít volné kapacity sálů, učeben či ubytovacích zařízení pro subjekty 

rezortu justice či státní složky a instituce (zasedání, porady, konference, školení apod.)   

4.3.2 4.3.2 Partnerské vzdělávací akce 

Bezesporu výhodou každé partnerské vzdělávací akce (pořádané ve spolupráci s evropskou 

vzdělávací institucí ERA, slovenskou Justiční akademií, Notářskou komorou, Českou 

advokátní komorou, Exekutorskou komorou, Komorou soudních znalců, Komorou soudních 

tlumočníků, Soudcovskou unií, Unií státních zástupců, Unií VSÚ, Jednotou českých 

právníků, KSKŘI, Asociací insolvenčních správců, apod.) je blízkost problematiky a úzká 

odborná témata, kterými se jednotlivé subjekty v rámci justice zabývají. V případě vzájemné 

dohody by odborná školení a semináře pro znalce s různým znaleckým zaměřením byla 

oboustranným přínosem jak pro soudy, tak i pro samotné znalce.  

5 ZÁVĚR 

Zakotvení povinnosti celoživotního vzdělávání znalců do právní úpravy týkající se znalecké 

činnosti by přispělo nejen k celkovému zvyšování odborné úrovně všech znalců, ale i ke 
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snížení případného počtu stížností, se kterými se občané, často v právním zastoupení, ale 

i firmy nebo jiné úřady a organizace obrací na správní orgány, u nichž je konkrétní znalec 

v evidenci. Novela zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících přijatá zákonem 

č. 444/2011 Sb., účinná od 1. 1. 2012, sice v určitém směru posílila pravomoci správních 

orgánů na úseku znalecké agendy, nicméně neprolomila např. nedostatek pravomoci 

přezkoumávat věcnou správnost znaleckých posudků nebo nestanovila povinné celoživotní 

vzdělávání všech znalců.  
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ZKUŠENOSTI S POSUZOVÁNÍM VAD A PORUCH VNĚJŠÍCH TEPELNĚ 

IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 

EXPERIENCE WITH DEFECTS AND ACCIDENTS CLASSIFICATION OF 

EXTERNAL THERMAL INSULATING COMPOSITE SYSTEMS 

Milan Šmahel
65

 

ABSTRAKT: 

Příspěvek na téma "Zkušenosti s posuzováním vad a poruch vnějších tepelně izolačních 

kompozitních systémů" je vytvořen na základě vlastních zkušeností znalce s posuzováním vad 

a poruch realizovaných staveb. Příspěvek se bude zabývat jak teorií jak mají být tyto systémy 

v praxi prováděny, tak i zkušenostmi z realizací těchto systémů a posuzování vad a poruch, se 

kterými se znalec setkal. 

ABSTRACT: 

Report about "Experience with classification of defects and accidents of exterior heat-

insulating composite systems" is based on experts own experience with defects and accidents 

classification of realized constructions. The report deals with theory of practic 

implementation of these systems, and with experience in realization of these systems and 

defect classififcation experienced by the expert. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS), tepelně izolační desky, kotevní prvky, 

výztužná rohož ze skelných vláken, základní vyztužená vrstva, vrchní vrstva, fasádní nátěr, 

vada, porucha, odtrhové zkoušky. 

KEYWORDS: 

External thermal insulating composite systems, thermal insulating board, anchor 

components, stiffening mat made from fibreglass, basic stiffened ply, top ply, facade paint, 

defect, accident, fracture tests. 

1 ÚVOD 

Přes to, že máme se zateplováním budov pomocí vnějších tepelně izolačních kompozitních 

systémů na našem území již více než dvacetileté zkušenosti, jako znalci se při zpracovávání 

znaleckých posudků stále setkáváme s nestandardním provedením stavebních dodávek a prací 

v této oblasti. 

Jednou z nejčastěji řešených skupin znaleckých posudků v oblasti zateplováním budov 

pomocí vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů a v souvislosti s nimi provedených 

stavebních dodávek a prací je skupina znaleckých posudků z oblasti řešení sporů o kvalitu 

stavebních dodávek a prací mezi investory a zhotoviteli. Tyto spory vznikají především 

z důvodu nedodržení předepsaných nebo doporučených technologických postupů a použití 

méně vhodných nebo nevhodných materiálů. Jejich následkem je pak nedodržení očekávané 

standardní kvality díla. Při podrobném zkoumání tohoto díla zjišťují znalci četné vady díla 
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a z nich často následně vyplývající a vznikající poruchy díla. U sporů mezi investory 

a zhotoviteli znalci často zjišťují značné technické nesrovnalosti, které jsou v této oblasti 

mnohdy způsobeny absencí jakékoliv projektové dokumentace, což pak přispívá v průběhu 

stavby ke vzniku nejrůznějších změn stavby ať již z popudu investora nebo zhotovitele. Tyto 

změny stavby mají za následek vznik víceprací či méněprací, které však již velmi často 

smluvní strany neošetří řádnými dodatky ke smlouvám o dílo (dále jen SOD) a mnohdy ani 

řádnými a dostatečně přesnými zápisy specifikací těchto prací do stavebního deníku. 

 Dojde-li pak v průběhu stavby k neshodám mezi investorem a zhotovitelem stavebních 

dodávek a prací, které vyústí například k odstoupení od SOD bývají obvykle oběmi stranami 

přizváni znalci, aby zaznamenali stav ve kterém se stavba nachází v době přerušení smluvních 

vztahů a ukončení stavební činnosti zhotovitele, případně tento stavebně-technický stav, vady 

či poruchy posoudili. Nedojde-li mezi oběmi stranami na základě těchto posudků k dohodě, 

dochází na základě žaloby podané nejčastěji jednou ze stran ke vzniku občanského soudního 

sporu. Na řadu pak přicházejí soudem ustanovení znalci, aby pomohli objasnit příčiny, které 

vedly ke vzniku soudního sporu. 

 Znalci na základě usnesení, v něm zadaných úkolů, provedeného místního šetření 

a ostatních dostupných podkladů vypracují znalecké posudky, kde v oblasti zateplování budov 

pomocí vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů musí odpovídat např. na otázky: 

 jaká je obvyklá cena skutečně provedeného díla ve stavu a kvalitě tak, jak dílo 

zhotovitel skutečně provedl s přihlédnutím k případným vadám provedeného díla, 

 jaká by byla obvyklá cena díla, pokud by dílo bylo provedeno kvalitně a bez vad, 

 zda zateplení fasády bylo zhotovitelem provedeno kvalitně, popřípadě, zda toto dílo 

vykazuje vady, 

 zda dílo vykazuje vady zjevné nebo skryté, pokud ano tak jaké, 

 pokud dílo vykazuje vady skryté, nechť se k těmto znalec vyjádří i za pomoci sond či 

trhacích zkoušek, 

 pokud znalec dojde k jiným odborným závěrům, než které jsou uvedeny ve znaleckých 

posudcích založených ve spise, nechť se vyjádří k tomu, z jakých důvodů dospěl 

k jiným odborným závěrům  a zda znalecké posudky založené ve spise byly 

vypracovány řádně, 

 určit obvyklou výši náhrady na zhotovení díla a stanovit minimální cenu zhotoveného 

díla, 

 vyjádřit se k tomu, zda dílo mělo vady, jaké a vyčíslit výši slevy z titulu vad díla. 

 

Zajištění relevantních podkladů pro zodpovězení výše uvedených nebo jim podobných otázek 

vyžaduje od znalce zajištění všech dostupných podkladů jako např.: 

 písemných dokladů z doby přípravy stavby, 

 projektové dokumentace stavby včetně všech změn a dodatků, 

 rozpočtu stavby včetně rozpočtů všech změn a dodatků, 

 smlouvy o dílo včetně všech dodatků s uvedením víceprací a méněprací, 

 zápisů o předání a převzetí stavby, 

 stavebního deníku stavby se zápisy víceprací a méněprací, 

 zápisů z kontrolních dnů s uvedením víceprací a méněprací, 

 změnových listů stavby, 

 předávacích protokolů zakrytých konstrukcí nebo dílčích částí stavby, 
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 fotodokumentací nebo videozáznamů pořízených investorem nebo zhotovitelem 

v průběhu stavby, 

 specifikací dodávek a provedených prací přikládaných k fakturám, 

 vypracovaných a v soudním spise založených znaleckých posudků, 

 provedení důkladného místního šetření včetně zaměření, pořízení fotodokumentce 

a záznamu svědectví účastníků výstavby, 

 provedení dílčích sond a odběru vzorků, 

 provedení vrtaných jádrových sond a odběru vzorků, 

 provedení zkoušek přídržnosti, 

 případně provedení dalších potřebných zkoušek na odebraných vzorcích. 

2 POSUZOVÁNÍ VAD A PORUCH VNĚJŠÍCH TEPELNĚ 

IZOLAČNÍCH KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 

 Na základě výše uvedených případně i dalších zajištěných relevantních podkladů 

vypracuje znalec nejprve nálezovou část znaleckého posudků, poté posudkovou část 

znaleckého posudku v jejímž závěru pokud možno zcela jasně a stručně odpoví na otázky 

uložené mu v usnesení soudu. 

2.1 Problémy při zajišťování podkladů, se kterými se znalec nejčastěji setká 

 Zpracovatel znaleckého posudku v občanském soudním sporu v oblasti zateplování 

budov pomocí vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů se pak při zajišťování 

relevantních podkladů nejčastěji setká s následujícími problémy: 

 absence nebo nízká úroveň zpracování projektové dokumentace, 

 realizace stavby dle projektové dokumentace pro stavební povolení, 

 absence zpracování změn a dodatků projektové dokumentace, 

 absence dodatků smlouvy o dílo s podrobným uvedením víceprací a méněprací, 

 absence zápisů z kontrolních dnů s podrobným uvedením víceprací a méněprací, 

 absence podrobného vedení stavebního deníku včetně popisů víceprací a méněprací, 

 absence předávacích protokolů zakrytých konstrukcí nebo dílčích částí stavby, 

 technologická nekázeň a výsledná kvalita provedení stavebních dodávek a prací, 

 nedostačující specifikace dodávek a provedených prací přikládaná k fakturám, 

 absence podrobné fotodokumentace nebo videozáznamů pořízené v průběhu stavby, 

 různá zadání, úroveň a způsob zpracování předchozích znaleckých posudků, 

 časový odstup provádění místního šetření od ukončení stavební činnosti zhotovitelem, 

 nepřístupnost zabudovaných či zakrytých konstrukcí při běžném místní šetření, 

 možnost ověřit rozsah a způsob provedení zabudovaných či zakrytých konstrukcí 

pouze pomocí dílčích sond nebo vrtaných jádrových sond, 

 možnost ověření stavebně-fyzikálních vlastností pomocí např. zkoušek přídržnosti, 

 specifikovat vady a poruchy vzniklé v době stavební činnosti zhotovitele, 

 specifikovat vady a poruchy vzniklé v době po ukončení stavební činnosti 

zhotovitelem. 
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2.2 Technologické nedostatky, vady a poruchy, se kterými se znalec nejčastěji setkává 

Zpracovatel znaleckého posudku v oblasti zateplování budov pomocí vnějších tepelně 

izolačních kompozitních systémů se pak při posuzování nejčastěji setkává s následujícími 

technologickými nedostatky, vadami a poruchami. 

2.2.1 Podklad 

 nedostatečný předběžný průzkum stavu podkladu prováděný projektantem, 

 absence návrhu rozsahu odstranění nesoudržného podkladu, 

 absence návrhu ošetření nesoudržného podkladu zpevňující penetrací, 

 nedostatečný průzkum skutečného stavu podkladu prováděný zhotovitelem, 

 nedostatečný rozsah odstranění nesoudržných vrstev podkladu zhotovitelem. 

2.2.2 Lepení tepelně izolačních desek 

 absence návrhu vhodného lepidla, způsobu a rozsahu lepení tepelně izolačních desek, 

 nesprávné nanášení lepící hmoty na tepelně izolační desky (např. jen terče), 

 nedostatečné nanášení lepící hmoty na tepelně izolační desky (nepřilnutí k podkladu), 

 nedodržení podmínky vyplnění spár tl. větší než 2 mm tepelně izolačním materiálem. 

2.2.3 Mechanické kotvení tepelně izolačních desek fasádními hmoždinkami 

 absence návrhu vhodného typu a počtu fasádních hmoždinek (tzv. kotevního plánu), 

 nesprávné zvolení vhodného typu, délky a počtu fasádních hmoždinek zhotovitelem, 

 osazování kotev jinde než v místech, kde byla deska připevněna lepidlem k podkladu. 

2.2.4 Provedení základní vrstvy 

 absence návrhu konkrétního materiálu a konkrétní tloušťky základní vrstvy, 

 technologicky nesprávné provádění základní vrstvy (tmel, sklotextilní síťoviny, tmel), 

 absence vyztužení exponovaných míst, diagonálními pruhy sklotextilní síťoviny, 

 absence vyztužení pomocí ukončovacích, nárožních a dilatačních zesilujících profilů, 

 absence zakládacích soklových profilů, 

 menší než předepsaná celková tloušťka provádění základní vrstvy (2 až 6 mm), 

 spáry pod okenními parapety nejsou dotěsněny pružným tmelem nebo lištou, 

 spáry kolem výplní okenních a dveřních otvorů nejsou dotěsněny pružným tmelem, 

 ukončení špalet u okenních parapetů nejsou dotěsněny pružným tmelem. 

2.2.5 Provedení konečné povrchové úpravy 

 absence návrhu konkrétního druhu penetrace a konečné povrchové úpravy, 

 absence provedení penetrace pro zvýšení přilnavosti konečné povrchové v úpravy, 

 použití jiné než systémové omítkoviny pro konečné povrchové úpravy zhotovitelem. 

3 ZÁVĚR 

Vzhledem k již více než dvacetiletým zkušenostem na našem území, množství vydaných 

českých i evropských norem, sborníků technických pravidel a další odborné literatury nelze 

technologickou nekázeň, vady a následně vzniklé poruchy se kterými se jako znalci v oblasti 

zateplování budov pomocí vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů setkáváme 

připisovat nedostatku praktických zkušeností či nedostatku odborné literatury. 
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Dle zkušeností ze znalecké praxe si dovolím tvrdit, že převážný podíl na technologické 

nekázni, vadách a následně vzniklých poruchách mají převážně následující faktory: 

nekvalifikovanost, nedostatečná praxe a nezodpovědnost osob, které práce provádějí, 

nedostatečná kontrola staveb zodpovědnými zástupci zhotovitelů, výběr zhotovitelů s nejnižší 

nabídkovou cenou bez ohledu na ostatní aspekty a z toho vyplývající snaha zhotovitelů 

v rámci realizace stavebních dodávek a prací za každou cenu někde ušetřit. 

Domnívám se, že situaci by v této oblasti mohlo výrazněji zlepšit zajištění: kvalitní 

projektové dokumentace staveb, pravidelně prováděné autorské dozory projektanta 

a důsledně prováděná činnost stavebního dozoru či technického dozoru investora. 
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DŮSLEDKY NOVELY ZÁKONA O VYVLASTNĚNÍ PRO ZNALECKOU ČINNOST 

A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

THE CONSEQUENCES OF THE AMENDMENT TO THE EXPROPRIATION ACT 

FOR EXPERT ACTIVITY AND REAL ESTATE EVALUATION  

Jakub Hanák
66

 

ABSTRAKT: 

Příspěvek se zabývá důsledky novely zákona o vyvlastnění pro znaleckou činnost a oceňování 

nemovitosti. Jedná se o aktuální téma, neboť novela (zákon č. 405/2012 Sb.) nabývá účinnosti 

1. února 2013 a přináší několik zásadních změn, se kterými se budou muset znalci vypořádat. 

Příspěvek analyzuje důvody provedených změn a snaží se odhadnout, jak ovlivní práci znalců 

i samotné ocenění nemovitosti. Pozornost je věnována také změnám provedených v zákoně 

č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.    

ABSTRACT: 

This paper discusses the consequences of the amendment to the Expropriation Act for expert 

activity and real estate evaluation. The amendment (Act No. 405/2012 Coll.) becomes 

effective on 1 February 2013 and brings several major changes. This paper analyzes the 

reasons for the changes and try to predict the consequences. Ralated issues such as changes 

of the Act No. 416/2009 Coll. are also discussed. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

znalecká činnost, oceňování nemovitostí, znalecký posudek, vyvlastnění, dopravní 

infrastruktura,  

KEYWORDS: 

expert activity, real estate evaluation, expert opinion, expropriation, transport infrastructure 

1 ÚVOD 

Na konci října 2012 schválila Poslanecká sněmovna zákon č. 405/2012 Sb., který mění zákon 

č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění (dále též jen zákon o vyvlastnění), a zákon č. 416/2009 Sb., 

o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (dále také jen zákon 

č. 416). Tyto zákony tvoří základ právní úpravy, podle které probíhá majetkoprávní příprava 

výstavby sítí dálnic a energetických vedení i dalších významných staveb v případě, že zde 

existuje možnost, že nedojde k dobrovolné dohodě (pokus o ní je pak jednou z prokazovaných 

podmínek ve vyvlastňovacím řízení). Přestože uvedený zákon přináší zcela zásadní změny 

a v odborných kruzích a především mezi vlastníky nemovitostí vyvolal bouřlivé reakce, byla 

diskuze v Poslanecké sněmovně poměrně krátká a proti zákonu se vyslovila jen velmi malá 

skupina poslanců a senátorů (celkem 12, z toho 3 senátoři). 

                                                 
66)
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Tento příspěvek popisuje a kriticky analyzuje změny, které zákon č. 405/2012 Sb. znamená 

pro znalce a jejich činnost a také oblast oceňování nemovitostí včetně oceňování věcných 

břemen. Zbývá zdůraznit, že tříměsíční legisvakance pomalu končí a zákon nabývá účinnosti 

1. února 2013. Řízení zahájená před tímto datem se podle přechodných ustanovení dokončí 

podle stávající právní úpravy. Autor předpokládá orientaci čtenáře v dosavadní právní úpravě. 

2 ZMĚNY VE ZNALECKÉ ČINNOSTI 

2.1 Vyšší počet znaleckých posudků? 

Pro znalce je pozitivní především skutečnost, že zákon o vyvlastnění i zákon č. 416 vyžaduje 

znalecký posudek ve více případech, než tomu bylo doposud. Nově bude totiž povinností 

vyvlastnitele přiložit k návrhu smlouvy předkládané vlastníkovi nemovitosti znalecký 

posudek, podle kterého navrhl cenu.
67

 K faktickému navýšení znaleckých posudků však sotva 

může dojít, neboť vyvlastnitelem bývá většinou subjekt hospodařící s veřejným majetkem, 

jemuž tuto povinnost již dnes ukládají zvláštní právní předpisy nebo vnitřní organizační 

pokyny.  

Tato změna je však na místě, jelikož v pozici vyvlastnitele může být také soukromá osoba, 

které obdobnou povinnost žádný zákon neukládá. Znalecký posudek je objektivním 

podkladem, za jehož správnost osobně odpovídá jeho tvůrce (včetně odpovědnosti trestní), 

což by mělo zvýšit důvěru vlastníků v přiměřenost nabízené ceny. V očích vlastníků ovšem 

snižuje důvěryhodnost ocenění fakt, že znalce vybírá vyvlastnitel.
68

 Zákon sice nevylučuje 

dohodu o výběru znalce, vlastník však nemá právně nárokovatelnou možnost, jak se na 

výběru znalce podílet. Nepřímo může k dohodě o znalci vést fakt, že znalecký posudek 

odsouhlasený vlastníkem je případně použitelný také ve vyvlastňovacím řízení, čímž 

vyvlastnitel ušetří finanční prostředky.  

Na tomto místě lze dále předeslat, že novela explicitně nestanoví druh ceny, která má být ve 

znaleckém posudku stanovena (zjištěna), což může vyvolat v praxi problémy. Nicméně lze 

očekávat, že objednatel (vyvlastnitel) bude vyžadovat zjištění ceny podle cenového předpisu 

i stanovení ceny obvyklé. To platí pro ocenění nemovitosti i věcného břemene. 

Je třeba připomenout, že není úkolem znalců ani v jejich pravomoci ve znaleckém posudku 

provádět navýšení ceny až o 100 %, jak předpokládá zákon č. 416, i kdyby to po nich 

objednatel vyžadoval. Pouze vyvlastnitel je oprávněn posoudit v jakém rozsahu nabídne vyšší 

cenu. V praxi lze očekávat požadavek na jednoznačné odlišení ceny stavebních 

a nestavebních pozemků, protože se liší maximální míra, o kterou může ČR nebo jí zřízená 

právnická osoba cenu navýšit.   

Od února 2013 již nebude přiznávána náhrada za zánik nájemního vztahu, která byla určována 

právě znaleckým posudkem. Přitom se jednalo často o poměrně složitou otázku. Množství 

těchto posudků však nebylo velké.  

Naopak je možné, že si více vlastníků povšimne nároku na náhradu za újmu způsobenou 

zákazem disponovat v průběhu vyvlastňovacího řízení s nemovitostí (tj. i zákaz ji 

                                                 
67

 § 5 odst. 2 písm. a) zákona o vyvlastnění a § 3b odst. 1 zákona č. 416. Povinnost přiložit znalecký posudek 

nevyplývá ani ze zákona č. 416 ve znění do konce ledna 2013. 

68
 Svaz vlastníků půdy již prohlásil, že „je nátlakem stanovení ceny znalcem, kterého si vybere stát“. Zpráva je 

dostupná z http://www.svazvlastnikupudy.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&clanek=56874&. [cit. 30. 12. 2012]  
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pronajmout).
69

 Tento nárok byl dosud vlastníky v podstatě nepovšimnutý, ačkoliv některá 

řízení trvají i roky. Zřejmě lze v běžných situacích ztotožnit újmu vlastníka s ušlým 

nájemným, jehož určování je ve znalecké praxi u většiny druhů pozemků rutinní záležitostí. 

Život však může přinést i mnohem složitější situace. Jejich však rozbor přesahuje možnosti 

i cíl tohoto příspěvku.  

2.2 Aktualizace znaleckého posudku 

Současná právní úprava říká, že posudky nesmí být při zahájení řízení starší 90 dnů.
70

 Podle 

nastávající úpravy má vyvlastnitel předložit posudek zpracovaný podle cenového předpisu 

ke dni podání žádosti. Dále ale nový § 10 odst. 4 stanoví, že ocenění musí být provedeno 

podle předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. Poněvadž dochází vždy k 1. 

lednu ke změně oceňovací vyhlášky, lze konstatovat, že posudek bude zpravidla „platný“ do 

konce kalendářního roku. To je logický požadavek, neboť může dojít ke změně (zvýšení) 

ceny zjištěné a tím k ovlivnění výše náhrady. Vyvlastňovací úřad je proto povinen vyžádat si 

při změně oceňovací vyhlášky aktualizaci (doplněk) znaleckého posudku. Totéž platí ostatně 

také podle stávající úpravy, protože správní orgán rozhoduje podle právního a skutkového 

stavu v době vydání rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jako rozhodný jiný okamžik,
71

 což 

není případ vyvlastňovacího řízení (jiný okamžik určují pouze přechodná ustanovení). 

Na druhou stranu je mnohem pravděpodobnější, že posudek vypracovaný pro návrh smlouvy 

bude využitelný i pro vlastní vyvlastňovací řízení, neboť nebude omezena doba jeho 

„platnosti“ na 90 dnů. Ačkoliv se lze v literatuře setkat s tvrzením, že platnost ocenění 

obvyklé ceny je maximálně 6 měsíců,
72

 tak z důvodu absence závazné metodiky pro stanovení 

obvyklé ceny není nutné takový postup dodržet. Praxe v postupech vyvlastnitelů (tj. zejména 

Ředitelství silnic a dálnic ČR a provozovatelů energetických vedení) se bude teprve vytvářet, 

proto lze dopad této změny na množství znaleckých posudků jen obtížně odhadovat.   

3 ZMĚNY V OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

3.1 Stručná charakteristika principů a důvodů změn 

Cíle zákona č. 405/2012 Sb. jsou dle zákonodárce a prohlášení představitelů Ministerstva pro 

místní rozvoj tyto: úspora nákladů na výkup nemovitostí potřebných pro účely vyvlastnění, 

omezení spekulací s pozemky, zvýšení spravedlnosti mezi vlastníky dotčených pozemků a 

urychlení majetkoprávní přípravy výstavbu.
73

  

Z hlediska oceňování je nejzásadnější změnou způsob určení výše náhrady za odnětí 

vlastnického práva, kdy se má uplatňovat tzv. princip „pole za pole“. Jinými slovy řečeno, 

                                                 
69

 § 19 odst. 4 zákona o vyvlastnění. 

70
 § 20 odst. 1 zákona o vyvlastnění ve znění do konce ledna 2013. 

71
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 4. 2011, sp. zn. 1 As 24/2011-79 (body 27 a 28). Dostupný 

z www.nssoud.cz.  

72
 DÖRFL, Luboš – KRATĚNA, Jindřich – ORT, Petr  - VÁCHA, Vladimír. Soudní znalectví aneb minimum 

znalostí znalce nejen v oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí. ČVUT v Praze, Praha, 2009, s. 51. ISBN: 

978-80-01-04307-3. 

73
 Podrobnější kritická analýza těchto změn in HANÁK, Jakub. Výstavba veřejně prospěšných staveb – 

majetkoprávní aspekty. Sborník příspěvků z konference Cofola 2012. Brno: Masarykova univerzita 2012. 

ISBN:978-80-210-5929-0. 
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nemá (nesmí) se přihlížet ke zhodnocení či znehodnocení pozemku nebo stavby v souvislosti 

s navrženým účelem vyvlastnění.
74

 Nebude se přihlížet ani ke skutečnosti, že v územním 

plánu jsou pozemky určeny k zastavění, pokud se jedná o stavbu, pro kterou je 

vyvlastňováno. Po uplatnění tohoto pravidla budou tak pozemky vykupovány a 

vyvlastňovány nejčastěji jako zemědělské a lesní, tj. podle jejich skutečného stavu v době 

předložení návrhu smlouvy nebo žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení. V případě, že 

vlastník nemovitosti přistoupí dobrovolně na dohodu o prodeji (směně) nemovitosti nebo 

zřízení věcného břemene může být cena stanovená posudkem zvýšena až o 100 %, resp. 15 

%.
75

 

Pro znalce toto pravidlo znamená výrazné ulehčení jejich práce, neboť budou oceňovat 

standardní pozemky. Nebude nutné se tudíž nadále zabývat úvahami nad vytvářením liniové 

cenové mapy nebo jiných náhradních způsobů, jak stanovit obvyklou cenu pozemku určeného 

pro veřejně prospěšnou stavbu, není-li možné použít srovnávací metodu, protože se 

s takovými pozemky neobchoduje. Oceňování standardních nemovitostí by tak mělo odstranit 

bezdůvodné rozdíly v oceňovacích postupech různých znalců, které vedly mnohdy 

k diametrálně odlišným cenám a komplikovaly tak jednání s vlastníky i práci vyvlastňovacích 

úřadů, které byly nuceny zadávat revizní znalecké posudky. 

Nelze však očekávat, že by se výsledky znaleckých posudků v budoucnosti i výrazněji 

nelišily. To lze ostatně demonstrovat na současných představách o cenách zemědělských 

pozemků: dle vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj činila v průměru 8 nebo také 16 Kč,
76

 

podle některých znalců se v posledních letech ustálila mezi 40 až 60 Kč.
77

 Ačkoliv je ošidné 

se vyjadřovat takto paušálně k ceně zemědělských pozemků v ČR, lze se domnívat, že dnes je 

realitě bližší na většině území odhad ministerstva. Tento názorový rozdíl nic nemění 

na skutečnosti, že rozdíly mezi oceněním nemovitostí pro účely stanovení náhrad 

ve vyvlastňovacím řízení by měly být v budoucnosti menší. 

3.2 Změní se oceňování věcných břemen? 

Ustanovení upravující oceňování věcných břemen pro účely vyvlastňovacího řízení zůstávají 

nezměněna: platí to jak pro břemena vznikající, tak zanikající. V textu zákona zůstává nadále 

poznámka odkazující na § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, který stanoví 

postup pro zjištění ceny věcného břemene podle cenového předpisu (tzv. ceny zjištěné, 

administrativní). Rovněž důvodová zpráva uvádí, že náhrada za zánik věcného břemene se 

určuje podle § 18 zákona o oceňování majetku (lze se domnívat, že stejné pravidlo se podle 

předkladatele zákona uplatní i v případě určení náhrady za vznikající omezení vlastnického 

práva, ačkoliv to není explicitně zmíněno).
78

 Nezbývá než znovu odkázat na podrobněji 
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 § 10 odst. 5 zákona o vyvlastnění a § 3b odst. 2 zákona č. 416. 

75
 § 3b odst. 1 zákona č. 416. 

76
 Prohlášení mluvčího Ministerstva pro místní rozvoj Miroslava Kalouse. Dostupná z  

http://mmr.cz/cs/Temp/Materialy-pro-vladu/Vyvlastneni-musi-predchazet-prokazatelny-pokus-o-d, resp. z  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/200832-vyvlastnovani-pro-stavare-ano-pro-tezare-ne/. [cit. 30. 12. 

2012]. Obě prohlášení jsou z října 2012. 

77
 ORT, Petr. Způsoby ocenění majetku pro účely vyvlastnění ve veřejném zájmu. Nové trendy v oceňování 

majetku 2012 a interakce teorie s praxí. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2012, s. 7. ISBN: 978-80-248-2838-1. 

78
 Důvodová zpráva k návrhu zákona o vyvlastnění. Sněmovní tisk č. 683, 6. volební období. Dostupná 

z www.psp.cz.  

http://mmr.cz/cs/Temp/Materialy-pro-vladu/Vyvlastneni-musi-predchazet-prokazatelny-pokus-o-d
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/200832-vyvlastnovani-pro-stavare-ano-pro-tezare-ne/
http://www.psp.cz/
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rozvedené argumenty v dříve publikovaném článku, kterými je podporována teze, že pro 

správné určení výše náhrady za věcné břemeno vznikající rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu 

je nutné stanovit také obvyklou cenu věcného břemene (pro tuto není dosud zaveden závazný 

postup), přičemž náhrada poté přísluší v ceně vyšší.
79

 Jedná se tedy o stejný princip, který se 

uplatní v případě odnětí vlastnického práva. Stanovení náhrady pouze ve výši zjištěné ceny 

věcného břemene by znamenalo rozpor s čl. 11 odst. 4 Listinou základních práv a svobod 

(„omezení vlastnického práva je možné pouze za náhradu“), protože by vlastník neobdržel 

adekvátní náhradu za svá věcná práva.
80

 Tento závěr je nutné vztáhnout také na věcná 

břemena, která v důsledku vyvlastnění nemovitosti zanikají, neboť jejich povaha je totožná. 

Výše bylo uvedeno, že se při určení ceny pozemku pro účely stanovení náhrady nepřihlédne 

ke zhodnocení a znehodnocení pozemku a stavby v souvislosti s navrženým účelem 

vyvlastnění a že se cena určí podle skutečného stavu a účelu užití ke dni podání žádosti o 

vyvlastnění. Ačkoliv výše uvedené ustanovení výslovně neuvádí, že se toto pravidlo vztahuje 

také na věcná břemena, je z logiky věci nemyslitelné, aby se v jejich případě postupovalo 

jinak, jelikož by tak vznikla nerovnost mezi vlastníky. Fakticky se zřejmě mnoho nezmění, 

neboť pozemky byly pro účely ocenění věcných břemen zpravidla pro potřeby stanovení 

ročního užitku posuzovány podle skutečného stavu. Definitivně minulostí by však měly být 

přístupy, kdy byly pozemky pod energetickými vedeními oceňovány jako stavební.  

Je nutné se však ještě vypořádat s jiným problémem, který v této souvislosti vyvstává. Pro 

stanovení obvyklé ceny věcného břemene je v literatuře doporučováno zohlednit také ztrátu 

povinného z věcného břemene a cenu břemene stanovit v rozmezí mezi ročním užitkem 

oprávněného a zjištěnou ztrátou povinného.
81

 Tento přístup je ovšem bohužel z různých 

důvodů (neznalost, zjednodušení výpočtu, zanedbatelná výše ztráty v případě zemědělských 

pozemků) ve znalecké praxi používán spíše výjimečně.  

Nemá-li se přihlížet k znehodnocení pozemku, mohlo by být diskutabilní, zda lze nemožnost 

či významné omezení vlastníka ve stavební činnosti, která byla dosud na pozemku podle 

územněplánovací dokumentace přípustná, zohlednit v ceně věcného břemene.
82

 Pozemek, na 

němž má být věcné břemeno zřízeno, je totiž dle územního plánu určen k zastavění již 

v okamžiku podání žádosti o vyvlastnění a přitom je určen k zastavění jinou stavbou než 

stavbou, pro kterou je vyvlastňováno! Proto se lze domnívat, že k tomuto omezení je nutné 

nadále přihlížet a ocenit jej, neboť účelem náhrady je nahradit právě vznikající omezení 

vlastnického práva. Pravdou zůstává, že i v případě, že by se k tomuto znehodnocení 

nepřihlíželo, bylo by možné cenu věcného břemene určit, ovšem jeho výši by bylo možné 

odvodit pouze od ročního užitku oprávněného a újma (ztráta) vlastníka pozemku by nebyla 

zohledněna. Tím by však došlo k popření samotného institutu náhrady, neboť by nebyla 
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 HANÁK, Jakub – SEDLÁČEK, Jan. Určování náhrady za zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím 

řízení. Soudní inženýrství. 2012, roč. 23, č. 1, s. 32-40. ISSN: 1211- 443X. 
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 Lze se domnívat, že taková náhrada by nebyla v přiměřeném poměru k obvyklé ceně, která bývá zpravidla 

vícenásobně nižší. 
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 BRADÁČ, Albert a kol. Věcná břemena od A do Z. Linde, Praha, 2009, s. 184. ISBN:978-80-7201-761-4. 

82
 V literatuře převažuje názor, že za takové omezení náhrada přísluší s odkazem na čl. 11 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod. Viz např. KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve 

prospěch ochrany životního prostředí. Legés, Praha, 2012, s. 67 v případě omezení v aktivní zóně záplavového 

území, kde je obdobně jako v případě většiny věcných břemen umístění veřejně prospěšné stavby omezena 

stavební činnost. 
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stanovena majetková újma, ke které u vyvlastňovaného dojde v důsledku vyvlastnění.
83

 Lze 

proto uzavřít, že oceňování věcných břemen bude i po změně právní úpravy vycházet ze 

stávajících pravidel. 

3.3 Druhy cen ve znaleckých posudcích 

Nová právní úprava přináší řadu nových problematických míst. Otázkou je např. výklad 

ustanovení § 3b odst. 2 zákona č. 416, který přikazuje stanovit pro potřeby návrhu kupní 

smlouvy pouze obvyklou cenu pozemku nebo stavby. Zákonodárce zřejmě opomněl, že 

náhrada ve vyvlastňovacím řízení se určí na základě srovnání obvyklé a zjištěné ceny, 

přičemž se vychází z ceny vyšší. Lze se přitom domnívat, že pokud bude v pozici 

vyvlastnitele Česká republika nebo organizace zřízená státem, tak bude vzhledem ke znění 

§ 3b odst. 4 téhož zákona, který totiž chápe druh ceny jako omezení ČR při sjednávání ceny, 

nezbytné nabídnout pouze cenu obvyklou. Důsledky jsou nabíledni. V případech, kdy bude 

zjištěná cena vyšší než dvojnásobek ceny obvyklé, vlastník na tuto cenu nepřistoupí, protože 

pro něj nebude ekonomicky výhodná. Toto pravidlo platí také pro ocenění věcných břemen, 

ačkoliv v tomto případě nemusí k tomuto důsledku dojít, neboť znalci běžně ztotožňují 

zjištěnou cenu s obvyklou cenou věcného břemene, ačkoliv se považuje za vadu, pokud 

znalec bez dalšího za obvyklou cenu prohlásí cenu zjištěnou podle cenového předpisu.
84

  

Ve znalecké praxi je nyní pravidlem, že znalci upravují cenu zjištěnou vždy podle aktuálního 

cenového výměru: minimální ceny pro silnice a další stavby,
85

 je-li vypočítaná cena nižší. Tj. 

např. zjištěná cena v případě pozemku pro dálnici je v nynějších posudcích vždy minimálně 

100 Kč. Vyvlastňovací úřady tyto ceny bez výhrad akceptují. Tento přístup je ovšem sporný.  

Z uvození cenového výměru („seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny 

prodávající a kupující“) a znění ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách 

(„regulace formou maximální, pevné nebo minimální ceny platí pro všechny prodávající 

a kupující“), totiž vyplývá, že regulovány jsou pouze ceny pro prodávající a kupující, což není 

případ vyvlastnění.  Aplikaci cenového výměru v případě předložení návrhu smlouvy 

v režimu zákona č. 416 vylučuje sám Cenový výměr v položce 2 písm. c), neboť stanoví, že 

„maximální ceny podle této položky se neuplatní v případech, kdy se postupuje při sjednání 

kupních cen podle zákona č. 416.“ Maximální cenou je přitom cena zjištěná podle cenového 

předpisu, která u vybraných staveb musí dosáhnout minimální výše. V praxi se lze setkat i 

s výkladem (autor jej nezastává), že se v režimu zákona č. 416 tyto ceny použijí, neboť se 

jedná o ceny minimální. 

Přijmeme-li tuto argumentaci, tak ve znaleckých posudcích zpracovaných pro účely dohody 

ve smyslu zákona č. 416 a pro účely vyvlastnění není možné uplatnit minimální ceny uvedené 

v cenovém výměru. A to přesto, že by to bylo pro většinu vlastníků výhodnější, neboť 

zemědělské ani lesní pozemky, na kterých jsou veřejně prospěšné stavby nejčastěji 

projektovány a realizovány, nedosahují ani při zvýšení o 100 % zpravidla ceny 50 Kč (cena 
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 Koneckonců však k tomuto může dojít již dnes, pokud není ztráta povinného při určení výše náhrady zjištěna. 

Vlastníci „stavebních“ pozemků však zpravidla požadují, aby byli odškodnění za snížení ceny pozemku právě ve 

výši rozdílu mezi jeho cenou před a po zřízení věcného břemene. Proto by znalci měli tímto způsobem 

postupovat již dnes! 
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 BRADÁČ, Albert a kol. Teorie oceňování nemovitostí. CERM, Brno: 2009. Kapitola 9.5. 
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pro silnici II. třídy), 60 Kč (pro protipovodňové patření) či dokonce 100 Kč (pro dálnici). 

Tyto minimální ceny lze použít pouze tehdy, kdy stát nabývá nemovitosti v obecném režimu 

zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR. Vyvlastnitel, vztahuje-li se na něj uvedený zákon o 

majetku ČR, ovšem sotva může jako odpovědný a hospodárný hospodář vstupovat do jednání 

s vlastníky nejprve v režimu zákona č. 219/2000 Sb. a teprve následně předložit nabídku 

zpracovanou v intencích zákona č. 416. Dochází-li k výkupu pozemků (nemovitostí) pro 

veřejně prospěšnou stavbu, měl by být totiž vždy návrh smlouvy použitelný jako doklad, že 

proběhl pokus o dohodu s vlastníkem a vyvlastnitel tudíž splnil tuto zákonnou podmínku 

(náležitosti takové smlouvy stanoví zákon č. 416, nikoliv zákon o majetku ČR). 

Nejjednodušším řešením potencionálních sporů je změna cenového výměru, který může 

Ministerstvo financí změnit bez nutnosti iniciovat zdlouhavý zákonodárný proces. 

Zatímco výše uvedený problém je výkladem zřejmě řešitelný, tak nesoulad úpravy v zákoně 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a popisovanou materií je sotva vysvětlitelný, protože 

ústředním orgánem v obou oblastech a předkladatelem změn těchto zákonů v uplynulém roce 

2012 bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. Podle ustanovení § 101 stavebního zákona vzniká 

k pozemku určeného územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu předkupní právo státu, 

kraje nebo obce. Tj. před prodejem pozemku je jeho vlastník povinen jej nabídnout uvedeným 

subjektům ke koupi (zaslat oznámení o svém záměru). Neuplatněním předkupního práva ve 

lhůtě 6 měsíců toto právo zaniká.  

Podle stavebního zákona ve znění do konce roku 2012 příslušela vlastníkovi kupní cena ve 

výši ceny obvyklé zjištěné posudkem znalce podle zvláštního právního předpisu. Od 1. ledna 

2013, kdy nabývá účinnosti novela zákona č. 350/2012 Sb., náleží cena určená znaleckým 

posudkem ve výši obvyklé ceny podle zvláštního právního předpisu, přičemž se při ocenění 

za stejný nebo obdobný majetek v případě nezastavěných pozemků považují pozemky určené 

pro shodný účel užívání jako veřejně prospěšné stavby.
86

 Je-li cena obvyklá nižší než cena 

zjištěná podle zvláštního právního předpisu, stanoví se kupní cena ve výši ceny zjištěné. 

Stavební zákon tudíž i v roce 2013 nadále setrvává na stejném principu náhrady jako 

dosavadní zákon o vyvlastnění a zákon č. 416. Tato diskrepance znamená, že pro vlastníka je 

paradoxně nejvýhodnější nabídnout pozemek oprávněné osobě ke koupi, protože se ocení 

jako stavební s přihlédnutím k jeho zhodnocení veřejně prospěšnou stavbou. V případě 

neuplatnění předkupního práva, což lze zřejmě očekávat, se poté otvírá vlastníkovi cesta tvrdit 

v průběhu vyvlastňovacího řízení, že není splněna podmínka subsidiarity vyvlastnění (nelze 

dosáhnout účelu vyvlastnění dohodou), neboť vyvlastnitel nereflektoval na nabídku ke koupi 

pozemku, ačkoliv následně předložil nabídku na uzavření kupní smlouvy v souladu se 

zákonem č. 416, resp. zákona o vyvlastnění. I když je možné, že by vyvlastňovací úřady a 

soudy shledaly takový postup (nevyužití předkupního práva a následné předložení návrhu 

kupní smlouvy za cenu nezohledňující zhodnocení pozemku) jako přípustný, jeví se jako 

jediné možné řešení urychlená novelizace stavebního zákona, která by tento rozpor odstranila. 

V okamžiku odevzdání tohoto příspěvku není v Knihovně připravované legislativy žádný 

takový návrh ovšem dohledatelný.   

4 ZÁVĚR 

Změny, které přináší zákon č. 405/2012 Sb. do právní úpravy vyvlastňování jsou sice zásadní, 

nikoliv však pro znalce a oceňování nemovitostí. Je to ostatně logické, neboť znalecký 
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posudek slouží pouze jako podklad (byť podstatný) pro stanovení náhrady za majetek. 

Většina sporných a nejasných otázek je navíc právní povahy a přesahuje tak rámec vlastní 

znalecké činnosti. 

Ačkoliv předmětná právní úprava nově ukládá povinnost zpracovat pro všechny fáze 

majetkoprávní přípravy výstavby veřejně prospěšných staveb znalecký posudek, nelze 

očekávat zvýšení jejich počtu a tudíž větší objem práce pro znalce a znalecké ústavy, neboť 

posudky byly vyžadovány zpravidla již dnes. Naopak se prodlužuje doba „platnosti“ 

znaleckých posudků, což znamená méně důvodů pro jejich aktualizaci. 

Ani pro teorii oceňování se téměř nic měnit nebude. Zákon sice převratným způsobem mění 

náhled na povahu pozemku, který je oceňován, ale nezavádí žádný nový způsob oceňování. 

Důsledkem pravidla „pole za pole“ bude zjednodušení oceňování a zřejmě též (tak toužebně 

očekávané a jednoznačně potřebné) menší rozdíly stanovených cen, protože budou oceňovány 

převážně „běžné“ nemovitosti, pro které existuje realitní trh. Ke změnám by nemělo dojít ani 

při oceňování věcných břemen. 

Zásadní problémy lze očekávat z důvodu neprovázanosti právní úpravy s dalšími právními 

předpisy. Zejména skutečnost, že stavební zákon i po velké novele obsahuje odlišnou 

koncepci náhrady za pozemek vykupovaný pro veřejně prospěšnou stavbu, je alarmující. 

Vyjasnit bude nutné také použití minimálních cen, tradičního institutu cenové regulace 

uplatňované Ministerstvem financí. 
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VĚCNÁ BŘEMENA V KONTEXTU NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU POJMY 

A DEFINICE Z POHLEDU OCEŇOVATELE 

EASEMENTS IN THE CONTEXT OF THE NEW CIVIL CODE CONCEPTS AND 

DEFINITIONS FROM THE PERSPECTIVE OF VALUATOR 

Jaroslav Hába
87

 

ABSTRAKT: 

Nový občanský zákoník, který má vstoupit v účinnost od 01.01.2014 navazuje na Občanský 

zákoník z  roku 1937. Obsahuje 3081 paragrafů. Respektuje klasické principy soukromého 

práva, dochází ke sjednocení právní úpravy do jednoho kodexu, bohužel však dochází ale k 

právní i společenské diskontinuitě se současným občanským zákoníkem, dochází k 

nepoužitelnosti existující judikatury. Věcná břemena se nově dělí na služebnosti a reálná 

břemena, objevuje se celá řada staronových pojmů a definic, mezi kterými se budou muset 

oceňovatelé umět dobře orientovat, zákoník používá archaický jazyk. 

ABSTRACT: 

The new Civil Code, which is to become effective from 1 January 2014 builds on the Civil 

Code of 1937. It contains 3,081 sections. It respects the classical principles of private law, the 

unification of the legislation into a single code, but unfortunately there is a legal and social 

discontinuity with the present Civil Code, and it is inapplicable to the existing case law. 

Easements are newly divided into servitudes and real burdens, a number of old-new terms 

and definitions appears, among which the valuators will need to be able to orientate well, the 

Code uses archaic language. 
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1 ÚVOD 

Od 1.ledna 2014 má vstoupit v účinnost nový občanský zákoník (NOZ). Nový občanský 

zákoník byl vyhlášen 22. března 2012 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 89/2012 Sb. 

Oproti aktuálnímu občanskému zákoníku, který uvádí 879 paragrafů, vč.zrušených (60.stav, 

účinný od 01.01.2013), bude mít nový občanský zákoník 3081 paragrafů (1.stav, účinný od 

01.01.2014). 

NOZ vychází z textu původního občanského zákoníku, který byl vypracován v 30.létech 

(1937). Nová očekávaná právní úprava občanského zákoníku se dotkne asi 230 stávajících 

předpisů. Do NOZ bude sloučen obchodní zákoník, ale i zákon o rodině, zákon o nájmu 

a podnájmu nebytových prostor, zákon o vlastnictví bytů atd. 

Pozitiva nového občanského zákoníku : 

- respektuje klasické principy soukromého práva 

- důsledně respektuje princip smluvní volnosti, současně však dbá o ochranu slabší smluvní 

strany 

- provádí sjednocení právních předpisů do jednoho kodexu 

- vytváří systematicky uspořádaný celek s jednotným pojmoslovím 

Rizika a negativa nového občanského zákoníku : 

- krátká lhůta před nabytím účinnosti zákona 

- užívá archaický jazyk a nikoliv nezbytné dřívější instituty 

- dochází k právní i společenské diskontinuitě se současným zněním kodexu (vede k 

narušení právního vědomí) 

- dochází k nepoužitelnosti existující judikatury 

 

2 DEFINICE A POJMY 

2.1 Rozdělení věcí 

Nový občanský zákoník rozděluje věci následovně : 

- věci hmotné a nehmotné (§496) 

- ovladatelné přírodní síly (§497) 

- nemovité a movité věci (§498) 

Rovněž jsou řešeny pojmy - zastupitelná věc, zuživatelná věc, hromadná věc, obchodní 

závod, pobočka, obchodní tajemství. 

Oceňovatele budou pravděpodobně zajímat nejvíce definice nemovitých a movitých věcí : 

Paragraf 498, odst. (1) uvádí : Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným 

účelovým určením (pozn.: např.metro, tunely, podzemní garáže, zásobníky, vinný sklep 

apod.), jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (pozn.: 

např.právo stavby). Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, 

a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc 

nemovitá (např.pozemní komunikace, dráha, inženýrské sítě apod.). O inženýrských sítích to 

stanoví přímo NOZ §509 (Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či 

jiné vedení, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby 

a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.). 
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Paragraf 498, odst. (2) uvádí : Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo 

nehmotná, jsou movité. 

2.2  Součást věci (§505 – 509) 

Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se 

tím věc znehodnotí. Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby 

zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně 

toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Není-li podzemní stavba 

nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek. Součástí pozemku je 

rostlinstvo na něm vzešlé. 

Stroj nebo jiné upevněné zařízení (dále jen „stroj“) není součástí nemovité věci zapsané do 

veřejného seznamu, byla-li se souhlasem jejího vlastníka zapsána do téhož seznamu výhrada, 

že stroj jeho vlastnictvím není. Výhrada bude vymazána, prokáže-li vlastník nemovité věci 

nebo jiná osoba oprávněná k tomu podle zápisu ve veřejném seznamu, že se vlastník 

nemovité věci stal vlastníkem stroje. Má-li být takovým strojem nahrazen stroj, který je 

součástí nemovité věci, lze výhradu do veřejného seznamu zapsat, pokud proti tomu osoba 

zapsaná ve výhodnějším pořadí nevznese odpor. Právo odporu však nemá osoba, jejíž právo 

nemůže být zápisem výhrady zkráceno, ani osoba, jejíž pohledávka byla již splněna; za tím 

účelem může být splněna i pohledávka dosud nedospělá. Inženýrské sítě, zejména vodovody, 

kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí 

inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí (pozor, 

jedná se o tom, že se takové stavby budou zdaňovat). 

2.3  Příslušenství věci (§510 – 513) 

Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí 

trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc 

od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být příslušenstvím. 

Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího 

příslušenství. Jsou-li pochybnosti, zda je něco příslušenstvím věci, posoudí se případ podle 

zvyklostí. Je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím 

pozemku, je-li jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem v rámci jejich 

hospodářského účelu trvale užívalo. Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení 

a náklady spojené s jejím uplatněním. 

2.4  Zásadní změny  

Ve vztahu k nemovitostem řeší NOZ zásadní změny – stavba se stává součástí pozemku 

(superficies solo cedit - povrch ustupuje půdě, ve významu stavba je součást pozemku), na 

kterém se nachází – pro nově vznikající stavby je tato podmínka při vkladu do katastrálního 

operátu (nově: veřejného seznamu) závazná, při převodech nemovitostí pak je doporučeno 

sjednotit vlastnictví, pokud je odlišné. U těch nemovitostí, kde nebude docházet k žádným 

změnám vlastnictví, bude takové sjednocení vlastnictví obtížné, neboť není žádoucí ze strany 

státu takto do vlastnictví zasahovat (vlastnictví je nedotknutelné, mimo institut vyvlastnění ve 

prospěch veřejného zájmu). Nově jsou řešeny pojmy nájem, výpůjčka, výprosa a pacht. 

NOZ zavádí pravidlo, že stavba je součástí pozemku (§ 506), což současně znamená, že 

stavba i pozemek mají stejného vlastníka. Pokud je však stavba ke dni účinnosti NOZ ve 

vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, neznamená to, že by se automaticky stala  

 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 356 

jeho vlastnictvím (§ 3055). Vlastník pozemku má ale ke stavbě předkupní právo. Pokud tedy 

vlastník bude chtít svou stavbu převést na jinou osobu, bude ji muset nejprve nabídnout 

vlastníkovi pozemku. Totéž platí i naopak: Vlastník stavby má předkupní právo k pozemku (§ 

3056).  

Vysvětlivka: superficies solo cedit - je právní zásada, podle které všechny stavby, které se nacházejí na pozemku a jsou 

pevně spojené se zemí, patří neoddělitelně k tomuto pozemku. Vlastník pozemku je vždy vlastníkem všech staveb na 

pozemku. Zásada pochází z římského práva, kde byla zformulována právníkem Gaiem (Institutiones II 73). Tato zásada platí 

téměř v celé Evropě. Je doplňována institutem práva stavby, který umožňuje stavět na pozemku i „nevlastníkovi“. Na našem 

území tato zásada platila do roku 1950, kdy byla zrušena tzv.středním občanským zákoníkem. Od té doby v českém právu 

platí, že vlastník stavby může být odlišný od vlastníka pozemku, který pod ní leží. Toto má změnit nový občanský zákoník 

 

3 PRÁVA K CIZÍM VĚCEM 

Věcná břemena patří mezi věcná práva k cizím věcem, která NOZ ve svých ustanoveních 

rozlišuje následovně : 

a) právo stavby (§1240 – 1256) 

b) věcná břemena (§1257 – 1308) 

c) zástavní právo (§ 1309 – 1394) 

d) zadržovací právo (§1395 – 1399) 

V dalším si budeme všímat práva stavby a věcných břemen.  

3.1 Právo stavby 

Právo stavby – jedná se o věcné právo k cizí věci, je to zvláštní věcné právo, nikoliv 

služebnost. Nově zaváděné právo stavby je postaveno na roveň nemovitostí (právo stavby je 

nemovitou věcí), stavba sama není samostatnou věcí, ale podléhá ustanovení o nemovitostech 

= superficiální zásada, vzniká tak oprávnění osoby (stavebník) mít na cizím pozemku svoji 

stavbu, zánik této stavby nemá vliv na právo stavby, právo stavby se zřizuje jen k celé stavbě, 

ke stavbě existující či nově zřizované, nelze zřídit k části, právo stavby je převoditelné, 

zatížitelné (například zástavou), je dědičné, může být bezúplatné i úplatné (stavební plat) – 

lze indexovat – atd.  

