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POROVNÁNÍ PRÁVA STAVBY DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU,
S ŘÍŠSKÝM ZÁKONÍKEM Č. 114 ZE DNE 11.ČERVNA 1912
CONTRAST LAW BUILDING IN ACCORDANCE WITH NEW CIVIL CODE,
ALONG IMPERIAL CODE NO. 114 FROM OF THE DAY 11.JUNE 1912
Jiří Adámek1
ABSTRAKT:
Porovnání ustanovení o právu stavby dle nového občanského zákoníku a zákona č. 344/1992
Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném znění, s právem
stavby dle č. 114 říš. zákoníka ze dne 11.června 1912.
ABSTRACT:
Contrast law about a building right according to new civil code and law No. 344/1992 Sb.,
about real estate register Czech republic (cadastral law), in valid wording, with building
right according to No. 114 empire. code from of the day 11.June 1912.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Soudní inženýrství, právo stavby, stavba, nemovitost, nemovitá věc, katastr nemovitostí,
oceňování nemovitostí, občanský zákoník, nový občanský zákoník, pozemek.
KEYWORDS:
Forensic engineering, building right, building, realty, real thing, real estate register,
appraisement realty, civil code, new civil code, piece of land.

1

ÚVOD

Článek se zamýšlí nad problematikou práva stavby ve vztahu k novému občanskému
zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ). Právní úpravy jsou pro všechny nové a jsou spíše v obecné
rovině. Nahrazením dosavadního, více než 40 let starého občanského zákoníku novým
předpisem představuje revoluční změnu v občanském právu. NOZ vychází z jiných
ideologických, politických i terminologických východisek.
S novým občanským zákoníkem vyvstávají do popředí otázky:
Co bude nemovitost a co nikoliv


Jak se projeví návrat zásady, vše co je na pozemku k pozemku vlastnicky přirůstá?



Jaký bude osud staveb na cizím pozemku?



Bude možné postavit stavbu na cizím pozemku?



Dopad NOZ na katastr nemovitostí? Co přináší nový katastrální zákon?



Co se stane s bytovými a nebytovými jednotkami, ve vlastnictví?

Jiří Adámek, Ing.arch.et Ing., VYSOKÉ ÚČENÍ TECHNICKÉ BRNO, ÚSTAV SOUDNÍHO
INŽENÝRSTVÍ, Údolní 244/ 53 budova U14, 602 00 Brno, www.atelieraz.cz, atelieraz@seznam.cz
1)
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Jaká práva lze nově k nemovitostem zřizovat


Návrat práva stavby.



Co jsou reálná břemena?



Co jsou služebnosti?



Návrat výměnku.



Návrat pachtu.



Spoluvlastnictví a přídatné spoluvlastnictví.



Vlastnictví bytů dle NOZ.



Co je nového v zástavním právu?



Problém s hypotékami?

Jak budou omezeni vlastníci nemovitostí


Co jsou rozhrady?



Co se sousedovým zvířetem na mém pozemku? A co se sousedovými stromy?



Může soused na můj pozemek?



Kdy musíme strpět nezbytnou cestu na svém pozemku?

Důležité je uvědomit si, že nový občanský zákoník zrušil jak stávající občanský zákoník, tak i
stávající obchodní.
Nová právní úprava ruší více než 238 právních předpisů. Jsou rušeny zákony, které
upravovaly nebo ovlivňovaly právní vztahy k nemovitostem, jako třeba:





zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
zákon č. 72/1994 Sb., zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují
některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),
zákon č. 265/1992 Sb., zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k
nemovitostem,
zákon č. 344/1992 Sb., zákon České národní rady o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon).

Ruší i nařízení vlády č. 111/2001 o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí
České republiky a evidence obyvatel, vyhlášku č. 162/2001 Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, vyhlášku č.
26/2007 Sb., (katastrální vyhláška), kterou se prováděl zákon č. 265/1992 a zákon č.
344/1992 Sb.
V České republice platí dosud Občanský zákoník z roku 1964, který umožňuje různé vlastnictví
pozemku a stavby, na něm postavené. Pojem právo stavby tento občanský zákoník nezná. Stavbu
považuje za samostatnou nemovitost.
Jedná se o problematiku nového Občanského zákoníku (dále jen NOZ, vydán dne 22. 3. 2012 pod č.
89/2012 Sb.), s účinností od 1. 1. 2014. Tento Občanský zákoník nám nově přináší pojem právo
stavby.
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Dříve naši předkové právo stavby znali; toto pojetí právo stavby se v průběhu dalších let vytratilo,
znovu se právo stavby objevuje v novém Občanském zákoníku. Bohužel přerušená kontinuita ve
vývoji občanského práva způsobila, že pojem a funkční mechanismy práva stavby byly zapomenuty,
obdobně jako metody jeho oceňování.

Daný problém právo stavby byl řešen například v těchto publikacích:


Bradáč, A.: Novelizace českého občanského zákoníku II - Právo stavby. Soudní
inženýrství, časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech, číslo
2-3, Akademické nakladatelství, Cerm s.r. o. Brno, 2011, ISSN 1211-443X



Bradáč, A.: CO PŘINESE NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK?, Upravený příspěvek V.
mezinárodní konference soudních znalců v Bratislavě 15.-16.6.2012.



Bradáč, A.: CO PŘINESE NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK?. Soudní inženýrství,
časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech, číslo 2,
Akademické nakladatelství, Cerm s.r. o. Brno, 2012, ISSN 1211-443X



Daňhel, P.: PRÁVO STAVBY – PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS Z ROKU 1912, oceňování
nemovitostí.

Je li vlastník pozemku odlišný od vlastníka uvažované stavby pak se použije „ právo stavby“
Právo provést stavbu na cizím pozemku bude založeno smlouvou. Návrat k principu, že
stavba je součástí pozemku. NOZ ze stavby činí přímou a neoddělitelnou součást pozemku. V
NOZ je možné najít výjimky z tohoto nového uspořádání.
Stavebník, který není vlastníkem pozemku a chce provést stavbu, musí k ohlášení, popř. k
žádosti o stavební povolení prokázat právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření
anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku či stavbě, pokud stavební úřad
nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
Toto ustanovení vyplývá z ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), obdobně jako z ustanovení § 105 odst.
1 stavebního zákona či např. z ustanovení § 96 odst. 3 písm. a) stavebního zákona.
Smlouva zakládající právo provést stavbu není žádným právním předpisem specifikována,
avšak ze smyslu stavebního zákona vyplývá, že se jedná na rozdíl od jednostranného souhlasu
s provedením stavby, o dvoustranný právní akt.

2

NAŘÍZENÍ MINISTRŮ Č.114/1912 ŘÍŠSKÉHO ZÁKONÍKU

Níže uvedené důležité citace jsou z knihy „Pro právo stavby“, kterou v roce 1938 vydal
Spolek pro právo stavby – Praha III – Nerudova ul. 247.
Jedná se o citace z nařízení ministra spravedlnosti v dohodě s ministrem veřejných prací,
ministrem vnitra a ministrem financí ze dne 11. června 1912 čísl. 114 říš. zákoníka o
provedení zákona o stavebním právu.
Aby byly provedeny oddíly I. A II. zákona ze dne 26.dubna 1912 čís. 86 říš. zákoníka, nařizuje
se:
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§ 1.
Podle §2 zákona mohou kostely, obročí, církevní ústavy nebo společenstva, obecně prospěšné
ústavy nebo sdružení zřizovati stavební právo na svých pozemcích, jestliže v každém případě
bylo zjištěno rozhodnutím zemského úřadu, že zřízení stavebního práva je ve veřejném zájmu.
Toto rozhodnutí je závazné pro soud a musí býti prokázáno listinami současně se žádostí za
zápis stavebního práva do knih. Žadatel má si proto rozhodnutí vyžádati před podáním
žádosti.
Jestliže v knihovním návrhu se odvolává ústav nebo sdružení na povahu obecné prospěšnosti,
rozhodne se zemský úřad o této otázce jako prejudicielní.
§ 2.
Zákon nestanoví žádného omezení pojmu obecné prospěšnosti, který by vyplýval ze slovního
výrazu. Může býti brán v nejširším smyslu a jako jeho opak může býti pokládána působnost ve
výlučném nebo převážném zájmu jednotlivců. Nadace, stavební družstva, stavební společnosti
a spolky sluší zejména tenkráte pokládati za obecně prospěšné ústavy nebo sdružení, jestliže:
a) podle svých stanov slouží ke zlepšení obytných poměrů méně zámožného
obyvatelstva a sledují výlučně
nebo převážně účely uvedené v § 4 zákona čís. 232 říš. zák. ze 22. prosince 1910 (stavba
malých bytů, nabývání domů s malými byty nebo domů, které mají býti zřízeny nebo
přestaveny na malé byty) ;
b) jejich stanovy omezují dividendu rozdělenou členům nejvýše na
vplacených podílů a neslibují při

5 %

zrušení společnosti více, než vrácení vplacených podílů, zbytek pak společnostního jmění
věnují obecně prospěšným účelům (§ 12 zákona ze dne 22. prosince 1910 čís. 242 říš. zák.).
Nadace nebo stavební sdružení, jimž byla přiznána ministerstvem veřejných prací
obecná prospěšnost podle článku 30. stanov státního bytového fondu pro bytovou péči o malé
byty (vyhláška ministerstva veřejných prací z 9. února 1912 čís. 28.ř.z.) jsou pokládány
pokaždé za obecně prospěšné také ve smyslu zákona o stavebním právu.
§ 3.
Jestliže je podána žádost za rozhodnutí správního úřadu, buďtež předloženy smlouvy o
stavebním právu a ostatní pomůcky, kterých je třeba pro rozhodnutí, zdali je tu zájem veřejný.
Mimo to ústavy a sdružení, které chtějí s poukazem na obecnou prospěšnost svého působení
zříditi na svých pozemcích stavební právo, mají předložiti doklady (stanovy, jednací řády a
podobně), aby byla objasněna tato předběžná otázka.
§ 4.
Zemský politický úřad vykoná šetření, jehož je třeba k rozhodnutí. Zejména může si
vyžádati posudek místně příslušného bytového výboru, vyjádření obecních úřadů, sociálních
pojišťovacích ústavů a sdružení, jejichž úkolem je zlepšiti bytové poměry. Tímto šetřením
nesmí však býti zdrženo rozhodnutí déle, než je nezbytně zapotřebí. Úřadům a korporacím,
které byly dožádány o vyjádření, buď stanovena přiměřená lhůta, pokud možno krátká, po
jejímž uplynutí buď rozhodnuto bez ohledu na vyjádření, jež dosud nedošlo. Jde-li o obecně
prospěšný ústav nebo sdružení, má zemský úřad do svého písemného rozhodnutí, že zřízení
stavebního práva je ve veřejném zájmu, pojmouti také prohlášení, že přisvědčil předběžné
otázce o obecné prospěšnosti.
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§ 5.
Do rozhodnutí zemského úřadu lze si stěžovati rekursem podle zákona ze dne 12.
května 1896 čís. 101 říš. zák. Jde-li o zřízení stavebního práva, aby byly zřízeny byty,
rozhoduje o stížnosti ministerstvo veřejných prací v dohodě s ministerstvem vnitra, ve všech
ostatních případech ministerstvo vnitra v dohodě s příslušnými ministerstvy.
§ 6.
Může-li se žádosti za spis stavebního práva vyhověti podle knihovního stavu a
předložených listin, poznamená se na listu břemen té knihovní vložky, na níž stavební právo
má býti vloženo.
§ 7.
Jsou-li parcely, na něž stavební právo se propůjčuje toliko částí knihovního tělesa,
buďtéž odepsány a přeneseny do nově zřízené vložky, na jejímž listu závad poznamená se
žádost za zápis stavebního práva.
Další řízení je upraveno §§ 13 a 14 zákona ze dne 26. dubna 1912 čís. 86 říš. zák.
Jsou-li parcely, na které bylo propůjčeno stavební právo, přeneseny do nové vložky, budiž
v usnesení uvedeném v § 13, odst.2, vyznačena také knihovní vložka, od které tyto parcely byly
odepsány.
§ 8.
Listovní zapíše každou povolenou poznámku žádosti za zápis stavebního práva do
seznamu, zaznamená den, kdy bylo doručeno vyzvání k přihláškám účastníkům, jakož i nároky
na toto vyzvání přihlášené a bdí nad uplynutím čtrnáctidenní a šedesátidenní lhůty. Po
uplynutí lhůty podá listovní zprávu soudu podle předpisu § 29 instrukce k provedení obecního
zákona knihovního.
Má se státi, jakmile sezná z deníku nebo jiných záznamů k němu náležejících, že se má
státi opatření soudu z úřední povinnosti.
§ 9.
Nebyl-li v přihlašovací lhůtě přihlášen žádný nárok, který používá přednostního práva,
nebo bylo-li prokázáno, že jsou přihlášené nároky zapraveny nebo zajištěny, budiž bez nové
žádosti za zápis provedeno zapsání na listu závad knihovního tělesa, které má býti zavazeno,
zřízení stavebního práva a zároveň budiž zřízena pro stavební právo zvláštní knihovní vložka.
§ 10.
Knihovní vložka stavebního práva nově zřízená budiž označena číslem následujícím po
poslední vložce katastrálního území.
Vlastnost této knihovní vložky buď vyznačena na listu statkové podstaty uprostřed
nahoře nápisem: Vložka stavebního práva. Předtištěná slova: Číslo položky, katastrální číslo,
označení parcely (číslo domu a druh kultury), buďtéž přeškrtnutá červeným inkoustem a přes
celou stránku prvního oddílu listu statkové podstaty budiž napsáno: Stavební právo na čas až
do . . .19 . . na nemovitostech v knihovní vložce, . . katastrální území .- . sestávajících ze
stavební parcely . . číslo domu a . .
V druhém oddílu listu statkové podstaty budiž poznamenáno zřízení nové knihovní
vložky.
9

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

Na vlastnickém listu vložky stavebního práva budiž místo vlastníka zapsán oprávněný
ze stavby. Předpisy platné pro jiné zápisy na tomto listu, jakož i na listu závad, zůstávají
nedotčeny.
§ 11.
Knihovní soud má vésti o všech vložkách stavebního práva abecední seznam podle
jmen oprávněných ke stavbě, který má tyto sloupce:
1. jméno oprávněného ze stavby a jiné známky k označení osoby;
2. číslo vložky stavebního práva;
3. jméno katastrální území;
4. poznámka.

3. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY, STAVBA NA CIZÍM POZEMKU
OD 1. 1. 2014
Právní vztah ke stavbě je nikoliv nový, ale značně odlišný od současné úpravy.
Stavba na pozemku nebude samostatnou věcí nemovitou. Namísto nové stavby jiného
vlastníka bude nově existovat tzv. „právo stavby“, tedy právo osoby odlišné od vlastníka
pozemku (stavebníka) mít na povrchu pozemku nebo pod povrchem pozemku stavbu, stavba
pak bude součástí tohoto práva.
Právo stavby je věcným právem k věci cizí, upraveným v §§ 1240 a následujících NOZ,
a toto věcné právo k pozemku je považováno za nemovitou věc.
S účinností Od 1.1 2014 je aktualizován zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), a to zákonem č. 303/2013 Sb.
151/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. června 1997
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Změna: 303/2013 Sb.
Díl čtvrtý
Věcná práva k nemovitým věcem
§ 16a
Oceňování práva stavby
(1)
Právo stavby se oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku s
uplatněním dalšího užívání práva, které uplyne od roku ocenění do roku zániku práva.
Způsob výpočtu stanoví vyhláška.
(2)
Pro ocenění práva stavby s nezřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje,
se zjistí roční užitek z pozemku nebo jeho části zatíženého tímto právem. Roční užitek se
násobí počtem let dalšího užívání práva, nejvýše však pěti.
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Pro ocenění práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje, se
roční užitek zjistí jako podíl ze součtu zjištěné ceny zatíženého pozemku, popřípadě jeho
části, a zjištěné ceny stavby, a výše celkové délky trvání práva.
(3)

(4)
Ocenění podle odstavců 2 a 3 se neuplatní, bylo-li právo stavby zřízeno za
úplatu nebo lze-li ocenění práva zjistit ze smlouvy nebo z rozhodnutí příslušného orgánu a
není-li úplata o více než jednu třetinu nižší než roční užitek zjištěný podle odstavce 2 nebo
podle odstavce 3.

VYHLÁŠKA
ze dne
k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a
o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., stanoví:
ČÁST ČTVRTÁ
VĚCNÁ PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM
§ 39
Oceňování práva stavby
(1) Cena práva stavby s nezřízenou stavbou se určí podle vzorce
CPS

N

 ru  t ,

kde
CPSN….cena práva stavby s nezřízenou stavbou,
ru……...roční užitek z práva stavby v Kč,
t ………počet let dalšího užívání do zániku práva stavby, nejvýše však 5 let.
(2) Roční užitek práva stavby bez zřízené stavby se určí ve výši obvyklého nájemného
z pozemku, popřípadě části pozemku, ke kterému je zřízeno právo stavby. Nelze-li obvyklé
nájemné z pozemku objektivně zjistit, stanoví se roční užitek z ceny pozemku, určené podle
§ 4, ve výši 5 %.
(3) Cena práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje, se určí jako
současná hodnota užitku plynoucího z práva stavby, podle vzorce
CPS

Z



1

1  i n



1  i n  1
  ru 
 N


i



,

kde
CPSZ…cena práva stavby se zřízenou stavbou v Kč,
ru ……roční užitek z práva stavby v Kč,
i …….míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce, v setinném vyjádření,
n……..počet let dalšího užívání do zániku práva stavby,
N…….náhrada při zániku práva stavby v Kč.
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(4) Roční užitek práva stavby se určí ve výši 5 % ze součtu cen pozemku zatíženého
právem stavby a stavby vyhovující právu stavby.
(5) Bylo-li právo stavby zřízeno za úplatu a ujednala-li se úplata v opětujících dávkách
jako stavební plat, zatěžuje právo stavby jako reálné břemeno. Úplata se zohlední ve výši
ročního užitku. Pokud úplata převyšuje roční užitek stanovený podle odstavce 4, pak roční
užitek je nulový.
(6) Počet let dalšího užívání práva se určí z veřejného seznamu.
(7) Výše náhrady se určí podle ujednání ve smlouvě, není-li ve smlouvě nic jiného
ujednáno, činí výše náhrady polovinu ceny stavby.
§
38

odst. „Prof.Bradáč“ rovedl výpočet cena práva stavby se zřízenou stavbou pro různý
3 a počet let dalšího trvání stavby (60 až 0 roků), s tím, že úměrně lineárně také klesá
násl. cena stavby do nuly v okamžiku ukončení práva.
Výsledek je v grafu pro stavbu o stáří 40 let pro různou výši úroků v bance; zde
bude třeba zvážit, jakou hodnotu používat a kde přesně ji mají znalci opatřit.
Možná by hodnota měla být součástí každoroční novely. Přidána je pro orientaci
i cena nové stavby a cena stavby po lineárním odpočtu opotřebení.

CENA PRÁVA STAVBY SE ZŘÍZENOU STAVBOU
Výše úroku
poskytovaného
bankou

20 000 000

u = 5 % p.a.
15 000 000
u = 2 % p.a.
10 000 000
u = 1 % p.a.
5 000 000
Cena nové
stavby

0

60
Cena
stavby po
opotřebení

Cena práva (Kč)

25 000 000

50

40

30

20

10

0

Počet zbývajících let práva

Obr. 1 – Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.: Připomínky k návrhu nové vyhlášky o provedení
nového zákona č.151/1997 Sb.* Listopad 2013 (2)
Fig. 1 – Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.: Remark on proposal new public notice about
fulfilment new law No.151/1997 Sb.* * November 2013 (2)
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Obr. 2 – Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.: Vztah opotřebení k stáří
Fig. 2 – Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.: Relation attrition to age
Stavebník se realizací stavby na základě práva stavby nestává přímo vlastníkem stavby, ale
vlastníkem zmíněného práva stavby. Samotná stavba je pak součástí práva stavby.
Vlastníkovi pozemku může být vyhrazeno schválení určitého právního nebo faktického
jednání stavebníka. Toto vyhrazení souhlasu je však omezené pouze na jednání stavebníka,
které by bylo k újmě vlastníka pozemku.
Dále může smlouva o právu stavby stavebníkovi uložit, aby stavbu provedl do určité doby, či
mu uložit povinnost stavbu pojistit. Povinnost stavebníka je udržovat stavbu v dobrém stavu.
S právem stavby bude možné nakládat stejným způsobem jako v současné době se stavbou
samotnou. Bude ho tedy možné zatížit, převést, vydržet.
Právo stavby přináší stavebníkovi přímo ze zákona vyplývající omezení.
4. PRÁVO STAVBY V KATASTRU NEMOVITOSTI
NOZ nahlíží na právo stavby jako na nemovitou věc, bude se zapisovat do katastru
nemovitostí jako samostatná věc vkladem a to na základě:




rozhodnutí orgánu veřejné moci (rozsudek),
smlouvy (soukromá vkladová listina),
souhlasného prohlášení o nabytí práva stavby vydržením v případě shody mezi
vlastníkem pozemku a tím, kdo uplatňuje vznik práva vydržením.

Nový Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) byl publikován ve Sbírce zákonů dne
23.8.2013 pod č. 256/2013 Sb. Evidence nemovitostí je dosud platně regulována zákony č.
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344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky a zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Přijetí nové právní úpravy je vynuceno
zejména přijetím nového občanského zákoníku, který přináší do oblasti katastru nemovitostí
rozsáhlé změny.
S novým občanským zákoníkem současně má nabýt účinnost od 1.1.2014.
Nadále se pro evidenci nemovitostí bude používat pojem katastr nemovitostí, který bude
považován za veřejný seznam obsahující údaje o nemovitostech, rozsah údajů, které budou
evidovány, je širší, než tomu bylo dosud (rozšíření např. o právo stavby, pacht).
Informovanost bude zajištěna jednak na katastrálních úřadech, na kontaktních místech
veřejné správy či prostřednictvím internetu, a to buď bezplatně nahlížením do katastru,
anebo za stanovenou úplatu prostřednictvím dálkového přístupu.
Právo stavby bude zapsáno na novém listu vlastnictví, který bude patřit oprávněnému
z práva stavby.
V případě již zřízené stavby bude na tomtéž listu vlastnictví evidován i údaj o budově, která
je součástí práva stavby, s uvedením všech pozemků, jež jsou právem stavby zatíženy.
Části B výpisu z katastru nemovitostí, zde bude uvedeno Samotné právo stavby, ve které
bude poznamenáno jako stavebníkova výhoda. Bude uvedena doba vzniku a zániku
včetně informace, kterého pozemku se právo stavby týká. Obdobně tomu bude i v případě,
kdy stavba nebyla dosud zřízena § 1240.2)
Části C, zde se v katastru zapisují omezení. Mezi omezení (nevýhody) můžeme zařadit zřízení
reálného břemene a stavební plat. Výhrady souhlasu se zatížením práva stavby budou
zapsány v poznámkách. Vlastník pozemku zatíženého právem stavby bude mít na svém
samostatném listu vlastnictví zapsáno zatížení svého pozemku právem stavby s uvedením
doby vzniku práva i doby jeho trvání. Po zániku práva stavby se stane stavba součástí
pozemku. V katastru se ve vkladovém řízení zánik práva stavby vyznačí zrušením listu
vlastnictví, který svědčil právu stavby, s výmazem všech omezení, která zatěžovala pozemky
dotčené právem stavby.
4.1

Přechodné období

Nový občanský zákoník vychází z názoru, že plné využití změn na zápisy provedené do konce
roku 2013 se uplatní až od roku 2015. Rok 2014 bude přechodným obdobím, obdobím, kdy
se změny budou vžívat do systému (např. zákonné předkupní právo vůči spoluvlastníku
nemovitosti v případě prodeje podílu zaniká až 31.12.2014 atd..).
4.2

Přechodná ustanovení

Pro přechod na novou právní úpravu jsou důležitá přechodná ustanovení nového
občanského zákoníku i přechodná ustanovení obsažena v novém katastrálním zákoně.

ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku.
Praha:Wolter Kluwer ČR, 2013.316 s, str.229
2)
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4.3 Základní změny









nová věcná práva - do katastru nemovitostí se bude zapisovat 15 nových věcných
práv k nemovitostem, která neexistovala a která zavedl nový občanský zákoník,
návrat superficiální zásady – údaj o tom, že součástí pozemku je stavba (bude na listu
vlastnictví v části B),
rozšíření skutečností, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí (zvlášť se budou
evidovat zápisy skutečností týkající se nemovitosti i osoby vlastníka nemovitosti,
které mohou mít vliv na omezení v nakládání s nemovitostí - blíže § 23
a §25
katastrálního zákona) – 19 nových poznámek,
rozšíření vkladového řízení – záznamem se řeší pouze specifické případy,
evidence cenových údajů – pro potřeby orgánů veřejné moci i realitnímu trhu,
nová podoba vkladového řízení, elektronizace postupů,
důsledné prosazení principu materiální publicity katastru nemovitostí – ochrana
dobré víry.

S účinností nového občanského zákoníku se stavba stává součástí pozemku tam, kde
katastru bude ke dni účinnosti NOZ evidován stejný vlastník pozemku a stavby, údaj
budově jako o samostatném předmětu práva nebude již v katastru uveden.

v
o

I když se stavba stane součástí pozemku a budova nebude evidována jako samostatná věc,
budou se údaje o budově do katastru zapisovat i nadále, ale jiným způsobem než u budov,
které budou i nadále samostatnou věcí.
Budova, která bude součástí pozemku, se bude zobrazovat do katastrální mapy. Údaj
o
tom, že součástí pozemku je stavba, bude uveden prostřednictvím pozemku, na kterém je
postavena, a to tak, že na listu B, tj. v části, ve které jsou uvedeny evidované údaje
o
pozemku, bude uveden i údaj o tom, o jakou budovu se jedná (číslo popisné nebo
evidenční); pokud budově nebylo přiděleno č.p. nebo evidenční, bude uveden údaj o
způsobu využití budovy (např. garáž, jiná stavba apod.).
4.4 Evidence předmětu do katastru podle nového katastrálního zákona
Nový občanský zákoník definuje nemovitost podstatně jiným způsobem. Nově se stanovilo,
které z definovaných nemovitostí podléhají evidenci v katastru. Vymezení evidovaných
nemovitostí obsahuje § 3 nového katastrálního zákona a je koncipován tak, aby bylo možné
navázat na dosavadní obsah katastru.
Nově se v katastru evidují:








pozemky v podobě parcel,
právo stavby,
budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí
pozemku nebo práva stavby,
budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí
pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby,
jednotky, vymezené podle občanského zákoníku,
jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.,
nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis.

15

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

Rozestavěné budovy, zapsané podle předcházející právní úpravy, jsou evidovány i nadále
a to až do doby, než bude vlastníkem ohlášeno, že byla budova dostavěna a povoleno její
užívání. Podle nové právní úpravy již zapisovány nebudou. Dle důvodové zprávy ke katastru
nemovitostí evidence rozestavěných budov není opodstatněná, neboť ty se stanou
v naprosté většině součástí pozemku nebo práva stavby. Bude zhotovena zvláštní evidence
rozestavěných jednotek, neboť ty ve smyslu nového občanského zákoníku budou jednotkami
existujícími ve stejném režimu jako jednotky dokončené.
V katastru se samostatně budou evidovat jednotky vymezené podle NOZ a jednotky
vymezené podle úpravy na základě zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Jednotky, které
byly vymezeny ještě v režimu zákona o vlastnictví bytů, budou i nadále existovat v režimu
původního zákona. Naproti tomu jednotky vymezené za účinnosti nového občanského
zákoníku budou existovat v režimu tohoto zákoníku.
4.5 Obsah katastru
Obsah katastru je rozšířen a přizpůsoben požadavkům, které na katastr klade nový občanský
zákoník. Do katastru se bude zapisovat 15 nových věcných práv k nemovitostem, která
dosud neexistovala a která zavedl nový občanský zákoník, rovněž se bude zapisovat 19
nových poznámek. Nově bude katastr evidovat i cenové údaje.3)
Katastr obsahuje











geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních území,
druhy pozemků, čísla a výměry parcel, údaje o budovách, kterým se přiděluje číslo
popisné nebo evidenční včetně čísel těchto budov, údaje o budovách, kterým se číslo
popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud jsou hlavní stavbou na pozemku, nejednáli se o drobné stavby, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí a čísla
jednotek,
úplná znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo
k jednotkám (dále jen „prohlášení vlastníka domu“),
údaje o právech včetně údajů o vlastnících a údaje o oprávněných z jiného práva,
které se zapisuje do katastru (dále jen „jiný oprávněný“),
cenové údaje, údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými
informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru,
u evidovaných budov údaj o tom, zda se jedná o dočasnou stavbu,
upozornění týkající se nemovitosti, pokud jiný právní předpis stanoví povinnost
vyznačit je v katastru nebo jsou potřebná pro správu katastru,
údaje o bodech podrobných polohových bodových polí,
místní a pomístní názvosloví.

Vklad
Má-li právo vzniknout, změnit se nebo zaniknout, je nutný jeho vklad do katastru, kdy
vklad se provádí na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu.

Tyto cenové údaje budou vedle bonitovaných půdně ekologických jednotek rozšířeny i o obdobné údaje
v zastavěných územích a vedle toho budou vedeny i nové ceny dosažené při prodeji jednotlivých nemovitostí
nebo jejich funkčních celků. Právní úprava a způsob jejich vedení bude obdobná jako u BPEJ.
3)
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Vkladem se bude zapisovat
 právo stavby,
 právo vlastnické,
 věcné břemeno,
 zástavní právo,
 budoucí zástavní právo,
 podzástavní právo,
 budoucí výměnek,
 přídatné spoluvlastnictví,
 správa svěřeneckého fondu,
 zákaz zcizení a zatížení,
 vzdání se práva na náhradu škody práva na pozemku,
 rozdělení práva k nemovitosti na jednotky.
Z vedlejších ujednání se vkladem bude zapisovat:
 předkupní právo,
 výhrada vlastnického práva,
 výhrada práva zpětné koupě a zpětného prodeje,
 výhrada lepšího kupce,
 ujednání o koupi na zkoušku,
 nájem – pacht – požádá-li o to vlastník nebo nájemce.

3

ZÁVĚR

Jedná se o problematiku nového Občanského zákoníku (dále jen NOZ, vydán dne 22. 3. 2012
pod č. 89/2012 Sb.), s účinností od 1. 1. 2014. Tento Občanský zákoník nám nově přináší
pojem právo stavby.
Dříve naši předkové právo stavby znali; toto pojetí právo stavby se v průběhu dalších let
vytratilo, znovu se právo stavby objevuje v novém Občanském zákoníku. Bohužel přerušená
kontinuita ve vývoji občanského práva způsobila, že pojem a funkční mechanismy práva
stavby byly zapomenuty, obdobně jako metody jeho oceňování.
Daný problém právo stavby byl řešen například v těchto publikacích:





Bradáč, A.: Novelizace českého občanského zákoníku II - Právo stavby. Soudní
inženýrství, časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech, číslo
2-3, Akademické nakladatelství, Cerm s.r. o. Brno, 2011, ISSN 1211-443X
Bradáč, A.: CO PŘINESE NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK?, Upravený příspěvek V.
mezinárodní konference soudních znalců v Bratislavě 15.-16.6.2012.
Bradáč, A.: CO PŘINESE NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK?. Soudní inženýrství,
časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech, číslo 2,
Akademické nakladatelství, Cerm s.r. o. Brno, 2012, ISSN 1211-443X
Daňhel, P.: PRÁVO STAVBY – PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS Z ROKU 1912, oceňování
nemovitostí.

Je-li vlastník pozemku odlišný od vlastníka uvažované stavby pak se použije „ právo stavby“

17

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

Právo provést stavbu na cizím pozemku bude založeno smlouvou. Návrat k principu, že
stavba je součástí pozemku. NOZ ze stavby činí přímou a neoddělitelnou součást pozemku.
V NOZ je možné najít výjimky z tohoto nového uspořádání.
Stavebník, který není vlastníkem pozemku a chce provést stavbu, musí k ohlášení, popř. k
žádosti o stavební povolení prokázat právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření
anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku či stavbě, pokud stavební úřad
nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
Toto ustanovení vyplývá z ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), obdobně jako z ustanovení § 105
odst. 1 stavebního zákona či např. z ustanovení § 96 odst. 3 písm. a) stavebního zákona.
Smlouva zakládající právo provést stavbu není žádným právním předpisem specifikována,
avšak ze smyslu stavebního zákona vyplývá, že se jedná na rozdíl od jednostranného souhlasu
s provedením stavby, o dvoustranný právní akt.
Motto: „ Chcete - li lidi mravnější a lepší, umožněte jim, aby krásně a zdravě bydleli.“
(President T.G. MASARYK)

4
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[2]
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ZÁPALNOSŤ MATERIÁLOV A FORENZNÝ PRÍSTUPPRI ZISŤOVANÍ PRÍČIN
POŽIAROV
FLAMMABILITY OF MATERIALS AND FORENSIC APPROACH IN FIRE
INVESTIGATION
Karol Balog4, Jozef Martinka5, Tomáš Chrebet6, Ivan Hrušovský7, Siegfried Hirle8
ABSTRAKT:
Príspevok sa zaoberá aplikáciou nových metód stanovenie horľavosti materiálov pri zisťovaní
príčin požiarov. Častou príčinou požiarov je iniciácia vznietením alebo samovznietením.
Požiare kvapalných a tuhých materiálov majú rôzny mechanizmus iniciácie. Laboratórnymi
normovanými testami stanovené parametre horľavosti môžu viesť k nesprávnym
interpretáciám iniciácie požiaru. Využitie moderných metód ako sú kónický kalorimeter,
bezpečnostný kalorimeter, termická analýza a modelové skúšky umožňujú simulovať
podmienky blízke požiaru. Z hľadiska forenzného prístupu pomocou vybraných metód sa
stanovili u tuhých materiálov podmienky pre iniciácie požiaru.
ABSTRACT:
The paper deals with the application of new methods for determining the flammability of
materials by fire investigation. A common cause of fires is ignition or spontaneuos ignition.
Fires of liquid and solid materials have different mechanisms of initiation. Standardized
laboratory tests provided flammability parameters may lead to misinterpretation initiation of
fire. Use of modern methods such as conical calorimeter, safety calorimeter, thermal analysis
and fire modelling are used to simulate conditions close to the fire. In terms of forensic
approach using the selected methods to determined conditions for the initiation of solid
materials fire.
KLÍČOVÁ SLOVA:
forenzné vedy, vznietenie a samovznietenie materiálov, zisťovanie príčin požiarov, moderné
metódy stanovenia zápalnosti materiálov
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1

ÚVOD

Zisťovanie príčin požiarov patrí medzi veľmi zložité forenzné disciplíny. Štandardnými
laboratórnymi normovanými testami stanovené parametre horľavosti môžu viesť k
nesprávnym interpretáciám iniciácie požiaru, ak nie sú analyzované špecifické vlastnosti
horľavých materiálov ako je sklon k tleniu a samovznieteniu, spôsoby šírenia požiaru, kritické
podmienky prechodu bezplameňového horenia na plameňové, rýchlosť tvorby tepla a taktiež
fyzikálno-chemické vlastnosti horľavého súboru. Napriek početným snahám nie sú doposiaľ
k dispozícii jednoznačnejšie a presnejšie údaje o iniciácii a propagácii procesu horenia
u takých klasických materiálov, ako sú drevo, papier, bavlna. Ešte väčší nedostatok sa
pociťuje v poznatkoch o horení materiálov vyrábaných na báze syntetických polymérov.
Pokrok v tejto oblasti je v značnej miere závislý od rozvoja vhodných experimentálnych
techník, pričom je potrebné uprednostniť metódy priameho sledovania procesu horenia.
Využitie moderných metód ako sú kónický kalorimeter, bezpečnostný kalorimeter a modelové
skúšky umožňujú simulovať podmienky blízke požiaru [1, 2, 3].
Pri zisťovaní príčin vzniku požiarov majú špecifické postavenie informácie o iniciácii
požiaru, resp. z oblasti zápalnosti materiálov. Základné ťažkosti pri aplikácii výsledkov testov
zápalnosti materiálov vyplývajú z toho, že iniciačná fáza požiaru je javom náhodným.
Použitie výsledkov testu zápalnosti sa v celej podstate odlišuje od údajov získaných pri
testoch požiarnej odolnosti, kde sa už pri aplikácii predpokladá prítomnosť požiaru.
Tepelná degradácia tuhých materiálov a najmä dreva a materiálov na báze dreva je intenzívne
študovaná nielen z hľadiska horľavosti, ale aj využiteľnosti ich rozkladných produktov.
Nedostatočné poznatky sú najmä v oblasti určenia prechodových javov procesu horenia
(vzplanutie, vznietenie, zhasnutie a taktiež prechod bezplameňového horenia na plameňové),
v kvantifikácii energetiky procesu horenia a v stanovení limitných podmienok na
samoudržiavací proces horenia. V našom príspevku sa zaoberáme štúdiom podmienok
iniciácie procesu horenia dreva a celulózy vo forme rastlého dreva ako aj vo forme prachu,
nakoľko majú špecifický bimodálny spôsob horenia prejavujúci sa plameňovým a
bezplameňovým horením, tlením a žeravením. Proces bezplameňového horenia bol doteraz
menej študovaný z hľadiska chemizmu a jeho podstaty [1, 2, 4].
Pri zisťovaní príčin vzniku požiarov dostatočne sa nezohľadňoval špecifický charakter
celulózových materiálov a materiálov s karbonizačnou tendenciou propagovať bezplameňové
horenie a taktiež nie je dostatočne zhodnotený vplyv oxidačnej atmosféry na iniciáciu
a propagáciu procesu horenia. Dôležitosť určenia sklonu materiálov k bezplameňovému
horeniu dokumentujú požiare, kde proces bezplameňového horenia môže trvať niekoľko
hodín bez detekcie požiarneho nebezpečenstva.
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2

FÁZY POŽIARU A CHARAKTERISTIKA PROCESU HORENIA

Jednotlivé fázy požiaru v uzavretom priestore je možné charakterizovať teplotnou krivkou
požiaru (obr. 1). Doba trvania jednotlivých fáz požiaru závisí od geometrie priestoru,
fyzikálnych a chemických charakteristík materiálu a ventilačných podmienok. V prípade, že
horiaci materiál bude ochladzovaný, dochádza k uhaseniu. Uhasenie má v hrubom priblížení
reverzibilné limitné podmienky oproti vznieteniu [4, 5].
].

teplota
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fáza
požiaru
požiaru

úplne
rozvinutý

rozvoj požiaru

dohorievanie
nie
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Požiarnotechnické
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vznietenie,
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Šírenie
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uvoľňovania
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Dym, toxické a korozívne splodiny horenia

Obr. 1 - Teplotná krivka požiaru v uzavretom priestore [5]
Fig. 1 - Temperature curve of compartment fire [5]
Podľa spôsobu prejavu procesu horenia poznáme nasledovné formy horenia [7]:


homogenné horenie - horľavý súbor má v tomto type horenia rovnaké skupenstvo.
Zaraďuje sa sem horenie horľavých kvapalín a plynov. Medzi oxidačným
prostriedkom (vzduch) a palivom (horľavé pary) sa nenachádza deliaca plocha.
Horľavý súbor je v plynnom stave alebo sa navzájom zmiešava ešte pred horením.
Typickým znakom tohto horenia je plameň, niekedy sa môžeme stretnúť aj s pojmom
plameňové horenie.



heterogénne horenie - v tomto procese horenia je horľavý súbor zložený z dvoch
skupenstiev. Palivom je tuhá látka (polystyrén, drevo, bavlna) a oxidačným
prostriedkom je plyn (kyslík, vzduch) Charakteristickým znakom heterogénneho
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horenia je napr. šírenie plameňa po povrchu materiálu, tlenie alebo žeravenie
materiálu [3, 6]
Horenie je možné rozdeliť i z hľadiska jeho reakčnej rýchlosti na dva typy [7]:


kinetické horenie, pri ktorom rýchlosť horenia je závislá iba na rýchlosti chemickej
reakcie medzi palivom a oxidačnou látkou (napr. explózia zmesi metánu a kyslíka),



difúzne horenie, ktoré je závislé na čase potrebnom k zaisteniu fyzikálneho kontaktu
medzi palivom a oxidačným prostriedkom, pričom celkovú rýchlosť horenia určuje
rýchlosť difúzie oxidačného prostriedku do paliva (napr. požiar horľavých látok na
voľnej ploche aj v objekte).

Priebeh celého procesu horenia je možné rozdeliť do niekoľkých po sebe nasledujúcich
a vzájomne sa ovplyvňujúcich stupňov. Sú to v podstate tieto tri stupne:


iniciačný (vzplanutie, vznietenie, zapálenie, samozahrievanie),



propagačný (plameňové a bezplameňové horenie),



terminačný stupeň (dohorievanie, inhibícia, retardácia).

Tuhý materiál pri horení nereaguje priamo s kyslíkom, ale samotnému horeniu predchádza
tepelný rozklad za vzniku prchavých produktov. Ak je zmes prchavých produktov horľavá,
dochádza pri styku s kyslíkom za priaznivých podmienok k plameňovému horeniu. Horenie
obyčajne končí pri určitej koncentrácii horľavých prchavých produktov. Uhlíkom obohatený
zvyšok môže ďalej oxidovať pri bezplameňovom horení, ktoré sa prejavuje tlením alebo
žeravením [1, 5].
Iniciácia procesu horenia

2.1

V procese horenia prebieha reakcia v zmesi horľavej látky a kyslíka. Aby táto zmes začala
horieť, musí byť zohriata na určitú teplotu. Túto úlohu zabezpečuje iniciačný zdroj, ktorým
môže byť ľubovoľný zdroj tepelnej energie (plameň, iskra, rozžeravené teleso), tepelný prejav
chemickej reakcie, povrchová teplota strojov a zariadení, tepelné žiarenie, teplota okolitého
prostredia, alebo tepelný prejav mechanickej energie (trenie, stláčanie a pod.) [5, 6].
Iniciačný zdroj musí mať určitú teplotu a dostatočnú energetickú kapacitu a pre pokračovanie
horenia musí byť horľavá látka a oxidačný prostriedok v takom kvantitatívnom pomere, aby
sa reakciou uvoľňovalo dostatočné množstvo tepla alebo aby sa potrebné teplo zabezpečovalo
iným zdrojom [6, 8].
Podľa typu zdroja iniciácie a charakteru horenia sa rozoznávajú tieto základné spôsoby
iniciácie procesu horenia [5,6]:


vzplanutie – iniciácia vonkajším zdrojom zapálenia (otvorený plameň, iskra a pod.)
s tým, že horenie po prvom vzplanutí sa po prerušení pôsobenia iniciátora samovoľne
ukončí.



zapálenie – iniciácia vonkajším zdrojom zapálenia (otvorený plameň, iskra a pod.)
s tým, že horenie po prerušení pôsobenia iniciátora pokračuje.



vznietenie – iniciácia vonkajším tepelným zdrojom (horúci povrch a pod.). Vznietenie
sa označuje ako začiatok chemickej reakcie zmesi plynu alebo pary so vzduchom,
ktorá sa prejaví objavením plameňa alebo explózie.
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Pre zahájenie procesu horenia je nevyhnutné, aby materiál bol zahriaty na kritickú teplotu
degradácie a rýchlosť uvoľňovania prchavých produktov bola dostatočná na dosiahnutie
horľavej zmesi s kyslíkom. Tuhé látky, u ktorých termický rozklad nastáva skôr než ich
tavenie, sú charakterizované dekompozičnou teplotou rozkladu, ktorá má vplyv na parametre
vznietenia. Väčšina syntetických uhlíkatých polymérov sa rozkladá v teplotnom intervale 300
– 500 °C [4, 5, 9, ].

3

CHARAKTERIZÁCIA SKÚŠOBNÝCH METÓD NA STANOVENIE
ZÁPALNOSTI PRACHOV

K iniciácii horľavého súboru môže často dochádzať v prípadoch ak je horľavý súbor
v kontakte napr. horúcim povrchom alebo iným zdrojom iniciácie požiaru alebo výbuchu.
Schopnosť horúceho povrchu vyvolať iniciáciu závisí od zloženia horľavej látky
a koncentrácie jednotlivých látok v zmesi so vzduchom. Táto schopnosť sa zvyšuje s rastúcou
teplotou a so zväčšujúcou sa horúcou plochou [8].
Častou príčinou výbuchu aerosólu je iniciácia od horiacej usadenej vrstvy prachu. Z tohto
dôvodu je dôležité poznať minimálnu teplotu vznietenia usadeného prachu. Na stanovenie
minimálnych teplôt vznietenia prachu v rozvírenom a usadenom stave sa používa
harmonizovaná európsky norma STN EN 50281-2-1 Elektrické zariadenia do priestorov s
horľavým prachom, Časť 2-1 : Skúšobné metódy, Metódy na stanovenie minimálnych teplôt
vznietenia prachu [12].
Časť A tejto normy poskytuje návod na stanovenie minimálnej teploty vznietenia prachu, teda
minimálnej teploty horúceho povrchu, pri ktorej dôjde k vznieteniu vrstvy prachu
o stanovenej hrúbke umiestnenej na tomto horúcom povrchu (Obr. 2). Časť B tejto normy
poskytuje návod na stanovenie minimálnej teploty rozvíreného prachu ako najnižšej teploty
horúcej vnútornej strany pece, pri ktorej dôjde k vznieteniu rozvíreného prachu vo vzduchu
vnútri tejto pece[12].