Obsahem práva stavby je oprávnění stavebníka - jako osoby odlišné od vlastníka pozemku -

 mít na tomto pozemku (popřípadě pod pozemkem) stavbu. Právo stavby zahrnuje jednak 

možnost vybudovat stavbu novou, ale může spočívat i v oprávnění převzít již existující 

stavbu, což je užitečné zejména za účelem její opravy či modernizace. Právo stavby bude 

možné zřídit jako právo dočasné, s maximální délkou trvání 99 let, k vydržení může dojít po 

40 letech, právo stavby vzniká zápisem do katastru nemovitostí (veřejný seznam). Nabývat je 

možné na základě smlouvy, vydržením nebo na základě rozhodnutí orgánu. 

 

3.2  Právo odpovídající věcnému břemenu 

Právo odpovídající věcnému břemenu slouží k tomu, aby osoba oprávněná mohla využít 

specifikovanou část užitné hodnoty cizí věci, která je ve vlastnictví osoby oprávněné. Pro tuto 

osobu to znamená, že je naopak povinen něco dát, konat, trpět nebo se něčeho zdržet. Podle 

obsahu povinnosti rozlišuje NOZ služebnosti a reálná břemena, což je oproti současnému 

OZ novinkou. 

3.2.1  Služebnosti 
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Od reálného břemene se služebnost odlišuje právě pasivitou vlastníka věci, který je na základě 

služebnosti povinen:  

a) ve prospěch oprávněné osoby (určené buď konkrétně či prostřednictvím věci, které 

služebnost svědčí) něco trpět (Vlastník umožní jiné osobě, aby přecházela přes jeho 

pozemek nebo na něm čerpala vodu) nebo 

b) zdržet se činnosti, kterou by jinak jako vlastník mohl vykonávat (Vlastník se zaváže k 

tomu, že svou stavbu nebude zvyšovat, aby nezastínila sousedovi jeho výhled do 

krajiny). 

Současná právní úprava věcných břemen neumožňuje, aby vlastník, který má více pozemků, 

zatížil jeden z nich ve prospěch toho druhého. Naopak NOZ takové řešení umožňuje, to může 

být praktické tehdy, kdy se vlastník rozhodne jeden z pozemků převést na jinou osobu, neboť 

si tak ušetří možné pozdější obtíže při vyjednávání s budoucím vlastníkem. Možnost zřídit 

služebnost ke své nemovitosti se označuje jako tzv. „vlastníkova služebnost“. 

Služebnosti zahrnují vše, co je nezbytné k jejich výkonu (místní zvyklosti), je možná 

konkurence služebností (novější právo nesmí být ale na újmu staršího), nezaniknou spojením 

vlastnictví panující a služebné věci v jedné osobě. Nabývání služebností je možné na základě 

smlouvy, dědictvím, vydržením nebo rozhodnutím orgánu. 

Oprávněná osoba nese náklad na zachování a opravy věci, která je pro služebnost určena. 

Užívá-li však věci i ten, kdo je služebností obtížen, je povinen na náklad poměrně přispívat, 

anebo se užívání zdržet. Není-li míra služebnosti určena, rozhoduje potřeba panujícího 

pozemku. Služebnost se nemění změnou v rozsahu služebné nebo panující věci, ani změnou 

hospodaření na panujícím pozemku. Pozemkovou služebnost nelze spojit s jiným panujícím 

pozemkem. Osobní služebnost nelze převést na jinou osobu.K prostoru pod povrchem lze 

zřídit užívací věcná práva jako zcizitelná a dědičná. K věci lze zřídit i několik služebností, 

pokud není novější právo na újmu právům starším. 

 

3.2.1.1  Druhy služebností (Easements) 

Protože variabilita možných služebností je velmi široká, vymezuje NOZ (§1267 a násl.) pouze 

některé druhy služebností. Pokud tedy v reálném životě vznikne potřeba zřídit služebnost, na 

kterou zákon nepamatuje, stranám v tom nic nebrání. Úprava se věnuje zvláštnostem každé 

z nich, které považuje za užitečné v zákoně vymezit pro ten případ, že se strany nerozhodnou 

pro odlišná – jim více vyhovující pravidla. NOZ se věnuje např. těmto druhům služebností: 

Pozemkové služebnosti                                    

- Služebnost inženýrské sítě                                

- Opora cizí stavby                                             

- Právo na svod dešťové vody 

- Služebnost stezky, průhonu a cesty 

- Právo pastvy 

Osobní služebnosti 

- Užívací právo 

- Požívací právo 

- Služebnost bytu 
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3.2.1.2 Některé pozemkové služebnosti 

Služebnost inženýrské sítě 

Služebnost inženýrské sítě zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným 

způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, 

energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník pozemku se zdrží všeho, co 

vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li to s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě 

vstup na pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby 

inženýrské sítě. 

Je-li to výslovně ujednáno, zahrnuje služebnost právo zřídit, mít a udržovat na služebném 

pozemku také potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za 

účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti. 

Oprávněná osoba zpřístupní vlastníku pozemku dokumentaci inženýrské sítě v ujednaném 

rozsahu, a není-li ujednán, v rozsahu nutném k ochraně jeho oprávněných zájmů. 

Nesnese-li záležitost při náhlém poškození inženýrské sítě odkladu, obstará její opravu 

oprávněná osoba i bez předchozího projednání; dotčeným osobám však neprodleně oznámí 

provádění opravy, její místo označí a zabezpečí. Po skončení prací uvede služebný pozemek 

na vlastní náklad do předešlého stavu a nahradí škodu způsobenou provedením prací. 

 

Opora cizí stavby 

Kdo je povinen nést tíži cizí stavby, přispěje také poměrně na udržování zdí nebo podpěr, 

není však povinen k podpěře panujícího pozemku. 

 

Služebnost okapu 

Kdo má služebnost okapu, má právo svádět dešťovou vodu ze své střechy na cizí nemovitou 

věc buď volně  nebo ve žlabu; svou střechu smí zvýšit jen tehdy, neztíží-li tím služebnost. 

Kdo má služebnost okapu, musí svodní žlab, byl-li zřízen, udržovat v dobrém stavu. Také 

musí, napadne-li mnoho sněhu, sníh včas odklidit. 

 

Právo na svod dešťové vody 

Kdo má právo na svod dešťové vody ze sousední střechy na svůj pozemek, hradí sám náklady 

na zařízení k tomu potřebná. 

Je-li k svodu potřebná strouha nebo podobné zařízení, nese náklady na jejich zřízení a údržbu 

vlastník panujícího pozemku. 

 

Právo na vodu 

Kdo má právo na vodu na cizím pozemku, má k ní také přístup. 

Kdo má právo svádět vodu z cizího pozemku na svůj nebo ze svého pozemku na cizí, může na 

svůj náklad zřídit a udržovat zařízení k tomu potřebná; jejich rozsah se řídí potřebou 

panujícího pozemku. 
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Služebnost rozlivu 

Služebnost rozlivu zakládá vlastníku vodního díla, které umožňuje řízený rozliv povodně, 

právo rozlévat na služebném pozemku vodu. Služebnost zahrnuje i právo vlastníka vodního 

díla mít a udržovat na služebném pozemku obslužná zařízení, a je-li to výslovně ujednáno, 

provádět na nich i na vodním díle úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich 

výkonnosti. Vlastník pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení vodního díla a obslužných 

zařízení, a je-li to s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě vstup na pozemek po 

nezbytnou dobu a v nutném rozsahu. 

 

Služebnost stezky, průhonu a cesty 

Služebnost stezky zakládá právo chodit po ní nebo se po ní dopravovat lidskou silou a právo, 

aby po stezce jiní přicházeli k oprávněné osobě a odcházeli od ní nebo se lidskou silou 

dopravovali. Služebnost stezky neobsahuje právo vjíždět na služebný pozemek na zvířatech 

ani vláčet po služebném pozemku břemena. 

Služebnost průhonu zakládá právo hnát zvířata přes služebný pozemek. Se služebností 

průhonu je spojeno i právo jezdit jinými než motorovými vozidly. 

Je-li služebným pozemkem pozemek určený k plnění funkcí lesa, zakazuje se zřídit 

služebnost průhonu dobytka. Rozhodne-li orgán veřejné moci, že je služebný pozemek určen 

k plnění funkcí lesa až po zřízení takové služebnosti, služebnost zaniká. 

Služebnost cesty zakládá právo jezdit přes služebný pozemek jakýmikoli vozidly. 

Ve služebnosti cesty není obsaženo právo průhonu. 

Osoba, které přísluší služebnost cesty, přispívá poměrně k udržování cesty včetně lávek 

a mostů. Vlastník služebného pozemku přispívá, jen když tato zařízení užívá. 

Plocha pro výkon služebnosti stezky, cesty nebo průhonu musí být přiměřená potřebě a místu. 

Stanou-li se stezka, cesta nebo průhon působením náhody neschůdnými, lze se domáhat, aby 

byla vykázána náhradní plocha, než budou uvedeny v předešlý stav. 

 

Právo pastvy 

Není-li určen druh, počet dobytka nebo rozsah a čas pastvy, když se právo pastvy zřídilo, 

chrání se pokojná desetiletá držba. Jsou-li pochybnosti, použijí se ustanovení §1279 až 1282. 

Právo pastvy se vztahuje na každý druh hospodářských zvířat, nikoli však na prasata a drůbež. 

Zvířata nadměrně znečištěná, nemocná nebo cizí jsou z pastvy vyloučena. 

Je-li služebným pozemkem pozemek s lesními porosty, zakazuje se zřídit služebnost pastvy 

dobytka. 

Mění-li se počet paseného dobytka v posledních deseti letech, je rozhodný průměr za první tři 

léta pastvy. Není-li ani tento počet zřejmý, stanoví se podle zásad slušnosti přiměřeně 

k rozsahu a jakosti pastvy; oprávněná osoba však nemůže na služebném pozemku pást více 

dobytka, než kolik ho může přezimovat s pící dodanou panujícím pozemkem. Do počtu se 

nevčítají sající mláďata. 
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Doba pastvy se řídí místní zvyklostí; řádné hospodaření na pozemku se však pasením nesmí 

omezit nebo ztížit. Právo pastvy nezahrnuje jiné užívání. Nevylučuje zpravidla ani vlastníka 

služebného pozemku z práva spolupastvy. Hrozí-li škoda, musí být dobytek hlídán. 

3.2.1.3 Osobní služebnosti 

Užívací právo 

Služebností užívacího práva se uživateli poskytuje právo užívat cizí věc pro jeho vlastní 

potřebu a potřebu jeho domácnosti. Změní-li se tyto potřeby po zřízení služebnosti, nezakládá 

to uživateli právo na její rozšíření. Vlastníku věci náležejí všechny užitky, které může brát bez 

zkrácení práva uživatele. Vlastník však nese všechny její závady a musí věc udržovat 

v dobrém stavu. Přesahují-li náklady užitek, který vlastníkovi zbývá, musí uživatel buď tyto 

zvýšené náklady nést, anebo od užívání upustit. 

 

Požívací právo 

Služebností požívacího práva se poživateli poskytuje právo užívat cizí věc a brát z ní plody 

a užitky; poživatel má právo i na mimořádný výnos z věci. Při výkonu těchto práv je poživatel 

povinen šetřit podstatu věci. Na skrytou věc nalezenou v pozemku poživatel právo nemá. 

Poživatel přejímá všechny závady, které na věci vázly v době, kdy byla služebnost zřízena. 

Nese také náklady, bez nichž by se plodů a užitků nedosáhlo.Poživatel udržuje věc ve stavu, 

v jakém ji převzal, a hradí obvyklé udržovací náklady na věc včetně její obnovy a obvyklého 

pojištění proti škodám. Zmenší-li se přesto řádným užíváním věci její hodnota bez viny 

poživatele, není za to poživatel odpovědný. 

Vlastník může po upozornění poživatele provést na svůj náklad stavební práce, jejichž nutnost 

vyvolaly náhoda nebo stáří stavby; v takovém případě poživatel zaplatí vlastníku úplatu 

stanovenou podle míry, jakým se požívání zlepšilo. 

Nemůže-li nebo nechce-li vlastník stavební práce provést, je poživatel oprávněn provést je 

sám a po skončeném požívání se domáhat stejné náhrady jako poctivý držitel. 

Poživatel je povinen snášet stavební práce, i když nejsou nutné, nestane-li se tím jeho právu 

újma, anebo nahradí-li se mu všechna škoda. 

Vlastník hradí poživateli náklad, jímž byla věc zlepšena, za stejných podmínek, jako by byl 

povinen hradit jej nezmocněnému jednateli. Vynaložil-li poživatel náklady ze záliby nebo pro 

okrasu, má poživatel stejná práva a povinnosti jako poctivý držitel. 

Má se za to, že věc, když ji poživatel obdržel, byla prostřední jakosti, ve stavu způsobilém 

k řádnému užívání a že při ní bylo vše, co je k takovému užívání třeba. 

Když skončí požívání, náležejí plody ještě neoddělené vlastníkovi. Vlastník však nahradí, co 

na ně poživatel vynaložil, podle ustanovení o poctivém držiteli. Na jiné užitky má poživatel 

právo podle toho, jak dlouho požívání trvalo. 
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Společná ustanovení k užívacímu a požívacímu právu 

Zřídí-li se užívací nebo požívací právo k zuživatelným zastupitelným věcem, může uživatel 

nebo poživatel s věcmi nakládat podle své libosti. Když jeho právo skončí, vrátí stejné 

množství věcí téhož druhu a jakosti. Uživatel nebo poživatel jistiny uložené na úrok má právo 

jen na tento úrok. Úrok náleží uživateli nebo poživateli i z jistiny, která následkem nějaké 

změny nastoupí na místo jistiny dřívější. 

Uživatel nebo poživatel a věřitel rozhodují společně, má-li se co s jistinou podniknout. 

Nedohodnou-li se, rozhodne soud. Dlužník se dluhu zprostí jen splacením jistiny společně 

věřiteli a tomu, kdo je jejím uživatelem nebo poživatelem. Každý z obou, věřitel i uživatel 

nebo poživatel, se může domáhat jen toho, aby se pro oba složila jistina do notářské nebo 

soudní úschovy. Vlastník se nemůže domáhat na uživateli nebo poživateli, aby zajistil 

podstatu, ledaže jí hrozí nebezpečí. Nebude-li jistota dána, může se vlastník popřípadě 

domáhat vydání věci za slušné odbytné. 

 

Služebnost bytu 

Je-li zřízena služebnost bytu, má se za to, že byla zřízena jako služebnost užívání. Vlastníku 

náleží právo volně nakládat se všemi částmi domu, na které se služebnost bytu nevztahuje, 

a nesmí mu být znesnadněn potřebný dohled. 

  

3.2.2  Reálná břemena (Real burdens) 

Stávající občanský zákoník reálná břemena zvlášť neupravuje, to však není správné, neboť 

oproti služebnostem vykazují určité rozdílné znaky. Stejně jako další evropské státy jde proto 

NOZ cestou speciální úpravy s podpůrnou aplikací ustanovení o služebnostech.  

Reálná břemena se vyznačují tím, že zavazují vlastníka služebné věci k tomu, aby ve 

prospěch jiné osoby něco aktivně konal, poskytoval (dával) jí nějaký užitek – (např. jí 

poskytoval část úrody, která se urodila na jeho pozemku). Tímto se tedy odlišují od 

služebností. Reálným břemenem může být zatížena pouze věc evidovaná ve veřejném 

seznamu. Typické je pro ně dále to, že je lze zřídit buď na určitý časový úsek (na dobu určitou 

i neurčitou) nebo s možností vlastníka zatížené věci se z břemene vykoupit (§ 1304).  

Nebude-li povinnost z reálného břemene splněna, má oprávněný namísto toho nárok na 

peněžitou náhradu, pro níž může vést výkon rozhodnutí (resp. exekuci) na nemovitou věc, 

která je reálným břemenem zatížena. Pro totéž reálné břemeno lze zatížit i několik věcí. 

Časově neomezené reálné břemeno může být zřízeno jen jako vykupitelné a podmínky 

výkupu musí být předem určeny již při zřízení reálného břemene. 

Zřizuje-li se reálné břemeno právním jednáním, vzniká zápisem do veřejného seznamu. 

Záleží-li reálné břemeno v opakovaném plnění, může být zadržená dávka nebo její náhrada 

požadována jak po osobě, za jejíhož vlastnického práva dávka dospěla, tak od přítomného 

vlastníka, avšak jen z věci reálným břemenem zatížené. 
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Vlastník zatížené věci se zdrží všeho, čím by se věc zhoršila k újmě osoby oprávněné 

z reálného břemene.Nedostačuje-li věc reálnému břemeni z viny jejího vlastníka nebo pro 

nedostatek, který vyjde najevo teprve později, tou měrou, jak se mělo při jeho zřízení za to, 

napraví vlastník tento stav složením jistoty nebo jinak, aby osoba oprávněná z reálného 

břemene neutrpěla újmu. 

O zániku reálných břemen platí obdobně ustanovení o zániku služebností. 

4 ZÁVĚR 

Při studiu problematiky nového občanského zákoníku a při úvahách jakým způsobem bude 

ovlivněno oceňování nemovitostí v blízké budoucnosti se oceňovatelé dostávají do rozpaků. 

Až příliš máme zafixováno rozdělení nemovitostí podle aktuálního občanského zákoníku a 

naučili jsme se chápat jejich vzájemné vazby, práva a právní závady s nimi spojené. Při 

aplikaci nového občanského zákoníku se bude jednat určitě a především o významnou změnu 

v myšlení a nazírání na pojem nemovitá věc a práva k cizím věcem. Bude se jednat o ocenění  

pozemků samostatných, pozemků se  stavbami stejného vlastníka, pozemků se stavbami 

rozdílného vlastníka, ocenění práva stavby a práv s nemovitostmi souvisejících atd. 

Domnívám se, že bude potřeba mnoha metodických návodů, jak k nové problematice 

přistupovat. Protože se nám ale takových metodických návodů nedostává již v současnosti při 

každoročních změnách a legislativních experimentech (anebo je jich přespříliš mnoho), lze 

očekávat, že odborná i laická veřejnost bude zmatena po delší dobu. Bude mít však pod 

vlivem evropské integrace zřízenu služebnost průhonu a právo pastvy…. 
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PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

BUDOVY PŘI PRODEJI A PRONÁJMU STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

PROBLEMS OF PROCESSING OF THE BUILDING ENERGY PERFORMANCE 

CERTIFICATE IN CASE OF SALE AND LEASE OF EXISTING BUILDINGS 

Petr Hlavsa
88

 

ABSTRAKT: 

Příspěvek se zabývá zásadní změnou v zákoně o hospodaření energií, která od roku 2013 

zavádí v některých případech povinnost zpracování průkazů energetické náročnosti budovy i 

pro stávající objekty. Jedním z těchto případů je prodej nebo pronájem budovy, případně 

jednotky. Příspěvek shrnuje problematiku hodnocení stávajících budov a poukazuje na fakta, 

která mohou mít nepříznivý vliv na kvalitu zpracování průkazu a reálnost jeho vypovídací 

hodnoty. Podrobněji se zabývá existencí a využitelností projektové dokumentace starších 

objektů a nutností správné identifikace použitých materiálů v objektu včetně uvedení zdrojů, 

které mohou být příčinou špatné identifikace materiálů. V příspěvku uvedený příklad 

poukazuje na významnost jejich správné identifikace z hlediska tepelně technického 

hodnocení konstrukcí, které vstupují do průkazu. Stručně nastiňuje možné dopady používání 

průkazů u starší výstavby na realitní trh. 

ABSTRACT: 

This paper deals with a fundamental change in the Energy Management Act, which from 2013 

introduces in some cases an obligation to process the Building energy performance certificate 

even for existing buildings. One of these cases is sale or rental of the building or unit. The 

paper summarizes an issue of evaluation of existing buildings, and points to facts that may 

adversely affect the quality of certificate processing and the reality of its information value. It 

follows up existence and usability of a project documentation of older objects and necessity of 

correct identification of materials used in the building including stating sources, which may 

be the cause of incorrect identification of materials. An example in this paper points to the 

importance of their correct identification from the point of view of thermal evaluation of 

structures that enter into the certificate. This paper briefly outlines possible impacts of the use 

of certificates for older construction on real estate market. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Energetická náročnost; průkaz energetické náročnosti budovy; stávající budovy; prodej a 

pronájem; stavení materiály; projektová dokumentace; realitní trh. 

KEYWORDS: 

Energy performance; building energy performance certificate; existing buildings; sale and 

lease; building materials; project documentation; real estate market. 
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1 ÚVOD 

Studie Evropské unie prokázala, že spotřeba energie v budovách představuje 40% celkové 

spotřeby energie v celé Evropské unii [2]. Hodnota je to tedy zásadní. S ohledem na 

udržitelnost jsou tedy logicky činěny kroky vedoucí k účinnému snížení této spotřeby, 

současně úměrně i snížení emisí CO2, a zvýšení užívání obnovitelných zdrojů energie, 

respektive snížení potřebného množství neobnovitelných zdrojů.  

Vytyčené cíle a požadavky jak jich dosáhnout byly postupně stanoveny na úrovni evropské i 

národní legislativy. Významným počinem z poslední doby je směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. 

Členské státy mají za povinnost požadavky této směrnice implementovat do národní 

legislativy. Národním dokumentem, který zajišťuje její implementaci, je zákon č. 318/2012 

Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento nový zákon nabývá účinnosti (vyjma některých jeho ustanovení) dnem  

1. ledna 2013. 

Základní měněný zákon č. 406/2000 Sb., včetně jeho novel, je široce znám. V průběhu jeho 

účinnosti zavedl novelizací povinnost dokládat Průkaz energetické náročnosti budovy 

(zkráceně PENB) pro novostavby u stavebních řízení. 

Novelizační zákon č. 318/2012 Sb. zásadním způsobem mění přístupy k posuzování, 

hodnocení a prokazování energetické náročnosti budovy. Podstatným faktem je, že zavádí 

povinnost zpracovat PENB i pro budovy stávající v zákonem vymezených případech. Jedním 

z takových případů je i prodej či pronájem budovy, respektive její ucelené části. Příspěvek se 

dále zabývá právě souvislostmi s PENB při prodeji či pronájmu. 

2 ENERGETICKÁ NÁROČNOST A PENB 

2.1 Energetická náročnost 

Energetickou náročností budovy se dle [1] rozumí vypočtené množství energie nutné pro 

pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, 

úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení. 

Energetická náročnost budovy je tedy stanovena jako výpočtový předpoklad. Skutečně 

dosahovaná hodnota se tedy od výpočtové může lišit. Vždy do role vstupuje uživatel dané 

budovy, jeho zvyklosti a potřeby jsou individuální, tudíž i spotřeba energií se liší od uživatele 

k uživateli a to i v budovách shodného účelu, ba dokonce v naprosto identických podmínkách. 

Druhým aspektem, který však již uživatel není schopen ovlivnit, je, zdali výpočtově 

předpokládané konstrukce a technologie se skutečně v daném objektu nacházejí, případně 

zdali jsou řešeny tak, jak by řešeny být měly. 

2.2 Průkaz energetické náročnosti budovy 

Průkaz energetické náročnosti je dle [1] dokument, který obsahuje stanovené informace o 

energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Budovou se rozumí nadzemní 

stavba včetně její podzemní části, která je prostorově soustředěná a navenek uzavřená 

převážně obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Budovou je současně jen taková stavba, 

ve které je užíváno nějaké formy energie k úpravě vnitřního prostředí. Za ucelenou část 

budovy zákon považuje podlaží, jednotlivý byt, nebo jinou část budovy určenou 

k samostatnému používání nebo upravené za tímto účelem. 
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Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí energetickou náročnost z hlediska těchto 

oblastí: 

 vytápění, 

 chlazení, 

 větrání, 

 příprava teplé vody, 

 osvětlení. 

Průkaz má obecnou platnost 10 let od jeho vydání. Povinnost zpracovat nový automaticky 

nenastane uplynutím této doby, avšak při nástupu zákonem stanovených povinností nastane i 

povinnost zpracovat nový průkaz. 

Podobu průkazu a jeho přesné členění a obsah stanovuje prováděcí právní předpis. 

2.3 Kdy je třeba PENB zpracovat 

Novela zákona o hospodaření energií přináší množství požadavků, kdy je třeba nechat průkaz 

vypracovat. Povinnost vypracovat průkaz je stanovena jak termínově (roky), tak dle 

uskutečňovaného záměru s budovou nebo její ucelenou částí. 

2.3.1 Novostavby a rekonstrukce 

U novostaveb je situace shodná jako doposud. Průkaz se musí nechat zpracovat vždy pro 

stavební řízení. Rozdílná bude pouze dosavadní podoba průkazu podle nového prováděcího 

předpisu. Nově je třeba zpracovat průkaz i při rekonstrukci, respektive při větších změnách 

dokončených staveb. Přičemž za větší změnu se považuje dle zákona [1] taková změna 

dokončené budovy, kterou je dotčeno více než 25% celkové plochy obálky budovy. Obálkou 

jsou všechny teplosměnné plochy na systémové hranici celé budovy nebo zóny. 

2.3.2 Stávající budovy 

Průkaz musí být postupně zpracován i pro stávající budovy. Nastává existence dvou případů, 

kdy se průkaz musí vyhotovit. Jedním je prodej nebo pronájem budovy nebo ucelené části 

budovy, přičemž při pronájmu ucelené části povinnost nastává až od 1. 1. 2016. V ostatních 

případech povinnost nastává účinností zákona. Podstatné je, že rozhodným není vlastní 

uskutečnění prodeje či pronájmu, nýbrž už jen jeho záměr. Průkaz tedy musí být k dispozici 

potenciálnímu kupujícímu či nájemci, stejně jako uvádění ukazatele energetické náročnosti 

v informačních a reklamních materiálech – tedy např. v inzerci realitních kanceláří. 

Druhým případem je nastáním rozhodného data. Zákon stanovuje k určitým datům podle 

velikosti energeticky vztažné plochy zpracování průkazu. Rozhodné datum se liší podle toho, 

zdali se jedná o objekty užívané orgány veřejné moci (povinnost nastává dříve) a ostatní 

objekty. Ostatními objekty jsou však zákonem myšleny pouze bytové domy a administrativní 

budovy a to jen za předpokladu, že jsou užívány. Tedy pro rodinné domy tato povinnost není 

stanovena. Zde ale přesto nastává povinnost v případě prodeje či pronájmu rodinného domu. 

3 PRODEJ, PRONÁJEM A PENB 

3.1 Sumarizace vybraných zákonných povinností při prodeji a pronájmu 

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ) musí zajistit od 1. 1. 2013 

vypracování PENB při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu budovy, přičemž 
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při pronájmu ucelené části budovy tato povinnost nastává dnem 1. 1. 2016. Průkaz je třeba 

mít i jen při zamýšleném prodeji či pronájmu, neboť musí být k dispozici potenciálním 

zákazníků a ukazatele energetické náročnosti musejí být uváděny v informačních a 

reklamních materiálech. 

Vlastník jednotky (vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb.) sám o sobě nemá povinnost zajistit 

vypracování PENB. Průkazem pro jednotku je průkaz vypracovaný pro budovu jako celek. 

Vlastník jednotky je však povinen předložit respektive předat průkaz kupujícímu či nájemci 

(nájemci od 1. 1. 2016) a zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti v informačních a 

reklamních materiálech. 

Pokud vlastníkovi jednotky na jeho písemnou žádost nebyl předán průkaz vlastníkem budovy 

nebo SVJ, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro 

danou jednotku za poslední 3 roky. V tomto případě nemusí (vlastně není ani schopen) uvádět 

ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech. 

Povinnosti zpracovat a předložit průkaz se nevztahují na budovy s celkovou energeticky 

vztažnou plochou menší než 50 m2, u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa 

bohoslužeb a pro náboženské účely, u staveb pro rodinnou rekreaci a u průmyslových a 

výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 

700 GJ/rok. 

Průkaz není třeba rovněž při nakládání s družstevním bytem. Často označovaný prodej 

družstevního bytu není správným vyjádřením, neboť se zde jedná pouze o převod práv a 

povinností k užívání družstevního bytu (družstevního podílu). Stejně tak pronájem 

družstevního bytu není pronájmem ve smyslu zákona, ale jedná se o podnájem. Z uvedených 

důvodů nenastane povinnost dokládat PENB a uvádět údaje v informačních a reklamních 

materiálech. 

3.2 PENB – je dobrým nástrojem při prodeji a pronájmu? 

Na tuto otázku není zcela jednoduché odpovědi. Principiálně ano. Přirozeně však existuje 

mnoho faktorů, které mohou ovlivnit reálnost průkazu. 

V případě budovaných nových objektů můžeme říci, že dostupnost průkazu při jejich prodeji 

(respektive při koupi) nebo pronájmu je jednoznačně výhodou. Průkaz nám ukáže, jak na tom 

daná budova je a tedy jsme schopni si stanovit očekávané náklady na provoz. 

Pravděpodobnost, že skutečnost se bude lišit od průkazu, je malá a ovlivněna bude především 

individuálními návyky v užívání jednotlivými osobami. Rozdíly by mohly vzniknout ale i 

například tak, že budova nebude provedena z takových materiálů, jaké byly předepsány, či 

budou zcela ignorovány technologické postupy. Tento stav u nové budovy je, v případě 

podezření, zjistitelný. Pokud se tento předpoklad potvrdí a nebude zaviněn přímo 

stavebníkem (např. při svépomocné výstavbě), je možné učinit různé právní kroky, neboť 

v tomto jednání lze spatřovat prvky, které zakládají rozporu se smlouvou. 

U budov stávajících, s rozličným stářím, je situace poněkud méně jistá a průkaz nám může 

poskytnout údaje výrazně odlišné od skutečnosti. Kromě úmyslu (podvodu), může k této 

situaci docházet i zcela neúmyslně a to i při vynaložení veškeré péče při zpracovávání 

průkazu. Právě touto situací se bude příspěvek podrobněji zabývat v následující části. 
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4 PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ PENB U STÁVAJÍCÍCH BUDOV 

4.1 Stavebně-technické parametry vstupující do výpočtu 

V případě zpracování PENB pro novostavby je situace vcelku snadná, neboť známe 

parametry jednotlivých konstrukcí, které vstupují do výpočtu. Tyto parametry jsou dány 

návrhem, který je obsažen v projektové dokumentaci. U stávajících objektů je však situace 

zcela opačná. 

Z tepelně technického hlediska nás zajímají parametry obalových konstrukcí, které ohraničují 

prostředí se zajišťovaným stavem vnitřního prostředí. Tepelně technické vlastnosti těchto 

konstrukcí (stěny, stropy, střecha, podlaha, výplně otvorů…) jsou vyjádřeny jejich 

součinitelem prostupu tepla U. Součinitel prostupu tepla je stanovován výpočtem, do kterého 

vstupují parametry jednotlivých konstrukčních materiálů (tj. tloušťka a součinitel tepelné 

vodivosti) a hodnoty tepelných odporů při přestupu tepla. 

Tepelně technické parametry konstrukcí ovlivňují potřebu energie, kterou je nutné dodat pro 

vytápění a chlazení objektu, což se v rámci PENB projeví především v oblasti vytápění a 

chlazení. 

4.2 Podklady pro zpracování PENB a jejich získávání 

Pro zpracování průkazu je nutné znát parametry daného objektu, pro který je tento dokument 

zpracováván. Pokud se omezíme na konstrukční parametry, jsou jimi rozměry objektu a 

materiálové charakteristiky konstrukcí. Z hlediska znalosti materiálu konstrukcí, jsou 

rozhodující konstrukce tvořící teplosměnnou obálku budovy – tedy obalové konstrukce, tj. 

např. stěny, stropy, podlahy, střechy, výplně otvorů. Rozměry objektu jsou dány skutečnými 

rozměrovými parametry objektu a to délkovými v metrických jednotkách, ze kterých dále 

odvozujeme plošné a objemové ukazatele. 

Jelikož však průkaz zpracováváme pro stávající objekt, je kvalita jeho zpracování a následně 

jeho vypovídací hodnota závislá právě na správné znalosti těchto parametrů, které do něj 

vstupují. V praxi mohou nastat dva základní případy. Jedním je, že k objektu existuje 

projektová dokumentace (nejlépe v podrobnostech pro provádění stavby, případně alespoň 

v podrobnostech pro stavební řízení), druhým případem je, že žádná dokumentace není 

k dispozici, případně se o ní neví. 

4.2.1 Projektová dokumentace je k dispozici 

V případě, že projektová dokumentace je k dispozici, stává se situace snazší. Teoreticky 

průkaz můžeme podle ní zpracovat, neboť rozměrové parametry jsou známy a materiálové 

charakteristiky rovněž. Je však třeba se zabývat podstatnou otázkou – jsou skutečnosti 

uváděné v dokumentaci odpovídající realitě?  

Rozměry objektu a jednotlivých konstrukcí z projektové dokumentace by měly být ověřeny 

na místě, zdali odpovídají realitě. Případné rozpory by měly být zaznačeny a při zpracování 

průkazu zohledněny. Většinu rozměrů jsme tedy schopni dostatečně přesně ověřit, i zde však 

nastanou situace, kdy jejich ověření nedestruktivním způsobem je prakticky nemožné (např. 

tloušťka podlahové konstrukce v suterénu), avšak poměr těchto konstrukcí k celku není 

většinou výrazný. K nesouladu mezi údaji uváděnými v dokumentaci a skutečností dochází ze 

zkušenosti především u rodinných domů. 
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Složitější je to však s ověřením použitých materiálů a jejich souladu s uváděnými 

v dokumentaci.  

4.2.2 Projektová dokumentace není k dispozici 

Tato situace u starších objektů nebude nastávat zrovna zřídka. Náchylnějším typem objektů 

k tomuto stavu jsou objekty individuální výstavby, především rodinné domy. U ostatních 

objektů je většinou dokumentace k dispozici. Avšak ani u těchto objektů, pokud jsou již stáří 

několika desítek let, nemusí být dokumentace k dispozici anebo je nekompletní či poškozena 

do takové míry, že je nepoužitelná. 

V takové situaci nezbývá jiných možností, než provést změření objektu a vypracování 

dokumentace skutečného stavu (pasport objektu) a to alespoň v rozsahu nutném pro zdárné 

vypracování průkazu. Tímto procesem jsme schopni získat dostatečně přesné podklady, co se 

rozměrů týče. Určité nepřesnosti mohou nastat u těžko nebo vůbec dostupných konstrukcí. 

Problematickým se ovšem opět stává zjištění materiálové skladby relevantních konstrukcí. 

4.2.3 Problematika materiálového řešení konstrukcí 

Rozhodnout, z jakých materiálů jsou jednotlivé konstrukce vytvořeny, se stává 

nejvýraznějším problémem. A to jak u nově vyhotoveného zaměření stávajícího objektu, tak u 

dokumentace původní (či starší), ale při pochybnostech o jí vykazovaných údajích. 

Dobrá znalost materiálů je klíčová pro pravděpodobně správné přiřazení skutečnosti 

odpovídajících materiálů. Základem je, vyhodnotit, zdali pro na stavbě dosahovaný rozměr 

(např. tloušťka stěny) je vůbec možno uvažovaný materiál použít (např. tvárnice tloušťky 250 

mm těžko bude tvořit zdivo tloušťky 200 mm).  

Při zjišťování materiálového řešení konstrukcí nám pomáhá zjištění doby, ve kterém byl 

objekt budován, znalost historických stavebních řádů, používaných systémů panelové 

výstavby, zjištění, kdy byly na objektu prováděny výraznější změny (přístavby, nástavby 

apod.), záznamy ze stavebního deníku, dohledání dokladů o použitých materiálech (faktury, 

objednávky apod.), fotodokumentace (spíše mladší objekty), výpovědi vlastníků případně 

jiných osob, které byly výstavbou přímo dotčeny a u ní nějako přítomny apod. 

Avšak ani tyto zjištění nám nedávají plnou záruku, že to, co usuzujeme, je skutečností. Větší 

jistota je u objektů, které byly prováděny dodavatelsky, neboť zde je větší pravděpodobnost, 

že provedený stav odpovídá tomu, co předepisovaly tehdejší legislativní a technické 

požadavky. Rovněž větší jistota je u objektů hromadnější výstavby, vyskytující se na více 

místech a to ať již objekty nepanelové technologie nebo technologie panelové, kde 

konstrukční řešení jednotlivých panelových soustav jsou známa nebo dohledatelná. 

Individuální výstavba, především rodinných domů, je z hlediska rozhodnutí o použitých 

materiálech nejrizikovější. Prováděna byla jak dodavatelsky, tak nejčastěji svépomocí. 

Projektová dokumentace mnohdy byla na úrovni, které by se nedalo říkat odborná, případně 

neexistovala vůbec. Pokud byla, byla mnohdy stavebníkem (bohužel toto platí i v současné 

době) považována za nutné zlo, které je třeba k překonání legislativních překážek k vlastní 

tvorbě. Následně toto tzv. zlo nebylo vůbec nebo jen z části respektováno a stavebník doplnil 

svou výstavbu o prvky vlastní tvořivosti a vytvářel objekty, které jsou někdy označovány za 

„lidovou tvořivost“. Materiály se přitom použily takové, jaké se našly, případně jaké se dalo 

směnit se sousedem. Zachovávána nebyla ani jednota v rámci jednotlivých konstrukčních 

částí objektu. Dále prováděné, přístavby, přestavby, nástavby toto mnohdy zamíchaly ještě 

výrazněji. 
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Fotodokumentaci je možno považovat za dostatečně věrohodný zdroj. Přesto však i zde může 

docházet k omylům v určení konkrétního materiálu (např. cihelné bloky různých řad a 

parametrů vypadají na pohled prakticky identicky). Informace zjištěné z výpovědí osob je 

třeba vždy brát s pečlivým uvážením nad vůbec jejich možnou reálností. Mnohdy může dojít 

k tomu, že např. vlastník nebo i původní stavebník si není zcela jist, ale snaží se natolik 

pomoci, že za skutečnost prohlásí něco, co skutečné není. Někdy to dokonce může být záměr, 

nechce např. přiznat, že jeho zdivo z pórobetonových tvárnic je vytvořeno tak, že se střídají 

tyto tvárnice s plnými cihlami (viz např. obr. 1). 

Objektivní zjištění by bylo možné pouze destruktivními zkouškami, s doplněním 

termografického snímkování. Ani jedno zákon ani podzákonný předpis nevyžaduje, a je 

vcelku nemyslitelné aby požadoval. Zařazení požadavku na destruktivní ověřování by bylo 

absurdní a současně výrazným zásahem do vlastnických práv. Využití těchto metod na přání 

vlastníka však není vyloučeno. 

 

Obr. 1 – Nevhodná kombinace materiálů obvodových stěn (foto: autor, ČR, 2012). 

Fig. 1 – Unsuitable combination of perimeter wall materials (photo: author, CZ, 2012). 

4.3 Příklad míry vlivu nesprávného určení použitého materiálu 

Pro ilustraci důležitosti správného zjištění materiálu, ze kterého je konstrukce vytvořena, zde 

uvádím příklad na obvodové stěnové konstrukci. Porovnávaným ukazatelem je součinitel 

prostupu tepla U při konstantní tloušťce stěny stanovený pro 3 materiály. Pro zjednodušení je 

stěnová konstrukce tvořena pouze vlastním primárním stavivem bez povrchových úprav. 

Výpočet je proveden v SW Teplo 2010 [3], parametry jednotlivých staviv převzaty z databáze 

tohoto SW. 
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Tab. 1 – Porovnání materiálů a U-hodnoty. 

Tab. 1 – Comparison of materials and U-value. 

Materiál zdiva 
Tloušťka  

d [m] 

Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti 

λ [W.m
-1

.K
-1

] 

Součinitel prostupu tepla 

U [W.m
-2

.K
-1

] 

Cihla pálená plná 0,3 0,86 1,93 

Porotherm 30 P+D 0,3 0,25 0,73 

Plynosilikát. tvár. 0,3 0,20 0,60 

Zjištěné údaje ukazují na skutečnost, že rozdíly mezi vlastnostmi materiálů mohou dosahovat 

signifikantních hodnot. Rozdíl v procentuální míře demonstruje následující tabulka. 

Tab. 2 – Procentuální rozdíl součinitelů prostupu tepla. 

Tab. 2 – Percentage difference of transmission heat loss coefficient. 

Materiál zdiva Cihla pálená plná Porotherm 30 P+D Plynosilikát. tvár. 

Cihla pálená plná - 62 % 69 % 

Porotherm 30 P+D 62 % - 18 % 

Plynosilikát. tvár. 69 % 18 % - 

5 ÚDAJE PENB A VLIV NA NEMOVITOSTI 

Hodnotu nemovitosti (ve vztahu k PENB považujme za nemovitost pouze budovy) ovlivňuje 

řada faktorů. Její energetická náročnost se může stát jedním z významných parametrů. Pro 

zákazníka bude jistě energetická náročnost silným argumentem. Otázka je, jestli takový 

argument bude převažovat nad ostatními. Podle mého názoru stále rozhodujícími argumenty 

jsou poloha, dispoziční řešení budovy, její dostupnost, parkovací možnosti apod. Teprve za 

předpokladu, že budou k dispozici budovy v identických podmínkách, lze důvodně přistoupit 

k argumentu vyjádřenému energetickou náročností. 

Otázkou zůstává, jestli je však správné hodnotu nemovitosti odvozovat i podle jejího zatřídění 

v rámci PENB. Kromě hodnoty může PENB ovlivnit i prodejnost nemovitosti. Při shodných 

cenách by bylo rozumné zvolit takovou, která dosahuje lepších parametrů v PENB. 

Jak ale plyne ze skutečností uvedených v tomto příspěvku, tak PENB vůbec nezaručuje, že 

údaje v něm uvedené odpovídají realitě dané budovy. Teoreticky horší budova po stránce 

energetické náročnosti může být zatříděna jako lepší a obráceně. Tím může docházet ke 

zvýhodňování jedněch budov a ke znevýhodňování druhých. Rovněž pro zákazníka nastává 

stav, kdy ve víře k hodnotám v průkazu získává odlišně chovající se budovu, protože mnoho 

zákazníků si nebude vůbec vědomo možných nedostatků a jejich těžké ovlivnitelnosti ve 

zpracovaném průkazu. Tomu napomáhá i fakt, že výhodnost PENB je v médiích až nad 

rozumnou míru vyzdvihována. 

Rovněž určení míry, která budova je výhodnější, i za předpokladu, že průkazy budou 

odpovídat zcela realitě, je relativní. Pokud se oprostíme od environmentálních aspektů 

energeticky účinnějších budov, pro zákazníka je primárním efektem k pořízení energeticky 

úspornější budovy finanční motivace. Tedy mít budovu takovou, že rozdíl v jejich cenách 

pořízení je kompenzován a nejlépe i převýšen úsporami při jejím využívání. Příkladem může 
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být zateplený a nezateplený panelový bytový dům. Energeticky efektivnější bude jistě 

zateplená budova. Na shodném sídlišti ve shodných podmínkách bude prodávajícím více 

ceněna jednotka v zatepleném objektu. Kupující získáním zateplené jednotky získá i menší 

náklady na provozní energie. Budou však jeho náklady skutečně natolik nižší, že překryjí 

rozdíl v cenách jednotek v zateplené a nezateplené budově? Jinak řečeno, že tato transakce 

bude pro něj výhodná? Mnohdy tomu tak vůbec nemusí být a dokonce celkové měsíční 

náklady spojené s užíváním (vlastněním) bytové jednotky v zateplené budově mohou být 

vyšší oproti nezateplené. Nesmí se totiž zapomínat na fakt, že většina zateplení je pořizována 

na úvěr, tedy kromě vlastních splátek se musí splácet i úroky, dále zateplovací systém 

potřebuje vyšší údržbu než prostý panel apod. 

6 ZÁVĚR 

Myšlenka průkazu energetické náročnosti budovy u stávajících objektů, které jsou prodávány 

nebo pronajímány, je sama o sobě myšlenkou dobrou.  Bohužel však samotné zpracování 

průkazu na stávající objekty v objektivní úrovni je mnohdy těžce dosažitelné. Tento rozpor 

způsobuje přesná neznalost druhu a vlastností konstrukcí a těžké ověřování skutečných 

parametrů. Odhadnutí skutečně použitých materiálů či konstrukcí a jejich charakteristik by se 

dalo někdy přirovnat k věštění z křišťálové koule. 

Příspěvek shrnul základní nedostatky a poukázal na riziková místa, která mohou negativně 

ovlivnit reálnost průkazu. Za klíčové je tedy nutné vědět, z čeho se které konstrukce po 

materiálové stránce skládají. Pro zjištění těchto údajů musíme použít nejlépe více zdrojů. 

Zpracovatel průkazu následně musí odborně vyhodnotit reálnost získaných informací a 

rozhodnout se pro nejpravděpodobnější variantu. Kvalita průkazu vymezená jeho vypovídací 

hodnotou je tedy přímo úměrná kvalitě poskytnutých a získaných podkladů a jejich přesnosti. 

Uvedený příklad hodnocené konstrukce z hlediska součinitele prostupu tepla dokládá, že 

v případě nesprávného určení materiálu se můžeme od reality odklánět i o více než 50 %. 

Takové rozdíly již mohou velmi negativně zkreslit vypovídací schopnost průkazu. 

Pokud má však PENB sloužit u stávajících objektů k jejich vzájemnému porovnání, tak za 

předpokladu existence uvedeného rozporu, nemůže tento průkaz být nikdy považován za ten, 

co vyjadřuje skutečnost. Dokonce se může takový průkaz stát v extrémním případě nástrojem 

deformace trhu s nemovitostmi. 
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VADY ZATEPLENÝCH FASÁD 

DEFECTS OF INSULATED FACADES  

Miloš Kalousek
89

 

ABSTRAKT: 

Příspěvek popisuje časté vady a poruchy zateplených fasád z důvodu nepoužití 

certifikovaných skladeb a kotvení. Bodové tepelné vazby jsou často podceňovány a konstrukce 

tak nevyhovují požadavkům ČSN. Predikce je možná díky počítačovému modelování 

teplotního 3D pole, které pomůže optimalizaci detailů. 

ABSTRACT: 

This paper describes the common defects and faults insulated facades due nepužití 

cetifikovaných tracks and anchoring. Spot thermal bonds are often underestimated and thus 

do not meet the design requirements of the Czech standard. Prediction is possible through 3D 

computer modeling of temperature field, which will help optimization of detail. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Fasáda, zateplení, vady, kotva, teplotní pole a počítačové modelování 

KEYWORDS: 

Facade, insulation, defects, anchor, thermal field and computer modeling 

1 ÚVOD 

V současné době je trendem navrhování zavěšených větraných fasád, kdy autoři návrhu 

skladby sledují velmi dobré difúzní vlastnosti takové konstrukce. Především se jedná o 

možnost úniku vodní páry ze skladby přes tepelnou izolaci, obvykle na bázi minerální vlny, a 

dále přes konstrukční mezery finálního pláště do venkovního prostředí. Ovšem u takové 

konstrukce se na druhé straně objevují dost výrazné negativní vlastnosti skladby, kdy 

vynášecí kotvy znehodnotí ekvivalentní tepelnou vodivost tepelné izolace a tím celkovou 

hodnotu prostupu tepla U se započtením kovových kotev. 

2 OPOMÍJENÉ TEPELNÉ MOSTY 

2.1 Zabudované nosné prvky v tepelné izolaci 

V současné době je požadována hodnota součinitele prostupu tepla U pro fasády max. 0,30 

Wm
-2

K
-1

. Což dle jednoduchého výpočtu zjistí 120 mm tepelné izolace – např. minerální 

vlny. Ovšem za předpokladu souvislé vrstvy tepelného izolantu, bez dalších konstrukčních 

prvků jako dřevěné trámy, kovové kotvy, šrouby atd. 

2.2 Nesplnění požadavku norem 

V článku doc. Svobody z ČVUT [4] jsou ukázány hodnoty ekvivalentního součinitele tepelné 

vodivosti běžné tepelné izolace při použití různých kotev pro kotvení fasád. Hodnoty lambda 
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se mnohdy zhoršují až na dvojnásobek z hodnoty = 0,04 až na 0,08 Wm
-1

K
-1

. Což má za 

důsledek výrazné zvýšení součinitele prostupu tepla. Obdobně to platí i pro dřevěné prvky 

(krokve) u šikmých střech. Taková konstrukce, při použití běžných tlouštěk tepelného 

izolantu nevyhovuje požadované hodnotě dle normy ČSN 730540-2: 2011 [2] a dokonce 

může dojít i ke snížení Nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukce v místě oslabení – 

tepelného mostu. 

3 KOVOVÉ KOTVY 

3.1 Kotvy v předsazené fasádě 

Pro zjištění vlivu jednotlivé kotvy (bodový tepelný most) na celkovou hodnotu Součinitele 

prostupu tepla je třeba provést modelováním celé konstrukce. V současné době je požadována 

hodnota součinitele prostupu tepla U pro fasády 0,30 Wm
-2

K
-1

. Což dle jednoduchého 

výpočtu zajistí 120 mm tepelné izolace – např. minerální vlny, ovšem za předpokladu 

souvislé vrstvy tepelného izolantu, bez dalších konstrukčních prvků jako dřevěné trámy, 

kovové kotvy, šrouby atd. 

 

Obr. 1 – Výkres hliníkové kotvy 

Fig. 1 – Description of Aluminium anchor 

Bodové kotvy viz obr. 1 musí splňovat podmínku maximálního bodového činitele prostupu 

tepla dle ČSN 730540-2 viz Tab. 1, kde jsou definovány požadované, doporučené a pasivní 

hodnoty. Přestože tyto požadované hodnoty jsou obvykle splněny, není splněna požadovaná 

celková hodnota součinitele U, protože kotev je několik na m
2
. 

 

Tab. 1 – Požadavky na bodový činitel prostupu tepla 

Tab. 1 – Table of requirements of point thermal transmittance  
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3.2 Hliníkové kotvy 

Pro jeden konkrétní objekt byla navržena skladba 300 mm železobetonu a 140 mm tepelné 

izolace. V rámci tepelně technického posouzení této skladby bylo vše vyhovující. Ovšem 

protože nebyl zahrnut vliv kovových nosných kotev, bylo třeba posoudit, zda vliv kotev 

nebude mít vliv na splnění požadavků součinitele prostupu tepla celé fasády. 

  

Obr. 2 – Pohled na model kotvy ve stěně 

Fig. 2 – Model of anchors in the wall 

3.3 Výsledky posouzení 

Bylo provedeno modelování kotvy a podložky 10mm ve 3D teplotním poli pro jednotlivé 

varianty tloušťky tepelné izolace 140, 160 a 180 mm viz obr.2 a typy kotev. Byly zjištěny 

hodnoty L
3D

 tepelného toku na povrchu detailu a následně vyjádřeny hodnoty Bodového 

činitele prostupu tepla WK
-1

) pro oba uvažované typy kotev viz obr. 3 a tab. 2. 

 

Obr. 3 – Průběh hodnoty  pro různé tloušťky tepelné izolace 

Fig. 3 – The  values for different thicknesses of thermal insulation 
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Tab. 2 – Maximální počty kotev na 1m
2
 fasády pro splnění požadavku na U 

Tab. 2 – Maximum number of anchors per 1m
2
 facades to meet the requirement for U 

 

 

4 ZÁVĚR 

Posouzením počtu kotev v ploše fasády ve 3D teplotním poli bylo zjištěno, že pro základní 

zadanou tloušťku teplené izolace 140 mm není možno umístit žádnou kotvu a je třeba zvýšit 

tloušťku TI na 160 mm nebo lépe na 180 mm viz tab. 2 dole. Při kombinaci malé a velké 

kotvy lze použít max. 1 kotvu na 1m
2
, což nepostačuje pro statické zajištění zavěšené fasády. 

Pro srovnání v tabulce nahoře jsou uvedeny mnohem příznivější výsledky, které platili do 

11/2011 a hodnota UN=0,38 Wm
-2

K
-1

. Možnost vylepšení spočívá např. v použití lepších 

kotev a tepelně izolačních podložek a lze tak problém optimalizovat. 

Přes toto zpřísnění požadavků se fasády obdobných parametrů i nadále hojně navrhují a 

realizují. Obvykle se v praxi těmto problémům nevěnuje dostatečná pozornost a to i z důvodu 

nedostatečného odborného povědomí zodpovědných pracovníků. 