3.1

Vznietenie usadeného prachu na horúcom povrchu

Pri stanovení minimálnej teploty vznietenia pre vrstvu s danou hrúbkou sa do stredu
vyhrievanej plochy umiestňuje kovový kruh, ktorý sa v priebehu 2 minút napĺňa skúšobným
prachom. Rovnobežne nad vyhrievaný povrch sa napína jemný termočlánok 2 až 3 mm pod
povrchom so spojom nad stredom dosky a sleduje sa odozva. Uskutočňujú sa opakované
pokusy, vždy s novou vrstvou prachu, so zvyšovaní a znižovaním nastavenej teploty na
vyhrievanom povrchu tak dlho, až sa nájde teplota dostatočne vysoká, aby spôsobila
vznietenie vrstvy, ktorá však nie je o viac ako 10 ºC vyššia ako teplota, pri ktorej nedôjde ku
vznieteniu. Najvyššia teplota, pri ktorej nedôjde ku vznieteniu musí byť potvrdená
pokračovaním skúšky po dostatočne dlhú dobu, aby bolo overené, či majú akékoľvek
samozahrievacie procesy klesajúcu tendenciu, teda teplota v mieste merania vo vrstve sa
znižuje na ustálenú hodnotu nižšiu ako je teplota vyhrievaného povrchu [12].
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Legenda:
A – vyhrievaná doska, B – lem, C – vyhrievacie teleso,
D – základňa vyhrievacieho telesa, E – vývod pre
napojenie vyhrievacieho telesa k napájaciemu zdroju
a regulácii, F – kruh pre vytvorenie vrstvy prachu, G –
termočlánok v doske pre reguláciu, H – termočlánok
v doske pre záznam teplôt, I – termočlánok pre záznam
teploty vo vrstve prachu, J – nastavovanie výšky
termočlánku pomocou skrutiek, K – pružina

Obr. 2 - Zariadenia na stanovenie teploty vznietenia usadeného prachu [12]
Fig. 2 - Apparatus for determining the ignition temperatures of settled dust [12].
Vzorky testovaných drevných prachov boli stabilizované v exikátore 24 hodín pri vlhkosti 40
% a teplote 23 °C, preosiate cez sito s veľkosťou ôk 0,200 mm. V tab. 1 sú uvedené namerané
hodnoty minimálnych teplôt vznietenia testovaných prachov a stručný popis správania sa
vzoriek pri vznietení [13, 14, 15].
Tab. 1 - Minimálna teplota vznietenia usadeného drevného prachu (5 mm vrstva)
Tab. 1 – Minimum ignition temperatue of settled wood dust (5 mm thick)
Vzorka prachu

Minimálna teplota
vznietenia [°C]

dub

320

po 2 minútach začala vzorka prachu pri okraji kruhu tlieť,
neskôr žeraviť, táto vzorka v porovnaní s ďalšími vzorkami
viac dymila

smrek

320

po 1 minúte bolo pozorované tlenie vzorky pri okraji kruhu,
tlenie a žeravenie postupovalo od okraja kruhu ku stredu,
pričom zanechávalo biely jemný popol

buk

320

po 2 minútach po spustení merania prešlo čelo tlenia pri okraji
kruhu na povrch vrstvy prachu, vznikli tlejúce hniezda, ktoré
sa rozširovali, následne bolo pozorované prvé žeravenie vzorky

Popis degradácie vzorky
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Pozorovaný priebeh správania sa vzoriek pri vznietení poukázal na skutočnosť, že k tleniu
a následne vznieteniu dochádzalo hlavne pri okrajoch kruhu, kde bola vzorka prachu tepelne
namáhaná aj od kovového kruhu, ktorý má omnoho lepšiu tepelnú vodivosť ako samotná
vzorka prachu a teda sa ním šíri teplo omnoho rýchlejšie. Vrstva prachu vystavená tepelnému
namáhaniu zuhoľnatela, po zmenšení objemu nastalo oddelenie vzorky od okrajov kruhu, čo
umožnilo prístup kyslíka do tejto zóny, nasledovalo vznietenie vzorky.
Na obr. 3 je znázornený priebeh teploty vo vrstve prachu pri teplote povrchu horúcej platne
330 °C. Pri skúške zhorela 5 mm vrstva smrekového prachu rýchlejšie ako vzorka dubového
prachu o rovnakej výške. Zvyškom bol jemný biely popol [13].
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Obr. 3 - Priebeh teploty vo vrstve smrekového prachu pri vznietení (5 mm vrstva)
Fig. 23 - The course of the temperature in the layer of spruce dust on ignition (5 mm thick)
Stanovené minimálne teploty vznietenia drevných prachov nameraných pri rôznych hrúbkach

vrstvy prachu umiestenej na horúcej platni (5 mm, 12,5 mm a 15 mm) sú uvedené v tab. 2.
Kým pri 5 mm a 12,5 mm vrstve neboli počas skúšok pozorované žiadne rozdiely medzi
testovanými vzorkami drevných prachov, pri 15 mm hrubej vrstve už boli zaznamenané
rozdielne odozvy meraní. Priebeh teploty vo vrstve smrekového prachu 5 mm hrúbky pri
vznietení na horúcom povrchu je znázornený na obr. 5. Kým vzorky dubového a bukového
prachu sa vznietili už pri teplote vyhrievaného povrchu 290 °C, na vznietenie vzorky
smrekového prachu bola potrebná teplota vyššia o 10 °C [13, 15].
Tab. 2 – Vplyv hrúbky usadeného drevného prachu na teplotu vznietenia
Tab. 2 - The influence of the thickness of settled dust on the ignition temperature
Minimálna teplota vznietenia usadeného prachu
[°C]

Vzorka prachu z dreva
5 mm vrstva

12,5 mm vrstva

15 mm vrstva

320

290

280

Smrek

320

290

290

Buk

320

290

280

Dub
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Na obr. 4 [13, 14, 15]. je znázornený pozorovaný priebeh vznietenia vzorky smrekového
prachu pri teplote pece 330 °C. Po 1 minúte umiestenia prachu na horúci povrch sa vytvorili
prvé tlejúceho hniezda pri okraji distančního kovového kruhu. Plocha tlejúceho prachu sa
postupne zväčšovala a vznikali ďalšie tlejúce hniezda. Tlenie a žeravenie postupovalo od
okraja distančního kruhu ku stredu, pričom zanechávalo biely jemný popol. Obdobný priebeh
horenia bol pozorovaný aj u ostatných vzoriek drevných prachov.

2

1

1

3

4

5

6

Obr. 4 - Vznietenia usadeného smrekového prachu na horúcom povrchu
Fig. 4 - Ignition of spruce dust on a hot surface
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Obr. 5 - Priebeh teploty vo vrstve smrekového prachu pri vznietení (5 mm vrstva)
Fig. 5 - The course of the temperature in the layer of spruce dust on ignition (5 mm
thick)
3.2

Aplikácia minimálnych teplôt vznietenia usadeného prachu vo forenznej praxi

Minimálna teplota vznietenia drevného prachu uvádzaná v odbornej literatúre je veľmi
rozdielna a nie sú väčšinou špecifikované podmienky skúšky, veľkosť prachových častíc,
vlhkosť a pod [16, 17]. V literatúre uvedené hodnoty teploty vznietenia usadeného prachu sa
nedajú použiť pri riešení konkrétneho prípadu požiaru, nakoľko nie je uvedené skúšobná
metóda, veľkosť častíc, hrúbka skúšanej vrstvy prachu. Hodnoty pre jednotlivé prachy sú
nasledovné: drevná múčka – 430 °C, drevná múčka jemná – (250 - 340) °C, drevná múčka
hrubá – (215 - 330) °C, celulózový prach – 270 °C. Tieto hodnoty sú len orientačné a
z hľadiska forenzného prístupu sú ťažko akceptovatelné, nakoľko vlastnosti horľavých
prachov sú silne ovplyvnené pôvodom skúšobnej vzorky (spôsob vzniku prachu, chemické
prísady, prítomnost nečistôt, tepelná história apod).
Je len málo údajov v literatúre, kde sú uvedené podmienky stavenia teploty vznietenia
usadeného prachu tak, že sa hodnoty môžu správne aplikovať na požiarny scenár. Častou
chybou expertov pri určovaní príčiny požiaru je nesprávne použitie tabuľkových hodnôt
„teploty vznietenia“ z literatúry a odborných príručiek, a to bez rozlíšenia, či táto hodnota
bola stanovená na horúcom povrchu alebo v teplovzdušnej peci. Chybnou aplikáciou je aj
postup, keď sa porovnávajú tabuľkové hodnoty teploty vznietenia usadeného
prachu s teplotou povrchu iniciačného zdroja. Pri usadenom prachu sa mení teploty vznietenia
v závislosti od hrúbky usadenej vrstvy prachu a taktiež od veľkosti častíc. Ak bola napr.
povrchová teplota zdroja iniciácie nižšia ako teplota vznietenia usadeného prachu, môžeme
nesprávne rozhodnúť, že v tomto prípade nenastane vznietenie. Napr. u lignocelulózových
materiálov a materiálov s karbonizačnou tendenciu môže dochádzať pri dlhodobom
zahrievaní aj pri nižších teplotách k samozahrievaniu a následnému samovznieteniu či už
formou tlenia alebo žeravenia [11].
Minimálna teplota vznietenia usadeného prachu na horúcom povrchu je požiarnotechnickou
charakteristikou a nie je to fyzikálno-chemická konštanta. Jej hodnota silne závisí od
chemického zloženia prachu, fyzikálnych vlastností, skúšobnej metódy. Preto je nutné pre
každý prípad požiaru odobrať prach z konkrétneho miesta požiaroviska, výrobného
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zariadenia, skladu alebo zásobníka a podrobiť ho skúške, lebo skutočné hodnoty sa môžu líšiť
v dôsledku rozdielnej veľkosti a tvaru častíc, rozdielnej vlhkosti prípadne prítomnosťou
prísad vo vzorke prachu. Až takto získané údaje je potom možné použiť pri zisťovaní príčiny
vzniku požiaru.
3.3

Vznietenie rozvíreného prachu v atmosfére vzduchu

Skúšobná metóda podľa STN EN 50281-2-1 metódy B [12] sa používa na stanovenie
minimálnej teploty rozvíreného prachu ako najnižšej teploty horúcej vnútornej strany pece,
pri ktorej dôjde k vznieteniu rozvíreného prachu vo vzduchu vnútri tejto pece (obr. 6).
Pri stanovení minimálnej teploty vznietenia rozvíreného prachu sa do zásobníku prachu
vkladá vzorka prachu, ktorá sa pri určitej teplote a tlaku rozpráši do pece. Ak nedôjde
k vznieteniu, opakuje sa skúška vždy s novým prachom a teplota sa zvyšuje až do dosiahnutia
vznietenia. Po dosiahnutí vznietenia sa mení hmotnosť prachu a tlak vzduchu tak dlho, až
dôjde k najintenzívnejšiemu vznieteniu. Potom sa s použitím rovnakej hmotnosti a tlaku
uskutočňujú ďalšie skúšky a teplota sa znižuje až nedôjde k vznieteniu pri 10 pokusoch za
sebou. Po dosiahnutí teploty pri ktorej nedochádza k vznieteniu sa skúška uskutoční znovu
s najbližšou nižšou teplotou s nižšími a vyššími hmotnosťami prachu a tlaku. Ďalej sa znižuje
teplota, až kým pri 10 pokusoch za sebou nedôjde k vznieteniu prachu.
Vznietenie nastane, ak je pozorovaný výbuchový plameň pod dolným koncom trubice pece.
Iskry bez plameňa sa nepovažujú za pozitívny výsledok skúšky. Za minimálnu teplotu
vznietenia sa berie najnižšia teplota pece, pri ktorej došlo ku vznieteniu znížená o 20 °C pre
teploty pece vyššie ako 300 °C a znížená o 10 °C pre teploty pece nižšie ako 300 °C [12].
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Legenda:
1 - plášť pece, 2 - horný kryt, 3 - dolný
kryt, 4 – adaptér, 5 – trubica, 6 – objímka,
7 – podložka, 8,9 - príruba pre
termočlánok, 10,11 - poistná matica,
12,13,14,15,24 – podložka, 16 - operný
krúžok, 17 – kolík, 18 – návlek, 19 –
matica, 20,21- termočlánok, 22 - zápustná
skrutka, 23 - vypuklá matica, 25 – svorka,
26 – Kanthalový drôt, 27 - tlačná pružina,
28 - stojan pece, 29 - zaisťovací krúžok, 30
- zásobník prachu

Obr. 6 - Zariadenie na stanovenie minimálnej teploty vznietenia rozvíreného prachu [12]
Fig. 6 - Test equipment for determining the minimum ignition temperatures of dust [12]

3.4

Zhodnotenie stanovenia teploty vznietenia prachov v rozvírenom stave

V literatúre uvedené hodnoty teploty vznietenia rozvíreného prachu sa nedajú použiť pri
riešení príčin vzniku požiarov požiaru, nakoľko nie sú uvedené pod mienky skúšky
a podrobnejšia fyzikálno-chemická charakterizácia skúmanej vzorky [16, 17]. Hodnoty
vznietenia rozvíreného prachu sú nasledovné[16]: drevná múčka – 240 °C, drevná múčka
jemná – (400 - 520) °C, drevná múčka hrubá – (410 - 560) °C, celulózový prach – 410 °C
Tieto hodnoty sú z hľadiska forenzného prístupu sú ťažko akceptovatelné, nakoľko
nepoznáme históriu skúmanej vzorky ani skúšobnú metódu a taktiež sú důležité údaje o
sprievodných javoch zaznamenaných pred a v priebehu vznietenia.
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Obr. 7 - Časová história vznietenia rozvíreného prachu podľa EN 50281-2-1:2002
Fig. 7 - Ignition time-history of dust clouds tested according to EN 50281-2-1:2002.
Minimálna teplota vznietenia rozvíreného drevného prachu uvádzané v odbornej literatúre
majú veľký rozptyl, (215 – 400) °C [16, 17]. Stanovené hodnoty minimálnych teplôt
vznietenia prachu v rozvírenom stave sú uvedené tab. 3 [13, 14, 15]. V priebehu meraní bolo
pozorované, že s poklesom teploty pece je potrebné väčšie množstvo navážky prachu
potrebnej k dosiahnutiu pozitívnej odozvy merania, teda k vznieteniu prachu. Pri vyšších
navážkach sa však ani použitím najvyššieho tlaku nedalo dosiahnuť toho, aby sa všetok prach
zo zásobníka dostal po otvorení solenoidového ventilu do priestoru pece,. V zásobníku prachu
zostavala časť navážky. Priebeh vznietenia smrekového prachu v rôznom čase experimentu je
uvedený na obr. 7.
Tab. 3 Minimálne teploty vznietenia rozvíreného prachu z dreva
Tab. 3 - Minimum ignition temperature ofwood dust clouds
Vzorky prachu z dreva

Teplota vznietenia rozvíreného prachu
[°C]

dub

380

smrek

380

buk

390

Pri drevných prachoch má najvyššiu teplotu vznietenia rozvíreného prachu vzorka bukového
prachu 390 C. Vzorky smrekového a dubového prachu dosiahli rovnakú hodnotu minimálnej
teploty vznietenia rovnú 380 C. Z rady hodnôt hmotností doporučovaných normou sa pri
meraní použila ako maximálnu navážku 1 g, ktorá vyplnila pri rozvírení celý priestor
zásobníka prachu.
Je nutné poznamenať, že skúška stanovenia minimálnej teploty vznietenia prachov
v rozvírenom stave je doplňujúcou skúškou pre stanovenie minimálnej teploty vznietenia
prachu vo vrstve, umožňuje iba krátku dobu prítomnosti častíc prachu vnútri pece, je teda
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použiteľná pre priemyselné zariadenia, kde je prach v rozvírenom prachu prítomný iba krátku
dobu.

ZÁPALNOSŤ MATERIALOV STANOVENÁ V TEPLOVZDUŠNEJ
PECI

4

Zápalnosť materiálu je definovaná ako schopnosť materiálov zapáliť sa pri zahrievaní za
zvýšených teplôt. Vyjadruje sa teplotou vzplanutia, kedy je použitý iniciačný zdroj, a teplotou
vznietenia, kedy nie je použitý iniciačný zdroj [4, 5, 18]. Vzorka materiálu je zahrievaná
prúdom vzduchu za izotermických podmienok a konštantnej rýchlosti prúdenia. Sleduje sa, či
v priebehu 10 minút nedôjde k vzplanutiu alebo vznieteniu materiálu. Vznik plameňa sa zistí
sledovaním priebehu teploty vzorky v závislosti od času. Metódu je možné použiť pre
hodnotenie plastov vo forme práškov, granulátov, v kompaktnej forme, pre textílie, drevo
a iné pevné látky [18, 10, 11].
Okamih vzplanutia alebo vznietenia vzorky sa zistí vizuálne a zároveň sa to prejaví aj na
prudkom náraste teploty v teplovzdušnej peci. Ak do 10 minút od začiatku skúšky nastane
vznietenie alebo vzplanutie, opakuje sa skúška s novou vzorkou pričom pri ďalšej skúške sa
teplote vzduchu v peci zníži o 10 °C až do teploty, pri ktorej k vzplanutiu alebo vznieteniu
nedôjde do 10 minút od vloženia vzorky do pece.
Normovanou metódou STN ISO 871 [18] sa dajú získať iba informácie o teplote vzplanutia
a vznietenia pri konštantnej navážke, prietoku vzduchu a v atmosfére vzduchu. Bukové drevo
má teplotu vzplanutia podľa predpísanej skúšky (322 – 370) °C a vznietenia (400 – 410)°C.
Smrekové drevo má teplotu vzplanutia (318 – 360) °C a vznietenia (390 –400) °C [1, 2, 14].
Pre potreb zisťovania príčin vzniku požiarov je dôležité poznať vplyv vonkajších podmienok
na teplotu vzplanutia. Táto hodnota je silne ovplyvnená navážkou skúmanej vzorky a
koncentráciou kyslíka. Pre forenzné účely odporúčame stanovovať teplotu vzplanutia i teplotu
vznietenia v závislosti od navážky skúmanej vzorky a od jej historie (chemické prísady,
predběžné tepelné namáhanie, dohodové vystaveni vlhkosti a po.) V tab. 4 sú uvedené
výsledky plánovaného experimentu a výsledky stanovené podľa STN ISO 871.
Tab. 4 - Korelácia medzi hodnotami teploty vzplanutia podľa plánovaného experimentu a
STN ISO 871 (
Tab. 4 - The correlation between the values of flash temperature according to the planned
experiment and STN ISO 871
Plánovaný experiment

Vzorka

STN ISO 871

Tfig oC

ΔT, oC

Tfig oC

Tfig oC

YO2 = 21 obj. %

mo <2, 3>, g

YO2 = <12, 32>,

YO2 = 21 obj. %

mo <1, 7>, g

mo g
2

3

Celulóza
Whatman

372

368

4

355 - 385

370 – 375

Smrek

345

322

23

280 - 365

345 - 350

Buk

340

318

22

290 - 365

340 - 345

32

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

4.1

Modifikovaná teplovzdušná pec pre simultánne stavenie zápalnosti materiálov,
sledovanie úbytku hmotnosti vzorky a tvorby splodín horenia

Pre získanie doplňujúcich informácii o priebehu degradácie materiálov sme upravili
teplovzdušnú pec tak, aby bolo možné simultánne stanoviť teplotu vznietenia, teplotu
vzplanutia, rychlosť úbytku hmotnosti vzorky a analýzu vybraných splodín horenia (Obr. 8).

Obr. 8 - Modifikovaná teplovzdušná pec
Fig. 8 - Modified hot-air furnace
Poznámka: (1 - Teplovzdušná pec, 2 - prepojenie váh a držiaka vzorky, 3 - váhy, 4 držiak
vzorky, 5 - termočlánky, 6 - prietokomer, 7 - plynový analyzátor (TESTO 350XL), 8 odberná sonda plynového analyzátora, 9 - dataloger N-port pre prepojenie zariadení s PC, 10
– PC).
Z nárastu teploty na zázname priebehu teploty v peci je možné stanoviť, kedy došlo
k plameňovému horeniu pri vzplanutí ako aj pri vznietení (Obr. 11). Z priebehu rýchlosti
úbytku hmotnosti v závislosti od času je možné zistiť kritickú rýchlosť úbytku hmotnosti, pri
ktorej môže dochádzať k iniciácii plameňového horenia (Obr. 9).

33

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014
Hmotnost (%)
Rychlost ubytku hmotnosti (g/s)

81,5

100

227°C

0,005

Hmotnost (%)

0,003

60

0,002

40

0,001
20

414°C
0,000

Rychlost ubytku hmotnosti (g/s)

0,004

80

0
-0,001
0

100

200

300

400

500

Teplota (°C)

Obr. 9 – Vplyv teploty na rýchlosť degradácie smrekového dreva
Fig. 9 - The effect of temperature on the rate of degradation of spruce
Lignocelulózové materiály a materiály s karbonizačnou tendenciou majú sklon
k bezplameňovému horeniu a tvorbe uhlíkatých zvyškov. Kritická teplota termooxidačnej
degradácie u týchto typov materiálov môže byť nižšia ako je teplota vzplanutia. Pre rýchlu
detekciu vnikajúceho požiaru je potrebné vedieť minimálne teploty tvorby rozkladných
splodín horenia ako je oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, horľavé uhľovodíky. Modifikovaná
teplovzdušná pec nám umožňuje stanoviť začiatok degradačného procesu oveľa nižšie ako je
teplota vzplanutia. Na určenie kritickej teploty degradácia využívame taktiež informácie
o koncentrácii splodín horenia a o rýchlosti degradácie skúšanej vzorky materiálu. Závislosť
tvorby oxidov uhlíka od teploty vzduchu v teplovzdušnej piecke je znázornená na obr. 10.
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Obr. 10 - Vplyv teploty na tvorbu rozkladových produktov zo smrekového dreva
Fig. 10 - The temperature effect on the formation of degradation products from the spruce
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Obr. 11 – Závisloť rýchlosti úbytku hmotnosti vzorky smrekového dreva od času (A)
a závisloť teploty v teplovzdušnej piecke od času (B)
Fig.11 – The effect of temperature on the rate of weight loss versus time for a sample of
spruce (A) and the temperature versus time history in hot-air furnace (B)

5

ZÁVER

Prínosom pre forenzný prístup stanovenia podmienok iniciácie požiaru môže byť nový postup
sledovania propagácie plameňového a bezplameňového procesu horenia založený na
termogravimetrickom spôsobe sledovania úbytku na hmotnosti skúmanej vzorky pri rôznych
koncentráciách kyslíka, prietoku oxidačnej atmosféry a navážky skúmaného materiálu.
Podrobnejšia charakterizácia iniciácie a propagácie procesu horenia a medzistupňov
termooxidačnej degradácie nám umožňuje prognózovať chovanie sa materiálu v závislosti od
meniacich sa vonkajších podmienok. Požiarnotechnické charakteristiky materiálov ako sú
teplota vzplanutia, teplota vznietenia, kritická teplota termooxidačnej degradácie, rýchlosť
úbytku na hmotnosti materiálu pri horení nie sú fyzikálno-chemické konštanty a sú silne
ovplyvnené skúšobnými podmienkami a históriou skúmanej vzorky. Priame použitie
požiarnotechnických charakteristík z odborných kníh a publikácií bez znalosti skúšobných
podmienok a charakterizácie vzorky môžu viesť k mylným stanoveniam príčin vzniku
požiaru.

6

LITERATURA

PŘÍJMENÍ, Jméno: Název publikace. Vydavatelství, rok a místo vydání, počet stran. ISBN
(ISSN). (Použít styly „Literatura“ a „Literatura + Kurzíva“)
[1] BALOG, K.: Štúdium procesu plameňového a bezplameňového horenia celulózových
materiálov. Dizertačná práca, SVŠT, Chemická fakulta, Bratislava, 150 s.
[2] KOŠÍK, M. Polymérne materiály a ich požiarna ochrana. ALFA, 1986, Bratislava, 90 s.
[3] BALOG, K. a kol.: Požiarna bezpečnosť stavieb. Teória horenia a skúšobníctvo. STU
Bratislava, 30s. ISBN 80-227-1608-1.
[4] Di NENNO, P et al:The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Fire
Dynamics.National Fire Protection Association, 1995, Quincy, Massachusetts USA, 227
pp. ISBN 0-87765-354-2.

35

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

[5] BALOG, K., KVARČÁK, M: Dynamika požáru. SPBI, Ostrava 1999, 96 s. ISBN 8086111-44-X.
[6] BATLOVÁ, I., DAMEC, J. Prevence technologických zařízení. SPBI, Ostrava 2002.
ISBN 80-86634-10-8.
[7] KALOUSEK, J. Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. Kalousek, J.
Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. SPBI, 1999 Ostrava, 203 s. ISBN 8086111-34-2.
[8] ŠTROCH Petr: Procesy hoření a vybuchů. EDIS ŽU, 2010 Žilina, 156 s. ISBN 978-80554-0187-4.
[9] RUŽIČKA M., BURSÍKOVÁ P., DVOŘÁK O.: Využití STA/MS techniky při zjišťování
produktů tepelné degradace polymerních materiálů. SPBI, Požární ochrana 2008,
Ostrava 2008. ISBN 978-80-7385-040-1.
[10] ŠENOVSKÝ, M. a kol: Nebezpečné látky II. SPBI, 2005 Ostrava, 139 s. ISBN 8086634-47-7.
[11] BALOG, K.: Samovznietenie. SPBI, 1999 Ostrava. ISBN 80-86111-43-1.
[12] STN EN 50281-2-1 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom, Časť 2-1 :
Skúšobné metódy, Metódy na stanovenie minimálnych teplôt vznietenia prachu.
Slovenský ústav technickém normalizácie, Bratislava 2002, 32 s.
[13] SLABÁ I: Plameňová a bezplameňová iniciácia a propagácia procesu horenia prachov.
Dizertačná práca, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Trnava,
2007, 136 s.
[14] SLABÁ I., – TUREKOVÁ I: Smouldering and Flaming Combustion of Dust Layer on
Hot Surface. IFW Dresden, Dresden 2012, 88 pp. ISBN 978-3-98083114-5-1.
[15] TUREKOVÁ I., BALOG K: Fire-Safety parameters of wood dusts. CO_MA_TECH
2004. MTF STU, Trnava 2004, s.1424-1431.
[16] CICHA J.: Die Ermittlung von Brandursachen. Richard Boorberg Verlag, &Co KG,
Stuttgart-München 2004, 362 s. ISBN 3-415-03161-6.
[17] STEINLEITER, H. D. a kol: Požárně a bezpečnostně technické charakteristické hodnoty
nebezpečných látek. Díl 1 a Díl 2. Svaz požární ochrany ČSSR, Praha 1990, , 951 s.
[18] STN ISO 871 Plasty. Stanovenie zápalnosti v teplovzdušnej peci. Slovenský stav
technickej normalizácie, Bratislava 2010, 12 s..

36

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE PRO KONTROLU HOMOGENITY
DRÁTKOBETONU
THE USE OF COMPUTED TOMOGRAPHY FOR CONTROL HOMOGENEITY
OF STEEL FIBER-CONCRETE STRUCTURES
Leonard Hobst 9, Petr Bílek10, Tomáš Zikmund11
ABSTRAKT:
Nevhodným zpracováním a ukládáním směsi během výrobního procesu drátkobetonu jsou
vlákna často nerovnoměrně rozložena. Může docházet k seskupení drátků, což snižuje
celkovou homogenitu a tím kvalitu drátkobetonových konstrukcí.
Příspěvek se zabývá možnostmi kontroly rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu pomocí
průmyslové tomografie.
ABSTRACT:
Inappropriate processing of and deposition the mixture during the manufacturing process
fiber-concrete structures, the fibers are often unevenly distributed. May experience a
grouping of wires, which reduces the overall homogeneity and the quality of steel fiberconcrete structures.
The paper deals with the development for monitoring the distribution of fibers in hardened
steel fiber-concrete structures using industrial computed tomography.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Nedestruktivní testování, drátky, homogenita, magnetické metody, průmyslový tomograf,
počítačová tomografie
KEYWORDS:
Non-destructive testing, fibres, homogeneity, magnetic methods, industrial tomograph,
computed tomography

1

ÚVOD

K jedné z mála metod, které mohou určit přesné rozložení drátků ve vzorcích bez jejich
porušení, patří počítačová tomografie. Počítačová tomografie je zobrazovací metoda, která
umožňuje trojrozměrně stanovit vnitřní strukturu materiálu. Stejně jako rentgenografie
využívá při zobrazení vnitřní struktury materiálu rentgenové záření, ale na rozdíl od
rentgenogramu, který je dvojrozměrný, tomografie umožňuje kontrolovaný předmět zobrazit
prostorově.

9) 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
10) Ing. et Ing. Petr Bílek, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 53, Brno, www.usi.vutbr.cz,
petr.bilek@usi.vutbr.cz
11) Ing. Tomáš Zikmund, CEITEC VUT v Brně, Technická 3058/10, 616 00 Brno, www.ceitec.vutbr.cz,
tomas.zikmund@ceitec.vutbr.cz
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2

STRUČNÝ PRINCIP POČÍTAČOVÉ TOMOGRAFIE

Vzorek umístěný do manipulátoru tomografu se otáčí a je postupně prozařován, přičemž jsou
snímány virtuální řezy vzorku (obr. 1). Vhodnými počítačovými softwary lze z těchto
rentgenových záznamů matematicky zrekonstruovat prostorový model vzorku. Výsledkem je
axonometrické zobrazení. Toto axonometricky zobrazené těleso lze „řezat“ ve všech třech
osách a je možné v tělese sledovat vnitřní strukturu při zachování neporušenosti vzorku.

Obr. 1: Schéma průmyslového tomografu

3

LABORATOŘ RENTGENOVÉ MIKRO A NANOTOMOGRAFIE

Pro tomografické vyšetření drátkobetonových vzorků byla navázána spolupráce
se Středoevropským technologickým institutem CEITEC VUT v Brně, který je vybaven
počítačovým tomografem GE phoenix v|tome|x L 240. Tomograf je umístěn v laboratoři
rentgenové mikro a nanotomografie a je osazen rentgenkou do 240 kV (obr. 2).
Mikrotomografie (μCT), neboli počítačová tomografie s voxelovým rozlišením (voxel =
„třírozměrný pixel“) na úrovni jednotek až desítek mikrometrů, dovoluje snímání vnitřní
struktury trojrozměrných předmětů s vysokým prostorovým rozlišením. Pomocí μCT lze
z velké škály typů materiálů získat kompletní informaci o celém objemu předmětu, což je
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vhodné pro zjištění tvaru vnějších a vnitřních struktur, nehomogenit, prasklin či porozity
materiálu. Mikrotomografie tak nachází kromě různých vědných oborů uplatnění i v celé řadě
průmyslových odvětví, včetně strojírenství, elektrotechniky a stavebního průmyslu.
Tomografická stanice má následující základní parametry:


maximální velikost vzorku – průměr 500 mm x výška 800 mm, (tzn. velikost
opsaného válce),



maximální váha vzorku - 50 kg,



dosažitelné voxelové rozlišení < 2 μm pro 240kV mikrofokální RTG trubici ~1 μm
pro 180 kV nanofokální RTG trubici.

Systém tomografu:


přesný granitový sedmiosý manipulační systém



otevřené mikro- (240 kV / 320 W) a nanofokální (180 kV / 15 W) rentgenové trubice s
dlouhou životností



detektor DXR250 typu „flat-panel“, který má velkou aktivní oblast (410 x 410 mm)
2048 x 2048 pixelů (rozměr pixelu 200 x 200 μm) a dynamický rozsah 10 000 : 1,



vestavěný počítačový klastr a softwarové vybavení s moduly pro rychlou a vysoce
kvalitní tomografickou rekonstrukci.

K analýze dat se využívá 3D visualizační software Volume Graphics Studio Max 2.2, který je
vybaven metrologickým modulem pro:


souřadnicové měření,



měření tlouštěk stěn,



analýzu defektů/porozit,



porovnání nominálních a skutečných dat,



rozšířenou analýzu pórovitosti/inkluzí,



analýzu vláken kompozitního materiálu.

Obr. 2: GE phoenix v|tome|x L 240

Obr. 3: Válcový vzorek upevněný v manipulátoru
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V tomto příspěvku demonstrujeme možnosti μCT analýzy pro metrologii, defektoskopii,
detekce vnější/vnitřní mikrostruktury a reverzní inženýrství a aplikujeme na analýzu vzorku
drátkobetonu.
Laboratoř rentgenové mikro a nanotomografie je v plném provozu od září 2012.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ DRÁTKOBETONU

4

Využívání drátkobetonu pro konstrukce je však podmíněné zárukou, že rozložení drátků
v těchto konstrukcích je pravidelné a všesměrné, a že nevznikají místa se zvýšenou
koncentrací (shluky), která pak způsobují, že části konstrukce jsou nedostatečně vyztuženy.
Pro posouzení kvality rozložení drátků v drátkobetonových konstrukcích jsou vyvíjeny různé
destruktivní i nedestruktivní metody, založené na specifických vlastnostech drátků a to
především:
a)

na jejich vyšší měrné hmotnosti (ocel vzhledem k betonu)

b) na specifických magnetických vlastnostech měkké oceli (jiná permeabilita u oceli a
betonu)
Na vyšší měrné hmotnosti drátků je založena rentgenografická metoda kontroly, resp. i
počítačová tomografie, na různé permeabilitě jsou založeny magnetické a elektromagnetické
metody [1].

5

PROBLEMATIKA DRÁTKOBETONOVÝCH VZORKŮ

Právě jednou z možnosti kontroly koncentrace drátků v drátkobetonových konstrukcích
je vyvíjena hloubková magnetická sonda (PeMaSo-2), založená na měření změny
magnetického pole v okolí permanentních magnetů, která je vyvolána přítomností drátků.

Obr. 4: Vzorky drátkobetonu
Pro přesnou kalibraci této sondy byla zhotovena celá řada vzorků s různou koncentrací drátků.
Některé vzorky však vykazovaly při měření výchylky, které vedly k přesvědčení, že
homogenita vzorku vykazuje anomálie. Proto byly dva vzorky podrobeny vyšetření
počítačovou tomografii, které mělo prokázat, jak jsou kovová vlákna ve vzorku skutečně
rozložena. Jedná se o válcový vývrt ø 100 mm a výšce 150 mm, se středovým vývrtem ø 25
mm pro umístění měřící magnetické sondy a dále krychle 150 x 150 x 150 mm se dvěma
rovnoběžnými vývrty ø 25 mm (obr. 4).

6

TOMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ DRÁTKOBETONOVÝCH
VZORKŮ

Výstupem této trojrozměrné zobrazovací metody je série 16 bitových obrazů, které
představují virtuální řezy vzorkem (tomografické řezy). Tomografické řezy jsou matematicky
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počítány (tomografická rekonstrukce) z rentgenových snímků objektu vytvořených během
otáčení vzorku o 360°. Otáčení vzorku je typickým znakem pro průmyslové a vědecké
laboratorní CT stanice. Naopak u lékařských CT se otáčí zdroj s detektorem kvůli stabilizaci
pacienta.
Nejdříve byl odzkoušen válcový vzorek, který byl pevně umístěn do manipulátoru tomografu
a po bezpečném uzavření stínících dveří přístroje (obr. 3) došlo k postupnému prozařování
vzorku.
Následným matematickým zpracováním jsou rekonstruovány virtuální řezy vzorku. Tato data
byla získána s voxelovým rozlišením 100 µm. Vhodnými počítačovými softwary lze z těchto
řezů vyseparovat drátky a vytvořit 3D model vzorku. Zpracování tomografických dat trvalo
2 hod.

půdorys

čelní pohled

boční pohled

Obr. 5: Jednotlivé CT snímky vzorkem s vyobrazením shluků
Výsledkem je axonometrické zobrazení drátkobetonového válce se zobrazením rozložení
jednotlivých drátků. Toto axonometricky zobrazené těleso lze „řezat“ ve všech třech osách
(x, y a z) a je možné v tomto tělese najít „anomálie“, které způsobují odchylné výsledky
při kalibraci magnetické sondy (obr. 5).

Obr. 6: Axonometrické zobrazení transparentního vzorku válce s drátky

41

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

K další analýze tomografických dat se využívá speciální modul 3D visualizačního software
Volume Graphics Studio Max 2.2 pro analýzu vláken kompozitního materiálu, který
umožňuje kvantitativní posouzení rozložení drátků (obr. 7 a obr. 10).

Obr. 7: Axonometrické zobrazení separovaných drátku ve válci se směrovou analýzou
Pro provedenou směrovou analýzu vláken je pak možné zobrazit histogram a určit tak
převládající směry orientace vláken (obr. 8).

Obr. 8: Histogram směrové analýzy - orientace vláken ve válci
Jako další byla odzkoušena drátkobetonová krychle. Větší rozměry krychle však způsobily, že
se snížila rozeznatelnost drátků uvnitř krychle a vnitřek krychle proto nešel jednoznačně
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vyhodnotit. Bylo proto využito obdobného tomografu, avšak s vyšším výkonem. Napětí
na rentgence se dalo nastavit až na 300kV. Při vyšším napětí bylo možné s úspěchem prozářit
a počítačově zpracovat i krychli (obr. 9).

Obr. 9: Axonometrické zobrazení transparentního vzorku krychle s drátky

Obr. 10: Axonometrické zobrazení separovaných drátku v krychli se směrovou analýzou
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7

ZÁVĚR

Kontrola počítačovým tomografem potvrdila předpoklad, že v drátkobetonových vzorcích
došlo k nepravidelnému rozmísení drátků (obr. 5 a obr. 6), které při kalibraci magnetické
sondy vykazovalo anomálie ve výsledných údajích.
Počítačová tomografie prokázala, že v oblasti kontroly vnitřní struktury stavebních materiálů
má velkou vypovídací schopnost. Řadí se k nejpřesnějším nedestruktivním metodám,
používaným v technice. Jak však bylo dále ověřeno, má tato metoda i své omezení. I když
drátkobetonový válec o průměru 100 mm nebyl pro počítačový tomograf problém,
drátkobetonové kostky 150 x 150 x 150 mm jsou již nad možnosti tomografu s touto
maximální energii rentgenu (240 kV) a bylo nutno využít tomografu s rentgenkou o napětí
300 kV.
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PŘÍNOS NAVRŽENÉ METODY VÝPOČTU MAJETKOVÉ ÚJMY NA
VODOHOSPODÁŘSKÉ FUNKCI LESA, KTERÁ VZNIKLA V PŘÍMÉ
SOUVISLOSTI S UMÍSTĚNÍM A REALIZACÍ STAVEB
THE BENEFITS OF THE PROPOSED METHODS OF CALCULATING THE
FINANCIAL DAMAGE TO THE WATER FEATURE OF THE FOREST, WHICH
WAS ESTABLISHED IN DIRECT CONNECTION WITH THE LOCATION AND
THE REALISATION OF THE BUILDINGS
Petr Bureš12
ABSTRAKT:
Problémovou situací při vzniku škody na lesích následkem stavebních činností je
celkové její vyčíslení, protože dochází nejen ke škodám na lesním porostu a pozemcích
určených pro plnění funkcí lesa, ale také ke škodám na vodohospodářské funkci lesa. Vznikem
škod na porostu a lesních pozemcích dochází současně k poškození hydrických poměrů.
Porušené hydrické poměry na lesních pozemcích mimo jiné, že jsou škodou na životním
prostředí (resp. jedné z jeho složek), jsou také majetkovou újmou pro vlastníka lesa, protože
přímo ovlivňují výši dodatečných nákladů spojených s jeho hospodařením v lese. Stávající
vyhláška MZe ČR č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na
lesích posuzuje pouze újmu či škodu na lesním porostu a pozemku určeném pro plnění funkcí
lesa, ale neposuzuje les a jeho ostatní mimo-produkční funkce jako lesní ekosystém. Škoda
(majetková újma) na vodohospodářské funkci lesa není výše zmiňovanou vyhláškou řešena.
Prvotně formulovaný problém spočívá v nalezení vhodného způsobu řešení jak
objektivně vyčíslit majetkovou újmu na lese, vč. škody na vodohospodářské funkci lesa a tím
se přiblížit k exaktnosti skutečné škody na lese vznikající v přímé souvislosti s umístěním a
realizací staveb.
ABSTRACT:
Problem situations in damage to forests as a result of construction activities is the
total of its quantification, because of not only to damage to the forest and the land intended
for the performance of the function of the forest, but also to damage to the water feature of
the forest. The emergence of the crop damage and forest grounds occurs at the same time
damage to the management. Broken water conditions on the forest grounds, inter alia, that
the environmental damage (or one of its components), are also material injury for the owner
of the forest, because it directly affect the amount of the additional costs linked to its
management in the forest. The existing decree MZe ČR no. 55/1999 Coll. on the method of
calculating the amount of loss or damage caused to forests assesses only the injury or
damage to the forest and the land intended for the performance of the functions of the forest,
but does the forest and its other non-production function as a forest ecosystem. The damage
(the material injury) on the water feature of the forest is not the above mentioned decree dealt
with.

Bureš Petr, Ing., – 1. autor, ÚSI VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno, tel: 602483358,
petr.bures@usi.vutbr.cz
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Initially formulated the problem lies in finding the right way of solving how to
objectively quantify the financial damage to the forest, inc. damage to the water feature of the
forest and thus closer to the actual damage to the exaktnosti forest, resulting in direct
connection with the location and the realisation of the buildings.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Forenzní ekotechnika: les a dřeviny; metody funkční diagnostiky; měření; majetková
újma; náhrada škody; krajina; lesní ekosystém, vodohospodářská funkce lesa;
vodohospodářské stavby; výpočty.
KEYWORDS:
Forensic ecotechnique: forest and trees; methods of functional diagnostics;
measurements; material injury; compensation for damage; the landscape; forest ecosystem;
water forest functions; water construction; calculations.

1

ÚVOD

Předmětem a cílem publikovaného příspěvku je přínos disertační práce autora, spočívají
ve věrohodném a efektivním vyřešení prvotně formulovaného problému „Ocenění majetkové
újmy na vodohospodářské funkci lesa, která nastala v souvislosti s negativním účinkem
stavebních činností“. Vodohospodářská funkce lesa je jednou z nejvýznamnějších
mimoprodukčních funkcí lesa mající značný dopad na hodnotu lesa a nákladovost
hospodaření s tím spojeným.

2

PROBLÉMOVÁ SITUACE A FORMULOVANÝ PROBLÉM

Problémovou situací při vzniku škody na lesích následkem stavebních činností je
celkové její vyčíslení, protože dochází nejen ke škodám na lesním porostu a pozemcích
určených pro plnění funkcí lesa, ale také ke škodám na vodohospodářské funkci lesa.
Vznikem škod na porostu a lesních pozemcích dochází ve většině případů k poškození
hydrických poměrů. Porušené hydrické poměry na lesních pozemcích mimo jiné, že jsou
škodou na životním prostředí (resp. jedné z jeho složek), jsou také majetkovou újmou pro
vlastníka lesa, protože přímo ovlivňují výši dodatečných nákladů spojených s jeho
hospodařením v lese. Stávající vyhláška MZe ČR č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše
újmy nebo škody způsobené na lesích posuzuje pouze újmu či škodu na lesním porostu a
pozemku určeném pro plnění funkcí lesa, ale neposuzuje les a jeho ostatní mimo-produkční
funkce jako lesní ekosystém. Škoda (majetková újma) na vodohospodářské funkci lesa není
výše zmiňovanou vyhláškou řešena.
Prvotně formulovaný problém spočíval v nalezení vhodného způsobu řešení jak
objektivně vyčíslit majetkovou újmu na lese, vč. škody na vodohospodářské funkci lesa a tím
se přiblížit exaktně ke skutečné škodě na lese vznikající v přímé souvislosti s umístěním a
realizací staveb. V průběhu řešení práce nebyla nutná reformulace prvotně formulovaného
problému z důvodu, že závěry rešeršní studie (Kapitola 4 - disertační práce autora „DPA“)
ukázaly, že stejný nebo obdobný problém nebyl již vyřešen, případně řešen. Navržená metoda
umožňuje řešit prvotně formulovaný problém.
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3

FORMULOVANÉ CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Hlavním cílem disertační práce bylo vyřešení formulovaného problému prostřednictvím
nově navržené metody výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa, která
vznikla v přímé souvislosti s umístěním a realizací staveb.
Dílčími cíly pro řešení formulovaného problému, jejichž výsledky jsou součástí struktury
navržené metody výpočtu majetkové újmy, byly:






Charakteristika možných rizikových jevů poškozující vodohospodářskou funkci lesa
při stavebních činnostech jako významného preventivního kritéria, které může vzniku
majetkové újmy předejít (Kapitola 6 „DPA“). Význam výsledků tohoto dílčího cíle je
mimo jiné také pro zadavatele posudku, pro jeho základní orientaci v dané
problematice, případně výpočtu potencionálních škod z hlediska předcházení
rizikových jevů. Výsledky toho dílčího cíle autor publikoval v časopise „Soudní
inženýrství“ (BUREŠ, P., 2011).
Provést vlastní měření v lesním porostu prostřednictvím metod subsystému C:
Funkční diagnostika stromů metody „CFA“ a následně posoudit, zda dosažené
výsledky a jejich interpretace může mimo jiné také najít uplatnění pro navrhovanou
metodu výpočtu (Kapitola 7 „DPA“). Průběh práce prokázal vhodnost využití
uvedených metod měření pro přímou detekci příčin vzniku majetkové újmy v rámci
navrhované metody. Tato měření se stala nedílnou součástí navržené metody výpočtu.
Souběžně byla potvrzena skutečnost, že využití uvedených metod v praxi přesahuje
rámec pro potřebu lesního hospodářství. Předmětné metody měření mohou najít také
uplatnění ve stavebnictví, jako nezbytný průzkum v rámci rozhodovacího procesu pro
vhodnost umístění stavby v krajině. Data získaná z měření stromových jedinců dávají
současně také obraz o hydrických poměrech na dotčených pozemcích. Skutečností je,
že pokud stavba má mít také svou architektonickou hodnotu (pokud se nejedná pouze
o účelovou industriální stavbu nebo stavbu obdobného charakteru), měla by být
vhodně umístěna do krajiny, ve které bude následně plnit svou technickou funkci.
Uvedená symbióza je deklarovaná uznávanými díly soudobé i minulé architektury.
Použít vhodných výpočtů pro vlastní oceňování majetkové újmy v rámci znaleckého
oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, specializace Oceňování nemovitostí
(Kapitola 8 a Kapitola 9 „DPA“).