 V tomto příspěvku byly použity dílčí výsledky z projektu MPO 2A-3TP1/090 

„Speciální kompozitní materiály s vysokou schopností akumulace infračerveného záření“. 
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max.ks/m2

1 2 3 4 5 6 Un=0,38

0,2577 0,0509 0,140 0,337 0,388 0,438 0,489 0,540 0,591 1,85

0,2283 0,0541 0,160 0,310 0,365 0,419 0,473 0,527 0,581 2,29

0,2049 0,0551 0,180 0,288 0,343 0,398 0,453 0,508 0,564 2,67

0,2577 0,0299 0,140 0,316 0,346 0,375 0,405 0,435 0,465 3,15

0,2283 0,0316 0,160 0,288 0,320 0,351 0,383 0,414 0,446 3,91

0,2049 0,0317 0,180 0,265 0,296 0,328 0,360 0,391 0,423 4,64

Velká 40% 

Malá 60%
0,2577 0,0509 / 0,0299 0,140 0,324 0,362 0,401 0,439 0,477 0,516 2,46

V
el

ká
 

ko
tv

a

M
al

á 

ko
tv

a

Výsledná hodnota U fasády (W/m2K) + přirážka Ukotvení=0,020 a  Uprovedení=0,008 W/m2K

U (W/m2K) Chí (W/K) tl. TI (m)
Počet kotev na 1m2

max.ks/m2

1 2 3 4 5 6 Un=0,30

0,2577 0,0509 0,140 0,337 0,388 0,438 0,489 0,540 0,591 0,28

0,2283 0,0541 0,160 0,310 0,365 0,419 0,473 0,527 0,581 0,81

0,2049 0,0551 0,180 0,288 0,343 0,398 0,453 0,508 0,564 1,22

0,2577 0,0299 0,140 0,316 0,346 0,375 0,405 0,435 0,465 0,48

0,2283 0,0316 0,160 0,288 0,320 0,351 0,383 0,414 0,446 1,38

0,2049 0,0317 0,180 0,265 0,296 0,328 0,360 0,391 0,423 2,12

Velká 40% 

Malá 60%
0,2283 0,0509 / 0,0299 0,160 0,297 0,333 0,371 0,410 0,448 0,486 1,08

V
el

ká
 

ko
tv

a

M
al

á 

ko
tv

a

Výsledná hodnota U fasády (W/m2K) + přirážka Ukotvení=0,020 a  Uprovedení=0,008 W/m2K

U (W/m2K) Chí (W/K) tl. TI (m)
Počet kotev na 1m2
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DOPAD NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH  

NA STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

Zdeněk Krejza
90

 

ABSTRAKT: 

Příspěvek pojednává o praktických dopadech novely zákona o veřejných zakázkách 

č. 55/2012 Sb., shrnuje hlavní důvody, které iniciovaly vydání novely zákona o veřejných 

zakázkách č. 137/2006 Sb., a upozorňuje na reálné dopady v oblasti zadávání veřejných 

zakázek a míru vlivu na cenu stavebních prací. 

ABSTRACT: 

The article deals with a practical influence of the amendment of law no. 55/2012 on public 

orders. It summarizes the main motives for the amendment of law no. 137/2006 regarding 

public orders, also makes notes about effects on the execution of public orders and its 

influence on the price of the building sector.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Zákon, zadávání veřejných zakázek, stavební zakázka, důvody, dopady a cena. 

KEYWORDS: 

Law, placing of public orders, construction work, motives, effects and price. 

1 ÚVOD 

Dne 1. dubna 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, tj. zákon č 55/2012 Sb., (dále jen „novela zákona“). Tato novela 

zákona byla netrpělivě očekávána zadavateli, uchazeči, dodavateli i odbornou veřejností, 

jelikož si kladla poměrně velké cíle v celém procesu zadávání veřejných zakázek.  

Již v době přípravy byla novela zákona označována mnohými přívlastky, jako např. 

transparentní, protikorupční, nediskriminační, evropská apod. Z toho lze poměrně snadno 

odvodit i důvody, resp. cíle autorů novely zákona. Na přípravě novely zákona se podíleli 

odborníci z řad Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (dále jen „MMR“), svými 

podněty přispěla i Národní ekonomická rada vlády (dále jen „NERV“) a další organizace 

zabývající se problematikou transparentnosti a korupcí v procesu zadávání veřejných zakázek 

v ČR. 

Vzhledem k výši objemu finančních prostředků plynoucích do oblasti stavebních investic, 

resp. stavebních zakázek, které jsou z větší části financovány z veřejných zdrojů, je zákon 

o zadávání veřejných zakázek jedním z nejdůležitějších právních nástrojů státní správy při 

kontrole hospodaření a nakládání s veřejnými prostředky. 

Z oficiální statistiky Informačního systému o veřejných zakázkách v ČR (dále jen „ISVZ“) 

lze získat informace o finančních prostředcích plynoucích z veřejných zdrojů v roce 2010 

realizovaných prostřednictvím 8 922 veřejných zakázek v absolutní výši cca 268 mld. Kč. 
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Z toho bylo vynaloženo v oblasti stavebních prací 138 mld. Kč (tj. přes 51 %). V oblasti 

stavebních prací realizovali veřejní zadavatelé zakázky ve finančním objemu 108 mld. Kč 

(tj. přes 78 %) a zbytek 30 mld. Kč (tj. téměř 22 %) byl realizován prostřednictvím 

sektorových zadavatelů. Členění na veřejné a sektorové zadavatele je zde uvedeno záměrně, 

jelikož novela zákona se na veřejné zakázky realizované sektorovými zadavateli nevztahuje. 

V konečném důsledku to znamená nižší stupeň kontroly hospodaření a transparentnosti při 

nakládání s veřejnými prostředky ve výši cca 30 mld. Kč.        

Přestože doba účinnosti novely zákona není příliš dlouhá, je možné provést konfrontaci 

záměrů novely zákona a analýzu jejích dopadů v oblasti zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„VZ“), přičemž předmětem zjišťování bude především oblast zadávání veřejných zakázek na 

stavební práce.  

2 DŮVODY NOVELIZACE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 

2.1 Obecné důvody k novele zákona 

Mezi obecné důvody, které vedly k novelizaci zákona o VZ patří: 

 zvýšení transparentnosti v oblasti zadávání VZ, 

 zjednodušení zadávacích podmínek pro uchazeče, 

 úprava procesu výběru nejvhodnějšího uchazeče pro snazší aplikaci zákona, 

 zefektivnění vynakládání veřejných prostředků a posílení možnosti kontroly, 

 zabezpečení objektivního a rovného přístupu pro všechny uchazeče,   

 jednodušší kontrolu dodržování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 

Mezi výše citovanými důvody však není uvedena implementace práva Evropské unie do 

národního zákonného rámce. Přestože se čas od času v tisku objevuje informace, že je nutné 

implementovat právo Evropské unie, tato povinnost nebyla důvodem přijetí této novely 

zákona, Novela zákona reaguje především na programové prohlášení vlády České republiky 

ze dne 4. srpna 2010 a rovněž navazující dokument Strategie vlády v boji s korupcí. Tento 

dokument byl schválen usnesením vlády č. 1 ze dne 5. ledna 2011, a to pro oblast zadávání 

veřejných zakázek. 

K tomu, aby bylo možné dosáhnout vytyčených cílů, bylo nutné uvést do praxe celou řadu 

konkrétních opatření, které zavádí samotná novela zákona, ale to samo o sobě není 

dostačující. Je nutné vydat nové či aktualizovat další zákonné normy, které reálně zvýší 

pozitivní efekt novely zákona. Patří sem např. prováděcí vyhláška k novele zákona, obchodní 

zákoník a zákon o cenných papírech. Bez těchto souvisejících dokumentů není možné naplnit 

reálně a efektivně programové prohlášení vlády.    

2.2 Hlavní důvody k novele zákona 

Hlavním důvody k novelizaci zákona o VZ lze shrnout v následujícím „Hlavním důvodem 

k novelizaci zákona o VZ je změnit systém zadávání VZ tak, aby se minimalizovala veškerá 

korupční rizika, a to především zvýšením transparentnosti celého procesu zadávání VZ, 

veřejné kontroly nad hospodařením s veřejnými prostředky a zvýšení objektivnosti a rovného 

přístupu ke všem potenciálním uchazečům o VZ“.  
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3 NÁSTROJE NOVELY ZÁKONA 

3.1 Nástroje ke zjednodušení zadávacích podmínek a zabezpečení objektivního 

a rovného přístupu pro uchazeče  

Novela zákona přináší určitá zjednodušení procesu zadávacího řízení, a to především pro 

uchazeče o VZ.  Definuje například zahájení zadávacího řízení již odesláním oznámení či 

výzvy, umožňuje prokázání kvalifikace uchazeče pouze prostřednictvím prostých kopií, apod. 

Jednou z hlavních a velmi diskutovaných změn je prokazování ekonomické a technické 

kvalifikace uchazeče výlučně čestným prohlášením, že uchazeč je schopen VZ splnit. Dále se 

jedná o zamezení možnosti požadovat v zadávací dokumentaci předložení osvědčení o řízení 

jakosti (certifikáty ISO 9000 resp. ISO 14000). Tento požadavek byl rovněž vnímán jako 

prostor pro korupci, jelikož výrazně omezuje počet uchazečů. Zadavatel nemá žádnou 

zákonnou možnost zkoumat technický, ekonomický a kvalitativní potenciál uchazeče pro 

splnění zakázky, toto ve finále může vést k problémům při realizaci díla. Došlo rovněž 

k významnému omezení používání dalších hodnotících kritérií. 

3.2 Nástroje ke zvýšení transparentnosti v oblasti zadávání VZ a ke zefektivnění 

vynakládání veřejných prostředků a posílení možnosti kontroly  

Jednou ze základních změn vedoucí ke zefektivnění vynakládání veřejných prostředků je 

výrazné snížení limitů pro zadávání všech VZ. Důvodem, který vedl zákonodárce k této 

změně, bylo především časté účelové dělení předmětu VZ samotnými zadavateli a využívání 

jednoduššího způsobu zadávání s kratšími lhůtami. Z tohoto důvody byly limity pro VZ 

malého rozsahu na stavební práce sníženy z 6 mil. Kč na 3 mil. Kč a od 1. 4. 2014 dojde 

k dalšímu snížení na 1 mil. Kč. Limity pro podlimitní VZ na stavební práce klesly 

z 20 mil. Kč na 10 mil. Kč. Obecně se dá říci, že limity v jakékoliv výši vedou zadavatele 

k výše popsanému chování a proto lze i očekávat opačný efekt, že snížené limity povedou 

zadavatele ještě k větší snaze rozdělit zakázku pomocí ještě užšího vymezení předmětu díla 

a již dopředu budou počítat s využitím 20 % limitu navýšení objemu zakázky formou 

víceprací. Zadavatel má poměrně dostatek možností, jak tento postup obhájit a to především 

v době finanční krize, kdy je finančních prostředků nedostatek a zadavatel sám rozhoduje 

o jejich rozdělení pro daná účetní období. Jiná situace je u veřejných zadavatelů, kteří 

hospodaří s veřejnými prostředky ze strukturálních fondů. Pravidla některých poskytovatelů 

veřejných prostředků, jako je například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

jen „MŠMT“), ve svých pravidlech pro výběr dodavatele omezují výrazným způsobem 

vícepráce, že zadavatel s možností účelového navýšení finančního objemu VZ 

prostřednictvím víceprací nemůže prakticky počítat.     

K transparentnosti VZ rovněž přispívá povinnost zadavatele zveřejňovat předběžné oznámení 

o chystané VZ a to min. 1 měsíc předem v ISVZ, a to u podlimitních a nadlimitních VZ. 

Tímto krokem může dojít ke zvýšení transparentnosti VZ a rozšíření okruhu potenciálních 

uchazečů ale pouze u těchto druhů VZ. Toto zadavateli přináší bezesporu další 

administrativní zátěž a náklady na tuto administrativu. Systém tak, jak je nastaven, bohužel 

uchazeči neposkytuje dostatek informací o předmětu chystané VZ.  Novela zákona bohužel 

zároveň nedefinuje, do kdy musí zadavatel VZ skutečně vyhlásit. Může nastat situace, že od 

předběžného oznámení uplyne rok nebo více a pak se takové oznámení mine prakticky 

účinkem. Novela zákona „bohužel“ zrušila výhradní postavení České pošty a.s., která vedla 

jako jediná databázi informací o zveřejněných VZ, a otevřela tuto oblast konkurenci. 

Výsledný efekt jde přímo proti smyslu novely zákona resp. zajištění transparentnosti VZ.  
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Novela zákona rovněž definuje pojem „profil zadavatele“ a zavádí povinnost zadavateli 

zveřejňovat na tomto profilu celou řadu informací, jako např. textovou část zadávací 

dokumentace, smlouvu a její dodatky, výsledky hodnocení VZ atd. Novela zákona „bohužel“ 

otevřela možnost zveřejňovat tyto informace na jakémkoliv profilu zadavatele. Velké 

množství profilů zadavatele vnáší spíše chaos než řád. Situaci by výrazně zlepšilo, kdyby 

existoval jeden centrální a přehledný profil zadavatele. Za současné nepřehledné situace je 

nově zavedená povinnost zadavatele zveřejňovat informace na profilu zadavatele pouze 

předpokladem, ale nikoliv reálným nástrojem ke zvýšení transparentnosti VZ.     

Obecně kladně vnímanou povinností zadavatele, kterou zavedla novela zákona je 

zveřejňování nabídkové ceny resp. číselných údajů přijatých nabídek, a to u všech uchazečů, 

již při otevírání obálek. 

3.3 Nástroje upravující proces výběru nejvhodnějšího uchazeče a jednodušší kontrolu 

dodržování principu hospodárnosti, účelnosti a efektivity  

Novela zákona zavádí nutnost výběru nejvýhodnější nabídky minimálně mezi dvěma 

hodnocenými nabídkami. Pokud existuje pouze jedna reálná nabídka, nelze takovou nabídku 

a je nutné VZ zrušit a opakovat proces vyhlášení VZ opakovaně s rizikem stejného výsledku.  

Nejen v oblasti VZ na stavební práce novela zákona zavádí institut „významné zakázky“, ale 

vzhledem k absenci prováděcích předpisů je účinnost odložena až k 1. 4. 2014. Jedná se o VZ 

financované z prostředků ministerstev ve finančním objemu zakázky od 300 mil. Kč, které 

bude schvalovat vláda a dále VZ samosprávných územních ve finančním objemu od 20 mil. 

Kč, které bude schvalovat zastupitelstvo. V souvislosti s významnou zakázkou novel zákona 

upravuje např. složení hodnotící komise, jejíž členy musí být kvalifikované osoby zapsané 

v Seznamu hodnotitelů na Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „MMR“). Po nabytí 

účinnosti prováděcích předpisů bude muset zadavatel požádat MMR o navržení dvou členů 

a dvou náhradníků do hodnotící komise. Z dosavadní dikce zákona však vyplývá, že se tito 

členy hodnotící komise ve finále ani nemusí stát. Zadavatel totiž z navržených osob vylosuje 

členy a náhradníky a tyto poté ustanoví vláda. Záměr zákonodárce byl zřejmě jiný a dá se 

předpokládat novela tohoto ustanovení. V současné době lze rovněž pochybovat o tom, zda 

MMR bude disponovat dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků, kteří budou schopni 

související povinnosti kvalitně zabezpečit, a to zejména při precizním hodnocení nabídek 

uchazečů, jejichž počet je vysoký a rozsah nabídek (zejména pokud jde o zpracované výkazy 

výměr u VZ na stavební práce) velmi rozsáhlý. Rovněž průběh hodnocení je časově značně 

náročný. Toto ustanovení ve svém důsledku může vést zadavatele zejména k postupu, kterým 

by se vyhnul uvedeným administrativním a časovým nárokům, které s sebou významná 

zakázka přináší. Domnívám se, že na počet VZ na stavební práce toto ustanovení obecně 

nemá zásadní vliv, ale bude zcela jistě přinášet časové průtahy a administrativní náročnost pro 

zadavatele. 

4 VLIV NA CENU STAVEBNÍCH ZAKÁZEK 

4.1 Definice vnějších vlivů na ceny stavebních zakázek  

Je nutné si uvědomit, že novela zákona není zaváděna do prostředí bez dalších vlivů na cenu 

stavebních zakázek. Jedním z hlavních vlivů, které může mýt ovlivnit na výši ceny stavebních 

zakázek je samotná nabídka a poptávka, dále konkurence a v současné době i ekonomická 

krize.   
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V současné době je poměrně složité vyhodnotit, jaký vliv má zavedení novely zákona na cenu 

stavebních zakázek, resp. VZ na stavební práce. Je to především z důvodu krátké doby od 

uvedení do praxe, některé ustanovení novely zákona mají odloženou působnost na pozdější 

dobu a neexistují statistická data, která by tento vliv zaznamenala. Nacházíme se v době vlivu 

ekonomické krize, která ceny stavebních děl výrazně tlačí dolů pod úroveň smluvních cen, 

které dlouhá léta byly na úrovni cen tržních. V současné době lze vysledovat skutečnost, 

že ceny VZ na stavební práce se běžně pohybují v cenové úrovni o 30 – 40 % pod směrnými 

cenami. Bohužel se setkáváme i cenami VZ na stavební práce pod úrovní 50 % směrných cen, 

v těchto případech existuje důvodná pochybnost, zda je uchazeč resp. dodavatel (zhotovitel) 

vůbec schopen splnit předmět VZ v požadované kvalitě. V konečném důsledku na tom 

prodělá zadavatel, jelikož ten bude muset řešit nízkou kvalitu, zpoždění, záměnu materiálů. 

4.2 Vliv novely zákona na cenu VZ na stavební práce  

Jak bylo uvedeno v předcházející kapitole, zhodnotit samotný vliv novely je velice obtížné. 

Pokud ale budeme vycházet obecných pravidel, ekonomických zákonů a zkušeností, větší 

konkurenční prostředí s sebou přináší i větší tlak na snižování cen.  

Mezi hlavní cíle novely zákona patří zjednodušení zadávacích podmínek pro uchazeče 

a zabezpečit rovný přístup pro všechny uchazeče. Navržená opatření zcela jistě otevře prostor 

pro další uchazeče, kteří nemají s VZ velkou či žádnou zkušenost. Dojde ke zvýšení 

konkurence v dané oblasti a v konečném důsledku se dá předpokládat i snižování cen. 

Ve snaze firem získat zakázku „za každou cenu“, se bude stále častěji objevovat skutečnost, 

že soutěžená cena bude hluboko pod úrovní směrných cen, tak jak jsem tomu svědky 

v některých případech již nyní.  

5 ZÁVĚR  

Novela zákona v oblasti transparentnosti zcela jistě zavádí nástroje, které mohou přispět ke 

zlepšení situace v dané oblasti. Bohužel bez existence dalších souvisejících dokumentů jsou 

opatření značně omezená. Na jedné straně novela zákona zavádí povinnost zveřejňovat celou 

řadu informací, na straně druhé zavádí zcela neprůhledný systém zveřejňování těchto 

informací. V konečném důsledku se toto opatření mine účinkem. 

Novela zákona v oblasti zjednodušení zadávacích podmínek pro uchazeče a zabezpečení 

objektivního a rovného přístupu pro všechny uchazeče výrazně snižuje požadavky na 

prokázání technické a ekonomické způsobilosti, což ale v konečném důsledku povede 

k nárůstu počtu uchazečů, ale rovněž k problémům při realizaci díla. 

Novela zákona v oblasti procesu výběru nejvhodnějšího uchazeče, zavádí jasnou povinnost 

soutěže o cenu a to tím, že zakazuje vybrat uchazeče, který podal nabídku sám, případně když 

ostatní uchazeči byli vyloučeni. V konečném důsledku to může vést zadavatele do situace, 

že bude opakovat VZ do nekonečna.  

Novela zákona v oblasti zefektivnění vynakládání veřejných prostředků a posílení možnosti 

kontroly snižuje výrazně limity a zavádí pojem významná zakázka, ve svém důsledku to však 

povede k ještě větší snaze zakázku účelově rozdělit a vyhnout se přísnějším pravidlům, vyšší 

administrativní zátěži a delším časovým lhůtám.  
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Hlavní pozitiva, které novela zákona přináší, spatřuji v: 

 pozitivním vliv na podnikatelské prostředí v ČR, 

 zabránění účelovému zneužívání kvalifikace k diskriminaci uchazečů schopných 

realizovat VZ, 

 větší transparentnost. 

Hlavní negativa, které novela zákona přináší, spatřuji v: 

 eliminaci dalších hodnotících kritérií na minimu a zaměření zadavatelů pouze na cenu 

VZ,  

 radikální omezení požadavků na prokázání kvalifikace, 

 nepřímý tlak na snižování cen až na dumpingovou hranici a v důsledku toho zhoršení 

kvality realizovaného díla, 

 zadavatel je nucen vybrat jako nejvhodnější i takovou nabídku, o jejichž kvalitách 

existují velké pochybnosti. 
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VADY DŘEVA JAKO PRIMÁRNÍ PŘÍČINY HAVÁRIE 

WOOD DEFECTS AS THE PRIMARY CAUSES OF THE ACCIDENT 

Miloš Lavický
91

 

ABSTRAKT: 

Článek popisuje dva konkrétní případy havárií, u nichž se při analýze prováděné v rámci 

znaleckého posudku ukázalo, že pravděpodobnými primárními příčinami zřícení konstrukce 

jsou vady dřeva. Prvním případem je zřícení dřevěné pracovní plošiny sloužící jako lešení při 

výstavbě zděné výtahové šachty. Druhým případem je selhání konstrukce montážního 

podepření spřažené stropní konstrukce z keramicko-betonových nosníků s prostorovou výztuží 

a cihelných stropních vložek MIAKO.  

ABSTRACT: 

This paper describes two specific cases of accidents for which the analysis, carried out in the 

expert opinion, showed that wood defects are the probable primary causes of structural 

collapses. The first case is a collapsing wooden work platform used as a scaffold for the 

construction of a masonry elevator shaft. The second case is a failure of the mounting support 

structure of the composite ceiling structure of the ceramic-concrete beams with spatial 

reinforcement and MIAKO ceramic blocks. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Havárie, znalecký posudek, primární příčina, zřícení konstrukce, vada dřeva. 

KEYWORDS: 

Accidents, expert opinion, primary cause, structural collapse, defect wood.  

1 ÚVOD 

Pevnost dřeva nelze ovlivnit technologií výroby jako například u betonu, cihel nebo oceli ale 

pouze tříděním do jednotlivých jakostních tříd a případným vyloučením pro použití pro nosné 

konstrukce. Na velkou důležitost správného třídění řeziva ukazují v následujícím textu 

uvedené dva případy znaleckých posudků ve věci havárií dřevěných konstrukcí, u nichž bylo 

zjištěno, že primárními příčinami zřícení konstrukcí byly vady dřeva.  

2 PRVNÍ PŘÍPAD  

Jako první konkrétní případ se uvádí zřícení dřevěné pracovní plošiny, ke kterému došlo 

25.5.2005 v areálu MESIT v Uherském Hradišti. Přitom byli zraněni 4 pracovníci, kteří se na 

pracovní plošině v okamžiku její havárie nacházeli, přičemž jeden z nich na následky svého 

zranění ještě v ten den v nemocnici zemřel.  
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2.1 Genius loci 

Při vyslovení slov havárie a MESIT Uherské Hradiště mnohým vytane vzpomínka na velké 

neštěstí, ke kterému zde došlo v pátek 23.11.1984, kdy se při provádění lehké nástavby zřítila 

část výrobní haly z roku 1952. Havárie byla zapříčiněna ztrátou únosnosti železobetonové 

nosné konstrukce haly způsobenou konverzí hlinitanového betonu, použitého při výstavbě. V 

důsledku havárie zahynulo 18 osob a bylo zraněno 43 osob. K obětem nutno připočíst 

mladého projektanta statiky nástavby, který podlehl nedůvodným výčitkám okolí a rozhodl se 

pro dobrovolný odchod ze života. Po zjištění příčin havárie byla v červnu 1985 zahájena 

rozsáhlá celostátní akce na prověření všech staveb vybudovaných v letech 1930 až 1960, zda 

při jejich výstavbě nebyl použit hlinitanový cement. Tato havárie sice vůbec nesouvisela s 

uváděným případem zřícení pracovní plošiny, ale truchlivá vzpomínka na tyto nešťastné 

události, vzbuzovala obzvlášť velký pocit zodpovědnosti při hledání příčin havárie, aby znovu 

nebyl ostrakizován nevinný.  

2.2 Popis situace 

Při výstavbě výtahové šachty, přistavované ke stávající budově (Obr. 1, vlevo), byly jako 

lešení šachty sestaveny v pěti výškových úrovních dřevěné pracovní plošiny, které sestávaly 

z dřevěných hranolů a fošen tl 50 mm. Vzdálenost výškových úrovní byla 2,25 m s výjimkou 

vzdálenosti mezi 3. a 4. úrovní, kde vzhledem k poloze železobetonového ztužujícího věnce 

musela být vzdálenost zvětšena na 2,75 m.  

 

Obr. 1 – Pohled na rozestavěnou výtahovou šachtu (vlevo), 

 pohled do výtahové šachty zespodu (vpravo) 

Fig. 1 – View of  unfinished elevator shaft (left), 

 view into the elevator shaft from the bottom (right) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/23._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1984
http://cs.wikipedia.org/wiki/1952
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cement
http://cs.wikipedia.org/wiki/1985
http://cs.wikipedia.org/wiki/1930
http://cs.wikipedia.org/wiki/1960
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Objekt výtahové šachty byl navržen jako zděný s výškou horní zděné stavby 17,825 m a 

dojezdovou železobetonovou jímkou výšky 1,865 m. Pro výstavbu dodavatel použil cihelné 

bloky KERATHERM 25 CD o rozměrech 250/375/238 mm. Měřením byly zjištěny vnitřní 

rozměry šachty 2,68/3,28 m.   

V úrovních 1. až 3. byly pro vybudování konstrukce použity tři hranoly, zatímco v úrovních 

4. a 5. pouze dva hranoly. Většina hranolů byla nových o rozměrech 100/100 mm, avšak byly 

zjištěny i hranoly zjevně již dříve použité. Mezi zajištěnými prvky lešení se vyskytovaly staré 

hranoly 100/130, u kterých však nebylo zřejmé, zda byly použity jako nosné trámy 

pracovních podlah lešení. Hranoly byly osazeny podélně s obvodovou stěnou budovy ve 

směru kratšího rozpětí půdorysu výtahové šachty na světlé rozpětí 2,68 m. Délka hranolů byla 

3 m a jejich uložení bylo cca 0,16 m. Na dřevěné hranoly, které tvořily primárně nosné prvky, 

byly volně položeny fošny tl. 50 mm, délky 3,04 m, mající šířku 220 až 430 mm. 

Havárie nastala zřícením pracovní plošiny na 5. úrovni ve výšce cca 14 m nad povrchem 

dojezdové jímky. 

2.3 Vypracování znaleckého posudku 

Znalecký posudek byl vypracován na základě opatření Policie České republiky v trestní věci 

smrtelného zranění osoby, kterým se požadovalo zodpovězení otázek, zda byla konstrukce 

pracovní plošiny postavena v souladu s normami a co bylo příčinou pádu lešení. 

Místní šetření v rámci znaleckého posudku se konalo pět dní po tragické události 30. 6. 2005. 

Zřícená konstrukce pracovní plošiny nebyla v původním stavu po havárii, neboť vzhledem k 

nutnosti vyprostit zraněné osoby nebylo možno ponechat zřícené prvky konstrukce na 

původním místě. Dřevěné trámy a fošny, které byly součástí pracovní plošiny, byly uloženy 

v areálu Policie České republiky. Dřevěné trámy, které se při havárii nezřítily, bylo možné 

prohlédnout na původních místech (Obr. 1, vpravo) 

Pro plnění znaleckého úkolu zpracovatel posudku zjišťoval, zda a do jaké míry provedená 

konstrukce lešení byla v souladu s požadavky, které byly na tyto konstrukce kladeny platnými 

normovými předpisy v soustavě českých norem ČSN a českých norem, vycházejících z 

Eurokódů, začleněných do soustavy českých norem jako normy ČSN EN, event. jako 

předběžné normy ČSN P ENV. 

Při stanovení příčin havárie zpracovatel posudku vycházel ze statické analýzy, přičemž bylo 

nutné nejdříve zpracovat informace a údaje zjištěné při místním šetření a z výpovědí svědků. 

Na základě těchto informací a údajů byly stanoveny vstupní údaje pro statické výpočty.  

Pro stanovení mechanickofyzikálních vlastností bylo potřebné zatřídit použité řezivo (např. 

Obr 2) do třídy pevnosti dřeva. Při tom byla použita norma ČSN 73 2824-1 (idt DIN 4074-

1:2003) Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo [4], podle které s ohledem na 

třídící znaky (suky, odklon vláken, dřeň, šířku letokruhů, výsušné trhliny, obliny, zakřivení, 

zbarvení a hnilobu, poškození hmyzem) vyplývalo, že hranoly použité jako trámy pracovní 

plošiny bylo možno podle vizuálně zjistitelných znaků zatřídit do jakostní třídy S10, které 

podle tehdy platných norem pro navrhování dřevěných konstrukcí ČSN 73 1701 Navrhovanie 

drevených stavebných konštrukcií [2] a ČSN P ENV 1995-1-1 (73 1701) Navrhování 

dřevěných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [3] 

odpovídala třída pevnosti SI. Jako rozhodující kriterium ve zkoumaném případě bylo možno 

označit suky v hranolech, jejichž největší poměrný rozměr A podle čl. 5.1.2.2. ČSN 73 2824-

1 (idt DIN 4074-1:2003) Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo [4] byl v 
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intervalu od 1/5 do 2/5, a zejména u starších hranolů výsušné trhliny, jejichž poměrná hloubka 

byla R < 1/2 .  

 

Obr. 2 – Na trámu jsou zřetelné výsušné trhliny a v místě 

 zlomení trámu je u skvrny od krve patrný suk  

Fig. 2 – There are visible checks on the beam and there is a visible knot  

in place of the break of the beam next to the blood stain  

 

Pro statický rozbor konstrukce dřevěné pracovní plošiny bylo určeno zatížení, které přibližně 

odpovídalo skutečnému zatížení v okamžiku havárie lešení zatížení. Při stanovení velikosti 

tohoto zatížení, bylo uvažováno, že na pracovní podlaze stáli 4 pracovníci, nacházel se zde 

maltovník s maltou, prázdné kolečko a 15 kusů cihelných bloků KERATHERM 25 CD. 

Zatížení pracovníky a maltovníkem s maltou bylo stanoveno pomocí hodnot uvedených v 

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení [5]. Při určení zatížení cihelnými bloky se 

vycházelo z hmotnosti cihelného bloku, stanovené výrobcem. Uvedený počet 15 cihelných 

bloků bylo možno brát jako mezní, neboť na otázku, kolik materiálu se nacházelo na pracovní 

podlaze v okamžiku havárie lešení, svědci vypovídali různě, avšak počet 15 byl uváděn jako 

nejvyšší.  

I když dřevěná konstrukce pracovní plošiny byla v nechráněné expozici a tuto okolnost 

vyjadřoval v ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií [2] součinitel 

vlhkosti, v předmětném případě se jevilo vzhledem ke krátkému působení dřevěné konstrukce 

pracovní podlahy jako výstižnější tento vliv neuvažovat. Při výpočtu podle ČSN P ENV 

1995-1-1 (73 1701) Navrhování dřevěných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 

pro pozemní stavby [3] byl modifikační součinitel, který se stanovoval v závislosti na třídě 
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vlhkosti a trvání zatížení, uvažován, neboť krátkodobé působení dřevěné konstrukce pracovní 

podlahy bylo při jeho stanovování zohledněno.  

Z výsledků statických výpočtů vyplývalo, že nosné dřevěné trámy pracovní plošiny na 5. 

úrovni na zatížení, které v okamžiku havárie na pracovní podlaze působilo, za předpokladu, 

že řezivo je pevnostní třídy SI, vyhověly. Pokud by bylo uvažováno použití řeziva pevnostní 

třídy dřeva SII nosné trámy plošiny by nevyhověly podle ČSN o 34 % a podle ČSN P ENV  o 

38 %.  

Závěrem znaleckého posudku bylo uvedeno, že primární příčinou zřícení lešení bylo zlomení 

nosného trámu pracovní plošiny, který byl umístěn blíže ke stávající budově, v páté, nejvyšší 

úrovni, v důsledku čehož se tato pracovní plošina zřítila na nižší, která neunesla toto zatížení, 

jehož hodnota byla zvětšena o dynamickou složku, a nastalo tak řetězové zřícení všech 

pracovních plošin. Zlomení nosného trámu bylo zaviněno jeho neočekávaně nízkou únosností, 

která byla způsobena skrytou vadou dřeva, přičemž na rozvoj poškození mohlo mít 

nepříznivý zřejmě postřehnutelné poškozením trámu od rázu při pádu z velké výšky, ke 

kterému mohlo dojít při jeho vyjímání z nižších pracovních plošin pro jeho, ve spisu zmíněné, 

opětovné použití.  

3 DRUHÝ PŘÍPAD  

Druhý případ se týká havárie podpěrné konstrukce tvořící montážní podepření spřažené 

stropní konstrukce systému POROTHERM z keramicko-betonových nosníků s prostorovou 

výztuží a cihelných tvarovek MIAKO PTH, ke které došlo 15.7.2011 v Uherském Hradišti – 

Jarošově. Část keramicko-betonové konstrukce se zřítila a při tom byli zraněni 2 pracovníci, 

kteří v okamžiku havárie prováděli její betonáž. 

3.1 Popis situace 

Havárie nastala při betonování stropní konstrukce nad 2. NP v prostoru schodiště (Obr. 3, 4). 

Podpěrná konstrukce sestávala ze dvou výškových částí. První, spodní část byla provedena na 

výšku 1. NP (3,9 m). Tvořily ji vodorovné dřevěné hranoly 140/140 mm uložené na jedné 

straně do kapes v cihelném zdivu a na druhé straně na předem zhotovený strop nad 1. NP, 

které byly podepřené ocelovými stojkami PERI a stojkami z dřevěných hranolů 120/120 mm. 

Na této spodní části podpěrné konstrukce byla provedena druhá, horní část, která sestávala 

z podpor dl. 2,5 m tvořených ocelovými stojkami PERI a ATLAS a dřevěných hranolů, na 

kterých spočívaly stropní keramicko-betonové nosníky systému Porotherm s prostorovou 

výztuží, na jejichž spodní keramicko-betonové příruby byly osazeny cihelné tvarovky 

MIAKO PTH 19/50. Betonová vrstva nad cihelnými tvarovkami měla být tl. 60 mm. Pro 

zabetonování stropu bylo použito čerpadlo betonové směsi Schwing.   

3.2 Vypracování znaleckého posudku 

Znalecký posudek byl vypracován na základě opatření Policie České republiky v trestní věci 

těžkého ublížení na zdraví. Znaleckým úkolem byly požadovány odpovědi na to, zda byla 

konstrukce stavěna v souladu s normami, zda byla konstrukce ze statického hlediska 

dostatečná, zda nemohlo dojít při dodávce materiálu na jedno místo k jejímu přetížení, co 

bylo příčinou havárie pádu a jaký vliv mohlo mít na pád konstrukce prasknutí jednoho 

podkladového hranolu pod spodní stojkou.  
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Obr. 3 – Zřícená stropní konstrukce, pohled ze spodu  

Fig. 3 – Collapsed ceiling structure, view from the bottom 

  

 

 
 

Obr. 4 – Zřícená stropní konstrukce, pohled v úrovni 1.NP  

Fig. 4 – Collapsed ceiling structure, view at the ground floor level 

 

Vzhledem k časovému odstupu mezi zřícením podpěrné konstrukce a podpíraného 

betonovaného stropu nebylo možno prohlédnout zřícenou konstrukce v původním stavu po 

havárii a bylo nutno při vypracování znaleckého posudku vycházet z předaných listinných 

podkladů a fotodokumentace.  
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Z uvedených podkladů bylo zjištěno, že uplatněná koncepce podpěrné konstrukce lešení 

nebyla v rozporu s ustanoveními platných norem ani v rozporu s obecnými technickými 

podmínkami ani jinými předpisy stavební legislativy.  

Mezi podklady sice bylo vyjádření, které uvádělo, že řezivo dodané na stavbu podle dodacích 

listů bylo tř. I-II a že podle normy ČSN 49 1531-1 nebylo vhodné pro použití jako nosné 

konstrukční řezivo. K tomuto však bylo nutno ve znaleckém posudku vznést námitku, že 

norma ČSN 49 1531-1 nebyla v době provádění platná. Byla od 1. 10. 2004 nahrazena ČSN 

73 2824-1 (idt DIN 4074-1:2003) Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo [4], 

která platila do 1. 10. 2011. Podle tehdy platné normy ČSN EN 12811-2 (73 8123) Dočasné 

stavební konstrukce – Část 2: Informace o materiálech [7] čl. 7.2.1 se muselo použít 

jehličnaté dřevo nejméně třídy pevnosti C16 podle ČSN EN 338 (73 1711) Konstrukční dřevo 

– Třídy pevnosti [9], [10]. Protože charakteristiky třídy pevnosti C16 korespondují s 

charakteristikami S7 (SII), nelze použití řeziva SII pokládat za pochybení. 

Ve znaleckém posudku bylo konstatováno, že za předpokladu, že podpěrná konstrukce byla 

provedena tak, jak je uvedeno v předaných podkladech, lze ji označit ze statického hlediska 

dostatečnou pro požadovaný účel.  

K otázce na místní přetížení čerstvým betonem bylo zodpovězeno, že k němu může dojít a že 

tato okolnost se podle čl. 8.2.3.1 ČSN EN 12812 (73 8108) Podpěrná lešení – požadavky na 

provedení a obecný návrh [11] zohledňuje uvažováním přídavného nahodilého zatížení 

doplňující nahodilé zatížení min. 0,75kN/m
2
 o 10 % vlastní hmotnosti betonu, nejméně však 

0,75kN/m
2
, což v tomto případě byla rozhodující hodnota. Do kontrolního přepočtu dřevěné 

stojky, prováděného v rámci znaleckého posudku bylo toto zatížení zavedeno a stojka 

vyhověla s rezervou. Přitom lze předpokládat, že hodnoty přitížení čerstvým betonem, která 

vyplývá z uvedeného článku normy, nebylo dosaženo, protože čerpatelné betonové směsi 

používané pro betonáž keramicko-betonových stropů mají velmi měkkou konzistenci S3 a 

nehrozí vzhledem k jejich rozlivu k nebezpečnému nadměrnému nahromadění čerstvého 

betonu.  

V rámci analýzy příčin byly uvažovány různé možné příčiny havárie jako je nedostatečné 

zavětrování podpěrné konstrukce, nedostatečné zajištění hranolů v úrovni stropu nad 1. NP 

proti vodorovnému posunutí v uložení, nedostatečné zajištění stojek proti uvolnění při rázů 

vyvozeným vypouštěním čerstvého betonu na prefabrikovanou část keramicko-betonové 

konstrukce, nedostatečná únosnost vodorovných trámů, nedostatečná únosnost stojek nebo 

selhání podkladního prvku. 

Žádné zjištění z předaných dokladů neukazovalo přímo ani implicitně, že by havárii nastala 

z příčin nedodatečné prostorové tuhosti podpěrné konstrukce. Z dodatečného statického 

výpočtu podpěrné konstrukce předloženého dodavatelem stavby vyplývalo, že dimenze 

vodorovných prvků byly dostatečné. Ani při kontrole v rámci znaleckého posudku nebyly 

nalezeny nedostatky, které by svědčily o opaku. V souvislosti s rozborem možné příčiny 

havárie, způsobené nedostatečnou únosností stojek bylo ověřováno, zda ocelové stojky PERI 

a ATLAS vykazují dostatečné únosnosti. Z podkladů pro ocelové stojky PERI a ATLAS bylo 

zjištěno, že únosnost obou typů ocelových stojek byla pro dané použití dostatečná. K tomu 

bylo nutno rovněž poznamenat, že na snímcích fotodokumentace pořízené Policií České 

republiky nebylo patrné poškození některé z ocelových stojek, které by svědčilo o překročení 

její nosnosti a jejímu následnému selhání. Bylo dále ověřováno, zda příčinou havárie nebylo 

selhání dřevěné stojky spodní části podpěrné konstrukce stropu z hranolu 120/120 mm, která 
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vzhledem k výšce 3,9 m vykazuje poměrně značnou štíhlost. Proto byl proveden kontrolní 

přepočet, který prokázal, že tato dřevěná stojka vyhověla.  

Jako spouštěcí mechanismus havárie se potvrdilo rozštípnutí podkladového hranolu pod 

stojkami. Posouzení toho hranolu na tlak kolmo na vlákna sice s rezervou vyhovělo, avšak na 

předložených fotografiích bylo patrné porušení způsobené výskytem odlupčivé trhliny (Obr. 

5, 6) 

Na základě výsledků konstrukčního rozboru bylo možno konstatovat, že podpěrná konstrukce 

podle předaných listinných materiálů a fotografií nebyla zhotovena v rozporu s platnými 

normami a pravděpodobnou primární příčinou havárie bylo rozštípnutí podkladního hranolu 

pod ocelovou stojkou PERI zaviněné jeho nízkých odporem proti porušení příčným tahem v 

uložení stojky způsobeným odlupčivou trhlinou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – Podkladní hranol s odlupčivou trhlinou   

Fig. 5 – Sill with ring shake  
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Obr. 6 – Podkladní hranol rozštípnutý na dvě části  

Fig. 6 – Sill split up in two parts   

4 ZÁVĚR 

Dřevo je výborný a spolehlivý stavební materiál, vykazuje však svá specifika, které je nutno 

při jeho uplatnění mít na zřeteli. Nevytřídění řeziva s vadami a jeho uplatnění jako 

konstrukčního dřeva, může mít fatální následky bez rozdílu, zda se jedná o trvalé nosné 

konstrukce či nikoliv. Jak ukazují uvedené dva příklady, i u dočasných dřevěných konstrukcí 

je nutné věnovat výběru řeziva pozornost, jednotlivé dřevěné konstrukční prvky před 

osazováním opětovně prohlédnout a v případě pochybností o jejich spolehlivosti je vyřadit.  
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VLIV ZMĚNY NOREM NA SPOLEHLIVOST STÁVAJÍCÍCH LEHKÝCH 

STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ 

INFLUENCE OF STANDARDS CHANGING ON RELIABILITY OF 

LIGHTWEIGHT ROOF STRUCTURES 

Petr Štěpánek
92

, František Girgle
93

, Petr Daněk
94

, Jana Růžičková
95

 

ABSTRAKT: 

Příspěvek je určen znalcům, kteří se budou zabývat posuzováním poruch a/nebo havárií 

lehkých střešních konstrukcí. 

Změna norem pro určení zatěžovacích údajů (přechod od ČSN 730035 - 86 k revidované 

normě a následně i přechod na normy řady ČSN EN 1991) má značný význam na aktuální 

spolehlivost stávajících střešních konstrukcí, které byly navrhovány dle ČSN 730035-86, resp. 

dle dřívějších předpisů. Proto je nutno, zejména u lehkých střešních konstrukcí, při 

jakémkoliv zásahu do střešní konstrukce, věnovat otázkám spolehlivosti patřičnou pozornost. 

V příspěvku jsou naznačeny možnosti jak tento problém řešit.  

ABSTRACT: 

This paper is intended to experts who work on the expert opinion for faults and breakdowns 

of lightweight roof load bearing structures. 

Changes of loading standards during the time play a fundamental role by redesigning 

of existing roof structures, especially of the lightweight structures. Significant differences are 

shown among the ČSN 730035 – 86, revise ČSN 730035 and ČSN EN 1991 in climatic 

loading (snow, wind). If any interventions into lightweight roof structures are planned it is 

necessary to pay attention to reliability of a load bearing structure. This paper describes 

some possibilities how to solve this problem. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

spolehlivost, lehká střešní konstrukce, změna zatížení, změna norem 

KEYWORDS: 

reliability, lightweight roof structures, change of loading, change of standards 

1 ÚVOD 

Za lehkou střešní konstrukci (LSK) v tomto příspěvku označujeme střešní konstrukci, jejíž 

plošná hmotnost (včetně střešního pláště) obvykle nepřesahuje cca 100 kg/m
2
. Řada 

stávajících LSK nevyhovuje požadavkům na zvýšená klimatická zatížení; toto zvýšení bylo 
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způsobeno změnou zatěžovacích údajů v ČSN 73 0035 - 86 a následně i přechodem 

z původních českých norem (ČSN) na novou soustavu evropských norem - Eurokódy (EN) 

s novou metodikou stanovení výpočtových (návrhových) kombinací zatížení ze zatížení 

charakteristických (normových). Při statickém posouzení dle v současnosti platných norem 

z řady EN stávající lehké střešní konstrukce v mnoha případech nevyhovují. Je nutno buď 

přikročit k zesílení konstrukce, nebo stávající konstrukci nahrazovat konstrukcí novou. 

Dále není vyloučeno, že se bude opakovat situace z přelomu let 2005/2006, kdy napadlo 

značné množství sněhu, což vedlo ke zřícení střech některých hal a ke ztrátě lidských životů. 

Značně nebezpečné pro lehké střešní konstrukce jsou též extrémní projevy větru, které se se 

vzrůstajícími extrémními teplotními rozdíly stávají stále častější (orkán, downburst, dokonce 

i tornáda se v našich zeměpisných šířkách začínají objevovat). Situaci neulehčuje též fakt, 

že lehké střešní konstrukce byly navrhovány v různých tvarech, konstrukčních výškách 

a především nosných systémech. 

V přístupu k návrhu ocelových konstrukcí je rozdíl mezi příslušnými oborovými normami 

ČSN ([5]; [7]) a EN téměř zanedbatelný. Ovšem v případě stanovení účinku zatížení je v 

některých případech postup norem řady EN ([1], [2], [3]) oproti původní normě ČSN zcela 

odlišný (především je prodloužena očekávaná doba návratu z 10 let na 50 let). Změna 

intenzity zatížení (ať už se jedná o zatížení stálá či klimatická) s sebou v některých případech 

(statický zásah do konstrukce, změna užívání apod.) nese nutnost statického přepočtu 

existující konstrukce, a to plně v souladu s platnou normou pro hodnocení stávajících 

konstrukcí ČSN ISO 13822 ([6]). Přepočet a posouzení konstrukce pak musí být provedeny 

podle aktuálně platných norem a předpisů. 

2 HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ DLE PLATNÉ 

NORMY ČSN ISO 13822 

Obecné požadavky a postupy pro hodnocení existujících konstrukcí (nejen lehkých střešních 

plášťů) poskytuje norma ČSN ISO 13822 ([6]). Je nutné vždy pamatovat na skutečnost, že 

existující konstrukce byly navrhovány na zatížení (technologii) podle normativních podkladů 

platných v době zpracování projektu, na základě dlouhodobých zkušeností a obecně platných 

konstrukčních pravidel. Tyto konstrukce však dnes již nemusí splňovat současné nároky na 

únosnost a spolehlivost definovanou pomocí v současnosti platných normativních podkladů 

řady EN. 

Při plánování rekonstrukce (opravy, modernizace, dostavby apod.) objektu se musí provádět 

analýza konstrukce, pokud se 

 mění velikost nebo uspořádání zatížení nebo uspořádání konstrukce; 

 zjistí poruchy nebo vady nosné konstrukce, které mohou ovlivnit její spolehlivost; 

 mění způsob využití stavby a v důsledku této změny se mění charakteristické hodnoty 

zatížení podle platných norem. 

Analýza se nemusí provádět pro ty části konstrukce, které nejsou návrhem 

rekonstrukce ovlivněny (tj. nejsou staticky ovlivněny plánovanými konstrukčními činnostmi 

v jiných částech objektu) v případě, že se na nich nevyskytují poruchy. 

Z výše uvedených skutečností jsou zřejmé případy, ve kterých je nutno přikročit ke 

statickému přepočtu stávající konstrukce, přičemž při přepočtu stávající konstrukce, jak již 

bylo uvedeno výše, nelze postupovat jinak, než dle platných normativních podkladů (norem 

řady EN). To s sebou přináší nutnost použít odlišné "hodnoty" (tj. kombinace, zatížení, apod.) 
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vstupních údajů, než které byly platné v období vzniku konstrukce. Z těchto důvodů je více 

než pravděpodobné dosažení odlišných (ať již v pozitivním či negativním směru) závěrů 

z výpočtu vyplývajících. 

3 ROZDÍL MEZI NORMAMI ŘADY ČSN EN A ČSN (86) PŘI 

STANOVENÍ ZATÍŽENÍ 

3.1 Zatížení stálé 

Charakteristická (normová) hodnota stálého zatížení je pro obě normy totožná (je-li totožná 

objemová tíha), rozdíl v přístupu obou norem se projeví v určení návrhové (výpočtové) 

hodnoty. Toto je způsobeno zvýšením parciálního součinitele zatížení při použití platné 

normy (dle ČSN EN 1990 [1]; viz tab. 1). Ten v sobě zahrnuje navíc (oproti ČSN-86 [4]) tzv. 

součinitel modelové nejistoty, jehož zahrnutí vede ke zvýšení celkové hodnoty součinitele pro 

určení návrhové (výpočtové) hodnoty zatížení. 

Tab. 1 – Součinitele stálého zatížení 

Tab. 1 – Coefficients of permanent load 

Tíha konstrukce, výrobku ČSN 73 0035 EN 1991-1; EN 1990 

Vlastní tíha konstrukce f = 1,1 (0,9)
 
 f = 1,35 (1,0) 

Ostatní materiály (střešní plášť) f = 1,2 až 1,3 (0,9) f = 1,35 (1,0) 

3.2 Zatížení sněhem 

Obě normy pro výpočet zatížení sněhem jsou svojí filozofií (teoretickým přístupem) podobné. 

Je však zřejmá výrazná odlišnost samotných map sněhových oblastí, zatěžovacích schémat 

a součinitelů zatížení (viz. tab. 2). V případě sněhových map došlo k přesunu mnoha lokalit 

do vyšších sněhových oblastí, kterých je současně osm (oproti původním pěti). Z pohledu 

návrhu a posouzení LSK z hlediska mezních stavů únosnosti je v platné EN [2] normě 

zarážející absence součinitele kterýzohledňuje vliv vlastní váhy střešního pláště. Ten byl 

v ČSN (86) [4] stanoven v závislosti na tíze střešního pláště hodnotou v intervalu 1,2 (pro 

lehké střešní pláště) až 1,0 (pro hmotné střešní pláště). Součinitel zatížení je v nově 

navržených normách EN [1] oproti normě původní vyšší (viz tab. 2). 

Tab. 2 – Součinitele zatížení sněhem 

Tab. 2 – Coefficients of snow load 

Tíha konstrukce, výrobku ČSN 73 0035 EN 1991-1-3; EN 1990 

Zatížení sněhem f = 1,4; až f = 1,5 

Následující tabulka (tab. 3) pro srovnání přehledně zobrazuje rozdíly v určení základní 

charakteristické (normové) tíhy sněhu stanovené pro lehkou plochou střešní konstrukci (dle 

ČSN 73 0035 (86) [4]; pro všechny platné sněhové oblasti. Tabulka též pro srovnání 

obsahuje výpočtové (návrhové) hodnoty daného zatížení. 

Závěrem části zabývající se rozdíly ve stanovení zatížení sněhem je možné konstatovat, že 

přes zvýšení charakteristických hodnot zatížení sněhem dle norem řady EN [2] oproti dnes již 

neplatné ČSN 73 0035 (86) [4] nemusí ve všech případech dojít u posuzovaných LSK ke 

zvýšení namáhání. Tato skutečnost platí v případě zachování sněhové oblasti pro určení 
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základní tíhy sněhu v níž se posuzovaný objekt nachází a při dodržení předpokladu, že se 

jedná o plochou střechu s lehkým střešním pláštěm (kde dle [4];  - viz tab. 4. Další 

zpřesnění může přinést využití moderních podkladů pro určení základní tíhy sněhu - webové 

aplikace na stránkách www.snehovamapa.cz. 

Tab. 3 – Rozdíly norem v určení tíhy sněhu na ploché střeše96 

Tab. 3 – Differences in standards in weight of snow determination on a flat roof 

Charakteristická (normová), návrhová 

(výpočtová) tíha sněhu na plochou LSK 

Oblast 

Základní tíha sněhu =1,0;  =0,8; Ce,Ct 

ČSN 73 0035 EN 1991-1-3 ČSN 73 0035 EN 1991-1-3 

I so = 0,5 kN/m
2
 sk = 0,7 kN/m

2
 

sn = 0,6 kN/m
2
 s = 0,56 kN/m

2
 

sd = 0,84 kN/m
2
 sd = 0,84 kN/m

2
 

II so = 0,7 kN/m
2
 sk = 1,0 kN/m

2
 

sn = 0,84 kN/m
2
 s = 0,80 kN/m

2
 

sd = 1,176 kN/m
2
 sd = 1,2 kN/m

2
 

III so = 1,0 kN/m
2
 sk = 1,5 kN/m

2
 

sn = 1,2 kN/m
2
 s = 1,2 kN/m

2
 

sd = 1,68 kN/m
2
 sd = 1,8 kN/m

2
 

IV so = 1,5 kN/m
2
 sk = 2,0 kN/m

2
 

sn = 1,8 kN/m
2
 s = 1,6 kN/m

2
 

sd = 2,52 kN/m
2
 sd = 2,4 kN/m

2
 

V so > 1,5 kN/m
2
 sk = 2,5 kN/m

2
 

sn > 1,8 kN/m
2
 s = 2,0 kN/m

2
 

sd > 2,52 kN/m
2
 sd = 3,0 kN/m

2
 

VI  sk = 3,0 kN/m
2
  

s = 2,4 kN/m
2
 

sd = 3,6 kN/m
2
 

VII  sk = 4,0 kN/m
2
  

s = 3,2 kN/m
2
 

sd = 4,8 kN/m
2
 

VIII  sk
97

 > 4,0 kN/m
2
  

s > 3,2 kN/m
2
 

sd > 4,8 kN/m
2
 

3.3 Zatížení větrem 

Způsob stanovení zatížení větrem je u předchozí normy ČSN (86) [4] oproti současné EN 

normě [3] značně odlišný, přechod na novou normu je většinou charakterizován zvýšením 

hodnot zatížení větrem (především zvýšení hodnoty dynamického tlaku větru). Dochází též 

k podstatnému zvýšení parciálního součinitele zatížení větrem (viz tab. 4). Dopad změny 

výpočtu zatížení větrem na lehkou střešní konstrukci bude podrobně demonstrován 

v následujících kapitolách. 

                                                 
96

 V tabulce zvýrazněné údaje jsou výpočtové (návrhové) hodnoty zatížení 

97
  Pro oblast VIII je třeba přesný údaj určit na základě informací ČHMÚ, respektive pomocí webové 

stránky  www.snehovamapa.cz 

http://www.snehovamapa.cz/
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Tab. 4 – Součinitele zatížení větrem 

Tab. 4 – Coefficients of wind load 

Tíha konstrukce, výrobku ČSN 73 0035 EN 1991-1-4; EN 1990 

Zatížení větrem f = 1,2 (1,3) f = 1,5 

3.4 Kombinace zatížení 

Kombinace dle původní normy ČSN (86) [4] má být sestavena jako:  

  



m

i

iniKnDnG KcDG
1

,,""""    (a) 

kde: -     je dílčí součinitel bezpečnosti pro neproměnné (stálé) zatížení (G = 1,1 až 1,3), 

respektive pro v čase proměnné zatížení (sníh  =1,4; vítr  =1,2 nebo 1,3)
98

; 

- Gn   je normová hodnota stálého zatížení; 

- Dn   je normová hodnota nahodilého dlouhodobého zatížení; 

- Kn   je normová hodnota nahodilého krátkodobého zatížení; 

- c je součinitel kombinace, který se uvažuje hodnotou: 

 c = 1,0 (1 nahodilé krátkodobé zatížení) 

 c = 0,9 (2 nebo 3 krátkodobá nahodilá zatížení) 

 c = 0,8 (4 nebo více krátkodobých nahodilých zatížení). 

V případech, kdy lze krátkodobá zatížení seřadit podle účinku, které na konstrukci mají, 

uvažují se součinitele c následujícím způsobem: 

 c = 1,0 (absolutně nejvyšší zatížení), 

 c = 0,8 (druhé nejvyšší zatížení), 

 c = 0,6 (ostatní zatížení). 

Kombinace dle v současnosti platné normy ČSN EN 1990 [1] jsou stanoveny dle 

následujícího klíče (vyjmuto z normy ČSN EN 1990): 

Zatížení je stanoveno v návrhové kombinaci, která je definována vztahem (6.10) (respektive 

6.10a, b). Do výpočtu má být bráno v úvahu buď zatížení získané ze vztahu (6.10), nebo 

maximální hodnota ze vztahů (6.10a) a (6.10b).    
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kde: -     je dílčí součinitel bezpečnosti pro neproměnné (stálé) zatížení (G = 1,35), 

respektive pro v čase proměnné (užitné, klimatické, apod.) zatížení (Q=1,5); 
- Gk,j   je charakteristická hodnota j-tého neproměnného zatížení; 

- Qk,1  je charakteristická hodnota hlavního proměnného zatížení; 

                                                 
98

  Podrobněji viz příslušné kapitoly (kapitoly 3.1 až 3.3). 
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- Qk,i  je charakteristická hodnota vedlejšího i-tého proměnného zatížen; 

-    je součinitel pro kombinační hodnotu proměnného zatížení (= 0,5 sníh; 

= 0,6 vítr, další v ČSN EN 1990); 

-      je redukční součinitel pro nepříznivá stálá zatížení G  ( = 0,85). 

4 MODELOVÉ PŘÍPADY ZATÍŽENÍ LSK 

4.1 Sportovní hala v Mostě 

Střecha má půdorysné rozměry 57,60 x 57,60 m a je sestavena z trubkových trojbokých 

jehlanů, jejichž podstava má tvar rovnoramenného trojúhelníku o délce strany a výšce 1,8 m. 

Celý systém je doplněn svislými pruty, které propojují spodní a horní rovinu střechy – v okolí 

nosných sloupů a po okrajích střechy. Střecha je uložena na osmi podporách, uložení střechy 

je provedeno kloubové (na ložisku) a je tvořeno celkem dvěma typy hlavic provedených 

z silnostěnných svařených trubek. Výška horního líce střechy je 15,8 m nad terénem (obr. 1). 

 
Obr. 1 – Řez objektem haly v Mostě 

Fig. 1 – Section of hall building in Most 

V tabulce (tab. 5) je proveden kritický rozbor působícího zatížení dle uvedených 

normativních podkladů a finálně stanoveny návrhové (též i charakteristické) hodnoty 

výsledných působících sil ve svislé rovině (tj. výsledné svislé zatížení, které musí být 

uvažováno ve výpočtu mezního stavu dle dané normy). 

Nárůst celkového svislého zatížení (v nepříznivé orientaci - tj. dominuje zatížení sněhem) na 

střechu přechodem na novou normu EN je pouze o 6 % (viz tab. 5) a to pouze, bude-li využit 

pro stanovení kombinace vztah (6.10). Norma ČSN EN 1990 [1] doporučuje pro běžné 

návrhové situace stanovit extrémní hodnotu zatížení z dvojice kombinačních rovnic (6.10a 

a 6.10b), přičemž při tomto předpokladu vychází dokonce extrémní svislé zatížení určené dle 

původní normy ČSN (86) [4] vyšší o cca 3 % než zatížení stanovené dle EN normy (viz 

tab. 5).  

Sání větru se však při návrhu dle norem řady ČSN EN [3] zvýšilo oproti ČSN (86) [4] až 

o 50 % (viz tab. 5). V této souvislosti je třeba mít na paměti, že pokud by mělo dojít 

k výměně stávajícího střešního pláště za lehčí (např. trapézový plech), může dojít k převaze 

účinku sání větru nad stálým zatížením a tím i změně způsobu namáhání prutů střešní 

příhradoviny!  
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Tab. 5 – Hodnoty zatížení na střeše (hala v Mostě) 

Tab. 5 – Values of loads on the roof (hall in Most) 

 ČSN 73 0035 EN 1991 

Stálé zatížení střešním pláštěm  cca 0,50 kN.m
-2

 

Vlastní váha nosné konstrukce cca 0,36 kN.m
-2

 

Zatížení sněhem 

I. sněhová oblast 

so = 0,5 kN.m
-2

 

s = 1,0 

I. sněhová oblast 

sk = 0,7 kN.m
-2 

 = 0,8; Ce = Ct = 1,0 

Zatížení větrem 

III. větrová oblast 

wo = 0,45 kN.m
-2

 

terén typu A 

wwo kN.m
-2

 

II. větrová oblast 

vb,0 = 25 m.s
-1

, 

a kategorii terénu III 

qp = 0,7880 kN.m
-2


 Celkové síly na plochu střechy (charakteristické) 

Stálé zatížení střešním pláštěm  Gn = 1658,88 kN Gk = 1658,88 kN 

Vlastní váha nosné kce. Gn = 1194,39 kN Gk = 1194,39 kN 

Zatížení sněhem Sn = 1990,66 kN Sk = 1857,95 kN 

Zatížení větrem Wn = -638,82 kN Wk = -973,50 kN 

 
Výsledné síly z kombinací na celou plochu střechy 

(výpočtové) 

Kombinace 

nepříznivá Fd = 6257,31 kN  (a) Fd = 6638,85 kN  (6.10) 

příznivá Fd = 1737,48 kN   (a) Fd = 1393,02 kN   (6.10) 

nepříznivá  Fd = 5245,38 kN  (6.10a) 

příznivá  Fd = 1977,12 kN   (6.10a) 

nepříznivá  Fd = 6061,05 kN  (6.10b) 

příznivá  Fd = 1393,02 kN   (6.10b) 

maximum Fd = 6257,31 kN  (a) 
Fd = 6638,85 kN  (6.10) 

Fd = 6061,05 kN  (6.10b) 

minimum Fd = 1737,48 kN   (a) Fd = 1393,02 kN (6.10; 6.10b) 

Z výše uvedené tabulky je jasně patrný vliv nárůstu základního zatížení větrem (tj. nárůst 

velikosti základního dynamického tlaku větru), které nová norma zavádí. Přitom tolik 

diskutované zatížení sněhem je v tomto případě v charakteristické (normové) hodnotě vyšší 

v případě stanovení zatížení dle předchozí normy ČSN (86) [4]. 

4.2 Pavilon areálu BVV v Brně 

Nosná ocelová konstrukce zastřešení byla navržena a realizována v 70. letech minulého 

století, a to podle tehdy platných normativních předpisů (zatížení, návrh konstrukce, 

provedení). Proto je následující tabulka (tab. 6 uvádí srovnání zatížení dle ČSN (86) [4] 

a ČSN EN [3]) v tomto případě spíše demonstrativní a nevypovídá o skutečných hodnotách 

zatížení, na které byla střešní konstrukce navržena. Je však velmi dobrým vodítkem pro 
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úvahy, které je nutné provést při přepočtu lehké střešní konstrukce dle stávajících norem 

řady EN.  

Zastřešení pavilonu má osové půdorysné rozměry 108,0 x 46,5 m, horní úroveň střešní 

konstrukce se nachází 18,3 m nad terénem. Konstrukce zastřešení je podporována 8 vnitřními 

sloupy, které jsou v obou směrech osově vzdáleny 30,0 m. Samotná nosná střešní 

příhradovina je tvořena stavebnicovou soustavou z jednotlivých dílensky svařovaných 

jehlanů, které jsou tvořeny svařenými ocelovými trubkami různých dimenzí (orientačně viz 

obr. 2). 

 
Obr. 2 – Řez objektem pavilonu v Brně 

Fig. 2 – Section of exposition hall in Brno 

V následující tabulce (tab. 6) je opět proveden rozbor působícího zatížení dle v záhlaví 

tabulky uvedených normativních podkladů a finálně stanoveny návrhové (též 

i charakteristické) hodnoty výsledných působících sil ve svislé rovině (tj. výsledné svislé 

zatížení, které musí být uvažováno ve výpočtu mezního stavu dle dané normy). Oproti 

předchozímu modelovému příkladu je zatížení větrem rozděleno na směr kolmý a rovnoběžný 

s delší hranou střechy (objekt pavilonu má obdélníkový půdorys). 

Nárůst celkového svislého zatížení (v nepříznivé orientaci - tj. dominuje zatížení sněhem) 

na střechu přechodem na novou normu EN je při využití vztahu (6.10) až 25 % (viz tab. 6). 

Bude-li využit pro stanovení zatížení z kombinace extrém získaný ze vztahů (6.10a) a (6.10b), 

je tento rozdíl nižší a to cca 16 %. Stále se však jedná o podstatný nárůst účinku zatížení, jenž 

je třeba ve výpočtu uvažovat. Tento rozdíl je dominantně způsoben zvýšením zatížení sněhem 

v charakteristické hodnotě o téměř cca 33% (viz tab. 6, příslušný řádek). 

Účinky větru na posuzovanou konstrukci je třeba rozlišit do dvou směrů (jak je uvedeno 

výše). Ve směru kolmém na delší rozměr střešní roviny nedošlo téměř ke změně v hodnotě 

stanoveného zatížení. Sání větru se v tomto případě oproti původní ČSN [4] nezvýšilo (viz 

tab. 6). Ve směru podélném (tj. delším) je dokonce nová norma lehce "úspornější" než norma 

předchozí. 
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Tab. 6 – Hodnoty zatížení na střeše (pavilon v Brně) 

Tab. 6 – Values of loads on the roof (exposition hall in Brno) 

 ČSN 73 0035 EN 1991 

Stálé zatížení střešním pláštěm  cca 0,5 kN.m
-2

 

Vlastní váha nosné kce. cca 0,36 kN.m
-2

 

Zatížení sněhem 

I. sněhová oblast 

so = 0,5 kN.m
-2

 

s = 1,0 

II. sněhová oblast 

sk = 1,0 kN.m
-2 

 = 0,8; Ce = Ct = 1,0 

Zatížení větrem 

IV. větrová oblast 

wo = 0,55 kN.m
-2

 

terén typu A 

wwo0,644 kN.m
-2

 

II. větrová oblast 

vb,0 = 25 m.s
-1

, 

a kategorii terénu III 

qp = 0,827 kN.m
-2


 Celkové síly na plochu střechy (charakteristické) 

Stálé zatížení střešním pláštěm  Gn = 2511,00 kN Gk = 2511,00 kN 

Vlastní váha nosné kce. Gn = 1807,92 kN Gk = 1807,92 kN 

Zatížení sněhem Sn = 3013,20 kN Sk = 4017,60 kN 

Zatížení větrem 
kolmo Wn = -1423,03 kN Wk = -1522,94 kN 

podél Wn = -1705,50 kN Wk = -1061,60 kN 

 Výsledné síly z kombinací na celou plochu střechy (výpočtové) 

Kombinace 

nepříznivá Fd = 9471,49 kN  (a) Fd = 11858,94 kN  (6.10) 

příznivá kolmo Fd = 2037,09 kN   (a) Fd = 2034,51 kN   (6.10) 

příznivá podél Fd = 1669,88 kN   (a) Fd = 2726,52 kN   (6.10) 

nepříznivá  Fd = 8843,74 kN  (6.10a) 

příznivá kolmo  Fd = 2948,27 kN   (6.10a) 

příznivá podél  Fd = 3363,48 kN   (6.10a) 

nepříznivá  Fd = 10982,36 kN  (6.10b) 

příznivá kolmo  Fd = 2034,51 kN   (6.10b) 

příznivá podél  Fd = 2726,52 kN   (6.10b) 

maximum Fd = 9471,49 kN  (a) 
Fd = 11858,94 kN  (6.10) 

Fd = 10982,36 kN  (6.10b) 

minimum Fd = 1669,88 kN   (a) Fd = 2034,51 kN (6.10; 6.10b) 

5 ZÁVĚR 

S ohledem na nově platné evropské normy a v nich uvedené zvýšené hodnoty klimatických 

zatížení (sníh, vítr) oproti normám platným v období návrhu konstrukce je vysoce 

pravděpodobné, že tyto konstrukce již nebudou (v případě provedení statického přepočtu) 

splňovat v současnosti definované nároky na spolehlivost, které definuje základní norma ČSN 

EN 1990 a podrobněji specifikují příslušné oborové normy. 
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Základní problémy spojené s přepočtem střešních konstrukcí jsou následující: 

a)  V případě, že se do střešní konstrukce zasáhne
99

, je nutno provést přepočet dle v současné 

době platných norem.  

 S ohledem na různé normy platné v čase vzniku konstrukce je více než pravděpodobné, že 

ve většině případů jsou zatížení určená dle v současnosti platných norem vyšší a rovněž 

součinitele zatížení jsou odlišné a vedoucí k vyšší bezpečnosti stavby (v běžném případě 

předpokládané životnosti stavby 50 let). Odlišné jsou i součinitele kombinace zatížení pro 

proměnná zatížení. Po provedení statického přepočtu stávající konstrukce téměř vždy 

dochází k situaci, kdy přepočtem stanovená svislá zatížení (sníh, další užitné zatížení 

apod.), která konstrukce střechy spolehlivě přenese, jsou nižší, než předpokládal původní 

návrh v době vzniku konstrukce. Navíc, dojde-li ke snížení zatížení stálého
100

, může při 

přepočtu konstrukce dojít na části střechy k opačnému namáhání (převládne sání větru) než 

bylo předpokládáno u původní konstrukce. Toto je vždy nutno rovněž detailně prověřit 

statickým výpočtem. 

b)  Pokud by do střechy nebylo zasahováno (ať z hlediska konstrukčních úprav, změny 

využití, sanační práce apod.), střešní konstrukci by nebylo nutno přeposuzovat na účinky 

zatížení dle platných norem. Tudíž by nebylo nutno používat nynější, přísnější normy. 

Zřejmě by pouze postačovalo - z důvodů bezpečného provozu konstrukce - stanovit 

kritickou úroveň (hodnotu) zatížení sněhem, jejíž překročení by nebylo možno připustit. Po 

dosažení této limitní úrovně by se muselo provést odklizení sněhu z kritických míst střešní 

konstrukce. Tato možnost (projev definované kritické hodnoty zatížení na průhybu, 

respektive napjatosti, konstrukce) by měla být sledována monitorovacím zařízením. 

Z výše uvedených konkrétních příkladů a získaných hodnot je jasně patrné, jak individuálně 

se může změna norem na dané konstrukci projevit a že nelze obdržené závěry paušalizovat 

a je naopak vždy nutno ke každé konstrukci přistupovat individuálně s přihlédnutím k danému 

konstrukčnímu typu, lokalitě (především), historii stavby, působícím specifickým 

zatížením atd. 

U každé konstrukce je třeba provést pečlivý stavebně technický průzkum, který je schopen 

odhalit případné vady a poruchy stávající konstrukce zastřešení a upozornit na neshody 

skutečného provedení s původním projektem (jedná se o velmi častou skutečnost).  

Je třeba též věnovat pečlivou pozornost styčníkům (přípojům) jednotlivých částí střešní 

konstrukce, jedná se povětšinou o nejslabší článek celého nosného systému zastřešení. 

Především u velkorozponových střešních systémů s prostorovou příhradovou střešní deskou, 

kde jsou často přípoje jednotlivých dílců řešeny pomocí šroubovaných talířových styků, je 

třeba této problematice věnovat zvýšenou pozornost. 

Potenciálně velmi nebezpečné mohou být stavy, kdy vlivem zvýšeného zatížení od sání větru, 

které dle nových norem řady EN nastává, dochází k převážení účinku větru nad účinky 

stálých zatížení a konstrukce je tak vystavena zcela obrácenému působení vnitřních sil (pruty, 

převážně velmi štíhlé, navržené jako tažené najednou musí odolávat tlakovým silám). 

                                                 

99
  Zásahem se myslí i změna velikosti zatížení působícího na střechu (a to z hlediska velikosti, nebo 

i působiště), případně i stavební úpravy spojené s úpravou střešního pláště.  

100
  Jedná se především o snížení hmotnosti střešního pláště. 
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Aplikací vhodného monitorovacího sytému je možno účinně zabránit havárii konstrukce, kdy 

je pak sanace/zesílení porušené střešní konstrukce nerealizovatelná a konstrukce musí být 

bezpodmínečně snesena a nahrazena novou konstrukcí. Lze tímto způsobem i účinně snížit 

potřebné náklady na případné zesílení stávající střešní konstrukce z důvodu nedostatečné 

únosnosti (především díky zatížení sněhem), kdy vhodný návrh monitorovacího systému je 

zpravidla jednodušší než nákladný a zdlouhavý proces zesílení. 
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ZVLÁŠTNÍ VLIVY PŮSOBÍCÍ NA CENU NEMOVITOSTÍ 

SPECIAL INFLUENCES AFFECTING THE PRICE OF REAL ESTATE.   

Vladimír Kulil
101

 

ABSTRAKT: 

Předmětem příspěvku je návrh způsobu ocenění zvláštních vlivů, které působí na cenu 

nemovitostí. Jedná se o návrh postupů pro praktické oceňování tohoto nehmotného majetku a 

jsou navrženy jeho definice. Zvláštními vlivy jsou zejména jméno, historická hodnota, design, 

kvalita dispozice, aspekty bezpečnosti, dostupnosti, přítomnosti konfliktních skupin 

obyvatelstva v nemovitosti nebo blízkém okolí a poloha. Hodnotu zvláštních vlivů lze 

vypočítat jako rozdíl mezi hodnotou obvyklou a věcnou hodnotou majetku bez koeficientů 

prodejnosti.  

ABSTRACT: 

The subject matter of this thesis is a proposal for a method of valuation of special effects that 

may have impact on real estate prices. It deals with proposed procedures for valuation of 

intangible assets, and definitions of such property. Special effects are in 

particular name, historical value, design, quality of layout, security aspects, accessibility, 

conflictful groups of inhabitants in or near the property, and location. The value of 

special effects can be calculated as the difference between usual value and the material value 

of such property without coefficients of merchantability. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Zvláštní vlivy, ceny nemovitostí, nehmotný majetek, goodwill, badwill, koeficienty prodejnosti. 

KEYWORDS: 

Special effects, the price of real estates, intangible assets, goodwill, badwill, coefficients of 

merchantability. 

1 ÚVOD 

Na cenu majetku movitých věcí, nemovitostí a podniků působí mimo běžných hmotných 

okolností zvláštní vlivy. Tyto vlivy zahrnují i tzv. genius loci (duch místa), nemají hmotnou 

podstatu a mohou mít podstatný či rozhodující vliv na cenu tohoto majetku. 

U oceňování by měla být k dispozici jednoznačná metodika pro možnost rozčlenění každého 

majetku na část hmotnou a na zbývající část nehmotnou. Zatím nebyla jednoznačně 

stanovena. 

2 PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU PROBLEMATIKY 

2.2 Terminologie 

Definice dále uvedených pojmů vycházejí ze zákonných předpisů a zvyklostí ve věci evaluace 

v České republice a ve světě. Terminologie včetně definice ceny obvyklé (taktéž cena obecná, 

                                                 
101
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hodnota tržní) a ceny zjištěné (taktéž cena administrativní či úřední), která je definována 

platným cenovým předpisem, se odvozuje z definic uvedených zejména v zákoně o oceňování 

majetku č. 151/1997 Sb. [7] a v zákoně o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění [8]. 

2.2 Zvláštní vlivy 

Zvláštní vlivy, které působí na cenu nemovitostí, lze definovat jako vlivy nehmotného 

charakteru, které tvoří reziduum mezi cenou obvyklou (tržní hodnotou nemovitosti) a cenou 

časovou nemovitosti. Pokud je rozdíl kladný, jedná se o goodwill, v záporném případě je to 

badwill. Jiný nehmotný majetek se u nemovitostí nevyskytuje. 

Nehmotný majetek typu goodwill a badwill se podle své povahy dělí na nehmotný majetek s 

hmotným nosičem (například budova s hmotnou podstatou obsahuje architektonickou kvalitu 

– nadhodnotu nehmotného charakteru) a na nehmotný majetek bez hmotného nosiče 

(například dobrá pověst budovy, ve které žila význačná osobnost). 

2.3 Současný stav poznání problematiky 

Existuje shoda ve způsobu ocenění hmotné části majetku. Nejednotnost a zásadní nejasnosti 

lze nalézt u nehmotného majetku a zejména u položky majetku typu dobrého jména 

(goodwill). A právě tento nehmotný majetek se vyskytuje u nemovitostí, jedná se o zkoumané 

zvláštní vlivy. 

V německých a anglosaských zemích je ponechán výčet zvláštních nehmotných vlivů na 

znalci, který si tyto sám definuje a oceňuje [1, s. 498 - 542]. Ve Velké Británii je základním 

dokumentem pro oceňování tzv. Red Book (RICS), kde je postup obdobný. Prošetřen byl 

systém oceňování nehmotných vlivů ve státech USA, Kanada, Hong Kong, Japonsko, Čína, 

Polsko, Rusko a v západní Evropě [3, s. 130 - 361].  Situace v těchto oblastech je podobná, 

oceňování nehmotných vlivů není stanoveno konkrétním výčtem položek a není předepsán 

konkrétní jednoznačný postup. 

Na Slovensku jsou nehmotné vlivy součástí slovenského cenového předpisu [6] v oblasti 

metod polohové diferenciace. Je definováno až 21 faktorů nehmotných vlivů vůči stavbám a 

až 22 faktorů vůči pozemkům. 

V České republice je zavedený systém oceňování nehmotných vlivů podle cenového předpisu 

pro určení ceny zjištěné [7]. Jedná se o kvalitní propracovaný systém, který je zásadní oporou 

pro oceňování v ČR i pro cenu obvyklou [1, s. 585, s. 145-163]. Systém se od roku 1997 

postupně vyvíjí a dopracovává s cílem přiblížit ceny zjištěné v maximální míře cenám 

obvyklým. 

U nemovitostí se tedy v současné době při oceňování nehmotného majetku dílčím způsobem 

zohledňují zvláštní nehmotné vlivy, avšak neuceleně a bez vzájemného provázání mezi 

metodami nákladovou, výnosovou a porovnávací. 

Pozemky jsou běžnou součástí podniků a nemovitostí a bez vyřešení metodiky pro pozemky 

nelze rozčlenit majetek na uvedené kategorie. Rozdělení majetku na hmotnou a nehmotnou 

část není v dostupné literatuře a v metodikách dořešeno celosvětově.  

Dále navržené postupy doplňují podrobněji postupy k výpočtu zvláštních nehmotných vlivů 

pro oceňování majetku. Umožní rozčlenění ceny na hmotnou a nehmotnou část pro výpočet 

podle českého cenového předpisu a také pro cenu obvyklou v České republice i v zahraničí. 
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2.4 Historické souvislosti 

Nehmotný majetek typu goodwill je obchodován už po staletí. Obsah pojmu goodwill je 

zaznamenán v literatuře již od roku 1571 v Anglii, pojmenován byl původně jako good will 

[4, s. 76-77]. Z volného překladu tohoto pojmu jako „dobře v budoucnu“ vyplývá jeho 

nadčasovost, kdy předmětem ocenění zejména podle výnosové hodnoty je kapitalizace 

budoucích příjmů z tohoto nehmotného majetku. 

Od roku 1990 jsou k dispozici zejména metodiky pro ocenění know-how, průmyslových práv, 

výhodných smluv a ochranných známek [2, s. 393-411]. Hodnota dobré pověsti a ostatních 

zvláštních vlivů není dodnes dořešena. Historické metodiky před rokem 1900 není nutno 

prošetřovat, lze je chápat jako vývojové, jejichž zásady byly použity pro oceňování obvyklou 

(dříve nazývanou jako obecnou) cenou v letech 1900 – 1948. V období 1949 – 1989 nebyl 

tento majetek v bývalém socialistickém Československu v obvyklé ceně běžně oceňován a 

není tak k dispozici ani příslušná objektivní metodika z této doby. 

Oceňovací metodiky majetku z období 1900 – 1948 jsou pro tvorbu současných metodik 

mimořádně cenné. Dřívější metodiky znamenají pro znalce a odhadce propojení s historickým 

teoretickým vývojem, který překlenuje násilné přerušení návazností za období let 1948 - 

1989. Období oceňování z let 1918 - 1948 zahrnuje pro území Československé republiky 

Odhadní řád [5, s. 151-162], vládní nařízení o zákazu zvyšování cen č. 175 z roku 1939 (tzv. 

stopceny) [1, s. 441 - 450] a dále pro Evropu mezinárodně uznávané metodiky oceňování 

veškerého majetku pro účely válečných reparací, které se nacházejí v archívech ústředních 

úřadů státní správy, např. na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. 

Při oceňování nehmotného majetku se již tehdy zohledňovaly zvláštní nehmotné vlivy. Jsou 

tak k dispozici velmi podrobné, překvapivě sofistikované a dodnes vysoce inspirativní 

metodické postupy. 

3  NÁVRH ŘEŠENÍ S UVEDENÍM NOVÝCH POZNATKŮ 

3.1 Obsah zvláštních vlivů 

Pro další šetření je potřebné upřesnit, co je předmětem majetku goodwill a badwill. Podle 

autora a dostupné literatury lze započítat pojmově pouze hodnotu nehmotných výhod či 

nevýhod plynoucích z hodnoty majetku a z toho vyplývající dobré či špatné pověsti podniku 

nebo nemovitosti ve smyslu § 24 odst. 4 zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.  

Podle Mezinárodních oceňovacích standardů IVS [10, s. 417-418] je goodwill či badwill v 

obvyklé ceně rozdílem mezi obvyklou cenou majetku a součtem ocenění jednotlivých 

nákladových položek majetku. U nemovitostí je nákladovou položkou pouze cena časová. 

3.2 Způsob ocenění zvláštních vlivů 

Pro ocenění goodwillu a badwillu u nemovitostí se provede ocenění metodou porovnávací, 

výnosovou a nákladovou. Cena bude u každé použité metody upravena o přímé zvláštní vlivy, 

to znamená dobré nebo špatné pověsti a dalších obdobných vlivů, což ovlivní výši obvyklé 

ceny. 

Na základě těchto podkladů se odhadne cena obvyklá. Soupis navržených skupin vlivů je 

uveden v tabulce č. 1. 

Výše goodwillu (GW) či badwillu (BW) bude rozdílem ceny obvyklé CO a ceny časové CČ 

podle vztahu: 
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GW (BW) = CO – CČ.     (1) 

Obvyklá cena CO se zjistí vynásobením časové ceny CČ (reprodukční cena snížená o 

opotřebení, jinak věcná hodnota) koeficientem prodejnosti KP podle vztahu: 

CO = CČ × KP,      (2) 

platí, že KP = CO / CČ.     (3) 

Koeficient prodejnosti KP je definován jako poměr mezi průměrnými skutečně dosaženými 

prodejními cenami a průměrnými časovými cenami věcí srovnatelného typu v rozhodné době 

a v rozhodném místě. Jestliže započítáme do výpočtu koeficient prodejnosti, ohodnotíme tím 

ve skutečnosti přímo výši zvláštních vlivů, tedy nehmotného majetku (goodwill či badwill), 

jelikož v časové ceně máme veškeré hmotné součásti majetků započítány v úplném rozsahu. 

Z uvedeného vyplývá, že výše stanoveného koeficientu prodejnosti KP přímo definuje výši 

goodwillu (badwillu), tedy míru nehmotného majetku. Toto pravidlo platí pro veškeré 

majetky nemovité, movité, pro podniky i pro majetek veřejných korporací. Goodwill je 

rozdílem ceny výnosové a ceny časové pouze v tom případě, že cena výnosová je rovna ceně 

obvyklé. 

Konečné hodnocení zvláštních vlivů bude provedeno součtem srážek a přirážek s průkazným 

zdůvodněním. Započítat lze jen vlivy s reálně odůvodnitelným dopadem na cenu nemovitosti. 

Sazby procentních přirážek a srážek u stanovených sto položek navržených zvláštních vlivů je 

nutno zvažovat jak z hlediska nákladového, tak zejména z hlediska výše tržní hodnoty - 

obvyklé ceny, tedy vliv na prodejnost konkrétní nemovitosti v reálném čase a místě, a to na 

základě odpovědného, odborného odhadu znalce a citlivého etického přístupu včetně principu 

opatrnosti. 

Hmotnou složku majetku u pozemků lze definovat jako stav pozemku bez technických úprav 

člověkem pouze jako základní oporu pro jeho činnosti. Je to pouze vegetační vrstva - půda 

pro trvalé porosty, která podléhá ochraně a omezení pro využívání ze strany státu. Vlastník 

může pozemky pouze užívat, nejedná se o plnohodnotné vlastnictví věci [1, s. 387 - 388]. 

Hmotná část ceny pozemku má pak zanedbatelnou cenu, jelikož s ní nelze běžně obchodovat. 

Podle horního zákona [9, §2] není nerostné bohatství součástí pozemku a tedy ani jeho ceny. 

Pozemky bez vegetační vrstvy nemají hmotnou součást. Například holou skálu jako 

vyhrazený nerost lze odtěžit, pozemek zůstává, pouze se změní jeho tvar a nadmořská výška. 

Pozemek nelze reprodukovat, nemá opotřebení, a tudíž nemá ani věcnou hodnotu – časovou 

cenu. Toto platí celosvětově. Pozemek obsahuje v ceně pouze nehmotný goodwill. 

Nehmotnou složku ceny pozemku tvoří jak vliv zásahů člověka, to znamená jakékoliv 

zhodnocení či znehodnocení, tak jeho náhled na pozemek z hlediska výhodnosti pro konkrétní 

užití. 

3.3 Návrh doplnění metodiky pro ocenění vlivů pro nemovitosti cenou zjištěnou 

Koeficient prodejnosti Kp u zjištěných cen podle českého cenového předpisu [7] v současné 

době zohledňuje goodwill či badwill hlavně s ohledem na polohu. U metody nákladové je pro 

stavby uveden 1 vliv pro vlastní nemovitost a 4 vlivy okolí. Například chybí vliv záplav. U 

pozemků je uvedeno 30 vlivů. U porovnávací metodiky je to až 35 vlivů, u výnosové metody 

10 zvláštních vlivů. Je umožněno, aby znalec ocenil i jiné vlivy nevyjmenované. 
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Jeví se jako prospěšné a pro výpočet přesnější užití komplexnějšího výčtu zvláštních vlivů pro 

všechny typy a metody oceňování. Všechny vlivy nelze předem obsáhnout, autor navrhuje sto 

vlivů v deseti skupinách s užitím pro stavby i pozemky. 

3.4 Nákladové ocenění s koeficientem prodejnosti CNKP 

Bude oceněno standardními nákladovými metodami a s pomocí odhadnutého základního 

průměrného koeficientu prodejnosti Kp v místě podle průzkumu trhu. Uvedený základní 

koeficient prodejnosti bude stanoven pro etalon průměru kvality nehmotného majetku v 

daném místě a čase. Odhadnutý základní Kp bude zahrnovat taktéž vliv polohy. Pro 

nemovitosti v České republice lze využít jako průměrného etalonu i aktuální koeficienty 

prodejnosti Kp podle ceny zjištěné podle cenového předpisu. 

Základní Kp bude podle následujících položek zvláštních vlivů upraven o příslušné odhadnuté 

procentní body. Použití výsledného celkového KP po zahrnutí zvláštních vlivů bude náležitě 

zdůvodněno. Rozpětí v procentech jsou pouze doporučená, byla stanovena odborným 

odhadem a s ohledem na stanovená rozpětí podle současných i dřívějších cenových předpisů 

platných v ČR od roku 1997 [7]. Sazby je nutno uplatňovat citlivě s principem opatrnosti v 

závislosti na skutečné poptávce trhu. Doporučené sazby platí jednotně pro celý oceňovaný 

soubor staveb a pozemků. 

Navržený soupis zvláštních vlivů a doporučené rozpětí úpravy výše KP oproti průměrné 

kvalitě: 

                                                           CNKP = CČ × KP,                                                4) 

                                         









 



0101
10

1

, KPi%KpKP
i                                          (5) 

Pokud administrativní koeficient prodejnosti Kp [7] není stanoven nebo neodpovídá průměrné 

tržní ceně v místě, pak se stanoví odborným odhadem. 

Cena majetku vždy zahrnuje části hmotnou a nehmotnou. Vnější svět je složený podle filosofa 

René Descartese ze dvou substancí, z ducha (myšlení) a hmoty. Pak také platí teze, že co 

neprojde myslí člověka, to pro něj neexistuje a nemá pro něj hodnotu ani cenu. 

Tab. 1: Soupis skupin a položek zvláštních vlivů 

Vliv číslo 

 

Zvláštní cenové vlivy nehmotné úpravou Kp za 

položku s podrobným rozpisem 

Doporučené 

rozpětí % 

1. Výhodnost polohy v místě oproti průměru lokality 

 

1. kvalita lokality – poloha, 

2. kvalita okolní občanské vybavenosti a 

infrastruktury, 

3. situace pro obchod, 

4. situace pro zdravotnictví, 

5. situace pro kulturu, 

(-10% až 

+10%) 
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6. možnosti pro sport, 

7. možnosti vzdělávání, 

8. kvalita okolní krajiny, 

9. klimatické podmínky, místa s mimořádně 

chladným prostředím a větrné oblasti, 

10. suché oblasti, prašná území, kvalita životního 

prostředí, 

11. oslunění, mimořádné zastínění, 

12. úrodnost krajiny a pozemku, 

13. rekreační možnosti, turistický a cizinecký 

ruch, 

14. pracovní příležitosti, 

15. stavební uzávěra a obdobná omezení, 

16. CHKO, lázně, národní parky a chráněná 

přírodní místa, 

17. ochranná pásma chráněných území, 

přírodních výtvorů, památek, silnic, drah, 

vojenských újezdů, rybářských ploch, ploch 

letišť a nerostných surovin, 

18. možnosti napojení na inženýrské sítě, 

19. ochranná pásma inženýrský sítí. 

2. Jméno nemovitosti, prestižnost, dominantnost 

 

20. dobrá pověst nemovitosti z hlediska historie 

užívání a provozu, jméno budovy, vily, 

21. zavedené jméno oblasti či regionu ve vztahu 

k oceňovanému majetku, 

22. vliv dominance pro místo a okolí, 

23. zda v objektu působí či působila významná 

osobnost,  instituce nebo společnost, 

24. skutečnost, že byl v nemovitosti spáchán 

závažný zločin, o kterém je povědomí v okolí, 

25. vliv nabídky a poptávky trhu po 

nemovitostech předmětného druhu, 

konkurence, 

26. vliv dezinformací a cenových bublin. 

 

(-10% až 

+10%) 
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3. Historická hodnota, náklady památkové ochrany 

 

27. historická hodnota prvků staveb, 

28. historická hodnota trvalých porostů, 

29. vliv historie na vlastní nemovitost, 

30. vliv okolních historických staveb na 

oceňovanou nemovitost, 

31. území s památkovou ochranou, 

32. náklady spojené se stavebně-historickým a s 

archeologickým výzkumem, 

33. vliv z hlediska vícenákladů na údržbu 

historických prvků a na budoucí provoz, 

34. vliv z hlediska delší doby provádění 

stavebních a restaurátorských prací 

chráněných staveb. 

(-10% až 

+10%) 

4. Architektonické ztvárnění, kvalita dispozice, výhled 

 

35. hodnota architektonického ztvárnění, 

36. vliv urbanismu, 

37. umělecká hodnota, 

38. jméno - proslulost autora projektu staveb a 

pozemkových úprav či jméno stavitele, 

39. nedefinovatelná, či nevhodná kombinace 

různých architektonických stylů, 

40. morální a energetická zastaralost staveb, 

41. technické řešení a dispoziční ve vztahu 

k výnosnosti nemovitosti, typové projekty, 

42. vhodnost umístění provozů v nemovitosti, 

43. komplikovanost změn dispozice, 

44. vliv umístění podle podlaží 

vůči předmětnému užívání, 

45. intenzita využívání a provozu (počet 

provozních či obytných jednotek),  

46. kvalita zázemí v nemovitosti pro její užívání, 

doprovodné stavby jako příslušenství, 

47. vliv konfigurace terénu na účel užití, 

(-10% až 

+10%) 
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48. velikost a tvar pozemku, 

49. výhodnost druhu parcely (například rohové), 

50. výhled, 

51. orientace ke světovým stranám. 

5. Bezpečnost, soukromí uživatelů, konfliktní 

obyvatelstvo v okolí 

 

52. zajištění bezpečnosti a soukromí uživatelů, 

omezení výhledu do nemovitosti, 

53. kvalita řešení a dispozice staveb, pozemků a 

trvalých porostů z hlediska bezpečnosti, 

54. zajištění utajení výrobních provozů, 

55. kvalita ochrany uživatelů ze strany útoků 

osob a terorismu, 

56. přítomnost konfliktního obyvatelstva v 

nemovitosti, 

57. přítomnost konfliktního obyvatelstva 

v blízkém okolí. 

(-70% až 

+10%) 

6. Nebezpečí záplav, sesuvů, poškození od dopravy, 

pachy, čistota ovzduší 

 

58. nebezpečí záplav, sesuvů půdy, skalních 

sesuvů, otřesů, 

59. nebezpečí pádu stromů, 

60. nebezpečí pádu staveb, 

61. nebezpečí poškození nárazem od dopravních 

prostředků, 

62. znečištění ovzduší, imisní zatížení, pachy, 

63. prach a hluk z průmyslových a zemědělských 

zdrojů, 

64. zdravotně závadná území například 

s výskytem encefalitidy, zamořená území. 

(-10% až 

+10%) 

7. Nebezpečné řešení dispozice staveb a závadné 

materiály, radon 

 

65. nebezpečné prostředí v nemovitosti, 

nebezpečné detaily jako potenciální zdroje 

(-10% až 0%) 
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úrazů, 

66. nedodržení norem pro výstavbu a provoz, 

chybějící technické a požární revize, 

67. riziko snížení únosnosti podloží dle účelu 

užití, 

68. rizika s ohledem na poddolovaná území, 

69. rizika s ohledem na zamokření, na vysokou 

hladinu spodní vody, 

70. záplavová oblast, 

71. rizika a nejistoty z přítomnosti radonu, 

72. rizika a nejistoty z ekologického znečištění 

pozemků a staveb, 

73. rizika a nejistoty z přítomnosti zdravotně 

závadných materiálů staveb (například azbest, 

formaldehyd). 

8. Dopravní dostupnost s ohledem na etalon průměru 

v blízkém 

okolí 

 

74. dopravní infrastruktura v místě, 

75. dopravní dostupnost z hlediska příjezdů 

k nemovitosti pro osobní či nákladní dopravu, 

76. možnosti parkování, 

77. kvalita hromadné dopravy. 

(-10% až 

+10%) 

9. Vliv řadové zástavby, dům uvnitř řady nebo 

koncový 

 

78. vliv u komerčních nemovitostí, 

79. vliv u rezidenčních nemovitostí. 

(-10% až 0%) 

10. Cenová perspektiva nemovitosti a ostatní zvláštní 

vlivy 

 

80. rozvojové možnosti nemovitosti, možnost 

přístaveb, modernizace, 

81. cenová perspektiva ve vztahu k chystaným 

změnám v okolí, synergie, 

82. makroekonomická situace ve státě a 

(-70% až 

+10%) 
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perspektiva ve vztahu k segmentu ocenění, 

83. dotační a daňová politika státu ve vztahu 

k segmentu ocenění, 

84. nejasné vlastnické vztahy a jiná právní 

omezení, právní audit, 

85. stavba na cizím pozemku, přistup po 

neveřejném cizím pozemku, 

86. podílové spoluvlastnictví například u 

bytových domů, 

87. velký počet vlastníků,  

88. družstevní vlastnictví z hlediska poptávky, 

89. vliv existence stavby na cenu pozemku a na 

cenu jiných staveb, 

90. práva výstavby pro nadzemní i podzemní část 

nemovitosti, včetně vodních nádrží, 

91. práva využití podzemí, 

92. vliv územních rozhodnutí, rozhodnutí o 

využití území, 

93. vliv demoličního výměru na cenu, 

94. vliv z hlediska atypických nemovitostí, 

podzemních staveb, 

95. práva těžby, právo čerpat vodu, 

96. možnosti lodní plavby, 

97. možnost využití vodní energie, 

98. rybářství, myslivost, možnost zřízení honitby, 

99. vliv módy, 

100. ostatní zvláštní nehmotné vlivy podle názoru 

znalce ovlivňující výnosnost a prodejnost. 

 

3.5 Výnosová hodnota VH 

U výnosového ocenění bude provedeno ocenění goodwillu (badwillu) přiměřenou úpravou 

míry kapitalizace pomocí adekvátní srážky či přirážky oproti průměrnému etalonu kvality 

nemovitosti. Navrhuje se totožná korekce součtu vlivů podle nákladové metody, jelikož 

standardní míra kapitalizace, která je vázána na hmotnou složku majetku, by měla být 

upravena pouze o aspekty nehmotného majetku, a to zejména vůči aspektu rizikovosti 

majetku do budoucna. 

Míra kapitalizace P stanovená pro výpočet výnosové hodnoty bude upravena o totožnou 

procentní sazbu podle cenových vlivů (úprava rizikové přirážky) oproti nemovitosti 

standardního charakteru s průměrnou mírou kapitalizace k a průměrnou výší rizika 
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výnosnosti. Výnosová hodnota obecně při výpočtu podle vzorce pro věčnou rentu je podílem 

čistého ročního výnosu ČV a míry kapitalizace P v procentech: 

VH = ČV / P%,     (6) 

      







 



KPi%,%k%P
i

10

1

100 .                                                  

(7) 

3.6 Porovnávací hodnota PH 

V případě porovnávacího ocenění bude provedeno ocenění pomocí porovnání opět vůči 

průměrnému etalonu nemovitostí ve vztahu ke goodwillu (badwillu). O sazbu ± ∑KPi bude 

upravena porovnávací hodnota PH oproti průměru porovnávací hodnoty nemovitostí Ph bez 

těchto zvláštních vlivů. Použití indexů porovnání je nutno náležitě zdůvodnit. 

Budou použity totožné vlivy a sazby jednotlivých skupin položek č. 1 až č. 10 k porovnání 

s nemovitostmi srovnávanými. Lze použít i přímé porovnání vůči jiným nemovitostem 

z ohledu na existující zvláštní vlivy, pokud budou k dispozici zdroje k porovnání přiměřené 

kvality: 

   








 



0101
10

1

, KPi%PhPH
i                  (8) 

3.7 Obvyklá cena 

Podle nákladového, výnosového a porovnávacího ocenění uvedených předcházejících bodů 

bude proveden odhad ceny obvyklé. Výše ceny zvláštních vlivů - goodwillu či badwillu bude 

rozdílem obvyklé hodnoty majetku a ceny nákladové bez KP (časová cena CČ). 

Výše újmy v souvislosti s věcným břemenem bude spočítána standardně například výnosovou 

metodou a odečtena od obvyklé hodnoty nemovitosti. Maximální srážka není stanovena. 

4 APLIKACE METOD – PŘÍKLAD VÝPOČTU PRO HOTEL 

HOFFMANN KLADNO 

 

Obr. 1: Hotel Hoffman. 

Fig. 1 –Hoffman Hotel. 
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Hotel Hoffmann v Kladně je po generální opravě a vestavbě podkroví v letech 1998 – 1999 ve 

výborném technickém stavu, celkové řešení a vybavení je luxusní a stylové. Původní budova 

je z roku 1905, přístavby jsou z let 1928 a 1941. Je to zděný čtyřpodlažní historický secesní 

hotelový dům od světoznámého uznávaného vídeňského architekta Josefa Hoffmanna (1870 - 

1956) podle návrhu z roku 1903. Autor je spoluzakladatel architektonického stylu vídeňské 

secese. Nemovitost je zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Pozemky 

jsou bez závad s novou zahradní restaurací a malým parkem. Je zajištěna bezpečnost a 

soukromí, nadstandardní architektonická a historická hodnota. 

Goodwill lze vyjádřit pro nákladovou metodu zvýšením koeficientu prodejnosti KP o 18% 

podle sazeb v následující tabulce č. 2 oproti průměru v lokalitě. U výnosového ocenění se 

zvýší výnosová hodnota pomocí snížení míry kapitalizace o 18 % oproti běžným hotelům bez 

uvedeného goodwillu Z výše uvedených metod a podle porovnávací metody, která bude 

zahrnovat přirážku o 18% vůči průměrným nemovitostem standardním, bude stanovena cena 

obvyklá. Goodwill nemovitosti bude rozdílem mezi cenou obvyklou a nákladovou cenou bez 

KP (CČ). 

 

Obr. 2: Hotel Hoffmann – interiér. 

Fig. 2 –Hoffman Hotel – interior. 

 

Tab. 2: Odhad ceny zvláštních nehmotných vlivů 

Číslo 

vlivu 

A. Cenové vlivy nehmotné úpravou 

Kp za položku 

Doporučené rozpětí 

% 

 Odhad 

% 

1. Výhodnost polohy  (-10% až +10%) 1 

2. 

Jméno nemovitosti, prestižnost, 

dominantnost (-10% až +10%) 4 

3. 

Historická hodnota, náklady památkové 

ochrany (-10% až +10%) 4 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 414 

4. 

Architektonické ztvárnění, kvalita 

dispozice, výhled (-10% až +10%) 5 

5. 

Bezpečnost, soukromí uživatelů, 

konfliktní obyvatelstvo v okolí (-70% až +10%) 2 

6. 

Nebezpečí záplav, sesuvů, poškození 

od dopravy, pachy, čistota ovzduší (-25% až 0%) 0 

7. 

Nebezpečné řešení dispozice staveb a 

závadné materiály, radon (-10% až 0%) 0 

8. 

Dopravní dostupnost s ohledem na 

etalon průměru v blízkém okolí (-10% až +10%) 1 

9. 

Vliv řadové zástavby, dům uvnitř řady 

nebo koncový (-10% až 0%) 0 

10. 

Cenová perspektiva nemovitosti a 

ostatní vlivy (-10% až +10%) 1 

 Celkem   +18% 

 

5 ZÁVĚR 

Nemovitosti mají pouze dvě součásti obvyklé ceny. Je to hmotná cena časová upravená o 

zvláštní vlivy, což je nehmotný majetek charakteru goodwill při kladném vlivu a badwill při 

záporném vlivu. Pokud bude v ocenění použit koeficient prodejnosti, pak tento bude přímo 

kvantifikovat výši nehmotného majetku. Byly navrženy kontrolovatelné postupy pro 

oceňování tohoto nehmotného majetku. 

Goodwill nebo badwill jako souhrn zvláštních nehmotných vlivů v ceně obvyklé se vypočítá 

jako rozdíl mezi obvyklou hodnotou majetku a jeho časovou cenou. Toto pravidlo platí 

všeobecně pro majetek movitý, nemovitý a podniky. 

Hmotnou část pozemku lze definovat jen jako oporu, jako zemský povrch bez úprav a bez 

právních úkonů učiněných člověkem. Pozemky nemají v běžných případech hmotnou část 

ceny, jen nehmotný goodwill. Nehmotnou část ceny pozemku představují všechna práva a 

činnosti, které souvisejí s lidskou činností na pozemku včetně výstavby. Nehmotná část ceny 

pozemku tak není určena v náhodné výši, nýbrž je přímým odrazem hodnoty konkrétní stavby 

či úpravy tam umístěné nebo plánované. 

Navržená metodika umožňuje rozdělit každý majetek movitý, nemovitý včetně pozemků a 

majetek podnikový na hmotnou a nehmotnou část s dostatečnou odhadnutou přesností pro 

praktické využití. 

Vlastníkem nehmotné součásti ceny nemovitosti je investor, který úpravy na této nemovitosti 

financuje nebo plánuje. Goodwill a badwill vyvolaný investicemi v okolí oceňované 

nemovitosti automaticky a bezúplatně přechází do vlastnictví vlastníka této nemovitosti, 

pokud se nejedná o výkup pozemků ve veřejném zájmu. 
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Navržená metodika byla prakticky vyzkoušena a vyhodnocena. Bylo provedeno pilotní 

ocenění zvláštních vlivů na jednotku ceny u portfolia šedesáti zvolených nemovitostí v ČR a 

v zahraničí. Ze vzorových příkladů pro ocenění zvláštních vlivů vyplývá nutná opatrnost a 

zkušenosti znalce. Úprava ceny do ±10 % z titulu zvláštních vlivů je akceptovatelná u 

běžných nadstandardních nebo podstandardních nemovitostí. Přirážky či srážky do 30 % je 

možné uplatnit jen v mimořádných případech kvality nebo zásadních závad. Nad limit ±30 % 

je možné ocenit vlivy jen zcela výjimečně, kdy trh bude akceptovat toto odlišení. Může se 

jednat u badwillu například o skupinu vlivů č. 6 metodiky s konfliktním obyvatelstvem 

v okolí s ohrožením bezpečnosti uživatelů, kde lze akceptovat i vyšší srážku z ceny než 30 %. 

Výhodou navržené metodiky je definování zvláštních vlivů u nemovitostí v téměř 

vyčerpávajícím výčtu sta položek v deseti oddílech. Znalec existující vliv ohodnotí 

odhadnutou procentní hodnotou, výše sazby ani typy vlivů nejsou v metodice předepsány 

striktně. 

Metodika objasňuje cenovou podstatu majetků u nemovitostí. Navržená metodika definuje 

charakter nehmotného majetku u nemovitosti jako goodwill nebo badwill. Při výkupech a při 

vyvlastňování ve veřejném zájmu lze jednoznačně definovat původce a tudíž vlastníka 

konkrétního nehmotného majetku. Například investor budoucí veřejné stavby je vlastníkem 

cenového nárůstu (goodwillu) mezi hodnotou stavební plochy a hodnotou původního 

zemědělského pozemku. 
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ANALÝZA VYBRANÝCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ V OBLASTI KRAJINNÉHO 

RÁZU  

ANALYSIS OF SELECTED JUDICIAL DECISIONS IN THE FIELD OF 

LANDSCAPE CHARACTER 

Markéta Honzová
102

 

ABSTRAKT: 

Příspěvek se zabývá analýzou vybraných soudních rozhodnutí v oblasti krajinného rázu a 

jeho právními aspekty. Zvýšená pozornost je věnována judikátům Nejvyššího správního 

soudu, které významně ovlivňují aplikaci práva. Krajinný ráz je poměrně častým předmětem 

sporů a to zejména z důvodu absence prováděcí vyhlášky k ochraně krajinného rázu a široké 

definice pojmu v příslušné legislativě. Analyzovaná rozhodnutí se týkají především možností 

využití znaleckých posudků pro hodnocení krajinného rázu, dále neexistence prováděcího 

předpisu, posouzení ekonomického přínosu záměrů, vyjádření orgánu ochrany přírody ve 

stavebním řízení apod. 