Novost výsledků navržené metody spočívá v možnosti stanovení výše majetkové
újmy způsobené i na vodohospodářské funkci lesa, a to prostřednictvím měření v lesním
porostu a následných výpočtů.
V průběhu práce se ukázalo nezbytností vyřešit problematiku náhrady škody/majetkové
újmy v návaznosti na ustanovení občanského a obchodního zákoníku (Kapitola 5 „DPA“).
Současně jsem provedl vyjasnění předmětné problematiky souvislosti s ostatními
legislativními předpisy vztahující se k tématu práce, jež jsou sumarizované do přehledové
tabulky (Kapitola 5.1 „DPA“). Ve vtahu k zadání práce je hydrická rovnováha podmínkou
resp. nenahraditelnou součástí lesního pozemku, na kterém má být les úspěšně pěstěn.
Z tohoto pohledu a v návaznosti na ustanovení občanského zákoníku je škoda na hydrických
funkcích škodou na majetku (majetkovou újmou) vlastníka lesa.
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4

VÝSLEDEK DISERTAČNÍ PRÁCE

Výsledkem práce je navržení metody výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské
funkci lesa, která vznikla v přímé souvislosti s umístěním a realizací staveb. Metoda výpočtu
majetkové újmy je svou strukturou navržena tak, aby svými parametry a kritériemi
odpovídala typologii znaleckých posudků z hlediska Forenzní ekotechniky: les a dřeviny
(FEld). Chronologie uzlových bodů navržené metody výpočtu majetkové újmy na
vodohospodářské funkci lesa je uspořádaná do strukturovaného blokového schématu
(Kapitola 8 „DPA“). Náhrada majetkové újmy na vodohospodářské funkci (službě) lesa, která
vznikla následkem dopadu negativního účinku stavebních činností, je především spojena:



s odstraněním nebo omezením účinků dokončené stavby (změnou stavby po
dokončení) nebo
se vznikem náhradního technického opatření spočívajícího v návrhu vhodné
vodohospodářské stavby nebo stavby krajinného inženýrství, která svým účelem, a
významem nahradí poškozenou hydrickou funkci lesa.

Navržená metoda výpočtu na základě detekce příčiny vzniku škody, posouzení míry
poškození je založena na principu ocenění náhradního technického řešení, které odstraní
dopad škody. Technické řešení kompenzuje negativní účinek změn hydrických poměrů na
dotčených pozemcích. Proto, aby znalec (expert) mohl provést ocenění majetkové újmy, je
stanoveno technické řešení v základní koncepci, které následně je rozpracováno podrobně
projektovou dokumentací. Uvádím presentaci modelového příkladu grafického vyjádření
návrhu technického řešení Obr. 1 a Obr. 2. (BUREŠ, P., 2013). Jedná se o modelový příklad
výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem
zrychleného odtoku povrchových vod z povodí.

Obr. 1 – Pohled na hráz, výpusť a bezpečnostní přeliv retenční nádrže (BUREŠ, P., 2013).
Fig. 1 – View of the dam, drain end safety overflow retention reservoir (BUREŠ, P., 2013).
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Obr. 2 – Konstrukce sypané (zemní) homogenní hráze retenční nádrže (BUREŠ, P., 2013).
Fig. 2 – Construction of sprinkled (natural) homogeneous dam retention reservoir
(BUREŠ, P., 2013).
Pro prezentaci ocenění uvádím část položkového rozpočtu zemních prací pro zřízení
retenční nádrže Obr. 3 a rekapitulaci vypočtené ceny majetkové újmy Tab. 1 (BUREŠ, P.,
2013).
Celková majetková újma je tedy stanovena nákladovým způsobem ocenění věcné
hodnoty (časové ceny bez opotřebení) změny dokončené stavby nebo stavby nové
vodohospodářské povahy, která odstraní negativní dopad porušené hydrické rovnováhy.
Součástí navržené metody je ocenění všech ostatních vedlejších (souvisejících) nákladů,
které jsou spojeny s uvedením věci do stavu odstraňujícího dopad škody. Vedlejší náklady
jsou spojeny se znaleckým posudkem s průzkumy, detekcí prokazující příčinnou souvislost,
přípravou příslušného stupně projektové dokumentace, inženýrskou činností spojenou
s povolováním staveb apod. Věcná hodnota stavby (časová cena stavby bez opotřebení), která
odstraní účinek škody je určena použitím podrobného položkového rozpočtu. Jednotlivé
položky z výkazu výměr stavebních prací jsou oceněny cenovými položkami – cenovými
normativami cenové soustavy ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové hladině k datu vzniku škody.
Ostatní související náklady spojené s přípravou a realizací stavby jsou oceněny cenou
obvyklou. Obvyklá cena souvisejících 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.
49

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

Obr. 3 – Položkový rozpočet – část I., zemní práce (BUREŠ, P., 2013).
Fig. 3 – Construction budget – part I., earthworks (BUREŠ, P., 2013).
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Tab. 1 – Rekapitulace vypočtené ceny majetkové újmy (BUREŠ, P., 2013).
Tab. 1 – The recapitulation calculated prices of property damage (BUREŠ, P., 2013).
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, která vznikla následkem zrychleného odtoku povrchových
vod z povodí v částce 4 070 052,- Kč bez DPH.
Tato prezentovaná 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.

5

VÝZNAM NAVRŽENÉ METODY VÝPOČTU MAJETKOVÉ ÚJMY

Význam navržené metody výpočtu majetkové újmy pro realizaci v praxi nebo pro další
rozvoj vědního oboru „Soudní inženýrství“:








Navržená metoda je vhodným doplněním i dle konzultace s autory – novely vyhlášky
MZe č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích,
neboť svým řešením umožňuje ocenění náhrady za způsobenou škodu na hydrických
funkcích lesa. Stávající platná úprava zmiňované vyhlášky řeší pouze vzniklou škodu
na lesních pozemcích a porostech. Škody na mimoprodukčních funkcích lesa nejsou
stávající platnou vyhláškou řešeny.
Měřením a výpočtem určit vzniklou majetkovou újmu na hydrických poměrech
(vodohospodářské funkci lesa) dotčených pozemků.
Umožňuje ocenění majetkové újmy na mimoprodukční funkci lesa.
Vlastníku lesa umožní se přiblížit exaktnosti skutečné výši majetkové újmy na svém
obhospodařovaném majetku, neboť narušené hydrické poměry znamenají pro
vlastníka lesa další dodatečné provozní náklady na zajištění, udržení a ochranu
produkční funkce lesa.
Rozšiřuje oblast oboru „Soudní inženýrství“, kde je možné a efektivní využití
stávajících metod funkční diagnostiky pro přímé měření stromových jedinců a porostů
(Subsystém C.: Funkční diagnostika stromů jako součást metody kontaktního
ohodnocování rostlinstva (contact flora assessment „CFA“).
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Navržená metoda potvrzuje a rozvíjí typologii znaleckých posudků v rámci FEld.
Součástí metody je charakteristika možných rizikových jevů poškozující hydrické
poměry na dotčených pozemcích, která může být využita zadavatelem posudku při
určení příčiny vzniku majetkové újmy.
Navržená metoda umožňuje výpočet potenciálních škod v případě zájmu zadavatele
posudku z hlediska předcházení rizikových jevů.
Pro osoby, které se v rámci svého profesního zaměření dostávají do styku s řešenou
problematikou, může navržena metoda výpočtu být zdrojem informací pro jejich práci.
Projektanti a realizační firmy, kteří navrhují a realizují stavby s významným dopadem
na životní prostředí, můžou najít v navržené metodě užitečné informace o rizikových
jevech, které mohou nastat na hydrických poměrech v krajině a tím se vyvarovat
chybám a následně škodám již v rámci projektové přípravy stavby, tak následně při
vlastní realizaci.
V případě, že se znalec v rámci své činnosti setká s řešenou problematikou, může
navrhovanou metodu využít pro vypracování posudku. Navržená metoda výpočtu má
v sobě princip, že každý uzlový bod navrhované metody je přezkoumatelný, každá
oceněná položka má svoji jednotkovou cenu a výměru a je tedy kontrolovatelná. Tím,
že navržená metoda je přehledná, přezkoumatelná a začleňuje do své struktury
stávající metody, které přispívají k exaktnosti znaleckých posudků, i když není zatím
legislativním předpisem podpořena, je znalcem obhajitelná. Škody na hydrických
funkcích lesa jsou vedle škod na životním prostředí také majetkovými újmami, které
vznikají vlastníku lesa (viz. 5. Kapitola). Znalec může využít navrženou metodu
výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa v případech, kdy bude muset
řešit náhradu škody:
o na vodách povrchových,
o na vodách podzemních,
o na vodách vyvěrajících na povrch.
Navržená metoda výpočtu tím, že používá pro přímé měření stromových jedinců
metody funkční diagnostiky, umožní v oblasti pedagogické činnosti další využití
Subsystému C.: Funkční diagnostika stromů jako součást metody kontaktního
ohodnocování rostlinstva (contact flora assessment „CFA“).

ZÁVĚR

Výsledkem disertační práce autora je tedy navržení metody výpočtu majetkové újmy na
vodohospodářské funkci lesa, která vznikla v přímé souvislosti s umístěním a realizací staveb.
Chronologie uzlových bodů navržené metody výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské
funkci lesa je uspořádaná do strukturovaného blokového schématu (Kapitola 8 „DPA“).
Metoda výpočtu majetkové újmy je svou strukturou navržena tak, aby svými parametry a
kritériemi odpovídala typologii znaleckých posudků oboru Forenzní ekotechnika: les a
dřeviny (FEld).
Novost výsledků navržené metody spočívá v možnosti stanovení výše majetkové újmy
způsobené i na vodohospodářské funkci lesa, a to prostřednictvím měření v lesním porostu a
následných výpočtů.
Smyslem navržené metody výpočtu majetkové újmy není neoprávněně generovat zisk
poškozenému, ale dát mu finanční prostředky pro odstranění škody na vodohospodářské
funkci lesa, kterou les bezesporu plní a zároveň vlastníku lesa umožnit pokračování
hospodaření se svým majetkem, který byl poškozen.
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Závěrem jenom krátká poznámka k potenciálním problémům, které mohou nastat
vlastníkům lesa v důsledku změněných hydrických poměrů, kterým jsou vystaveni a nuceni
následně řešit. Jde především o následující problémové situace:




7

nahodilá těžba,
zalesňování (obnova lesa),
etc.

LITERATURA

[19] ALEXANDR, P. a kol.: Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Brno: Akademické
nakladatelství CERM, s.r.o.. 2010. 626 s. ISBN 978-80-7204-681-2.
[20] BRADÁČ, A. a kol.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,
Brno, Červen 1997 Brno, 140 s. ISBN: 80-7204-057-X.
[21] BRADÁČ, A. a kol.: Teorie oceňování nemovitostí. Brno: Akademické nakladatelství
CERM, s.r.o.. 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0.
[22] BRADÁČ, A. – KLEDUS, M. – KREJČÍŘ, P. a kol.: Soudní znalectví. Brno:
Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.. 2010. 241 s. ISBN 978-80-7204-704-8.
[23] BUREŠ, P.: Výpočet výše majetkové újmy způsobené na lesích v oblastech realizací
vodohospodářských staveb. [Disertační práce] Brno: Vysoké učení technické v Brně.
Ústav soudního inženýrství, 2013. 92 s. Vedoucí disertační práce Doc. Ing. Pavel
Alexandr, CSc.
[24] BUREŠ, P.: Modelový příklad výpočtu výše škody (majetkové újmy) na
vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem zrychleného odtoku povrchových
vod z povodí. In SCHEJBAL, J., BRADÁČ, A. ml.: ExFoS 2013 (Expert Forensic Science)
XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Sborník příspěvků. Ústav
soudního inženýrství, VUT v Brně, 2013. s. 421-432. ISBN 978-80-214-4675-5.
[25] BUREŠ, P.: Rizika škod na vodohospodářských funkcích lesa při stavebních činnostech.
Soudní inženýrství, 2011, roč. 22- 2011, č. 2-3. s. 122-129. ISSN: 1211- 443X.
[26] ČERMÁK, J.: Subsystém C: Funkční diagnostika stromů. In ALEXANDR, P a kol.:
Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o..
2010. s. 293-376. ISBN 978-80-7204-681-2.
[27] ČSN ISO 690-2 (01 0197) Informace a dokumentace. Bibliografické citace - Část 2 :
Elektronické dokumenty nebo jejich části. Český normalizační institut, Praha, 2000. 24 s.

53

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

PŘEHLED OCEŇOVACÍCH PRINCIPŮ VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ
AN OVERVIEW OF VALUATION PRINCIPLES IN THE UNITED KINGDOM
Kateřina Hrochová13
ABSTRAKT:
Cílem tohoto článku je seznámit české znalce s principy oceňování ve Spojeném království.
Příspěvek se zaměřuje na základy ocenění a jeho průběh. Tento článek přinese stručný
přehled oceňovacích principů v Anglii a přiblíží současnou situaci na tamním realitním trhu.
Seznámí čtenáře s procesy oceňování a typy získávání informací pro ocenění. Součást tvoří
stručná charakteristika jednotlivých metod ocenění. Čtenář získá základní přehled informací
o oceňování ve Spojeném království a jejich aplikaci v praxi.
ABSTRACT:
The aim of this article is to familiarize Czech experts with the principles of valuation in the
United Kingdom. It focuses on the basics and the process of valuation. Further it gives a brief
overview of the valuation principles in England and describes the current situation on the
English real estate market. The article also introduces the reader to the processes of
valuation, types of obtaining information for valuation and brings a brief characteristic of
individual valuation methods. The reader gains basics information about valuation in the
United Kingdom and its use in practice.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Anglie, oceňování, oceňovací principy, nemovitosti, trh, metody.
KEYWORDS:
England, valuation , valuation principles, property, market, methods.

1

ÚVOD

V zahraničí působí různé profesionální organizace a instituce odhadců zabývající se
oceňováním nemovitostí. Chtěla bych se v tomto článku zaměřit na oceňování nemovitostí ve
Spojeném království (SK). Úvodní část popisuje současný stav a zdejší ekonomickou situaci
na realitním trhu. Další část je věnována Královskému institutu diplomovaných znalců
a odhadců. Jsou zde zmíněny základní principy, metody a postupy oceňování s jednoduchými
příklady.

2

SOUČASNÝ STAV VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

Anglie je místo ponořené do tradice. Je zde neochota zkusit něco nového nebo dělat věci
jiným způsobem oproti standardu. Dostupnost vlastního bydlení se v posledních letech
podstatně zhoršuje. Ceny nemovitostí oproti mzdám neúměrně rostou. V minulém roce
průměrná cena domu ve SK vzrostala o 8,4 %. Britská finanční instituce Nationwide
Building Society vydala regionální údaje, které ukazují, že Manchester zažil nejsilnější nárůst
cen nemovitostí v uplynulém roce. Tento nárůst činil 21 %. Ceny v Londýně a Manchestru
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vrostly za poslední rok stejně. Na třetí pozici se umístilo přímořské město Brighton. Tuto
situaci mohlo ovlivnit zlepšení na trhu práce a ekonomický výhled pomohl zvýšit důvěru
potenciálních kupujících během uplynulého roku. Také k tomu dopomohly nízké úrokové
sazby hypoték, které se pohybovaly kolem minima. Velké rozdíly v růstu cen byly podle
krajů. Na severu Anglie a Skotska. Nárůst činil pouhých 1,9 % a 3.7 %. Nejnižší nárůst
v celostátním porovnání byl Edinburghu a Glasgow. Ten činil pouze 1% a 2%. Růst cen v
Machesteru byl nejvíce znatelný, vzrosti během roku 2013 o 21 % na průměrných
209, 627 liber. Další města, u kterých cena silně vzrostla, byla Leicester o 11 % a
Birmingham o 9-10 %. Očekává se, že se ceny domů v tomto roce navýší zhruba o 8 % po
celé zemi. Proto se Bank of England rozhodla ve spolupráci s ministerstvem financí podpořit
finanční prostředky na podporu úvěru domácnostem [1], [2].

Obr. 1 – Skutečné ceny nemovitostí
Fig. 1 – Real House Prices [3]
Obrázek výše popisuje skutečnou cenu nemovitostí v UK v posledních čtyřech dekádách.
Jsou zde vidět nárůsty i poklesy cen na trhu s nemovitostmi. Zaznamenán je i dlouhodobý
pád. Skutečnost je taková, jak již bylo zmíněno výše, že ceny nemovitostí budou i nadále růst
[3], [4], [14].

3

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ, RICS

Oceňování znamená názor, posouzení jednotlivých subjektivních hodnocení různých faktorů.
Oceňování nemovitostí ve Spojeném království je regulováno Královskou institucí
diplomovaných znalců a odhadců (Royal Institution of Chartered Surveyors), tzv. RICS.
Instituce dosáhla používání oprávnění „Royal“ (královská) až po roce 1946. Nyní je RICS
přední světovou profesní organizací v oblasti nemovitostí. Zaměřuje se na veškeré oblasti
realitního trhu od pozemků přes technické poradenství, stavební činnosti, investic na
kapitálových trzích až po zprávy nemovitostí. Stanovuje standardy vzdělání a odborné praxe.
Tato nezávislá organizace má po celém světě více než 159 000 členů ve více jak 100 zemích
světa. Její hlavní sídlo se nachází v Londýně, 14 regionálních kanceláří je ve Spojeném
království. Další kanceláře jsou pak v Bruselu, Kanadě, Dubaji, Hongkongu, Dillí, v New
Yorku a Austrálii. RICS zahrnuje 564 akreditovaných kurzů v rozsahu více než
200 specializací. Sdružuje jak jednotlivé osoby, tak právnické osoby. Její členové poskytují
nestranné poradenství pro veřejný i soukromý sektor. Získání členství má svoji váhu a prestiž
a je důkazem odbornosti v oblasti komerčních a rezidenčních nemovitostí. Členem této
instituce se může stát kdokoliv působící v oboru realit [5], [12].
Mohou to být tzv.:


„The Graduate route“ pro mladé absolventy z RICS akreditovaných kurzů.
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„The Adaptation route“ pro uchazeče, kteří absolvovali jiné než akreditované kurzy
RICS nebo po tom co RICS schválila jejich předchozí profesní kvalifikaci.
„The Senior Profissional route“ pro velmi kvalifikované odborníky z vedoucích pozic
s odborným vzděláním a odpovídající praxí
„The Academic route“ pro akademické pracovníky zabývající se pedagogickou
činností a výzkumem ve spojení s kurzy akreditovaných organizací.

Členové potom získají titul MRICS nebo FRICS. V České republice jsou členové aktivní od
90. let dvacátého století. V současné době jich působí přibližně 190 a počet se každoročně
zvyšuje. Poskytují znalecké odhady, odborné služby, stavebně technické poradenství,
strategické a obchodní konzultace [5], [6].

4

METODY OCENĚNÍ

Existuje celá řada metod pro oceňování majetku, z nichž každá má své výhody a nevýhody.
Pro ocenění se nejčastěji používá těchto pět tradičních metod.






The komparative method
The investment method
The residual methods
The profit methods
The contractoś method (a cost-based method); cena za odvedenou práci[4]

Komparative method (porovnávací metoda) ocenění se opírá o srovnání podobných typů
domů v dané lokalitě. Porovnávají se kapitálové hodnoty a nájmy nemovitostí, které byly
v nedávné době prodány nebo pronajaty s předmětem ocenění. Použití této metody nemusí
znamenat, že výše dosažené ceny nemovitosti je skutečná. Cena může být rozličná. Závisí na
tom, za jakých okolností byla nemovitost prodána. Prodá-li se nemovitost rychle pod tlakem,
cena je nižší. Naopak kupuje-li s obchodním záměrem, cena se navýší.
The investment method (investiční metoda) počítá s použitím výnosu z majetku. Pokud má
nemovitost na trhu cenu € 200,000 a příjmy z pronájmu ve výši € 600 měsíčně, roční výnos
z nemovitosti je tedy 3,6 %. Porovnávací a Investiční metoda se používají jak při ocenění již
existujících budov tak i budov, které budou teprve vybudovány.
The residual method (metoda zbytku), nebo jinak řečeno hypotetická rozvojová metoda se
využívá při posuzování developerských projektů. Posuzuje, zda jsou finančně životaschopné,
nebo ne. Vzorec pro metodu může mít tuto podobu: hodnota dokončeného projektu snížená
o náklady na vývoj = hodnota majetku v jeho současném stavu.
Profit method (metoda zisku) cílem metody je stanovit cenu nemovitosti před 12 až 15 lety
na základě jejich příjmů. Například majetek, který má příjmy z pronájmu ve výší € 600 za
měsíc, hodnota majetku bude vypočtena jako (€600) x 12 měsíců= € 7,200. Z toho plyne, že
roční nájemné za 15 let činí € 108,000. Tato analýza může být ovšem modifikována
s ohledem na daně, době trvání nájmu, nákladech na opravu, nebo navýšení kapitálu během
časového období. Pokud se investor rozhodne prodat nemovitost po dvaceti letech
investování, hrubý zisk bude počítán z posledních pěti let, k tomu připočtou veškeré
investice, které byly do nemovitosti v období posledních 20 let vloženy [4], [7].
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The contractor's method (nákladová metoda) je založena na výši vynaložených nákladů na
výstavbu. Hodnota celkového majetku je dána součtem ceny pozemku a budovy, mínus
odpisy a opotřebení. Základní cena je výchozím údajem pro ocenění potřebná pro pojištění,
plánování a rozpočtování.
Ve SK jsou známy dva hlavní typy ocenění. Úřední (Statutory), a neúřední (Non-statutory).
Úřední ocenění má zákonem stanovená pravidla.
Úřední ocenění
Úřední ocenění se provádí podle ustanovené legislativy v souladu se zákonem. Používá se při
rozhodování o stanovení výše daní z nemovitostí v rámci zákona o daních a také pro výpočet
nájmů.
Hlavní typy úředního ocenění:






Valuation for rating: cílem ocenění je zjistit roční cenu nájemného. Tato metoda
se snaží stanovit roční hodnotu nájemného, a ne kapitálovou hodnotu. Pro tento účel
se používají čtyři hlavní metody uznávané soudy a tribunály. Metoda nájmu (Rental
method), metoda nákladová (Contractor’s method), metoda zisku nebo účetní hodnota
(Profits or accounts method) a statutární vzorce (Statutory formula) [9].
Valuation for compulsory purchase: ocenění pro účely vyvlastnění založené
na kompenzaci splatné podle práva.
Valuation for tax: ocenění pro výpočet daně, například kapitálových výnosů
z vlastního majetku.
Assessments for fair rents: posouzení pro stanovení nájemného z pronajatých
nemovitostí [4].

Neúřední ocenění
Příklady neúředního ocenění:







5

Valuation for buying and selling property: ocenění spojené s nákupem a prodejem
nemovitostí. Mělo by odpovídat správné aktuální ceně dosažené na trhu.
Valuation for rental: ocenění nemovitostí určených k pronájmu.
Valuation for fire instance: ocenění v případě vzniku požáru. Založeno na ceně
obnovení nemovitosti, což je cena přestavby nemovitosti.
Morgate valuation: ocenění se používá, při žádosti kupujícího o půjčku nebo hypotéku
k zakoupení nemovitosti, nebo v případě, že je nemovitost využita jako záloha pro
další transakce.
Valuation for company accounts: ocenění pro účetní hodnotu [4], [8].

DAŇ Z NEMOVITSTI

Spojené království je z členských zemí Evropské unie země s relativně nízkou mírou zdanění.
Sazba daně z převodu nemovitosti se pohybuje mezi 1 % až 4 %. To závisí na kupní ceně
a lokalitě. V některých případech se daň ani neodvádí. Daň z nemovitostí Non-Domesic Rate
(NNDR) je uvalena na vlastníky budov užívaných k podnikatelské činnosti. Vybírá se úřady
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místních samospráv. Základem pro stanovení výše této daně je hodnota budovy. Tuto hodnotu
stanovuje každých 5 let státní úřad pro ocenění tzv. The Valuation Office Agency. Zdanitelná
hodnota odpovídá profesionálnímu odhadu výše ročního pronájmu příslušné nemovitosti na
volném trhu. Daň z nemovitosti se rovná součinu zdanitelné hodnoty a multiplikátoru, který
každoročně stanovuje britská vláda [2]. Daňové úlevy se například týkají charitativních a nezi
skových organizací, neziskových organizací náboženského a vzdělávacího charakteru. Úleva
se také týká nevyužitelných nemovitostí [2], [10].

6

ZÁVĚR

Na závěr bych chtěla shrnout nejdůležitější poznatky. Metodika oceňování ve SK má
dlouholetou historii a tradici. Používají se zde v základě stejné oceňovací principy jako
v České republice. Trh s nemovitostmi ve SK se oproti uplynulému roku zvýšil a zvýšila se
také poptávka po pronájmech. K rychlému oživení trhu s bydlením přispívá oživení
ekonomiky a zlepšení na trhu práce. Jako zajímavost lze uvést, že SK je země s relativné
nízkou mírou zdanění a v některých případech se daň ani neodvádí.

7
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PODLAHOVÉ PLOCHY A ZASTAVĚNÉ PLOCHY DLE PŘEDPISŮ
FLOOR AREA AND LEVEL AREA BY LAW
Pavel Klika14
ABSTRAKT:
Příspěvek se zabývá způsobem výpočtu podlahových ploch staveb a zastavěných ploch staveb
dle právních a technických předpisů, a to jak zákonů, vyhlášek a norem českých, tak pro
srovnání i zahraničních.
ABSTRACT:
The article includes the method for the calculating of the floor areas and level areas by legal
and technical regulations. The article deals with law, regulations and standards – in the
Czech Republic and abroad.
KLÍČOVÁ SLOVA:
podlahová plocha, zastavěná plocha, zákon, vyhláška, nařízení vlády
KEYWORDS:
floor area, level area, law, decree, government

1

ÚVOD

V české legislativě se objevují velmi často pojmy podlahová plocha a zastavěná plocha.
Většinou nejsou tyto pojmy v právních předpisech definovány a je potom na znalostech
osoby, která s předpisem pracuje, aby se s daným pojmem „poprala“ a využila metod
stanovení dané výměry například dle jiných předpisů kde metoda stanovení výměry
definována je. Za posledních několik let se objevilo několik různých předpisů kde je sice
postup stanovení definován, ale v některých je postup nejednoznačný a navíc v různých
předpisech je různá definice. V příspěvku uvedu několik používaných předpisů a norem kde
je tato problematika řešena.

2
2.1

PODLAHOVÉ PLOCHY
Obecně o podlahových plochách

S pojmem podlahová plocha se ve znalecké a stavební praxi setkáváme velmi často.
V některých případech je však záhadou, jak tuto vcelku jednoduchou výměru stanovit. Česká
legislativa podlahovou plochu dříve neřešila vůbec nebo jen okrajově a přesná definice byla
pouze ve vyhlášce pro oceňování. Další možnosti skýtalo několik ČSN, TNI či několik
dalších zahraničních norem. V současné době po úpravě legislativy v návaznosti na nový
občanský zákoník se definice podlahové plochy dostává i do dalších předpisů českého práva.
Je však třeba upozornit, že pokud se vyskytuje někde definice, respektive postup stanovení,
podlahových ploch, jedná se vždy pouze o postup pro určitý účel nikoliv postup obecný.

Pavel Klika, Ing. – 1. autor, ÚSI VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno, +420 54114 6037,
pavel.klika@usi.vutbr.cz
14)
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Stanovené podlahové plochy se tak v některých případech budou dost výrazně lišit. Pokud
tedy budeme chtít využít podklad se stanovenou podlahovou plochou, je nutné si
překontrolovat, podle které metodiky byla podlahová plocha stanovena. Jiná výměra bude ve
výkazu výměr v projektové dokumentaci, jiná bude pro účely výpočtu energetických štítků
budov, jiná bude pro účely v současné době již neplatného zákona o bytech a jiná bude i pro
účely občanského zákoníku. Pro seznámení uvedu v článku několik zákonů a vyhlášek a
vysvětlím jejich rozdíly.
2.2

Oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb.

Jako první uvádím oceňovací vyhlášku č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování
majetku (dále jen oceňovací vyhláška), zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.
Znalcům v oblasti oceňování nemovitostí je metodika výpočtu podlahový ploch této vyhlášky
dobře známa. Metodika je uvedena v příloze č. 1 vyhlášky a je téměř neměnná od roku 1994.
Poslední změnou, která po dlouhé době byla provedena, byla redukce podlahové plochy
nezasklených lodžií koeficientem 0,2. Dříve se lodžie započítávala plnou plochou. Samotná
vyhláška pak podlahovou plochu definuje:
Příloha č. 1 odst. 4. „Podlahová plocha“
„(1) Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místností a prostorů stavebně
upravených k účelovému využití ve stavbě, vedeného v úrovni horního líce podlahy podlaží, ve
kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn
včetně jejich povrchových úprav (např. omítky). U poloodkrytých případně odkrytých
prostorů se místo chybějících svislých konstrukcí stěn podlahová plocha vymezí jako
ortogonální průmět čáry vedené po obvodu vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny
řezu.
(2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha:
a) arkýřů a lodžií,
b) výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je
větší než 0,36 m2 a jsou alespoň 2 m vysoké,
c) místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m,
komor umístěných mimo byt a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem
0,8,
d) půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm (schodišťový prostor) v bytě nebo
nebytovém prostoru v jednotlivých podlažích.
(3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte plocha prostorů,
které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:
a) teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,
b) nezasklených lodžií koeficientem 0,20,
c) sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.
(4) V případě místností, které tvoří příslušenství bytu a jsou společné pro více bytů nebo
nebytových prostor (např. společné WC, předsíň, aj.), se do podlahové plochy bytů nebo
nebytových prostor započte plocha, která odpovídá podílu plochy těchto společných místnosti
ku počtu bytů nebo nebytových prostor.
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(5) Do podlahové plochy se nezapočítává plocha okenních a dveřních ústupků.“
Podlahová plocha dle tohoto předpisu je tedy vcelku přesně definována. Pro výpočet se však
velikosti některých ploch krátí koeficienty, některé plochy se nezapočítávají vůbec a naopak
některé plochy, které nemají stropní ani podlahové konstrukce se započítávají. Metoda
vychází z účelu, za jakým je podlahová plocha počítána. Plocha se počítá za účelem stanovení
ceny a je zřejmé, že podlahová cena za m2 sklepa či balkónu bude nižší než cena za m2 obytné
místnosti.
2.3

Zákon č. 72/1994 Sb. – zákon o vlastnictví bytů

Jak už bylo v úvodu zmíněno zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů byl zrušen od 1. 1. 2014
nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Vzhledem k tomu, že tento zákon byl
relativně dlouho součástí právního řádu ČR a výpočet podlahových ploch dle definice tohoto
zákona byl nejednou diskutován u odborné veřejnosti, považuji za nutné, zmínit i postup
výpočtu podlahové plochy dle tohoto zákona. Podlahová plocha dle tohoto zákona sloužila ke
stanovení podílu na společných částech domu a pozemků. Podíl měl pak návazně vliv na
poplatky spojené s bytem, jako jsou úhrady společné vody, tepla, elektřiny a podobně.
Samotná definice uvedená v tomto již neplatném zákoně je v §2 vymezení pojmů v odstavci
i) a j).
„i) podlahovou plochou bytu nebo rozestavěného bytu podlahová plocha všech místností,
včetně místností, které tvoří příslušenství bytu nebo rozestavěného bytu,
j) podlahovou plochou nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru
podlahová plocha všech místností nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového
prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s
rozestavěným nebytovým prostorem; do této plochy se započítává jednou polovinou
podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru,
Jak je vidět z definice, postup stanovení podlahové plochy není zcela přesně definován a proto
docházelo u odborné veřejnosti k určitým rozporům. Nejednoznačné bylo, zda se do
podlahové plochy budou započítávat výklenky a plocha v prostupech zdivem, jak bude
započtena plocha v prostoru schodiště a podobně. Nakonec se odborná veřejnost shodla na
tom, že podlahová plocha bude stanovena jako plocha podlah včetně okenních a dveřních
ústupků a prostor schodiště u dvoupodlažních jednotek bude započten pouze u jednoho
podlaží. Lze tedy říci, že se jedná o plochu, na kterou lze umístit podlahovou krytinu.“
2.4

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Tento nový právní
předpis bude mít vliv na mnoho odvětví a mimo jiné i na výpočet podlahových ploch.
Občanský zákoník v sobě zahrnuje mimo jiné i oddíl o „Bytovém spoluvlastnictví“. Tento
oddíl nahrazuje dřívější zákon č. 72/1994 Sb. V tomto oddílu je uveden vznik jednotky a
mimo jiné i metoda stanovení podílu na společných částech domu a pozemků. Zákon opět
používá pojem podlahová plocha. Je třeba však uvést, že podlahová plocha nemusí být
jediným kritériem pro stanovení podílu. Samotný zákon pak podlahovou plochu nedefinuje,
bylo však vydáno Nařízení vlády č. 366 ze dne 30. 10. 2013 o úpravě některých záležitostí
souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, k provedení zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník. V tomto nařízení vlády je pak podlahová ploch celkem přesně definována v § 3.
„§ 3 Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
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(1) Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně
půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny,
sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním
lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se
také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech
v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.
(2) Podlahovou plochu mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených
schodištěm uvnitř bytu tvoří půdorysná plocha všech místností vypočtená způsobem
stanoveným v odstavci 1 a plocha pouze dolního průmětu schodiště.
(3) V případě bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem
schodištěm, se podlahová plocha galerie započítává jako podlahová plocha místnosti, pokud
podchodná výška tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cm, i když není zcela stavebně
uzavřena všemi stěnami; započítává se současně plocha dolní místnosti, má-li alespoň stejnou
podchodnou výšku, a plocha dolního průmětu schodiště. Pokud podmínky minimální
podchodné výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolní místnosti.
(4) Vypočtená podlahová plocha bytu podle odstavců 1 až 3 se uvádí v m2 a zaokrouhluje na
jedno desetinné místo tak, že pět setin m2 a více se zaokrouhluje směrem nahoru, k méně než
pěti setinám m2 se nepřihlíží.“
Jak je vidět, způsob výpočtu podlahové ploch je zcela odlišný od postupu používaného pro
účely zákona č. 72/1994 Sb. Zásadní změnou je, že se do podlahové plochy započítávají i
plochy pod zdivem a to jak nosným tak nenosným.
2.5

Vyhláška č. 372/2001 Sb. - pravidla pro rozúčtování nákladů

Dalším platným právním předpisem je vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj
č. 372/2001 Sb. kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii, na
vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Tato
vyhláška podlahovou plochu definuje v § 2 vymezení pojmů v odstavci d).
„§ 2 Vymezení pojmů
d) podlahovou plochou - podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru kromě
teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do
podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem,
kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků,“
Definice je opět velmi jednoduchá, zpravidla se pro účely této vyhlášky vycházelo z výměr
stanovených pro účely prohlášení vlastníka dle zákona č. 72/1994 Sb. přestože v této vyhlášce
se pro stanovení podlahové plochy nezapočítávají okenní a dveřní ústupky. Rozdíl ve výměře
je však minimální a za účelem rozúčtování tepla provádět nové měření by bylo zcela
neekonomické.
2.6

TNI 73 03 29 pro rodinné domy a TNI 73 03 30 pro bytové domy

Podlahová plocha je také řešena v technických normách Úřadu pro technickou normalizaci
TNI 73 03 29 a TNI 73 03 30. Normy jsou platné od srpna roku 2010. Normy slouží pro účely
„Zjednodušeného výpočtového hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou
potřebou tepla na vytápění, kde TNI 73 0329 specifikuje výpočty pro Rodinné domy
a TNI 73 03 30 specifikuje výpočty pro domy bytové. Co se týká podlahové plochy, ta je
definována v obou normách stejně.
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Specifikace výpočtu podlahové plochy je uvedena v odstavci 2.2 (norma TNI 73 03 29)
respektive v odstavcích 3.1.2 a 3.1.3 (norma TNI 73 03 30).
„2.2.1 Podlahová plocha se uvažuje jako celková vnitřní podle ČSN EN ISO 13789.
2.2.2 Neuvažuje se žádná redukce podlahové plochy v případě místně snížené světlé výšky
v části místnosti.
2.2.3 Plocha schodiště (půdorysný průmět) se započítává jedenkrát v každém vytápěném
podlaží. V případě, že schodištěm prochází systémová hranice budovy, započte se plocha
schodiště přiměřeně.“
Pro přehlednost je v normě uveden vysvětlující obrázek

Obr. 1 – Soustava půdorysných rozměrů - vnitřní, vnější a celkové vnitřní
Fig. 1 – The system layout size - internal, external and total internal
2.7

ČSN EN 15221-6 - facility management

ČSN EN 15221-6 je normou platnou od dubna 2012. Jedná se o evropskou normu, kterou dle
evropských předpisů CEN/CENELEC musela česká normalizační organizace převzít. Norma
neexistuje v českém překladu. V tomto článku uvedu některé pojmy, které norma uvádí, a
pokusím se nalézt jejich český ekvivalent. Norma se vztahuje k tzv. „Facility managementu“.
Jedná se o pojem, který má několik definicí. Jednou z definic je například, že Facility
management (EN 15221) je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných
činností firmy. ČSN/EN 15221 definuje Facility management jako integraci činností v rámci
organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní
základní činnosti. Možná srozumitelnější definicí je pak definice IFMA, která definuje facility
management jako „metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní
činnosti. Cílem facility managementu je posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž
pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k
ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace.“. Dle mého názoru lze tedy tuto
normu využít prakticky za jakýmkoliv účelem, pokud to jiný předpis nespecifikuje jinak.
Norma definuje 9 různých ploch měřených u objektů. Co se týká podlahových ploch, tak
norma uvádí 3 různé typy podlahových ploch a to „Internal Floor Area“ – vnitřní podlahová
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plocha, „Net Floor Area“ – čistá podlahová plocha a „Net Room area“ – čistá podlahová
plocha místností.
Vnitřní podlahová plocha je pak definována jako plocha, která zahrnuje všechny vnitřní stěny,
sloupy a pilíře (nosné i příčky), všechny místnosti, schodiště, výtahy. Nezahrnuje obvodové
zdivo, světlíky, šachty či atria.

Obr. 2 – Měření vnitřní podlahové plochy
Fig. 2 – Measuring Internal Floor Area
Čistá podlahová plocha je v normě definována jako plocha, která zahrnuje všechny nenosné
stěny, všechny místnosti, schodiště, výtahy. Oproti celkové podlahové ploše nezahrnuje
plochu nosného zdiva či pilířů.

Obr. 3 – Měření čisté podlahové plochy
Fig. 3 – Measuring Net Floor Area
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Čistá podlahová plocha místností je v normě definována jako plocha, která zahrnuje všechny
místnosti, schodiště, výtahy. Nezahrnuje však žádné plochy zastavěné stěnami.

Obr. 4 – Měření čisté podlahové plochy místností
Fig. 4 – Measuring Net Room Area
Norma neřeší podrobněji, zda se do plochy započítávají prostory okenních a dveřních ústupků
a jak se bude řešit prostor schodiště. Dle schematického znázornění bych pravděpodobně
započítal všechny prostory a schodiště u všech podlaží.
2.8

Výměr Ministerstva financí č. 1/2002

Jedním z již neplatných předpisů je také výměr ministerstva financí č. 1/2002. Výměr, kterým
se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, upravoval tzv. regulované nájemné. V tomto
výměru byla definována podlahová plocha takto:
„podlahová plocha bytu je celková plocha místností v bytě i mimo byt užívaných výhradně
nájemcem bytu. Plochy ostatních prostorů užívaných výhradně nájemcem bytu se započítávají
jednou polovinou. Do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou,
vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se však plocha
okenních a dveřních ústupků. Jestliže má místnost zkosený strop pod výšku 2 m nad podlahou,
počítá se její podlahová plocha jen čtyřmi pětinami“.
2.9

DIN 277 Základní plochy a objemy konstrukcí v pozemním stavitelství

Pro zajímavost uvádím i německou normu DIN 277. Norma je platná mnoho let a prochází
pouze drobnými úpravami. Pro názornost uvádím schéma přehledu ploch v originále.
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Obr. 5 – Přehled ploch dle DIN 277
Fig. 5 – Overview of area allocation / reclassification in accordance with DIN 277
Norma uvádí podlahovou plochu tzv. „Bruttogrundfläche“ – hrubou podlahovou plochu, která
je složena z „Nettogrundfläche“ – čisté podlahové plochy a „Konstruktionsgrundfläche“ –
plochu stavebních konstrukcí. Čistá podlahová plocha je pak dále členěna na „Nutzfläche“ –
užitnou plochu, „Technische Funktionsfläche“ – technickou plochu, „Verkehrsfläche“ –
komunikační plochu.
Hrubá podlahová plocha je definována jako součet všech ploch půdorysu stavby. V hrubé
podlahové ploše nejsou plochy světlíky a konstrukční prostupy, lávky pro údržbu podhledů a
střešní žebříky a lávky.
Čistá podlahová plocha je definována obdobně jako čistá podlahová plocha dle ČSN EN
15221-6 tedy jako plocha, která zahrnuje všechny nenosné stěny, všechny místnosti,
schodiště, výtahy. Nezahrnuje plochu nosného zdiva či pilířů.
Užitná plocha zahrnuje plochy místností, které lze využít za účelem „práce“.
Technická plocha zahrnuje plochy místností, které jsou využívány jako technické zařízení
budovy (například kotelna).
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Komunikační plocha je plochou, která zahrnuje místnosti sloužící pro přístup do jednotlivých
místností čí jednotek, únikové cesty a podobně. Chodby v rámci jednotek (bytů či nebytových
jednotek) se do této plochy neuvažují.
2.10 Ostatní zahraniční technické předpisy
Jako další informaci uvádím několik zahraničních předpisů, které řeší problematiku
podlahových ploch. Tyto předpisy uvádím již pouze jako výčet.








3
3.1

Mezinárodní normy: ISO: ISO 9836 – Performance Standards in Buildings – Definice
a výpočty ploch a prostorové indikátory,
Nizozemsko: NEN 2580 – Oppervlakten en Inhouden van Gebouwen (Plochy a
objemy budov),
Velká Británie: BCO – British Council for Offices Guide 2005,
Velká Británie: RICS (Královský institut autorizovaných znalců) vydal publikaci –
Code of Measuring Practice,
Severoamerický region: ANSI/BOMA (Building Owners and Managers Association –
International) Standardní metoda měření ploch v kancelářských budovách – Tato
publikace byla schválena jako americký národní standard institutem Amerických
Národních Standardů v roce 1996,
Severoamerický region: IFMA/BOMA – Jednotný přístup měření kancelářských ploch
pro účely správy nemovitostí – tato publikace byla schválena jako americký národní
standard institutem Amerických národních standardů.

ZASTAVĚNÉ PLOCHY
Obecně k zastavěným plochám

Stanovení zastavěných ploch zpravidla nebylo u odborné veřejnosti problematickou otázkou,
tak jak to bylo a je u ploch podlahových. Zastavěná plocha je opět definována v několika
předpisech. Zpravidla se zastavěnou plochou rozumí plocha ohraničená ortogonálními
průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny. Že
tomu však není vždy, si ukážeme na příkladech v následujících odstavcích.
3.2

Oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb.