ABSTRACT: 

The paper deals with analysis of selected judicial decisions in the field of landscape character 

and its legal aspects. Special attention has been paid to decisions of Supreme Administrative 

Court which significantly affect the application of law. Landscape character is subject of 

litigation quite often, especially because of absence of implementing decree to protect 

landscape and broad definition of the term in relevant legislation. Analyzed decisions relate 

mainly to possibility of using expert opinions for landscape character assessment, as well as 

the absence of implementing decree, evaluation of economics benefits of intentions, statement 

of nature protection authority in construction proceedings etc. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

krajinný ráz, hodnocení krajinného rázu, ochrana krajiny, soudní rozhodnutí, judikatura 

KEYWORDS: 

landscape character, landscape character assessment, landscape protection, judicial 

decisions, jurisprudence  

1 ÚVOD 

Problematika hodnocení a ochrany krajinného rázu v rámci České republiky je řešena již dvě 

desetiletí. Přes veškeré snahy odborníků dosud nebyla schválena jednotná metoda využitelná 

v praxi. Ačkoli krajinný ráz je v našich zákonech zmíněn, metodika pro jeho hodnocení dosud 

součástí platné legislativy není. Při posuzování krajinného rázu dle zákonné definice se 

případná omezení v souvislosti s ochranou krajinného rázu mohou týkat lokalit, kde lze nalézt 

zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, kulturní dominanty, harmonické měřítko a 

vztahy s okolím.  

                                                 
102)

Honzová, Markéta, Ing. – 1. autor, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 

244/53, 602 00 Brno, +420 776 146 644, marketa.honzova@usi.vutbr.cz  
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Krajinný ráz, jeho ochrana či hodnocení se stávají předmětem soudních sporů poměrně často. 

Tento příspěvek se zabývá analýzou vybraných soudních rozhodnutí z této oblasti a to 

zejména těch, která mohou mít užší vztah k práci na návrhu „Metodiky systémového 

hodnocení krajinného rázu pro potřeby Forenzní ekotechniky“ vznikající v návaznosti na něj. 

2 SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA 

V československé legislativě lze první zmínku o ochraně krajinného rázu nalézt v zákoně č. 

81/1920 Sb., zákon přídělový. Zde je v § 20 uvedeno: "Při sdělávání plánu přihlížej 

pozemkový úřad k tomu, aby přídělem nebyly rušeny krásy přírodní a ráz krajinný a aby 

nevzaly újmy památky přírodní, historické a umělecké." [1] Později vydaný zákon scelovací 

č. 47/1948 Sb. uvádí: "Při pozemkových úpravách … buď zajištěna ochrana památek všech 

druhů, přírodních krás a krajinného rázu." [2] 

Nynější právní předpisy definují krajinný ráz zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění (dále jen zákon) [3]. Dle § 12 tohoto zákona krajinným rázem 

rozumíme přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti a je chráněn 

před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 

umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 

významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 

harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo 

změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany 

krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním 

předpisem (odstavec 2 zákona). 

K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, 

který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit 

obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití 

území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území (odstavec 3 

zákona). 

Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je 

územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a 

podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody (odstavec 4 

zákona). 

Ochrana krajinného rázu je ochranou obecnou a platí tedy na území celého státu. Obecně 

závazný právní předpis, tak jak je zmiňován v odstavci 2, však dosud nebyl vydán. Poněkud 

široká definice krajinného rázu v českých právních předpisech a absence bližšího určení ať už 

jeho hodnocení či ochrany vede k širokému spektru názorů, výkladů a přístupů k této 

problematice. 

Mezi stěžejní zákony týkající se ochrany krajiny a krajinného rázu kromě zákona 114/1992 

Sb. dále patří zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 

zákon) [4] a zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech [5]. 

Na základě stavebního zákona se ochrana krajinného rázu stala součástí územního plánování.  
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3 ANALÝZA SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 

Doba rychlých změn s sebou přináší i výrazné ovlivnění krajinného rázu. A to se stále častěji 

stává předmětem soudních sporů. Z hlediska reálné rozhodovací činnosti jsou důležité 

především judikáty (publikovaná soudní rozhodnutí v zásadních, kontroverzních sporech), 

opatřené tzv. právními větami (část odůvodnění, ve které jsou shrnuty hlavní právní úvahy). 

Judikáty sice nejsou pramenem práva (nemají normotvorný význam), ale vytváří (na základě 

principu předvídatelnosti) významný návod při aplikaci právních předpisů v praxi a to zvláště 

judikáty Nejvyššího správního soudu.  

Z hlediska ochrany krajinného rázu jsou uvedeny judikáty týkající se možností využití 

znaleckých posudků pro hodnocení krajinného rázu, dále neexistence prováděcího předpisu, 

posouzení ekonomického přínosu záměrů, vyjádření orgánu ochrany přírody ve stavebním 

řízení apod. 

3.1 Znalecké posudky hodnotící krajinný ráz 

Nejvyšší správní soud se možnostmi využití znaleckých posudků hodnocení krajinného rázu 

zabývá v rozsudku ze dne 5. 11. 2008, č. j. 1 As 59/2008 – 77, publikovaném pod č. 

1946/2009 Sb. NSS, jehož právní věta zní: „Znalecký posudek (§ 127 o. s. ř.) je určen toliko 

ke zkoumání otázek skutkových. Znalec proto nemůže hodnotit, zda by určité stavební úpravy 

mohly snížit nebo změnit krajinný ráz (§ 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny), neboť tato otázka je otázkou právní.“ [6] Rozsudek jednoznačně stanovuje, že 

posuzovat krajinný ráz, resp. jeho změny v souvislosti se stavbou nebo činností, je věcí 

správního orgánu. Znalec se může zabývat skutkovými aspekty krajinného rázu – tedy tím, co 

tvoří přírodní, kulturní a historickou charakteristiku místa, jaké jsou zde významné krajinné 

prvky, případně kulturní dominanty, a jaké konkrétní charakteristiky staveb jsou určující pro 

zachování harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině. Posouzení míry a kvality 

zásahu do krajinného rázu však nelze správním orgánům odejmout. 

S touto problematikou souvisí i rozsudek ze dne 24. 7. 2009, č. j. 6 As 14/2009 – 66, který 

výše zmíněný právní názor rozvíjí, když navíc uvádí, že pokud si orgán ochrany přírody 

nechá zpracovat (ať už od žadatele nebo si sám zadá) posudek, jehož účelem je „vyhodnocení 

vlivu stavby na krajinný ráz“ nebo „posouzení hodnoty krajinného rázu a posouzení vlivu 

umístění stavby na krajinný ráz“, potom orgán ochrany přírody do značné míry rezignoval na 

svoji úlohu rozhodnout toto ve správním řízení. [7] 

3.2 Absence prováděcího předpisu 

Se sporem, který je založen na neexistenci prováděcího předpisu zákona č. 114/1992 Sb. 

souvisí například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2005, č. j. 6 As 6/2004 – 98. 

V tomto rozsudku je uvedeno, že: „Odpovědnost za přestupek, jehož se dopustí ten, kdo 

naruší krajinný ráz nesplněním povinnosti podle § 12 odst. 2 zákona (povinnost požádat o 

souhlas orgánu ochrany přírody k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, 

které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz), není oslabena tím, že Ministerstvo životního 

prostředí nevydalo prováděcí právní předpis podle § 12 odst. 2 zákona, ani tím, že právním 

předpisem vydaným podle § 12 odst. 3 zákona byla stanovena některá omezení využití území 

přírodního parku.“ [8] Z rozsudku vyplývá, že zákon 114/1992 Sb. jasně stanovuje povinnost 

požádat orgán ochrany přírody o souhlas k činnosti, která by mohla snížit nebo změnit 

krajinný ráz a skutečnost, že daný prováděcí předpis nebyl vydán, tuto povinnost nijak 

neovlivňuje. Nejvyšší správní soud také dodává, že § 12 má zcela běžnou závaznou podobu a 

pro jeho platnost není vydání prováděcího předpisu nutné. 
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3.3 Posouzení ekonomického přínosu stavebních záměrů 

Posouzení a zohlednění ekonomického aspektu staveb z hlediska vlivu na krajinný ráz se 

věnuje rozhodnutí soudu ze dne 9. 11. 2007, č. j. 2 As 35/2007 – 75. Právní věta publikovaná 

pod č. 1498/2008 Sb. NSS zní: „Zájem na hospodářském přínosu podle § 1 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nemůže vyvážit zájem na ochraně před rušivým 

zásahem do krajinného rázu. Není proto dána ani zákonná povinnost, aby v každém 

jednotlivém případě, bez ohledu na povahu a rozsah zasažení krajinného rázu, bylo 

zkoumáno, zda ekonomický přínos stavby nevyvažuje zásah do krajinného rázu. Posouzení 

ekonomických přínosů tak není v řízení podle § 12 odst. 2 cit. zákona rovnocennou otázkou ve 

vztahu k vlastnímu zkoumání možnosti snížení či ovlivnění krajinného rázu.“ [9] Soud 

dovodil, že ekonomické hodnocení v rámci správního řízení dle § 12 zákona 114/1992 Sb. je 

na místě pouze jako podružná otázka. Zohlednění ekonomického přínosu je místě pouze 

tehdy, pokud navrhovaná stavba zasahuje do krajinného rázu co možná nejméně. Velký vliv 

stavby na krajinný ráz nelze vyvážit o to větším ekonomickým přínosem. Významným 

měřítkem je tedy míra ovlivnění, dle soudu se nesmí jednat o excesivní zásah. Úvaha, zda a 

nakolik se o takový zásah jedná, je ponechána na správním uvážení orgánů ochrany přírody.  

3.4 Otázka pravomoci orgánu ochrany přírody 

Otázku pravomoci orgánu ochrany přírody k vydávání souhlasu či nesouhlasu se zásahem do 

krajinného rázu řeší rozhodnutí soudu ze dne 28. 12. 2006, č. j. 6 A 83/2002 – 65. Dle jeho 

právní věty: „… Rozhodování správního orgánu ale nepřichází v úvahu, jestliže na konkrétní 

právní vztahy se stavbou souvisící zákon o ochraně přírody a krajiny vůbec nedopadá; takový 

případ nastává i tam, kde stavba je umisťována do prostředí, které vůbec nemá znaky krajiny 

ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, a nemá tedy ani „krajinný ráz“… Zájmy 

obdobné zájmům na ochraně přírody a krajiny hájí v takovém prostředí dotčené orgány jiné 

Řešení otázky, zda má nebo nemá být Udělen souhlas se zásahem do krajinného rázu … může 

pojmově následovat teprve po kladné odpovědi na otázku, zda na věc vůbec zákon o ochraně 

přírody a krajiny dopadá.” [10] Z výše uvedeného vyplývá, že orgánu ochran přírody náleží 

pravomoc k vydávání souhlasu či nesouhlasu se zásahem do krajinného rázu pouze za splnění 

následujících podmínek: 

- stavba je umisťována v krajině, která je krajinným rázem charakterizovaná, 

- stavba svou charakteristikou může krajinný ráz ovlivnit. 

Jiný výklad by znamenal, že orgán ochrany přírody se musí vyjádřit ke všem stavbám (což by 

v praxi vedlo k absurdním důsledkům), tedy mimo jiné by jeho pravomoc byla neomezená. 

3.5 Vyjádření orgánu ochrany přírody ve stavebním řízení 

Několik rozhodnutí se týká nutnosti vyjádření orgánu ochrany přírody ve stavebním řízení. 

Dle zákona č. 114/1992 orgán ochrany přírody vydává závazné stanovisko pouze v případě, 

kdy může být krajinný ráz poškozen nebo změněn. V opačném případě stanovisko nevydává. 

V praxi nastalo několik otázek. Znamená mlčení orgánu to, že krajinný ráz dotčen není, nebo 

jen fakt, že se orgán nevyjádřil v přiměřené době, anebo z jiných důvodů není schopen 

odpovědět? Jasno nečinil ani rozsudek ze dne 20. 5. 2004, č. j. 7 A 85/2001 – 43. Právní věta 

toho judikátu zní: „Souhlas orgánu ochrany přírody k umisťování a povolování staveb, jakož i 

k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz ve smyslu § 12 odst. 2 

zákona č. 114/1992 Sb., je ve správním řízení vydáván pouze tehdy, pokud příslušný orgán 

dospěje k závěru, že daná stavba nebo činnost by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz; 

neučiní-li správní orgán takový závěr, pak žádné správní řízení vést nemůže.“ [12] 

Rozhodnutí však ještě více prohloubilo nejistotu stavebních úřadů.  
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Neudržitelnost postoje vyústila několik měsíců poté vydáním nového rozhodnutí na základě 

Usnesení rozšířeného senátu (tím výše uvedený pozbyl platnost). Právní věta rozsudku ze dne 

12. 10. 2004, č. j. 6 A 97/2001 – 39 zní: „Souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko orgánu 

ochrany přírody k umisťování nebo povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by 

mohly snížit nebo změnit krajinný ráz (§ 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.), je rozhodnutím 

vydávaným ve správním řízení vedeném tímto orgánem z vlastního podnětu, z podnětu jiného 

správního orgánu nebo na návrh účastníka řízení.“ [12] Dle tohoto usnesení orgán ochrany 

přírody zahajuje správní řízení vždy. V případě, že je zásah do krajinného rázu nízké 

intenzity, řízení zastaví, nebo vydá souhlasné stanovisko. Toto rozhodnutí musí být vždy 

přezkoumatelné. 

4 ZÁVĚR 

Prezentované judikáty řeší některé nejasnosti výkladu zákona č. 114/1992 a zároveň 

demonstrují, že mezi hlavní nedostatky právní úpravy patří zejména absence prováděcího 

předpisu a široké vymezení pojmu krajinný ráz. Dále je možné konstatovat, že ochrana 

krajinného rázu ve stávající podobě není vyhovující. Důsledkem toho je velká míra 

subjektivity v hodnocení a nejednotnost plynoucí z množství metodik a přístupů. Rovněž 

administrativně náročný proces vydání rozhodnutí orgánů ochrany přírody, které se prakticky 

neobejdou bez vydání odborného stanoviska dalším subjektem. Možným řešením stávající 

situace je zakotvení hlavních principů a postupu hodnocení v legislativě České republiky, 

například v podobě vyhlášky ke zmiňovanému zákonu.  
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MODELOVÝ PŘÍKLAD VÝPOČTU VÝŠE ŠKODY (MAJETKOVÉ ÚJMY) NA 

VODOHOSPODÁŘSKÉ FUNKCI LESA, KTERÁ VZNIKLA NÁSLEDKEM 

ZRYCHLENÉHO ODTOKU POVRCHOVÝCH VOD Z POVODÍ 

MODEL EXAMPLE CALCULATION OF THE DAMAGES (PROPERTY DAMAGE) 

ON FOREST WATER FEATURE THAT WAS DUE ACCELERATED DRAIN 

SURFACE WATER FROM THE CATCHMENT AREA 

Petr Bureš
103

  

ABSTRAKT: 

    Předmětem příspěvku je modelový příklad výpočtu škody (majetkové újmy) na 

vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem odlesnění částí území v důsledku 

stavební činnosti. Jedná se o problematiku navrhování a realizace např. staveb sjezdovek, 

zimních sportovních areálů nebo dopravních liniových staveb. Modelový příklad výpočtu řeší 

následující návrhovou situaci: 

   V důsledku odlesnění došlo k snížení retenční schopnosti krajiny a zrychlení odtoku 

povrchových a podzemních vod z dotčeného území. Změna vodních poměrů na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa dotčených stavební činnosti má za následek poškození 

vodohospodářské funkce lesa, která se projevuje znemožněním přirozené retenční schopnosti 

lesního ekosystému vázat vodu v krajině. Náhrada škody je stanovena výpočtem na 

modelovém příkladu, kde je nákladovým způsobem provedeno ocenění zřízení retenční 

(ochranné) nádrže, která svým náhradním technickým řešením kompenzuje negativní dopad 

změn vodních poměrů v krajině.  

ABSTRACT: 

    The subject of this paper is a model example of calculating damage (property damage) 

water on the forest, which was part of the territory due to deforestation 

due to construction activities. It is a problem of designing and realization such as 

construction ski slopes, winter sport facilities or transport line structures.Model calculation 

example addresses the following design situation: 

   As a result of deforestation has been reduced retention capacity and faster runoff 

surface water and groundwater from the affected area. Changing water conditions on land 

designated for forestry is concerned construction activity has resulted in water damage to the 

function of the forest, which is reflected in restraint of natural retention capacity of forest 

ecosystems to bind water in the landscape. Compensation is determined by calculating a 

model example, where the cost a manner valuation setting up the retention (defense) 

reservoir, whose alternative technical solution compensates the negative impact of changes in 

water regime in the landscape. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

krajina, vodohospodářská funkce lesa, povodí, retence, náhrada škody 
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1 ÚVOD 

      Odlesnění v krajině, které může nastat např. při umísťování a realizaci zimních 

sportovních areálů (sjezdovek) nebo staveb dopravní infrastruktury (dálnice) neznamená 

vznik škody pouze na lesním porostu a odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, ale 

také na vodohospodářském významu lesa, který svou vodohospodářskou funkcí významně 

ovlivňuje hydrické poměry v krajině.  Dá se konstatovat, že les vykonává v krajině 

vodohospodářskou službu, která má nezadatelný význam v životě společnosti. 

      Vodohospodářská funkce (služba) lesa v hydrologickém cyklu dokáže ovlivnit stav 

povrchových vod, zásobu a jakost podzemních vod, objem vod vyvěrajících na zemský 

povrch a ve svém důsledku klimatickou rovnováhu na Zemi. Zároveň změna hydrických 

poměrů na dotčených lesních pozemcích má dopad přímo na vlastníka lesa ve smyslu potřeby 

dalších finančních prostředků na pěstění, zajištění a ochrany lesní kultury.  

      Stávající platný legislativní předpis vyhláška MZe ČR č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu 

výše újmy nebo škody způsobené na lesích řeší pouze majetkovou újmu (škodu) pouze na 

lesním porostu a pozemku určeného pro plnění funkcí lesa, ale neposuzuje les a jeho ostatní 

mimo-produkční funkce, které ztrátou lesa nenávratně mizí.  

     Motivujícím podnětem vzniku toho příspěvku je autorovo téma disertační práce, které řeší 

v rámci doktorského studia, jehož cílem je návrh metody výpočtu majetkové újmy na 

vodohospodářské funkci lesa, která vznikla v přímé souvislosti s umístěním a realizací staveb. 

Autor zpracoval návrh metody výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa, 

který prezentuje v příspěvku na modelovém příkladu. 

2 BLOKOVÉ SCHÉMA NAVRHOVANÉ METODY VÝPOČTU 

     Hlavní a dílčí uzlové body navrhované metody výpočtu majetkové újmy na 

vodohospodářské funkci lesa, která vznikla v přímé souvislosti s umístěním a realizací staveb 

jsou prezentovány na následujícím strukturovaném blokovém schématu. 

     Navržena metoda výpočtu na základě detekce příčiny vzniku škody, posouzení míry 

poškození je založena na principu ocenění technického řešení-stavby, která odstraní nebo 

zmírní dopad škody. Jedná se o nákladový způsob ocenění věcné hodnoty (časové ceny) 

stavby, která odstraní nebo zmírní následek škody, včetně ocenění všech ostatních 

souvisejících nákladů, které jsou spojeny s uvedením věci k stavu odstraňující dopad škody. 

    Jedním z výsledků navržené metody bude určení možných rizikových jevů poškozující 

vodohospodářskou funkcí lesa při stavebních činnostech jako významného preventivního 

kritéria pro posouzení vlastní újmy a jejímu předcházení.  

    Věcná hodnota stavby (časová cena stavby), která odstraní nebo zmírní dopad škody je 

určena nákladovým způsobem ocenění použitím podrobného položkového rozpočtu. 

Jednotlivé položky výkazu výměr jsou oceněny cenovými položkami – cenovými 

normativami cenové soustavy ÚRS Praha a.s.. Ostatní související náklady spojené s přípravou 

a realizací stavby jsou oceněny cenou obvyklou (obecnou). Obvyklá (obecná) cena související 

služeb potřebných k realizaci stavby je stanovena porovnávacím způsobem ocenění při 

poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 

ocenění. 
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Obr. 1 – Strukturované blokové schéma hlavních a dílčích uzlových bodů navrhované 

metody výpočtu majetkové újmy (Bureš, P. 2011). 

Fig. 1 – Structured block diagram of the main and sub-nodes of the proposed method of 

calculating property damage (Bureš, P. 2011). 
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3 ZADÁNÍ A NÁVRHOVÁ SITUACE (UZLOVÝ BOD U. 1) 

       Modelový příklad výpočtu řeší následující návrhovou situaci: 

       V důsledku odlesnění došlo k snížení retenční schopnosti krajiny a zrychlení odtoku 

povrchových a podzemních vod z dotčeného území. Změna vodních poměrů na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa dotčených stavební činností má za následek poškození 

vodohospodářské funkce lesa, která se projevuje znemožněním přirozené retenční schopnosti 

lesního ekosystému vázat vodu v krajině. Náhrada škody je stanovena výpočtem na 

modelovém příkladu, kde je nákladovým způsobem provedeno ocenění zřízení retenční 

(ochranné) nádrže, která svým náhradním technickým řešením kompenzuje negativní dopad 

změn vodních poměrů v krajině.  

4 DETEKCE PŘÍČINY VZNIKU MAJETKOVÉ ÚJMY (UZLOVÝ BOD 

U. 2) 

      Příčina vzniku majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa pro návrhovou 

modelovou situaci je přímo detekována samotným odstraněním porostu. Pro plošný dosah 

změněných hydrických poměrů na okolní porosty se použije přímé měření stromových 

jedinců metodami funkční přístrojové diagnostiky. Metody funkční přístrojové diagnostiky 

jsou součástí metody kontaktního ohodnocování rostlinstva (contact flora assessment „CFA“), 

která je jednou ze sedmi subsystémů oboru Forenzní ekotechnika: les a dřeviny (FEld). 

Využití přístrojové diagnostiky má nezastupitelný význam při přiblížení se exaktnosti v rámci 

výpočtu výše újmy týkající se stromů a porostů dotčených stavbou na pozemcích určených 

pro plnění funkcí lesa. 

5 POSOUZENÍ MÍRY POŠKOZENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ FUNKCE 

(SLUŽBY) LESA (UZLOVÝ BOD U. 3) 

       Řešená návrhová situace spadá do oblasti rizikových jevů, které způsobují škody nejen na 

povrchových vodách, tak také na podzemních vodách v přímé souvislosti se stavební činností. 

Jedná se o následek rizikového jevu spojeného se zrychlením odtoku z povodí, snížení 

retenční schopnosti lesního ekosystému vázat vodu a se změnou celkové zásoby podzemní 

vody. Dle svého charakteru se dá předmětný rizikový jev zatřídit mezi rizikové jevy lokální, 

trvalé vyšší intenzity působení, které je souborem technických opatření možné eliminovat 

dopad škody. Z pohledů časového se jedná o rizikový jev, který vznikl již v rámci návrhu 

stavby. Současně jsou vydána stanoviska dotčených orgánů a organizací k nápravě vzniklé 

újmy. Součástí posouzení jsou stanoviska dotčených vlastníků nemovitostí, správců majetků a 

provozovatelů. 

6 URČENÍ STRUKTURY VÝPOČTU MAJETKOVÉ ÚJMY (UZLOVÝ 

BOD U. 4) 

6.1 Technický návrh (dílčí uzlový bod U. 4.1) 

         Na základě vzniku škody, detekce příčiny vzniku majetkové újmy, posouzení míry 

poškození vodohospodářské funkce (služby) lesa, včetně koordinace požadavků dotčených 

stran (vlastník a správce lesního pozemku, vlastník a provozovatel stavby) je pro tento 

modelový příklad přijato následující technické opatření, které povede k náhradnímu 

technickému řešení zřízením retenční (ochranné) nádrže, jež kompenzuje negativní dopad 

změn vodních poměrů v krajině.  
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Parametry navržené retenční nádrže: 

 retenční (ochranný) objem malé vodní nádrže (MVN)- 36 000m
3
 

 plocha zátopy – 1,2ha 

 max. hloubka-3,0m 

 délka hráze - 60m  

 šířka koruny hráze -3,5m 

 typ hráze: sypaná, homogenní s návodním lícem těsnění 

 hrázová výpust s regulátorem odtoku DN600 

 bezpečností přeliv MVN 

 tlakové výpustné potrubí DN600 do recipientu v délce 10m 

Výkresová část navržené retenční nádrže: 

 

Obr. 2 – Konstrukce sypané (zemní) homogenní hráze retenční nádrže (orig.). 

Fig. 2 – Construction of sprinkled (natural) homogeneous dam retention reservoir (orig.). 
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Obr. 3 – Pohled na hráz, hrázovou výpusť a bezpečnostní přeliv retenční nádrže (orig.). 

Fig. 3 – View of the dam, dam drain end safety overflow retention reservoir (orig.). 

6.2 Ekonomické vyjádření (dílčí uzlový bod U. 4.2) 

        Vlastní ocenění škody na vodohospodářské funkci lesa na základě detekce příčiny 

vzniku škody, posouzení míry poškození je založeno na principu ocenění technického řešení-

stavby, která odstraní nebo zmírní dopad škody a je strukturálně rozděleno na hlavní a 

vedlejší náklady.  Jedná se o nákladový způsob ocenění věcné hodnoty (časové ceny) stavby, 

která odstraní nebo zmírní následek škody, včetně ocenění všech ostatních souvisejících 

nákladů, které jsou spojeny s uvedením věci k stavu odstraňující dopad škody. 

        Věcná hodnota stavby (časová cena stavby), která odstraní nebo zmírní dopad škody je 

určena nákladovým způsobem ocenění použitím podrobného položkového rozpočtu. 

Jednotlivé položky výkazu výměr jsou oceněny cenovými položkami – jednotkovými cenami 

stavebních prací dle cenové soustavy ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové hladině. Ostatní 

související náklady spojené s přípravou a realizací stavby jsou oceněny cenou obvyklou 

(obecnou). Obvyklá (obecná) cena související služeb potřebných k realizaci stavby je 

stanovena porovnávacím způsobem ocenění při poskytování stejné nebo obdobné služby 

v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.  

       Položkový rozpočet stavby ochranné retenční nádrže je uveden na obrázku č. 4, č. 5, č. 6. 

7 OCENĚNÍ VŠECH HLAVNÍCH A VEDLEJŠÍCH NÁKLADŮ NA 

ODSTRANĚNÍ ŠKODY (UZLOVÝ BOD U. 5) 

       Věcná hodnota stavby (časová cena) je stanovena podrobným položkovým rozpočtem dle 

cenové soustavy a kalkulačního vzorce ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové hladině. Podkladem 

pro zpracování položkového rozpočtu je podrobný výkaz výměr stavebních prací a použitého 

materiálu. Do výpočtu nejsou zahrnuty náklady, které jsou spojeny s umístěním stavby 

z důvodu, že tyto náklady závisí především na výběru zhotovitele, který realizuje předmět 

plnění.  
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Obr. 4 – Položkový rozpočet – část I. (orig.). 

Fig. 4 – Construction budget – part I. (orig.). 
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Obr. 5 – Položkový rozpočet – část II. (orig.). 

Fig. 5 – Construction budget – part II. (orig.). 
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Obr. 6 – Položkový rozpočet – část III. (orig.). 

Fig. 6 – Construction budget – part III. (orig.). 
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8 VÝSLEDNÁ SYNTÉZA MAJETKOVÉ ÚJMY (UZLOVÝ BOD U. 6) 

8.1 Výsledná syntéza majetkové újmy vyjádřená rekapitulovanou cenou nákladů (dílčí 

uzlový bod U. 6.1) 

Tab. 1 – Rekapitulace vypočtené ceny majetkové újmy (orig.). 

Tab. 1 – The recapitulation calculated prices of property damage (orig.). 

                           REKAPITULACE CENY NÁKLADŮ NA ODSTRANĚNÍ MAJETKOVÉ ÚJMY 

Hlavní náklady – věcná hodnota stavby (cena časová) 

Cena dle položkového rozpočtu část I.; část II.; část III.  3 692 452,- Kč 

Vedlejší náklady – cena obvyklá (obecná) 

Přístrojová diagnostika, hydrogeologický průzkum       62 000,- Kč 

Projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP, DPPS      280 000,- Kč 

Inženýrská činnost        35 600,- Kč 

CENA CELKEM MAJETKOVÉ ÚJMY (BEZ DPH)                                                               4 070 052,- Kč 

         Návrhová metoda ocenění majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa stanovila 

výpočtem celkovou výši škody v částce 4 070 052,- Kč bez DPH. 

8.2 Výsledné určení možného rizikového jevu na vodohospodářské funkci (službě) lesa 

při stavebních činnostech jako významného preventivního kritéria pro závěrečné 

vyhodnocení vlastní újmy a jejímu preventivnímu předcházení (dílčí uzlový bod U. 

6.2) 

        Řešená majetková újma spadá do oblasti následků rizikových jevů, které způsobují 

škody nejen na povrchových vodách, tak také na podzemních vodách v přímé souvislosti se 

stavební činností. Jedná se o následek rizikového jevu spojeného se zrychlením odtoku 

z povodí, snížení retenční schopnosti lesního ekosystému vázat vodu a se změnou celkové 

zásoby podzemní vody. Dle svého charakteru se dá předmětný rizikový jev zatřídit mezi 

rizikové jevy lokální, trvalé vyšší intenzity působení, které je souborem technických opatření 

možné eliminovat dopad škody. 

9 ZÁVĚR 

      Smyslem navržené metody výpočtu majetkové újmy není generovat zisk poškozenému, 

ale poškozenému dát finanční prostředky pro odstranění nebo zmírnění škody na 

vodohospodářské funkci lesa, kterou les bezesporu plní.  

      Závěrem se dá konstatovat, že navržená metoda výpočtu má smysl, pokud finanční 

prostředky z oceněné škody se použijí zpětně na stavby vodohospodářského významu, které 

vrátí do krajiny to, co bylo poškozeno nebo zničeno následkem negativní stavební činností. 

Stavební činnost patří vedle emisního zatížení z průmyslu k nejvýznamnějším antropogenním 

vlivům, které dokážou výrazně ovlivnit lesní ekosystém jak na lokální úrovni, tak také na 

úrovni krajinných celků. Navržená metoda výpočtu majetkové újmy je předmětem disertační 

práce autora v rámci studia doktorského studijního programu na Ústavu soudního inženýrství 

Vysokého učení technického v Brně. 
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ARCHITEKTURA, BUDOVA, PROSTŘEDÍ A JEJICH INTERAKCE 

V ZÁVISLOSTI NA OPTIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BUDOVY 

ARCHITECTURE, BUILDING, ENVIRONMENT AND THEIR INTEGRATION 

DEPENDING ON OPTIMUM DEMANDS FOR BUILDINGS. 

Jiří Adámek
104

 

ABSTRAKT: 

Nákladově optimální úroveň požadavků budov je jedním z důležitých hodnotících faktorů 

budov. Odborný článek zkoumá aplikaci již známých principů nízkoenergetického stavění ve 

vztahu energetické náročnosti budovy z hlediska spotřeby energie, energie na větrání, 

chlazení, technologické zařízení a umělého osvětlení. Snahou odborného článku je stanovit 

nové principy nejenom v úrovni předprojektové přípravy a projektu, ale získat zpětnou vazbu 

po dokončení realizace stavby.  

ABSTRACT: 

Load optimum level requirement of buildings is one of the important valuational factors. 

Paper investigates this application already known principles low – low-energic constructions 

in relation of power heftiness building from the point of view of power consumption, energy 

on ex - ventilation, cooling, technological arrangement and artificial lighting. Endeavour of 

this paper is to obtain backward structure after completing of realization structure and 

design, however obtain backward structure after completing realization building too. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Architektura, budova, prostředí, integrace, optimální požadavky na budovy. 

KEYWORDS: 

Architecture, building, environment, integration, optimum demand on building. 

1 ÚVOD 

Článek se zamýšlí nad projektovou a realizační činností, která by měla v konečném důsledku 

vyústit v nízkoenergetický objekt. Zamyšlení nad technickou infrastrukturou, technického 

zařízení budov v architektuře a jejich úlohou při rekonstrukcích budov i při výstavbě nových 

objektů. Technický pokrok a sociologické vazby ovlivňují novou výstavbu i rekonstrukci 

objektů. V článku jsou uvedeny potenciální chyby při výstavbě nízkoenergetických domů. 

Snahou tohoto článku je přiblížení této problematiky, ukázání souvislostí, se kterými musí 

investor, projektant i zhotovitel stavby počítat.  
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2 PROBLEMATIKA 

Výpočtové postupy umožňují rozvoj pasivních a nízkoenergetických domů. Je nutné 

zvládnout a zajistit kvalitu vnitřního prostředí objektu s cílem provést výstavbu při provozu 

s velmi nízkou energetickou náročností.  Při projekčním návrhu s vhodnými konstrukčními 

detaily, s použitím prvků inteligentního řízení se docílí návrh kvalitních domů.  Za 

nízkoenergetický dům je považován takový dům, který má spotřebu tepla na vytápění nejvýše 

50 kWh(m
2
a) a za pasivní dům  takový, kde je spotřeba tepla nejvýše 15 kWh(m

2
a).  Nejedná 

se o energetický standart budovy, ale o princip řešení nejenom po stránce architektonické, ale 

i také po stránce technické. 

 

Klasifikace úsporných domů 

1.   nízkoenergetický dům 

      hodnota potřeby tepla na vytápění nesmí být vyšší než 50kWh/m2.a 

2.   pasivní dům  

      hodnota nesmí být vyšší než 15kWh/m2.a 

3.   nulový dům 

      hodnota nesmí být vyšší než 5kWh/m2.a 

4.   energeticky nezávislý dům 

      je dům, který není zapojen do veřejné energetické sítě a musí zároveň v jakýkoli 

      okamžik v roce být schopen zajistit energeticky svůj provoz tak, aniž by omezoval 

      své obyvatele. Jinými slovy, potřebu energie na vytápění, provoz elektrospotřebičů  

      nebo ohřev vody pokrývá tento dům sám 

5.   dům s energetickým přebytkem (plusenergetický dům) 

      tento dům je víceméně totožný s domem energeticky nezávislým, liší se tím,  

      že dokáže vytvářet přebytek el. energie a dodává ji do distribuční sítě. 

 

Chyby lze rozdělit do dvou skupin: 

 

chyby vznikající při návrhu objektu 

chyby vznikající při realizaci objektu 

 

Chyby vznikající při návrhu objektu : nevhodná architektonická koncepce 

      neznalost souvislostí 

      komplikované detaily  

      neznalost konstrukčních principů 

      nerespektování technologie výstavby 

 nekoordinace architekta, stavební části, jednotlivých profesí 

      nevhodně použit stavební materiál 
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Chyby vznikající při realizaci objektu : záměna stavebního materiálu vůči návrhu 

v projektu 

      chybná koordinace stavebně montážních prací 

 nedostatečná kontrola kvality provádění stavebního díla 

      nízká profesní úroveň pracovníků 

 

3 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO NOVOSTAVBY A 

REKONSTRUKCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] 

 

Vlastnosti budov 

Koncipovat budovu s mimořádně výhodným poměrem náklady/užitek 

Koncept budovy se musí vyvíjet již v okamžiku urbanistického konceptu. 
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Technická zařízení budov mají zpravidla obslužné funkce na dosažení lepších vlastností 

budovy- mimo jiné k dosažení tepelné, hygienické a akustické pohody budovy, podpora 

vizuální pohody a zamezení syndromu nemocných budov. Doplňková funkce 

elektromagnetická kompatibilita, ekologičnost stavebních materiálů, struktury povrchů a 

barev. 

 

Člověk a pohoda 

Tepelná pohoda 

Akustická pohoda 

Vizuální pohoda 

Elektromagnetická kompatibilita 

Vliv barev 

 

S technikou budov úzce souvisí termín „Inteligentní budova „Termín inteligentní budova se 

začal používat na přelomu 80. a 90. let v USA pro vyjádření vzájemného propojení systému, 

služeb a správy budovy, jehož cílem je splnění současných i budoucích požadavků, vlastníků 

a především uživatelů, zejména v oblasti uživatelského komfortu.  Požadavky vlastníků: nižší 

výdaje za energie, nižší provozní náklady, nižší náklady na údržbu, atd. 

 

Požadavky uživatelů:        - flexibilita budovy při změnách využití 

- kvalita vnitřního prostředí  

- zvýšení užitné i tržní hodnoty budovy  

- integrace inteligentních systémů do budov  

- vysoké snížení provozních nákladů  

- větší flexibilita budovy s ohledem na případné změny 

podmínek provozu 

- zvýšení pohody vnitřního prostředí v budovách a 

následujícího zvýšení výkonnosti člověka  

 

zvýšení transparentnosti složitých technických systémů budovy umožňující spolehlivý, 

bezporuchový chod 

snížení spotřeby energie v budově 

 

4 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ NÁVRH NOVĚ 

UVAŽOVANÝCH OBJEKTŮ  

Projekční zpracování by mělo minimálně respektovat zásady navrhování nízkoenergetických 

objektů.  

Pokrok se neděje po přímce, ale po spirále. Díky novému objevu můžeme použít zdánlivě 

překonaný materiál v nové formě, která odstraní dřívější nevýhody a použije výhody daného 

materiálu. Při návrhu objektu musíme brát vztah jedince k svému životnímu prostoru. Na 

jednotlivé budovy nelze bezduše aplikovat známá schémata a myslet si, že vše je v pořádku. 
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Jak při zpracování projektu, tak i při realizaci se musí všichni účastníci výstavby plně 

soustředit tak, aby výsledné architektonické dílo bylo minimálně tak dobré, jak jeho tvůrci 

uvažovali. 

Vlastní cena nového objektu se neskládá pouze z pořizovací ceny – rozpočet stavby, ale 

musíme uvažovat i s provozními náklady stavby. Můžeme pořídit objekt cenově levnější, 

z levnějších materiálů, bez integrovaného systému infrastruktury.  

Provozní náklady takového domu budou vyšší. Projektant musí spočítat návratnost 

vynaložených investičních prostředků, seznámit s výsledky investora a spolu s ním 

rozhodnout o konečné podobě projektu. 

5 REVITALIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

Při sanačních stavebně montážních pracech je nutné respektovat stavebně technické předpisy, 

zvukovou a tepelnou ochranu.   

 

Návrh revitalizace  

respektuje původní architektonický záměr, za kterým byl objekt vybudován a morálně slouží i 

do budoucnosti.  

nový záměr využití objektu 

 

Projekční zpracování zaměřujeme na stavební revitalizace a technickou infrastrukturu 

 

Stavební revitalizace  odstranění zemní vlhkosti (dožití stávající hydroizolace) 

    zateplení objektu 

    větrání objektu 

    výměna truhlářských prvků – okna, dveře 

    zateplení podlah nad nevytápěnými prostory 

    zateplení stropní konstrukce pod nevytápěnými prostory 

    zateplení střešní konstrukce 

 

tech technická infrastruktura sanace topení, efektivní využití elektrického proudu, voda, 

možnost použití tzv.“ šedé vody“ - dešťová voda, kanalizace, plyn, vzduchotechnika, 

osvětlení 

 

Stavební část i technická revitalizace musí být detailně projekčně zpracována, aby se předešlo 

případným chybám. 
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Obr. 1 – fotografie autor – chyby při realizaci 

Fig. 1 – photograph author - mistakes at realization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – fotografie autor – chyby při realizaci 

Fig. 2 – photograph author - mistakes at realization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – fotografie autor – chyby při realizaci 

Fig. 3 – photograph author - mistakes at realization 
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Obr. 4 – fotografie autor – chyby při realizaci 

Fig. 4 – photograph author - mistakes at realization 

6 ZÁVĚR 

Při rekonstrukci objektu, návrhu nového objektu se nesmí zapomínat na důslednou 

předprojektovou přípravu, projektové řešení, realizační řešení. Už od prvého kontaktu 

s investorem je bezpodmínečně nutné kvalitně zformulovat investiční záměr a požadavky na 

stavbu investorem.  

Podcení li se jakákoliv etapa od zhotovení projektové dokumentace až po vlastní realizaci, 

může toto opominutí mít neblahé důsledky jak na architekturu stavby, tak na vlastní provoz 

stavby a následně údržbu objektu po celou její životnost. 

Zásadní pravidlo vidím v důslednosti předprojektové přípravy, projektové přípravy, 

zpracování projektové dokumentace, předvýrobní přípravě. Mnoho stavebníků i realizačních 

firem si myslí, že předchozí etapy nejsou důležité a vše se vyřeší na stavbě.  Je to hrubý omyl.  

Tento omyl má reálné důsledky nejenom na kvalitu stavby, ale i na dodržení konečného 

termínu stavby, předání stavební firmou investorovi a v neposlední řadě dopad finanční. 

Důležitá je spolupráce a koordinace architekta a ostatních profesí při návrhu stavebního díla.  

V článku jsem chtěl poukázat na hlavní vlivy při zpracování projektové dokumentace a 

seznámit vás s možnými prohřešky, které vedou k nižší kvalitě architektonického díla. Výčet 

možných poruch a návod, jak se jim vyhnou v jakékoliv fázi výstavby je otevřená složka, 

která jak se zkušenostmi, tak s technickým pokrokem se neustále doplňuje. 

Je zajímavé sledovat stavby, které jsou oceněny prestižními cenami, jak umí stárnout. Stejně 

zajímavé by bylo po několika letech provozu objektu vyslechnout názory obyvatel, uživatelů 

objektu. 
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SKRYTÁ VADA STROPU S PODLAHOU, NEBO NEDOSTATEK  V POSUZOVÁNÍ 

KROČEJOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI? 

CONCEALED DAMAGE THE CEILING TO THE FLOOR, OR THE LACK OF 

ASSESSMENT OF IMPACT SOUND? 

Berková Petra
105

, Berka Pavel
106

 

ABSTRAKT: 

Na základě stížností uživatelů bytů byla zjištěna podstatná skutečnost, týkající se převážně 

stropů s podlahou, u níž je nášlapná vrstva tvořena laminem. Přestože tyto konstrukce 

vyhovují z hlediska kročejové neprůzvučnosti, obyvatelé si opakovaně stěžují na špatnou 

akustickou pohodu především v oblasti vnímání pohybu osob po podlaze ve vyšším podlaží. 

Spektrální analýzou zdroje hluku (pohyb osob po stropní konstrukci s podlahou) bylo zjištěno, 

že se jedná o zdroj hluku s výraznými složkami v oblasti nízkých kmitočtů (31,5 až 40) Hz, 

tedy mimo oblast hodnocení kročejové neprůzvučnosti dle platné legislativy.  

 

ABSTRACT: 

Based on the complaints of users apartments was found essential, mainly relating to ceilings 

to the floor, at which the top layer consists of laminated . Although these structures conform 

in terms of impact sound , residents have repeatedly complained about the poor acoustic 

comfort especially in the perception of movement across the floor in a higher floor. Spectral 

analysis of the noise source (the movement of persons roof construction with floor) were 

found to be the source of significant noise components in the low frequency range (31,5 to 40) 

Hz , that is outside the area of impact sound insulation rating per local legislation.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 

nízkofrekvenční zvuk, kročejová neprůzvučnost, spektrální analýza, stropní konstrukce, 

nášlapná vrstva lamino, subjektivní vnímání, dupání 

KEYWORDS: 

low – frequency sound, impact sound insulation, spectral analysis, ceiling construction, wear-

layer laminate, subjective perception, stomping 

 

1 ÚVOD 

Stavební konstrukce dnes musí splňovat současně velké množství požadavků (tepelně 

technických, akustických, statických, atd.), které jsou často protichůdné. Trendem současné 

doby je vylehčování konstrukcí využíváním stavebních prvků s nižší objemovou hmotností a 

zavádění moderních technologických postupů. Ve stavební akustice v ČR je tradičně 

využíván pro hodnocení zvukoizolačních vlastností konstrukcí frekvenční rozsah                

                                                 
105)

 Berková, Petra, Ing. – VUT FAST Brno, Veveří 331/95, Brno, + 420 721653255, cuprova.p@seznam.cz 

106)
 Berka, Pavel, Ing., Ph.D. – Laboratoř BP akustika, Klokočí 8, Brno, + 420 604356221, info@bpakustika.cz 
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(100 – 3150) Hz. Použití některých stavebních materiálů ve skladbách horizontálních dělících 

konstrukcí přináší nárůst problémů v oblasti nižších kmitočtů. Tak vzniká potřeba hodnotit 

konstrukci i v závislosti na charakteristickém spektru zvuku. Tato problematika je v současné 

době řešena prostřednictvím faktoru přizpůsobení spektru CI a doporučením posuzovat 

konstrukci v rozšířeném kmitočtovém rozsahu (50 – 2500) Hz. 

2 MĚŘENÍ KROČEJOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI 

Na základě rozhovorů s uživateli bytů při akustických měřeních byla zjištěna podstatná 

skutečnost, týkající se převážně stropních konstrukcí s podlahou s nášlapnou vrstvou tvořenou 

laminem. Přestože tyto konstrukce vyhovují z hlediska kročejové neprůzvučnosti, obyvatelé si 

opakovaně stěžují na špatnou akustickou pohodu především v oblasti vnímání zvuků na 

nižších kmitočtech. Pravděpodobnou příčinou je výrazný útlum podlahových vrstev v oblasti 

středních a vyšších kmitočtů, tj. (400 – 3150) Hz. Zvuky nižších frekvencí v těchto případech 

nejsou maskovány zvuky v běžných kmitočtových pásmech a jsou subjektivně vnímány 

citlivějšími uživateli. Zvukoizolační schopnosti stavebních konstrukcí jsou v oblasti nízkých 

frekvencí velmi nízké.  

2.1 Identifikace nízkofrekvenčního hluku měřením mimo oblast hodnocení kročejové 

neprůzvučnosti a nedostatky hodnotících metod používaných v současné době 

Problematika je popsána na příkladu výsledků měření v bytovém domě, kde dochází 

v prostorách bytu situovaného v 1.NP ke značnému subjektivnímu rušení hlukem, 

způsobeným pohybem osob (uživateli bytu 2.NP) po stropní konstrukci s podlahou (chůze, 

apod.). Na základě této skutečnosti bylo provedeno měření kročejové neprůzvučnosti stropní 

konstrukce s podlahou oddělující prostory bytu v 1.NP a místnost bytu ve 2.NP. Dále 

provedeno informativní měření spektrální analýzy hluku způsobeného pohybem osob po 

stropní konstrukci s podlahou ve 2.NP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Výsledky měření kročejové neprůzvučnosti horizontální dělící konstrukce  mezi 

1.NP a 2.NP 

Fig. 1 – The results of measurements of impact sound insulation of horizontal separation 

between design and 1.NP 2.NP  

f T L´ i L´ n S.K.P.

Hz s dB dB dB

50
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80

100 0,38 48,7 48,8 51

125 0,22 47,9 50,3 51

160 0,35 50,3 50,7 51

200 0,35 50,4 50,7 51

250 0,3 49,7 50,8 51

315 0,28 47,8 49,2 51

400 0,32 46,6 47,4 50

500 0,28 45,4 46,8 49

630 0,27 45,0 46,5 48

800 0,27 44,8 46,3 47

1000 0,27 46,7 48,2 46

1250 0,27 43,8 45,3 43

1600 0,28 42,2 43,5 40

2000 0,27 40,9 42,5 37

2500 0,26 40,1 41,8 34

3150 0,26 38,6 40,3 31
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Obr. 2 – Spektrální analýza informativního  měření hluku způsobeného pohybem 

osob po stropní konstrukci s podlahou nad 1.NP 

Fig. 2 – Spectral analysis of informative measurement noise caused by movement 

people roof construction to the floor above 1.NP 

 

Požadavek z hlediska kročejové neprůzvučnosti na útlum horizontálních dělících konstrukcí 

oddělujících dva byty  je dle ČSN 73 0532: 2010 [1] L’nw = 55 dB, naměřená hodnota je L’nw 

= 49 dB => požadovaná hodnota je tedy prokazatelně dodržena. Z obr. 2 je patrné, že 

hlučnost, která je subjektivně slyšitelná v 1. NP, způsobená pohybem osob ve 2. NP se 

nachází v oblasti nízkých frekvencí (31,5 – 40) Hz, která je mimo rozsah hodnocení 

zvukoizolačních vlastností stavebních konstrukcí dle ČSN EN ISO 717 – 2/ZA1: 1998, 2007 

[3]. Hodnota maximální hladiny akustického tlaku Lpmax pro třetinooktávové pásmo 40 Hz      

Lpmax  = 67,4 dB viz. obr. 2, zjištěná při pohybu osob po stropní konstrukci s podlahou, leží 

nad hranicí prahu slyšení pro dané pásmo. Hranice prahu slyšení LPS pro f = 40 Hz je 49dB. 

Faktor přizpůsobení spektru daného příkladu  pro frekvenční rozsah (100 – 3150) Hz je        

CI = - 4 dB. Pro rozšířený kmitočtový rozsah (50 – 2500) Hz je CI,50 – 2500 = - 3 dB. Z toho 

vyplývá, že i po zohlednění faktoru přizpůsobení spektru do výsledné hodnoty L’nw kročejová 

neprůzvučnost stále vyhovuje. 

Danou problematiku je možné dále analyzovat prostřednictvím srovnání zpracovaného 

souboru spektrálních analýz hladin akustických tlaků vyvolaných “dupáním” osob a 

“klepáním” normalizovaným zdrojem kročejového zvuku především u nášlapných vrstev 

podlahy tvořených  laminem. 

f L pmax L pAmax U pmax

Hz dB dB dB

16 45,3 - 4,3

20 42,0 - 6,9

25 43,0 - 5,4

31,5 57,4 18,0 1,9

40 67,4 32,8 1,0

50 48,2 18,0 2,1

63 35,8 9,6 1,4

80 35,8 13,3 1,0

100 28,3 9,2 3,3

125 30,4 14,3 1,1

160 26,7 13,3 2,3

200 29,5 18,6 1,8

250 30,0 21,4 1,1

315 24,8 18,2 1,0

400 26,7 21,9 3,7

500 18,5 15,3 1,3

630 14,1 12,2 1,3

800 9,6 8,8 1,1

1k 8,0 8,0 1,1

1,25k 9,3 9,9 1,9

1,6k 10,7 11,7 1,2

2k 7,6 8,8 1,0

2,5k 8,8 10,1 1,0

3,15k 8,6 9,8 1,0

4k 8,4 9,4 1,0

5k 9,3 9,8 1,0

6,3k 10,5 10,4 1,0

8k 11,3 10,2 1,0

10k 12,4 9,9 1,0

12,5k 13,6 9,3 1,0

L  pAmax 35,2 1,4

L  pCmax 68,1 1,8

Tabulka 1. Kmitočtová analýza Obr 1. Kmitočtová analýza
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Obr. 3 – “Klepání” normalizovaným zdrojem kročejového zvuku x “dupání”    

                    osob na  laminu, hladina prahu slyšení 

Fig. 3 – " Knocking " source normalized impact sound x " stomping " lamin persons , the 

hearing threshold level  

 

Ve sledované nízkofrekvenční oblasti nedosahuje hladina akustického tlaku v přijímací 

místnosti buzená normalizovaným zdrojem kročejového zvuku stejné úrovně jako při buzení 

stropní konstrukce s podlahou “dupáním” osob. V oblasti středních kmitočtů je patrný značný 

útlum hladiny akustického tlaku vyvolané “dupáním”osob.  

V případě vytvoření regresní analýzy souboru měření horizontálních dělících konstrukcí 

tvořených nosnou hmotnou stropní konstrukcí a těžkou plovoucí podlahou s nášlapnou vrstou 

tvořenou laminem zjišťujeme nevyhovující parametry normalizovaného zdroje kročejového 

zvuku v nízkofrekvenční oblasti. 

Na obr. 4 jsou příklady regresních analýz mezi: 

 “klepáním” normalizovaným zdrojem kročejového zvuku a změřenou hodnotou 

kročejové neprůzvučnosti L´n,w, Ln,w + CI  a Ln,w + CI,50-2500  (levá část obrázku); 

 “dupáním” osob a změřenou hodnotou kročejové neprůzvučnosti L´n,w, Ln,w + CI  a 

Ln,w + CI,50-2500  (pravá část obrázku);  

 

Obr. 4  -  “Klepání“ normalizovaným zdrojem kročejového zvuku a “dupání“ osob – 

regresní analýza pro  f = 40 Hz 

Fig. 4 – " Knocking " source normalized impact sound and " stomping " people - 

regression analysis for f = 40 Hz 
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3 ZÁVĚR 

Z hlediska hodnocení dle ČSN EN ISO 717-2/ZA1: 1998, 2007 [3]  a požadavkům dle 

ČSN 73 0532: 2010 [1], měřená stropní konstrukce vyhoví. Konstrukce prokazatelně splní 

požadavky z hlediska kročejové neprůzvučnosti i v případě zohlednění faktoru přizpůsobení 

spektru CI stanoveného dle [3] v rozšířeném frekvenčním rozsahu (50 - 2500) Hz částečně 

zohledňujícího nízkofrekvenční oblast, která je u stropní konstrukce s nášlapnou vrstvou 

podlahy tvořenou laminem stěžejní. 

Prostřednictím spektrální analýzy pohybu osob po stropní konstrukci s podlahou viz. obr. 2 

však bylo zjištěno, že dominantní složky zdroje hluku leží mimo oblast rozšířeného 

hodnocení kročejové neprůzvučnosti horizontální dělící konstrukce dle ČSN EN ISO 717-

2/ZA1: 1998, 2007 [3]. 

Na měření spektrální analýzy pohybu osob po stropní konstrukci s podlahou a jeho 

vyhodnocení prováděné v souladu s měřením a vyhodnocením hluku v komunálním prostředí 

nelze vztáhnout požadavek stanovený Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. “o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací“[4]. Hygienické limity hluku pro chráněný 

vnitřní prostor staveb se nevztahují na hluky z běžného užívání bytu. 

Z průběhu regresních analýz v levé části obr. 4 můžeme vidět nedostečné buzení nízkých 

frekvencí normalizovaným zdrojem kročejového zvuku. Správnou orientaci vykazuje pouze 

lineární průběh závislosti hladiny akustického tlaku způsobeného “dupáním” a váženou 

normalizovanou hladinou kročejového zvuku v pravé části obr. 4. Se zhoršující se 

neprůzvučností se zvyšuje hluková zátěž způsobená “dupáním”. 

Na základě výše uvedené analýzy není problematika nízkofrekvenčního hluku v případě 

horizontálních dělících konstrukcí v ČR v rámci platné legislativy řešitelná. Jedná se 

tedy o “skrytou vadu” stropní konstrukce pro jejiž řešení (příp. odstranění) není 

dostatečná právní opora v platné legislativě. 

Výše popsaná problematika tykájící se nízkofrekvenčního hluku je však i v rámci návrhu z 

hlediska optimalizace skladby podlahy značně složitá a závislá na množství okrajových 

podmínek. Riziko vzniku výše popsaného problému lze částečně eliminovat nárhem vhodné 

skladby horizontální dělící konstrukce na základě akustického posouzení. 
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VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA, STERILIZACE BIOTICKÝCH ČINITELŮ POMOCÍ 

MIKROVLNNÉ TECHNOLOGIE 

Jindřich Sobotka
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, Zdeněk Jiroušek
108

, Karel Šuhajda
109

 

ABSTRAKT: 

Mikrovlny jsou elektromagnetickým vlněním o frekvenci od 300 MHz do 300 GHz, což 

odpovídá vlnovým délkám od 1 m do 1mm. Pro průmyslovou aplikaci je povoleno více 

frekvencí, nás ale zajímá především frekvence 2 450 MHz o vlnové délce 12,2 cm, kterou 

využíváme v naších aplikacích. Mikrovlny patří do široké rodiny elektromagnetických vlnění, 

zahrnující rovněž oblast viditelného světla, které se řídí Maxwellovými rovnicemi. Princip 

mikrovlnného vysoušení je založen na rozkmitání molekul vody ve hmotě zdiva, vzniku tepla 

vytvořeného jejich pohybem a třením, přeměny ve vodní páry a následného odvětrání těchto 

pár. Rozkmitání molekul vody je primárním dějem v tomto procesu. Molekuly vody jsou za 

těchto podmínek schopny zbavit se svého energetického potenciálu, který je váže na kapiláry 

ve stavebním materiálu a znemožňuje odpařování. 

ABSTRACT: 

Microwaves are electromagnetic waves of frequencies from 300 MHz to 300 GHz, 

corresponding to wavelengths from 1 m to 1 mm. For industrial application is allowed more 

frequencies, but we are mainly interested in the frequency 2 450 MHz, a wavelength of 12,2 

cm, which we use in our applications. The heating occurs so that the electric field in the water 

molecules orient themselves according to polarization. Microwaves belong to a large family 

of electromagnetic waves, which also includes the visible light, which is governed by 

Maxwell's equations. Principle of microwave drying is based on the vibration of water 

molecules in the mass of masonry, of heat generated by their movement and friction, the 

conversion of water vapor and subsequent venting these few. Vibration of water molecules is 

the primary storyline in the process. Water molecules under these conditions are able to get 

rid of its energy potential, which is bound to the capillaries in the building material and 

prevents evaporation. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Stěna, základ, likvidace plísní, ohřev, frekvence, mikrovlny, elektromagnetické vlnění, vlnová 

délka, vlhkost, trychtýřový, hydroizolace. 
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1 ÚVOD 

Mikrovlny patří do širokého odvětví elektromagnetických vlnění, zahrnující rovněž oblast 

viditelného světla, které se řídí Maxwellovými rovnicemi.  

Mikrovlny jako takové jsou vysokofrekvenční radiové vlny (radiofrekvenční 

elektromagnetická pole) a jsou – stejně jako viditelné světlo – částí elektromagnetického 

spektra.  

Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny o vlnové délce od 1 mm do 10 cm, což odpovídá 

frekvenci 3 GHz až 300 GHz, jsou to pásma Super high frequency (SHF) a Extremely high 

frequency (EHF). 

Náš ústav pozemního stavitelství (ÚPST) začal spolupracovat s firmou S.P.UNI (Mgr. 

Zdeňkem Jirouškem), kde jsme provedli značná měření, ať už na stavbě, či v laboratořích. 

Zejména se jedná a jednalo o vysoušení dřeva, zdiva, likvidaci dřevokazných škůdců.  

Fakulta vzhledem ke svému primárnímu zaměření také spolupracuje s akreditovanou 

mikrolaboratoří (IFCOR-99). Tato laboratoř disponuje potřebnými odborníky a zařízením, pro 

kultivaci a následný chemický rozbor daných plísní, před i po ozařování. 

2 POUŽITÍ MIKROVLNNÉ TECHNOLOGIE 

O možnosti ohřevu různých materiálů pomoci mikrovlnného záření se ví již několik desetiletí. 

Mikrovlnná energie je pohlcována především molekulami vody, které se rozkmitají a 

způsobují její zahřátí. Běžnými stavebními materiály jsou mikrovlny absorbovány podle 

množství vody, které obsahují. I hodně vlhké zdivo a dřevo (20-30 %) má stále podstatně 

méně vody než živá tkáň hub (více než 90%). Proto houby absorbují mnohem více 

mikrovlnné energie než jejich okolí. V důsledku působení mikrovln. Mikrovlnná technologie 

je používána jednak pro jakékoliv vysoušení daného materiálu (dřeva, zdiva…), ale také ke 

sterilizaci biotických škůdců, kam řadíme spóry plísní, houby a dřevokazné škůdce. Při sanaci 

vlhkých objektů, často již napadených různými biotickými škůdci, se používá mnoho různých 

technik a technologií. A to: 

 přirozené vysoušení pomocí větrání 

          Jedná se o způsob sice finančně nenáročný, ale pomalý (dlouhodobý proces). 

 teplovzdušný ohřev 

Proudem teplého, až horkého vzduchu dochází k ohřevu celého hmoty vysoušené 

hmoty. Tedy stavebního materiálu (cihla, kámen, dřevo atd.) a současně i vody uvnitř i 

v okolí. Prohřívání probíhá od povrchu ke středu. Povrchová vrstva je ohřátá a 

následně i vysušená dostatečně rychle, ale k prohřátí celého masivu pochází pomalu. 

Doba potřebná k požadovanému vysušení je výrazně kratší. Finanční náklady jsou 

však, vzhledem k příkonu zařízení, vysoké.  A ten není nijak nízký. 

 sálavý ohřev 

Jeho princip je v podstatě stejný, k ohřevu dochází od povrchu, odpar vlhkosti je však 

limitován nižším prouděním vzduchu. 
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 kondenzační vysoušení  

Pracuje na principu výrazného snížení relativní vlhkosti vzduchu v sanovaném 

prostoru. Tento postup je vhodný při vysoušení v prostorech, kde došlo k promočení 

povrchu. 

Z hlediska materiálu a jeho interakce s mikrovlnami existují tři možnosti: 

 transparentní /např. sklo – vlny materiálem projdou bez reakce 

 absorpční /např. voda – energie vln je přeměněna na teplo  

 odrážející /např. kovy – vlny jsou odráženy zpět do prostředí 

Pro nás je důležitý především případ B, tj. interakce mikrovln s vodou. 

2.1 Výhody a nevýhody mikrovlnného záření 

Výhody mikrovlnného záření jsou: 

 tzv. „selektivní ohřev“, tj. u vícesložkových materiálů se ohřívá pouze složka 

absorbující mikrovlny (voda), 

 dále pak rychlost  

 menší energetická náročnost ve srovnání s horkovzdušným sušením a  

 finanční náročnost ve srovnání s klasickým horkovzdušným sušením. 

Nevýhodou je možnost lokálního přehřátí v důsledku nehomogenity mikrovlnného pole i 

samotného materiálu. 

Jak bylo řešeno, při použití mikrovlnného záření u daného materiálu se snižuje vlhkost, čili 

dochází i k vysušování. 

Na rozdíl od jiných metod vysušování, které působí jen povrchně, působí mikrovlny 

hloubkově a to v celém objemu materiálu. A to přímo na molekuly vody a na organismy vodu 

obsahující. 

Avšak hloubkové působení mikrovln zasahuje nákazu bez odkrývání postižených míst, takže 

obvyklé rozsáhlé bourání a výměny částí objektu nejsou potřebné a vyměňují se pouze prvky, 

které jsou natolik poškozeny, že neplní svou funkci. Ostatní, i částečně napadené, jsou 

sterilizovány a ponechány na místě. 

2.2 Vyjádření mikrovlnné technologie pomocí vzorců, vztahů 

Mechanismus přeměny mikrovlnné energie na teplo je dán vztahem: 

P=2*π*f *´*´´ *E2   [W.m-1],      

kde P ….. energie absorbovaná v jednotce objemu [W.m-1], 

             f ……frekvence mikrovlnného pole [2450 MHz], 

             ε´….. .permitivita [F.m-1], 

             ε ´´…. dielektrický ztrátový faktor materiálu, 

             E ….. .intenzita el. pole uvnitř materiálu [V.m-1] 

 

Vlnovou délku lze charakterizovat vztahem: 
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f

c 

       [m],             

kde  λ …… délka vlny [m], 

             cλ …... rychlost šíření vlny [m.s-1], 

             f ….. ..frekvence mikrovlnného záření [Hz] (2450 MHz) 

3 VYSUŠOVÁNÍ DŘEVA 

Dřevo patří k nejstarším stavebním materiálům. Jako stavební materiál má několik výhod, 

např. obnovitelnost, lehká opracovatelnost a také dobrá odolnost vůči řadě chemikálií. 

Společně s firmou „spuni, s.r.o.“ panem Mgr. Jirouškem jsme provedli mnohá měření pro 

eliminaci vlhkosti na různých dimenzí hraněných dřevěných prvků. Převážně se jednalo o 

měkké, smrkové profily různých rozměrů a dimenzí. A mimo jiné také s různou vlhkostí. 

Jednalo se o tyto možnosti vlhkostí v dřevěných prvcích: 

 řezivo 3 roky skladované pod přístřeškem, vystavené běžné vzdušné vlhkosti, 

 řezivo čerstvé, týden po opracování na pile, 

 řezivo ponořené na 24 hodin v nádobě s vodou 

Nejprve byla změřena povrchová i hloubková vlhkost. Poté byly jednotlivé prvky postupně 

ozařování určitou dobu. Jak již víme, mikrovlnné záření je vázáno a pohlcováno převážně 

skupenstvím vody, či to co obsahuje jakékoliv množství vody. Po určité době ozařování se 

nechali dřevěné prvky zchladnout a opět se změřili jednotlivé vlhkosti. Taková měření se u 

každého prvku opakovala celkem dvakrát. Jednotlivé fáze mikrovlnného ohřevu (záření) jsme 

snímali termokamerou. 

Průmyslové využití našly mikrovlny při vysoušení surového dřeva, často v kombinaci s 

horkovzdušným sušením. Mikrovlnné pole zahřeje vodu ve hmotě dřeva a tím usnadní její 

odpaření z povrchu. Účinnost sušení však závisí rovněž na obvodu odpařené vody z prostoru 

kolem uloženého dřeva. 

            

Obr. 1 – Reálné snímky dřevěného prvku zobrazené termokamerou a reálného 

mikrovlnného generátoru s trychtýřovou anténou 

Fig. 1 – The real timber member images displayed thermocamera and real microwave 

generator with horn antenna 
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4 VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA 

Jak bylo prokázáno, mikrovlnným ohřevem je možno podstatně urychlit vysoušení zdiva. 

Dochází vlastně k tzv. rozkmitání molekul a tím dochází k vysychání daného materiálu. 

Při správně voleném zařízení a jeho aplikaci (a to především výkonu a době působení) 

nedochází ke změně struktury stavebního materiálu. Avšak je důležité si uvědomit, čas a 

výkon, který můžeme u daného materiálu cyklicky opakovat.  

Bylo zjištěno, že teploty při ozařování se pohybují v takovém rozmezí, že nedochází ke ztrátě 

krystalické vody např. u sádry, či u hydraulických pojiv.  

Čas potřebný k vysušení zkoušených vzorků se pohyboval v hodinách.  

Rychlost vysoušení však nezávisí pouze na množství přítomné vody a použitém výkonu 

zařízení. Ale také na tom, jak je vlhkost ve zdivu rozložena a jak je odváděna z porézního 

systému a na jejím obvodu od povrchu sušeného materiálu. Princip mikrovlnného vysoušení 

je příčinou toho (jak již bylo několikrát zmiňováno), že se teplo uvolňuje uvnitř sušeného 

materiálu. Tím dochází ke vzniku vnitřního tlakového gradientu (teplejší voda i vznikající 

vodní pára mají větší objem než původní chladná voda) a ten způsobuje vytlačování vody k 

povrchu. Problém však může nastat např. u betonu, kde teplota ozařovaného prvku bude 

podstatně vyšší a je to tím, že musíme také počítat s hydratací cementu. 

S firmou „spuni, s.r.o.“ panem Mgr. Jirouškem jsme ozařovali jak pórobetonový materiál, tak 

i keramické bloky (přesněji řešeno vyzděné pilíře), tvořené dvěmi či třemi vyzděnými bloky, 

pro zjištění úniku vodní páry. 

Bylo třeba a nutné si uvědomit, že při dlouhodobém mikrovlnném záření musí tlak uvnitř 

bloků někde unikat. Proto jsme v celoplošné ložné maltové spáře keramických bloků vyvrtali 

menší otvory pro únik patřičně nahromaděné páry uvnitř bloků. 

                         

Obr. 2 – Reálné snímky při vysušování keramických tvárnic a zobrazené teploty po 

ozařování vyhodnocené termokamerou  

Fig. 2– The real photos during drying of ceramic bricks and displayed temperature after 

irradiation evaluated thermocamera 
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Obr. 3– Pórobetonová tvárnice 

Fig. 3– Porous concrete blocks 

Před ozařováním pórobetonových tvárnic se nejprve bloky namočili a ponořili na 24 hodin do 

vody. Poté se nechali přirozeně okapat po dobu přibližně 12 hodin. Po přirozeném namočení a 

okapání vážil blok po zvážení 28 750 gramů.  

Pórobetonový blok jsme ozařovali po dobu 150 minut. Přesněji řečeno 3x30 minut a 1x60 

minut. 

Po patřičných cyklech ozáření jsme nechali blok tzv. “přirozeně vydýchat” (12 hodin) a 

zvážili. Váha takto vysušeného pórobetonového bloku byla 21 740 gramů. 

Můžeme říci, že mikrovlnné ozařování je velmi a natolik účinné, že po 150 minutovém 

ozařování a přirozeném vydýchání jsme z bloku eliminovali celkem cca 7 kilogramů vody. 

Experiment se po těchto provedených zkouškách dá provádět i bezprostředně na reálných 

stavbách, což bylo našim cílem.   

5 LIKVIDACE BIOTICKÝCH ŠKŮDCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

Plísně 

Tyto mikroskopické dlouhovláknité houby se vyskytují v prostředí s vyšší vlhkosti.  

Jelikož je celá řada mikroorganismů v podobě plísní, které se mohou ve skutečnosti na 

napadených konstrukcích vyskytovat, přistoupilo se k eliminaci těchto činitelů pouze na ty, 

které se ve skutečnosti na stavbách nejvíce vyskytují. 

Ve spolupráci s akreditovanou mikrolaboratoří v Brně (IFCOR 99) byly na základě 

podrobného rozboru určeny mikroskopické plísně, které se nejčastěji vyskytují v interiérech 

objektů a na stavebních konstrukcích, jsou to:  

 Fusarium oxysporum, 

 Alternaria alternota, 

 Penicillium brevicompactum, 

 Cladosporium cladosporioides, 

 Aspergillus versicolor. 
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Obr. 4– Trychtýřová anténa mikrovlnného generátoru při likvidaci biotických škůdců 

v podobě plísní 

Fig. 4– Horn antenna with microwave generator at disposal biotic pests in the form of mold 

  

  

Obr. 5– Snímky z termokamery při sterilizaci plísní 

Fig. 5– Pictures of the thermal imager to sterilize fungi 

Dřevokazné houby 

U stavebního materiálu je jedná především o houby celuzovorní. Dá se říci, že dřevo obsahuje 

celulózu. Dřevo díky ní postupně tmavne, ztrácí svou pevnost a rozpadá se. V obecné mluvě 

se tomu říká hnědá hniloba. 

Podmínkou pro jejich výskyt je zvýšená vlhkost. U některých druhů je pomyslnou hranicí cca 

20%. Neznámější a zároveň nejnebezpečnější a nejagresivnější houbou je považována 

„dřevomorka domácí (serpula lacrymans)“. 

Dřevokazný hmyz 

Druhů tohoto hmyzu je několik. Všechny ale mají velmi podobný vývojový cyklus. Většinu 

života tráví ve formě larvy a jsou zavrtány do dřeva. Po zakuklení a následné přeměně v 

dospělé imago vylézají na povrch, kde se páří a samička naklade vajíčka další generace. 
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Zde patří mezi nejvýraznější škůdce „tesařík krovový (hylotrupes bajulus)“. Především 

délkou svého života, velikosti a žravostí larev a potencí samičky, která je schopna naklást až 

několik stovek vajíček. 

Likvidace biotických škůdců MV zářením.  

K tomuto problému je nutné přistupovat ze dvou hledisek. Prvním je samotná likvidace 

škůdců, tím druhým následně zrušení podmínek pro jejích vývoj a výskyt. 

U plísní je jedná především o inaktivaci mycelia. Ne vždy je totiž možné použítí jiných 

postupů. Například chemický zásah, nebo radiaci. Myceliu, vzhledem ke svému vysokému 

obsahu vody a umístění na povrchu ošetřovaní plochy, se dá snadno MV zářením ohřát. Při 

teplotách nad 100°C by mělo dojít k „uvaření“ a následnému vysušení. O likvidacích spór 

plísní nemá cenu uvažovat. Jednak odolávají podstatně vyšším teplotám a za druhé jsou spóry 

většina plísní součástí pevného aerosolu okolního vzduchu.  

U dřevokazných hub jde převážně o likvidaci jejích kořenového systému – rhizomorf. 

Po mechanickém odstranění a likvidaci plodnice zůstávají velmi často prorostné stavební 

materiály kořeny houby. Jejich délka může být i mnoho metrů. Tyto rhizomorfy si sou 

schopné udržet svoji schopnost opětné aktivace i desítky roků. Odborníci, mykologové tvrdí, 

že objekt napadený „dřevomorkou domácí“ je ohrožen touto houbou po celou dobu své 

životnosti. 

Odolnost teplu a tedy možnost využití MV energie je v podstatě stejná, jako u plísní. Pouze s 

tím rozdílem, že prohřátí zděného masivu, ve kterém tyto kořenové provazce jsou, je 

nereálné. U dřevěných materiálů je ovšem tento postup, v mnoha případech, realizovatelný. 

U dřevokazného hmyzu je situace podstatně jednodušší. U všech vývojových stadií hmyzu 

stačí její ohřatí na teplotu 52 – 55°C. Při těchto teplotách dochází k nevratným přeměnám 

bílkovin. Tím i postupnému úhynu. 

6 ZÁVĚR 

Závěrem lze konstatovat, že se současnými výsledky měření a experimentů bylo zjištěno, že 

hubení biotických činitelů a úbytek vlhkosti na daných stavebních materiálech (dřevo, 

keramické tvárnice a pórobetonové bloky) pomocí EMW záření je velice úspěšné. 

Můžeme však říci, jaké závěry můžeme od daných experimentů očekávat v dalších 

experimentech: 

 stanovení časové délky ozařování EMW záření pro úspěšnou likvidaci biotických 

činitelů, 

 stanovení intenzity EMW záření pro úspěšnou likvidaci běžných biotických činitelů 

Vždy však je potřebné si uvědomit, že nikdy nebudou výsledky totožné z laboratorních 

zkoušek se zkouškami ze staveb. 

Jsme velice spokojení, že výsledky a náročnost, kterou jsme vytvořili v laboratorních 

zkouškách se lehce s danou mikrovlnnou technologií dají aplikovat v praxi. 

7 PODĚKOVÁNÍ 

Tento článek vznikl za podpory GAČR P104/10/P388 „Experimentální analýza účinnosti 

mikrovlnného záření při likvidaci biologických činitelů způsobujících korozi stavebních 

materiálů“. 
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FOTOGRAMETRIA AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ NA DOKUMENTÁCIU 

SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY 

PHOTOGRAMMETRY AS EFFICIENT TOOL FOR DOCUMENTATION OF 

ACTUAL REALIZATION OF CONSTRUCTION 

Veronika Sojková
110

, Milan Nič
111

, Marek Fraštia
112

 

ABSTRAKT: 

Digitálna doba priniesla aj do vednej disciplíny fotogrametrie významné zmeny. V minulosti 

bolo možné využívať na metrické účely len špecializované a drahé prístroje tak na 

snímkovanie ako aj na spracovanie snímok a spracovateľ musel disponovať nemalými 

odbornými vedomosťami.  

V súčasnosti je možné využívať bežné digitálne fotoaparáty, spracovanie snímok sa realizuje 

na PC softvérmi v dostupných cenách a samotné softvéry sú zostavené tak, aby boli 

„užívateľsky priateľské“ odborníkom aj z iných vedných disciplín ako je fotogrametria. 

Príspevok má za cieľ priblížiť možnosti fotogrametrie ako efektívneho meracieho nástroja pre 

rôzne profesie vrátane súdneho znalectva. 

ABSTRACT: 

Digital era brought to the discipline photogrammetry significant changes. In the past, only 

specialized and expensive equipment both on imaging and image processing could be used for 

metrical purposes and the operator had to have considerable expertise.  

It is now possible to use conventional digital cameras, image processing is implemented on 

the PC by software at affordable prices and the actual software is built to be "user friendly" 

to experts from other disciplines such as photogrammetry. Paper aims to bring the possibility 

of photogrammetry as a efficient measurement tool for variety of professions including 

forensic science. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

digitálna fotogrametria, efektívne meranie 

KEYWORDS: 

digital photogrammetry, efficient measurement 

1 ÚVOD 

Fotogrametria je nepriama meračská technológia, ktorá rekonštruuje tvar, rozmer a polohu 

objektov meraním a spracovaním ich fotografických obrazov. Fotogrametria jako technická 

veda je stará približne 160 rokov (počiatky ale siahajú až do 17. storočia) prešla za ten čas 4 

                                                 
110)

 Sojková, Veronika, Ing. – Ústav súdneho znalectva, Stavebná fakulta, STU v Bratislave, Radlinského 11, 

813 68, Bratislava, veronika.sojkova@stuba.sk 

111)
 Nič, Milan, doc. Ing., PhD. – Ústav súdneho znalectva, Stavebná fakulta, STU v Bratislave, Radlinského 11, 

813 68, Bratislava, milan.nic@stuba.sk 

112)
 Fraštia, Marek, Ing. PhD. – Katedra geodézie, Stavebná fakulta, STU v Bratislave, Radlinského 11, 813 68, 

Bratislava, marek.frastia@stuba.sk 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 454 

základnými epochami vývoja a to od stolovej (priesekovej) fotogrametrie, cez analógovú, 

analytickú až do súčasnej digitálnej fotogrametrie.  

Pretože metódy spracovania boli v minulosti založené na prístrojovom (nie počítačovom) 

vyhodnotení, snažili sa fotogrametri pri snímkovaní v teréne čo najexaktnejšie dodržať 

podmienky pre následné stereoskopické alebo konvergentné vyhodnotenie. To vyžadovalo 

konštrukciu veľmi presných, robustných kamier v kombinácii s teodolitom – tzv. fototeodolit. 

Spracovanie takých snímok bolo potom výpočtovo veľmi jednoduché. 

V súčasnosti máme veľmi podrobne prepracovanú analytiku centrálnej projekcie a ďalších 

výpočtových postupov a vďaka výpočtovej technike nie je problém tieto úlohy riešiť. To 

umožnilo použiť na rekonštrukciu objektov aj kamery pôvodne neurčené pre fotogrametriu 

a prinieslo to aj pomerne veľkú voľnosť do snímkovania v teréne. A to všetko 

s mnohonásobne vyššou efektivitou v zmysle zníženia času, personálu, nákladov a zvýšenia 

presnosti a množstva formátov a objemu výstupov. 

Bežne dostupné mobilné meracie technológie na určenie geometrických charakteristík objektu 

môžeme zhrnúť do: 

 meranie dĺžok – posuvným meradlom, pásmom, laserom, ultrazvukom, 

 meranie uhlov a vzdialeností – univerzálnymi meracími systémami, 

 určenie súradníc, plôch a objemov – z vyššie uvedených technológií a pomocou 

fotogrametrie a laserového skenovania. 

Určiť geometriu zložitejších objektov je náročná úloha aj pre odborníkov na meranie –

geodetov, nevystačíme si tu iba s dĺžkami. Hlavné výhody fotogrametrie oproti ostatným 

spomenutým technológiám sú nasledovné [1]: 

 Bezkontaktné meranie. Postačuje ak je objekt zachytený na snímke, nepotrebujeme sa 

ho fyzicky dotknúť. To je výhodou predovšetkým pri výškových objektoch, 

nedostupných alebo zamorených objektoch. Dôležitý môže byť aj fakt, že je to 

neinvazívna dokumentačná technológia, teda nenarúšame samotný objekt dotykom. 

 Úspora terénnych prác. Stačí iba „nasnímkovať“ a určiť mierku a sme v teréne hotoví. 

 Presnosť na úrovni od 0,01 mm – 50 mm. Presnosť je závislá od snímkovej mierky, 

resp. vzdialenosti snímkovania od objektu. Približne môžeme povedať, že pri 

snímkovaní zo vzdialenosti 10 m dosiahneme presnosť na objekte 1 – 5 mm. Vysoká 

presnosť je využiteľná napr. pri meraní trhlín alebo deformácie objektu. 

 Na snímke je zachytený stav v úzkom časom reze. Dôležité najmä pre dynamicky sa 

správajúce objekty (napr. zaťažovacie skúšky, pohybujúce sa objekty). 

 Samotný fotografický záznam. Snímka nám neposkytuje len kvantitatívne 

(geometrické) ale aj kvalitatívne (texturálne, spektrálne) vlastnosti objektov. To 

znamená, že získavame podrobný vizuálny prehľad o situácii zobrazenej na snímke. 

Rádiometrické informácie sú dôležité vo forenzných aplikáciách ako napr. dopravné 

nehody (šmyková dráha) alebo rekonštrukcia miesta činu (krvavé škvrny a pod.) 

 Automatizácia spracovania pri niektorých typoch objektov. Digitálna technológia 

poskytuje možnosti automatizácie pri orientácii snímok, identifikácii kódových 

meracích značiek a tvorbe 3D plôch. 

 Nízke obstarávacie aj prevádzkové náklady. Oproti univerzálnym meracím staniciam, 

laserovým alebo optickým skenerom s príslušenstvom je cena systému 

kamera+PC+softvér zanedbateľná. Samozrejme v porovnaní s jednoduchým 
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diaľkomerom je výrazne vyššia, ale ako už bolo spomenuté, zložitejšie objekty len 

s diaľkomerom nezmeriame. 

2 PRÍSTROJE A NÁSTROJE FOTOGRAMETRIE 

Pod pojmom fotogrametrický prístroj rozumieme fotografický aparát (kameru) a pod pojmom 

nástroj rozumieme spracovateľský fotogrametrický softvér. 

2.1 Prístrojové vybavenie - kamery 

Súčasné digitálne kamery majú široké spektrum parametrov a môžeme ich rozdeliť podľa 

veľkosti elektro-optického snímača (CCD/CMOS) na kamery [2]: 

 s malým snímačom – snímač má veľkosť od 4 mm x 2 mm do 24 mm x 16 mm, 

 s full frame snímačom – 36 mm x 24 mm (ako kinofilmový formát), 

 s digitálnou stenou – snímač má veľkosť až do 52 mm x 48 mm, 

 veľkoformátové digitálne kamery – výsledný obraz je vyskladaný z viacerých 

čiastkových a má niekoľko sto megabytov. 

Samozrejme, medzi jednotlivými skupinami je aj značný rozdiel v cene, ktorý stúpa 

exponenciálne. Pre metrické účely v strednej a nižšej presnosti postačujú bez problémov 

všetky kamery z prvých dvoch skupín, teda v cenových hladinách od 100 € do 4000 €, teda 

5 až 22 megapixelové fotoaparáty. 

2.2 Softvérové vybavenie 

Softvéry na spracovanie digitálnych obrazov môžeme podľa funkcie rozdeliť do 4 základných 

skupín a to softvér pre: 

 konvergentné snímky, 

 stereosnímky, 

 automatizovanú tvorbu 3D plôch (objektov), 

 a softvéry ktoré kombinujú uvedené techniky. 

Na účely jednoduchého merania súradníc, dĺžok, plôch a objemov postačujú softvéry pre 

konvergentné snímky . Ich cena sa pohybuje na úrovni cca 1 500 € ale je možné, že existujú aj 

lacnejšie varianty. Softvéry pre automatizovanú tvorbu 3D plôch a objektov vyžadujú 

premenlivú textúru povrchov a ich ceny sa pohybujú od 2 500 € do 10 000 €. 

3 PRACOVNÝ PROCES (WORKFLOW) 

Celý fotogrametrický proces zahŕňa prípravné práce, zber údajov v teréne (snímkovanie 

a pomocné merania), spracovanie snímok a úpravu výstupov do požadovanej formy. 

 Prípravné práce pozostávajú z rekognoskácie objektu a okolia, voľby stanovísk 

snímkovania, zabezpečenia mierky, príp. orientácie modelu. Pri zložitejších a väčších 

objektoch je potrebné na objekte určiť vlícovacie body geodetickým meraním. 

 Snímkovanie realizujeme tak, aby bolo možné snímky spracovať zvoleným postupom. 

 Spracovanie snímok vyžaduje špecializovaný softvér. Na snímkach meriame kurzorom 

predmetné body, intifikujeme identické body a následne dochádza k výpočtu súradníc. 

Spájaním bodov vytvárame kostru objektu, ktorú potom môžeme doplniť o plochy. 

 Výstup do požadovanej formy závisí od možností softvéru ale k dispozícii sú vždy 

štandardizované formáty ako TXT, DWG, DXF, TIFF, JPEG a ďalšie. 
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4 PRAKTICKÉ PRÍKLADY VYUŽITIA FOTOGRAMETRIE 

Nasledujúca kapitola obsahuje niekoľko praktických ukážok odvodenia súradníc, dĺžok, plôch 

a objemov zo snímok, ako aj možnosti a výhody niektorých výstupných formátov. 

4.1 2D Projektívna fotogrametria 

Najjednoduchšou fotogrametrickou metódou je prekreslenie snímky rovinného objektu do 

ortogonálnej polohy, teda do polohy zhodnej s výkresom, plánom alebo mapou. Samotnú 

snímku nemožno považovať za metrický podklad, pretože snímka obsahuje niekoľko 

skreslení (projektívne, radiálne, geometrické), ktoré významne deformujú ortogonálny 

priemet (obr. 1). Po softvérovom odstránení týchto skreslení však má snímka charakter 

presného ortogonálneho priemetu v určitej mierke (obr. 2) [3]. 

 

 

Obr. 1 – Extrémne šikmá snímka fasády budovy 

Fig. 1 – Extremely oblique image of building facade 

 

Obr. 2 – Prekreslená šikmá snímka do ortogonálneho priemetu  

Fig. 2 – Redrawing oblique image to orthogonal projection 

Na obr. 2 je možné vykonávať merania súradníc, dĺžok a plôch, na PC v rôznych softvéroch 

(AutoCad, Corel atď.) tak, ako na vektorovom výkrese. Celkový čas potrebný na uvedený 

výsledok bol cca 10 min. v teréne a 10 min. v kancelárii. 
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Obr. 3 – Šikmá snímka steny bytu 

Fig. 3 – Oblique image of flat´s wall 

Druhý príklad predstavuje prekreslenie neomietnutej steny bytu s elektroinštaláciou (obr. 3). 

Snímkovanie s určením mierky trvalo 20 s., práca vyhodnocovateľa  v softvérovom prostredí 

2 min., automatizované prekreslenie snímky do ortosnímky s rozlíšením 1 pixel / 1 mm 

(obr. 4) zabralo 3 min. Presnosť ortosnímky je 3-5 mm na reálnej stene, to znamená, že pre 

ľubovoľný bod na stene dokážeme určiť jeho lokálne súradnice s presnosťou 3-5 mm, resp. 

vzdialenosť medzi 2 bodmi dokážeme určiť s presnosťou 4-6 mm.  

 

 

Obr. 4 – Ortogonálna snímka steny 

Fig. 4 – Orthogonal image of wall 
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Obr. 5 – Vektorový výkres s elektroinštaláciou 

Fig. 5 – Vector drawing of electrical installation 

Samozrejme, v interiéroch sú vhodné predovšetkým kamery s krátkymi ohniskovými 

vzdialenosťami, aby sa na jednu snímku pokiaľ možno dostal celý objekt (stena) alebo aspoň 

čo najväčšia časť. 

4.2 Priestorová konvergentná fotogrametria 

Pojem konvergentná fotogrametria súvisí s orientáciou osí záberu (optických osí objektívu) 

snímok, to znamená, že objekt ktorý chceme priestorovo rekonštruovať snímkujeme šikmo 

s čo najväčším prekrytom tak, aby sa zobrazil najmenej na 2 snímkach (obr. 6). Následne na 

snímkach označíme lomové body a spustíme výpočet. Výsledkom je priestorová poloha 

týchto snímkových bodov, z ktorých potom vytvárame digitálny model (obr. 7). 

 

 

Obr. 6 – Konvergentné snímkovanie 

Fig. 6 – Convergent photography 
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Obr. 7 – Digitálny vektorový model 

Fig. 7 – Digital vector model 

Čiastočný vektorový model z obr. 7 bol zhotovený v priebehu 1 min. a  presnosť lomových 

bodov je 10 mm. Exteriér celého domu by vyžadoval cca 8 snímok a celkový čas tvorby 

kompletného 3D modelu cca 1 hod. Podobným spôsobom je možné rekonštruovať aj interiér, 

je to však náročnejší proces vzhľadom na často nedostatočný odstup kamery od stien a z toho 

vyplývajúci podstatne väčší počet snímok. 

4.3 Výhody aplikácie fotogrametrie na tvorbu dokumentácie skutočného vyhotovenia 

 stavby.  

Vývoj digitálnej fotogrametrie poskytuje nové prístupy na kvalitné modelovanie reálneho 

sveta okolo nás. Pre potreby sanácie a rekonštrukcie sa fotogrametria využíva pri definovaní 

presnej geometrie všetkých objektov. 

Bežne sa touto meracou technikou dosahuje priestorová presnosť meraného bodu 

mXYZ ≤ 1 cm pri snímkovaní zo vzdialenosti okolo 20 - 30 m, čo pre účely projektového 

zamerania postačuje. Samozrejme, presnosť sa zvyšuje úmerne so skracovaním vzdialenosti 

snímkovania. 

Výhoda fotogrametrických metód spočíva okrem iného vo veľkej úspore terénnych prác, 

bezkontaktnom meraní, vysokom geometrickom a temporálnom rozlíšení. (meranie detailov 

a merania objektu zobrazenom v úzkom časovom reze), v stálom vizuálnom kontakte 

s meraným objektom počas celého procesu spracovania a v možnosti projekcie fotoreálnych 

texturálnych informácií o meraných povrchoch do výsledkov. To dáva jednak presnú 

predstavu o stave vonkajších fasádnych materiálov, umožňuje tieto rastrové obrazy priamo 

vektorizovať (merať), čím sa získa ortogonálny priemet a jednak približuje výsledný 

počítačový model k vyššiemu stupňu virtuálnej reality.   

4.4 Ďalšie aplikácie 

Fotogrametria je vďaka svojej povahe silno interdisciplinárna veda, keďže ju využíva 

množstvo technických aj prírodovedných disciplín na modelovanie záujmových objektov [5]. 
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Typickými aplikáciami sú zaťažovacie skúšky stavebných dielcov, kde hlavné výhody 

spočívajú v presnosti, bezkontaktnosti, množstve pozorovaných bodov, priestorovému 

určeniu pozorovaných bodov a nízkych nákladoch. 

Jedna z najčastejších aplikácií je dokumentácia fasád pamiatkových objektov, v zahraničí sa 

využíva na dokumentáciu dopravných nehôd a miesta činu, ďalej je to dokumentácia 

nástenných malieb, tvorba 3D modelov sôch, meranie tvaru častí ľudského tela (chrbtice, 

tváre atď.), presné meranie tvaru automobilových karosérií, lietadiel, lodí a pod. 

5 ZÁVER 

Príspevok mal za cieľ priblížiť širokej odbornej znaleckej verejnosti metódu fotogrametrie 

ako jednu z meračských technológií, ktorá snáď nie je až taká známa.  

V zjednodušenej forme poukázuje predovšetkým na výhody fotogrametrie pri dokumentácii 

skutočného vyhotovenia stavby. Na konkrétnych príkladoch predstavuje jednotlivé medódy 

blízkej fotogrammetrie.  

Samozrejme, ako každá technológia aj fotogrametria má svoje obmedzenia v určitých 

prípadoch, kde pre správne rozhodnutie najčastejšie zohrávajú úlohu skúsenosti zhotoviteľa.  

Aj napriek týmto obmedzeniam praktické, jednoduché a rýchle využitie fotogrammetrických 

metód pri dodržaní požadovanej presnosti poskytujú komplexné a objektívne výsledky pri ich 

porovnaní s „klasickými“ metódami merania. 
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DAŇOVÉ INTERVENCIE NA TRHU S NEHNUTEĽNOSŤAMI 

TAX INTERVENTIONS IN THE HOUSING MARKET 

Juraj Bób
113

, Milan Nič
114

 

ABSTRAKT: 

Tento príspevok sa zaoberá možnosťami stanovovania hodnôt pozemkov pre potreby 

určovania základu dane prostredníctvom miestnych samospráv. Reforma v tejto oblasti je 

potrebná. Zavedenie hodnotového princípu zdaňovania by bolo spravodlivejšie. Pri takejto 

forme  zdaňovania by vlastníci hodnotnejších pozemkov platili  dane priamoúmerné k ich 

hodnote. Hodnotové zdanenie by ponúklo stabilný zdroj príjmov s potenciálnym nárastom pre 

miestne samosprávy. Taktiež by to umožnilo intervenčné rozdelenie daní podporujúcich 

rozvoj, ako aj väčšiu fiškálnu transparentnosť a zodpovednosť. Základom je nájsť 

administratívne jednoduchý spôsob zdaňovania stavebných pozemkov. V budúcnosti by mohli 

cenovú mapu stavebných pozemkov viesť a aktualizovať miestne samosprávy. 

ABSTRACT: 

This article surveys possibilities of determining the value of building land as base for 

property taxes, done by municipalities. It is shown that reform is needed. Application of ad 

valorem taxation could be fairer.  In such taxation owners of more valuable building land 

should pay proportionally larger taxes. Ad valorem taxation will offer a stable source of 

revenue with a potentially broad and expanding tax base for governments. It will provide the 

benefit of a more equitable distribution on taxes, as well as greater fiscal transparency and 

accountability. Administratively easy determination of real estate value is essential. Price 

maps of building land, administrated by municipalities, could be a solution.   

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Mapa daňových základov pozemkov, zdaňovanie, miestna samospráva  

KEYWORDS: 

Building land price map, taxation, municipality  

1 ÚVOD 

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že nehnuteľnosti predstavujú veľké bohatstvo každej krajiny. 

Obchodovanie s nimi, ich údržba a aj výstavba nových významne prispieva k ovplyvňovaniu 

ekonomiky územia. Prírastky novo vybudovaných nehnuteľností sledujú Svetová banka, 

Európska centrálna banka i rôzne ratingové spoločnosti a aj tieto údaje významne ovplyvnia 

hodnotenie ekonomiky krajín, regiónov, miest. 

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa postupne zmenilo územnosprávne členenie 

Slovenska a vytvorila sa druhá úroveň samosprávy (8 vyšších územných celkov), presunulo 

sa niekoľko stoviek kompetencií zo štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, zmenilo 
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sa financovanie samospráv a posilnila sa tak autonómnosť rozhodovania územnej 

samosprávy, ako aj kontrolné mechanizmy vo verejnej správe. Realizáciou týchto zmien sa 

vytvorili podmienky pre vyššiu mieru participácie občana na správe vecí verejných, naplnenie 

princípu subsidiarity, posilnenie postavenia a zodpovednosti územnej samosprávy pri 

zabezpečovaní verejných služieb, ale aj pri rozvoji obcí, miest a vyšších územných celkov. 

Decentralizácia a s tým spojená reforma verejnej správy je pre geograficky rôznorodé 

Slovensko nevyhnutnosťou. Sme presvedčení, že decentralizovaný štát umožní lepšie využitie 

ľudského, výrobného a prírodného potenciálu slovenských obcí a regiónov v prospech ich 

obyvateľov. S geografickou rôznorodosťou Slovenska úzko súvisí aj ekonomická rôznorodosť 

a z nej vyplývajúca rozdielnosť medzi regiónmi. Dôvody rozdielov sú rôzne, a ani po vyše 

dvoch desaťročiach  sa tento obraz slovenskej krajiny nezmenil. Nie je možné, aby sa 

regionálne disparity odstránili iba realizáciou decentralizácie – tá je však nástrojom, 

stratégiou, ktorá vytvára podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj všetkých regiónov. 

Primárna zodpovednosť za rozvoj územia v obciach leží na samosprávach. Územné 

plánovanie nie je prežitkom z čias minulých, ale hlavne je potrebné udržiavať v území 

poriadok a jasné pravidlá jednak preto, aby bol rozvoj spravodlivý a vyvážený, a tiež preto, 

aby práva vlastníkov nehnuteľností neboli ohrozované náhodnými a meniacimi sa 

rozhodnutiami. V demokratickej spoločnosti má územné plánovanie predovšetkým regulačnú 

úlohu. 

Verejná správa má v rukách aj ďalší nástroj –  majetkové dane, ktorých výška výrazne 

ovplyvňuje trh nehnuteľností nielen na celoštátnej, ale hlavne na regionálnej úrovni. V rámci 

posilnenia autonómie obcí sa výrazne posilnili ich práva v stanovovaní základu a sadzby 

dane. Obce majú možnosť v duchu zákona zohľadniť rôzne funkčné využitie, miestne priority 

vrátane priestorových diferencií, sociálne a ekonomické súvislosti. Na rozdiel od Českej 

republiky, kde je výber dane z nehnuteľností koncentrovaný v rukách štátu, môžu obce na 

Slovensku vďaka znalostiam miestnych podmienok, blízkosti k zdaňovaného územia, 

možnosti presného poznania funkčného využitia podmienok, presnejšie stanoviť vhodné 

zdanenie, lepšie zachytiť eventuálne úniky, zmeny, resp. nedostatky v registroch 

nehnuteľností. Umožnením voľby výšky sadzieb  miestnou samosprávou od roku 2005 sa 

vytvorila možnosť priamej väzby medzi spotrebou mesta, jeho socialno-ekonomickej situácii, 

vrátane cien nehnuteľností. Aj napriek umožneniu voľby pri zdaňovaní nehnuteľností naďalej 

sledujeme pomerne zjednodušenú formu  uplatňovania daňových sadzieb a koeficientov, 

nezohľadňujúcich rôzne zhodnocovania územia, napr. možnosť výstavby  zmysle územného 

plánu, pripojenia na inžinierske siete, lepšiu dostupnosť, modernizáciu a pod. 

Vzhľadom k súčasnej ekonomickej kríze, vyvolanej aj netransparentným obchodovaním 

s nehnuteľnosťami,  nasledovanej dlhovou krízou a súčasnom poklese v oblasti poskytovania 

dotácii z európskych fondov v blízkej budúcnosti, bude otázka hľadania zdrojov na úrovni 

samosprávy nadobúdať na dôležitosti. Význam dane z nehnuteľností pre samosprávy bude 

samozrejme len a len narastať. Avšak daň z nehnuteľností nie je len zdrojom príjmu pre 

miestne samosprávy. V prípade jej vhodnej aplikácie na princípoch a možnostiach funkčného 

využitia územia vyplývajúcich z územného plánu, môžeme smelo hovoriť aj o jej regulačnej 

a intervenčnej „schopnosti“. Majiteľ nehnuteľnosti, aj napriek ústavnému právu na súkromné 

vlastníctvo, podlieha samozrejme určitým legislatívnym obmedzeniam štátu a reguláciám 

obecného zastupiteľstva. Nemá zmysel snažiť sa donútiť stavebníka, aby v území postavil 

stavbu podľa priania, alebo vkusu úradníkov, alebo funkcionárov.  

Skôr je účelné stanovenie istých rámcov (v zmysle medzných limitov, zásad), ktoré umožnia 

určitú mieru voľnosti, pri zamedzení nežiaduceho vývoja. A to je podstata regulácie, tak 
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dôležitej pre udržateľný  rozvoj obce. V  územnom pláne sa stanovujú funkčné využitia 

územia. V rámci svojho súkromného vlastníctva nehnuteľností má majiteľ právo na jej 

slobodné využívanie, resp. aj nevyužívanie. Existuje však  intervenčná funkcia 

prostredníctvom majetkovej dane – dane z nehnuteľností, kde samosprávy môžu intervenovať 

za účelom  regulácie územného a ekonomického rozvoja pomocou prepracovanej a detailnej 

diferenciácie územia a z toho plynúceho diferencovaného zdanenia nehnuteľností. Absentuje 

však nástroj – potrebná metodika, ktorou by samosprávy dokázali diferencovať svoje územia 

v závislosti na poskytovanom úžitku (vyjadrený hodnotou, resp. polohovým koeficientom).   

Prostredníctvom detailnejších analýz funkčnej a priestorovej štruktúry, transformácie územia 

a ich prepojenia na daňové sadzby by sa územia hodnovernejšie diferencovali a odstránili by 

sa aj očividné diskrepancie nateraz existujúce. Takýto prístup by mal byť kompenzovaný 

vyšším výnosom, vyššou spravodlivosťou v zdaňovaní nehnuteľností a samosprávy navyše 

získajú možnosť intervencie v prospech udržateľného rozvoja územia. 

2 SÚČASNÝ STAV UPLATŇOVANIA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Daň z nehnuteľností treba vnímať ako akýsi poplatok za používanie územia, hlavne  

infraštruktúry (napr. potreba budovania miestnych komunikácií, technických sietí, občianskej 

vybavenosti). Je to vlastne akýsi ekonomický podiel z úžitku/výnosu nehnuteľností 

poskytovaný obciam/mestám za účelom investovania do infraštruktúry obce/mesta, tak aby 

bola hodnota nehnuteľností zachovaná resp. zvýšená.  Prostriedky získane z daní by mali 

pokryť ročné náklady obcí/miest, potrebných na kvalitnú údržbu priestorov v obci a mali by 

pokrývať tzv. režijné náklady (občianska vybavenosť, upratovanie, osvetlenie a pod.). Proces 

zavedenia a tzv. hľadania spôsobu  určovania tejto dane prebieha prakticky od vzniku 

samostatnej Slovenskej republiky. 

Na Slovensku je doteraz daň z nehnuteľnosti založená na ploche, nie na trhovej hodnote 

nehnuteľnosti. Dnešná daň z nehnuteľností zdaňuje pozemky, stavby a byty. Základ dane 

je u pozemkov výmera v m
2
 alebo cena podľa BPEJ (bonitované pôdnoekologické jednotky) 

a u stavieb a pozemkov je to výmera v m
2
. Tento princíp zdaňovania stimuluje ekonomickú 

neefektívnosť, nepostihuje rastúce ceny nehnuteľností a neumožňuje profitovať obciam zo 

stavebného boomu, napriek tomu že musia znášať záťaže z neho vyplývajúce. 

Už aj v súčasnosti, keď obce majú oprávnenie verejnou vyhláškou (VZN) určovať koeficienty 

a základy k výpočtu daní z nehnuteľností, je na mieste otázka politickej citlivosti na miestnej 

úrovni. Obce sú na jednej strane motivované faktom, že 100% výnosu dane je ich vlastným 

príjmom, ktorý nie je ďalej prerozdeľovaný. Na druhej strane musia spôsob určenia dane 

obhájiť pred vlastnými obyvateľmi. Aj tento fakt možno vedie obce a mestá k opatrnosti pri 

diferenciácii svojho územia pre potreby dane z nehnuteľností.  Vo väčšine prípadov obce 

a mestá možnosť podrobnejšej diferenciácie priestoru miest a obcí a tým pádom presnejšieho 

priblíženia k cenám nehnuteľností dostatočne nevyužili.  Dokonca aj v prípade väčších miest 

sa ich územie zväčša člení len na niekoľko zón s odlišnou sadzbou dane. Postupuje sa skôr 

schematicky, nerešpektujúc územný plán mesta s presne vymedzenými zónami. Rozdelenie 

mesta sa väčšinou robí podľa katastrálnych území, mestských častí, resp. podľa funkčne 

špecifických a stavebne s mestom nespojených a odľahlých zastavaných území. S využitím 

možnosti  nadefinovania časti obce/mesta pre účely dane s nehnuteľností v zmysle zákona 

napr. ako zoznam ulíc je skôr využívaná veľmi ojedinele. Napr. Bratislava rozlišuje tri 

kategórie území pre potreby zdaňovania.  
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Najvyššie sadzby sú pre 3. pásmo na území mestskej časti Staré Mesto, nižšie pre  2. pásmo 

na území mestských častí Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Rača, 

Podunajské Biskupice a Vrakuňa, a najnižšie pre 1. pásmo na území mestských častí Rusovce, 

Jarovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Záhorská Bystrica, Lamač a Devínska Nová Ves. 

Nevhodne stanovenou hranicou mesto prispieva k neracionálnemu rozdielu v zdanení, napr. 

na uliciach ktoré bezprostredne susedia, majú prakticky rovnaké podmienky čo sa týka cien 

pozemkov a budov, ale sú v rozdielnych mestských častiach. V Zlatých Moravciach je naopak 

odlíšená sadzba dane pre ornú pôdu a trvalo trávnaté porasty v stavebne oddelených častiach, 

ale pri zbytku  pozemkov sú sadzby jednotné pre mestskú a aj stavebne oddelenú časť. Pri 

budovách naopak správca dane využil možnosť určiť časť územia vymedzenej ulicami pri 

stavbách ktoré sa nachádzajú v časti mesta, v ktorej je znížená občianska vybavenosť - nie sú 

napojené na verejný vodovod  a slúžia na bývanie obyvateľov mesta. 

 

3 MOŽNÉ RIEŠENIE Z ÚROVNE MIESTNYCH SAMOSPRÁV PRE 

POZEMKY 

V rámci decentralizácie verejnej správy prešla na obce a mestá zodpovednosť za ich územie. 

Je to nielen zodpovednosť za chod obce (města), ale najmä zodpovednosť za udržateľný 

rozvoj. Na obce bol prenesený výkon štátnej správy aj v oblasti stavebnej správy a územného 

plánovania. V rámci územných plánov si obce stanovujú funkčné využitia územia obce 

s určením prevládajúcich funkčných území, najmä obytného územia, zmiešaného územia, 

výrobného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia vrátane určenia prípustného, 

obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania.  Každý vlastník pozemku je povinný 

riadiť sa Všeobecne záväzným nariadením obce, v ktorom sa ustanovuje záväzná časť 

územného plánu. So zmenou využitia územia sa mení aj  hodnota tohto územia. Pri 

poľnohospodársky využívaných územiach je úžitok z takéhoto územia vyjadrený hodnotou 

úrody. Pri stavebných pozemkoch už samotný fakt možnosti zastavania zvyšuje hodnotu 

územia niekoľkonásobne oproti poľnohospodárskemu. Vyčíslenie hodnoty nehnuteľnosti 

je možné prostredníctvom znaleckých posudkov podľa určitého systému oceňovania 

nehnuteľností (podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z.), resp. podľa 

cenovej mapy na základe realizovaných predajov. V prípade znaleckých posudkov 

by sa jednalo o nesmierne drahý systém ocenenia nehnuteľností. Bolo by nutných 

jednorazovo cca 2,5 milióna znaleckých posudkov a potom každoročne aktualizovať cca 

250 tisíc. Dnes sa robí ročne cca 50 tisíc znaleckých posudkov. V prípade oceňovania 

pomocou cenových máp je tento postup akýto spôsob podmienený existenciou cenovej mapy. 

V súčasnej dobe nie sú verejne dostupné údaje o predajoch nehnuteľností. Dostupnosť 

takýchto údajov je podmienená aj dostatočným počtom predajov v rámci dotknutého regiónu. 