Tak jako u podlahových ploch uvádím první oceňovací vyhlášku č. 441/2013 Sb. Metodika je
opět uvedena v příloze č. 1 vyhlášky a je také neměnná od roku 1994. V odstavci 2. této
přílohy je uvedeno:
„(1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty
vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné
roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.
(2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními
průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.
(3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními
průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny.
Izolační přizdívky se nezapočítávají.“
Jedná se tedy o obecně platnou definici, která nepůsobí odborné veřejnosti větší problémy.
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3.3

ČSN 73 4055 - výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů

Jedná se o ve stavební praxi velmi známou normu. Norma byla schválena v roce 1962 a od
tohoto roku je neměnná. Jedná se tedy o normu, se kterou pracuje již několik generací
stavebních odborníků. Jedná se tedy o předpis, který jistě čtenáři tohoto článku dobře znají,
pro úplnost ji právě z tohoto důvodu nelze pominout a uvádím tedy i citaci z této normy.
„Zastavěná plocha - plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí
uvažovaného celku (budovy, podlaží nebo jejich části).
V I.podlaží se měří nad podnoží nebo podezdívkou, přičemž izolační přizdívky se
nezapočítávají.
U objektů nezakrytých nebo poloodkrytých je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami
vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí v rovině upraveného terénu.“
3.4

Zákon č. 183/2006 - stavební zákon

Jedná se o velmi diskutovaný předpis, který v posledních letech prošel několika zásadními
změnami. Zákonem č. 350/2012 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
některé související zákony, byla mimo jiné upravena i definice zastavěné plochy. Ta je nově
definována v § 2 v odstavci 7 následovně:
„Zastavěná plocha pozemku 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.“
Aby nebyl výklad k tomuto odstavci nejednotný, vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj
„Pracovní pomůcku k § 2 odst. 7 stavebního zákona“. A zde nastává zajímavá situace.
V některých případech se totiž zastavěná plocha stavby dle námi zavedených postupů
používaných u technických norem mění. Do zastavěné plochy stavby se totiž například
promítají i všechny lodžie a arkýře, zastřešené části stavby bez obvodových konstrukcí či
pravoúhlý průmět zastřešení stavby, která nemá obvodové zdivo ale pouze sloupy. Pro
názornost uvádím obrázky z této pracovní pomůcky.
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Obr. 6 –Zastavěná plocha stavby - arkýř
Fig. 6 – Built area - bay

Obr. 7 –Zastavěná plocha stavby – zastřešená část
Fig. 7 – Built area - covered area
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Obr. 8 –Zastavěná plocha stavby – sloupy
Fig. 8 – Built area - columns
Jak je vidět z obrázků, můžou tyto definice v některých případech způsobit několik nemalých
problémů. Jak se stavební zákon vypořádá s geometrickými plány či novým občanským
zákoníkem. Bude zastavěná plocha arkýřů přestavkem? Tedy malou částí stavby na cizím
pozemku? Budou se tyto části značit i do katastrálních map? V projektech pro stavební
povolení se bude stanovovat zastavěná plocha dle ČSN nebo dle stavebního zákona? Toto
jsou otázky, které prozatím nedokáži zodpovědět. Jedná se o problematiku mimo můj obor a
prozatím jsem nezískal žádnou vysvětlující informaci.

4

ZÁVĚR

V článku jsem se pokusil seznámit čtenáře s problematikou stanovení podlahových ploch a
zastavěných ploch staveb a s předpisy, které tuto problematiku řeší. Postupně se začínají
v legislativním prostředí sjednocovat definice, avšak výjimky potvrzují pravidlo a právě u
zastavěných ploch je to naopak. Pokusil jsem se nastínit i několik problematických situací
v návaznosti na řešenou problematiku. Jaký bude další vývoj předpisů v prostředí ČR,
uvidíme. Nezbývá nám technikům nic jiného, než věřit, že při tvorbě právních předpisů bude
vedena diskuze i s technickou veřejností a že budou připomínky techniků vyslyšeny.

5
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KOEFICIENT PRODEJNOSTI PRO LESNÍ POROSTY
COEFFICIENT OF MERCHANTABILITY FOR FOREST STANDS ITS
USEFULNESS AND FUTURE UTILIZATION
Lenka Vopálka Melicharová15, Lenka Mejzrová16
ABSTRAKT:
Koeficient prodejnosti by měl napomoci ve srovnání ceny zjištěné s cenou sjednanou a
skutečně zaplacenou – tedy úroveň cen obvyklých [4]. Několikrát bylo Ministerstvo financí
upozorněno na absenci koeficientu prodejnosti pro lesní porosty [3, 2, 8]. K vypočtení tohoto
koeficientu je třeba mít především určitý objem, dat. Koeficienty prodejnosti každoročně
aktualizuje Ministerstvo financí výpočtem z údajů, které mu poskytují finanční úřady na
základě odst. (3), § 33, zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, z uskutečněných prodejů.
Data, která Ministerstvo financí dostává od finančních úřadů se musí ”vyčistit„ a vyřadit
z nich taková, která by mohla výpočet koeficientu nějakým způsobem zkreslit. Pro stanovení
koeficientu prodejnosti, jak již bylo řečeno, je třeba mít určitou sumu dat, tedy uskutečněných
prodejů daných nemovitostí musí být dostatečně velký počet. Což není, vzhledem k absenci
údajů, možné u všech druhů nemovitostí.
KLÍČOVÁ SLOVA:
koeficient prodejnosti, les, Ministerstvo financí, oceňování lesa, cena podle cenového
předpisu, tržní oceňování, porovnávací metoda, tržní cena, oceňovací vyhláška
ABSTRACT:
Ministry of Finance has been repeatedly pointed out for the absence of merchantability
coefficient for forest stands [4]. To calculate the coefficient of merchantability has to be
available a certain amount of data. Coefficient of merchantability is annually updated by the
Ministry of Finance. It is calculated from data of the sales made provided by the tax
authorities on the basis of § 33 (3) of Act No. 151/1997 Coll. Data that Treasury receives
from the tax authorities must be "cleared„ and those that might somehowskew the coefficient
must be excluded. To determine the coefficient of merchantability, as already mentioned, it is
necessary to have a certain amount of data, so number of all sales of the property must be
large enough. Which is not, in the absence of data, available for all types of real estate.
KEY WORDS:
forest, coefficient of merchantability, Ministry of Finance, forest valuation, Administrative
Valuation, Market Valuation, Revenue Method, Comparative Method, Revenue Value, Market
Value, Valuation Ordinance

1

ÚVOD

Potřeba ocenění lesního pozemku, lesního porostu a nemovitostí vůbec započala s výběrem
daní a nařízením o vytvoření katastru nemovitostí. První významné pokroky v úředním
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oceňování lesa můžeme zaznamenat s nařízením o tzv. Josefínském katastru (1785) [5].
V České republice můžeme novodobé oceňování nebo způsob výpočtu cen lesa datovat k roku
1994, kdy vyšla vyhláška ministerstva financí č. 178/1994 Sb. o oceňování staveb, pozemků a
trvalých porostů [5].
Od roku 1997, kdy vešel v platnost zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) a 1.1.1998 uvedena v účinnost vyhláška MF č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve které se poprvé objevuje koeficient
prodejnosti, předávají finanční úřady, na základě odst. (3), § 33 zákona, data obsažená
v daňových přiznáních:
(3) Finanční úřady shromažďují v daňových spisech obsažené údaje o cenách zjištěných
při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto nemovitosti v případě jejich
prodeje. Finanční úřady předávají údaje Ministerstvu financí a Českému statistickému
úřadu.

2

MATERÍÁL A METODY

Data jsou vkládána pracovníky finančních úřadů ze zkontrolovaných znaleckých posudků
do programu ADIS. Veškeré vložené informace jsou veřejně nepřístupné, z důvodu daňové
mlčenlivosti. Pro každý druh nemovitosti se vkládají jiná data ze znaleckých posudků.
Množství informací je v první řadě, závislé na druhu nemovitosti. Například souhrnná data za
rok 2011 pro Jihočeský kraj. V roce 2011 bylo v celém Jihočeském kraji vloženo, a tedy i
došlo k převodu tohoto druhu nemovitosti, 950 znaleckých posudků pro ocenění lesního
porostu zjednodušeným způsobem dle § 40 vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky
č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č.460/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., ve
znění vyhlášky č. 387/2011 Sb., - pracovní úplné znění (dále jen oceňovací vyhláška). Nejvíce
vkladů bylo při finančním úřadě ve Vimperku a to 201, nejméně při finančním úřadě v Blatné
(nutno podotknout, že to je malý finanční úřad – nyní podle nového názvosloví specializované
pracoviště) a to 7. Ovšem u druhu nemovitosti zemědělský pozemek, oceňované podle § 29
oceňovací vyhlášky to bylo celkem 15 521 vkladů, z celkového počtu 72 686 vkladů, tedy 49
tisíc posudků.
Pokud budeme v současné době oceňovat lesní porosty, pak prvotní a nejdůležitější otázkou
bude pro jaký účel potřebuje vlastník lesní porost ocenit. Zvlášť se vypočítá cena lesního
pozemku a k té se přičte cena lesního porostu. Způsoby ocenění:
- cenou zjištěnou (pro daňové účely)
- cenou obvyklou (tržní)
- výnosovým způsobem, výpočet z taxačních veličin, aktuálních cen dříví
V souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů,
byla dnem 1.1.1998 uvedena v účinnost vyhláška č. 279/1997 Sb., ve které se poprvé objevuje
koeficient prodejnosti, jako odpověď na potřebu přiblížit cenu zjištěnou vývoji trhu. Zavedení
koeficientu prodejnosti bylo reakcí na ustanovení § 5 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování
majetku ve znění pozdějších předpisů, ze kterého vyplývala povinnost upravit ceny stanovené
nákladovým způsobem o vlivy nabídky a poptávky na trhu s nemovitostmi. Snahou bylo,
pomocí koeficientu prodejnosti, srovnat ve stanovených mezích cenu zjištěnou s cenou
sjednanou a skutečně zaplacenou [4].
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Pro tržní oceňování lesů nebo také určení ceny obvyklé, která je definována zákonem o
oceňování majetku v § 2, odst. (1), bylo vyvinuto několik metodik, kolik je jich skutečně
v praxi použitelných není známo. Les není rodinný dům, různost porostů je příliš velká a
jednotlivé případy nejsou známy do detailu, zřejmě tedy nelze pro ocenění lesních porostů
vytvořit modelové případy, které by byly aplikovatelné na větší množství případů. O čemž
svědčí i fakt, že v novém zákonném opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí –
340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které má hlavní cíl úsporu peněz daňových
poplatníků, nelze aplikovat také na lesní porosty. Na lesní porosty díky své různorodosti stále
musí být znalecký posudek.
Úřední oceňování lesního porostu v ČR je založeno na metodě věkových hodnotových
faktorů, která vychází z modelu vývoje hodnoty porostu, tzn. z modelových věkových
hodnotových křivek. V praxi pak vypočtené úřední ceny lesa jsou vzhledem, ve srovnáni s
tržními cenami, často neúměrně vyšší. Lesní pozemky a lesní porosty jsou u nás oceňovány
podle metod, ze kterých je patrná snaha o přibližování se úřední ceny na trhu dosahovaným
cenám, ale na druhou stranu také snaha raději les nadhodnotit než podhodnotit. Skutečnost, že
investoři ani banky neberou na úřední odhady zřetel a při sjednávání cen realizovaných
prodejů nebo ceněných jištění bank se k nim ani informativně nepřihlíží, vypovídá o faktu, že
úřední ocenění odpovídá tržní ceně lesa jen minimálně [6].
V posledních letech přibývá případů takzvané ´´černé´´ těžby. Existují společnosti, které
vykoupí les nebo ani nevykoupí les a jen ho vytěží. Vlastník je pak konfrontován se
skutečností, že musí podle zákona o lesích zalesnit pozemek, aniž by sám těžil. Z praxe
můžeme říci, že je mnoho malých vlastníků lesa, kteří vědí, že vlastní les, ale nejsou
seznámeni s lokací své nemovitosti, často ani s funkcí odborného lesního hospodáře. V této
situaci je reakce bank, které les do zástavy nechtějí brát zcela přirozená. Zpravidla banky
neberou do zástavy lesy kategorie ochranné.
Zjednodušený způsob ocenění lesního porostu se prvně objevuje v roce 2007 ve vyhlášce
č. 76/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. Tento způsob ocenění, který byl
vytvořen pro účely daně darovací, z převodu nemovitostí nebo účely určené zvláštním
právním předpisem, měl hlavní cíl zjednodušení způsobu výpočtu ceny zjištěné pro daňové
účely a také ´´zlevnění´´ znaleckých posudků. Do té doby se používalo pouze ocenění
metodou věkových hodnotových faktorů. Z dostupných informací vylívá, že metodu
věkových hodnotových faktorů jiní znalci než lesníci nebyli schopni zcela správně aplikovat a
proto volali po zjednodušení.

3

VÝSLEDKY A DISKUZE

Vzhledem ke zmiňovanému nedostatečnému počtu dat, která jsou nutná k výpočtu
koeficientu prodejnosti, se již v předloňském roce Ministerstvo financí rozhodlo, že pro
aktualizaci koeficientu prodejnosti v příloze č. 39 vyhlášky, Koeficienty prodejnosti – Kp pro
Inženýrské stavby se Kp zredukuje pouze na jeden údaj pro okres. Protože u lesů je situace
obdobná, bylo rozhodnuto, že se koeficient prodejnosti, když bude prosazeno jeho využití,
udělá pro lesní porosty také pouze po okresech. Samozřejmě, že existují okresy, kde je situace
opačná a prodejů je větší počet, ale tyto okresy jsou spíše výjimkou a není to dlouhodobý
trend.
Do výpočtů koeficientů prodejnosti by mohly zasáhnout prodeje nemovitého majetku, které
se předpokládají po dokončení církevních restitucí.
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4

ZÁVĚRY

Z předložených informací vyplývá, že koeficient prodejnosti pro lesy by měl být podroben
dalšímu zkoumání. Vyžaduje zpracování velkého množství dat. Lesnatost ČR je různorodá.
Prodejnost lesů se liší v jednotlivých krajích, okresech i katastrálních územích. Porovnávací
metoda není možná kvůli nízkému počtu prodejů a koupí. V České republice neexistuje trh s
lesnickými komoditami.

5
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STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY BYTOV Z PONUKOVÝCH CIEN,
POROVNÁVACOU METÓDOU
DETERMINING GENERAL VALUE OF FLATS USING COMPARATIVE METHOD
BASED ON LIST PRICES
Milan Nič17
ABSTRAKT:
Podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. môže znalec stanoviť všeobecnú hodnotu bytov
známymi metódami: porovnávacou, kombinovanou a nákladovou. Výber vhodnej metódy má
vykonať znalec, pričom kritériá na tento výber nie sú vo vyhláške stanovené. Ustanovenia
vyhlášky boli zostavené na podmienky platné pred 10 rokmi. Prijatím Slovenska do EÚ
a Eurozóny sa na jeho realitnom trhu výraznejšie prejavila globalizácia ekonomiky ako aj
dôsledky svetovej finančnej krízy. Prezentovaný návrh postupu stanovenia všeobecnej hodnoty
bytov porovnávacou metódou umožňuje na podklade ponukových cien bytov odhadnúť
najpravdepodobnejšiu cenu posudzovaného bytu.
ABSTRACT:
Pursuant to Decree No. 492/2004 Coll. of the Ministry of Justice, a valuer may determine the
general value of a flat by the known methods: comparative, combined or cost based ones.
Selection of appropriate method is left to the valuer without any eligibility criterion specified
in the Decree. Provisions of the Decree reflect the conditions prevailing ten years ago. Due to
accession to EU and Euro Area, globalization of economics as well as global financing crisis
have become more visible in real property market of Slovakia. Described draft procedure for
determination of general value of flats using the comparative method based on list prices flats
advertised for sale enables one to estimate the most probable sale price of the flat in question.
KLÍČOVÁ SLOVA:
všeobecná hodnota bytu, porovnávacia metóda, ponuková cena bytu,
KEYWORDS:
General value of flat, comparative method, list price of flat

1

ÚVOD
a)
b)
c)
d)

Všeobecná hodnota (ďalej len VŠH) nehnuteľností sa stanoví týmito metódami [10]:
porovnávacia metóda,
kombinovaná metóda (pri stavbách, schopných dosahovať výnos prenájmom),
výnosová metóda (použije sa pri pozemkoch, ktoré sú schopné dosahovať výnos),
metóda polohovej diferenciácie.

Výber vhodnej metódy vykoná znalec. Pri stanovení VŠH stavby, sa predpokladá, že
posudzovaná stavba je postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov [6].

Nič, Milan, doc. Ing. PhD., Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Ústav súdneho znalectva,
Radlinského 11, 813 68, Bratislava, +421 905 860 838, milan.nic@stuba.sk
17)

77

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

Ustanovenia vyhlášky [6] boli zostavené na podmienky platné pred 10 rokmi. Prijatím
Slovenska do EÚ a Eurozóny sa na jeho realitnom trhu výraznejšie prejavila globalizácia
ekonomiky ako aj dôsledky svetovej finančnej krízy.
V týchto nových podmienkach prognózovať a následne konkretizovať budúce výnosy
z nájmov bytov vyžaduje odvahu hraničiacu často krát s hazardom, v prípade, ak prognostik
pracuje s vlastným majetkom, takže využívanie výnosovej metódy má svoje obmedzenia.
Metóda polohovej diferenciácie vychádza z technickej hodnoty (TH) stavby, ktorá
predstavuje východiskovú (nadobúdaciu) hodnotu stavby zníženú o jej opotrebenie. Takto
získaná TH stavby sa prostredníctvom koeficientu polohovej diferenciácie (kPD) upraví
na VŠH stavby. Pri tejto metóde koeficient kPD, predstavuje teda pomer medzi VŠH stavby
a TH stavby. Táto metóda je vlastne kombináciou nákladového prístupu a nepriameho
porovnávania predaja nehnuteľností v danom čase a mieste. Na fungujúcom trhu
nehnuteľností sa výsledky získané z nákladového princípu považujú „... iba za orientačné
indície, ktoré naznačujú úroveň, v ktorej by z pohľadu zhotovovacích nákladov hľadaná
finálna hodnota mohla pravdepodobne ležať.“ [9]..
Po krátkom zhrnutí neistôt spojených s uplatnením výnosovej metódy a metódy
polohovej diferenciácie na realitnom trhu v Slovenskej republiky (ďalej len SR),
predstavujeme možnosť stanovenia VŠH bytov porovnávacou metódou z údajov ponúk
realitných kancelárií.

2

STANOVENÉ POŽIADAVKY POROVNÁVANIA

Požiadavky pre uplatnenie porovnávacej metódy sú stanovené v časti D.1 prílohy č. 3,
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku [10], kde je uvedené:
D.1 Porovnávacia metóda
Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň
troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný
priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti
porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu.
Hlavné faktory porovnávania:
a) ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.),
b) polohové (miesto, lokalita, atraktivita a pod.),
c) konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, podštandard, príslušenstvo a pod.).
Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne
ponuky realitných kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa musia vylúčiť
všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah medzi predávajúcim
a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod).
Pri výpočte sa môže použiť aj matematická štatistika. Na toto porovnanie je potrebný
tak veľký súbor, aby boli splnené známe a platné testy matematickej štatistiky.

3

URČENIE VŠH BYTU POROVNÁVACOU METÓDOU

Základnou podmienkou pre použitie porovnávacej metódy je prístup k databáze cien
realitných transakcií. Zmluvy o ich prevode sú v SR registrované a fyzický uložené
v Katastroch nehnuteľností. Ich obsah nie je však prístupný znalcom z odboru stavebníctvo.
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Záväzný predpis [10] však umožňuje ako podklad na porovnanie využiť okrem
dokladov o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, aj ponuky realitných kancelárií. Záväznou
podmienkou využitia takýchto podkladov je, že musia byť identifikovateľné.
Byty sú na realitnom trhu v SR najviac predávanou komoditou, takže v dobe internetu
má znalec k dispozícií on-line dostatok ponúk realitných kancelárií na ich predaj.
Výhody on-line prístupu umožňujú aj priame využitie výpočtovej techniky pri
štatistickom vyhodnocovaní výsledkov.
Postup pri určení VŠH bytu porovnávacou metódou z ponúk realitných kancelárií
môžeme rozčleniť do základných postupných krokov:





špecifikácia a spresnenie zadania,
tvorba základného výberového súboru ponukových cien,
štatistické vyhodnotenie údajov základného výberového súboru,
redukcia ponukovej ceny, odhad najpravdepodobnejšej VŠH bytu.

Odskúšaný a overený postup určenia VŠH bytu porovnávacou metódou z ponúk
realitných kancelárií v podmienkach Bratislavského kraja, ktorý je súčasne aj najväčším
trhom bytov v SR.
Požiadavka zadávateľa na odhad hodnoty bytu môže byť motivovaná viacerými
dôvodmi a záujmami napr. predaj, kúpa, záložné právo pre pôžičku od bankového domu,
dedičstvo, poistenie, prieskum trhu a pod. V súčasnosti je najväčší dopyt po znaleckých
posudkoch pre zriadenie záložného práva spravidla pre hypotekárny úver, alebo pôžičku
v rámci stavebného sporenia.
Pri štandardnom postupe znalec po prevzatí zadania a podkladov vykoná obhliadku
bytu a domu, takže už v úvode je podrobne oboznámený s jeho konštrukčnými, technickými
a kvalitatívnymi parametrami. Výsledky obhliadky popíše v posudku.
3.1

Špecifikácia a spresnenie zadania

Stanoviť VŠH 4 izbového bytu o výmere 75 m2, situovaného na ulici kpt. Rašu
v Bratislave, miestnej časti Dúbravka k termínu december 2013. Byt je na 4. podlaží v 8
podlažnom panelovom bytovom dome konštrukčného systému ZTB, kolaudovanom v roku
1973. V roku 2004 bol byt komplexne obnovený v úrovni mierneho nadštandardu. Pri obnove
bytu boli vymenené všetky prvky krátkodobej životnosti, okrem vykurovacích telies
a stúpačkových rozvodov ústredného vykurovania, kanalizácie, vody, plynu a
elektroinštalácie. Bytový dom bol v roku 2009 zateplený, vrátane obnovy a zateplenia strešnej
konštrukcie, výťah je pôvodný. Súčasťou vlastníctva bytu je aj spoluvlastnícky podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu ako aj spoluvlastnícky podiel
k pozemku pod bytovým domom. Posudok bude slúžiť pre zriadenie záložného práva.
3.2

Tvorba základného výberového súboru ponukových cien

Ponuky bytov na predaj je možné získať v rôznych tlačených a elektronických
médiách. Autor príspevku dlhodobo využíva portál Národnej asociácie realitných kancelárií
Slovenska [11], kde v decembri 2013 v priebehu 31 dní bolo pre Bratislavu miestnu časť
Dúbravka zverejnených celkovo 128 ponúk. Základný súbor bytových domov v Bratislave
Dúbravke bol postavený v rámci centrálne riadenej Komplexnej bytovej výstavby v 80 rokoch
20. storočia, prevažne panelovými domami konštrukčného systému ZTB. V tejto ponuke boli
uvedené novostavby, byty v pôvodnom stave, čiastočne obnovené a úplne obnovené (slovami
inzerantov rekonštruované). Vzhľadom na rozdielnosť výmery bytov od 69 do 172 m2, sme za
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porovnávacie kritérium určili jednotkovú cenu bytov. Zo súboru sme vyradili ponuky
presahujúce výmeru posudzovaného bytu o viac ako 20 %. Po vylúčení najmä
veľkorozmerných bytov v základnom súbore ostalo 60 ponúk. V ďalšom kroku sme
z výberového súboru vylúčili opakované ponuky. Týmto postupom sa výberový súbor zúžil
na 39 prvkov. Výsledky tohto úkonu sú prehľadne uvedené v Tab. 1.
Tab. 1 – Základný súbor ponukových cien 4 izbových bytov v Bratislave Dúbravke
Tab. 1 – Basic set offer prices 4 bedroom flats in Bratislava Dúbravka
Č.

Ulica

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nejedlého
Cabanova
Rašu
Nejedlého
Cabanova
Nejedlého
Bošániho
Nejedlého
Cabanova
Rašu
Nejedlého
Cabanova
Rašu
Nejedlého
Fedákova
Rašu
Nejedlého
Nejedlého
Rašu
Cabanova
Cabanova
Cabanova
Lipského
Bazovského
Cabanova
Nejedlého
Cabanova
Rašu
Dúbravka
Nejedlého
Nejedlého
Červeňákova
Nejedlého
Nejedlého
Cabanova
Rašu
Cabanova
Rašu
Bošániho

Vým.
Tech. Počet
Podl.
[m2]
stav ponúk
3
4
5
6

74,0
84,0
73,0
78,0
85,0
74,0
74,0
76,0
83,0
75,0
76,0
84,0
73,0
83,0
75,0
79,0
74,0
76,0
73,0
84,0
84,0
84,0
78,0
69,0
84,0
73,2
78,0
73,0
87,0
76,0
80,0
70,7
76,0
75,0
83,0
76,0
84,0
87,0
74,0

1/8
4/4
8/8
1/8
6/6
0/8
3/8
x/x
4.4
8/8
4/8
4.4
8/8
4/8
2/8
2/4
0/8
4/8
2/4
5/5
4/4
4/4
3/4
7/8
4/4
1/8
4/4
8/8
2/4
4/8
4/8
4/4
4.8
1.8
4/4
8/8
4/4
2/4
3/8

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

80

1
9
2
3
1
1
3
1
1
2
2
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Cena
[€]
7

J. cena
[€/m2]
8

124600
105000
116000
123000
110900
125000
129690
122000
107000
116000
122000
105000
115000
122000
111000
119000
123000
123000
119000
105500
108600
108600
139000
122500
112900
125000
105000
119000
120700
121700
121900
107000
122200
125000
107000
112000
112800
121000
133000

1683,78
1250,00
1589,04
1576,92
1304,71
1689,19
1752,57
1605,26
1289,16
1546,67
1605,26
1250,00
1575,34
1469,88
1480,00
1506,33
1662,16
1618,42
1630,14
1255,95
1292,86
1292,86
1782,05
1775,36
1344,05
1707,65
1346,15
1630,14
1387,36
1601,32
1523,75
1513,44
1607,89
1666,67
1289,16
1473,68
1342,86
1390,80
1797,30
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V Tab. 1 sú stĺpce číslované z ľava do prava a ponuky v riadkoch. V stĺpci 4
je uvedené podlažie bytu/celkový počet podlaží domu. Po kontrole totožnosti ulice, výmery,
podlaží sa porovnával aj text a prípadne fotografie ponúkaných bytov.
3.3

Štatistické vyhodnotenie údajov základného výberového súboru ponukových cien

Výberový súbor je potrebné vyhodnotiť a na základe doterajšej praxe odporúčame
vykonať hlavne tieto kroky:
 vylúčenie extrémnych hodnôt zo základného výberového súboru,
 výpočet základných štatistických parametrov základného výberového súboru,
 preverenie dostatočnosti počtu prvkov základného výberového súboru
3.3.1 Vylúčenie extrémnych hodnôt zo základného výberového súboru
Extrémne hodnoty výberového súboru, ktoré sa vymykajú z rámca náhodnej
variability nám výrazne môžu ovplyvniť jeho štatistické parametre a tým aj výrazne
znehodnotiť výsledky získané porovnávacou metódou. Jednoduchy postup sa uplatňuje
v športe, kde pri počte 5 údajov sa minimálna a maximálna hodnota v súbore automaticky
škrtá a v ďalších krokoch sa využívajú iba údaje takto upraveného súboru.
Pri vyhodnocovaní výsledkov laboratórnych skúšok sa pri vylúčení extrémnych
hodnôt osvedčil Grubbsov test [3], pri ktorom sú hodnoty výberu usporiadané podľa veľkosti
od x1 – symbol minimálnej hodnota až po xn maximálnu hodnotu. Hodnotou testovacieho
kritéria je vzťah (1):
T1 

_

_

x1  x

xn  x

sx

Tn 

;

sx

(1)

_

Kde : x

je aritmetický priemer výberového súboru

n

je počet údajov výberového súboru

s

smerodajná odchýlku výberového súboru.

Údaj sa vylúči zo súboru ak T1 ≥ T1α, alebo Tn ≥ Tnα. Kritické hodnoty T1α a Tnα, sú
uvedené v tabuľke 2.
Tab. 2 – Kritické hodnoty Grubbsovho testu [3]
Tab. 2 – Critical values for the Grubbs test [3]
n
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

kritické hodnoty T1, n
1,152
1,469
1,673
1,822
1,938
2,031
2,109
2,177
2,235
2,287

n
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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kritické hodnoty T1, n
2,408
2,443
2,475
2,504
2,531
2,557
2,580
2,603
2,624
2,646
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13
14

2,331
2,371

25

2,662

3.3.2 Výpočet základných štatistických parametrov základného výberového súboru
Tento výpočet sme vykonali bežne dostupným programom Excell, ktorým sme pre
39 prvkový výberový súbor uvedený v tabuľke 1 získali výsledky, ktoré sú v tabuľke 3.
Tab. 3 – Štatistické parametre základného výberového súboru (Tab. 1)
Tab. 3 – Statistical parameters of the basic selection File (Tab. 1)
Č.
1
1
2
3
4
5

Výme
[m2]
2
3
aritmet. priemer
78,07
medián
76,00
minimum
69,00
maximum
87,00
s-smerodajná odchýlka 4,95
názov

Cena
[€]
4
117656,15
119000,00
105000,00
139000,00
8281,42

J. cena
Grubbs
[€/m2]
5
6
1515,54
1546,67
1250,00 -1,578
1797,30
1,674
168,28

V Tab. 3 je vypočítaných päť relevantných štatistických výsledkov pre tri parametre
základného výberového súboru a to: výmeru v stĺpci 3, ponukovú cenu bytu v stĺpci 4
a jednotkovú cenu bytu €/m2 v stĺpci 5.
V stĺpci 6 Tab. 3 je vypočítané testovacie kritérium pre najnižšiu ponuku uvedenú
v riadku č. 2 tab. 1, zo vzťahu (1), teda T1 = -1,578. Podobne je vypočítané aj testovacie
kritérium pre najvyššiu ponuku uvedenú v riadku č. 39 tab. 1, zo vzťahu (2) teda Tn = 1,674.
V tabuľke 2 je kritická hodnota pre súbor 25 prvkov vo výške 2,662, takže počet prvkov
základného výberového súboru nie je potrebné korigovať v ďalšom postupe môžeme
používať štatistické parametre základného výberového súboru uvedené v Tab. 3.
3.3.3 Preverenie dostatočnosti počtu prvkov základného výberového súboru
Záväzný predpis [10] stanovuje, že „na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch
nehnuteľností“, umožňuje pri výpočte použiť aj matematickú štatistiku. Pri jej využití však
predpisuje potrebu tak veľkého súboru, aby boli splnené známe a platné testy matematickej
štatistiky, ktoré však tento predpis bližšie nešpecifikuje.
Výsledky matematickej štatistiky sa dlhodobo využívajú v priemysle, ekonomike,
poisťovníctve, teórií hier, vyhodnocovaní laboratórnych skúšok, manažmente kvality a pod.
Pre potreby porovnávania cien na realitnom trhu sa matematická štatistika masovo nevyužíva,
primerane však je možné využiť postupy a metódy osvedčené v iných odvetviach ekonomiky.
Podľa počtu prvkov „n“ výberové súbory delíme [3], [4], na:

veľmi malé súbory (n ≤ 10),

malé súbory
(10 < n ≤ 30),

veľké súbory
(30 < n).
Pre potrebný počet prvkov výberového súboru platí vzťah [8]:
2

n

Z *s
e

Kde: n

2

2

je potrebný počet prvkov
82

(2)

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

Z
s
e

je hodnota závislá na úrovni pravdepodobnosti,
smerodajná odchýlku výberového súboru,
stanovená krajná odchýlka min., max. hodnoty od priemeru.

Vzťahom (2) dostaneme dobré výsledky ak je možnosť voľby neobmedzeného počtu
prvkov základného výberového súboru, napríklad pri štatistickej prebierke vstupných
materiálov, alebo výstupných kontrol hotových výrobkov pri hromadnej veľkovýrobe
priemyselných produktov. V podmienkach realitného trhu, kde je k dispozícií veľmi malý
počet spoľahlivých údajov je použitie vzťahu (2) prakticky nemožné. Najdiskutovanejšou
a dosiaľ neuzatvorenou otázkou je hodnota úrovne pravdepodobnosti Z. Pri návrhu nosných
konštrukcií stavieb sa v Európe dlhodobo používa 95 % pravdepodobnosť (spoľahlivosť)
bežných stavieb a 99 % pravdepodobnosť stavieb ohrozujúcich svojou prevádzkou
a povahou aj široké okolie. Podľa názoru autora príspevku pri stanovení VŠH porovnávacou
metódou, by táto pravdepodobnosť sa mohla znížiť na hodnotu 60 až 70 %.
Autor príspevku inšpirovaný Bradáčom [1], [2] niekoľko rokov úspešne používa
metódu postupného vyhodnocovania prírastku prvkov základného výberového súboru na
hodnoty jeho parametrov. Výpočet je dokumentovaný v Tab. 4 a to priemer – stĺpec 4, a
medián – stĺpec 5.
Tab. 4 – Vplyv nárastu počtu prvkov výberového súboru na jeho priemer a medián
Tab. 4 – Impact of the increase counts of the file for the average and median
J. cena
Č.
[€/m2]
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
1683,78
1250,00
1589,04
1576,92
1304,71
1689,19
1752,57
1605,26
1289,16
1546,67
1605,26
1250,00
1575,34
1469,88
1480,00
1506,33
1662,16
1618,42
1630,14
1255,95

Priemer
Medián
Podiel
Podiel
1až n
1až n
n/n-1
n/n-1
[€/m2]
[€/m2]
3
4
5
6
1683,78
1683,78
1466,89 0,871 1466,89 0,871
1507,61 1,028 1589,04 1,083
1524,94 1,011 1582,98 0,996
1480,89 0,971 1576,92 0,996
1515,61 1,023 1582,98 1,004
1549,46 1,022 1589,04 1,004
1556,43 1,005 1597,15 1,005
1526,74 0,981 1589,04 0,995
1528,73 1,001 1582,98 0,996
1535,69 1,005 1589,04 1,004
1511,88 0,984 1582,98 0,996
1516,76 1,003 1576,92 0,996
1513,41 0,998 1576,13 0,999
1511,19 0,999 1575,34 0,999
1510,88 1,000 1561,00 0,991
1519,78 1,006 1575,34 1,009
1525,26 1,004 1576,13 1,001
1530,78 1,004 1576,92 1,001
1517,04 0,991 1576,13 0,999

Údaje jednotkových ponukových cien 4 izbových bytov v Bratislave, Dúbravke boli
v Tab. 1 a Tab. 4 dopĺňané v časovom poradí ich zverejňovania na portáli [11]. Z podielov
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výberových priemerov ako aj mediánov vyplýva, že na najväčšom realitnom trhu SR
v Bratislave, od počtu údajov n ≥ 10 výberový priemer sa mení v rozmedzí od 98,4 % do
100,6 %, podobne výberový medián sa mení v rozmedzí od 99,6 % do 100,9 %.
Tento výpočet znovu potvrdzuje skúsenosť, že pre získanie relevantných údajov
postačuje počet 10 prvkov základného výberového súboru, pričom jeho smerodajná
odchýlka s = 181,75 €/m2. Pri dosadení tejto smerodajnej odchýlky s a maximálnej krajnej
odchýlky e = 280,- €, do vzťahu (4), potrebný počet prvkov základného výberového súboru
bol výrazne nižší aj pre 95 % pravdepodobnosť kde hodnota Z = 1,96. Pre pravdepodobnosti
90 % (Z = 1,645) a 68,3 % (Z = 1,0) by potrebný počet vzoriek bol ešte nižší.
Odhad najpravdepodobnejšej VŠH posudzovaného bytu

3.4

Odhad najpravdepodobnejšej VŠH posudzovaného bytu dosiahneme v dvoch
postupových krokoch:



výpočet ponukovej ceny posudzovaného bytu,
redukcia ponukovej ceny, odhad najpravdepodobnejšej VŠH bytu.

3.4.1 Výpočet ponukovej ceny posudzovaného bytu
Ponukovú cenu posudzovaného bytu (PCbytu) získame súčinom aritmetického
priemeru jednotkovej ponukovej ceny základného výberového súboru a podlahovej plochy
M posudzovaného bytu:
_

PCbytu = x *M = 1515,54 [€/m2 * 75,0 m2 = 113665,62 €
3.4.2 Odhad najpravdepodobnejšej VŠH posudzovaného bytu
Z dlhodobých skúsenosti získaných pri porovnaní hodnôt predajných cien bytov
pri porovnaní s ponukovými cenami sa tieto transakčné ceny pohybujú na úrovni 80 až 95 %
[1], [2], [8] z ich pôvodne ponukových cien. Takže VŠH posudzovaného bytu získame
redukciou na úroveň 87,5 % vypočítanej ponukovej ceny posudzovaného bytu.
VŠHbytu = PCbytu * 0,85 = 99 457,42 €
Po zaokrúhlení VŠHbytu = 99 500,- €.

4

ZÁVER

Záväzný predpis Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. [10] stanovuje
jednotný postup odhadu VŠH bytov pre všetky právne úkony. Všeobecne sa uznáva, že
objektívne hodnoty VŠH bytov je možné získať porovnávacou metódou, za predpokladu
získania hodnovernej databázy transakčných cien bytov.
V znaleckej praxi sa nedarí získavať oficiálnou cestou transakčné ceny nehnuteľností
na úradoch Katastra nehnuteľností, kde sú archivované zmluvy o prevodoch nehnuteľností
vložených do katastra nehnuteľností.
Hromadnejšie využívanie ponukových cien realitných kancelárií pre porovnávaciu
metódu sa doteraz v podmienkach SR neuplatnilo, napriek tomu, že záväzný predpis [10]
štatistické vyhodnotenie týchto údajov pripúšťa.

84

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

Pravdepodobne najväčšou prekážkou uplatnenia porovnávacej metódy na podklade
ponukových cien realitných kancelárií je problematická hodnota koeficientu korelácie medzi
ponukovou a transakčnou cenou nehnuteľností. Prípadná chyba odhadu hodnoty tejto
korelácie je však zanedbateľná pri neistotách spojených s uplatnením výnosovej metódy,
alebo metódy polohovej diferenciácie.
Ako je zrejme z výpočtov uvedených v Tab. 1 až 4, odhad hodnoty bytov ktorý sa
približuje cenám skutočne realizovaných prevodov, je možné získať z existujúcich verejne
ponúkaných cien nehnuteľností využitím známych vzťahov a testov z matematickej štatistiky.
Veríme, že pripravovaná legislatívna zmena katastrálneho zákona ktorou sa má
umožniť prístup k transakčným cenám nehnuteľností aj pre znalcov odboru stavebníctvo
vykonávajúcich odhad hodnoty nehnuteľností umožní širšie využívanie porovnávacej metódy.

5
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VLIV VÝNOSNĚJŠÍHO VYUŽITÍ BUDOVY PŘI STEJNÉ REPRODUKČNÍ
HODNOTĚ NA CENU POZEMKU
THE EFFECT OF MORE PROFITABLE USE OF THE BUILDING AT THE SAME
REPLACEMENT VALUE FOR LAND VALUE
Dana Siblíková18
ABSTRAKT:
Záměrem příspěvku je upozornit na to, do jaké míry ovlivňuje výše výnosů z budovy cenu
pozemku na němž tato budova stojí. Uvést možnosti zjištění ceny pozemků ze smluvní celkové
ceny v kupní smlouvě pomocí metody třídy polohy, vyhodnocení zda cena pozemku odpovídá
jeho využitelnosti, především u výnosových typů nemovitostí. Analyzovat, zda se jedná o
předražený či podhodnocený pozemek. Při hodnocení pozemku je třeba zvažovat jeho nejlepší
využití, pakliže na stavebním pozemku nestojí stavba. Zdůraznit problémy, které u oceňování
stavebního pozemku mohou nastat, jejich řešení se nemůže stát šablonou pro ocenění každého
stavebního pozemku, nýbrž pouze příležitostí správně uchopit problém každého jednotlivého
stavebního pozemku.
Základem metody polohových tříd je poznatek, že hodnota půdy pro výstavbu stojí na zcela
určité relaci jak k celkové hodnotě nemovitosti, tak také na výnosu z nájmu.
ABSTRACT:
The aim of this paper is to point out to what extent is the amount of revenue the building cost
of the land on which the building stands . To introduce the possibility of finding land prices of
the total contract price in the purchase agreement using the class position , evaluate whether
the cost of land corresponds to its applicability , especially on income property types .
Analyze whether it is overpriced or undervalued property. In the evaluation of the land is to
be considered the best use , unless the construction land is not worth building . Accent
problems in the valuation of building land can occur , the solutions can not become the
template for the valuation of each building land , but only an opportunity to grasp properly
the problem of each individual building plot.
The basis of the method of positional classes is evidence that the value of land for the
construction stands on a quite specific relationship to the total value of the property , as well
as the proceeds from the lease.Abstrakt anglicky. (Použít styl „Abstrakt a KS“)
KLÍČOVÁ SLOVA:
procentuální podíl pozemku, výnos z nájmu, reprodukční hodnota stavby, vložený kapitál,
celková hodnota oceněných nemovitostí
KEYWORDS:
percentage of land revenue from the lease, the replacement value of the building, capital,
total value of awarded property
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1

ÚVOD

Záměrem příspěvku je upozornit na to, do jaké míry ovlivňuje výše výnosů budovy
cenu pozemku na němž tato budova stojí. Uvést možnosti zjištění ceny pozemků ze smluvní
celkové ceny v kupní smlouvě pomocí metody třídy polohy, vyhodnocení zda cena pozemku
odpovídá jeho využitelnosti, především u výnosových typů nemovitostí. Analyzovat, zda se
jedná o předražený či podhodnocený pozemek. Při hodnocení pozemku je třeba zvažovat jeho
nejlepší využití, pakliže na stavebním pozemku nestojí stavba. Zdůraznit problémy, které u
oceňování stavebního pozemku mohou nastat, jejich řešení se nemůže stát šablonou pro
ocenění každého stavebního pozemku, nýbrž pouze příležitostí správně uchopit problém
každého jednotlivého stavebního pozemku.

2
2.1

VLIV VÝNOSŮ Z BUDOVY NA CENU POZEMKU
Přístup podle Naegeliho19

Tato metodika zpracovaná W. Naegelim v r. 1958 a publikovaná ve vydání
“Wertberechnung des Baulandes“ („Výpočet hodnoty půdy určené k zástavbě“) se opírá o
rozsáhlé zkoumání všeobecných hospodářských souvislostí. A nabízí použití pro české
poměry, samozřejmě po rozsáhlém přezkoumání, tak jak to učinil Naegeli nežli se dostal k
výsledkům procentuálního podílu pozemku pro jednotlivé třídy polohy. Wolfgang Naegeli
vyhodnotil až 200 ocenění. Vyčlenil tehdejší území pro výstavbu následujících druhů objektů:
jednobytové a dvoubytové rodinné domy, vícebytové domy, kancelářské budovy, kina,
továrny a jiné.
Zpracoval jednotlivá stavební pásma s přihlédnutím k důležitým oceňovacím faktorům
(stavební pásma, kubatury, hodnoty budov, výnosy z nájmu atd.) a sestavil pro město plány
polohových tříd.
Základem metody polohových tříd je poznatek, že hodnota půdy pro výstavbu stojí na
zcela určité relaci jak k celkové hodnotě nemovitosti, tak také k výnosu z nájmu.
Naegeli formuloval v publikaci “Handbuch des Liegenschaften-schätzers“ pět
hlavních zásad:
1. Podíl pozemku pro stavbu je v úzce ohraničené procentové sazbě k celkové hodnotě
investic. Výšku podílu jednoznačně určuje polohová třída.
2. Únosná výše ceny pozemku pro výstavbu je v pevném poměru k celkovému ročnímu
výnosu a je určena výhradně polohovou třídou.
3. Hodnota půdy může být vypočtena jak na základě celkových nákladů objektu, tak
rovněž nezávisle od nich pomoci příjmu z nájmů, pokud je známa polohová třída.
Výsledky možno vzájemně kontrolovat.
4. V dobách podstatně vyšších nebo nižších brutto výnosů (vztaženo na běžnou cenu)
vzniká zdánlivé posunutí polohové třídy, které musí být eliminováno jednoduchým
výpočtem.

NAEGELI, W., HUNGERBUHLER, K.J.: Handbuch des Liegenschaften-schatzers. 3 vydání Schulthess
Polygraphischer Verlag A.G. Zurich, 1988. ISBN 3 7255 2659 1
19
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5. Znehodnocení peněz (inflace), stoupnutí stavebních nákladů, mzdy mezd a cen
ovlivňují poměrná čísla.
V několika slovech Naegeli formuloval výsledek takto:
Čím cennější je pozemek pro stavbu, tím větší je jeho podíl na celkové hodnotě,
úměrně k tomu mění poměr mezi příjmem z nájmu a hodnotou pozemku.
Pro výpočet hodnoty pozemku pro výstavbu dle Naegeliho je nejdůležitější poznatek,
že stavby v podobné lokalitě mají shodná poměrná čísla k celkové hodnotě, celkového výnosu
z nájmu a hodnoty pozemku.
Díky uvolnění trhu s nemovitostmi a deregulaci nájemného, lze očekávat, že věcná
hodnota a výnosová hodnota nemovitosti se budou přibližovat. Z možných pronajímaných
ploch stavby vypočítat roční výnos a porovnat realitu s ekonomickým výnosem z vloženého
kapitálu. Tímto jednoduchým srovnáním je možné posoudit, zda se je možné stavbu
pronajmout či zda je tato investice předražená.
2.1.1 Řešení úkolů s pomocí metody třídy polohy


Analyzovat celkovou kupní cenu za stavbu a pozemek.



Je tato cena adekvátní či nadhodnocená ?

Příklad rozdělení celkové kupní ceny:
celková kupní cena........................................................................4 450 000,- Kč
třída polohy............................................................................................3,25
procentuální podíl pozemku.....................................................................10 %
z toho hodnota pozemku..................................................................445 000,- Kč
z toho hodnota stavby...................................................................4 000 000,- Kč
Z výše uvedeného může odhadce vyhodnotit zda cena za stavbu odpovídá jejímu
stavebně technickému provedení.
Analyzovat cenu pozemku pro zastavění, zda se jedná o předražený pozemek či
podhodnocený pozemek lze tím, že se stanoví třídy polohy, dále reprodukční náklady na
stavbu, která na pozemku bude postavena, tak aby pozemek pro stavbu byl úměrně zúročen.
Převyšuje-li znatelně tato cena cenu stavby, pak je cena nadhodnocená
Příliš vysoký podíl pozemku na celkových nákladech stavby by neobstál neboť
skutečný nájem by se pohyboval pod ekonomickým nájemným.
Příklad pro polohovou třídu 2
reprodukční hodnota stavby........................................9 700 000,- Kč................94 %
hodnota stavebního pozemku....................................... .620 000,- Kč..................6 %
celková hodnota oceněných nemovitostí...................10 320 000,- Kč..............100 %
Výnos z nájmu.......................................................................................310 000,- Kč
Hodnota stavebního pozemku......310 000 x 2 ......................................620 000,- Kč
Optimální případy vychází jako násobky poměru hodnoty pozemku k celkové hodnotě a
výnosem z nájmu.
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3

ZÁVĚR

Podíl hodnoty půdy na celkové hodnotě je pevně stanoven v procentech, vztah mezi
výnosem a hodnotou pozemku je dán násobkem čísla odpovídající polohové třídě.
Je zřejmé, že poměr hodnota výnosu k hodnotě pozemku nebude mít takový význam
jako hodnota pozemku k celkové hodnotě. Tato informace slouží především k přezkoumání
jednotlivých případů především pak u výnosových objektů, kde je dobře zjistitelný výnos z
nájmu.

4
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VÝVOJ ROZDÍLNOSTI VLASTNICTVÍ POZEMKU A STAVBY NA NĚM ZŘÍZENÉ
V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Č. 89/2012 SB.
DEVELOPMENT OF DISPARITY OWNERSHIP OF LAND AND BUILDING ON IT,
IN RESPONSE TO THE NEW CIVIL CODE NO. 89/2012 COLL.
Martina Studnařová20
ABSTRAKT:
Článek podává ucelený přehled o rozdílnosti vlastnictví stavby a pozemku na něm zřízené,
konkrétně pak v jeho složitém legislativním vývoji na území našeho státu, a to od počátku jeho
zakotvení v legislativě, až po současné změny uzákoněné v nově platném občanském zákoníku
č. 89/2012. Ten nabývá účinnosti 1. 1. 2014 a nahrazuje stávající občanský zákoník
č. 40/1964. Podstatné je zmínění rozdílu v chápání stavby jako součásti pozemku, kdy zcela
původně stavba součástí byla, následně platil opačný právní výklad, setrvávající až do konce
loňského roku. Nyní se legislativa vrací ke zcela původní právní zásadě, kdy povrch pozemku
ustupuje půdě, a stavby se opět stanou součástí pozemků. Další část příspěvku je věnována
výčtu důležitých aspektů souvisejících s rozdílností vlastnictví tak, jak je uvádí právě nový
občanský zákoník. Tato zcela nová právní úprava přináší změny, které se především
promítnou především do oceňovací praxe.
ABSTRACT:
The contribution gives a comprehensive overview of the disparity of ownership of buildings
and land on it established , in particular, in the complex legislative developments in our
country, from the beginning of its inclusion in the legislation , to the current changes in the
newly enacted Civil Code as No. 89/2012. He becomes effective on 1. 1. 2014, and replaces
the existing Civil Code No. 40/1964. The point is mentioned differences in the understanding
of the building as part of the land on which the building was originally a completely part was
subsequently applied contrary legal interpretation , lingering until now. Now the legislation
goes back to completely original legal principle , the land surface subsides land and buildings
are again becoming part of the land. Another part of the paper is devoted to the recitation of
the relevant aspects related to the diversity of ownership as it brings the new Civil Code. This
new regulation brings changes , which are also reflected primarily in valuation practice.
KLÍČOVÁ SLOVA:
ROZDÍLNOST VLASTNICTVÍ STAVBY A POZEMKU, LEGISLATIVNÍ VÝVOJ, NOVÝ
OBČANSKÝ ZÁKONÍK Č. 89/2012 SB.,
KEYWORDS:
THE DISPARITY OF OWNERSHIP OF BUILDINGS AND LAND, LEGISLATIVE
DEVELOPMENT, THE NEW CIVIL CODE NO. 89/2012,

Studnařová Martina, Ing., Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství v Brně, Údolní 244/53,
Brno, martina.studnarova@usi.vutbr.cz
20)
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1

ÚVOD

Cílem příspěvku je ucelenou formou shrnout zajímavé poznatky nejen z předchozích
legislativních předpisů z oblasti rozdílnosti vlastnictví, ale především aktuální změny v nově
platném Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.
Za účelné tedy považuji vyjmenovat a popsat jednotlivé právní předpisy, které nejen
vymezovaly základní terminologii, ale také oblast rozdílnosti vlastnictví buď přímo
upravovaly či se jí jinak blíže dotýkaly. V následujících bodech zmiňuji čtyři hlavní právní
předpisy, ve kterých byla rozdílnost vlastnictví pozemku a stavby na něm zřízené upravována,
a to chronologicky tak, jak jednotlivé zákony vcházely v platnost.
Důležitost vlastnictví a jeho následná právní úprava vyplývá z faktu, že každý občan do
vlastnických vztahů vstupuje, vlastnickými vztahy je značně ovlivněna jeho životní úroveň a
jejich úprava výrazně ovlivňuje jeho společenské vědomí. [1] Tento pohled mne vedl k závěru
o vhodnosti zpracování tohoto tématu jako ucelené informace o jeho historickém vývoji.

2

OBECNÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Č. 946 Z ROKU 1811

Tento císařský patent označovaný zkratkou ABGB21) vyhlášený císařem Františkem I. vyšel
dne 1. 6. 1811. Zákoník vycházel z tradic římského práva, ve kterém je v části věcných práv
zakotvena obecně platící zásada „superficies solo cedit“, z latinského překladu ve významu
povrch pozemku ustupuje půdě. [2]
Tato zásada byla konkrétně specifikována v § 297 obecného zákoníku občanského,
a znamenala, že stavba nebyla samostatnou věcí, nýbrž součástí pozemku a vlastníkem
stavby byl tedy vlastník pozemku. Věci, které byly na pozemku zřízeny s tím úmyslem, aby
tam trvale zůstaly, jako domy a jiné budovy, byly součástmi nemovitosti. V případě zřízení
budovy s úmyslem jejího zůstání trvale, stala se součástí pozemku. Pokud byla zřízena k tzv.
pomíjivému účelu, součástí pozemku se nestala. [3]
Dle § 297 obecného zákoníku občanského k nemovitým věcem patřily také ty věci, které byly
na pozemku zřízeny s úmyslem trvalého zůstání, jako domy a jiné budovy a také všechno co
je zapuštěno do země, připevněno či přibito ve zdi, dále věci, které jsou svoji povahou určeny
k tomu, aby se jich při nějakém celku stále používalo: např. u studní okovy, provazy, řetězy,
hasicí nářadí.
Poměry stavby k pozemku, na němž byla postavena, byly upraveny v §§ 417 – 419. Vlastník
pozemku se stal i vlastníkem stavby na něm zřízené bez ohledu na osobu stavebníka. Pokud
byl dle § 418 obecného zákoníku občanského věty druhé stavitel poctivý, mohl žádat náhradu
nutných a užitečných nákladů. Proti staviteli nepoctivému se postupovalo jako k jednateli
nezmocněnému, nebo také k jednateli bez příkazu. [3]
V § 418 tvoří výjimku věta třetí, podle které, věděl-li vlastník půdy, že se na jeho pozemku
staví a osobě, která stavěla poctivě, to ihned nezakázal, mohl žádat jen obecnou hodnotu za
pozemek. Poctivý stavebník se stal vlastníkem pozemku a stavby.
V případě, že chtěl stavebník stavět na cizím pozemku, musel mít k tomuto pozemku věcné
právo, a to tzv. právo stavby. Právo stavby nebylo předmětem úpravy v obecném zákoníku
občanském, ale bylo upraveno ve zvláštním předpisu, jímž byl zákon č. 86/1912 ř. z., o právu

Celým názvem Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie,
v překladu Všeobecný občanský zákoník pro celé německé nadvlády rakouské monarchie.
21 )
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stavby, který byl s účinností od 10. 7. 1947 nahrazen zákonem č. 88/1947 Sb., o právu stavby.
[8]
Právo stavby bylo právem věcným, a to zcizitelným a děditelným. Zřízeno mohlo být pouze
jako právo dočasné a bylo považováno za věc movitou. Stavba nebyla věcí samostatnou,
podle zákona č. 86/1912 ř. z. bylo příslušenstvím práva stavby a podle zákona č. 88/1947 Sb.
byla součástí práva stavby. Po zániku práva stavby připadla stavba vlastníkovi pozemku. [4]

3

OBČANSKÝ ZÁKONÍK Č. 141/1950 SB.

Přijetím nového občanského zákoníku, v praxi nazývaného tzv. střední občanský zákoník,22)
byl v § 568 odst. 2 zrušen obecný zákoník občanský. Na rozdíl od předchozí právní úpravy
obecného zákoníku občanského, který jak bylo uvedeno, vycházel ze zásady „superficies solo
cedit“, podle níž se trvalá stavba považovala za součást pozemku, občanský zákoník stanovil
v § 25 ve druhé větě opačnou právní verzi, tzn., že trvalé stavby nebyly součástí pozemku.
Pokud se týče vlastnictví pozemku a stavby, podle § 155 občanského zákoníku vlastníkem
stavby mohla být osoba odlišná od vlastníka pozemku. K tomu, aby byl stavebník oprávněn
zřídit si vlastní trvalou stavbu na pozemku, který nevlastnil, bylo třeba dle rozhodnutí splnit
podmínky stanovené v občanském zákoníku. [3]
Podle § 159 občanského zákoníku bylo možno zřídit trvalou stavbu na cizím pozemku jen na
základě práva stavby. Právo stavby bylo právním prostředkem k provedení vlastní stavby na
pozemku, který jednak náležel a jednak poté zůstal ve vlastnictví někoho jiného.
Právo stavby mohlo vzniknout dle § 160 občanského zákoníku přímo ze zákona, úředním
výrokem nebo mohlo být zřízeno smluvně. Ke smluvnímu zřízení práva stavby citovaný
zákon vyžadoval uzavření smlouvy mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku v písemné
formě a povolení okresního národního výboru.
V případě stavby na cizím pozemku se právní vztah mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem
stavby řídil v závislosti na tom, zda stavebník měl ke stavbě potřebné občanskoprávní
oprávnění či nikoliv. Na rozdíl od předchozí právní úpravy (zákon č. 88/1947 Sb., o právu
stavby) nemovitost postavená na cizím pozemku na základě práva stavby nepřecházela, a to
ani později, do vlastnictví majitele pozemku. Při střetu dvou relativně samostatných režimů
vlastnictví – k pozemku a ke stavbě na něm zbudované na základě práva stavby – se právní
poměr mezi vlastníkem pozemku a stavby, pokud šlo o výkon jejich vlastnických práv, řídil
§ 156 a 157 občanského zákoníku. [9]
Postavením trvalé stavby na cizím pozemku bez práva stavby nemohlo podle rozhodnutí
Nejvyššího soudu ČR vzniknout oddělené vlastnictví ke stavbě a pozemku. Ustanovení
občanského zákoníku neobsahovala přímou úpravu vztahů upravujících tzv. neoprávněné
stavby na cizím pozemku. Na řešení vztahu mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem, který
neměl potřebné oprávnění na cizím pozemku stavět (tedy právo stavby), a na posouzení
nároků vzniklých z neoprávněné stavby bylo tedy nutno použít ustanovení § 125 a
následujících Občanského zákoníku č. 141/1950 Sb., která řešila otázku nabytí vlastnictví
zpracováním cizí věci, smísením či sloučením věcí různých vlastníků a která upravovala
postup při řešení vzniklého vztahu podle daných hledisek. [9]

22)

Občanský zákoník nahradil původní všeobecný občanský zákoník, a již v roce 1964 byl sám nahrazen dalším občanským zákoníkem.
Z toho důvodu byl označován za tzv. střední občanský zákoník.
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4

OBČANSKÝ ZÁKONÍK Č. 40/1964 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

Současný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Od té doby prošel mnohými úpravami.
Vychází z poměrů 60. let a z tehdejších názorů na vlastnické právo, což zapříčinilo jeden
z největších nedostatků současného zákoníku z pohledu rozdílnosti vlastnictví pozemku a
stavby na něm zřízené, konkrétně pak v první části v § 120, odst. 2, který uvádí, že stavba
není součástí pozemku23). Tímto pokračuje celá problematika rozdílného vlastnictví
a následné právní řešení majetkových sporů a rozdílných zájmů jednotlivých vlastníků.
Zrušením tzv. středního občanského zákoníku a jeho nahrazení občanským zákoníkem došlo
k navázání na právní úpravu odděleného vlastnictví pozemku a stavby. Na rozdíl od
předcházejícího právního výkladu toto nebylo v občanském zákoníku výslovně uvedeno.
Oddělené vlastnictví pozemku a stavby se odvozovalo od pojmu nemovitost, uvedeného
v § 119 odst. 2 občanského zákoníku:
„Nemovitostmi

jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.“ [6]

Jak je patrné z této definice, jde v případě určení nemovitostí o dvě „samostatné věci“
s možnými odlišnými občanskoprávními vztahy. Oddělené vlastnictví staveb a pozemků bez
jakýchkoli omezení není v ostatních státech zcela běžné. Příkladem je možné uvést sousední
Německo, ve kterém právní pojem „pozemek“ pokládán za synonymum pojmu „nemovitost“.
Důvodem je shodnost vlastníka jak pozemku, tak stavby, která se na něm nachází.
Pokud jde o právo stavby, které bylo upraveno jak za účinnosti obecného zákoníku
občanského, tak i v občanském zákoníku, jeho obdobou do konce roku 1991 novely
občanského zákoníku bylo za splnění určitých podmínek právo osobního užívání pozemku.
Dle § 198 OZ právo osobního užívání pozemků sloužilo k tomu, aby si občané na pozemcích,
ke kterým bylo právo zřízeno, mohli vystavět rodinný domek, rekreační chatu, garáž nebo
zřídit zahrádku. Toto právo bylo možno zřídit i k pozemkům, na kterých tyto stavby byly již
vystavěny nebo zahrádky zřízeny. Právo osobního užívání nebylo časově omezeno
a přecházelo na dědice. Takto uživatelem vystavěný např. rodinný domek patřil dle § 217 OZ
do jeho osobního vlastnictví.
Právní úprava tzv. neoprávněné stavby prošla od účinnosti OZ několika změnami:
Podle původního znění § 221 OZ rozhodoval o vlastnictví k neoprávněné stavbě soud. Ten
mohl za určitých podmínek přikázat vlastnictví stavby stavebníkovi nebo mu nařídit její
odstranění.
Od dubna roku 1983 mohl soud na základně stejného paragrafu OZ přikázat stavbu za
náhradu navrhovateli, nebo rozhodnout o jejím odstranění stavebníkem. Pokud soud nemohl
rozhodnout uvedeným způsobem, mohl na návrh vlastníka stavby zrušit právo osobního
užívání pozemku, či zřídit bezplatně nebo za náhradu věcné břemeno.[6]
Současný stav dle § 135c OZ umožňuje takové rozhodnutí soudu, že lze upravit poměry mezi
vlastníky stavby a pozemku i jinak, zejména zřízením věcného břemena za náhradu, uzná-li to
jako nezbytné k výkonu vlastnického práva ke stavbě. Toto lze jen na základě souhlasu
vlastníka dotčeného pozemku. Soud může upravit poměry mezi rozdílnými vlastníky i jiným
způsobem dle § 135c odst. 3, a to tak, že lze za náhradu zřídit věcné břemeno, které je

23)

Tato formulace byla do Občanského zákoníku doplněna zákonem č. 509/1991 Sb., bodem 51, ze dne 5. listopadu 1991, který doplňoval a
upravoval stávající občanský zákoník č. 40/1969 Sb.

93

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

nezbytné k výkonu vlastnického práva ke stavbě, například ve formě věcného břemena cesty
přes pozemek ke stavbě.

5

OBČANSKÝ ZÁKONÍK Č. 89/2012 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

Nejnovější občanský zákoník, vydaný pod číslem 89/2012 Sb. který byl přijat 3. února 2012,
vejde v účinnost od 1. ledna 2014. Nahradí zcela nejen dosavadní občanský zákoník, ale také
další právní předpisy.24)
Hlavním tématem v této oblasti je obnovení zásady, že stavby budou opět součástí
pozemku, majitel pozemku je zároveň majitelem stavby na něm zřízené. Konkrétní
ustanovení této zásady je pak uvedeno v třetí části absolutních majetkových práv v § 1084 –
§ 1086.
Prvotní zmínka o tom, že stavba se stává součástí pozemku, je patrná z § 1083 OZ,
upravujícího užití cizí věci stavebníkem pro stavbu na svém pozemku, kdy se stavba stává
součástí pozemku. Vlastník pozemku je povinen nahradit vlastníku věci její hodnotu.
Právní úprava § 1084 pak konkrétně definuje shodnost vlastnických práv k pozemku a stavbě
větou v odst. 1:
„Stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku.“ [5]
V takovém případě je vlastník pozemku povinen osobě, která zřídila na cizím pozemku stavbu
v dobré víře, nahradit účelně vynaložené náklady. Soud může na návrh vlastníka pozemku
rozhodnout, že ten, kdo zřídil stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo, musí vlastním
nákladem stavbu odstranit a uvést pozemek do původního stavu. Soud přitom přihlédne, zda
k zřízení stavby došlo v dobré víře.
Kdo v dobré víře zřídil na cizím pozemku stavbu, má právo domáhat se po vlastníku
pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu
pozemek převedl za obvyklou cenu. Také vlastník pozemku má právo po zřizovateli stavby
požadovat, aby pozemek koupil za obvyklou cenu. V takovém případě může soud přidělit
pozemek do vlastnictví zřizovateli stavby a rozhodnout o jeho povinnosti zaplatit vlastníku
pozemku příslušnou náhradu. [7]

6

VYBRANÉ OKRUHY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Č. 89/2012 VE VZTAHU K ROZDÍLNOSTI VLASTNICTVÍ

V současné době často diskutované téma, a to Nový občanský zákoník, který je chápán jako
největší legislativní změna v naší polistopadové historii. Uvedení takto podstatného právního
předpisu do praxe znamená vždy mnoho dohadů způsobených zejména možnou nejasností
výkladu. Zde je shrnuto několik nejdůležitějších bodů, které prošly změnou.
Nejdiskutovanější část NOZ a změna rozdílnosti vlastnictví. Platí pětovná platnost zásady, že
povrch ustupuje půdě, dům není věcí, stává se součástí pozemku. Při převodu vlastnických
práv pozemku nebo stavby je uplatněno předkupní práv. Stavba jako věc zaniká, a bude
existovat pouze pozemek a jeho součást. Při následném ocenění se bude vycházet z ocenění
pozemku, v jehož ceně bude zhodnocena i stavba.

24 )

Zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů.
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Jak bylo uvedeno, stavba se stává součástí pozemku. V této souvislosti je účelné zmínit i
definici součásti, jak ji uvádí NOZ v § 505:
„Součásti věci je vše, co k ní dle její povahy náleží, a co nemůže být odděleno, aniž se tím věc
znehodnotí. Součástí pozemku je prostor nad povrchem, pod povrchem, rostlinstvo.
Součástí věci není stroj nebo jiné upevněné zařízení. Inženýrské sítě nejsou součástí
pozemku.“
V souvislosti se slučováním vlastnictví pozemku a stavby je aktuální také tzv. právo stavby.
Jde o právo k věci cizí. Nemovitost je označena právem stavby znamená právo jiné osoby než
vlastníka pozemku, aby měl stavbu na pozemku.
Skutečná existence stavby jako hmotná část, se stane součástí nehmotného práva stavby.
Stavba nebude samostatnou věcí, ale součástí práva stavby, jejímž specifikem je zacházení
s ní jako s nemovitostí – a to zápis v katastru nemovitostí, obchodovatelnost, možnost
zástavy, existence možnosti dědit, zastavit. Právo stavby trvá, může přežít samotnou stavbu.
Smluvně je doba práva stavby omezena na 99 let, poté právo zaniká.
Právo stavby vzniká také vydržením, a to po době 40 let. Po uplynutí této doby se právo
stavby stane součástí pozemku, po finanční kompenzaci dosavadnímu vlastníku (1/2 hodnoty
v době zániku, je možné smluvně stanovit jiné podmínky)
Zápis do KN se provádí ihned po smluvním sepsání, skutečná realizace stavby ale nemusí být
okamžitá, výstavba může být započata v horizontu několika let. Při ocenění práva stavby u
zatím nerealizované výstavby se postupuje obdobně jako při ocenění developerských záměrů
či projektů.

7

ZÁVĚR

Cílem příspěvku bylo přinést přehled o právním vývoji této specifické oblasti vlastnických
práv od roku 1811 po současný stav. Popsána je i současná právní úprava, která vešla
v účinnost letošním rokem 2014, kdy hlavní změnou je obnovení právní zásady vyjadřující
shodnost vlastnictví pozemků a budov na nich stojících. Je nutné podotknout, že tato zásada je
v převážné většině zahraničních právních řádů již zavedenou a dodržovanou.
Poslední kapitola se v krátkosti věnuje souvisejícímu tématu s rozdílnosti vlastnictví, a to
součástí věci a právu stavby. Počet případů rozdílného vlastnictví je odhadován v řádu
100 000 případů. Od 1. 1. 2014 budou sjednocena pouze jednotná vlastnictví. Existující
rozdílná vlastnictví mohou přetrvávat dále. Jakým způsobem se změny nového občanského
zákoníku promítnou do oceňovací praxe, ukáže až čas.

8
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PROBLEMATIKA PODROBNOSTI ZPRACOVÁNÍ PASPORTIZACE OBJEKTŮ
POZEMNÍCH STAVEB
ISSUE OF DETAILED BUILDING CONDITION SURVEY PROCESSING OF
BUILDING CONSTRUCTIONS
Milan ŠMAHEL25
ABSTRAKT:
Ke zpracování tohoto příspěvku autora vedlo zpracovávání znaleckých posudků v soudních
sporech ve věci náhrady škody způsobené stavební činností na okolních pozemních stavbách
jiných vlastníků. Před zahájením provádění stavebních prací nejčastěji na objektech
podzemních, inženýrských nebo pozemních staveb bývají na okolních objektech jiných
vlastníků prováděny průzkumy současného stavu, tzv. pasportizace objektu. V případě vzniku
škody v souvislosti s takovou stavbou pak dochází někdy k vleklým soudním sporům
a zpracovávání znaleckých posudků o určení výše škody, což vedlo autora zabývat se
problematikou pasportizace objektů, rozhodováním objednatele i zpracovatele pasportizace
do jakých podrobností a vzdáleností od místa provádění stavební činnosti by se mělo jít při
zpracování pasportů objektů pozemních staveb.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Objekt, historický objekt, památkově chráněný objekt, pozemní stavba, inženýrská stavba,
stavební činnost, místní šetření, pasportizace objektu, vada, porucha, trhlina, zákres trhlin,
škoda, náhrada škody, soudní spor, znalecký posudek.
ABSTRACT:
Processing of expertises in litigations in the area of damages caused by civil engineering on
other owners‘ surrounded ground constructions led the author to write this contribution.
Condition survey of current state is done on other owners‘ surrouded buildings before
working constructions, mainly on underground structure, engineering and ground
constructions, start. There are sometimes protracted litigations and expertise processing in
determination of damage level in case of damage in connection with such construction. That
is why the author deals with the issue of building condition survey and decisions made by
both a client and a processor about details and distances from a place of constructions when
building condition survey is proceeded.
KEYWORDS:
Building, historic building, listed building, ground construction, engineering construction,
constructions, local examination, building condition survey, fault, error, fissure, fissures map,
damages, litigation, expertise.
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1

ÚVOD

V úvodu tohoto příspěvku by bylo namístě se nejprve seznámit se skutečnými významy
pojmů „pasport“ a „pasportizace“.
Setkáváme-li se s pojmy „pasport“ či „pasportizace“, dochází často k zaměňování či
neporozumění těmto pojmům. Je proto na místě připomenout, že „paspart“ je: …architektura
stavby, doklad o vybavenosti, informace o technických parametrech, stavu, způsobu použití
apod. tedy jakási „karta stavby“, zatímco „pasportizace“ je: …zpracování technické
dokumentace do jednotné soustavy, inventarizace jejich skutečného stavu a míry opotřebení
včetně inventarizace vad a poruch stavby, tedy proces, prostřednictvím kterého zjišťujeme
aktuální stavebně-technický stav stavby a analyzujeme míru opotřebení a rozsah stávajících
vad a poruch stavby. Tedy inventarizace, u které nás vedle existence konstrukce nebo prvku,
jejich správného umístění, skutečného stavu a míry opotřebení zajímá také celá řada dalších
informací jako jsou například i vady a poruchy jednotlivých stavebních konstrukcí či prvků
stavby.
Účel pasportizace
U pozemních stavebních objektu jde o komplexní soubor ověřených informací o aktuálním
stavebně-technickém stavu stavebního objektu od jednotlivých stavebních konstrukcí přes
jednotlivé stavební prvky a technické instalace až po přípojky inženýrských sítí.
Důvody pasportizace





v pasportizaci, v přehledně ucelené databázi informací o stavebně-technickém stavu
objektu (rodinném domě, bytovém domě, administrativní budově apod.) získáváme
účinný nástroj pro zajištění maximální efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných
prostředků na běžnou údržbu, běžné, či okolními vlivy vyvolané opravy vad a poruch
stavby, současně pak i podklad pro zpracování investičního záměru pro stavební
úpravy, přístavbu, nástavbu, adaptaci, modernizaci či celkovou rekonstrukci objektu,
pasportizaci objektu lze využít jako podkladu pro zpracování povinného energetického
auditu budov státní správy,
v porovnání se správou nemovitostí v organizacích, kde nejsou pasporty objektů
doposud k dispozici se dociluje řádově nesrovnatelně vyšší produktivity práce neboť
data jež vygenerujeme ze zdrojových souborů pasportizace za několik málo minut
bychom jinak získávali několik dní a v závislosti na rozsahu třeba i týdnů.

Druhy pasportizace










pasportizace objektů pro potřeby majitele,
pasportizace objektů se specifikací jednotlivých prostor,
pasportizace objektů se stavebně-technickým průzkumem,
pasportizace stávajícího stavu vad a poruch objektů,
pasportizace mobiliáře jednotlivých objektů,
pasportizace bezpečnostních prvků a únikových cest,
pasportizace inženýrských sítí,
pasportizace průmyslových areálů,
zjednodušená pasportizace ( např. jen fotodokumentace).
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Základní náplní pasportizace je






příprava podkladů pro místní šetření s podrobnou prohlídkou vybraných objektů (např.
pracovní kopie půdorysů všech podzemních i nadzemních podlaží, řezů a pohledů,
dostupné údaje o vzniku stavby a všech významnějších stavebních úpravách typu
přístavba, nástavba, adaptace, modernizace, rekonstrukce apod.),
vizuální kontrola všech konstrukcí či prvků objektu se záznamem jejich stavebnětechnického stavu, podrobnou dokumentací stávajících parametrů jednotlivých
konstrukcí či prvků, stávajících zjištěných vad a poruch jednotlivých konstrukcí či
prvků a specifikace místních podmínek,
pořízení zápisů a protokolů pasportizace o současném stavu jednotlivých konstrukcí či
prvků stavby, pořízení a zpracování podrobné fotodokumetace, vyhotovení
zjednodušené technické dokumentace stavebního objektu ve formě zprávy z prohlídky
objektu včetně protokolů a výkresové dokumentace v níž jsou zakresleny i zjištěné
vady a poruchy (např. trhliny, průsaky povrchové nebo spodní vody, deformace,
odchylky konstrukcí od svislosti nebo vodorovnosti apod.).

Rozdělení pasportů dle podrobnosti






zjednodušený pasport – pasport který obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží se
zakreslením zařizovacích předmětů, číslování místností, výkazy plošných výměr
a průvodní listy se základními stavebně-technickými údaji jednotlivých konstrukcí či
prvků stavby a základními údaji o zjištěných vadách a poruchách,
střední pasport - pasport který obsahuje veškeré půdorysy (podzemních
i nadzemních podlaží včetně půdorysu střechy), svislé řezy a pohledy se zakreslením
zařizovacích předmětů a viditelných rozvodů technického vybavení objektu,
technickou situaci objektu v měř. 1:500 se zakreslením připojení na inženýrské sítě,
výkazy plošných výměr místností, a dále technickou zprávu s popisem konstrukcí, se
základními stavebně-technickými údaji jednotlivých konstrukcí či prvků stavby,
rozvodů TZB a celkového vyhodnocení jejich stavebně-technického stavu včetně
popisu zjištěných vad a poruch,
úplný pasport – je proveden v rozsahu středního paspartu, doplněného o druhy
a plošné výměry povrchů včetně uvedení druhů podlah a podhledů jednotlivých
místností. V dokumentaci jsou rozlišeny viditelné konstrukční prvky, případně jejich
předpokládaný průběh. V technické zprávě s popisem konstrukcí, se základními
stavebně-technickými údaji jednotlivých konstrukcí či prvků stavby, rozvodů TZB je
věnována větší pozornost popisu celkového vyhodnocení jejich stavebně-technického
stavu a především pak popisu zjištěných vad a poruch.

Další možné využití pasportizace





zpracovávání repasportizace, jako vyhodnocení vlivu vlastní stavební činnosti
v objektu na pasportizovaný objekt, nebo zjištění rozsahu škody pro určení výše
náhrady škody způsobené stavební činností prováděnou na okolních podzemních,
pozemních nebo inženýrských stavbách na pasportizovaném objektu,
zpracovávání znaleckých posudků o vlivu vlastní stavební činnosti v objektu na
pasportizovaný objekt,
zpracovávání znaleckých posudků v soudních sporech ve věci zjištění výše náhrady
škody způsobené stavební činností prováděnou na okolních podzemních, pozemních
nebo inženýrských stavbách na pasportizovaném objektu,
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podklad pro jakákoliv časově následná místní šetření např. ve věci stavebnětechnického stavu,
podklad pro případné rozhodnutí o krátkodobém či dlouhodobém kontrolním
sledování objektu - na základě výsledků provedené pasportizace je možné navrhnout
účelné umístění měřicích bodů pro kontrolní měření (šířky stávajících trhlin,
deformací, odchylek od vodorovnosti nebo svislosti apod.).

Pasportizace okolních objektů stavby









zdokumentování stavebně-technického stavu jednotlivých konstrukcí a prvků okolních
objektů před zahájením stavby,
provedení podrobné fotodokumentace (např. u trhlin s přiloženým měřítkem),
zaměření rozsahu, průběhu a velikosti zjištěných závad (např. délky, směru průběhu
a šířky trhlin), zakreslení zjištěných závad (např. trhlin, průsaků srážkové nebo spodní
vody apod.) do půdorysů, řezů a pohledů pracovní kopie projektové dokumentace
(např, skutečného provedení stavby),
sepsání protokolu o závadách,
sepsání průvodní zprávy,
sepsání technické zprávy,
návrh na opatření, pokud je vyžaduje zjištěný stavebně-technický stav zjištěný před
zahájením stavby (např. statické zajištění, provisorní statické zajištění, pravidelné
nebo průběžné měření po celou dobu realizace stavby),
zdokumentování stavebně-technického stavu jednotlivých konstrukcí a prvků okolních
objektů po ukončení stavby (tzv. repasportizace) a provedení vyhodnocení vlivu
stavby na pasportizované okolní objekty.

Cena za vypracování pasportizace nebo repasportizace
Cena za vypracování pasportizace stavby není nikde obecně stanovena. V podstatě to
vzhledem k odlišnosti jednotlivých stavebních objektů a různého stupně požadované
podrobnosti zpracování pasportizace ani není dost dobře možné. Nicméně lze využít
analogicky Výkonový a honorářový řád architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě
[16] nebo Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací –
UNIKA [17]. Paspart pozemní stavby odpovídá svým rozsahem poněkud zjednodušené
dokumentaci skutečného provedení stavby, avšak s přihlédnutím ke skutečnosti, že naopak
některé činnosti musí být provedeny nad tento rámec, a to někdy i v rozsahu blízkém
dokumentaci pro stavební povolení či dokumentaci pro provedení stavby. Pro výpočet ceny
paspartu bude podstatné, pro jaký účel, v jakém rozsahu a v jaké podrobnosti má být pasport
stavby vypracováván.
Zadavatel pasportizace




vlastník - u podzemní, pozemní nebo inženýrské stavby pro účely vyhodnocení vlivu
vlastní stavební činnosti v objektu na pasportizovaný objekt, u kterého mají probíhat
např. rozsáhlejší stavební úpravy, přístavba, nástavba, adaptace, modernizace nebo
rekonstrukce,
investor – u podzemních, pozemních nebo inženýrských staveb pro účely
vyhodnocení vlivu organizované stavební činnosti a případné zjištění rozsahu nutných
vyvolaných oprav nebo výše náhrady škody způsobené stavební činností na okolních
pozemních stavbách,
100

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014



zhotovitel – u podzemních, pozemních nebo inženýrských staveb pro účely
vyhodnocení vlivu prováděné stavební činnosti a případné zjištění rozsahu nutných
vyvolaných oprav nebo výše náhrady škody způsobené stavební činností na okolních
pozemních stavbách.

Podrobnost s jakou by měla být pasportizace provedena







konstrukce a prvky staveb, kterých by se pasportizace měla týkat, stejně tak jako
podrobnost pasportizace u jednotlivých konstrukcí a prvků staveb by měl navrhovat
kvalifikovaný a zkušený odborník např. v oboru statika a dynamika staveb,
geotechnika apod.
specifikace podrobnosti pasportizace u jednotlivých konstrukcí a prvků staveb by měla
být součástí projektové dokumentace stavby, která může vyvolat na okolních
pozemních stavbách vznik poruch,
součástí projektové dokumentace stavby, která může vyvolat na okolních pozemních
stavbách vznik poruch by měla být i specifikace podrobnosti repaspasportizace u
jednotlivých konstrukcí a prvků staveb, která bude provedena po dokončení takovéto
stavby,
pokud tomu tak není, měl by podrobnost pasportizace u jednotlivých konstrukcí
a prvků staveb specifikovat objednatel pasportizace ve spolupráci s kvalifikovaným
a zkušeným odborníkem např. v oboru statika a dynamika staveb, geotechnika apod.,
případně i zhotovitelem pasportizace.

Vzdálenost do jaké by měla být pasportizace okolních objektů provedena






2

vzdálenost staveb, kterých by se pasportizace měla týkat od stavby, která může
vyvolat na okolních pozemních stavbách vznik poruch, by měl navrhovat
kvalifikovaný a zkušený odborník např. v oboru statika a dynamika staveb
geotechnika apod,
specifikace vzdálenosti staveb, kterých by se pasportizace měla týkat od stavby, která
může vyvolat na okolních pozemních stavbách vznik poruch by měla být součástí
projektové dokumentace stavby,
součástí projektové dokumentace stavby, která může vyvolat na okolních pozemních
stavbách vznik poruch by měla být i specifikace podmínek pro určení vzdáleností
k provádění repaspasportizace, která bude provedena po dokončení takovéto stavby,
pokud tomu tak není, měl by vzdálenosti staveb, kterých by se pasportizace měla týkat
od stavby, která může vyvolat na okolních pozemních stavbách vznik poruch,
specifikovat objednatel pasportizace ve spolupráci s kvalifikovaným a zkušeným
odborníkem např. v oboru statika a dynamika staveb, geotechnika apod., případně
i zhotovitelem pasportizace.
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POSOUZENÍ PŘÍČIN BIOTICKÉHO NAPADENÍ FASÁDY VNĚJŠÍHO
KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (ETICS)
ASSESSEMENT OF REASONS OF FACADE ATTACK WITH EXTERNAL
THERMAL CONTACT INSULATION SYSTEM (ETICS)
Aleš Zvěřina26
ABSTRAKT:
Biotické napadení fasády vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS) může mít celou
řadu různých příčin. Nejčastěji jsou skloňovány příčiny související s výskytem vlhkosti
v konstrukci, která má pro růst plísní a řas určující roli. Často se však zapomíná na fakt, že se
spóry plísní a zárodky řas nacházejí často v nejbližším okolí posuzovaného ETICS a spolu
s dotací vlhkosti napadají v různé míře svrchní vrstvu ETICS v rizikových místech budovy.
Cílem článku je na konkrétní budově, která byla dodatečně zateplena v roce 2010 ukázat
způsob posouzení a hodnocení příčin biotického napadení s uvedením jednotlivých kroků a
diagnostických metod, které ke zjištění příčiny biotického napadení vedly.
ABSTRACT:
The fasade biotic attack with external thermal contact insulation system (ETICS) can occure
due to many different reasons. There are often reasons which relate to humidity in building
construction, it determinatives for fungus grow. But often is dismiss, that spare of fungus are
placed at nearest surroundings of assesmented ETICS and with humidity dotation attack
overlying surface of ETICS in risk places of building. The goal of article is to show
procedures and methods including diagnostics methods of assessement of concrete building
which was insulated in 2010.
KLÍČOVÁ SLOVA:
ETICS, infračervená termografie, plíseň, řasa, biotické napadení, vlhkost
KEYWORDS:
ETICS, infrared termography, fungus, cilium, biotic attack, humidity

1

ÚVOD

V odborné literatuře jsou dnes poměrně podrobně popsány mechanismy vedoucí k poruchám
a vadám vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) souvisejících s výskytem
tepelných mostů popř. tepelných vazeb, nevhodně navrženým mechanickým kotvením a nebo
špatně provedeným ETICS ze strany zhotovitele díla. Diagnostické metody, schopné odhalit
jmenované příčiny vad a poruch jsou známy a v praxi hojně využívány (např. infračervená
termografie). Cílevědomá podpora projektantům, energetickým auditorům a zhotovitelům
staveb od dodavatelů ETICS ukazuje, že lze téměř zabránit výskytu nejzávažnějších vad a
poruch ETICS. V současné době probíhá i práce na standardizaci postupů znalce pro
hodnocení vad a poruch ETICS. Prozatím však nejsou zcela prozkoumány primární příčiny
vedoucí k biotickému napadení ETICS.

Zvěřina, Aleš, Ing. Bc., VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno,
ales.zverina@usi.vutbr.cz
26)
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Podmínkou pro usazení řas nebo plísní na fasádách zateplených staveb je v podstatě vždy
výskyt vlhkosti ať již zkondenzované z fyzikálních příčin ve svrchní vrstvě zateplení nebo
vnesené klimatickými okolnostmi. K biotickému napadení dochází v určitých případech už po
několika letech po provedení zateplení, což může mít kromě zhoršení estetických vlastností
nové fasády také negativní vliv na její ochrannou funkci.
Ukazuje se, že kvalitní návrh zateplení v rámci projektové přípravy a kvalitní provedení díla
nemusí znamenat, že k biotickému napadení nedojde, což může být zajímavé v soudně
inženýrské praxi při řešení sporů mezi zhotovitelem stavby, projektantem a investorem.
Cílem článku je ukázat na konkrétní stavbě jak je možné posoudit a hodnotit primární příčiny
biotického napadení řasami a plísněmi fasády ETICS s tím, že budou popsány i možnosti
diagnostiky.

2

PLÍSNĚ A ŘASY NA FASÁDÁCH ETICS
Základní rozdělení

2.1

Při biotickém napadení fasády ETICS se můžeme v zásadě setkat s dvěma druhy organismů:




Plísně – mikroskopické houby převážně vláknitého charakteru, které se rozmnožují
pomocí spor o velmi malých rozměrech v řádech tisícinách milimetru a mohou být
přenášeny i na poměrně velké vzdálenosti. Zásadním předpokladem pro vyklíčení spor
v plíseň je vlhkost.
Řasy – jednoduché organismy, které nejsou schopné přežít v suchém prostředí, jedná
se o celou řadu jednobuněčných či mnohobuněčných organismů, jejich tělo je u
mnohobuněčných tvořené tzv. stélkou, někdy jsou mezi řasy řazeny i sinice.

Z výše uvedeného vyplývá základní skutečnost, výchozí pro naše další zkoumání: existence
plísní a řas je vždy vázána na vlhkost. Na fasádách ETICS se nejčastěji setkáme s plísněmi
rodu Alternaria a Cladosporium. Tyto plísně se mohou přenášet i do interiéru staveb, jsou to
alergeny, které mohou být pro citlivější jedince nebezpečné. Plísně uvolňují při rozmnožování
poměrně velké množství spor, které mohou dále poškozovat zdraví, nejčastěji vedou
k výskytu alergií včetně astma-bronchiale, onemocnění plic, poškození rohovky oka nebo
kožním onemocněním.
2.2

Plísně ve stavebních konstrukcích

Obecně mají stavební konstrukce poměrně vysoké pH, což není pro plísně a řasy ideální
prostředí. Například minerální omítky mají pH až 14 díky vápencovým pojivům a tak je zde
riziko výskytu plísní nebo řas minimální. Nicméně při relativní vlhkosti nad 75% a pH pod 10
se stavební konstrukce mohou stát ideálním prostředím pro růst řas a vyklíčení spor plísní.
Děje se tak zejména při teplotách mezi 5 až 10°C. Je nutné si uvědomit, že problém ETICS
spočívá zejména v tom, že vrchní vrstva není díky masivnímu zateplení v zimních měsících
zahřívána a tak nejsou předpoklady k úspěšnému odvedení kondenzované vlhkosti ze svrchní
vrstvy. To se týká zejména severně orientovaných fasád, popř. fasád, které jsou zastíněny
stromy. Paradoxně tak honba za co nejnižším součinitelem prostupu tepla U [W/(m2.K)] vede
ke zvýšenému riziku biotického napadení ETICS. Ve valné většině případů ke kondenzaci
vodní páry ve vnější vrstvě ETICS dochází a i v případě, že kondenzace je výrazně nižší než
předepisuje norma může docházet ke vzniku vhodného prostředí pro růst plísní a řas.
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Vliv plísní a řas na fasádu ETICS

2.3

V první řadě se jedná o vážný estetický problém, který není pro investora akceptovatelný
zejména díky tomu, že k biotickému napadení dochází už i několik let po dokončení zateplení
a realizaci nových omítek.
Pokud se problém neřeší, dochází k působení na povrch ETICS odpadními látkami
metabolických přeměn, zejména slabých organických kyselin a cukrů. Řasy i plísně také
vrůstají do štěrbin mezi materiály, zejména do spár desek tepelného izolantu, kde způsobují
objemové změny a tím pádem i degradaci svrchní ochranné vrstvy ETICS, čímž se
zateplovací systém dále otvírá pro přístup dalších mikroorganismů a ještě větší degradaci.
Jako vhodné typy omítek se doporučují omítky na silikonových bázích, které mají hydrofobní
vlastnosti a nízký difuzní odpor a umožňují tak odvod kondenzátu. Jak si však ukážeme na
konkrétním případě, ani použití tohoto typu omítky nezabrání usazování řas.
Způsoby hodnocení a posouzení biotického napadení

2.4

Hodnocení a posouzení primárních příčin biotického napadení ETICS je otázkou skloubení
celé řady postupů a má výrazný interdisciplinární charakter. V tomto případě je nevhodné
formulovat pouze jednu hypotézu vzniku příčiny, vždy je příčin několik. Pokud mluvíme o
příčině biotického napadení nemáme na mysli vlhkost, ale její příčinu. Zkoumáme tedy, co
zapříčinilo vlhkost v té míře, že došlo k uchycení plísní a řas na fasádě.
Postupně posuzujeme a hodnotíme příčiny vlhkosti spočívající:




V chybném návrhu, již v projektové přípravě, kdy je navržen nevhodný typ omítkové
vrstvy, tloušťka tepelné izolace a materiály vedoucí ke kondenzaci vodních par ve
svrchní vrstvě ETICS v množství větším než připouští norma ČSN 73 0540,
v chybném provedení ETICS, zejména použitím menší tloušťky izolantu ETICS,
jiných materiálů než navrhuje projektant, nedodržením technologických postupů
výrobce ETICS nebo provedením změn, které nebyly schváleny,
v nevhodných klimatických podmínkách a okolí stavby, ve kterém se nacházejí zdroje
spor plísní a zárodků řas, například les, stromořadí apod.