V zákone [1] je v ods. 5 § 7 stanovené: „Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 

ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m
2
 podľa platných predpisov 

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije hodnota pozemku za 1 m
2
 uvedená 

vo všeobecne záväznom nariadení. Takto určená hodnota pozemku sa použije, 

len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.“ 

Týmto ustanovením je obec oprávnená na vytvorenie vlastného systému určovania hodnoty 

pozemkov (pre účely dane z pozemkov). Obce sú motivované tým, že 100% výnosu dane 

je ich vlastným príjmom, ktorý nie je prerozdeľovaný. Na druhej strane musia spôsob určenia 

a výšku dane ustáť pred vlastnými obyvateľmi.  
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Pre stanovenie ceny pozemku určeného pre výstavbu nie je dôležité členenie pozemkov pre 

účely katastra. Naopak, dôležité pri daniach z pozemkov je stanovenie priehľadného 

a jednoduchého základu dane, čo najviac sa približujúcemu k trhovej cene. Tento základ dane 

pri pozemkoch sa môže stanoviť na základe tzv. mapy daňových základov pozemkov pre 

účely dane z nehnuteľností (ďalej len „MDZP“). V prípade, že si spracovanie MDZP 

zabezpečia obce, tieto si podrobne zmapujú svoje územie a získajú nástroj, ktorý môže byť 

využitý aj na iné účely ako daňové, napr. na efektívnejšie plánovanie udržateľného rozvoja 

obce a pod. Mimo fakt, že obce najlepšie poznajú miestne pomery, tým že spracovávanie 

MDZP bude vykonané nimi, aj náklady budú  minimalizované. Pri spracovávaní MDZP 

obcami a uvažovanej aktualizácii, napr. raz. za 3 - 5 rokov, sa samozrejme minimalizujú 

aj náklady na spracovanie a aj potrebnú aktualizáciu. Obci by bola zároveň daná možnosť 

vykonania aktualizácie z vlastného popudu, napr. v prípade zmeny v obci (napr. zavedenie 

plynu a pod.), výkyvy trhu,  resp. na ekonomickú situáciu v danom regióne (napr. zmena 

na trhu práce) .  

4 MAPA DAŇOVÝCH ZÁKLADOV POZEMKOV (MDZP) PRE 

ÚČELY DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Mapa daňových základov pozemkov obsahuje grafickú časť a textovú časť. Podkladom 

grafickej časti MDZP je kópia katastrálnej mapy, ktorú je možné získať na internete 

na www.katasterportal.sk v časti „mapy“. Pre prístup do aplikácie je potreba registrácie 

v klientskej zóne prostredníctvom on-line formulára a následného prihlásenia do klientskej 

zóny. Po prihlásení je možno vstúpiť do aplikácie „zobrazenie mapy“, ktorá sa nachádza 

v ľavej časti stránky. V novootvorenej aplikácii mapy je možnosť vyhľadávania mapy podľa 

názvu okresu, resp. podľa názvu katastrálneho územia a následného vytlačenia mapy. 

Spracovanie MDZP je možno realizovať v dvoch fázach.  V prvej je možnosť spracovania pre 

intravilán (zastavané územie a územie územným plánom určeným k výstavbe) a v druhej 

by sa dopracovala pre extravilán (územie neurčené územným plánom na výstavbu). 

Územie obce navrhujeme rozdeliť na jednotlivé zóny podľa skutočného využitia pozemkov 

v grafickej časti, a jednotlivé zóny navrhujeme pre lepšiu a jednoznačnú orientáciu v mape 

aj farebne rozlíšiť. Hranice zón budú kopírovať hranice parciel. 

4.1 Zóny stavebných pozemkov 

Na území obce sa dajú rozlíšiť dve základné skupiny pozemkov – zastavané a nezastavané 

pozemky.  

V prípade nezastavaných pozemkov v intraviláne obce  sa za stavebný pozemok považuje 

taký pozemok, ktorý bol určený územným plánom obce na výstavbu, vychádzajúc 

z ustanovenia § 43h ods.1 a ods.2 stavebného zákona [2], kde:  

„Stavebným pozemkom je časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom 

zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.“ 

„Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného 

pôdneho fondu, možno v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny určiť za stavebný 

pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu alebo z lesného pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území.“ 

V prípade, že obec nemá spracovaný územný plán, v intraviláne sa za stavebné pozemky 

považujú pozemky, na ktoré bolo vydané územné rozhodnutie, resp. už stavebné povolenie.  

http://www.katasterportal.sk/
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Za stavebný pozemok pre účely MDZP považujeme aj pozemky vedené v katastri ako 

zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy, a to v prípade, keď sú už zastavané 

a sú vo vlastníctve rovnakej osoby. V prípade záhrad tvoriacich jeden funkčný celok 

so stavbou a pozemkom evidovaným v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie 

za účelom ich spoločného využitia a sú vo vlastníctve rovnakej osoby – pre účely ohodnotenia 

MDZP považujeme za stavebný pozemok. 

V MDZP môže byť viacero zón stavebných pozemkov. Základné členenie je podľa počtu 

inžinierskych sietí na ktoré sú pozemky pripojené, resp. na ktoré sa majú možnosť pripojiť 

(bez ohľadu na skutočnosť, či tá možnosť využitá je, resp. nie je). Nerozlišujeme, 

či je predmetná parcela napojená na inžiniersku sieť, pre potreby MDZP je dôležitá možnosť 

napojenia.  

Členenie do zón podľa možnosti pripojenie na inžinierske siete je nasledovné:  

 Možnosť napojenia na všetky inžinierske siete (elektrina, voda, kanalizácia a plyn); 

 Možnosť napojenia na tri „médiá“; 

 Možnosť napojenia na dve „médiá“; 

 Možnosť napojenia na jedno „médium“; 

 Žiadna možnosť napojenia. 

Členenie do zón podľa funkcie využívania je nasledovné:  

 Zóna centrálneho územia a hlavných ulíc – v mestách je určená historickým jadrom, 

v obciach námestím;  

 Vo veľkých mestách môže byť týchto zón viacero, a sú v nich zväčša dislokované 

reprezentačné budovy, hotely, administratívne budovy, občianska vybavenosť, obytné 

budovy, kostoly, a pod. 

 Zóna s prevahou obytných budov resp. budov verejných – nadväzuje na hlavnú zónu; 

 Zóna s prevahou rodinných domov – okrem rodinných domov sa tu nachádzajú 

aj hotely, penzióny, malé prevádzky na podnikanie, občianska vybavenosť a pod.; 

 Zóna sídlisk – klasické sídliska s občianskym vybavením prípadne hotely a pod.; 

 Zóna s prevahou výrobnou – tieto sa nachádzajú prevažne v mestách s priemyslom 

ľahkým, resp. ťažkým a zväčša sú na okraji miest (sú aj výnimky); 

 Zóna s prevahou obchodnej zástavby – typické nákupné centrá na okrajoch veľkých 

miest (sú aj výnimky – v centrách); 

 Zóna s poľnohospodárkou výstavbou – vyskytuje sa najčastejšie v obciach; 

 Zóna skladová – sklady a skladové areály a v súčasnosti aj moderné logistické sklady; 

 Zóna s rekreačnou výstavbou – rekreačné chatky, prípadne záhradkárske osady 

vyskytujúce sa na okrajoch miest a obcí; 

 Zóna kúpeľná – typickým príkladom je kúpeľný ostrov v Piešťanoch; 

 Zóna pre športové a telovýchovné účely; 

 Zóna pri rušnej komunikácii; 

 Zóna chránenej oblasti. 

Členenie do zón je možné vykonať aj podľa polohy pozemku vo vzťahu k centru obce. 

V rámci menších obcí je možno rozlišovať medzi pozemkom v centre obce a v okrajovej časti 

obce. Vo väčších obciach týchto zón môže byť viacero. Ďalej je možné zohľadniť aj ďalšie 

vplyvy, ako napr. dopravné spojenie, okolitú zástavbu, životné prostredie, občiansku 

vybavenosť v konkrétnej zóne a pod.  
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Samostatne je potrebné vyčleniť pozemky, na ktorých už stoja verejnoprospešné budovy, 

resp. Pozemky, ktoré sú územným plánom určené pre výstavbu takýchto budov (stavby 

zaisťujúce chod obce, občiansku vybavenosť, verejné parkoviská, kultúrne a športové využitie 

obyvateľstvom a pod.). Pri týchto pozemkoch sa daň z nehnuteľností neuplatňuje. 

4.2 Obmedzenia na využívanie stavebných pozemkov 

Pri niektorých stavebných pozemkoch v jednotlivých zónach môžu byť určité obmedzenia ich 

využitia (napr. rôzne ochranné pásma podzemných, resp. nadzemných vedení, obmedzenia 

vyplývajúce z ochrany kultúrnych pamiatok a pod.). Tieto obmedzenia je potrebné zohľadniť 

pri určovaní daňových základov v MDZP a uviesť ich v textovej časti, prípadne vyznačiť 

v grafickej časti. 

4.3 Zóny nestavebných pozemkov 

Pozemky nevyhovujúce definíciám kladeným na stavebný pozemok pri spracovaní MDZP 

zaradiť do zón nestavebných pozemkov. V rámci týchto zón už nie je potrebné členenie podľa 

možnosti napojenia na inžinierske siete.  

4.4 Grafická časť MDZP pre účely dane z nehnuteľnosti 

Grafická časť MDZP obsahuje všetky pozemky v obci. Ako podklad pre MDZP pre účely 

dane z nehnuteľnosti slúži kópia katastrálnej mapy všetkých katastrálnych území tvoriacich 

obec, zachytávajúcich skutočný stav pozemkov. Mierka pre účely MDZP nie je dôležitá, 

a dokonca pre väčšiu prehľadnosť ani nie je nutné spracovať mapu v mierke. Veľmi 

dôležitým faktom pri spracovaní MDZP je zosúladenie  skutočného stavu s právnym stavom 

(zápismi v katastri nehnuteľnosti) a to najmä v prípade použitia podkladov staršieho dáta. 

V prípade zistenia rozdielov (napr. pozemok bol rozdelený na viacej parciel, prípadne 

je zastavaný a v katastri to zaznamenané nie je) je nutné do MDZP zaznamenať stav 

skutočný. Ďalej možné uviesť čísla parciel, prípadne súpisné čísla budov. Na tento účel 

je možné použiť aplikáciu „mapy“, ktorá je sprístupnená na kataster portáli 

(www.katasterportal.sk) [4].  

Možnosti napojenia na inžinierske siete sú najdôležitejším faktorom, ktorý je nutné brať do 

úvahy pri rozdeľovaní pozemkov do jednotlivých zón (hodnota pozemku závisí najmä od 

toho na čo je využiteľný, aký je v lokalite územný plán a možnosti napojenia na inžinierske 

siete). Zóna môže byť  tvorená ulicou, súborom ulíc, štvrťou, blokom, a pod. Rozsah 

zasieťovania v obci je možné zistiť z projektovej dokumentácie - v prípade, že je zachovaná. 

V opačnom prípade sa dá získať uvedená informácia od správcov, resp. prevádzkovateľov 

inžinierskych sietí. Siete je možno zakresliť priamo do kópií katastrálnych máp.  

4.5 Textová časť MDZP pre účely dane z nehnuteľnosti 

V textovej časti je potrebné spresniť skutočnosti, ktoré z hľadiska lepšej prehľadnosti a aj 

ľahšej aktualizácie v budúcnosti nie je účelné zahrnúť do grafickej časti MDZP. Mala by 

obsahovať zoznamy jednotlivých zón obce. V rámci jednotlivých skupín pozemkov 

navrhujeme vypracovať zoznamy pozemkov s uvedením parcelných čísel, druhu 

pozemku, jeho spôsobe využitia a výmery. Po tomto kroku je nutné znova vykonať kontrolu 

právneho stavu so skutočným. Napr. ak je pozemok vedený v katastri ako orná pôda 

a v skutočnosti je zastavaný, resp. je územným plánom určený k výstavbe, treba zaznamenať 

skutočný stav použitia pozemku (záznam o spôsobe využitia  pozemkov v katastri nemusí 

zodpovedať skutočnosti).  

http://www.katasterportal.sk/
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Ak nie je pre danú obec spracovaný  územný plán  a je vydané územné rozhodnutie, resp. už 

stavebné povolenie, v MDZP sa zaznamenáva stav skutočný – t. z. stavebný pozemok. 

V každej zóne je potrebné uviesť zoznam parcelných čísiel pozemkov s uvedením druhu 

pozemku, jeho využitia a výmery (výmera sa uvedie z katastra nehnuteľností) a numerického 

vyjadrenia základu dane z pozemku podľa jednotlivých zón,  nakoľko to v značnej miere 

uľahčí aktualizáciu (periodickú, resp. vykonávanú z podnetu obcí). Môže byť uvedený aj 

popis východísk, ktoré boli podstatné pre spracovanie MDZP, odchýlky od metodiky postupu 

spracovania a záznam o zistených rozdieloch medzi právnym a fyzickým stavom pozemkov.  

Pri vzťahu k numerickému vyjadreniu základu dane z pozemku v rámci jednotlivých zón je 

taktiež vhodné uviesť komentár k zdrojom, na základe ktorých bolo vypočítané numerické 

vyjadrenie základu dane (t.z. uviesť vplyvy, ktoré boli zohľadnené pri výpočte). 

Textovú časť je vhodné spracovať pomocou tabuľky v programe EXCEL z dôvodu možnosti 

využitia  filtrácie v jednotlivých stĺpcoch textovej časti.  

4.6 Cenový koeficient stavebných pozemkov 

Koeficienty je potrebné určiť obcami na základe ich uváženia, nakoľko obce najlepšie 

poznajú miestne pomery. 

Navrhujeme zvážiť možnosť pripojenia na inžinierske siete napríklad: 

 napojenie na všetky inžinierske siete (elektro, voda, kanal, plyn) 100 % hodnoty,  

 možnosť napojenia na tri „médiá“       85 % hodnoty; 

 možnosť napojenia na dve „médiá       70 % hodnoty; 

 možnosť napojenia na jedno „médium“       55 % hodnoty; 

 žiadna možnosť napojenia na inžinierske siete       40 % hodnoty. 

Pri využití stavebných pozemkov na základe ich určenia v územnom pláne navrhujeme zvážiť 

hodnotu pozemku porovnaním s cenou pozemku dosiahnutej pri predaji porovnateľného 

pozemku v obci.  

Pri zohľadnení faktora polohy obce navrhujeme znížiť hodnotu pozemkov v okrajových 

častiach obce maximálne o 15 %. 

5 PILOTNÝ PROJEKT SPRACOVANIA CMPD PRE OBEC SKÝCOV 

V OKRESE ZLATÉ MORAVCE 

Obec Skýcov leží v Nitrianskom kraji v okrese Zlaté Moravce. Okrem tejto obce je v okrese 

ďalších 32 obcí a jedno mesto – Zlaté Moravce. Kataster obci tvorí jedno katastrálne územie s 

počtom parciel 4114, evidovaných na 1531 listoch vlastníctva a s celkovým počtom 

vlastníkov 4670. 
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Obr. 15 Mapa katastra obce Skýcov – intravilán obce v mierke 1:7723 

Fig. 1 - Map of the cadastre Skýcov - urban area in scale 1:7723 

 

 

 

Obr. 16 - Územný plán obce Skýcov – časť intravilan 

Fig. 2 - Local plan Skýcov - part urban area 
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Obr. 17 - Rozdelenie cenovej mapy pozemkov pre účely dane z nehnuteľností na zóny 

(rodinné domy, občianska vybavenosť, šport a podnikateľská) 

Fig. 3 - The distribution maps of land price for the purpose of property taxes for area 

(houses, public facilities, sports and business) 

 

Zón

a
Koeficient

Parcel

a číslo
LV Zapísaný v katastri ako

Zastaviteľný

/  zastavaný

Typ 

pozemku

Výmera 

pozemku

Základ dane 

za m
2

1 N/A 500/3 112 Orná pôda NIE Orná pôda 827 0,18
1 80% 501/2 470 Záhrady ÁNO/NIE Stavebný 110 8,80
1 80% 500/5 111 Zastavane plochy a nádvoria ÁNO/ÁNO Stavebný 482 8,80
1 80% 492/2 111 Záhrady ÁNO/NIE Stavebný 233 8,80
1 80% 488/2 271 Záhrady ÁNO/NIE Stavebný 205 8,80
1 80% 486/2 1071 Záhrady ÁNO/NIE Stavebný 954 8,80
1 N/A 500/4 111 Záhrady NIE Záhrady 310 1,85
1 80% 482/3 1071 Orná pôda ÁNO/NIE Stavebný 578 8,80
1 80% 477/2 740 Záhrady ÁNO/NIE Stavebný 1043 8,80
1 80% 476 739 Záhrady ÁNO/NIE Stavebný 935 8,80
1 80% 500/6 1934 Orná pôda ÁNO/NIE Stavebný 313 8,80  

Obr. 18 - Príklad spracovanie textovej časti cenovej mapy pozemkov pre účely dane 

z nehnuteľností 

Fig. 4 – Example of text processing price maps land for property tax 

Hlavné problémy počas projektu: 

 nesúlad fyzického a právneho stavu parciel, 

 nesúlad hraníc oblastí územného plánu s hranicami parciel, 

 neaktuálny stav parciel, 

 nutnosť citlivého prístupu stanovenia hodnoty pozemkov v jednotlivých lokalitách (môžu 

byť aj veľké rozdiely), 
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6 ZÁVER  

Prezentovaný postup bol vypracovaný v rámci dizertačnej práce [3]. Pri jeho aplikovaní 

v rámci Pilotného projektu v obci Skýcov bol  tento postup hodnotený pozitívne hlavne pre 

jeho systémovú spravodlivosť, transparentnosť a diferencovanosť v závislosti od konkrétnych 

relevantných miestnych podmienok. 

Po jeho prezentácií odbornej verejnosti, predpokládáme korekciu tohoto postupu 

v nadväznosti na spätnú väzbu jeho overenia in situ a reakcií odborníkov i orgánov štátnej 

a verejnej správy. 
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ZNALECKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ V PŘÍPADECH NEOPRÁVNĚNÉHO LOVU ZVĚŘE 

 EXPERT SURVEY IN CASES OF ILLEGAL HUNT 

Filip Chrbját
115

 

ABSTRAKT: 

Příspěvek pojednává o zjišťování skutečností u případů neoprávněného lovu zvěře, tedy 

pytláctví. Základními otázkami jsou definice neoprávněného lovu zvěře, určení postupu při 

zjišťování základních skutečností a stanovení výše škody na zvěři. Pro stanovení postupu při 

znaleckém zjišťování se vycházelo z obecných zásad soudního inženýrství (Bradáč 1999), 

platných právních předpisů a metodik oceňování zvěře (Feuereisel 2000; Novák 2003; 

Chrbját 2012). Problematika postupu u znaleckého zjišťování u případů neoprávněného lovu 

zvěře není v České republice zpracovaná a ucelená. Tento příspěvek je součástí autorovy 

disertační práce s názvem „Návrh metodiky pro oceňování živé a usmrcené zvěře“. 

ABSTRACT: 

The work is assessing cases of illegal hunts of game in expert activities. The basic questions 

are definition of illegal hunting, the procedure for determining the identifications of the facts 

and determining of amount of damage. The source for determining of expert procedure were 

the general principles of Forensic Engineering (Bradac 1999), valid legislation and game 

valuation methods (Feuereisel 2000, Novak 2003, Chrbjat 2012). The procedure for expert 

detection in cases of illegal hunting in the Czech Republic is not processed and integrated. 

This article is component of author’s dissertation thesis entitles “Design methodology for the 

valuation of live and killed game”. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Znalecké zjišťování, oceňování živé a usmrcené zvěře, oprávněný lov, hodnota zvěře 

KEYWORDS: 

Expert survey, valuation of live and killed game, illegal hunting, game, value of game 

1 ÚVOD 

Dne 1. listopadu 2011 vešel v účinnost zákon č. 330/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a změny se dotýkají i paragrafu 

304 (Pytláctví), trestního zákoníku, ve kterém se v odstavci 1) slovo „uloví“ mění zpět na 

„loví“. Tedy činný rod nové formulace pytláctví zní: Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby 

v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede nebo přenechává 

neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty. 

Odstavec 2) stejného paragrafu uvádí: Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým 

trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán 

                                                 
115)

 Filip Chrbját, Ing. et Ing., VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53 budova U14, 602 00 
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a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch 

c) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní 

prostředí 

d) spáchá-li takový čin zvlášť zavrženíhodným způsobem, hromadně účinným způsobem 

nebo v době hájení, nebo 

e) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán  

 

2 POJEM „NEOPRÁVNĚNÝ LOV ZVĚŘE“ 

Neoprávněný lov zvěře je také nazýván nelegálním lovem nebo myslivci pytláctvím. Zákon o 

myslivosti (z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti) uvádí v paragrafu 56 neoprávněný lov (pytláctví) 

jako jeden z případů škody na zvěři. 

Neoprávněného lovu se pachatel dopouští v trvání od okamžiku, kdy začne neoprávněně lovit, 

tedy poruší některé z níže uvedených skutečností neoprávněného lovu až do okamžiku, kdy 

samotný lov ukončí anebo pomine neoprávněná skutečnost. 

Při oprávněném lovu zvěře mluvíme o lovci, při neoprávněném lovu o pachateli. 

Neoprávněný lov zvěře je takový lov, který není v plné míře v souladu s platnými právními 

předpisy týkajícími se tohoto lovu a dochází k porušení jedné z následujících povinností či 

povolení: 

 

1. DOKLADY LOVCE 

Lovec musí mít u sebe na lovu tyto doklady: 

a. lovecký lístek 

Lovecký lístek vydává Orgán státní správy myslivosti. 

b. povolenku k lovu  

Uživatel honitby vydává povolenku k lovu na konkrétní druhy zvěře, jejich pohlaví, případně 

věkové třídy a počet kusů zvěře možných odlovit. 

c. potvrzení o povinném pojištění 

Dle § 48, zákona o myslivosti, každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením 

jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci 

s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. 

d. průkaz mysliveckého hospodáře 

V případě, že je lovec v dané honitbě zároveň i mysliveckým hospodářem. 

e. průkaz a odznak myslivecké stráže 

V případě, že je lovec v dané honitbě zároveň i mysliveckou stráží. 

f. zbrojní průkaz a průkaz zbraně 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2013 

 474 

V případě, že lov probíhá se střelnou zbraní. 

g. evidenční kartu dravce 

Pouze v případě lovu s dravcem. 

 

2. HONEBNÍ POZEMKY 

Lovec může lovit pouze na honebních pozemcích, na kterých má platnou povolenku k lovu. 

Pozn. Vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu 

zvěře, popřípadě i jiných živočichů (například zdivočelých holubů ve městech) na 

nehonebních pozemcích, povolí lov na těchto pozemcích na žádost jejich vlastníků, popřípadě 

nájemců nebo z vlastního podnětu orgán státní správy myslivosti. Povolit lze lov i mimo dobu 

lovu. Provedením lovu orgán státní správy myslivosti pověří uživatele honitby, v jejímž 

obvodu jsou nehonební pozemky, popřípadě uživatele nejbližší honitby, kterému také patří 

ulovená zvěř; v katastrálních územích, v nichž není žádný honební pozemek, pověří osoby, 

které mají platné lovecké lístky; ulovená zvěř patří těmto osobám. OSSM v pověření stanoví 

podmínky pro provedení lovu, zejména určí denní dobu, zásady vzájemné koordinace postupu 

osob nebo omezení vstupu na hřbitovy nebo do chatových a zahrádkářských osad. Pokud se 

jedná o nehonební pozemky prohlášené orgánem státní správy myslivosti z důvodů 

bezpečnostních nebo vojenských (§ 17 odst. 2), provádí lov na těchto pozemcích organizace v 

oboru působnosti Ministerstva obrany. (§ 41, zákona o myslivosti). 

 

3. ZPŮSOB LOVU 

Lovec nesmí lovit zakázanými způsoby lovu (dle § 45, zákona o myslivosti), ale jen 

způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám 

ochrany zvířat proti týrání. Každý kus ulovené nebo nalezené zužitkovatelné zvěře spárkaté 

musí být ihned po ulovení, nalezení nebo po provedené dohledávce označen nesnímatelnou 

plombou. Plomba se upevňuje za Achillovu šlachu na zadní noze. 

Pozn. V rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení, popřípadě uložení úpravy 

stavu zvěře v honitbě nebo o zrušení chovu určitého druhu zvěře může být uvedeno, že při této 

úpravě stavu zvěře neplatí některé zakázané způsoby lovu, a to lovit zvěř s pomocí 

elektrických zařízení schopných zabíjet nebo omráčit, zdrojů umělého osvětlení, zrcadel, 

zařízení pro osvětlení terče, hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo 

pro převracení obrazu, reprodukční soustavy s hlasy zvěře, výbušnin, jde-li o lov v noci, a 

dále lovit zvěř kromě prasat divokých a lišek obecných za noci, tj. hodinu po západu slunce až 

do hodiny před východem slunce; lovit prase divoké a lišku obecnou v noci bez použití vhodné 

pozorovací a střelecké optiky; střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních 

zařízeních a v přezimovacích objektech, s výjimkou zvěře poraněné a chovatelsky nežádoucí; 

lovit na společném lovu zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů jelena evropského a jelena 

siky, muflonek a muflončat, selete a lončáka prasete divokého; tento zákaz se netýká lovu 

v oborách (§ 45, zákona o myslivosti). 

 

4. DRUH ZVĚŘE 

Lovit lze jen zvěř, která není hájena podle § 2 písm. c), zákona o myslivosti, tedy zvěř 

obhospodařovatelnou lovem. Pokud orgán ochrany přírody rozhodne o odlovu živočichů, 
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kteří nejsou zvěří, může tento odlov provést za stanovených podmínek osoba oprávněná podle 

zákona o myslivosti (držitel loveckého lístku) (§ 42, zákona o myslivosti).  

 

 

Obr. 1 – Převoz prasete divokého označeného plombou. (CHRBJÁT, F., 2010) 

Fig. 1 – Transport of wild boar with a mark. (CHRBJÁT, F., 2010) 

 

5. DOBA LOVU 

Konkrétní druhy zvěře lze lovit jen ve stanovenou dobu. Dobu lovu určuje vyhláška č. 

245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu a 

vyhláška č. 480/2002 Sb., kterou se mění vyhláška 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých 

druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. 

Pozn. Vyskytne-li se potřeba lovu některého druhu zvěře, která není hájena podle § 2 písm. c), 

mimo dobu jejího lovu pro účely vědecké, povolí takový lov orgán státní správy myslivosti. 

Pokud mezi žadatelem a uživatelem honitby nedojde k dohodě, může být v povolení 

rozhodnuto i o způsobu lovu, náhradách a podobně. Stejně se postupuje při povolení odchytu 

zvěře, lovu poraněné zvěře a lovu zvěře pro účely výcviku a zkoušek loveckých psů a 

loveckých dravců. 

 

3 ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH SKUTEČNOSTÍ U 

NEOPRÁVNĚNÉHO LOVU ZVĚŘE 

3.1 Otázky zadavatele posudku 

Je-li snahou zadavatele posudku dozvědět se podstatné okolnosti případného neoprávněného 

lovu zvěře, je důležité správně položit otázky v zadání, na které má znalec v posudku 

odpovědět. Jde především o skutečnosti týkající se: 
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1. Jsou pachatelovy doklady k lovu platné? 

2. Jaké je přesné místo, kde lovil? (popř. ulovil) 

3. Jakým způsobem lovil? 

4. Jakou zvěř lovil? (popř. ulovil) 

5. Jaký byl datum a čas lovu? 

Pro zadání se formuluje účel vyhotovení posudku, včetně speciálních požadavků zadavatele. 

Zadavatel dodá jím dostupné podklady pro vypracování posudku. Chybějící podklady si 

obstará znalec.  

 

3.2 Příprava znaleckého posudku 

Znalci může být dovoleno, aby byl přítomen u výslechu obviněného a svědků a aby jim kladl 

otázky vztahující se na předmět znaleckého zkoumání, a je-li to potřeba, dovolí se znalci 

nahlédnout do spisů nebo se mu spisy zapůjčí. Znalci nepřísluší hodnotit důkazy a řešit právní 

otázky.  

Znalec si zvolí postup zjišťování skutečností a metodu výpočtu hodnoty zvěře, v případě 

potřeby jejího ocenění. Znalec si připraví měřící zařízení (dálkoměr, fotoaparát, GPS lokátor, 

zápisník atd.). 

 

3.3 Místní šetření a venkovní konzultace 

Nutná je vizuální kontrola míst, kde neoprávněný lov probíhal a jeho zdokumentování 

(nejlépe fotografiemi) a určení konkrétního místa neoprávněně ulovené zvěře pomocí GPS 

souřadnic. Některé honitby nemají mezi sebou zřetelné hranice a pro určení poškozeného 

uživatele honitby mohou být GPS souřadnice rozhodující. Účastníci se pozvou na venkovní 

šetření písemnou pozvánkou. 

Účastníky jsou znalec, zaujatý uživatel honitby (uživatelé honiteb), vyšetřující policista, 

případně další svědci. O místním šetření se vyhotovuje zápis s prezenční listinou účastníků. 

V zápisu je též vhodné přiložit mapu s vyznačením hranic honiteb a zakreslením místa 

neoprávněného lovu. Konzultace připadá v úvahu například s 

 příslušným Orgánem státní správy myslivosti,  

 Ústavem soudního inženýrství, VUT v Brně, 

 Lesnickou a dřevařskou fakultou, MENDELU v Brně. 

 

3.4 Nález 

V nálezu je třeba popsat doklady, které opravňovaly pachatele k lovu a ty, které mu k lovu 

scházely. Kontroluje se jejich platnost a oprávněnost použití v daném případě. Popíše se 

prostředí, ve kterém neoprávněný lov probíhal s určením případného konkrétního místa 

ulovení zvěře. Vhodné je uvést také denní dobu a okolnosti, za kterých lov probíhal. 

Popíše se podrobně způsob, jakým lov probíhal, například jaká zbraň byla k lovu použita, zda 

probíhal lov v organizované skupině nebo jako individuální, zda byl kus spárkaté zvěře řádně 
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označen plombou atd. Tyto skutečnosti v nálezu se doloží podklady umožňující jejich 

pozdější přezkoumatelnost. 

Uvedou se zákonné předpisy, normy a nařízení, kterých se celá záležitost dotýká. 

 

3.5 Stanovení výše škody na zvěři 

Škodou na zvěři se rozumí finanční újma, která vznikla uživateli honitby v souvislosti 

s ulovením a zcizením jednoho nebo více kusů zvěře. Přitom ulovení může být provedeno 

odstřelem nebo odchytem. U zvěře obhospodařované lovem je nejobjektivnějším způsobem 

zjištění výše finanční újmy součet všech výnosů, o které uživatel honitby upytlačením kusu 

zvěře přišel. U zvěře obhospodařované lovem vznikne uživateli honitby přímá škoda z ušlého 

zisku za případný poplatkový odlov a prodej zvěřiny a jiných tělesných částí zvěře a o 

„reprodukční ztrátu“. Celková výše finanční hodnoty by měla vycházet z ceny obvyklé, která 

by byla dosažena při zobchodování stejného nebo obdobného majetku. Lze použít metodu 

ocenění zvěře dle CHRBJÁT (2012), FEUEREISEL (2000) nebo NOVÁK (2003). 

 

4 ZÁVĚR 

Závěrem lze z myslivecké praxe říct, že je obvykle obtížné zjistit pachatele neoprávněného 

lovu zvěře a zjistit skutečnosti způsobu lovu. Často se obtížně zjišťuje i místo ulovení zvěře a 

tím i poškozeného uživatele honitby. Na dodržování povinností spojených s ochranou 

myslivosti dohlíží především myslivecká stráž, která ve spolupráci s Policií ČR řeší tyto 

případy kriminality.  

 

Obr. 1 – Myslivecká stráž při výkonu své funkce. (CHRBJÁT, F., 2010) 

Fig. 1 – Game guard is monitoring the situation. (CHRBJÁT, F., 2010) 
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Z OBORU FORENZNÍ EKOTECHNIKY: LES A DŘEVINY A DALŠÍCH 

PROJEKTŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE OHODNOCENÍM TRVALÝCH POROSTŮ 

VISUAL DATA APLICATION BY EXAMPLES OF  EXPERTISES IN FORENSIC 

ECOTECHNIQUE: FOREST AND TREES AND OTHER FOREST EVALUATION 

PROJECTS  

Sabina Introvičová
116

 

ABSTRAKT: 

Tématem tohoto příspěvku je porovnání využití leteckých snímků v dosavadní praxi soudních 

znalců v oboru Forenzní ekotechniky: les a dřeviny (FEld) s možnostmi, které nabízí současné 

technologie zpracování obrazových dat. Metoda standardizace použití obrazových materiálů 

spočívá v nalezení jednotného postupu získávání a zpracování obrazových dat pro jednotlivé 

typy znaleckých posudků ve smyslu typologie FEld. Vyhodnocování lesních porostů pomocí 

DPZ je nedestruktivní metoda, kterou je možné použít i v územích se zvláštním statutem 

ochrany přírody. Kromě jiného skýtá možnosti vyhodnocení zkoumaného objektu, který již 

v době zadání znaleckého posudku neexistuje.  

 

ABSTRACT: 

The aim of the article is to compare aerial data usage in Forensic Ecotechnique: Forest and 

Trees (FEFT) present practice with current pictorial data processing technology. The method 

of visual data usage standardization is based on finding a unified process in data obtaining 

and data interpretation for particular types of expertises in terms of FEFT expertises 

typology. Forest evaluation by remote sensing is a non-destructive method which we can use 

in preserve natural areas, furthermore remote sensing offers possibility of the evaluation of a 

surveyed object that does not exist at the time of an expertise submitting.      

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, lesní porosty, interpretace obrazových dat, letecké 

snímky, družicové snímky, typologie znaleckých posudků. 

 

KEYWORDS: 

Forensic Ecotechnique: Forest and Trees, visual data interpretation, aerial photography, 

satellite data, expertise typology.  

1 ÚVOD 

Téma tohoto příspěvku souvisí s tématem autorčiny disertační práce s názvem „Standardizace 

využití leteckých snímků (dálkového průzkumu země) pro potřeby Forenzní ekotechniky: les 

a dřeviny (FEld). Autorka uvádí na příkladech způsob použití leteckých snímků při řešení 

otázek zadavatele znaleckého posudku z oboru FEld a dalších projektů zabývajících se 
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ohodnocením trvalých porostů. Z dosavadní praxe soudních znalců v oboru FEld vyplývá, že 

nejčastější využití leteckých snímků se týkalo objektů, které v době zadání znaleckého 

posudku již neexistovaly. Bylo tedy nutné letecké snímky zkoumaných objektů vyhledat 

v archivu obrazových dat. Jediný archiv disponující leteckými snímky z let 1950 až do 

současnosti je archiv Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce 

(VGHMÚř). Letecká a družicová data zobrazující území naší republiky od roku 1995 jsou 

také uložena v archivech nově vzniklých společností (GEODIS, GISAT, ARGUS GEO 

SYSTEM s. r. o., BLOM a dalších) zabývajících se získáváním a zpracováním obrazových 

dat dálkového průzkumu země (DPZ) viz schéma č. 1 [7]. 

2 MATERIÁL A METODIKA 

2.1 Příklad 1 – využití retrospektivních leteckých měřících snímků 

ve znaleckém posudku ve smyslu typologie znaleckých posudků podle Alexandra [1] a 

Holušové [6] patřící do skupiny zadání složitá týkající se třech znaleckých oborů a to lesního 

hospodářství, ochrany přírody a ekonomiky specializace ohodnocování lesních pozemků, 

porostů, dřevin a škod na nich – označení: 3LEO[6].  

Účelem znaleckého posudku bylo řízení o nahrazení rozhodnutí pozemkového úřadu. Jedna 

z otázek zadavatele posudku se týkala přezkoumání cenového ohodnocení stromoví, které 

bylo provedeno v roce 1974. V době zadání znaleckého posudku bylo stromoví již vykáceno.  

V tomto posudku znalec použil historické letecké měřící snímky (LMS) z roku 1959 a 1973 

poskytnuté VGHMÚř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – LMS zkoumané lokality duben 1959  

Fig. 1 – Aerial photography April 1959 
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Obr. 2 – LMS zkoumané lokality březen 1973  

Fig. 2 – Aerial photography March 1973 

 

Na obr. 1 a 2 je rozeznatelné stromoví, které již v dnešní době neexistuje. Snímek z března 

1973 zobrazuje zkoumanou lokalitu v době vegetačního klidu – před olistěním. 

Znalec v tomto případě požádal Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (UHÚL) o určení počtu 

a výšky stromů na zkoumané lokalitě z dodaných LMS. Pomocí stereo dvojice snímků 

z období březen 1973 (stromy bez listí) a srpen 1973 (stromy s listy) byl určen počet stromů 

ve stromoví a jejich výška. Relativní výšky stromů byly získány pomocí softwarového 

programu PhoTopoL. Přepočet na skutečnou výšku stromů byl proveden pomocí koeficientu 

přepočtu, který byl získán změřením relativní výšky budovy nalézající se ve zkoumané 

lokalitě a její známé skutečné výšky. 

2.2 Příklad 2 – využití retrospektivních leteckých měřících snímků 

ve znaleckém posudku ve smyslu typologie znaleckých posudků oboru FEld - 3LEO[6].  

Účelem znaleckého posudku bylo řízení o zaplacení finanční částky s příslušenstvím. Jedna 

z otázek zadavatele posudku se týkala množství a ceny pokácených porostů do roku 1992 a 

dále do roku 1999. V místním šetření znalec spočítal a označil pařezy po vykácených 

stromech a mimo jiné použil LMS z archivu VGHMÚř z let 1979 a 1983. V revizním 

posudku pak byly použity letecké snímky z archivu firmy ARGUS GEO SYSTÉM s. r. o., 

Hradec Králové z let 1998 a 2001. 
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VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 

    Obr. 3 – LMS zkoumané lokality 1979         Obr. 4 – LMS zkoumané lokality 1979 a  

        Fig. 3 – Aerial photography 1979                                katastrální mapa 

                                                                              Fig. 4 – Aerial photography 1979 and 

                                                                                                     cadastral map 

                

Bylo využito možnosti pokládání vrstev na sebe. Na původní snímek byla položena vrstva 

s katastrální mapou tak, aby bylo vidět rozdělení parcel na zkoumané lokalitě. (obr. 4 a obr. 

5). Na obr. 6 jsou na fotografii zakresleny body znázorňující pařezy poražených stromů. 
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© Argus Geo Systém s.r.o. 

Obr. 5 – LMS zkoumané lokality 1998                Obr. 6 – LMS zkoumané lokality 1998 a  

    Fig. 5 – Aerial photography 1998                                    znázorněné pařezy 

                                                                                  Fig.6 – Aerial Photography 1998 and  

                                                                                                   figured stumps 

        

2.3 Příklad 3 – využití aktuálních leteckých snímků 

v projektu zabývajícím se využitím leteckého snímkování lesních porostů pro účely 

hodnocení výsledků pěstební a těžební činnosti – Mendelova Univerzita, Brno 

V rámci tohoto projektu bylo dne 10. března 2012 provedeno snímkování pokusné plochy ve 

Vojenském újezdu Boletice z motorového rogala.  

Na testovací ploše se nacházely tříleté sazenice smrku ztepilého  (Picea excelsa Link. – Picea 

albes Karst).  a borovice lesní (Pinus silvestris L.). Hranice testovací plochy byly v terénu 

označeny viditelnými značkami tak, aby pilot rogala snadno rozeznal plochu určenou ke 

snímkování. Zároveň by tyto značky mohly být použity jako vlícovací body. Snímky nebyly 

ortogonálně upraveny. Pomocí softwarových nástrojů byly označeny jednotlivé sazenice 

(žlutá barva), které by bylo obtížné pouhým okem rozeznat. Tím se opticky odlišila plocha, na 

které se sazenice neuchytily. Plocha, na které nebyly sazenice, byla dále barevně označena a 

bylo vypočítáno procento úspěšnosti osazení - obr. 8 
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                                                 © Pavel Mazal 

 

Obr. 7 – označené sazenice  

Fig. 7 – marked plants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – plocha červeně označená – bez sazenic 

Fig. 8 – red marked area – without plants 
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3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Letecké snímky, které byly použity v příkladech 1 a 2, byly snímky retrospektivní 

panchromatické (1pásmo), získané z archivů VGHMÚř v Dobrušce a Argus Geo System 

s.r.o., Hradec Králové. Tyto snímky nebyly zhotoveny za účelem zobrazení objektů, které se 

staly předmětem znaleckého posudku. Archivní snímky (obr. 1-6), pořízené za jiným účelem 

než bylo zodpovězení otázek zadavatele posudku, byly použity jako podkladový materiál pro 

vypracování znaleckého posudku. Tím, že tyto snímky nebyly zhotoveny žádnou stranou 

účastněnou v řízení týkajícího se zkoumaného objektu, jeví se tyto jako objektivní důkazní 

materiál pro potřeby řízení.  

Letecký fotografický snímek je exaktním perspektivním zobrazením (centrální projekcí) 

fotografovaného předmětu. Obraz leteckých snímků je zatížen vnitřními geometrickými 

deformacemi. Pro potřeby měření polohy, vzdáleností a rozměrů zkoumaných objektů je 

nutné snímek geometricky korigovat (tzv. ortorektifikovat), přičemž se centrální projekce 

převádí na ortogonální projekci.   

Snímky v příkladu 3 byly aktuální multispektrální (3 pásma RGB), pořízené za účelem 

dokumentace testovací plochy. Jednalo se o plochu malých rozměrů s téměř nulovými 

terénními nerovnostmi, které by způsobily geometrickou deformaci snímku. Pro zviditelnění 

sazenic a výpočet plochy, na které se sazenice neuchytily, nebylo nutné snímky 

ortorektifikovat.  

4 ZÁVĚR 

Tento příspěvek souvisí s tématem autorčiny disertační práce s názvem „Standardizace 

využití leteckých snímků (dálkového průzkumu země) pro potřeby Forenzní ekotechniky: les 

a dřeviny (FEld). Autorka uvádí na příkladech způsob použití leteckých snímků při řešení 

otázek zadavatele znaleckého posudku z oboru FEld a dalších projektů zabývajících se 

ohodnocením trvalých porostů. Četnost použití leteckých i družicových snímků pro účely 

vypracování znaleckých posudků v oboru FEld se bude s velkou pravděpodobností zvyšovat. 

V současné době jsou běžně používány ortofotomapy zkoumaných lokalit zhotovené na 

základě multispektrálních snímků. V případě, že multispektrální snímek obsahuje i pásmo 

blízkého infračerveného záření, je možné lépe zobrazit vegetaci. V případě použití 

hyperspektrálních skenerů bude možné i zjišťování obsahu chlorofylu v listech a tím i 

zdravotního stavu vegetace.  
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GEORADAR – JEDEN Z MOŽNÝCH NEINVAZIVNÍCH ZPŮSOBŮ 

OHODNOCOVÁNÍ ROSTLIN 

GROUND PENETRATING RADAR – THE ONE OF THE POSSIBLE METHODS OF 

VALUING NON-INVASIVE PLANTS IS TO USE GROUND PENETRATING 

RADAR. 

Jan Rychtář 
117

 

ABSTRAKT: 

Cílem tohoto příspěvku je seznámit s možností využití georadaru „GPR“ v soudně znalecké 

praxi pro ohodnocování rostlin. Touto neinvazní metodou můžeme zkoumat a ohodnotit 

kořenový systém a kmeny stromových jedinců. Výsledky z takto provedených měření jsou 

cenným materiálem i pro obor Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, zejména subsystém C: 

funkční diagnostika. 

ABSTRACT: 

The aim of this article is to introduce the possibility of using georadar-ground penetraiting 

radar „GPR“ in forensic practice for valuing plants. This non-invasive method can examine 

and evaluate the root system and tree trunks subjects. The results of the measurements are 

thus valuable material for Forensic ecotechnigue: forest and trees, especially subsystem C: 

functional diagnostics. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, georadar, neinvazivní metoda, kořenový systém, kmen 

KEYWORDS: 

Forensic ecotechnigue: forest and trees, Ground penetrating radar, non-invasive method, 

root’s system, trunk,  

1 ÚVOD 

Při ohodnocování rostlin a jejich fyziologickém výzkumu je stále více kladen důraz na to, aby 

předmětné objekty zkoumání, v našem případě zejména stromoví popř. keřoví jedinci, bylo 

možné opakovaně zkoumat, bez toho aniž by byly poškozeny, popřípadě dokonce i zcela 

fyzicky zničeny při destrukčních metodách. Kořenový systém stromového jedince, jeho 

velikost, rozlohu, tvar, zdravotní stav kořenů, bylo donedávna možné zjistit exaktně pouze 

destrukční metodou, kdy byl celý kořenový systém stromu odkryt např. pomocí 

suprasonického vzduchu, či pracně ručně vykopán [1]. Nebo bylo možné o kořenovém 

systému nepřímo usuzovat pomocí metod zabývajících se měřením transpiračního proudu 

(metoda meření deformace tepelného pole „HDF“) a metodou měření absorpční plochy 

kořenů [l].  

U kmene stromu, při ohodnocování zdravotního stavu celého stromového jedince, je důležité 

zjistit, zda nejsou v jeho průřezu přítomny praskliny, hniloba, novotvary nebo jiné anomálie, 

které by ve svém důsledku mohly zapříčinit pád stromu a tím ohrožení bezprostředního okolí 
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stromu. Nalézá-li se tento stromový jedinec v městských parcích, ulicích nebo v blízkosti 

domů, je o to více důležité, aby stromy byly ohodnoceny a bylo tak předejito možným 

škodám či újmám na zdraví i majetku. Pro fyziologický výzkum jsou kromě zmíněného 

zdravotního stavu kmene zajímavé i jiné ukazatele struktury a funkčnosti vodivých pletiv, 

např. velikost bělového a jádrového dřeva. 

Cílem tohoto příspěvku je seznámit s Georadarem nebo chcete-li podzemním radarem 

(ground penetrating radar) odtud zkratka „GPR“, který primárně využívají geologové 

při svých výzkumech. GPR totiž mimo jiné umožňuje neinvazivně - nedestruktivně zkoumat a 

ohodnotit kořenový systém a kmeny stromových jedinců. Výsledky z takto provedených 

měření jsou cenným materiálem nejen pro vědecko-výzkumnou činnost, ale i pro obor 

Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, zejména subsystém C: funkční diagnostika a soudně 

znaleckou praxi  

2 GEORADAR – PRINCIP, MOŽNOSTI A NEDOSTATKY MĚŘENÍ 

2.1 Princip měření pomocí georadaru  

Měření pomocí GPR vychází z těchto principů: Základním způsobem je měření na předem 

vytyčeném profilu nebo síti profilů. V trase měřeného profilu je pak situován přijímač a 

vysílač signálu. Jejich vzdálenost a krok měření po profilu závisí na povaze řešeného úkolu 

(očekávaná hloubka hledaných těles, jejich rozměr, apod.). Používaným signálem jsou 

elektromagnetické vlny s frekvencí desítek až stovek megahertzů. Výběr frekvence ovlivňuje 

zadání úkolu a charakter zkoumaného materiálu. Vysílaný signál přijatý po odrazu od těles 

v zemi je aparaturou dále zpracováván a je možné jej sledovat na obrazovce připojeného 

počítače, kde se postupně přímo v terénu vykreslí celý geofyzikální řez po profilu. Naměřená 

data se pak dále zpracovávají pomocí programového vybavení, které je součástí přístroje, 

popřípadě pomocí dalších programových souborů [4]. Systém zpracování umožňuje 

zvýrazňovat struktury v různých částech řezu, zatímco jiné jsou potlačovány viz obr. 1. 

Výsledné profily poskytují obraz o rozložení podzemních těles v hloubkovém řezu a o jejich 

vzájemných vztazích (výše a níže uložené objekty, sledování vzájemné polohy vrstev atd.). 

Sledovaným objektem může být obecně cokoliv, co způsobí odraz radarového signálu. Jsou to 

jednak rozhraní, tj. styčné plochy materiálů rozdílného složení, vrstevní plochy apod., jednak 

lokální objekty, jako jsou kameny, potrubí, kabely, bloky a rovněž kořeny a kořenové 

systémy. 

Hloubkový dosah měření lze do jisté míry ovlivnit výběrem frekvence, neboť vlny o nižší 

frekvenci pronikají do větších hloubek. V zásadě je však dosah ovlivněn geologickým 

složením řezu, konkrétně koeficientem útlumu elektromagnetických vln v jednotlivých 

horninách. Obecně je hloubkový dosah několik desítek metrů, v nepříznivých podmínkách to 

však mohou být jen první metry.  

Naopak rozlišovací schopnost roste s růstem frekvence signálu. Pro nízké frekvence se měří 

v metrech, pro nejvyšší jsou to pak již milimetry. 

Přesnost určení polohy zachyceného objektu je dále daná krokem měření po profilu, 

do hloubky pak hustotou vzorkování signálu. V obou směrech současné aparatury umožňují 

dosáhnout přesnosti řádově v centimetrech [4]. 

Princip měření pomocí georadaru je zobrazen na obr.1., kořeny stromů je zde na radarogramu 

(pravá část obrázku) zobrazují jako vlnovky.  
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Obr. 1 – Princip měření pomocí GPR (Zdroj: [5]) 

Fig. 1 – The principle of measurement using GPR (Source: [5]) 

2.2 Možnosti využití metody GPR pro ohodnocování dřevin 

Primárně se georadar používá pro mapování geologických podloží. Díky tomu, že dokáže 

rozlišovat různé vrstvy sedimentů, horniny i předměty, nachází uplatnění i v jiných oborech 

např. v archeologii, kde se stal cenným nástrojem při hledání zbytků osídlení pod novodobou 

zástavbou, při hledání zasypaných místností, dutin pod podlahami kostelů apod.. Již více než 

12 let je ale také používán pro mapování kořenového systému stromových jedinců [5]. 

Architektonika, rozložení, velikost a zdravotní stav kořenů, to jsou základní parametry, které 

můžeme díky měření s GPR zjistit. Jak ukazují výsledky z různých měření [2,3,4,6,7,8], 

při použití frekvence signálu 400 megahertzů rozlišíme kořeny o průměru do 4 cm [7], 

zatímco při frekvenci okolo 1000 megahertzů jsme již schopni rozlišit i kořeny o průměru 

1 cm [5]. Hloubka kořenů a jejich délka je změřená s přesností na centimetry, použije-li se 

krátký krok snímkování [7]. 

Nespornou výhodou je nedestruktivnost prováděných měření. Stromovým jedincům nehrozí 

odumření a nevznikají ani žádná poranění oproti jiným metodám. Můžeme tak provádět 

periodická měření a získáváme výsledky o přírůstech kořenového systému – jeho rozvoji nebo 

naopak úbytku způsobeném např. zhoršeným zdravotním stavem stromu, kdy kořeny mohou 

odumřít v důsledku napadení hnilobou, nebo mohou být odstraněny zemními pracemi [8]. 

Může se stát a stává se, že hodnocené stromy se nacházejí uprostřed intravilánu měst a obcí, 

kdy jsou kořeny nezřídka kryté chodníky, vozovkou nebo třeba vrstvou betonu viz. studie 

Čermák [4]. Právě v těchto případech je použití GPR velice vhodné neboť elektromagnetické 

pulsy pronikají bez problému všemi materiály. 

Na obr. 2 je ukázka z výsledků měření prováděného Hruškou [7], který prováděl mapování 

kořenového systému dubu zimního (Quercus petrea,Matt.) pomocí GPR. Měření bylo 

provedeno pomocí georadarového systému pulse EKKO 1000 od firmy Sensors and Software, 

frekvence signálu byla v tomto případě 450 megahertz. 
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Obr. 2 – Vizualizace kořenového systému dubu (Quercus petrea,Matt.) (Zdroj: [7]) 

Fig. 2 – Visualization of root system of oak (Quercus petrea, Matt.) (Source: [7]) 

Další netradiční oblastí, kde se dá uplatnit georadar, je hodnocení struktur a zdravotního stavu 

kmene. Butnor [3] uvádí, že při výzkumu jehličnanů pomocí GPR můžeme bezpečně 

rozeznávat hloubku běle a velikost jádra. Čermák [4] uvádí úspěšné používání GPR 

pro určení přítomnosti hnilob v kmenech topolů. I Butnor [3] shodně uvádí úspěšné zjištění 

hniloby u listnáčů v porovnání s destruktivní metodou, kterou následně provedl. Změnou 

parametru signálu, která upozorňuje na hnilobu, je především změna vlhkosti dřeva a 

strukturální změny jako mezery mezi letokruhy, zvýšená pórovitost až úplný rozpad dřeva. 

Pomocí GPR může v kmenu zjistit i případné praskliny uvnitř kmene.  

Obr. 3 je ukázkou výsledků měření kmene stromu pomocí GPR[4]. Můžeme vidět jasně 

vylišenou zónu zdravého i hnilobou napadeného dřeva, části s vyšší porézností způsobené 

vysokým stupněm dekompozice dřeva. 
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Obr. 3 – Výsledky zkušebního GPR skenování kmene stromu. (Zdroj: [4]) 

Fig. 3 – Results of trial GPR scanning on tree trunk. (Source: [4]) 

 

2.3 Nedostatky měření pomocí georadaru 

I přes velké poznatky při využívání georadaru při hodnocení stromů je stále mnoho faktorů, 

pro které je tato metoda přesná a dovede detekovat skutečnosti pouze z 80% oproti 

skutečnostem zjištěným díky destruktivním metodám. Hirano [6] zjistil, že kořeny 

kryptomerie japonské (Cryptomeria japonica,L.fill ) s obsahem vody pod 20 % nebylo možné 

pomocí GPR detekovat, a že čím vyšší je obsah vody v kořenech, tím vyšší je přesnost určení 

velikosti a umístění kořenů. Jistá limita je i v průměru kořenů, které jsme schopni zaměřit. 