2.4.1 Chybný návrh v projektové dokumentaci
Chybný návrh spočívá především v určení velmi malé tloušťky tepelné izolace nebo ve
výběru materiálů s velmi vysokým faktorem difuzního odporu, které neumožňují efektivní
odvod zkondenzované vodní páry. Požadavky jsou definovány v ČSN 73 0540, u ETICS je
nutné, aby celková bilance vodních par byla na konci sledovaného období kladná, tedy, aby se
více vodních par v letních měsících odpařilo než v zimních vykondenzovalo. Druhou
podmínkou zároveň je, aby množství zkondenzovaných vodních par bylo menší než 0,1
kg/(m2.a). Ve většině modelovaných případů, vzhledem k podnebí v ČR je nutné řadit tepelné
odpory R[(m2.K)/W] jednotlivých vrstev ETICS směrem od interiéru do exteriéru od
nejnižšího k nejvyššímu, v opačném případě nelze zajistit kladnou bilanci kondenzace
vodních par. K posouzení zmíněných požadavků slouží celá řada software pro 1D šíření tepla.
Transport vodních par můžeme dále výrazněji ovlivnit vhodnou volbou materiálu zejména
omítkové vrstvy, kde sledujeme faktor difuzního odporu μ [-], který by měl být co nejnižší.
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2.4.2 Chybná realizace ETICS
Zde je možné popsat celou řadu chyb, které se na stavbě udělají, a které v konečném důsledku
mohou vést ke vzniku nadměrné vlhkosti ve stavební konstrukci. Na tomto místě bych jen
odkázal na celou řadu již publikovaných prací např. [1], [2] a [3].
Pro náš případ je vhodné zkoumat zejména provedení omítkové vrstvy a dodržení projektové
dokumentace v oblasti tloušťky tepelného izolantu a jeho lepení, např. jestli nejsou mezi
deskami izolantu příliš velké spáry, dodržení technologických postupů výrobce ETICS a
v neposlední řadě provedení izolace různých prostupů, styků, které způsobují tepelné mosty a
vazby.
Pro diagnostiku kvality provedení ETICS se jako vhodná jeví bezkontaktní infračervená
termografie, hojně využívaná v soudním inženýrství a to zejména v zimních měsících. Pro
další informace o infračervené termografii odkazuji např. na [4] nebo [5], neboť primárním
cílem článku není popis metody, ale ukázka využití na konkrétním příkladu z praxe.
2.4.3 Klimatické podmínky a okolí stavby
Jak jsem již napsal, je také nutné vzít v potaz blízké okolí stavby a klimatické podmínky,
kterým bude fasáda ETICS vystavena. Zejména v lesních porostech se nacházejí zárodky řas a
spory plísní, v kombinaci se severně orientovanými fasádami nebo fasádami, které jsou
zastíněné stromy je téměř jisté, že k biotickému napadení dojde a návrh ETICS musí být na
tuto eventualitu připraven.
2.4.4 Postup posouzení
Postup posouzení příčin vzniku vlhkosti a následně plísní a řas na fasádě ETICS lze rozdělit
do jednotlivých na sebe navazujících kroků:






3
3.1

Odebrání vzorků a jejich vyhodnocení a rozbor např. v Českém zdravotním institutu a
zjištění jaké plísně a řasy jsou přítomny na fasádě,
posouzení správnosti návrhu ETICS ze strany projektové dokumentace, tj. provést
zejména kontrolu návrhu tloušťky tepelné izolace na základě požadavků ČSN 73
0540, provést výpočet množství zkondenzované vodní páry a porovnání s výše
uvedenou normou v software pro 1D nebo 2D šíření tepla,
posoudit kvalitu provedení díla, nejlépe pomocí bezkontaktní diagnostiky –
infračervené termografie se zaměřením na výskyt tepelných mostů, resp. zvýšeného
výskytu vlhkosti v konstrukci,
formulace konečného posudku, s formulací jednotlivých hypotéz a souvislostí
s jasným závěrem primární a navazujících příčin vzniku biotického napadení.

KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD POSOUZENÍ A HODNOCENÍ
Popis řešeného problému

Hodnocený a posuzovaný je výskyt biotického napadení severních fasád základní školy
v Ostrovní ulici ve Štětí, postavené v konstrukční soustavě M 71 s rozponem nosných prvků
železobetonového skeletu 6,0 m a výplní z plynosilikátového zdiva o tl. 250 mm, která byla
dodatečně zateplena kompozitním kontaktním systémem jehož izolantem byla minerální vata
o tl. 140 mm s λ = 0,04 W/(m.K). Jako svrchní omítková vrstva byla navržena a následně
realizována probarvovaná silikonová omítka. Zateplení bylo provedeno v roce 2010.
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Škola se skládá z několika na sebe navazujících pavilonů, tak jak ukazuje vytvořený 3D
model stavby na obr. č. 1.

Obr.1 – 3D model základní školy v Ostrovní ulici ve Štětí
Fig.1 – 3D model of basic school in Ostrovní street at Štětí
V listopadu 2013 došlo k biotickému napadení omítky ETICS, podle investora skokově,
během několika dnů. Rozsah napadení fasády je patrný na obrázku č. 2. Na stavbě byly
z každé napadené fasády odebrány 2 vzorky, které byly předány Českému zdravotnickému
institutu.

Obr.2 – Biotické napadení posuzovaného objektu
Fig.2 – Biotic attack of assessemented object
Předané vzorky obsahovaly plísně rodu Alternaria a Cladosporium, tedy v zásadě nejčastěji
se vyskytující druhy plísní. Vyhodnocení bylo provedeno v lhůtě 14 dnů.
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3.2

Posouzení návrhu ETICS

Posuzována byla skladba ETICS, uvedená v projektové dokumentaci, která byla řádně
odsouhlasena stavebním úřadem ve Štětí v roce 2009. Projektová dokumentace byla opatřena
autorizačním razítkem autorizovaného inženýra pro pozemní stavby, a byla stavebně povolena
na konci roku 2009.
Pro posouzení skladby byl použit software DEK pro 1D šíření tepla, do kterého byly zadány
interiérové a exteriérové vstupní podmínky výpočtu, jednotlivé vrstvy ETICS, které byly
odečteny z projektové dokumentace a to jak z technické zprávy tak i z jednotlivých částí
výkresové dokumentace. Výsledné množství zkondenzovaných vodních par ve stavební
konstrukci bylo stanoveno výpočtem: Mc=0,086 kg/(m2.a) a je v souladu s požadavkem
normy ČSN 73 0540, s tím, že na konci sledovaného období je zóna kondenzace suchá.
Bilance vodních par v konstrukci je tedy aktivní. Obrázek č. 3 ukazuje výstup ze software
DEK, kde jsou znázorněny křivky průběhu parciálních tlaků nasycené vodní páry a
skutečného parciálního tlaku vodní páry v závislosti na tloušťce konstrukce.

Obr.3 – Průběh parciálních tlaků v konstrukci se znázorněním kondenzační zóny
Fig.3 – Progress of partial pressures with condenzation zone in contruction
3.3

Posouzení kvality realizace ETICS

Po čas realizace ETICS byly pořádány pravidelné kontrolní dny, na kterých technický dozor
investora (TDI) pořizoval fotodokumentaci, která prokazuje, že zhotovitel stavby použil
předepsané materiály, zejména tepelný izolant z minerální vaty o předepsané tloušťce. Na
tomto místě je také dobré zmínit, že stavba zateplení byla realizována z prostředků operačního
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programu životního prostředí (OPŽP), provozovaným Státním fondem životního prostředí
(SFŽP) a tak i ze strany SFŽP byla celkem 3 krát provedena kontrola dodržování schválené
projektové dokumentace přímo na stavbě spojená s měřením tlouštěk tepelného izolantu. Pro
posouzení kvality provedení ETICS a vyloučení nadměrné kondenzace vodních par vlivem
tepelných mostů nebo jinak nekvalitního provedení ETICS bylo provedeno poměrně rozsáhlé
a podrobné snímkování pomocí infračervené termografie. Pro měření byla použita kamera
FLIR e60 Wi-Fi, měření bylo provedeno v prosinci 2013, ráno, v rozmezí 6.00 – 7.00 hod.,
kdy se teplota vzduchu pohybovala okolo -1.0 °C. Byl tedy zajištěn teplotní gradient min. 20
K, který je pro průkazné měření nezbytný. Dále bylo provedeno srovnávací měření na jižní,
nenapadené fasádě. V 7.00 hodin bylo měření ukončeno.
Obrázky č. 4 a 5 ukazují část pořízených termografů, které dokazují, že zateplení bylo
provedeno velmi kvalitně, bez tepelných mostů a podle schválené projektové dokumentace.

Obr.4 – Detail u oken
Fig.4 – Detail arrounding windows
Minimální a maximální hodnoty teplot posuzovaných teplotních polí jsou téměř totožné, resp.
pohybují se v intervalu -0,6 až 0,2°C, což je výborný výsledek, který neukazuje na nadměrnou
kondenzaci ve svrchní vrstvě ETICS. Velice podobné hodnoty byly naměřeny i na referenční
jižní fasádě, která není napadena řasami a plísněmi jak ukazuje obr. č. 6.
Nebyla tedy potvrzena hypotéza o nekvalitně provedeném zateplení ze strany stavebního
podnikatele, stejně tak se neprokázalo, že by samotný návrh ETICS byl chybný tj. v rozporu
s ČSN.
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Obr.5 – IČ Pohled na fasádu
Fig.5 – IR view to facade

Obr.6 – IČ Pohled na refenrenční fasádu
Fig.6 – IR view to reference facade
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3.4

Zhodnocení okolí stavby

Na rozdíl od výpočetních metod nebo přímého měření pomocí infračervené termografie je
zhodnocení okolí stavby poměrně subjektivní záležitostí. Jak již bylo řečeno, zdrojem spor
plísní a zárodků řas je většinou vegetace v blízkosti stavby a proto je nutné brát v úvahu i
jakékoliv stromořadí, keře apod. Na obrázku č. 7 je satelitní snímek okolí školy, kde je
červeně znázorněn obvod posuzované stavby. V blízkém okolí stavby se vyskytuje vzrostlé
stromořadí, především na západ od stavby a přímo před posuzovanou fasádou jsou situovány
celkem 3 stromy, které výškou přesahují stavbu.
Je vysoce pravděpodobné, že popsaná vegetace se podílí na zanesení fasád sporami plísní a
řas vysokou měrou.

Obr.7 – Situace stavby
Fig.7 – Site plan
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4

ZÁVĚR

V našem konkrétním případě došlo k biotickému napadení fasády objektu přesto, že byly
splněny požadavky českých norem a zákonných úprav. Návrh provedený projektantem byl
v pořádku po stránce požadovaného součinitele prostupu tepla U [W/(m2.K)] a také po stránce
maximálního povoleného množství zkondenzované vody Mc [kg/(m2.a)]. Měření pomocí
infračervené termografie prokázalo, že zateplení bylo provedeno kvalitně, a že k nadměrné
kondenzaci nedochází. Vlhkost, která způsobila růst plísní a řas byla vnesena na fasádu díky
klimatickým podmínkám. Vzhledem k severní orientaci napadených fasád a zastínění stromy
nemohlo docházet k efektivnímu odvodu vlhkosti popř. vysušování. Zároveň se blízká
vegetace, mnohdy téměř v přímém kontaktu s fasádou postarala o zdroj spor plísní a zárodků
řas.
V tomto případě tedy nelze ukázat na viníka, který by příčiny vedoucí k výskytu nadměrné
vlhkosti zavinil. Další otázkou samozřejmě zůstává jestli mohou mít chybný návrh nebo
špatné provedení na stavbě za následek biotické napadení v tomto rozsahu pokud by nebyl
zdroj plísní a řas. Jsou známy stavby zejména s podhorských oblastí, které jsou bioticky
napadeny do 3 let od dokončení zateplení. Osobně se domnívám, že biotickému napadení
nelze téměř zabránit návrhem ani provedením stavby, lze jen snížit pravděpodobnost, že
k němu dojde.

5
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ZAJÍMAVÉ VÝSLEDKY VAV ČINNOSTI ÚSI V OBLASTI ANALÝZY
SILNIČNÍCH NEHOD
INTERESTING RESULTS OF THE R&D ACTIVITIES OF IFE IN THE ROAD
ACCIDENT ANALYSIS
Albert Bradáč27, Marek Semela28, Jan Schejbal29, Arnošt Kuře30, Martin Bilík31,
Michal Belák32, Jakub Motl33, Jan Škoda34, Stanislav Sumec35
ABSTRAKT:
Příspěvek obsahuje shrnutí některých zajímavých výsledků projektů ÚSI, či semestrálních
prací studentů ÚSI
ABSTRACT:
The paper contains a summary of some interesting results of IFE projects or semester work
IFE students
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1

ÚVOD

Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně se prakticky po celou dobu
své více než 40leté existence zabývá mj. novými možnostmi analýzy silničních nehod a
získáváním vstupních dat pro tuto analýzu. V následujícím příspěvku tedy bude představeno
několik výsledků případně rozpracovaných projektů ÚSI s tím, že podrobnější výsledky jsou
k dispozici na pracovišti ústavu.
Všechny zde představené projekty a výsledky souvisí s vnímáním člověka, přitom právě
lidský faktor je příčinou více než 90 % všech silničních dopravních nehod. Z hlediska
následků dopravních nehod na zdraví, jsou na tom nejhůře chodci a mezi zabitými chodci pak
více než 60 % tvoří ti, kteří byli zabiti při nočních dopravních nehodách. Proto je na oblast
nočních dopravních nehod s chodci kladen důraz jak z hlediska jejich prevence (priorita
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PČR), tak i z hlediska výzkumu pro potřeby analýzy těchto nehod. V následujícím článku
proto budou představeny projekty, které s touto problematikou úzce souvisí a které postupně
navazují na VaV činnost ÚSI, která již byla v národním i mezinárodním měřítku
prezentována. Po zjišťování první optické reakce na chodce v noci s pomocí eyetrackeru, tedy
zařízení na sledování úhlu pohledu řidiče, které probíhalo v letech 2009 a 2010 – viz např. [1]
následovaly další projekty:


zjišťování světelných vlastností reflexních a oděvních materiálů;



doba a frekvence pohledu řidiče do zrcátka při běžné jízdě;



vývoj vlastního eyetrackeru s rozšířenými možnostmi sběru dat.

V dalším tedy budou představeny dílčí výsledky právě těchto projektů.

2

VLASTNOSTI REFLEXNÍCH PRVKŮ A ODĚVNÍCH MATERIÁLŮ
Úvod

2.1

Vlastnosti různých materiálů byly zkoumány zejména za účelem zjištění jejich viditelnosti
v noci, při osvětlení vozidlovými světlomety. Měření organizovali a prováděli studenti
doktorského studijního programu Soudní inženýrství v rámci projektu specifického výzkumu
na ÚSI v úzké spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií.
Cíle projektu

2.2

Hlavním cílem projektu bylo kvantifikovat viditelnost běžných oděvních materiálů a
vybraných reflexních prvků při jejich použití v noci a osvětlení pouze halogenovými či
xenonovými světly osobního motorového vozidla. Pro splnění tohoto cíle bylo (a bude) nutné
provést následující kroky:



2.3

provést sérii laboratorních měření odrazivosti pro rozsáhlý vzorek materiálů;
provést měření v exteriéru s vozidly a zjistit viditelnost vybraných materiálů;
najít závislost mezi výsledky laboratorních a exteriérových zkoušek;
Měření

2.3.1 Laboratorní zkoušky
Měření odrazivosti v laboratoři proběhlo bna podzim roku 2012 a dílčí výsledky již byly
publikovány na konferenci ExFoS 2013. Stručně lze shrnout, že bylo zkoušeno více než 100
vzorků (oděvní materiály věnované firmou Klimatex, reflexní prvky od společnosti BESIP a
další materiály, pořízené v rámci projektu) a odrazivost byla měřena pomocí spektrofotometru
Konica Minolta CM-3600d. Přístroj měřil procentuální odrazivost v celém viditelném spektru
s krokováním vlnové délky po 10 nm. Podrobněji např. v [2].
2.3.2 Měření v exteriéru
Pro měření v exteriéru byly na základě laboratorních zkoušek vybrány některé reflexní prvky,
dále textilní materiál v šesti základních barvách a dále několik bezpečnostních vest. Měření
probíhalo na odlehlém parkovišti bez parazitního světla (světelného smogu) a byla použita
dvě vozidla: Škoda Octavia II s halogenovými světly a VW Tiguan s xenonovými výbojkami.
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Obr. 1 – Parkoviště u Rokle – Brněnská přehrada.
Fig. 1 – Parking near the „Rokleat“ - Brno Dam.
Pro účely měření byly vytvořeny figuríny z dřevotřísky, na které byly jednotlivé materiály
aplikovány.

Obr. 2 – Dětská a dospělá figurina z dřevotřísky.
Fig. 2 – Hardboard dummies – adult and child.
Měřen byl jas, a to zařízenéím LUMIDISP (www.lumidisp.eu), které měří jas v každém
pixelu digitální fotografie. Výsledkem je tzv. jasová mapa, kde je formou barevné škály
vyjádřena hodnota jasu každého bodu. Vzdálenost mezi přední částí vozidel a figurínami byla
stanovena na 80 m, což je přibližná vzdálenost pro bezpečné zastavení z rychlosti 90 km/h
(upomalení 6,0 m/s2 a reakční doba řidiče 1,0 sekundy).Jinými slovy – co je vidět na
vzdálenost 80 m při tlumených světlech, neměl by řidič přejet.
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Obr. 3 – Ukázka jasové mapy.
Fig. 3 – Luminance map sample.
Měřením bylo zjištěno, že ze základních barev jsou na vzdálenost 80 m při použití tlumených
světel viditelné pouze bílá a žlutá, a to ještě velmi omezeně. Oproti tomu velmi dobře dopadly
všechny testované reflexní prvky a většina bezpečnostních vest. Velmi zajímavým výsledkem
je pak viditelnost vest, které byly pro účely měření zakoupeny ve vietnamské tržnici.
Z celkem 3 takto pořízených vest vykazovaly dvě prakticky nulovou odrazivost reflexníxh
aplikací a jedna jen o něco málo vyšší (na obrázku druhá zprava – obr. 4,5).

Obr. 4 – Viditelnost bezpečnostních vest – vlevo dálková světla, vpravo tlumená – z 80 m.
Fig. 4 – Visibility of safety vests – highbeam on the left, low beam on the right – from 80 m.
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Obr. 5 – Viditelnost bezpečnostních vest – vlevo dálková světla, vpravo tlumená – detail.
Fig. 5 – Visibility of safety vests – highbeam on the left, low beam on the right – detail.
V souvislosti s výsledky provedených měření byl rovněž zjišťován případný vliv reflexního
prvku na viditelnost ležící osoby na vozovce v případě konkrétní dopravní nehody. Nejprve
byl proveden standardní vyšetřovací pokus, kdy byla zjištěna vzdálenost, na kterou lze již
ležící postavu rozpoznat, v rozmezí 30 až 35 m.

Obr. 6 – Viditelnost ležící postavy ze vzdálenosti cca 32 metrů.
Fig. 6 – Visibility of lying body from the distance of 32 m.
Následně bylo provedeno porovnání viditelnosti ležící postavy ze vzdálenosti 60 m (počátek
staniční při vyšetřovacím pokusu, dále zatáčka) s původní postavou a s postavou doplněnou
na ruce a noze blíže k vozidlu reflexním páskem. Z tohoto porovnání jednoznačně vyplynulo,
že i jednoduchý reflexní pásek by již na vzdálenost nejméně 60 m (nehoda se stala v obci)
umožnil řidiči spatřit objekt na vozovce.

117

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

Obr. 6 – Porovnání viditelnosti figuriny bez reflexních pásků a s nimi.
Fig. 6 – Comparation of visibility of dummy without reflective strips and with them.
2.4

Cíle do budoucna

V budoucnu bude analyzován vztah mezi laboratorně naměřenou odrazivostí a jasem
v reálném prostředí. Nalezení takové závislosti by umožnilo do budoucna měřit pouze
laboratorně, což je časově, personálně a tedy i finančně méně náročné, než organizace
vyšetřovacího pokusu.

3
3.1

FREKVENCE A DOBA POHLEDU ŘIDIČE DO ZPĚTNÉHO
ZCÁTKA
Úvod

Pohled do zrcátka předchází většině manévrů, které řidiči na vozovce běžně provádějí, jako
např. předjíždění, odbočování či změna jízdního pruhu. Při analýze předstřetového pohybu je
pak třeba dobu takového pohledu zařadit mezi operace, které před započetím manévru řidič
provádí a stanovit tak např. okamžik, od kterého lze uvažovat možnosti odvrácení střetu.
Proto byla na ÚSI vyhodnocena série měření abyly stanoveny první výsledky zahrnující
obvyklou dobu pohledu do jednotlivých zpětných zrcátek a průměrnou frekvenci pohledu do
zrcátek i během jízdy, tj. bez ohledu na to, zda pohled předchází nějakému manévru.
3.2

Měření a vyhodnocení

Vlastní měření byla prováděna v souvislosti s projektem přeshraniční spolupráce, jehož
výsledky již byly několikrát publikovány (např. [1], [3]). Jednalo se o 8 jízd o délce á cca 30
km, kdy byl pořizován záznam eyetrackerem a následně byl vyhodnocován směr pohledu
řidiče snímek po snímku. Z těchto záznamů byly tedy vyhodnoceny i doby pohledu do zrcátek
a jejich četnost. Tedy pro jednotlivá zrcátka (levé, střední, pravé) byl vyhodnocen počet
snímků, na kterých je pohled na tato zrcátka zaměřen a z tohoto je pak stanovena doba
pohledu (jeden snímek = 0,04 s). Současně je stanoven počet pohledů do jednotlivých zrcátek
za hodinu jízdy. prozatím bylo vyhodnoceno 5 jízd.
3.3

Výsledky

Prozatímní výsledky lze shrnout do následující tabulky. Je třeba připomenout, že se jedná
pouze o výsledky měření v noci.

118

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

Tab. 1 – Doba a frekvence pohledu do jednotlivých zrcátek.
Tab. 1 – Duration time and the frequencyof view to each mirror.
Zrcátko

Levé

Střední

Pravé

Počet vyhodnocených situací

111

165

21

Průměrná doba pohledu (s)

0,47

0,45

0,46

Průměrná frekvence (hod-1)

34,0

50,6

6,44

Jak je vidět, nejčastěji používali testovaní řidiči vnitřní zrcátko vozidla a průměrná doba
pohledu do každého zrcátka je přibližně stejná. Jednotlivé hodnoty se pak pohybovaly od cca
jedné desetiny až po hodnoty přes jednu sekundu.
3.4

Cíle v budoucnu

Protože na ÚSI je právě zahajován projekt TAČR, který bude dále zkoumat vnímání řidiče
v noci, bude provedena řada dalších měření, ze kterých bude možné vyhodnotit mj. i pohledy
do zrcátka. Bude tedy statisticky významnější vzorek. Dále již ÚSI disponuje vlastním
eyetrackerem, který umožní provést další měření, a to nejen v noci.

4

VÝVOJ NOVÉHO EYETRACKERU

Na ÚSI je již cca rok vyvíjen vlastní eyetracker, který by eliminoval nedostatky, se kterými
jsme se potýkali u předchozích měření se zařízením Viewpoint system. Zmíněné zařízení
zaznamenávalo polohu vozidla s pomocí standardního GPS snímače, tedy s absolutní
přesností v řádu desítek metrů a frekvencí 1 Hz. Relativní chyba mezi jednotlivými záznamy
sice umožňuje určit průměrnou rychlost cca korektně, ale v případě, kdy mezi jednotlivými
záznamy dojde k zásadní změně rychlost, je vyhodnocení přinejmenším nepřesné. Eyetracker
vyvinutý na ÚSI nejen že disponuje lepšími kamerami (frekvence až 60 fps a full HD
rozlišení), ale SW umí rovněž s pomocí jednoduchého Bluetooth OBD modulu komunikovat
s vozidlem a umožňuje tak ukládání podstatných dat přímo z řídící jednotky vozidla. Jedná se
tedy především o aktuální rychlost vozidla, ale také informace o poloze ovládacích prvků
apod. (značně závislé na konkrétním výrobci a modelu vozidla). V době zpracování článku
však bohužel není k dispozici ukázka měření s tímto zařízením.

5

ZÁVĚR

Příspěvek měl ukázat výsledky VaV činnosti ÚSI v oblasti analýzy silničních nehod. Jak je
patrné, hlavní doraz je kladen na lidský faktor, zejména pak na vnímání řidiče. O dalších
výsledcích bude ÚSI průběžně referovat na dalších národních i mezinárodních konferencích a
samozřejmě také v periodikách.
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MĚŘENÍ DOHLEDNOSTI S VYUŽITÍM SYSTÉMU LMK
VISIBILITY MEASUREMENTS USING LMK SYSTEM
Piotr Ciępka36, Adam Reza37, Jan Unarski38, Wojciech Wach39
ABSTRAKT:
Na základě měření jasu neosvětlených překážek a jasu pozadí, která byla provedena s
využitím nového systému LMK byly vypočteny rozdíly jasu, které jsou potřebné pro
zpozorování objektu za jízdy. Získané výsledky byly porovnány s výsledky jiných empirických
zkoumání. Byla navržena metoda měření viditelnosti za využití systému LMK s použitím
víceparametrového výpočtového programu, který vypracovali autoři tohoto pojednání.
Program dovoluje určit vzdálenost, ze které bylo možno pozorovat překážku. Byla
konstatována mimořádná užitečnost prezentovaného systému při řešení okolností nehody, ke
které došlo ve složitých atmosférických podmínkách.
ABSTRACT:
Based on the night measurements of unlit obstacles and background using the new LMK
system, the authors calculated visibility parameters, i.e. luminance threshold difference
necessary for recognise object during driving. The results of measurements were compared
with other empirical investigations. A visibility studies procedure has been proposed, using
the LMK system and a computer program, developed by the authors, for multi-parameter
calculation of expected obstacle discernment distance. The procedure has been found
particularly useful in complex road situations and atmospheric conditions.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Nehody v noci, jas, intenzita osvětlení, viditelnost, systém LMK.
KEYWORDS:
Accident at night, luminance, illuminance, visibility, LMK System.

1

ÚVOD

Zjištění vzdálenosti, ze které může a musí řidič pozorovat překážku za podmínek omezené
viditelnosti je zásadním elementem při rekonstrukci dopravních nehod. V různých zemích
existuje ve znalecké praxi řada systémů, které mají zajistit objektivní zjištění této vzdálenosti.
Nejstarší výzkumy vycházely ze zjištění rozdílu jasů pozorovaného objektu a jeho pozadí [1],
jiné vycházely z definice kontrastu [2] a na vzorku osob zkoumaly tzv. prahový kontrast
potřebný pro zpozorování objektu na konkrétním pozadí. Další práce prezentovaly dále
rozvinutou teorii, kdy byly zahrnuty i další faktory, jako například stáří pozorovatele [1], [3] a
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[4]. Bylo zjištěno, že velikost prahového kontrastu závisí i na tom, zda byl řidič předem
upozorněn na překážku a na tom, jak dlouho byla překážka pozorována. V praktickém
provozu byl okamžik zpozorování překážky (tj. krátce za vzdáleností pro zpozorování zjištěné
v laboratorních podmínkách) je obvykle krátkodobý pohled, který je obvykle označován jako
detekce. Obvykle to trvá přibližně 0,2 s. Takový průběh pozorování je výrazně odlišný od
způsobu, jakým je prováděn laboratorní pokus, což platí ještě výrazněji pro znalecký pokus
provedený za účasti stran. V důsledku toho bylo třeba do rozvah zavádět různé praktické
korekční součinitele, které byly soustředěny do tzv. praktického součinitele (německy –
Praxisfaktor).
Čistě empirický postup vycházel z popisů výsledků zkoušek vyhodnocených statistickými
postupy. Takové zkoušky byly provedeny za účasti většího počtu osob. Ve znalecké praxi
bylo možno jako nejmenší vzdálenost zpozorování překážky brát takovou hodnotu, která
zahrnuje dostatečně velký podíl (např. 90 až 95 %) zkoumané populace [7]. Při těchto
výzkumech byl zjištěn značný rozptyl výsledků, který byl vyvolán mimo jiné náhodnými
změnami náklonu karosérie, které vyústily do chvilkových změn dosvitové vzdálenosti
v prostoru před vozem. Velký rozptyl měl negativní vliv na soudní řízení, neboť dodával dvě
navzájem se vylučující odpovědi na otázku možnosti zpozorování.
Zavedení pokročilých technologií, které dovolují zjišťování bodů, na které hledí zkoušená
osoba (okulografie) dovolilo zjistit skutečnou dynamiku pozorovacího procesu [8].
Všechny tyto teorie vyžadovaly změření jasu, což je obtížně měřitelná veličina. Důvodem je
požadovaná citlivost měřícího zařízení a malá měřící plocha na překážce. Proto také trvalo tak
dlouho hledání metodik, které by umožnily zjednodušení měření tím, že jas je zaměněn
intenzitou osvětlení a volí se jisté zprůměrování barvy předmětu a typu světlometů na vozidle
[9]. Teprve nejnovější výsledky v technice čidel a mikroprocesorů daly šance na zjednodušení
měřících postupů. Současně se výrazně zvětšila přesnost těchto měření a to nám dovolilo
navrhnout metodu, která umožní výpočet parametrů pozorovatelnosti a dohledové
vzdálenosti. Mnoholeté sledování literatury nám dovolilo mít jisté pochybnosti
k publikovaným rovnicím, které byly mnohdy nepřesně citovány v navazujících pojednáních.
Současně byly takové rovnice těžko ověřitelné v důsledku jejich empirického charakteru.

2

SYSTÉM LMK

Firma TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH se již mnoho let věnuje výrobě zařízení a tvorbě
programů, které jsou určeny pro měření parametrů světla a zjišťování jeho barvy. Pro terénní
práci firma připravila mobilní měřící systém měření jasu LMK Mobile Advanced , který
pracuje na základě fotoaparátu Canon 550 D, který je osazen světelně vysocecitlivou matricí
CMOS APS-C. Systém je osazen objektivem Canon s ohniskovou vzdáleností 70 až 200 mm,
který dovoluje měřit objekty vzdálené 100 a více metrů. To je důležité, protože právě v takové
vzdálenosti před vozem se objevují například úzká kola jízdního kola, jejichž jas nelze měřit
pomocí přístrojů pro bodové měření, jakými je například Minolta LS 110. Systém je firmou
TechnoTeam kalibrován a certifikován. Jeho integrální částí je program LMK LabSoft, který
slouží k měření jasu a výpočtu kontrastu v těch místech snímku, která jsou pro zkoumání
zajímavá. A současně umožňuje zprůměrování výsledků. Program také dovoluje určit
parametry oslnění.
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Při výzkumu byl využit také přístroj pro měření osvětlení (illuminace) firmy EXTECH
Instruments model EA31.

3

CÍLE A PRŮBĚH VÝZKUMU

Cílem práce bylo navržení relativně snadno použitelné metody pro výpočet dohledové
vzdálenosti pro pozorování překážek, která by mohla být široko využívána při praktické
rekonstrukci dopravních nehod. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, bylo nutno provést sérii
výzkum, které jsou popsány dále.
Byla předpokládána nutnost měření s využitím vybraných barev překážek či jejich kombinaci
při různých meteorologických podmínkách (suchá – mokrá – zasněžená vozovka). Návazně
byly vypočteny vzdálenosti možného pozorování překážek s využitím postupů, které uvádějí
Berek [1], Adrian [1] a Carraro [4]. Výsledky výpočtů byly porovnány se subjektivním
vnímáním a s výsledky předchozích empirických měření [8],[9], [10] a [11].
Předpokladem bylo, že sledovanou překážkou bude chodec, pohybující se v nevelkém
odstupu od pravého okraje vozovky ve směru jízdy automobilu. Nohy chodce jsou překážkou
širokou cca 0,25 m. Dále byl připraven dvojdílný oděv (kalhoty a blůza) v pěti různých
barvách (přesněji v pěti odstínech šedi) od bílé (1) po černou (6) a dále oděv ušitý z černého
sametu (barva (6)), který maximálně pohlcoval světlo. Byl změřen součinitel odrazu světla ρ
pro jednotlivé barvy a výsledky měření jsou prezentovány v první tabulce.
Tab. 1 –Barvy oděvu a jejich součinitele odrazu světla ρ.
Tab. 1 – Colours of clothing and their reflection coefficients ρ.
Barva

1

2

3

4

5

6

ρ

0,44

0,22

0,12

0,095

0,05

0,04

Jako místo měření byla vybrána silnice s přímou vozovkou o šířce 5 m, bez krajnic, protože
na takovýchto silnicích je možno potkat chodce, kteří jdou u okraje vozovky. Silnice byla v
zalesněném území a to z důvodu co největší redukce vlivu jiných světlených zdrojů. Byly
vybrány následující stavy povrchu vozovky: suchý, mokrý a zasněžený, které reprezentují
různé úrovně součinitelů odrazu světla.
Zdrojem světla byly světlomety osobního automobilu Renault Laguna, které byly předpisově
seřízeny. Světlomety jsou elipsoidní, s výstupními čočkami. Fotografování bylo provedeno
dle metodiky systému LMK, snímky byly provedeny fotoaparátem, který byl umístěn tam, kde
jsou oči řidiče. Každá překážka byla fotografována ze vzdáleností, které byly měněny s
krokem 10 m v odstupu 120 až 10 m před automobilem. Každá fotografie měla úplnou sadu
měřících informací a později byla zpracována pomocí programu LMK LabSoft, který
dovoloval automatické vyznačení polí s různou úrovní jasu. To je patrno z následujícího
obrázku číslo 1.
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Obr. 1 – Měření v programuLMK LabSoft (barva oděvu 4, vzdálenost 40m).
Fig. 1 – Measurement in LMK LabSoft (colour of clothing 4, distance 40 m).

Měření bylo provedeno pro následující kombinace barev:
 kalhoty barvy 5 + blůza barvy 1,
 kalhoty barvy 5 + blůza barvy 5, boty barvy 1
 kalhoty barvy 5 + čepice barvy 1,
 kalhoty barvy 5 + blůza barvy + barevná stupnice.
Výsledky jsou společně se vzdálenostmi pozorovatelnosti pro praktické součinitele C=5 a
C=10 prezentovány v 2. tabulce.
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Tab. 2 – Společné výsledky a vzdálenosti pozorovatelnosti při suchém povrchu.
Tab. 2 – Results collection and distance of sighting for dry roads.
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METODY HODNOCENÍ VIDITELNOSTI

4
4.1

Grafický postup pomocí křivek Bereka (DIN 5037)

Berekovy křivky jsou obvykle kresleny v logaritmické soustavě souřadnic a zobrazují rozdíl
jasů objektu a jeho pozadí potřebný v závislosti na úhlovém rozpěru objektu [‘] (úhlové
minuty). Křivky dovolují grafické zjištění dohledové vzdálenosti.
Uvažovány jsou dvě velikosti praktického součinitele: 5 a 10. Úhlový rozměr neměnného
objektu je přímo přepočítatelný na vzdálenost objektu. Údaje u horní strany diagramu jsou
přímo vzdálenosti v metrech. V druhém obrázku je pak předveden způsob pro zjištění dohledu
na chodce, který je oblečen v oděvu s barvou 4 a nachází se na suché vozovce. Hodnoty jasů
objektu a jeho pozadí byly určeny pomocí programu LMK LabSoft.

Obr. 2 –Určení dohledu na chodce v oděvu barvy číslo 4 na suché vozovce (44–52 m).
Fig. 2 – Determination of distance of sighting a pedestrian wearing clothes in colour 4
on a dry road (44–52 m).
Pro shodný objekt (barvy 4) je vzdálenost zpozorování při zasněžené vozovce vykreslena v 3.
obrázku. Porovnáním vzdáleností zpozorování při různých podmínkách plyne, že zpozorování
na zasněžené vozovce proběhne z poněkud menší vzdálenosti, než při suché vozovce. Tento
paradox je možno vysvětlit tím, že v případech, kdy je zvětšený jas pozadí, se zužují zorničky
pozorovatele, což je vyvoláno větším součinitelem odrazu světla od sněhu. Tak se snižuje
množství světla odraženého od překážky, které pronikne do oka.
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Obr. 3 –Dohledové vzdálenosti na chodce oblečeného do oděvu barvy 4 na silnici pokryté
sněhem (34–49 m).
Fig. 3 – Determination of distance of sighting a pedestrian wearing clothes in colour 4
on a snow covered road (34–49 m).
4.2

Výpočtové modely dle Adriana a Carraro

V Institutu Ekspertyz Sądowych v Krakově byl vypracován výpočtový program s pracovním
názvem Marlo, který dovoluje určit vzdálenost zpozorování překážky pomocí dvou metod,
které jsou označeny jako „Model 1” a „Model 2”. Jsou založeny na teoretických a
empirických poznatcích, které publikovali Adrian [1] a Carraro [2]. Protože vstupní hodnoty
jsou u obou metod blízké, byla provedena jistá zobecnění, například zavedením tabulky
společných vstupních hodnot, která je v obrázku 4.

Obr. 4 –Tabulka vstupních hodnot programu Marlo.
Fig. 4 – Table for introducing data in Marlo software.
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Legenda
1

Vzdálenost pozorovatele od objektu

d [m]

2

Šířka objektu (bude přepočtena na úhlový rozměr)

w [m]

3

Jas objektu

Lo [cd/m2]

4

Jas pozadí

Lt [cd/m2]

5

Vzdálenost pozorovatele od zdroje oslnění

x [m]

6

Příčná vzdálenost zdroje oslnění od směru pohledu

y [m]

7

Intenzita oslnění oka řidiče

E [lx]

V obou případech se dle Bereka [1] předpokládá, že prahová hodnota rozdílu jasů potřebného
pro zpozorování překážky je dána rovnicí (1):
2

√𝛷
Δ𝐿𝑝 = 𝑓 ∙ (
+ √𝐿) ,
𝛼

(1)

Kde:
Ф
L
f
α

–
–
–
–

funkce světeleného toku charakteristická pro děj podle Ricco,
zákon funkce jasu dle Webera,
součinitel (tj. konstanta obsahující dále uvedené součinitele s obvyklým označením),
úhlový rozměr překážky v ['] (úhlových minutách).

Pomocné funkce
a √𝐿, které se vyskytují v rovnici (1) jsou pro tři rozpětí předpokládané
v [1] dány empirickými vztahy, jako funkce jasu pozadí Lb [cd/m2]. Podmínky, za kterých je
překážka pozorována, zachycuje součinitel f. Způsob jeho výpočtu je základním rozdílem
mezi modely 1 a 2.
4.2.1 Model 1 – Adrian
Pro případ, že nedochází k oslnění, předpokládáme:
𝐿𝑏 = 𝐿𝑡 .

(2)

𝑓 = 2,6 ∙ 𝑓1 ,

(3)

Součinitel f je dán rovnicí:
přičemž tam uvedený součinitel f1, je roven:
𝑓1 = 𝐹𝑡 ∙ 𝐹𝐶𝑃 ∙ 𝐴𝐹

(4)

To umožňuje zachytit vliv délky doby pozorování (zachyceného hodnotou Ft), záporný
kontrast (FCP) a stáří pozorovatele (AF).
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Vliv trvání doby pozorování
V podmínkách silniční dopravy lze uvažovat dobu pozorování rovnou t = 0,2 s. Pro hodnoty
dob t > 2 s nemá doba pozorování praktický vliv na hodnotu Ft, a tedy nemá vliv ani na
prahovou hodnotu rozdílu jasů ΔLp.
Vliv záporného kontrastu
Aby byl zachycen rozdíl prahových hodnot rozdílu jasů ΔLp pro případy kladného a
záporného kontrastu je zaveden tzv. součinitel polarizace kontrastu FCP. V případech
kladného kontrastu, tj. Lo > Lb, je součinitel FCP = 1. V opačném případě platí hodnoty
součinitele zjištěné pokusně v závislosti a jasu pozadí Lb a úhlového rozměru překážky α.
Vliv stáří pozorovatele
Součinitel vlivu stáří pozorovatele je volen pro tři věkové kategorie: do 23 let; pro rozpětí 23
až 64 let a konečně nad 64 let.
Vliv oslnění
Oslnění pozorovatele vnějším zdrojem světla je popisováno pomocí tzv. jasu oslnění.
𝑛

𝐿𝑠𝑒𝑞 = 𝑘𝐴 ∙ ∑
𝑖=1

𝐸𝑗
[cd/m2 ]
𝜃𝑗2

(5)

Kde:
j – pořadové číslo zdroje oslnění,
kA – součinitel stáří pozorovatele (definovaný jinou rovnicí než AF) a platný pro věk od 25
do 80 let,
θ – úhel směru na zdroj oslnění měřený od směru fixace oka v [°], který má být v rozmezí
1,5 < θ < 30.
Ve shodě s [1] je oslnění možno dostatečně zachytit ve všech výšeuvedených rovnicích tak,
že se použije jas pozadí navýšený o jas oslnění
𝐿𝑏 = 𝐿𝑡 + 𝐿𝑠𝑒𝑞 [cd/m2 ]

(6)

Protože v tomto případě existují velké rozdíly mezi výsledky výpočtů provedených
metodikou Adriana a Carraro, je zřejmé, že problematika oslnění si vyžaduje provedení
dalších analýz.
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4.2.2 Model 2 – Carraro
Bez ohledu na oslnění nebo, pokud k oslnění nedošlo, předpokládáme:
𝐿𝑏 = 𝐿𝑡 .

(7)

𝑓 = 𝑇𝐼 ∙ 𝐾 ∙ 𝐶 ,

(8)

Součinitel f je definován rovnicí
Kde:
K – součinitel pravděpoodobnosti zpozorování. K = 3,1 zaručuje přibližně 100%
pravděpodobnost zpozorování (tato hodnota je převzata v programu),
C – praktický součinitel, který dle některých autorů má velikost v intervalu 4 až 10; jiní
interval zužují na 3 až 10; v laboratorních podmínkách C = 0; Carraro doporučuje pro
nečekanou překážku C = 10; výpočty v programu prokazují, že pokud mají být
výsledky pro Model 1 a Model 2 přibližně shodné, hodnota C má být kolem 3
TI – nárůst prahu jasu při oslnění – viz dále.

Vliv oslnění
Vliv oslnění je zachycen pouze součinitelem TI, který zvětšuje hodnotu prahu jasu potřebného
k zpozorování překážky ΔLp. Pokud je oslnění vyloučeno, pak je T1 = 1, při oslnění je T1 > 1.
Pak je oslnění závislé na jasu oslnění Lseq sa středním jasu prostoru, který se nachází v kuželu
kuželu s úhlem pozorování o velikosti ±30°vztaženému k směru pohledu. Předpokládá se:
LUB w [cd/m2] a LUB = Lb.
Zjištění dohledové vzdálenosti
Vzdálenost, na kterou může být pozorována překážka je dána porovnáním prahového rozdílu
jasu ΔLp se skutečnou hodnotou ΔL.
Δ𝐿𝑝 ≥ Δ𝐿 ⟹ překážka není vidět,
Δ𝐿𝑝 < Δ𝐿 ⟹ překážka je viditelná,

(9)

Přičemž:
Δ𝐿 = |𝐿𝑜 − 𝐿𝑏 |.

(10)

Pokud je provedena série měření týkající se objektu, který se postupně pohybuje (viz 2.
tabulka), nejlépe lze výšeuvedenou podmínku zjistit tzv. křivkou viditelnosti.
𝑘𝑤 = Δ𝐿𝑖 − Δ𝐿𝑝𝑖

(11)

Kde: i – číslo měření.
Z toho nejjednodušší odpověď na položenou otázku:
𝑘𝑤 ≤ 0 ⟹ překážka není vidět,
𝑘𝑤 > 0 ⟹překážka je viditelná.
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4.3

Výsledky teoretických výpočtů

Jako příklad byly vypočteny hodnoty úrovně jasů překážky a pozadí a návazně byla určena
teoretická možnost zpozorování překážky, která měla barvu číslo 4. Vzdálenosti zpozorování
vypočtené dle Modelu 1 a Modelu 2 jsou 59 a 58 m. V obrázku 5a se tyto vzdálenosti
nacházejí v průsečíku křivky prahového rozdílu jasů ΔLp a křivky skutečného rozdílu jasů ΔL
(která byly vykreslena na základě měření provedených pro různé vzdálenosti překážky od
vozidla). Diagram v obrázku 5b je třeba chápat tak, že objekt je viditelný, pokud je splněna
podmínka kw > 0.
Obě vzdálenosti byly vypočteny pro pozorovatele ve věku 50 let a za použití praktického
součinitele C = 7.
Pokud porovnáme tři použité metody zjištění dohledové vzdálenosti můžeme konstatovat, že
nejmenší vzdálenost získáme při použití grafické metody, která vychází přímo z křivek, které
publikoval Berek (44 až 53 m). Výpočty provedené podle modelů Adriana a Carraro dávají
vzdálenost spatření v rozpětí 58 až 59 m. Když známe tyto hodnoty, můžeme je porovnat s
fotografickou dokumentací místa, kde byly provedeny zkoušky (barva 4, vzdálenost 60 – 50 a
40 m), které jsou prezentovány v 6. obrázku.
a)

b)

Obr. 5 –Zjištění vzdálenosti pozorovatelnosti překážky zjištěná porovnáním rozdílu jasů–
skutečné a prahové, jak je prezentován: a) přímé závislosti, b) křivky viditelnosti
Fig. 5 – Determination of visibility distance by comparing the differences between actual
and threshold luminance, represented by: a) luminance differences, b) visibility curves.
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60 m

50 m

40 m
Obr. 6 –Fotografie překážky barvy číslo 4 fotografované z odstupu 60, 50 a 40 m.
Fig. 6 – Photographs of an obstacle in colour 4 from the distance of 60 m, 50 m and 40 m.
Autoři předkládané práce, na základě vlastních zkušeností
v oblasti výzkumu
pozorovatelnosti překážek, předpokládají, že spolehlivější jsou výsledky zjištěné grafickým
postupem pomocí Berekových křivek. Pokud shrneme takto zjištěné vzdálenosti
pozorovatelnosti překážek, pak společné výsledky jsou takové, jaké uvádí tabulka číslo 3.
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Tab. 3 – Výsledky měření dohlednosti
Tab. 3 – Results of visibility measurements
Barva

1

2

3

4

5

6

0,44

0,22

0,12

0,095

0,05

0,04

77–69*)
m

68–63 m

58–52 m

55–48 m

53–46 m

42–33 m

Vozovka zasněžená

64–56 m

49–38 m

39–31 m

49–34 m

50–34 m

51–28 m

Vozovka mokrá

63–55 m

–

–

41–37 m

27–24 m

–

ρ
Vozovka suchá

Větší hodnoty v jednotlivých rubrikách odpovídající součiniteli C = 5, menší vzdálenosti
pak součiniteli C = 10. Je vhodné upozornit na skutečnost, že pro tři nejtmavší barvy jsou
vzdálenosti jejich zpozorování pro součinitel C = 5 větší, než objektu barvy číslo 3. To
dokazuje silný vliv zlepšení pozorovatelnosti na základě záporného kontrastu (tmavý oděv na
jasném pozadí)
*)

4.4

Vliv světel protijedoucího vozidla

Teorie oslnění světly protijedoucího vozidla, přestože je obsažena v programu, nebyla námi v
programu zkouškami ověřena. Protijedoucí vozidlo způsobuje, že se v blízkosti tváře
pozorovatele zvětšuje intenzita osvětlení, které proniká do jeho očí s tím, jak se protijedoucí
vozidlo blíží. Změna vzájemné vzdálenosti mezi pozorovatelem a protijedoucím vozidlem v
rozpětí 100 až 40 m způsobuje zvýšení intenzity osvětlení o 0,2 až 0,8 lx.
Vstupní výpočty prokazují, že vzdálenost zpozorování se pohybuje kolem 53 a 44 m – pro
Model 1 (Adrian) a Model 2 (Carraro). Lze odhadnout, že rozdíly budou v mezích 11 až 24
%, což je očekávaná hodnota, shodná s tím, co uvádí literatura.

5

DALŠÍ POSTŘEHY Z VÝZKUMU

V průběhu výzkumu bylo pozorováno, že chodec, který je oblečen v kombinaci barev: kalhoty
barva 5 (černá) a blůza v barvě 1 (bílá) byl pozorovatelný z přibližně stejné vzdálenosti, jako
chodec celý oblečený do oděvu barvy 3. Vysvětlením je jednak velký úhlový rozměre blůzy a
dále pak jejím menším osvětlením z důvodů větší výšky nad zemí. Dále chodec, který byl celý
oblečen černě (barva 5) a mající bílé boty, byl pozorovatelný ze vzdálenosti větší, než chodec
oblečený celý do oděvu barvy 1 (bílá). Vyplývá to ze skutečnosti, že bílé boty jsou na
povrchu vozovky, tedy v místech, do kterých směřuje pohled řidiče. Navíc nohy chodce se se
pohybují (tzv. bio-motion). Poslední postřeh se týká chodce, který je oblečen do oděvu barvy
5 (černá) a má nasazenu čepici barvy 1 (bílá). Bohužel taková čepice nemá významný vliv na
vzdálenost pozorování chodce, protože je malá a nachází se poměrně vysoko. Je tedy daleko
od paprsků světlometů a nachází se v pozorovatelem neočekávaném místě. Zvětšení
dohledové vzdálenosti činí nejvýše 15 až 25 %.
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Dále bylo zjištěno, že nehůře pozorovatelný je černý oděv. Černý oděv ušitý ze sametu je u
chodce, který je na suché vozovce lépe pozorovatelný, protože „velice černý” oděv vytváří
větší kontrast s povrchem vozovky, který je jasnější.
Výzkumy provedené na silnici pokryté sněhem prokázaly, že vzdálenost zpozorování tří
netmavších oděvů (barvy 4, 5 a 6) byly velice blízké a pro pozorovatele se takové objekty
objevily prakticky ve shodné poloze. Zdá se, že v tomto případě hraje roli větší oslnění řidiče
světlem odraženým od bílého sněhu. V takovýcho podmínkách je dobře pozorovatelný průběh
silnice před vozidlem.

6

SROVNÁNÍ S VÝSLEDKY JINÝCH VÝZKUMŮ

Vzdálenosti zpozorování překážky, které zjistil při svých dynamických výzkumech Kledus
[8], určil pro suchou vozovku činil hodnotami 29 až 41 m pro nejtmavší oblečení (barvy 5 a
6) . Pro méně tmavé oblečení v barvách 2 nebo 3 leží tato vzdálenost v rozpětí 47 až 61 m.
Námi změřené a vypočtené hodnoty jsou v dobrém souladu s údaji citovaného autora.
Podobný výzkum provedl v roce 1983 Olson [7], který využil větší, statisticky významný,
počet pozorovatelů. Pro světlomety evropského standardu se žárovkami H4 uvedl v práci [10]
diagram vzdáleností zpozorování pro chodce „tmavě oblečeného” (dark clothed) , který stál u
pravého okraje vozovky. Oděv ve skutečnosti odpovídal tmavě modrým džínovým kalhotám a
tmavému triku (obrázek 7).

Obr. 7 –Vzdálenost zpozorování chodce s rozdělením na procento populace, dle [10].
Fig. 7 – Visibility distance of a dark-clad pedestrian with percentage of population, after
[10].
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Vzdálenost zpozorování zjištěná při našich výzkumech je v souladu s hodnotami platnými pro
cca 50 až 70 % zkoumaných osob. Naše hodnoty vzdálenosti zpozorování v tomto případě
odpovídají praktickému součiniteli C = 5. Vzdálenost zpozorování pod 30 m vykazuje cca 10
% zkušebních osob (C ≥ 10).

7

SOUHRN

S ohledem na skutečnost, že praktická měření předkládaného typu jsou organizačně poměrně
náročná, protože závisejí na volbě vhodného místa pro měření, na počasí a možnostech
uzavření měrného úseku silnice pro silniční provoz, což ovlivňuje volbu doby provedení
měření, autoři upozorňují, že předkládané výsledky je třeba brát jako vstupní. Obecně je
možno konstatovat, že zjištěné výsledky jsou v dobrém souladu s výsledky jiných zkoumání.
To dovoluje dobrou prognózu na dokončení výzkumných prací a zavedení měřícího systému
LMK pro zjišťování rozpětí pozorovatelnosti překážky v komplikovaných případech
(například pokud se překážky objevují na silnici v místech, kde jsou různé jasy pozadí
(příkladně mokrá vozovka ve městě, kde se od ní odrážejí světla dalších vozidel, světla
veřejného osvětlení či světlené reklamy. Standardní případy, kdy se jedná například o chodce
a vozidlo bez dalších vlivů, dovolují využít tabulkové hodnoty nebo výsledky dosud
publikovaných měření.
Závěrem je třeba zdůraznit, že prezentované výsledky se týkají pozorovatelnosti překážek
osvětlených tlumenými světly a konkrétních povrchů vozovky, které byly použity při
zkoumání. Za jiných okolností budou výsledky měření provedených systémem LMK jiné a
tedy dohledové vzdálenosti se mohou lišit od vzdáleností uvedených v tomto pojednání.
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TUHOSTNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDNÍ ČÁSTI VOZIDLA
STIFFNESS CHARACTERISTIC OF FRONT PART OF THE VEHICLE
Tomáš Coufal40
ABSTRAKT:
Doposud byla v oboru soudního inženýrství využívána pro popis tuhosti přední části vozidla
pouze centrální tuhostní charakteristika, kterou bylo možné použít s dostatečnou přesností pro
čelní nárazy vozidla s plným překrytím. Pokud však vozidlo narazí pouze s částečným
překrytím má již centrální tuhostní charakteristika svá omezení v přesnosti výpočtu
deformační energie. Předmětný článek pojednává o tuhostech jednotlivých partií přední části
vozidla za účelem jejich využití ve znalecké praxi. Pro každou partii předmětného vozidla je
zpracována příslušná tuhostí charakteristika, s pomocí které lze vypočíst deformační energii
přesně pro konkrétní část vozidla, která je při čelním nárazu poškozena.
ABSTRACT:
So far, in the field of forensic engineering was used to describe the stiffness of the front part
of the vehicle only central stiffness characteristic that can be used with sufficient accuracy for
frontal crash with a full overlap. However, if the vehicle crashes with only partial overlap so
can be central stiffness characteristic limitations in the accuracy of the calculation of the
deformation energy. The present article deals with the stiffness of the each parts of the front
part of the vehicle for their use in forensic expert practice. Stiffness characteristics was
processed for each part of the vehicle, with which you can calculate the exact deformation
energy for a specific front part of the vehicle which was damaged in a frontal collision.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Vozidlo, tuhost, forenzní vědy, deformační energie.
KEYWORDS:
Vehicle, stiffness, forensic science, deformation energy

1

ÚVOD

Článek se zabývá problematikou deformačního chování jednotlivých partií přední části
vozidla při čelním nárazu do překážky. Přední část vozidla je rozdělena do 36 jednotlivých
zón, kdy každá zóna je charakterizována příslušnou tuhostní charakteristikou, která je
zpracována s pomocí dat z čelní nárazové zkoušky vozidla do tuhé bariéry. Na základě této
hypotézy lze přesněji určit deformační energii spotřebovanou při čelním nárazu vozidla
s částečným překrytím jak šířkovým, tak výškovým.

2

ZPRACOVÁNÍ TUHOSTNÍ CHARAKTERISTIKY S POMOCÍ DAT
Z ČELNÍ NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY

Detailní tuhostní charakteristika přední části vozidla byla vytvořena pro osobní automobil
Audi A4 modelový rok 2011 s využitím dat z čelní nárazové zkoušky s plným překrytím

40)

Coufal, Tomáš, Ing. – 1. autor, USI VUT v Brně, Údolní 53, 602 00 Brno, tomas.coufal@usi.vutbr.cz
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prováděné při rychlosti přibližně 56 km/h do tuhé bariéry dle NCAP (New Car Assessment
Program), viz obr. 1 a 2. Tuhá bariéra je osazena snímači síly v zónách A1 až D9. Zpracovaná
data jsou čerpána ze zdroje [10].

Obr. 1 – Čelní nárazová zkouška dle NCAP [9]
Fig. 1 – Frontal crash test according to NCAP [9]

Obr. 2 – Testovací bariéra s rozdělením zón obsahujících snímače síly [9]
Fig. 2 – Load cell barrier with individual zones [9]
2.1

Zpracování záznamu z akcelerometru umístěném v automobilu

Zpracován byl záznam z akcelerometru pevně umístěném v zadní části karoserie vozidla.
Integrací zpomalení podle času (vzorec 1) byl vypočten záznam rychlosti v čase a druhou
integrací zpomalení podle času (vzorec 2) byl vypočten záznam dráhy v čase. Průběh dráhy,
rychlosti a zpomalení v čase je zobrazen na obr. 3.


v (t ) 

t2



 a ( t ) dt

[m/s]

(1)

[m]

(2)

t1

t2 t2

s (t ) 



  a ( t )dt dt
t1 t1

Kde:

t2 – t1 [s]
a(t)

- perioda s jakou je měřeno zpomalení,

[m/s2] - aktuální hodnota zpomalení v čase t.
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Obr. 3 – Dráha rychlost a zpomalení během čelního nárazu
Fig. 3 – Trajectory, speed and deceleration during the frontal impact
2.2

Zpracování záznamu ze snímačů síly umístěných v bariéře

Zpracován byl záznam z jednotlivých snímačů síly umístěných v bariéře (A1 až D9 – celkem
36 zón), kdy každá zóna charakterizuje průběh síly v čase příslušné části vozidla během
nárazu. Rozdělení jednotlivých zón na předmětném vozidle Audi A4 je znázorněno na obr. 4.
Pro ilustraci je uvedeno zpracování záznamu průběhu síly ze zóny B6. Na obr. 5 je zobrazen
záznam nárazové síly v čase příslušící předmětné zóně. Pro každou tuto zónu je dále
zpracována tuhostní charakteristika příslušného sektoru přední části vozidla, viz obr. 6.
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Obr. 4 – Promítnutí zón A1 – D9 na vozidlo
Fig. 4 – Projection of the A1 – D9 zones on the vehicle

Obr. 5 – Průběh nárazové síly v čase pro zónu B6
Fig. 5 – Force in time curve of the B6 zone

Obr. 6 – Tuhostní charakteristika zóny B6
Fig. 6 – Stiffness characteristic of the B6 zone
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2.3

Vyhodnocení celkové deformační energie spotřebované jednotlivými zónami
přední části vozidla při čelní nárazové zkoušce

Na obr. 8 až 11 je znázorněno množství pohlcené deformařční energie jednotlivými partiemi
přední části vozidla při předmětném nárazovém testu včetně grafického znázornění lokací
jednotlivých zón a jejich promítnutí na obrys vozidla. Z obr. 7 je zřejmá struktura uspořádání
motorového prostoru, kde je podélně umístěn motor.

Obr. 7 – Struktura motorového prostotu před nárazem a po něm
Fig. 7 –Structure of engine compartment before and after impact

Obr. 8 – Deformační energie zón A1 - A9
Fig. 8 – Deformation energy of the A1 - A9 zones
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Obr. 9 – Deformační energie zón B1 - B9
Fig. 9 – Deformation energy of the B1 - B9 zones

Obr. 10 – Deformační energie zón C1 - C9
Fig. 10 – Deformation energy of the C1 - C9 zones
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Obr. 11 – Deformační energie zón D1 - D9
Fig. 11 – Deformation energy of the D1 - D9 zones
Na obr. 12 je vyobrazena deformační energie zmařená při předmětném nárazovém testu ve
všech 36 zónách A1 až D9. S výhodou lze v takovém zobrazení vzájemně porovnat tuhosti
jednotlivých partií přední části vozidla. Je zřejmé, že nejtužší partie přední části vozidla jsou
v oblasti zóny B, z čehož lze vyvodit umístění hlavních podélných nosníků, příčné vzpěry
a uchycení motoru s převodovkou. Z obr. 7 je zřejmé, že v oblasti 4 není umístěn žádný tuhý
prvek, což je promítnuto do výsledné deformační energie, kde je zejména z obr. 9, 10 a 11
zřejmý výrazný propad pohlcené deformační energie touto oblastí.
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Obr. 12 – Deformační energie zón A1 - D9
Fig. 12 – Deformation energy of the A1 - D9 zones

1. PŘÍKLAD POUŽITÍ
ZNALECKÉ PRAXI

VÝPOČTU

DEFORMAČNÍ

ENERGIE

VE

Pro možnost využití dosažených výsledků ve znalecké praxi byl sestaven výpočetní program,
jehož vstupními hodnotami jsou uživatelem zadané deformace v jednotlivých zónách A1 až
D9 a směr nárazové síly, viz obr. 13. Pogramem je na základě tuhostních charakteristik
jednotlivých zón vypočtena deformační energie zmařená deformačními zónami vozidla při
nárazu. Dále je automaticky vypočtena enregetická ekvivalentní rychlost (Energy Equivalent
Speed, dále jen EES).
Jako příklad ukázky programu byl zvolen čelní náraz vozidla s cca 55% a hloubkou
deformace zakótovanou v levé části obr. 15. Tyto deformace jsou zadány do programu, viz
obr. 13 a v něm je spočtena příslušná deformační energie zmařená při nárazu a jí odpovídající
EES. V pravé části obr. 14 je pak v 3D grafu znázorněno zmařené množství deformační
energie jednotlivými zónami.
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Obr. 13 – Výpočetní program EES a deformační energie
Fig. 13 – Computing programme of EES and deformation energy

Obr. 14 – Hloubka deformace vozidla a odpovídající deformační energie
Fig. 14 – The depth of vehicle deformation and corresponding deformation energy
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3

ZÁVĚR

V článku je zpracována problematika týkající se tuhosti jednotlivých částí vozidla
Audi A4, modelový rok 2011, která je vypočtena na základě dat z reálného nárazového testu
(čelní náraz rychlostí cca 56 km/h do tuhé bariéry). Přední část předmětného vozidla je
rozdělena do 36 jednotlivých zón (viz obr. 4), kdy každá z těchto zón je charakterizována
příslušnou tuhostí (viz obr. 6 pro zónu B6), s pomocí které lze na základě odměřené
deformace na havarovaném vozidle určit deformační energii (deformační energie je rovna
ploše nad křivkou v tuhostní charakteristice) zmařenou deformačními zónami při střetu
s překážkou. Výhodou takového rozdělení je získání jednotlivých tuhostí pro každou z 36
předmětných zón, což umožňuje výpočet deformační energie i při střetech s částečným
překrytím jak výškovým, tak šířkovým. Na obr. 8 až 11 je znázorněno množství zmařené
deformační energie v jednotlivých zónách A1 až D9 při prováděném nárazovém testu. Je
zřejmé, že hlavní bezpečnostní prvky mající za úkol zpomalení vozidla při nárazu jsou
umístěny ve výškovém horizontu skupiny zón B. Z obr. 9 je na základě množství pohlcené
deformační energie zřejmé, že v zóně B3 a B7 jsou umístěny hlavní podélné nosníky mající
za úkol ochranu posádky při čelním nárazu vozidla. Na obr. 8 až 11 si lze dále povšimnout
kumulace deformační energie ke středu vozidla což je způsobeno jednak příčnou vzpěrou
umístěnou mezi podélnými nosníky, ale také umístěním motoru a převodovky v této oblasti.
Obr. 12 potom znázorňuje celkové rozdělení deformační energie celé přední části vozidla.
V kapitole 3 je uveden příklad využití dosažených výsledků ve znalecké praxi. S
pomocí zpracovaných tuhostí byl vytvořen výpočetní program, který na základě uživatelem
zadané deformace přední části vozidla vypočte deformační energii zmařenou při nárazu a
EES, viz obr. 13. Na obr. 14 je pak vyobrazeno poškození vozidla a rozdělení deformační
energie odpovídající uživatelem zadané deformaci.
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USTÁLENIE PRÍČIN VZNIKU DOPRAVNEJ NEHODY
V NEJEDNOZNAČNÝCH PRÍPADOCH
Michal Furík41
ABSTRAKT:
Štúdia dopravných nehôd osobného vozidla na diaľnici za dažďa, vychádzania kamiónu z
čerpacej stanice, a dvoch vozidel na svetelnej križovatke, so zdanlivo jednoznačnými
príčinami vzniku. Štúdia tiež približuje využitie znaleckého experimentu, pri aplikácii
záznamu kamerového systému.
ABSTRACT:
A study of traffic accidents truck driving out of the petrol station, passenger car on the
highway in the rain and two vehicles at traffic lights seemingly unambiguous cause of origin.
The study also expands the use of expert experiment in the application of CCTV recording
system.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Príčina, dopravná nehoda, nejednoznačný prípad, znalecký experiment, kamerový systém.
KEYWORDS:
Cause, traffic accident, ambiguous case, expert experiment, CCTV recording system.

1

ÚVOD

Určite ste už v rozhlasovom dopravnom servise niektorého z rádií počuli napr. takúto
vetu: „Dávajte si pozor, vznikajú tam kolízne situácie.“
Nik ale súčasne nepovedal, že by sa tam autá zrážali jedno za druhým.

2

PRÍČINA A NÁSLEDOK DOPRAVNEJ NEHODY

Z hľadiska analýzy dopravných nehôd, možno kolíznu situáciu definovať vo
všeobecnosti ako vznik akéhokoľvek nestabilného stavu, pri ktorom najmenej jeden účastník
cestnej premávky je nútený konať spôsobom, ktorý predstavuje nevyhnutnú zmenu rýchlosti,
alebo spôsobu jeho doterajšej jazdy.
V jej prípade pritom tiež platí, že od následku ju možno oddeliť vtedy, ak táto vyvolá iba
taký nestabilný stav, ktorý pominie vplyvom iných okolností skôr, ako dôjde k vzniku
následku, alebo ak sa preruší účinok príčiny [ 1 ].
Následky akejkoľvek cestnej dopravnej nehody sú obvykle dostatočne známe a tiež aj
pomerne spoľahlivo pozorovateľné. Aká je však genéza vzniku, či „nevzniku“ nehody ?

Furík, Michal, Ing. – 036 01 Martin (SK), Majerná 21, telefon: +421 43 3240 278, e-mail:
znalec@incexpert.sk
41)
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Vznik nehody

Kolízna situácia

?

Obr. 1 – Ilustračný obrázok k textu
Fig. 1 – Illustration for text

Ako možno vidieť z obr. 1, medzi kolíznou situáciou a samotným vznikom dopravnej
nehody objektívne existuje vývojový prvok, ktorý oba stavy buď priamo a bezprostredne za
určitých okolností prepojí, alebo vytvorí účinný priestor na zamedzenie vývoja smerom
k nehode.
Mojím cieľom, bude na príkladoch troch dopravných nehôd naznačiť, čo sa za
naznačeným otáznikom (pozri obr. 1) v prípade každej z priblížených nehôd skrývalo, a to
z hľadiska príčiny a konkrétneho následku.
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2.1

Príklad dopravnej nehody v daždi na diaľnici

K dopravnej nehode došlo na diaľnici D1 v katastri obce Veľká Bíteš (ČR) za dennej
viditeľnosti, pričom vodič havarovaného osobného motorového vozidla OPEL Vectra
uviedol, že v čase nehody husto pršalo a na vozovke sa vytvárala súvislá vrstva vody.

Obr. 2 - 7 – Obrázky dokumentujúce situáciu na mieste nehody
Fig. 2 - 7 – Pictures documenting the situation at the accident site
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V čase obhliadky miesta nehody Políciou, bola teplota vzduchu 19° C a situácia na
mieste nehody vyzerala tak, ako ju približujú obr. 2 - 7, pochádzajúce z fotodokumentácie
Polície.
Priebeh nehodového deja mohol byť približne taký, ako ho demonštruje obr. 8.
Rekonštrukcia priblíženého, technicky pravdepodobného priebehu, bola možná vďaka veľmi
dobre dokumentovaným stopám po vozidle (zo strany Polície) a na základe analýzy
poškodení prednej časti vozidla OPEL, vzniknutých v kontakte so zvodidlami.

Obr. 8 – Technicky pravdepodobný priebeh nehodového deja
Fig. 8 – Technically, the probable course of the accident happening

Tu je ešte potrebné doplniť, že havarované vozidlo OPEL sa do polohy, v ktorej bolo
dokumentované na fotografiách Polície (pozri obr. 6 a 7) dostalo tak, že jeho vodič ho
v záujme bezpečnosti, posunul po nehode vlastnou motorickou silou do bezpečnej zóny,
mimo jazdné pruhy diaľnice (na obr. 8 je táto poloha demonštrovaná červeným vozidlom).
Na obr. 8 naznačený, technicky možný priebeh nehodového deja, by sa však sám o sebe
nevyznačoval žiadnymi mimoriadnymi znakmi (a ani následkami vo vzťahu k samotnému
vozidlu OPEL resp. k jeho posádke). Počas kontaktu uvedeného vozidla so stredovými
zvodidlami, však došlo k uvoľneniu dvoch pripojovacích (dištančných) prvkov oceľového
bezpečnostného zvodidla, ktoré boli vymrštené do protismernej časti diaľnice. Jeden z nich
zasiahol čelné sklo v tom čase oproti idúceho vozidla FORD Mondeo.
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Dištančný prvok, ktorý zasiahol čelné sklo vozidla FORD, prenikol do jeho interiéru a po
kontakte s hornou časťou volantu (pozri obr. 9 – 12), zasiahol tvár vodiča tohto vozidla a
spôsobil mu ťažké zranenie.
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Obr. 9 - 12 – Ilustračné obrázky k textu
Fig. 9 - 12 – Illustrative images to text

Uvoľnenie dištančných prvkov oceľových zvodidiel (pozri obr. 12), z ktorých jeden
zasiahol čelné sklo vozidla FORD, malo v danom prípade priamy následok v tom, že analýza
príčiny, pre ktorú sa vozidlo OPEL dostalo do smerovej nestability a počas nej narazilo do
zvodidiel, sa stala zrazu problémom akoby marginálnym.
Do popredia tak jednoznačne vystúpila otázka uvoľnenia dištančných prvkov oceľových
zvodidiel (a s tým súvisiaca správnosť ich upevnenia), ktorá z hľadiska vodiča vozidla OPEL,
bezprostredne súvisela s jeho prípadnou trestnou zodpovednosťou.
Aby sme však dokázali pochopiť technicky možný mechanizmus uvoľnenia dištančných
prvkov oceľových zvodidiel a mohli sa tak relevantne vyjadriť k tomu, či mohli byť riadne
pripevnené alebo nie, je nevyhnutné pochopiť v prvom rade technicky možný mechanizmus
vzniku smerovej nestability vozidla OPEL a v priebehu následného pohybu tohto vozidla
analyzovať charakter jeho kontaktu so stredovými zvodidlami.
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Vodič vozidla OPEL opísal okolnosti vzniku nehody nasledovne:






Jazdil som v ľavom, t. j. vnútornom jazdnom pruhu, nakoľko v pravom jazdili
nákladné motorové vozidlá; jazdil som rýchlosťou okolo 100 km/h.
Počas mojej súbežnej jazdy v ľavom jazdnom pruhu som spozoroval, že nákladné
motorové vozidlo idúce vedľa mňa v pravom pruhu sa nebezpečne priblížilo k
stredovej deliacej čiare jazdných pruhov, t. j. bližšie k môjmu vozidlu,
zareagoval som tak, že som zatočil s volantom doľava, aby som sa vzdialil s vozidlom
od ľavej strany nebezpečne sa približujúceho nákladného vozidla idúceho vedľa mňa.
Ako som s volantom zatočil smerom doľava, tak som s mojim vozidlom dostal šmyk,
pričom som následne narazil do stredových zvodidiel prednou časťou môjho vozidla,
po zastavení rotácie môjho vozidla som zostal stáť s ním naprieč ľavého vnútorného
jazdného pruhu.

Vodič teda reagoval na pohyb nákladného vozidla, ktoré sa malo priblížiť k stredovej
deliacej čiare medzi jazdnými pruhmi, pričom ako reakciu zvolil manéver volantom. Aj keď
bližšie nešpecifikoval druh ním spomenutého nákladného vozidla, ak by sme ale vychádzali z
pomerne obvyklej situácie, v ktorej sa na diaľnici mohol stretnúť s kamiónom, mohla mať
situácia bezprostredne pred vznikom kolíznej situácie z jeho pohľadu napr. takú podobu, ako
ju približujú nasledujúce obrázky.

Obr. 13 - 14 – Ilustračné obrázky k textu
Fig. 13 - 14 – Illustrative images to text

Z hľadiska vzťahu naznačenej situácie k vzniku kolíznej situácie, považujem za kľúčovú
tú skutočnosť, že ak aj situácia prebiehala tak, ako ju opísal vodič osobného vozidla a ako ju
demonštrujú oba hore uvedené obrázky, je potrebné mať na zreteli, že vodič osobného vozidla
sa zmienil iba o priblížení sa nákladného vozidla k stredovej deliacej čiare jazdných pruhov (v
rozsahu vzdialenosti naznačenej napr. dvomi čiarami na obr. 14). Vodič vozidla OPEL sa
však nezmienil o prekročení stredovej čiary nákladným vozidlom ( ! ), čo nie je to isté.
Konanie vodiča bližšie nešpecifikovaného nákladného vozidla tak mohlo mať znaky
smerujúce k potenciálnemu vzniku kolíznej situácie (to pre prípad, že by pokračoval v pohybe
až za stredovú čiaru), znaky jej bezprostredne priameho vzniku však nemalo.
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Za opísaných okolností navyše nemohlo v žiadnom prípade naplniť znaky takej situácie,
ktorá by pre vodiča osobného vozidla znamenala bezprostredné ohrozenie.
Príčinou vzniku náhlej nestability osobného vozidla musel byť s pravdepodobnosťou
blížiacou sa k istote zrejme necitlivý zásah jeho vodiča do riadenia v súvislosti s tým, čo vo
svojej výpovedi opísal, citujem: "Zareagoval som tak, že som zatočil s volantom doľava; ako
som s volantom zatočil, tak som s mojim vozidlom dostal šmyk."
Podľa výsledkov analýzy nehodového deja, vodič osobného vozidla v kritickej dobe
s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj jazdil rýchlosťou okolo 100 km/h tak, ako to uviedol
vo svojej výpovedi. Platí totiž, že: Miera "tolerancie" vozidla na chybu vodiča pri riadení,
klesá za akýchkoľvek podmienok so zvyšujúcou sa rýchlosťou jazdy a naopak, so znižujúcou
sa rýchlosťou rastie !
Je nepochybné, že k vzniku tejto nehody “napomohlo” i počasie a to vodičom spomenutý
hustý dážď a následkom toho mokrá vozovka. Počasie však nikdy nemôže spôsobiť žiadnu
dopravnú nehodu ! Počasie môže iba vytvoriť iné podmienky. Vrstva vody nachádzajúcej sa
na mokrej vozovke pritom predstavuje faktor, ktorého vplyv nie je konštantný. Jeho negatívny
vplyv však rastie so zvyšujúcou sa rýchlosťou jazdy. Prečo ?

Obr. 15 - 16 – Ilustračné obrázky k textu
Fig. 15 - 16 – Illustrative images to text

Dezén pneumatiky a kapacita jeho drážok sa chová ako "čerpadlo" (pozri obr. 15),
odvádzajúce vodu spod pneumatiky mimo jej dotykovú plochu. Aktuálna hĺbka dezénu
(podľa stavu opotrebenia pneumatiky) tak priamo determinuje hraničnú kapacitu takéhoto
"prečerpávania" vody nachádzajúcej sa na vozovke. Vo vzťahu k rýchlosti jazdy potom určuje
hranicu vzniku tzv. aquaplaningu, pri ktorom dochádza k strate schopnosti pneumatiky účinne
odvádzať vodu, nachádzajúcu sa medzi ňou a vozovkou. Tým dôjde k vzniku vodného klinu
(pozri obr. 16), ktorý sa "vsunie" medzi povrch vozovky a plášť pneumatiky a preruší tak
silovú väzbu pneumatiky s podložkou (povrchom vozovky).
Neznamená to, že pri rýchlosti okolo 100 km/h, by nebolo možné pohybovať sa
s osobným motorovým vozidlom na diaľnici relatívne bezpečne i za takých poveternostných
podmienok, aké podľa opisu vodiča osobného vozidla mali v kritickej dobe byť.
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S akoukoľvek vyššou rýchlosťou sa iba znižuje potenciál vozidla na bezpečné vykonanie
akýchkoľvek náhlych zmien v doterajšom spôsobe jazdy (zmena smeru jazdy, zmena
rýchlosti a pod.; a to i na suchej vozovke), kedy v závislosti od okamžitej kombinácie
všetkých determinantov môže už i "možno minimálny" zásah do natočenia volantu vyvolať
vznik ďalej nezvládnuteľnej nestability vozidla, k čomu v danom prípade nepochybne došlo.
Priblížme si teraz, v akom postavení sa mohlo reálne nachádzať vozidlo OPEL
bezprostredne pred tým, ako došlo k jeho prvému kontaktu so zvodidlami a v akom postavení
sa toto vozidlo počas kontaktu so zvodidlami mohlo postupne nachádzať, (pozri nasledujúce
obr. 17 a 18).

Obr. 17 - 18 – Priblíženie kontaktu vozidla OPEL so zvodidlami
Fig. 17 - 18 – Zooming in contact with the guard rail OPEL

Je tak jednoznačne zrejmé, že spôsob nárazu a nasledujúceho kontaktu vozidla OPEL so
stredovými zvodidlami, nemožno vôbec porovnávať s experimentálnymi pokusmi (a ich
výsledkami, ktoré prezentoval Manfred Becke [ 2 ]; pozri obr. 19.
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Obr. 19 – Ilustračný obrázok k textu
Fig. 19 – Illustration for text

Potenciálnu kompatibilitu medzi výsledkami práce [ 2 ] a predmetnou nehodou, vylučuje
dvojica nasledujúcich obrázkov (obr. 20 a 21), približujúca poškodenie vozidla OPEL, ktoré
je v jednoznačnom rozpore s možnými poškodeniami vozidiel pri pokusoch [ 2 ] (pozri obr.
19), realizovaných pri nárazových uhloch v približnom rozsahu 2 – 15° (uhol medzi
zvodidlom a pozdĺžnou osou vozidla), resp. pri akýchkoľvek obdobných typoch kolízií.

Obr. 20 - 21 – Pohľad na poškodenia vozidla OPEL
Fig. 20 - 21 – View of damage to your vehicle OPEL

Obr. 22 – 24 na nasledujúcej strane, demonštrujú hlavné kontaktné línie na vozidle
OPEL, vrátane približného naznačenia polohy rázovej roviny medzi jeho prednou časťou
a oceľovým zvodidlom, pri hlavnom „vnorení“ sa jeho prednej časti pod zvodidlo.
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Obr. 22 - 24 – Ilustračné obrázky k textu
Fig. 22 - 24 – Illustrative images to text

Práve obr. 24 ponúka prvú indíciu k technicky pravdepodobnému mechanizmu, ktorým
mohli byť valcové dištančné prvky oceľového zvodidla uvoľnené, na základe čoho bude
možné neskôr zodpovedať kľúčovú otázku, či tieto mohli byť riadne pripevnené alebo nie.
Ako totiž približujú obr. 25 a 26 na nasledujúcej strane, dištančný prvok oceľového
zvodidla typu NH 4 [ 3 ], má profil z jednej strany (odspodu) otvoreného valcového telesa,
ktorého základ tvorí oceľová rúra. Oceľové zvodidlo je k nosnému stĺpiku pripevnené jednou
kotviacou skrutkou, prechádzajúcou celým priečnym prierezom dutého dištančného prvku.
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Obr. 25 – 26 – Ilustračné obrázky k textu
Fig. 25 - 26 – Illustrative images to text

Spoločným porovnaním obr. 18, 21 a 24 možno dospieť k zisteniu, podľa ktorého
charakter deformácie valcového dištančného prvku, splošteného v spodnej „otvorenej“ časti
(pozri obr. 24 a 25), prirodzene zodpovedá spôsobu silového kontaktu medzi prednou časťou
vozidla OPEL a stredovým zvodidlom. Primárne logickým dôsledkom takejto deformácie
valcového dištančného prvku je vznik napätia, pôsobiaceho na kotviacu skrutku zvodidla
v miestach, naznačených na obr. 27 dvomi šípkami.
V smere vývoja nehodového deja, t. j. v smere pohybu vozidla OPEL (pozri obr. 17 a 18),
boli oba nosné stĺpiky stredových zvodidiel zaťažené ohybovým mechanizmom. Oba stĺpiky
boli ohnuté smerom k zemi, avšak oba rozdielne (pozri obr. 28).
Zreteľne (a tiež logicky) väčšou deformačnou energiou, bol v smere vývoja nehodového
deja zaťažený prvý nosný stĺpik.
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Obr. 27 – 29 – Ilustračné obrázky k textu
Fig. 27 - 29 – Illustrative images to text
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Takýto mechanizmus teda disponoval dostatkom podmienok na to, aby k deštrukcii
kotviacich skrutiek dištančných členov došlo klasickým strihovým mechanizmom.
Valcové dištančné prvky, ktoré boli zo stredových zvodidiel uvoľnené, a z ktorých jeden
zasiahol čelné sklo vozidla jazdiaceho v protismernej časti diaľnice, tak následkom tlaku
(vyvolaného sploštením v spodnej „otvorenej“ časti), mohli byť objektívne vymrštené
obdobným mechanizmom, aký je využívaný napr. v hre kôstkami (peckami) citrusových
plodov, vystreľovaných účinkom tlakových síl, pôsobiacich navzájom oproti sebe stláčanými
prstami ruky (pozri obr. 30 a 31), prenášajúcimi tlak na kónicky skosený tvar kôstky (pecky).

Obr. 30 – 31 – Ilustračné obrázky k experimentu s kôstkou (peckou)
Fig. 30 - 31 – Illustrative images to experiment with stone

Záverom tak možno konštatovať, že „vymrštenie“ dištančných prvkov stredových
zvodidiel, muselo byť v priamej príčinnej súvislosti s nehodovým dejom osobného vozidla
OPEL Vectra a som toho názoru, že nie je vôbec dôvodné akokoľvek spochybňovať
technický stav zvodidiel pred nehodou, t. j. funkčnosť ich upevnenia. Ak budeme navyše
vychádzať z predpokladu objektívne postupného „míňania“ energie na strane vozidla OPEL,
som tiež toho názoru, že dištančný prvok, ktorý zasiahol oproti idúce vozidlo FORD Mondeo,
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pochádzal pravdepodobne z prvého ohnutého stredového stĺpika zvodidiel (pozri obr. 28 a
29).
2.2

Príklad dopravnej nehody kamiónu s osobným vozidlom

K dopravnej nehode došlo na ceste I/18, na okraji mesta Martin, v smere Žilina – Poprad, kde
došlo k stretu medzi kamiónom RENAULT Premium (s návesom Kögel), vychádzajúcim
z priestoru čerpacej stanice (ďalej len ČS) na hlavnú cestu (smerom vľavo), a osobným
motorovým vozidlom ŠKODA Superb, jazdiacim v priľahlom priebežnom jazdnom pruhu
v smere na Poprad.

Obr. 32 – 34 – Obrázky dokumentujúce situáciu na mieste nehody
Fig. 32 - 34 – Pictures documenting the situation at the accident site

Následky boli na prvý pohľad značne zničujúce (paradoxne však nie z hľadiska ujmy na
zdraví pasažierov vo vozidle ŠKODA).
Pri pohľade na obr. 32 – 34, možno každého napadne myšlienka o tom, že prípad je
jasný, súvisiaci len s prostým nedaním prednosti v jazde zo strany vodiča kamiónu, ak
postavenie vozidla ŠKODA po nehode tiež navyše zreteľne smeruje k poznatku, podľa
ktorého sa kamión i v priebehu stretu vozidiel, nachádzal v dopredne smerujúcom pohybe.
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Nemám nič proti takejto myšlienke; ak však bude iba jednou z viacerých a nie jedinou.
Druhý prístup totiž objektivite riešenia podľa môjho názoru nesvedčí.
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Základom riešenia tejto dopravnej nehody, bolo ustálenie technicky minimálnej rýchlosti,
akou muselo osobné vozidlo ŠKODA naraziť do návesu kamiónu a následne v rekonštrukcii
predstretového deja, vymedziť technicky možný časový interval, ktorý mohol kamión reálne
potrebovať na to, aby sa dostal do predpokladanej stretovej polohy.
V nadväznosti na časový interval súvisiaci s pohybom kamiónu, bolo možné dospieť
k odhadu rýchlosti a polohy vozidla ŠKODA a tým i k tomu, či bolo možné tejto nehode
zabrániť a ak áno, za akých podmienok. To v konečnom dôsledku priamo súvisí s tým, ktorý z
vodičov nehodu z technického hľadiska spôsobil.

Obr. 35 – 38 – Obrázky dokumentujúce rozsah vniknutia vozidla ŠKODA Superb pod náves kamiónu
Fig. 35 - 38 – Pictures documenting the extent of penetration SKODA Superb under a semi truck

K odhadu technicky minimálnej rýchlosti, akou muselo osobné vozidlo ŠKODA naraziť
do návesu kamiónu, som využil výsledky crash testu nárazu osobného vozidla Chevrolet
Malibu do návesu kamiónu zozadu, ktorý v roku 2011 realizoval Insurance institut for
Highway Safety [ 4 ].
K rýchlosti vozidla ŠKODA uvediem pre ilustráciu na tomto mieste časť výpovede jeho
vodiča. Ten uviedol, citujem: „V čase nehody som dodržiaval max. povolenú rýchlosť, ktorá
v tom mieste bola upravená dopravnou značkou na 70 km/h.“
Možno však takto vypovedal iba preto, že je v tom úseku obmedzená rýchlosť jazdy ...
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Test [ 4 ], bol vykonaný s dvomi identickými vozidlami Chevrolet Malibu pri zhodnej
počiatočnej rýchlosti 35 mph (56 km/h) s tým rozdielom, že v jednom prípade vozidlo
Chevrolet narazilo zozadu do návesu s tzv. slabou ochranou proti podbehnutiu (pozri obr. 39)
a v druhom prípade do návesu s tzv. silnou ochranou (pozri obr. 40), tvorenou zádržnou
bariérou podľa súčasných bezpečnostných štandardov.

Obr. 39 – 42 – Výsledky crash testov vozidla Chevrolet Malibu
Fig. 39 - 42 – Results of crash tests of the vehicle Chevrolet Malibu

Vozidlo Chevrolet Malibu je pritom rozmerovo i hmotnostne (ťažšie o 7 %) dobre
zodpovedajúcou alternatívou k vozidlu ŠKODA Superb.
Ak teda v prípade priblížených crash testov narážalo vozidlo Chevrolet Malibu do zadnej
časti návesu rýchlosťou 56 km/h a ak porovnáme jeho poškodenie z testu s tzv. slabou
ochranou proti podbehnutiu (pozri obr. 39 a 41; oba obrázky sú na ľavej strane), s
poškodeniami vozidla ŠKODA Superb z riešenej dopravnej nehody, vrátane typu bočnej
ochrany návesu Kögel, do ktorej toto vozidlo narážalo (pozri obr. 43 a tiež obr. 38), potom je
nepochybne zrejmé, že vozidlo ŠKODA muselo v čase svojho nárazu do boku návesu
kamiónu disponovať oproti vozidlu Chevrolet Malibu jednoznačne vyššou kinetickou
energiou.
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Obr. 43 – Náves Kögel
Fig. 43 – Semitrailer Kögel

Vychádzajme teda zo zjednodušeného predpokladu, že nositeľom energie,
transformovanej na všetky vzniknuté poškodenia, bolo v danom prípade vozidlo ŠKODA (s
ohľadom na vzájomne sa križujúce smery pohybu a pomer hmotností voči kamiónu, možno
takýto predpoklad považovať za primerane dôvodný), a ďalej z logického predpokladu, podľa
ktorého kinetická energia vozidla ŠKODA pred nárazom (determinovaná rýchlosťou jeho
jazdy), bola zmarená na vznik jeho vlastných poškodení a na vznik deformačných poškodení
zádržnej bariéry návesu.
Pri všeobecnej platnosti zákona zachovania energie, možno potom náraz vozidla ŠKODA
a pri ňom zmarenú energiu, interpretovať v zjednodušení nasledujúcou schémou.

EK1

ED

EK

Obr. 44 – Zjednodušená schéma prerozdelenia kinetickej energie vozidla ŠKODA Superb
Fig. 44 – Simplified scheme of redistribution of kinetic energy SKODA Superb

Schéma na obr. 44 bola zostavená logickým rozborom nehodového deja, konkrétne
skladbou dvoch základných, hore uvedených zložiek: a to zložky zmarenej na vznik vlastných
poškodení vozidla ŠKODA ( EK1 ) a zložky zmarenej na vznik deformačných poškodení
návesu ( ED ).
Ďalším riešením tejto zjednodušenej rovnice, s využitím príkladov z testu [ 4 ] a tiež
z databanky [ 5 ], bol ustálený odhad rýchlosti vozidla ŠKODA pred nárazom do boku návesu
na úrovni najmenej 70 – 82 km/h.
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Ako som uviedol v prvom odseku na str. 14, jedným zo základov riešenia tejto dopravnej
nehody, bolo vymedzenie technicky možného časového intervalu, ktorý mohol kamión reálne
potrebovať na to, aby sa dostal do predpokladanej stretovej polohy. Tento časový interval bol
potom kľúčom k odhadu technicky možnej skutočnej rýchlosti jazdy vozidla ŠKODA
a zodpovedajúcej časovo synchrónnej polohy vo vzťahu k pohybu kamiónu pri jeho
vychádzaní na hlavnú cestu.
S ohľadom na zotrvačné hmoty naloženého kamiónu (hmotnosť kamiónu zúčastneného
na tejto nehode mohla byť najmenej 33 060 kg), determinujúce jeho „akceleračné“ schopnosti
(ťahač RENAULT Premium mal motor s výkonom 460 PS) a prvky subjektivity zo strany
jeho vodiča, ktorými by bol prípadný vyšetrovací pokus nepochybne zaťažený, som pre
vymedzenie hľadaného časového intervalu zvolil experimentálne riešenie, založené na
pozorovaní obdobného manévru u náhodne sa vyskytujúcich kamiónov.
Experiment bol realizovaný v Považskej Bystrici, kde som prostredníctvom priemyselnej
kamery mestského bezpečnostného systému, pozoroval z riadiaceho centra Mestskej polície
premávku na križovatke, priblíženej na obr. 45 a 46.

Obr. 45 – 46 – Miesto experimentu
Fig. 45 - 46 – Space experiment

Pri uvedenom experimente som sa zameral najmä na kamióny, vchádzajúce do
križovatky zo smeru, ktorý približuje obr. 45, odbočujúce vľavo tak, ako to demonštruje obr.
46.
Všetky pozorované kamióny boli náhodne prechádzajúcimi vozidlami, pričom ich
pozorovanie prostredníctvom priemyselnej kamery Mestskej polície bolo zvolené práve preto,
aby zaznamenané rozbiehacie manévre jednotlivých kamiónov (vždy sa jednalo o
porovnateľné návesové súpravy), mali absolútne spontánny charakter a aby tak zachytávali
pravdepodobne obvyklý spôsob správania sa náhodne zvolenej vzorky vodičov.
Náhodnosť výberu a následného porovnania vyhodnotených výsledkov podporuje i fakt,
že u žiadneho z kamiónov nebolo známe, či bol v danom (na videozázname zachytenom)
okamihu naložený a ak, tak v akom rozsahu, alebo nie.
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Cieľom realizovaného experimentu, bolo na vybranej vzorke náhodne prechádzajúcich
kamiónov zistiť približné časové medze intervalu, vymedzeného prejdením vlastnej dĺžky
kamiónu tak, ako to demonštrujú obr. 47 a 48.