Guo [5] uvádí průměr kořene nad 5 mm, to znamená, že pomocí GPR můžeme určit pouze 

hrubé - skeletové kořeny. Tvar a rozmístění kořenů je rovněž velmi problematická věc. Jsou-li 

například dva kořeny, mohou se při měření zobrazovat jako jeden kořen [2]. Taktéž vertikální 

kořeny jsou velice těžko detekovatelné [6]. Půdní podmínky jsou většinou místně specifické a 

mohou utlumovat signál, zvláště půdy s vysokým obsahem jílu a vody a zkreslovat tak 

skutečné hodnoty. 

Při měření kmenů se můžeme setkat s problémy, které si při využití této techniky vyžádají 

další pozornost a prohubování výzkumu pro zpřesňování výsledků měření. Butnor [3] zjistil 
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při zkoumání kmenů listnáčů a jehličnanů, že u kmenů jehličnanů je určení hniloby a 

vzduchových bublin a prasklin velice obtížné oproti výsledkům, které zjistil při zkoumání 

listnáčů, kde jsou změřené výsledky velmi spolehlivé. U jehličnanů je problém spojen 

s různou vlhkostí běle a jádrového dřeva, které znesnadňuje odhalení hniloby. 

Samozřejmě podstatným faktorem, který ovlivňuje výsledky celého měření, je dostatečná 

odbornost a zkušenosti obsluhy přístroje a schopnost dobře interpretovat výsledky získané 

vlastním měřením. Tím, že se tato technika k těmto účelům používá poměrně krátkou dobu, 

existuje pouze několik studií a zpráv ohodnocení stromových jedinců touto metodou. Není tak 

prozatím žádná závazná metodika, jak provádět měření, jaká má být volba kroku snímkování, 

frekvence signálu, vzdálenost jednotlivých profilů atd. 

Po finanční stránce není pořízení měřící aparatury nikterak levnou záležitostí, je to záležitostí 

řádově v desítkách tisíc korun. I v případě, že měření provede na objednávku renomovaná 

firma, jedná se taktéž o velkou finanční položku. 

 

3 ZÁVĚR 

GPR umožňuje neinvazivně - nedestruktivně zkoumat a ohodnotit kořenový systém a kmeny 

stromových jedinců. Použití této metody meření pro vhodná zadání posudků má celou řadu 

výhod. Tím, že je měření nedestruktivní metoda, může být využita i v území se zvláštním 

statutem ochrany přírody, pro památné stromy, v místech kde nemůžeme odstranit svrchní 

vrstvy půdy a všude tam, kde nechceme, aby předmětný jedinec byl poškozen. Měření také 

může proběhnout vícekrát, třeba periodicky v určitých intervalech. To je výhodné např. 

pro zjišťování růstu kořenového systému. Získané výsledky měření jsou exaktní a objektivní. 

Na druhou stranu limitou většího využívání celé metody je vysoká pořizovací hodnota 

přístrojového vybavení, odborná kvalifikace obsluhy při manipulaci a zejména 

při vyhodnocování měření. Samozřejmě, protože využívání GPR není pro výzkum a 

ohodnocování stromových jedinců dlouhodobou záležitostí, vyžaduje další rozvoj techniky a 

metodik. Z těchto aspektů spatřuji v současné době v rámci subsystému C: Funkční 

diagnostika využití měření pomocí georadaru jako vhodné u typů znaleckých posudků - 

zadání složitá. 
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MOŽNOSTI VYHODNOCOVÁNÍ A POROVNÁVÁNÍ DAT ZÍSKANÝCH 

Z KONTROLNÍCH A SROVNÁVACÍCH PLOCH (KSP) VE VZTAHU KE ŠKODÁM 

PŮSOBENÝM ZVĚŘÍ NA LESNÍ POROSTY 

POSSIBILITIES OF EVALUATION AND COMPARISON OF DATA OBTAINED 

FROM CONTROL AND COMPARISON PLOTS (CCP) IN RELATION TO 

DAMAGES CAUSED BY GAME TO FOREST. 

Zbyněk Šafránek
118

, Juho Matala
119

 

ABSTRAKT: 

Příspěvek se zabývá možnostmi vyhodnocování a interpretace dat, která jsou získávána a 

shromažďována z kontrolních a srovnávacích ploch (KSP). Povinnost zaznamenávání údajů v 

mladých lesních porostech dle kontrolních a srovnávacích ploch je dána zákonem č. 289/1995 

Sb. resp. vyhláškou MZE č. 101/1996 Sb. Tyto plochy má povinoost zřizovat každý vlastník 

lesa o výměře nad 50 ha. Systém zkusných ploch je složen ze dvou čtvercových ploch o 

stranách 5 metrů, z nichž jedna je oplocena a druhá nikoliv. V současné době probíhá pouze 

každoroční sběr dat, ale tyto data už nejsou dále vyhodnocována. Tento příspěvek poukazuje 

na možnosti vyhodnocování takto získaných dat na příkladu finského národního parku 

Pisavaara. 

ABSTRACT: 

The article deals with the possibilities of evaluation and interpretation of data on game 

damages in forests which is obtained and collected from control and comparison plots (CCP). 

Obligation to record the data in young forest stands on the base of control and comparison 

plots is directed by Act No. 289/1995 Coll., respectively Ministry of Agriculture Decree No. 

101/1996 Sb. Each forest owner who has more than 50 hectars of forest has obligation to 

establish control and comparison plots. System of these plots is composed of two square areas 

with sides of 5 meters, one of them is fenced, the second is not fenced. At present there is only 

annual gathering of data, but this data are not further evaluated. This article shows the 

possibilities of evaluation of this data by the example from the fencing experiment of Finnish 

Forest Research Institute in the strictly protected natural reserve Pisavaara, Northern 

Finland. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Kontrolní a srovnávací plochy, oplocené plochy, okus, ohryz, škody zvěří  

KEYWORDS: 

Control and comparison plots, fenced plots, browsing, peeling, game damages 
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1 INTRODUCTION 

Damages caused by game are a great problem for forestry in Czech republic. For evaluation 

of forest damages caused by wild game there has been created many methods. One of them is 

called ,,control and comparison plots“ (further CCP). This method is based on two plots – one 

of them is fenced and second of them isn´t fenced. Obligation to record the data in young 

forest stands on the base of control and comparison plots is directed by Act No. 289/1995 

Coll. forest act [1], respectively Ministry of Agriculture Decree No. 101/1996 Sb. [2]. Each 

forest owner who has more than 50 hectars of forest has obligation to establish control and 

comparison plots. Exact procedure of recording data is specified in guideline Ministry of 

Agriculture No. 14/96 [3]. There is also mentioned methodics of choice locality, demarcation 

of plots, requirement for fence and instruction for forest work near the plots. In this guideline 

is also registration sheet for data recording. Registration sheet is prepared for computer 

processing.  

Now in Czech republic exists network of this control and comparison plots, there also exists 

methodology for data recording, but there isn´t central register of this data and central 

evaluation of this data. Data analysis is performed only by few forest owners or students, 

usually for small areas. It would be very interesting to evaluate and compare this data from 

the whole Czech republic. 

2 MATERIALS AND METHODS 

2.1 Law and acts 

On the base of Ministry of Agriculture Decree No. 101/1996 Sb [2], each forest owner who 

has more than 50 hectars of forest has obligation to create one control and comparison plot. 

Further one plot for each other 500 hectars of forest. According guideline Ministry of 

Agriculture No. 14/96 [3] is necessary to established new plots on areas, where is starting of 

naturally or artifically forest regeneration. Area with control and comparison plots should not 

be near the feed rack, or near favorite places for game. System of control and comparison 

plots is composed of two square plots with sides 5 x 5 meters. First of them is fenced and 

second is not fenced. Borders of plots are far 2 – 10 meters. Control and comparison plots 

should be capture typical situation in area. Both plots have to be comparable by forest site 

type, the amount of light, character of vegetation, terrain and exposure. In first step, plots are 

provisionally marked in the field. The decision which plot will be fenced is made by random 

lottery ticket. Stabilisation of unfenced plot is created with using of wood stick with minimal 

diameter of 5 centimeters in the corners of plot. In the center of plot iron rod is placed. For 

fencing of control plot the mesh with minimaly height of 160 cm is used. In areas with red 

deer the mesh with height of 200 cm is used. For elimination of fence border effect is side of 

square 6 x 6 meters, but size for evaluation is 5 x 5 meters. Forest protection and other forest 

work must be the same in both plots. 

First evaluation of results is performed immediately after creation of plots, usually from half 

of July to half of September. Another measurement is conducted annually in the same period. 

If the trees are over 1,3 – 1,5 m, forest owner must create new pair of plots.  

2.2 Measured values 

Form for recording the data from the CCP is prepared for computer evaluation. In the first 

part of the form there is given information about the forest owner, the owner´s  contact and 
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identification of place where the area is located. There is also column for recording of the data 

relevant for farming - soil type, forest category and number of natural forest area. 

Further, there are information about geological substrate, altitude and other habitat conditions 

(slope, exposure, location of area, fruiting trees and form of regeneration). It can be chosen 

from predefined possibilities and marked by cross. Evaluation of vegetation cover is made 

separately for the fenced and unfenced area. In this part there is filled in the plant coverage, 

height class, in the event that there is - browsing on trees, blackberries, raspberries, other 

shrubs, dwarf shrubs and herbs, grasses, ferns and mosses. All measured data are recorded in 

height classes. For trees, there is created a separate table where are recorded height classes 

and numbers of individuals of each tree species. Separatelly for fenced and unfenced area 

there are recorded damages of most important individuals (the most important individuals for 

forest regeneration). Furthermore, there is filled in the species, age, height class, origin, length 

of terminal shoots and eventual implementation of forest protection. Further, there is records 

on top shoot browsing or branch browsing damages if there is; and they are divided into old, 

new or repeated damages. Last, there is records on antler peeling damages and other damages 

(insects, mice, fungi, other). 

2.3 The current status of evaluation CCP in Czech republic 

The obligation to establish control and comparative areas for forest owners over 50 ha is 

determined by law. If the control and comparison plots are positioned correctly, they can 

provide very valuable information for foresters and gamekeepers. Based on the data obtained 

from CCP is possible to modify annually hunting plan - according to Decree No. 553/2004 

Coll. (the conditions, the model and detailed instructions for the elaboration of game 

management plan) [4]. 

Installation, inspection and evaluation of CCP is time consuming and costly thing. For 

external data recording there was created quite sophisticated and computer-processable form. 

The central data gathering and evaluation of data from CCP from the whole country still does 

not exist. Collection and evaluation of data from CCP has been dealt for example Fiser,  2011 

[5], or Svobodova, 2010 [6]. The evaluation of the data from CCP is currently on-going at the 

Institute of forest protection and game management at Mendel university in Brno. But usually 

the data has been evaluated for smaller forest areas, mostly owned by the state. Evaluation of 

data obtained from private, municipal and other owners is problematic and at very different 

levels. There is no uniform method for data processing obtained from the CCP. 

2.4 Control and comparison plots in strictly protection area Pisavaara (Finland) 

The fencing experiment was established by Finnish Forest Research Institute in strictly 

protected natural reserve Pisavaara in 1997 as part of larger series of fencing experiments - 

from results of other areas see e.g. Heikkilä & Tuominen, 2009 [7]. The Pisavaara is situated 

in Northern Finland (Latitude: 66.266667 / Longitude: 25.1; altitude 100-260 m above sea-

level) in the middle boreal vegetation zone, the area of the reserve is 4 891 ha and there is no 

human interference of any kind allowed (entrance to reserve is under permission given only 

for research purposes). The forests in the reserve are dominated by old-growth Norway spruce 

and Scots pine stands. In some part of the area there are rocky hills and typical for the area are 

also spruce mires. Bedrock of the area is quartzite and soils are podzolic typical for boreal 

forests.  

The main species in the area that can cause browsing damages are moose (Alces alces L.) and 

semi-domesticated reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.). Also arctic hare (Lepus timidus 
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L.) can have some effect on trees; and voles (Microtus oeconomus Pallas and Microtus 

agrestis L.) can cause severe damages in their peak-years. Moose (Alces alces L.) in the area 

typically browse shoots of pines (Pinus sp.) and broadleaved trees specially in wintertime, 

debark trees specially in spring-winter and defoliate trees in summer. Reindeer (Rangifer 

tarandus tarandus L.) mainly defoliate broadleaved trees in summer, hare usually cut shoots 

of small broadleaved trees and debark specially aspen (Populus sp.). Voles (Microtus sp.) 

usually debark small seedlings but Microtus agrestis L. can eat top-shoot twigs and debark 

shoots even from pine (Pinus sp.) and spruce (Picea sp.) trees of 1.5-2 m height. Speciality of 

the area is that moose (Alces alces L.) are claimed to come to reserve area specially during 

hunting season because they cannot be hunted there. This is interesting since at that time of 

year (autumn) the area cannot provide as much food as neighbouring areas of young 

economic forests. 

At the time of establishment the fencing experiment area was in a stage of early natural 

regeneration after small-scale windfall disturbance in old-growth spruce (Picea sp.) forest of 

Myrtillus-type. There was built an fenced squared shaped exclosure with 50 m side lenght. 

There was established 9 circle sample plots with 2.52 meter radius in regular order both inside 

and outside the fence. First data was measured at the establishment in 1997, next in 2003, 

2006 and 2011.  

Tree-level measurements were made for tree species in  ten categories. 1. Scots pine (Pinus 

sylvestris L.), 2. Norway spruce (Picea abies L.), 3. Silver birch (Betula pendula Roth.), 4. 

Pubescent birch (Betula pubescens Ehrh.), 5. Aspen (Populus sp.), 6. Alder (Alnus sp.), 7. 

Juniper (Juniperus sp.), 8. Rowan (Sorbus sp.), 9. willow (Salix sp.), 10. Other tree species. 

For each individual was measured height. Further, if it was represented there were measured 

growth, diameter at height 1.3 m, old and new top shoot browsing (number and diameter), old 

and new branch browsing (number and diameter divided into 10 clases by milimeters). In case 

of representation bushy trees, defoliated trees, dead trees, peeling damaged trees and in case 

of represent new fecal pellets it was signed. 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

Methodology for evaluation of data obtained from the CCP is currently specific to the each 

forest owners. In this time no exist generally binding or centralized process for data analyse. 

In many cases the CCP are in a dysfunctional state [6], or do not exist at all, even if their 

establishment was mandated by law. 

Fiser, 2011 [5] in his thesis evaluated the results obtained from the CCP situated in forest area 

Bučovice (state owned). The aim of the study was to evaluate the applicability of CCP for 

evaluation of damages caused by game. Author compared the results obtained from the CCP 

with a young forest, which was established at the same time near the area with CCP. Part of 

young stands was fenced and part wasn´t fenced. For evaluate of browsing author used the 

browsing coefficient (Q). 

    
                                                                                      

                                         
 

Total height increment was evaluated for the period when the trees on non-fenced area was 

available for game . If Q coefficient exceed 0.35, it means critical value – Perko, 1983 [8]. 

Fiser, 2011 [5] evaluated 8 CCP. Seven CCP had natural forest regeneration and in one case 

was represented artificially forest regeneration. In the fenced and also nonfenced areas beech 

(Fagus sylvatica L.) was the most represented  - 78%, respectively 94%. Other tree species 
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were not used for evaluate of the applicability of CCP. Height differences for beech (Fagus 

sylvatica L.) in the control and comparative plots are shown in Fig. 1. 

 

 

Obr. 1 – Graf významnosti výškových rozdílů – KSP (Fišer, 2011) 

Fig. 1 – Chart of height diferencies – CCP (Fiser, 2011) 

 

Obr. 2 – Graf významnosti výškových rozdílů – mladý kontrolní porost (Fišer, 2011) 

Fig. 2 – Chart of height diferencies – young control stand (Fiser, 2011) 

Differences of heights in young control stands near the CCP are shown in Fig. 2. Fiser, 2011 

[5] reported that were not significant differences in heights of individuals beech (Fagus 

sylvatica) in the CCP and young control stands near the CCP. CCP methodology therefore 

has, in this conditions good predictive value. However in most cases, according to the Q 

factor forests in study area are not excessively damaged by wild game. 

Evaluation of data from CCP  was also performed by Svobodova, 2010 [6]. Data were 

collected in the Military Forests area, division Hořovice. There was evaluated 50 CCP on five 
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forest administration areas. Author focused mainly on the evaluation of the number of trees 

by height classes in fenced and unfenced areas and on the evaluation of browsing of the most 

important trees individuals. Author divided tree species into coniferous and deciduous. In 

both groups of trees further divided height clases less than 50 cm and more than 50 cm.  

Height classes of conifers were represented similar in fenced areas and unfenced areas. For 

deciduous trees was significant difference in the height class above 50 cm in favor of fenced 

areas. Dividing into height classes for the whole area Hořovice shown Tab. 1. 

Tab. 1 – Rozdělení dřevin do výškových tříd (Svobodová 2010) 

Tab. 1 – Dividing of tree species into height classes (Svobodova 2010) 

 Average 

number of 

individuals 

per plot (pcs) 

Coniferous 

less than     

50 cm      

(%) 

Coniferous 

above        

50 cm      

(%) 

Deciduous 

less than     

50 cm      

(%) 

Deciduous 

above        

50 cm      

(%) 

Fenced plots 36,6 37,7 53,0 1,6 7,7 

Unfenced 

plots 

33,7 42,1 51,9 4,2 1,8 

For evaluation of browsing damages was chosen 503 most important individuals from fenced 

plots and 543 most important individuals from unfenced plots. Due to the poor condition of 

one CCP was found browsing in four cases of spruce (Picea sp.) individuals in fenced area. 

Top shoot browsing in the unfenced areas was found at total of 208 individuals. In the 

unfenced areas by the top shoot browsing was affected 37.5% of coniferous trees and 64.5% 

of deciduous trees. However, large differences were detected within individual forest 

administrations. The causes can be in an uncorrect choice of locality for CCP, or condition of 

CCP. 

In 1997 established system of nine control and comparison plots of fencing experiment in 

Finnish strictly protected nature reserve, Pisavaara, was analysed based on tree height 

development and browsing pressure on trees. Firstly height analyse in statistic program was 

made (SPSS 17). There were created 10 charts for each tree species. This charts was divided 

according years and according fence and non-fence part. In this charts was used box-plot type 

of chart with dividing into four quartils and there are showed also median values. In addition 

there are showed extreme values - stars and points. Because in 2006 weren´t measured heights 

less than 50 cm, there was used data filter for separation of trees 50 cm and more. Further for 

each tree species was made frequency table, which shows number of cases per each year and 

per inside/outside area. Fig. 3 shows dividing of silver birch (Betula pendula Roth.) heights 

and Fig. 4 shows dividing of norway spruce (Picea abies L.) heights. 
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Obr. 3 - Rozdělení výšek břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) v kvartilech 

Fig. 3 - Dividing of silver birch (Betula pendula Roth.) heights into quartiles 
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Obr. 4 - Rozdělení výšek smrku obecného (Picea abies L.) v kvartilech 

Fig. 4 - Dividing of norway spruce (Picea abies L.) heights into quartiles 
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Other part of analyse was aimed to tree damages in non-fenced plots and comparation with 

fenced plots. There were registred two main types of damages – new top shoot browsing and 

new branch browsing.  For data analyse spss statistic 17 program was used. There were 

created frequency tables with damaged and non-damaged trees. For displaying the results the 

stacked column chart in Excel was used. In non-fenced areas there are four categories with 

tree damage: 

1) Only new branch browsing (there are not trees with new top shoot browsing and trees 

without damage) 

2) Only new top shoot browsing (there are not trees with new branch browsing and trees 

without damage) 

3) New top shoot and new branch browsing (there are trees where is occurring both types of 

damages) 

4) Trees without damages  

Sum of these four categories is total number of trees in non-fenced areas. For comparing was 

added bar with number of trees in fenced areas. In this analyse are also trees less than 50 cm 

(total number of trees is higher than in development of height analyse). Fig. 5 shows 

diferencies between fenced and unfenced areas for seven tree-species (other tree species have 

not enough cases). 

Results show clear browsing preference by moose on aspen (Populus sp.), rowan (Sorbus sp.), 

willows (Salix sp.) and birches (Betula sp.) in the Pisavaara area (Fig. 5). As there is no 

spruce (Picea sp.) damages, it is not suprise that height development seems similar inside and 

outside the fence (Fig. 4). On contrary to this, browsing on preferred species e.g. rowan 

(Sorbus sp.), aspen (Populus sp.) and silver birch (Betula pendula Roth.) causes severe effect 

on their height development (Fig. 3).   
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Obr. 5 – Počty dřevin na oplocených a neoplocených plochách 

Fig. 5 – Number of tree species in fenced and unfenced areas 

 

Number of trees inside fence; 
Norway spruce 1997 Inside; 81 

Number of trees inside fence; 
Norway spruce 1997 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Norway spruce 2003 Inside; 62 

Number of trees inside fence; 
Norway spruce 2003 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Norway spruce 2011 Inside; 94 

Number of trees inside fence; 
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Silver birch 2011 Inside; 37 
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Pubescent birch 1997 Outside; 0 
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Pubescent birch 2003 Inside; 25 Number of trees inside fence; 

Pubescent birch 2003 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Pubescent birch 2011 Inside; 30 Number of trees inside fence; 

Pubescent birch 2011 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Aspen 1997 Inside; 22 Number of trees inside fence; 

Aspen 1997 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Aspen 2003 Inside; 15 
Number of trees inside fence; 

Aspen 2003 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Aspen 2011 Inside; 21 Number of trees inside fence; 

Aspen 2011 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Alder 1997 Inside; 43 
Number of trees inside fence; 

Alder 1997 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Alder 2003 Inside; 33 Number of trees inside fence; 

Alder 2003 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Alder 2011 Inside; 49 

Number of trees inside fence; 
Alder 2011 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Rowan 1997 Inside; 185 

Number of trees inside fence; 
Rowan 1997 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Rowan 2003 Inside; 120 

Number of trees inside fence; 
Rowan 2003 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Rowan 2011 Inside; 141 

Number of trees inside fence; 
Rowan 2011 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Willow 1997 Inside; 9 
Number of trees inside fence; 

Willow 1997 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Willow 2003 Inside; 7 

Number of trees inside fence; 
Willow 2003 Outside; 0 

Number of trees inside fence; 
Willow 2011 Inside; 8 

Number of trees inside fence; 
Willow 2011 Outside; 0 

Only new branch browsing ; 
Norway spruce 1997 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Norway spruce 1997 Outside; 1 

Only new branch browsing ; 
Norway spruce 2003 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Norway spruce 2003 Outside; 0 

Only new branch browsing ; 
Norway spruce 2011 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Norway spruce 2011 Outside; 0 

Only new branch browsing ; 
Silver birch 1997 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Silver birch 1997 Outside; 6 

Only new branch browsing ; 
Silver birch 2003 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Silver birch 2003 Outside; 1 

Only new branch browsing ; 
Silver birch 2011 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Silver birch 2011 Outside; 3 

Only new branch browsing ; 
Pubescent birch 1997 Inside; 0 Only new branch browsing ; 

Pubescent birch 1997 Outside; 
10 

Only new branch browsing ; 
Pubescent birch 2003 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Pubescent birch 2003 Outside; 9 

Only new branch browsing ; 
Pubescent birch 2011 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Pubescent birch 2011 Outside; 7 

Only new branch browsing ; 
Aspen 1997 Inside; 0 Only new branch browsing ; 

Aspen 1997 Outside; 26 

Only new branch browsing ; 
Aspen 2003 Inside; 0 
Only new branch browsing ; 

Aspen 2003 Outside; 27 

Only new branch browsing ; 
Aspen 2011 Inside; 0 
Only new branch browsing ; 

Aspen 2011 Outside; 0 

Only new branch browsing ; 
Alder 1997 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Alder 1997 Outside; 1 

Only new branch browsing ; 
Alder 2003 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Alder 2003 Outside; 3 

Only new branch browsing ; 
Alder 2011 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Alder 2011 Outside; 0 

Only new branch browsing ; 
Rowan 1997 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Rowan 1997 Outside; 26 

Only new branch browsing ; 
Rowan 2003 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Rowan 2003 Outside; 19 

Only new branch browsing ; 
Rowan 2011 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Rowan 2011 Outside; 2 

Only new branch browsing ; 
Willow 1997 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Willow 1997 Outside; 8 

Only new branch browsing ; 
Willow 2003 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Willow 2003 Outside; 10 

Only new branch browsing ; 
Willow 2011 Inside; 0 

Only new branch browsing ; 
Willow 2011 Outside; 0 

Only new top shot browsing; 
Norway spruce 1997 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Norway spruce 1997 Outside; 2 

Only new top shot browsing; 
Norway spruce 2003 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Norway spruce 2003 Outside; 0 

Only new top shot browsing; 
Norway spruce 2011 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Norway spruce 2011 Outside; 0 

Only new top shot browsing; 
Silver birch 1997 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Silver birch 1997 Outside; 6 

Only new top shot browsing; 
Silver birch 2003 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Silver birch 2003 Outside; 5 

Only new top shot browsing; 
Silver birch 2011 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Silver birch 2011 Outside; 1 

Only new top shot browsing; 
Pubescent birch 1997 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Pubescent birch 1997 Outside; 

11 

Only new top shot browsing; 
Pubescent birch 2003 Inside; 0 Only new top shot browsing; 

Pubescent birch 2003 Outside; 6 

Only new top shot browsing; 
Pubescent birch 2011 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Pubescent birch 2011 Outside; 1 

Only new top shot browsing; 
Aspen 1997 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Aspen 1997 Outside; 0 Only new top shot browsing; 

Aspen 2003 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Aspen 2003 Outside; 0 
Only new top shot browsing; 

Aspen 2011 Inside; 0 
Only new top shot browsing; 

Aspen 2011 Outside; 5 

Only new top shot browsing; 
Alder 1997 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Alder 1997 Outside; 0 

Only new top shot browsing; 
Alder 2003 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Alder 2003 Outside; 0 

Only new top shot browsing; 
Alder 2011 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Alder 2011 Outside; 0 

Only new top shot browsing; 
Rowan 1997 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Rowan 1997 Outside; 0 

Only new top shot browsing; 
Rowan 2003 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Rowan 2003 Outside; 0 

Only new top shot browsing; 
Rowan 2011 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Rowan 2011 Outside; 4 

Only new top shot browsing; 
Willow 1997 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Willow 1997 Outside; 0 
Only new top shot browsing; 

Willow 2003 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Willow 2003 Outside; 1 Only new top shot browsing; 
Willow 2011 Inside; 0 

Only new top shot browsing; 
Willow 2011 Outside; 2 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Norway spruce 1997 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Norway spruce 1997 Outside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Norway spruce 2003 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Norway spruce 2003 Outside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Norway spruce 2011 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Norway spruce 2011 Outside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); Silver 

birch 1997 Inside; 0 
New top shot and new branch 

browsing (both together); Silver 
birch 1997 Outside; 15 

New top shot and new branch 
browsing (both together); Silver 

birch 2003 Inside; 0 
New top shot and new branch 

browsing (both together); Silver 
birch 2003 Outside; 30 

New top shot and new branch 
browsing (both together); Silver 

birch 2011 Inside; 0 New top shot and new branch 
browsing (both together); Silver 

birch 2011 Outside; 3 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Pubescent birch 1997 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Pubescent birch 1997 Outside; 
23 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Pubescent birch 2003 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Pubescent birch 2003 Outside; 
44 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Pubescent birch 2011 Inside; 0 
New top shot and new branch 

browsing (both together); 
Pubescent birch 2011 Outside; 4 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Aspen 1997 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Aspen 1997 Outside; 0 
New top shot and new branch 

browsing (both together); 
Aspen 2003 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Aspen 2003 Outside; 2 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Aspen 2011 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Aspen 2011 Outside; 6 

New top shot and new branch 
browsing (both together); Alder 

1997 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); Alder 

1997 Outside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); Alder 

2003 Inside; 0 New top shot and new branch 
browsing (both together); Alder 

2003 Outside; 1 

New top shot and new branch 
browsing (both together); Alder 

2011 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); Alder 

2011 Outside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Rowan 1997 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Rowan 1997 Outside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Rowan 2003 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Rowan 2003 Outside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Rowan 2011 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Rowan 2011 Outside; 3 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Willow 1997 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Willow 1997 Outside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Willow 2003 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Willow 2003 Outside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Willow 2011 Inside; 0 

New top shot and new branch 
browsing (both together); 

Willow 2011 Outside; 2 

Trees without damages; Norway 
spruce 1997 Inside; 0 

Trees without damages; Norway 
spruce 1997 Outside; 275 

Trees without damages; Norway 
spruce 2003 Inside; 0 

Trees without damages; Norway 
spruce 2003 Outside; 208 Trees without damages; Norway 

spruce 2011 Inside; 0 

Trees without damages; Norway 
spruce 2011 Outside; 269 

Trees without damages; Silver 
birch 1997 Inside; 0 

Trees without damages; Silver 
birch 1997 Outside; 54 
Trees without damages; Silver 

birch 2003 Inside; 0 

Trees without damages; Silver 
birch 2003 Outside; 23 Trees without damages; Silver 

birch 2011 Inside; 0 
Trees without damages; Silver 

birch 2011 Outside; 41 Trees without damages; 
Pubescent birch 1997 Inside; 0 

Trees without damages; 
Pubescent birch 1997 Outside; 

117 

Trees without damages; 
Pubescent birch 2003 Inside; 0 

Trees without damages; 
Pubescent birch 2003 Outside; 

91 

Trees without damages; 
Pubescent birch 2011 Inside; 0 

Trees without damages; 
Pubescent birch 2011 Outside; 

130 

Trees without damages; Aspen 
1997 Inside; 0 

Trees without damages; Aspen 
1997 Outside; 47 

Trees without damages; Aspen 
2003 Inside; 0 

Trees without damages; Aspen 
2003 Outside; 8 

Trees without damages; Aspen 
2011 Inside; 0 

Trees without damages; Aspen 
2011 Outside; 44 

Trees without damages; Alder 
1997 Inside; 0 

Trees without damages; Alder 
1997 Outside; 5 

Trees without damages; Alder 
2003 Inside; 0 Trees without damages; Alder 

2003 Outside; 11 

Trees without damages; Alder 
2011 Inside; 0 

Trees without damages; Alder 
2011 Outside; 7 

Trees without damages; Rowan 
1997 Inside; 0 

Trees without damages; Rowan 
1997 Outside; 73 

Trees without damages; Rowan 
2003 Inside; 0 

Trees without damages; Rowan 
2003 Outside; 39 

Trees without damages; Rowan 
2011 Inside; 0 

Trees without damages; Rowan 
2011 Outside; 73 

Trees without damages; Willow 
1997 Inside; 0 

Trees without damages; Willow 
1997 Outside; 14 

Trees without damages; Willow 
2003 Inside; 0 

Trees without damages; Willow 
2003 Outside; 11 

Trees without damages; Willow 
2011 Inside; 0 

Trees without damages; Willow 
2011 Outside; 12 
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4 CONCLUSION 

Information obtained from the CCP can provide valuable information for forest owners and 

gamekeeper. It is important to build a CCP in the correct location and periodically check and 

upkeep it. Only in this case it can provide correct information. For example we can detect 

how the game affect height increment, total height, species composition, number of trees per 

unit of area. Each tree species has a different attraction for wild game. Intensive browsing of 

all trees in area indicates the abnormal state of wild game. The intensity of browsing on 

individual tree species can be used as an indicator of endurable amount of wild game in the 

area – Homolka, 1995 [9]. Tolerable browsing of only most attractive tree species shows that 

amount of wild game for the area is in limit - Padajga, 1984 [10]. Examples of exact criteria 

according to which it would be possible to assess the maximum amount of wild game worked 

for example - Plhal and Kamler, 2010 [11], or Zatloukal, 1995 [12]. On the basis of the data 

analysis obtained from the CCP – Fiser, 2011 and Svobodova, 2010 [5] [6] we can say that 

wild game to affect especially height increment of trees. Statistically significant variations are 

also in the number of individuals in fenced and unfenced areas, especially for deciduous trees. 

According to the analysis by CCP in the Finnish nature reserve Pisavaara is evident that 

animals can significantly reduce the height increment of their most preferred species. 

Assessing the impact of wild game to young forest stands according to CCP is a useful 

method and should be serve as one of arguments for process of create of hunting plan for next 

year. For applicability of CCP method for practical work is important to create uniform 

methodology for data gathering and evaluating. It would be desirable to define the boundary 

(for example degree of browsing) to which is impact of wild game endurable. The question 

remains whether 1 CCP density per 500 ha area is sufficient for these needs. After some 

adjustments CCP method is certainly one of useful method for evaluating of wild game 

impact on nature, but never can´t be used as the sole indicator. 
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REVIZNÍ ZNALECKÝ POSUDEK - MOŽNÝ POSTUP ZNALCE NA ZÁKLADĚ 

ANALÝZY KONKRÉTNÍCH REVIZNÍCH POSUDKŮ - Z POHLEDU FORENZNÍ 

EKOTECHNIKY: LES A DŘEVINY. 

REVIEW EXPERT OPINION - POSSIBLE PROCEDURE EXPERTS ON THE BASIS 

OF ANALYSIS OF SPECIFIC REVIEW EXPERT OPINION - FROM THE 

PERSPECTIVE OF FORENSIC ECOTECHNIQUE: FOREST AND TREES. 

Pavel Alexandr
120

, Jan Vokurka
121

 

ABSTRAKT: 

K zadání revizního znaleckého posudku se soud uchyluje zvláště v případech, kdy se jedná o 

několik rozporných posudků, nebo předloží-li účastník řízení k důkazu znalecký posudek 

zpracovaný znalcem mimo řízení s nesouladnými závěry s posudkem znalce ustanoveného 

soudem v průběhu řízení. Ve většině případů dochází ke značné časové prodlevě od 

předmětné události, jejíž příčiny má např. revizní posudek stanovit. Příspěvek na základě 

analýzy revizních znaleckých posudků zobecňuje postupy znalce při jeho vypracovávání 

v rámci „Bezpečnostní diagnostiky“. Postup hodnocení vychází metodicky z hierarchie 

systémového zařazení a vazeb v rámci oboru FEld a jeho hlavních subsystémů a posloupnosti 

přenosu informací. Jsou popsány kritické body, jejichž četnost je závislá zejména na 

charakteru zadání (středně složitá-složitá), tedy typu znaleckého posudku (TZP) a dále na 

existenci řešených znaleckých objektů v čase. Příspěvek potvrzuje známou skutečnost, že 

vypovídací schopnost potřebných stop, relevantních vztahů a kauzalit reálných znaleckých 

objektů soustavy LES – DŘEVINY – ČLOVĚK, výrazně klesá s časem. 

ABSTRACT: 

To enter the review expert opinion, the court resorted especially when it is a few conflicting 

expert opinions, submits to the participant of proceedings to the evidence expert opinion 

prepared by an expert outside the proceedings, which is not to comply conclusions with the 

expert opinion by expert appointed by the court. In most cases, there is a significant time 

delay that has elapsed since the incident, whose cause has such review expert opinion to 

determine. Paper based on an analysis of significant review expert opinion generalizes 

revision procedures expert opinion from the perspective of the "Safety diagnostics". The 

evaluation process is based on a hierarchy of methodical system status and links within the 

subject FEft and its major subsystems and sequence of information transfer. Describes the 

critical points whose frequency mainly depends on the character input report (moderately 

complex-complex), then Type of expert opinion (TEO) and further on the existence of the 

solved expert objects in time. Article confirms the known fact, that explanatory power of the 

required track, relevant relationships and causalities of the real expert objects of system 

FOREST-TREES-MAN, distinctly decreases with time. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Forenzní ekotechnika: les a dřeviny (FEld), bezpečnostní diagnostika, typ znaleckého 

posudku (TZP), revizní posudek, postup znalce 
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KEYWORDS: 

Forensic ecotechnique: forest and trees (FEft), Safety diagnostics, Type of expert opinion 

(TEO), revision expert opinion, procedure of the forensic expert Úvod 

1 ÚVOD 

Forenzní ekotechnika: les a dřeviny (dále též FEld) je součástí speciálních metod oboru 

soudní inženýrství. Zahrnuje stávající obory znalecké činnosti tak, jak jsou obsaženy 

v současném číselníku Ministerstva spravedlnosti: lesní hospodářství, odvětví dříví, těžba a 

myslivost; bezpečnost práce v lesním hospodářství; ochrana přírody; ekonomika: odvětví: 

ceny a odhady; specializace: oceňování lesních pozemků, lesních porostů, dřevin a škod na 

nich.  

FEld je interdisciplinární nauka o vědeckém, systémovém zjišťování a posuzování stavů a 

vazeb znaleckého objektu, s důrazem na LES a DŘEVINY, za účelem jejich ohodnocení pro 

potřeby soudně znalecké 7. V tomto příspěvku jde o předvedení možného postupu při řešení 

revizních znaleckých posudků prostřednictvím jednotlivých hlavních subsystémů v rámci 

„Strukturovaného schématu hlavních subsystémů a posloupnosti přenosu informací“ a 

typologie znaleckých posudků, v oboru Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. 

2 MATERIÁL A METODIKA 

Zdroji podkladového materiálu pro analytické práce byly zvláště některé významné revizní 

posudky za období let 2003-2012, dále skutečnosti vyplývající z práce jednoho z autorů 

v Poradním sboru předsedkyně Krajského soudu v Praze a poznatky z činnosti České unie 

soudních znalců v lesním hospodářství. Složitost publikování i zobecnitelných skutečností ze 

znaleckých posudků vyplývá ze zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve 

změnách. Jeho v tuto chvíli poslední novela č. 444/2011 Sb., a sice konkrétně § 10a, tuto 

situaci poněkud usnadňuje, cituji: „znalec je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, 

o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své znalecké (tlumočnické) činnosti, a to i po 

jejím skončení, to neplatí, použije-li informace o těchto skutečnostech přiměřeným 

způsobem pro vědecké nebo vzdělávací účely. Mlčenlivosti jej může zprostit orgán veřejné 

moci, který jej ustanovil, nebo ten, pro nějž znaleckou činnost, na základě smlouvy vykonal“, 

konec citace. 

Z hlediska metodiky, bylo při analýze možného postupu znalce při řešení revizního 

znaleckého posudku – ve smyslu uvedeného tématu -  vycházeno ze „Strukturovaného 

schématu hlavních subsystémů (dále též SSHS) a posloupnosti přenosu informací v oboru  

FEld a hierarchie jejich systémového řazení a vazeb. To vše v prostředí typologie znaleckých 

posudků, která u každého typu znaleckého posudku (dále také TZP) rozlišuje typologicky 

jednotnou část znaleckého posudku a typologicky originální část znaleckého posudku, která 

dává konkrétnímu TZP jeho název, resp. označení, viz Obr. 1. 

Zjišťování konkrétního možného postupu znalce tedy probíhalo - u každého revizního 

posudku - na základě analýzy potenciálního využití v čase, všech sedmi hlavních subsystémů 

výše zmíněného „Strukturovaného schématu…“: 1. Etický kodex znalce; 2. Otázky zadavatele 

posudku (podkladové materiály): 2. 1. typologie posudku – výstavba kapitol (Nález a 

Posudek); 3. metoda „CFA“; 4. Místní šetření; 5. Venkovní konzultace; 6. Historický 

průzkum; 7. Další důležité prvky: 7. 1. Průběžné vzdělávání; 7. 2. Databáze obecně (IT); 7. 3. 

Legislativa; 7. 4. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ); 
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7. 5. Informační zdroje o území; 7. 6. Certifikované laboratoře; 7. 7. Letecké snímky (DPZ); 

7. 8. Specializované služby (geodetické kanceláře apod.).  

Obdobně bylo - v rámci typologie znaleckých posudků - sledováno používání již zmíněných 

skladebných částí tvořících znalecký posudek jako celek. 

 

Obr. 1 - Soubory typů znaleckých posudků (TZP) dle složitosti zadání, poznámka 1 

znamená, že TZP nemá vypracovaný standard z důvodu malého výskytu tohoto TZP 

(ALEXANDR, P., 2010; HOLUŠOVÁ, K., 2012)  

Fig. 1 - Files types of experts opinion (TEO) according to the complexity of the assignment, 

note 1 means, that TEO has not developed standard because of the small incidence of  this 

TEO (ALEXANDR, P., 2010; HOLUŠOVÁ, K., 2012) 

 

 

 

 

 

 

3 VÝSLEDKY A DISKUSE 

1. Řešené znalecké objekty v předmětných revizních posudcích patřily nejčastěji, v rámci 

FEld systémové metodologie, mezi otevřené systémy s neustálým vstupem 

nejrůznějších vnějších vlivů, kdy i ony sami neustále ve svých výstupech působí na 

okolní systémy v rámci hierarchie organizačních úrovní (hierarchie dynamických 

soustav). Můžeme jej definovat jako biologické společenstvo a jeho fyzické (neživé) 

prostředí, které společně vytvářejí interakční systém zatížený antropogenní činností. 

Každý takovýto systém je současně subsystémem nejblíže vyššího systému.  

2. Pro tyto znalecké objekty je – z hlediska časové osy – typická jejich existence v čase 

minulém – retrospektivní (t < tp; systémy řešené v čase reálném t = tp), přičemž spíše 

než přezkoumávání závěrů posudků v čase nedávno minulém, jde o šetření závěrů 

posudků, které byly provedeny před několika (i desítkami) roků. 

3. Z hlediska typologie znaleckých posudků patřily všechny revizní posudky do 

kategorie posudky, které naplňují skutečnost zvláště obtížných případů, ve smyslu 

zákona č. 36/1967 Sb., oddíl III. Znalecká činnost ústavů, § 21 odst. 3, cituji: 

„…zpracování znaleckých posudků ve zvlášť obtížných případech vyžadujících 

zvláštního vědeckého posouzení…“, konec citace, resp. vědeckého přístupu 

(poznámka autorů). 

Konkrétně jde o typ znaleckého posudku 3LEO, verze pro řešení revizních posudků, 

tedy s označením 3LEO-r.  

4. Pro počáteční (Nález) a následný postup znalce (Posudek) i v rámci řešení tohoto 

TZP 3LEO-R, platí – samozřejmě prvoplánově v intencích „Etického kodexu znalce“ 

7 - realizace jednotlivých kroků za účelem zpracování typologicky jednotné části 

znaleckého posudku, kde nabývají na významu zvláště obsahy kapitol:  

 

SOUBOR TZP: TYP ZNALECKÉHO POSUDKU (TZP): 

1: zadání jednoduchá (JE) 1B, 1E
1
, 1O 

2: zadání středně složitá (SS) 2BO
1
, 2EB

1
, 2EO, 2L, 2LEB, 2LO,  

3: zadání složitá (SL) 3EBO, 3LB, 3LBO
1
, 3LE, 3LEBO

1
, 3LEO,  
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a. „A. NÁLEZ“, kapitola A. 1. Otázky zadavatele posudku: zde je samozřejmě 

důležité odpovídat přesně a pouze dle obsahu formulace zadání každé otázky, 

nicméně v mnoha případech je stejně důležité porovnat obsahy jednotlivých 

otázek, neboť je běžné, že se zadavatel táže jakoby jinými slovy v jiné otázce 

na totéž, resp. používá „obecnou výrazovou terminologii“ pro označení např. 

oblasti technologií lesní těžby, kde jím užitý výraz nemá odborné opodstatnění. 

Objektivně definovaná terminologie - terminologická čistota (rozuměno 

profesionálně zvládnutá odbornost) je jedním ze základních „stavebních 

kamenů“ oboru „Forenzní ekotechnika: les a dřeviny“ 7.  

b. „A. NÁLEZ“, kapitola A. 3. Vlastnické a evidenční údaje: i když nejde o 

převod nemovitostí, někdy se zde při ztotožnění parcelních čísel dle listu 

vlastnictví KN a např. materiálů charakteru Lesních hospodářských plánů 

(LHP) apod. objeví skutečnosti, jež musí znalec sdělit zadavateli posudku 

(např. v rámci otázky charakteru např.: Uveďte další podstatné skutečnosti 

mající vliv na rozhodnutí ve věci). 

c. „A. NÁLEZ“, kapitola A. 4. Chronologie událostí dle materiálů zadavatele: 

tato kapitola je velmi důležitá pro orientaci znalce v problematice, jež 

existovala, existuje a vyvíjí se v časové ose trvající např. 12, ale i 34 let.  

d. „A. NÁLEZ“, kapitola A. 5. Zákonné předpisy, normy a nařízení: znalci 

v žádném případě nepřísluší posuzování právních norem, řešení právních 

otázek či rozhodnutí na základě nich provedených, ani hodnocení skutečností 

z hlediska míry zákonnosti, viz Etický kodex znalce, axiom č. 4. 7, avšak 

zvláště v těchto revizních posudcích je potřebné v této kapitole předložit 

hierarchicky uspořádaný přehled potřebných právních norem, bez komentáře 

znalce, pro orientaci a hlavně další využívání zadavatelem, většinou právnicky 

vzdělaným. 

5. Jestliže platí, že tzv. hierarchie označení jednotlivých subsystémů (vyplývající z jejich 

významnosti, tj. subsystémy 1-4) znamená také chronologickou řadu při práci na 

posudku, pro revizní znalecké posudky toto platí pouze pro subsystémy 1-2 (3). 

V tomto TZP (varianta revizní posudek) zjišťování skutečností v rámci 5. Subsystému 

„Venkovní konzultace“, ve většině posudků předchází pracím, jež obsahově patří do 3. 

Subsystému „Metoda CFA“(pozor, zde navíc omezení tohoto subsystému, viz 

následující bod č. 6), resp. 4. Subsystému „Místní šetření“, Část „NÁLEZ“. 

6. 4. Subsystém „Místní šetření“, má v tomto TZP 3LEO-r, zvláštní charakter. Většinou 

totiž všechny důležité atributy, týkající se hlavně včasnosti znalce na místě samém, 

zde - zvláště z důvodů časové odluky i několika roků - neplatí. S tímto souvisí i 

charakter fotodokumentace (přezkoumatelnost posudku), kde je znalec závislý ve 

většině těchto typů posudků na fotodokumentaci Policie ČR a HZS.   

7. Při pracích na tomto typu posudků je z 3. Subsystému „Metoda CFA“, využíván pouze 

její subsystém A: Životní prostředí stromového jedince (porostu). Ostatní dva, tj. 

subsystém B: Vizuální diagnostika stromů a subsystém C: Funkční diagnostika stromů 

nejsou aktuální, neboť pro tento TZP 3LEO-r, je typické, že se znalec zabývá 

znaleckými objekty, jejichž obsah, resp. předmětné biologické společenstvo již 

neexistuje.        

8. I pro další průběh prací na posudku platí postup ve smyslu schéma typologicky 

jednotné části posudku. Nyní „B. POSUDEK – výsledky šetření“, kde je zvláště 

v tomto TZP velmi důležité postupovat ve smyslu naplnění Y. kapitoly = SYNTÉZA 

– vyhodnocení - venkovních šetření, konzultací výsledků měření a výpočtů, kterou 

značíme „SVĚpo“. To znamená „POSUDEK - syntéza, část vědecká“, pro případné 
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další zkoumání posudku odborníky. Následuje Z. kapitola = ODPOVĚĎI na otázky 

zadavatele posudku, kterou značíme „SZApo“ 7. Což je „POSUDEK – syntéza, část 

zadavatelská, v níž odpovídáme nejlépe jedním slovem, či holou větou, např. „Ano 

došlo…Ne nenastalo…“, s následujícím odkazem na příslušnou část v „Y. kapitole“. 

Závěr prací v rámci typologicky jednotné části patří části C. REKAPITULACE A 

ZNALECKÁ DOLOŽKA a části D. PŘÍLOHY 1 – X (celkem xx stran) 

9. Celkový možný postup znalce zobrazuje „KARTA STANDARDU 3LEO-r“, viz 

Obr. 2. Jde o verzi standardů 8, upravenou pro řešení konkrétního typu znaleckého 

posudku, charakter posudek revizní (ALEXANDR, P., 2010, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Karta standardu 3LEO-r, verze revizní posudek (HOLUŠOVÁ, K., 2012, 

ALEXANDR, P., 2010, 2013) 

Fig. 2 – Carte Standard 3LEO-r, version revision expert opinion (HOLUŠOVÁ, K., 2012, 

ALEXANDR, P., 2010, 2013) 

 

 

1. STANDARD - TZP 

(charakter zadání) 

 

3LEO-r  
(SL- složitá) 

2. POPIS PŘEDMĚTU 

standardu 

řešení zasahuje oblasti znaleckých oborů:  

Lesní hospodářství, odvětví: Dříví, těžba; Myslivost  

Ochrana přírody 

Ekonomika, odvětví: Ceny a odhady, specializace: Oceňování lesních pozemků, 

lesních porostů, dřevin a škod na nich  

verze pro řešení revizního znaleckého posudku; vhodné pro znalecké ústavy (v 

2. oddílu seznamu Ministerstva spravedlnosti), resp. znalec v osobě 

„dvojjediné“, tj. znalec-specialista a znalec- manažer, výběr a řízení konzultantů     
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3. PŘÍKLADY OTÁZEK 

ZADAVATELE POSUDKU 
 

Z jakého důvodu je znalecký posudek znalce A. B., v diametrálním rozdílu od 

posudku znalce C. D.? 

Určit, zda ekologická havárie ze …dne …, způsobila poškození stromových jedinců 

a porostů…atd. 

Vznikla žalobci v příčinné souvislosti s provozní činností žalovaného v roce…škoda 

na lesních porostech na územích jmenovaných v…? 

Přezkoumat ocenění…ze dne…v příslušné části týkající se ocenění trvalých porostů, 

s přihlédnutím k námitkám žalovaného na č. l. … 

4. DOPORUČENÉ PRACOVNÍ 

POSTUPY 

(etapy 4. 1. – 4. 10.) 

4. 1.  Přístup ve smyslu „Etického kodexu znalce“ (podrobně SSHS 1. Subsystém). 

4. 2.  Studium podkladových materiálů s ohledem na otázky zadavatele posudku   

         (podrobně SSHS 2. Subsystém) – definování znaleckého objektu   

         v systémovém pojetí. 

4. 3. Zpracovávána typologicky jednotná část znaleckého posudku – výstavba   

         kapitol (Nález, Posudek), podrobně SSHS; Subsystém 2. 1., pozornost zvláště   

         kapitola A. 4. Chronologie událostí dle materiálů zadavatele.    

4. 4.  Práce ve smyslu 5. Subsystému „Venkovní konzultace“ (spec. rozšíření   

         podkladových materiálů); výběr, projednání a schválení konzultanta/tů.       

4. 5.  „Metoda CFA“ (3. Subsystém), pouze část (subsystém) A: Životní prostředí   

         stromového jedince (porostu); ztotožnění lokality s Katastrem nemovitostí ČR,   

         další podklady územně plánovací dokumentace (ÚSES apod.); zákres lokality   

         do příslušného mapového elaborátu v měřítku. 

4. 6.  „Místní šetření“ (4. Subsystém): obeslat obě strany, podepsaný zápis z jednání  

4. 7.  Souběžně od bodu 4. 4., zpracovávána typologicky originální část znaleckého   

         posudku; průběžně naplňovány: 6. Subsystém „Historický průzkum“ (vývoj   

         znaleckého objektu v čase a prostoru) a 7. Subsystém „Další důležité prvky“,   

         zvláště 7. 7. Letecké snímky (DPZ), ale i ostatní prvky tohoto            

         subsystému.   
4. 8.  Naplnění a precizace množiny „rovin skutečností“; nyní – v rámci jednotlivých   

         subsystémů SSHS - verifikace poznatků, detekovatelných na znaleckém   

         objektu, ze všech poznatelných „úhlů pohledů“ (interakcí, zpětných vazeb). 

4. 9.  Posudek-systémová syntéza: vysvětlení, odpovědi na otázky zadavatele   

         posudku (vědecky podložená hypotéza, logická dedukce, předvídání).       

4. 10. Exaktnosti se blížící závěry, kapitola „SVĚpo“ a srozumitelné odpovědi na    

          otázky zadavatele posudku, kapitola „SZApo“. 

5. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ 

 

Potřebné je zvláště základní kancelářské a terénní vybavení, viz Karta standardu 

2EO (zadání SS). Složitější měření, náročnými přístroji většinou znalec v této verzi 

přebírá od jiných subjektů (certifikované laboratoře, univerzitní znalecké ústavy 

apod.), v rámci 5. Subsystému „Venkovní konzultace“.   

 

 

 

 

4 ZÁVĚR 

Jako axiom lze předložit tvrzení, že každý znalecký posudek vyžadující zvláštního vědeckého 

posouzení je originál, který s určitou nepřesností můžeme označit např. jako „Případová 

studie“. To znamená, že obsahové naplňování kapitol (subkapitol) jednotlivých posudků, resp. 

způsoby a přístupy k měření, i celkový „charakter  investigace“, jsou vždy svým způsobem 

odlišné 7. Přesto – nebo právě proto – je důležité využití typologie znaleckých posudků, 

která umožní detekovat jevy s podobnými znaky, vymezit určité okruhy a pracovní etapy 

posudků, případně se pokusí je setřídit (seřadit chronologicky) podle těchto znaků. To vše 

jako prostředek zvýšení exaktnosti znaleckých posudků, vč. eliminace subjektivních přístupů 

v praktické znalecké činnosti a dále docílení vědeckého, systémového přístupu při 

zdokonalování daného oboru. 
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