Obr. 47 – 49 – Ilustračné obrázky k experimentu
Fig. 47 - 49 – Illustrative images to experiment

Z videozáznamu bola tiež skúmaná fáza prejdenia dĺžky vlastnej kabíny (pozri obr. 49),
ktorá má dôležitý význam tak z pohľadu vonkajšieho pozorovateľa (aby rozpoznal pohyb
kamiónu a najpravdepodobnejšie i úmysel jeho vodiča) a má tiež nezanedbateľný význam
z hľadiska na to potrebného parciálneho času, v pomere k času, potrebného na prekonanie
vlastnej dĺžky kamiónu.
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Menšie zalomenie súprav na pozorovanom úseku (pozri obr. 47 a 48) oproti zalomeniu,
ktoré musel absolvovať kamión RENAULT (s návesom Kögel) v riešenom prípade tiež
vytváralo predpoklady na to, že skutočný čas pohybu kamiónu RENAULT s veľkou
pravdepodobnosťou nemohol byť kratší, než časové intervaly, získané pri tomto experimente.
Celkom bola pozorovaním križovatky extrahovaná vzorka 10-tich kamiónov, kde v
piatich prípadoch sa jednalo o kamióny, rozbiehajúce sa do križovatky z pokoja a v piatich sa
jednalo o kamióny, vchádzajúce do križovatky v pomalom pohybe buď za iným vozidlom,
resp. pravdepodobne "vyčkávajúc" na zmenu svetelného signálu (neboli v zábere kamery), v
približovaní sa k hranici križovatky v inak neobsadenom jazdnom pruhu. Výsledky oboch
pozorovaných vzoriek boli spracované graficky (Graf 1).
Vodič kamiónu RENAULT vo svojej výpovedi napr. uviedol, že pred vychádzaním na
hlavnú cestu zastavil. Pritom to, či sa tak skutočne aj stalo potvrdiť, ale ani vyvrátiť nemožno.
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Graf 1 – Zhrnutie výsledkov experimentu
Chart 1 – Summary of the results of the experiment

V prípade pätice kamiónov, ktoré sa rozbiehali z pokoja, boli zistené intervalové hodnoty
v rozsahu od 4,4 s po 6,3 s (aritmetický priemer 5,5 s), resp. v prípade druhej pätice
kamiónov, ktoré svoj manéver vykonávali z predchádzajúceho pohybu, boli intervalové
hodnoty zistené v celkovom rozsahu od 3,2 s po 4,8 s (aritmetický priemer 4,14 s). Primárna
fáza rozbiehania kamiónu (z pokoja), reprezentujúca z hľadiska dráhy prejdenie dĺžky vlastnej
kabíny (pozri obr. 49), trvala približne 2 s.
Takto zistené časy trvania pozorovaného manévru, boli využité pre modelovanie
technicky možného rozbiehania sa návesovej súpravy (pri výjazde na hlavnú cestu, pozri obr.
50), tvorenej ťahačom RENAULT Premium 460 s návesom Kögel SN 24.
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Obr. 50 - 51 – Ilustračné obrázky k modelu odbočovacieho manévru kamiónu / Časť I.
Fig. 50 - 51 – Illustrative images to model cornering maneuver truck / Part I.

Model priblížený na obr. 50, slúžil na vymedzenie intervalu, ktorý mohol kamión
RENAULT potrebovať reálne na to, aby sa dostal do predpokladanej stretovej polohy,
v ktorej sa jeho náves mohol na vozovke nachádzať objektívne najmenej jednou, príp. už
súčasne prvými dvomi nápravami (celkom sa jednalo o 3 – nápravový náves), sprava pred
pozdĺžnou čiarou, vyznačenou na obr. 51.
Synchrónne k tomu, boli v priebehu prednehodového deja odvodené technicky možné
polohy vozidla ŠKODA a vo vzťahu k nim boli vymedzené i intervalové medze technicky
možnej rýchlosti, ktorou sa vozidlo ŠKODA mohlo v čase reakcie jeho vodiča na
spozorovanú situáciu (vychádzanie jazdnej súpravy z priestoru čerpacej stanice), reálne
pohybovať.
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Z porovnania polôh ťahača RENAULT v 1. - vej sekunde manévru (pozri obr. 52 a 53) je
zrejmé, že túto parciálnu fázu rozbiehacieho a súčasne odbočovacieho manévru, možno z
pozície vzdialenejšieho pozorovateľa považovať za takmer nerozpoznateľnú.

Obr. 52 - 55 – Ilustračné obrázky k modelu odbočovacieho manévru kamiónu / Časť II.
Fig. 52 - 55 – Illustrative images to model cornering maneuver truck / Part II.

Odlišná situácia však už nastáva vtedy, keď porovnáme počiatočnú polohu ťahača, s jeho
polohou 1,5 s po začatí rozbiehania sa (pozri obr. 52 a 54), pričom som toho názoru, že už
pohyb v tomto 1,5 sekundovom intervale možno považovať za taký, ktorý by objektívne
mohol byť podnetom k tomu, aby u vodiča po hlavnej ceste prichádzajúceho vozidla začala
plynúť reakčná doba, v ktorej uskutoční rozhodnutie o svojom ďalšom konaní.
Uvedený moment by teda bolo možné považovať za okamih, majúci v prednehodovom
deji znaky vzniku kolíznej situácie (podľa konkrétnych okolností; pozri definíciu v kapitole 2
tohto článku).
Rozhodnutie akéhokoľvek vodiča o jeho ďalšom konaní môže vyústiť k brzdeniu, k
zmene smeru jazdy, ale môže viesť i k "nekonaniu", ak vodič s ohľadom na svoju rýchlosť a
vzdialenosť vyhodnotí situáciu ako nekolíznu, v ktorej nie je potrebné uskutočniť žiaden taký
úkon, ktorý by jeho doterajší spôsob jazdy menil.
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Som tiež toho názoru, že ak by polohu ťahača priblíženú na obr. 54 (1,5 s od začiatku
rozbiehania sa), nevyhodnotil vonkajší pozorovateľ ešte ako zjavný signál o úmysle jeho
vodiča, tak v polohe 2,0 s od začiatku jeho rozbiehania sa (pozri obr. 55), by už nepochybne
musel takýto úmysel nielen rozpoznať, ale musel by rozpoznať i jeho ďalšiu nezvratnosť t. j.
pokračovanie začatého manévru, keďže v takom prípade by ťahač svojou kabínou blokoval už
najmenej polovicu profilu priebežného jazdného pruhu hlavnej cesty.

Obr. 56 – Ilustračný obrázok k textu
Fig. 56 – Illustration for text

Modelovaním odbočovacieho manévru kamiónu, rešpektujúc pomocné experimentálne
zistenia som dospel k záveru, podľa ktorého poloha návesovej súpravy v čase približne 5,5 s
(zaokrúhlene) zodpovedala takej polohe kamiónu, v ktorej mohlo reálne dôjsť k nárazu
vozidla ŠKODA do boku jeho návesu. Na podklade výrezu leteckej mapovej snímky (pozri
obr. 56), bolo možné dospieť k zisteniu, že takáto poloha primerane zodpovedala tiež
výpovedi vodiča kamiónu, ktorý uviedol, citujem: "V čase nárazu som bol už s ťahačom v
mojom jazdnom pruhu."
Aby však bolo možné určiť relevantne objektívnu polohu (a aj rýchlosť) osobného
vozidla ŠKODA, zodpovedajúcu začiatku manévru, v ktorom súprava tvorená ťahačom
RENAULT Premium a návesom Kögel, začala z priestoru ČS vychádzať na hlavnú cestu,
bolo potrebné časový interval 5,5 s rozčleniť tak, aby primerane zodpovedal technicky
možnému priebehu prednehodového deja.
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Uvedený časový interval bol preto rozčlenený na tieto fázy:




Fázu predpokladaného voľného pohybu, v ktorej by ešte nemal existovať objektívne
zrejmý dôvod na to, aby sa vodič vozidla ŠKODA pripravoval v reakcii na následnú
zmenu spôsobu svojej doterajšej jazdy,
fázu reakcie vodiča vozidla ŠKODA na rozpoznanú situáciu (výjazd kamiónu na
hlavnú cestu),
a následnú fázu intenzívneho predstretového brzdenia.

Predpoklad o fáze intenzívneho predstretového brzdenia vychádza z výpovede vodiča
vozidla ŠKODA, ktorý uviedol, citujem: "Ako som uvedené vozidlo zbadal, hneď som začal
brzdiť, ale zrážke som už zabrániť nevedel."
Fáza voľného pohybu, t. j. fáza, v ktorej by ešte nemal existovať objektívne zrejmý dôvod
na to, aby sa vodič vozidla ŠKODA pripravoval v reakcii na následnú zmenu spôsobu svojej
dovtedajšej jazdy, mohla objektívne trvať približne 1,5 s (zaokrúhlene) tak, ako som to opísal
na str. 22 a 23. Z toho potom vyplýva, že fázy reakcie a intenzívneho brzdenia mohli spoločne
trvať približne 4,0 s, pričom za predpokladu voľby reakčnej doby na postačujúcej úrovni
približne 1,0 s, by fáza intenzívneho predstretového brzdenia trvala približne 3,0 s.
Ak teda vezmeme na zreteľ objektívne zrejmé skutočnosti, t. j. že k predmetnej dopravnej
nehode došlo pri čerpacej stanici, v osvetlenom priestore a v úseku s obmedzenou rýchlosťou
jazdy (limit 70 km/h), možno uvedené rozdelenie celkového predpokladaného predstretového
intervalu 5,5 s (na fázy 1,5 s, 1,0 s a 3,0 s) považovať za primerane zodpovedajúce a tiež
primerane kompenzujúce takú skutočnosť, že by vodič vozidla ŠKODA na vzniknutú situáciu
(výjazd návesovej súpravy na hlavnú cestu), nereagoval v čase okolo 1,5 s od začiatku
rozjazdu návesovej súpravy, ale že by na túto situáciu začal reagovať až v medziach 1,5 - 2,0
s od začiatku rozjazdu návesovej súpravy (pozri na str. 22 a 23).
Na podklade všetkých, doposiaľ uvedených predpokladov som dospel k záveru, že ak
vodič vozidla ŠKODA pred stretom brzdil tak, ako to uviedol vo svojej výpovedi (pozri
vyššie), v takom prípade viedol svoje vozidlo rýchlosťou v rozsahu najmenej 120 - 130 km/h
(zaokrúhlene). Na začiatku modelovaného odbočovacieho manévru kamiónu RENAULT, sa s
týmto svojim vozidlom ŠKODA mohol nachádzať vo vzdialenosti najmenej 166 - 185 m
(zaokrúhlene), od predpokladaného miesta neskoršej zrážky.
Pravda, s ohľadom na odhad technicky možnej rýchlosti vozidla ŠKODA v čase nárazu do
boku návesu (najmenej 70 – 82 km/h; pozri v poslednom odseku na str. 17) a inú časť
výpovede vodiča vozidla ŠKODA kde uviedol, že v čase nehody dodržiaval max. povolenú
rýchlosť (ktorá v tom mieste bola upravená dopravnou značkou na 70 km/h), by teoreticky
mohlo platiť i toto.
V takom prípade by sa však vodič vozidla ŠKODA musel až do okamihu nárazu iba viezť
bez toho, aby akokoľvek na pohyb kamiónu reagoval a nemohla by potom súčasne platiť tá
časť jeho výpovede, v ktorej sa zmienil o brzdení.
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Obr. 57 – Technicky možná podoba prednehodového deja vo variantnom porovnaní
Fig. 57 – Technically feasible form precrash happening in the variant compared
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Obr. 57 na predchádzajúcej strane približuje porovnanie technicky možnej skutočnej
podoby prednehodového deja, v ktorej vozidlo ŠKODA nedobrzdilo a takej podoby tohto
deja, v ktorej by sa vozidlo ŠKODA pohybovalo rýchlosťou najvyššou dovolenou.
Z porovnania na obr. 57 je zrejmé, že ak by bol vodič vozidla ŠKODA dodržal limit
najvyššej dovolenej rýchlosti, nemohlo by k stretu ním vedeného vozidla s kamiónom dôjsť.
Tiež by to znamenalo, že manéver vychádzania kamiónu RENAULT na hlavnú cestu, by za
takýchto okolností nedisponoval ani len znakmi kolíznej situácie (z pohľadu vodiča vozidla
ŠKODA).
Vodič vozidla ŠKODA by tak nemusel nijakým spôsobom meniť spôsob svojej jazdy
(rýchlosť a ani smer), keďže s návesovou súpravou by sa bezpečne minul približne o 1 s, čo
by v skutočnosti mohlo vyzerať približne tak, ako to demonštruje obr. 58.

Obr. 58 – Ilustračný obrázok k textu
Fig. 58 – Illustration for text

Niesol teda vodič kamiónu RENAULT nejakú zodpovednosť za vzniknutú dopravnú
nehodu ? Odpoveď na túto otázku je už mimo oblasť technickej analýzy.
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2.3

Príklad dopravnej nehody na svetelnej križovatke

Táto dopravná nehoda sa stala v roku 2010 v Košiciach, na svetelne riadenej križovatke,
kde došlo k zrážke vozidiel BMW X5 a AUDI A4. Vozidlo AUDI bolo následkom zrážky
odhodené a v rotácii svojim bokom narazilo do mladej ženy, stojacej v tej dobe s detským
kočíkom na stredovom deliacom ostrovčeku. Spomínaná žena pri následnom páde utrpela
závažné poranenia hlavy, ktorým na mieste nehody podľahla.
Križovatka sa nachádza v mieste, monitorovanom kamerou mestského kamerového
systému (pozri obr. 59) a bola tak v celom svojom priebehu zachytená na video.

Obr. 59 – Ilustračný záber kamerového systému
Fig. 59 – Illustration from CCTV recording system

Keďže vozidlo BMW vchádzalo do križovatky zo smeru, v ktorom je svetelné
signalizačné zariadenie v priamom zábere kamery, analýzou poskytnutého videozáznamu
bolo možné jednoznačne zistiť, za akých okolností toto vozidlo do križovatky vchádzalo.
Možno povedať, že vďaka videozáznamu bolo o tejto nehode známe „všetko“, vrátane
svetelného signálu, aký v dobe nehody svietil na priechode pre chodcov, pred ktorým stála
chodkyňa.
Nebolo známe ale to, na aký svetelný signál vošlo do križovatky vozidlo AUDI.
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Obr. 60 približuje pohľad na situáciu bezprostredne na konci nehodového deja. Pod ním
sa nachádzajúce obr. 61 – 64, približujú postavenia oboch vozidiel po nehode a ich
poškodenia.

Obr. 60 - 64 – Ilustračné obrázky k textu
Fig. 60 - 64 – Illustrative images to text
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V závere prvého znaleckého posudku, ktorý bol vo veci tejto nehody vypracovaný bolo
konštatované, že vozidlo BMW malo do križovatky vchádzať rýchlosťou takmer 80 km/h,
zatiaľ čo vozidlo AUDI vchádzalo do križovatky rýchlosťou okolo 40 km/h. Vozidlo BMW
pritom vošlo do križovatky jednoznačne na červenú.
V čase, keď vozidlo AUDI prechádzalo čiaru hranice križovatky (pozri obr. 65; uvedené
vozidlo prichádzalo ku križovatke v plynulej jazde), chodkyni sa rozsvietilo červené svetlo a
pre vozidlo BMW svietilo svetlo oranžové (vozidlo BMW sa pritom v zábere kamery ešte
nenachádzalo).
Do rozsvietenia červeného svetla pre smer vozidla BMW, zostávali v rovnakom okamihu
2 s. Vodič vozidla AUDI bol pritom podľa svojej výpovede presvedčený, že do križovatky
vchádzal na zelenú.

Obr. 65 – Ilustračný obrázok k textu
Fig. 65 – Illustration for text

Ak sa však dobre pozrieme na obr. 65 a vrátime sa opätovne k opisu situácie v dvoch
predchádzajúcich odsekoch, zrejme nevyhnutne dospejeme k poznaniu o tom, že niečo tu
nemôže byť v poriadku.
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Pozrime sa preto, ako situáciu pred vjazdom do križovatky opísal vodič vozidla AUDI,
ktorý vo svojej výpovedi uviedol:







Ku križovatke som prichádzal ako prvý,
v tom čase som videl na svetelnom signalizačnom zariadení umiestnenom na stĺpe
vedľa cesty vpravo, pre môj smer jazdy priamo svietiť červené svetlo.
Približne vo vzdialenosti 40 - 60 m pred križovatkou som reagoval na červené svetlo
semafora tak, že som brzdením vozidla znižoval jeho pôvodnú rýchlosť; čo sa týka
rýchlosti pred brzdením, podľa môjho úsudku som nešiel rýchlejšie ako 50 km/h,
hneď na to naskočilo na semafore oranžové svetlo a potom zelené.
V tej chvíli som sa podľa môjho odhadu mohol nachádzať od hranice križovatky na
vzdialenosť dvoch - troch vozidiel strednej triedy,
pridal som plyn a pokračoval som v jazde plynule ďalej bez toho, aby som pred tým
pred križovatkou zastavil.

Vodič vozidla AUDI sa v súvislosti s červeným signálom pre jeho smer jazdy, zmienil
o stĺpe vedľa cesty vpravo. Teda o tom stĺpe, ktorý je na obr. 66 a 67 označený v oboch
prípadoch malou červenou kružnicou.

Obr. 66 - 67 – Ilustračné obrázky k textu
Fig. 66 - 67 – Illustrative images to text

Možno preto dôvodne predpokladať, že keď vodič vozidla AUDI videl, ako na semafore
naskočilo oranžové svetlo a potom zelené, videl tieto svetlá na tom istom stĺpe, o ktorom sa
zmienil v súvislosti s červeným svetelným signálom.
Rozborom signálneho plánu radenia jednotlivých svetelných signálov predmetnej
križovatky (vo vzťahu k situácii, priblíženej na obr. 65, v ktorej do rozsvietenia červeného
svetla pre smer vozidla BMW zostávali 2 sekundy) som dospel k zisteniu, podľa ktorého
vodič vozidla AUDI mohol skutočne v dobe, v ktorej prichádzal ku križovatke vidieť
opisovanú zmenu svetelných signálov (červený, následne oranžový a zelený).
Avšak v inkriminovanej dobe to mohol vidieť na pravom návestidle (pozri obr. 68),
určenom pre odbočenie vpravo a nie na návestidle pre smer priamy, ktoré sa nachádza
bezprostredne vedľa neho.
180

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

Obr. 68 – Ilustračný obrázok k textu
Fig. 68 – Illustration for text

Svojim znaleckým skúmaním som tak dospel k zisteniu, že vodič vozidla AUDI musel do
križovatky vôjsť takisto ešte na červený svetelný signál (pre svoj smer jazdy). A hoci obaja
vodiči vošli do križovatky v konečnom dôsledku na červenú, som toho názoru, že i napriek
tomu bolo ich konanie značne odlišné.
Vodič vozidla BMW vchádzal do križovatky najpravdepodobnejšie rýchlosťou takmer 80
km/h; nasledujúci obr. 69 približuje polohu jeho vozidla v okamihu, keď sa pre jeho smer
jazdy rozsvietilo červené svetlo.

Obr. 69 – Ilustračný obrázok k textu
Fig. 69 – Illustration for text
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Dá sa preto dôvodne predpokladať, že vodič vozidla BMW poznal „vzdialenosť“ pri
zmene zeleného svetelného signálu na oranžový, ako aj „spôsob“, ktorým križovatku
i v takejto situácii prejsť „stihne“ a to i pod rizikom, že by do križovatky vošiel na červenú
tak, ako tomu bolo v skutočnosti. To by tiež vysvetľovalo, prečo podľa jeho výpovede
nesledoval iné časti križovatky a vozidlo AUDI zbadal „len zrazu pred sebou“.
Vodič vozidla BMW tak pravdepodobne vchádzal do križovatky „na istotu“ a v dôsledku
nej, v križovatke žiadne vozidlo nečakal.
Naproti tomu vodič vozidla AUDI vchádzal do križovatky rýchlosťou okolo 40 km/h
(podľa prvého znaleckého posudku; podľa mojich analýz videozáznamu neprechádzal
križovatkou rýchlejšie ako 45 km/h), pričom križovatkou prechádzal s vedomím „správneho“
spôsobu jazdy, determinovaným zrejme následkom vlastného omylu.
Na predmetnej križovatke vznikla v kritickej dobe nepochybne taká situácia, ktorej
obvyklá pravdepodobnosť je zrejme veľmi nízka, možno blížiaca sa až k nule. Navyše nič
netušiaca žena (obeť nehody), bola v „nesprávnom“ čase na „nesprávnom“ mieste.
Z hľadiska možností „zabránenia“ následku na náhodne tam stojacej žene, som preto
skúmal takú situáciu, v ktorej by vozidlá BMW X5 a AUDI A4 vošli do križovatky rovnako,
ako v skutočnosti zhodne na červenú, pričom vozidlo BMW by sa nepohybovalo rýchlosťou
prevyšujúcou 50 km/h (najvyššia povolená rýchlosť v uzavretej obci). Nech by sa teda obaja
vodiči v kritickej dobe dopustili omylu, resp. nech by vozidlo BMW vchádzalo do križovatky
nekontrolovane, ak by jeho vodiča napr. postihla nejaká náhla nevoľnosť (napr. zlyhanie
srdca).
Východiskom pre takýto model, by boli tie pozície vozidiel BMW a AUDI, aké približuje
nasledujúci obr. 70 (inak situačne zhodný s obr. 69), zachytávajúci spoločnú pozíciu vozidiel
v okamihu, v ktorom sa pre smer vozidla BMW rozsvietilo červené svetlo.

Obr. 70 – Ilustračný obrázok k textu
Fig. 70 – Illustration for text

Modelovaná situácia by bola charakteristická v prvom rade inou stretovou konfiguráciou
vozidiel (pozri obr. 71) a v druhom rade významne nižšou kinetickou energiou vozidla BMW.
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Obr. 71 – Ilustračný obrázok k textu
Fig. 71 – Illustration for text

Za predpokladu „voľne“ kolidujúcich vozidiel (žiaden z vodičov by nebrzdil pred stretom
a ani po ňom), by pohyb vozidiel BMW X5 a AUDI A4 vyzeral približne tak, ako to
demonštruje obr. 72.

Obr. 72 – Ilustračný obrázok k textu
Fig. 72 – Illustration for text
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S pravdepodobnosťou blížiacou sa istote tak možno vysloviť záver, že ak by aj obe
vozidlá vošli v kritickej dobe do križovatky napr. zhodne v dôsledku omylu ich vodičov (príp.
iných okolností) a ak by vodič vozidla BMW bol dodržal povolenú rýchlosť (50 km/h),
poškodená žena by bola iba svedkom dopravnej nehody a nebola by jej účastníkom.
Vychádzajúc z tohto zistenia možno záverom konštatovať, že následok predmetnej
dopravnej nehody, presahujúci materiálne poškodenie vozidiel (atak stojacej ženy odhodeným
vozidlom AUDI s následkom jej smrti v dôsledku úrazu hlavy), nebol z technického hľadiska
spôsobený vojdením ani jedného z vozidiel do križovatky „v technicky nesprávnom čase“, ale
bol následkom spôsobu jazdy vodiča vozidla BMW, charakteristickým technicky
neprimeranou rýchlosťou jazdy, jednoznačne a nemalou mierou presahujúcou hranicu
rýchlosti, povolenej pre jazdu v uzavretej obci.

3
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POSOUZENÍ TECHNICKÉHO STAVU JÍZDNÍ SOUPRAVY
DETECTION OF TEHNICAL STATUS OF TRUCK-TRAILER COMBINATION
Andrej Haring42
ABSTRAKT:
Tématem příspěvku je posouzení technického stavu jízdních souprav a jejich vliv na vznik a
průběh kolizního děje.
V rámci tematického zaměření příspěvku bude uveden konkrétní případ. Popsány budou
metody a postupy zjištění technického stavu jízdní soupravy a aplikace výsledků při
posouzení vlivu technického stavu na vznik nehodového děje.
ABSTRACT:
Topic of contribution is detection of technical status of truck-trailer combinations and effect
to origin of collision process.
Within thematic focus of contribution will be presented the specific case. Will be described
methodes and procedures for detection of technical status of truck-trailer combination and
appication of the results by detection of technical status to creation of accident.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Jízdní souprava
Brzdová soustava
Technický stav
Elektronický brzdový systém
Kotoučové brzdy
KEYWORDS:
Truck-trailer combination
Brake system
Technical status
Electronic brake system
Disc brakes

4

ÚVOD

Tématem příspěvku je analýzy technického stavu jízdní soupravy a posouzení výsledků na
vznik a průběh nehodového děje. Jednotlivé tematické celky jsou rozděleny na postup a
použité metody při zjišťování technického stavu jízdní soupravy a na aplikaci zjištěných
výsledků a parametrů. Popsána bude konkrétní dopravní nehody, kde budou jednotlivé
postupy

42

Haring Andrej, Ing.

185

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

5
5.1

POSOUZENÍ TECHNICKÉHO STAVU JÍZDNÍ SOUPRAVY
Popis problematiky

Při posuzování technického stavu jízdní soupravy je potřebné zohlednit koncepci, technické
parametry a technickou úroveň jednotlivých analyzovaných systémů tahače a přípojného
vozidla. U tažného vozidla je potřebné posoudit technický stav skupin, které mohou vzhledem
ke konkrétní situaci ovlivnit vznik a průběh nehodového děje.
Dalším faktorem, který je potřebné zohlednit při posuzovaní technického stavu jízdní
soupravy je to, že tažné vozidlo představuje pro přípojné vozidlo zdroj tlakového vzduchu a
elektrického napájení a v závislosti na instalovaných elektronicky řízených systémech také
možnost ovlivnění brzdných parametrů přípojného vozidla.
V příspěvku budou použity postupy a závěry při analýze technického stavu jízdní soupravy
při konkrétní dopravní nehodě.
Úkolem bylo posouzení technického stavu a zjištění, zda k dopravní nehodě došlo vlivem
náhlé technické závady, kterou řidič jízdní soupravy uvedl jako příčinu dopravní nehody.
V příspěvku nebude posuzován samotný průběh nehodového děje.

5.2

Vstupní parametry

5.2.1 Popis dopravní nehody
Řidič jel se soupravou vozidel tahač SCANIA 124 L, rok výroby 2000 s návěsem SCHMITZ
S 01, rok výroby 2005 v obci, kde v klesání se mu údajně vlivem technické závady
zablokovala všechna kola na návěsu, tímto se zadní část návěsu dostala do protisměru a zde se
levou zadní částí střetl s protijedoucím vozidlem.

Obr. 1 – Celkový pohled na jízdní soupravu.
Fig. 1 – Total view of truck and trailer.
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Na místě dopravní nehody byly zadokumentovány stopy, které zjevně pocházejí od kol
návěsu. Pro posouzení technického stavu návěsu a možné technické závady je důležité
zjištění, že stopy vznikli od všech kol.

Obr. 2 – Stopy na místě dopravní nehody.
Fig. 2 – Tracks at the accidents site.
5.2.2 Použitá metodika
Jízdní souprava byla prohlédnuta na místě dopravní nehody, kdy se tato nacházela
v konečném postavení.
Řidič jízdní soupravy uvedl jako příčinu dopravní nehody technickou závadu na návěsu, kde
došlo k zablokování všech kol.
Na základě prohlídky místa dopravní nehody, zejména stop na vozovce byl pro zjištění
technického stavu jízdní soupravy bezprostředně před dopravní nehodou stanoven tento
postup:




Vizuální kontrola technického stavu jednotlivých konstrukčních skupin tahače a
návěsu se zaměřením na brzdovou soustavu
Diagnostika elektronicky řízených systémů vozidla a návěsu pomocí multifunkčního
diagnostického systému
Provedení funkčních testů systémů a komponentů pomocí multifunkčního
diagnostického zařízení

5.2.3 Použité diagnostické zařízení
Pro kontrolu a funkční testy elektronicky řízených systémů bylo použito multifunkční
diagnostické zařízení BOSCH KTS TRUCK. Diagnostické zařízení (dále jen „diagnostika“) je
zobrazeno na obr.č. 3. Pro připojení k tahači Scania 124L byl použit diagnostický kabel
Scania č. 1684463793. Pro připojení k návěsu bylo použito připojení přes spojovací kabel
ISO 7638, připojení k diagnostice bylo přes kabel ISO 7638 č. 1684463782.
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Obr. 3 – Diagnostické zařízení.
Fig. 3– Diagnostics tool.
5.3

Technický stav jízdní soupravy

5.3.1 Zatížení jízdní soupravy
Pro posouzení vlivu technického stavu jízdní soupravy na nehodové děj je potřebné zohlednit
zatížení soupravy a také parametry přípustného zatížení tahače a návěsu.
Dle informací zjištěných na místě dopravní nehody bylo přepravováno zboží o hmotnosti asi
9.500 kg. Při prohlídce návěsu bylo kontrolováno také rozložení nákladu na ložné ploše
návěsu. Náklad byl rozložen rovnoměrně, nebylo zjištěno, že by před, nebo v průběhu
nehodového děje došlo k jeho posunu. Dle štítku na návěsu je přípustná celková hmotnost
návěsu 39 000 kg, zatížení jedné nápravy 9 000 kg.
Vyhodnocení: uložení a hmotnost nákladu neměli vliv na začátek a průběh nehodového děje.
Nedošlo k překročení přípustného zatížení návěsu a při brzdění jízdní soupravy nebyl
aktivován nouzový režim provozní brzdové soustavy tahače a návěsu z důvodu přetížení.

Obr. 4 – Tabulka - návěs.
Fig. 4– Tabel – trailer.
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5.3.2 Technický stav tahače
Rozsah prohlídky technického stavu tažného vozidla je stanoven s ohledem na konkrétní
situaci, kde prohlídka byla zaměřena na technický stav technických skupin souvisejících
s brzdovým systémem.
Diagnostika elektronicky řízených systému tahače - provedena byla kompletní diagnostika
systémů, uvedny budou výsledky související s posozovanou dopravní nehodou.

Obr. 5– Závady - retardér.
Fig. 5– Faults – retarder.
Záznamy závad retardéru a jejich četnost jsou zobrazeny na obr.č. 5. Tato četnost je zjištěna
od posledního vymazání závad. Výrazná četnost byla zjištěna u kódu č. 41 – chyba v relé
ABS/EBS, která se od posledního vymazaní závad vyskytla celkem 255 krát. Další zjištěné
závady kromě kódu č. 13 identifikují poruchy přenosu signálu mezi jednotlivými
elektronickými řízenými systému.
Analýzou těchto závad a zadokumentovaných stop na místě dopravní nehody byl zjištěn
závěr, že tyto zjištěné závady systému retardéru nebyly technickou příčinou vzniku
nehodového děje a neměli vliv na další průběh dopravní nehody.
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Brzdový systém:
V rámci prohlídky jízdní soupravy byl zjišťován také technický stav brzdové soustavy tahače.
I když řidičem nebyla přímo uplatněna závada na tahači, brzdový systém tahače byl
analyzován z těchto důvodů:




Návěs je plněn tlakovým vzduchem ze soustavy přípravy vzduchu tahače
Z tahače je zabezpečeno napájení elektrickým proudem pro elektronickou řídící
jednotku EBS (elektronického brzdového systému) a elektromagnetické ventily
modulátoru EBS
Přenos brzdného požadavku (stlačení brzdového pedálu) je do brzdového systému
návěsu zabezpečen přes příslušný podsystém brzdové soustavy tahače

Plnění brzdové soustavy tahače a návěsu tlakovým vzduchem je zabezpečeno kompresorem,
který je poháněn od motoru. Při nastartování motoru byl na začátku plnění tlakovým
vzduchem zjištěn únik vzduchu z levé části vozidla za přední nápravou. V této části vozidla
se nachází řídící ventil návěsu. V další části prohlídky vozidla byla provedena také kontrola
tohoto přístroje.
Z kontroly plnění brzdových systémů tahače a návěsu tlakovým vzduchem vyplynul závěr, že
po dopravní nehodě byl brzdový systém tahače naplněn tlakovým vzduchem, brzdový systém
návěsu nebyl naplněn tlakovým vzduchem.
Diagnostika brzdového systému tahače
Na tahači byla provedena celková diagnostika brzdového systému. Výpis z protokolu závad je
uveden na obr.č. 6.

Obr. 6– Závady – brzdový systém.
Fig. 6– Faults – brake system.
Závady, kromě kódu 171 jsou neaktivní, tedy se jedná o aktuálně se nevyskytující závadu.
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Funkční test řídícího ventilu přívěsu:
Vzhledem k tomu, že byl zjištěn únik vzduchu z řídícího ventilu návěsu byl pomocí
diagnostiky proveden funkční test tohoto ventilu. Při testu byla požadovaná hodnota
výstupního tlaku 1,0 bar a skutečný tlak byl 0,0 bar. Z tohoto testu vyplývá, že tento řídící
ventil návěsu není funkční.
Výsledek funkčního testu s požadovanou (předepsanou) hodnotou tlaku a skutečným tlakem
je zobrazena na obr.č. 7.

Obr. 7– Funkční test řídícího ventilu návěsu.
Fig. 7– Test of TCV.
Výsledek tohoto funkčního testu neidentifikuje přímou závadu přístroje, ale to, že na výstupu
z přístroje nebyl vytvořen požadovaný tlak. Proto je potřebná prohlídka zaměřena na kontrolu
pneumatické části tohoto přístroje brzdového systému tahače.
Při prohlídce bylo zjištěno, že je vytržena hadice pneumatického vedení a z tohoto důvodu
dochází k úniku tlakového vzduchu a není možné plnit brzdovou soustavu návěsu. Na obr.č.8
je zobrazeno místo vytržení pneumatické hadice a řídící ventil návěsu. K vytržení hadice ze
šroubení došlo v místě přípojky k řídícímu ventilu návěsu. Z charakteru uvolnění šroubení a
vytržení hadice byl vyvozen závěr, že se jedná o samovolné uvolnění spoje šroubení ke
kterému došlo v průběhu brzdění návěsu v místě dopravní nehody.
Tento zjištěný stav byl vyhodnocen jako náhlá technická závada, kterou nemohl řidič
v průběhu jízdy ovlivnit a také nemohl před, nebo v průběhu jízdy zjistit příznaky, které by
vzniku této závady předcházeli. Závěr, že se jednalo o náhlou technickou závadu související
s předmětnou dopravní nehodou je odůvodněn také tím, že po vytržení hadice došlo k úniku
tlakového vzduchu z brzdového systému návěsu a byla aktivována nouzová brzda návěsu, kdy
došlo k zastavení návěsu. Následně jsou aktivovány pružinové části kombinovaných
brzdových válců a návěs je zabrzděn. Další jízda je možná až po opravě poškození.
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Obr. 8– Přetržení hadice řídícího ventilu návěsu.
Fig. 8– Breaking of pipe of TCV.
5.3.3 Technický stav návěsu
Posouzení technického stavu návěsu je zaměřeno na brzdový systém a systém pérování. U
brzdového systému je zaměření prohlídky závislé na typu brzdového systému a jeho
konfiguraci, proto je potřebné provést jeho identifikaci.
Identifikace brzdového systému
Identifikační štítek návěsu je zobrazen na obr.č. 9. Návěs je osazen elektronickým brzdovým
systémem EBS. Identifikací typu modulátoru EBS jsem zjistil, že se jedná o systém WABCO.
Modulátor je zobrazen na obr.č. 10. Tato zjištěná skutečnost bude v dalším postupu důležitá
pro posouzení funkce systému v nouzovém režimu.
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Obr. 9– Idntifikační štítek návěsu.
Fig. 9– Identification label of trailer.

Obr. 10– Modulátor EBS.
Fig. 10– EBS modul.
Prohlídka mechanických komponentů
Prohlídku mechanických komponentů je potřebné zaměřit na brzdové třmeny, kotouče,
membránové a kombinované brzdové válce a související části náprav a systému pérování. Je
potřebné zjistit zejména mezné stavy opotřebení těchto komponentů. Potřebné je také provést
prohlídku měchů pérování, kontrolu ventilu pérování, ventilů a snímačů. Rozsah je závislý na
konkrétním systému, kterým je návěs vybaven.
U posuzované dopravní nehody bylo zjištěno, že technický stav mechanických komponentů
brzdového systému a systému pérování nebyl příčinou vzniku nehodového děje
Diagnostika brzdového systému
Pro posouzení technického stavu brzdového systému návěsu je důležité provést diagnostiku
pomocí diagnostického zařízení. Je potřebné provést identifikaci závad, funkční testy
systému. Pomocí diagnostiky je možné spolehlivě zjistit aktuální nastavení brzdných
parametrů a lze také posoudit, zda došlo k jejich změnám. Tuto informaci o změně parametrů
zpravidla nelze zjistit z identifikačního štítku.
U posuzované dopravní nehody diagnostika brzdového systému EBS pomocí diagnostického
zařízení BOSCH KTS TRUCK nebyla provedena. Po připojení přes zásuvku ISO 7638 a
zapnutí zapalování nebyla úspěšná komunikace elektronické řídící jednotky EBS
s diagnostickým zařízením. Jiný způsob připojení s diagnostickými piny řídící jednotky EBS
nebylo možné na místě dopravní nehody provést.
Při prohlídce komponentů systému EBS systému bylo zjištěno, že na nápravě nejsou osazené
snímače otáček pólového kola. Tento stav je zobrazen na obr.č. 11. Na modulátoru EBS byly
zjištěny mechanicky přerušené kabely ke snímačům otáček. Na obr.č. 12 je zobrazen boční
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pohled na modulátor EBS a na vedlejším obrázku je zobrazen detail přerušených kabelů ke
snímačům otáček.

Obr. 11– Chybějící snímač otáček.
Fig. 11– Missing speed sensor.

Obr. 12– Modulátor EBS.
Fig. 12– EBS modul.
Ze zjištěného stavu vyplývá, že modulátor EBS (řídící jednotka a elektromagnetické ventily)
nebyl v čase, kdy došlo k dopravní nehodě napájen elektrickým proudem. Také bylo zjištěno,
že na modulátoru EBS jsou mechanicky přerušené kabely k snímačům otáček pólového kola
na nápravě chybí osazené snímače otáček pólového kola.
V důsledku tohoto stavu s určitostí brzdový systém v čase dopravní nehody fungoval
v poruchovém režimu. V tomto poruchovém režimu funguje brzdový systém pouze
v pneumatickém režimu, není zabezpečena funkce ABS a zátěžová regulace. Znamená to
tedy, že výsledný brzdný účinek odpovídá pouze úrovně brzdového požadavku řidiče, tedy
stlačení brzdového pedálu a je nezávislý na zatížení návěsu. Z funkce brzdového systému
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vyplývá, že v poruchovém režimu je tento tlak úměrný plně zatíženému návěsu. U
posuzovaného návěsu, kde byla hmotnost přepravovaného zboží 9 500 kg, tedy návěs nebyl
plně zatížen, byl při brzdění návěs brzděn brzdným účinkem, který odpovídá plně zatíženému
návěsu. Vzhledem ke zjištěnému technickému stavu brzdové soustavy návěsu vyplývá závěr,
že návěs byl používán v tomto stavu již delší dobu (tuto ale nelze přesně definovat).
Nejednalo se tedy o stav, ke kterému došlo bezprostředně před dopravní nehodou. Návěs
s takto fungující brzdovou soustavou neodpovídá legislativním podmínkám provozu na
pozemních komunikacích a jedná se o poruchový režim provozu elektronického brzdového
systému.
Analýza vlivu přetržení pneumatické hadice řídícího ventilu návěsu
Při analýze technického stavu tahače bylo zjištěno, že došlo k vytržení plastové pneumatické
hadice z řídícího ventilu návěsu. V důsledku této závady došlo při brzdění k úniku tlakového
vzduchu z brzdového systému návěsu. Tento stav byl zjištěn také při prohlídce.
Při úniku tlaku z brzdového systému návěsu je automaticky aktivováno nouzové brzdění
provozní brzdou. Dochází k náběhu plného brzdného účinku nezávislém na zatížení návěsu a
polohy brzdového pedálu. U posuzovaného návěsu nebyl funkční systém ABS, takže došlo
k zablokování kol a v důsledku tohoto vznikli brzdné stopy od všech kol návěsu, které byly
zadokumentovány Policií ČR. Charakter těchto stop odpovídá náběhu plného brzdného
účinku brzd všech kol ve stejném čase. Z charakteru těchto stop vyplývá, že jednoznačně
nebyl aktivován systém ABS, co odpovídá tomu, že brzdový systém neměl funkční
elektronické ovládání řídící jednotkou.
V čase prohlídky byla na návěsu aktivována parkovací brzda, kterou nebylo možné
deaktivovat. Tento stav odpovídá funkci brzdové soustavy, kdy parkovací brzdu je možné
deaktivovat pouze při naplnění brzdového sytému tlakovým vzduchem.
Na základě analýzy provedené analýzy vyplývá, že k automatické aktivaci systému nouzové
brzdy návěsu došlo v důsledku technické závady vytržení pneumatické hadice řídícího ventilu
návěsu. Nouzová brzda aktivuje náběh plného brzdného účinku za účelem zastavení vozidla
při přerušení plnění tlakového vzduchu z tahače při brzdění. Lze vyloučit, že by k této
technické závadě došlo dříve, nebo před jízdou. V případě výskytu této závady před jízdnou
by nedošlo k uvolnění parkovací brzdy a nebylo by možné se s jízdní soupravou rozjet.
V případě, že by k závadě došlo při předchozím brzdění vozidla (tedy při brzdění před
dopravní nehodou), tak by došlo přitom k automatické aktivaci nouzové brzdy. Z uvedeného
vyplývá, že k technické závadě došlo při brzdění při předmětné dopravní nehodě. Výskyt této
závady nemohl řidič předvídat a při běžné prohlídce jízdní soupravy před jízdou nemohl
zpozorovat příznaky možného výskytu této závady.

5.4

Analýza zjištěných výsledků

Po zjištění technického stavu jednotlivých systému tažného a přípojného vozidla jsou tyto
vyhodnoceny a je posouzen vliv zjištěného stavu a závad na dopravní nehodu. Přitom je
potřebné zohlednit vlastnosti systémů a jejich funkci v jednotlivých režimech a pokud byla
zjištěna závada, které rozsah je vyhodnocen tak, že systém aktivoval poruchový režim, tak je
potřebné analyzovat také funkci systému v poruchovém režimu. Posouzení aktivace
poruchového režimu je závislé na identifikovaném systému, kdy je potřebná znalost o
konkrétním systému. U tohoto může pak dojít k nekorektnímu závěru.
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6

ZÁVĚR

Tématem příspěvku bylo posouzení technického stavu jízdních souprav, kde byla uvedena
konkrétní událost. Byly popsány metody zjištění technického stavu a aplikace výsledků při
posouzení vlivu technického stavu na nehodové děj.

7
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VÝPOČET VZÁJEMNÉHO POHYBU PRI KONTAKTE VOZIDLA S TELOM
CHODCA
CALCULATION OF THE RELATIVE MOVEMENT OF THE VEHICLE IN
CONTACT WITH THE PEDESTRIAN
Gustáv Kasanický43, Pavol Kohút44
ABSTRAKT:
Predmetný príspevok sa zaoberá problematikou výpočtu vzájomného kontaktu MPV vozidla
a figuríny. Na základe vykonaných crash-testov medzi vozidlami MPV a figurínami bol
vykonaný výpočet pohybu figuríny a ustálené hodnoty súčiniteľa šmykového trenia medzi
figurínou a vozidlom, a medzi figurínou a vozovkou. Tiež bol vypočítaný koeficient reštitúcie
figuríny pri danom teste.
ABSTRACT:
This article deals about the calculation of mutual contact of the MPV vehicle and dummy.
Based on the carried out crash tests between MPV vehicles and dummy the calculation of
movement the dummy was performed and evaluated coefficient of friction between the dummy
and the vehicle, and between the dummy and the road. Also, the coefficient of restitution for
dummy was calculated for a given tests.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
Crash-test, figurína, súčiniteľ šmykového trenia medzi vozidlom a figurínou, súčiniteľ
šmykového trenia medzi figurínou a vozovkou, koeficient reštitúcie figuríny.
KEYWORDS:
Crash-test, dummy, the coefficient of friction between the vehicle and the dummy, the
coefficient of friction between the dummy and the road, the coefficient of restitution dummy.

1

ÚVOD

Pri analýze nehodového deja je častou úlohou vypočítať rýchlosť vozidla pri zrážke
s vozidlom. Pre riešenie tejto úlohy je potrebné poznať okrajové (geometrické a materiálové)
podmienky pre vozidlo a telo chodca. Za účelom zistenia materiálových okrajových
podmienok pri zrážke vozidla MPV s chodcom pri plnom prekrytí bola vykonaná séria testov
vozidiel VW Sharan (I. generácia) a Ford Galaxy (I. generácia). Boli použité dve rôzne
konštrukcie dummy figurín: figurína vyvinutá ÚSI-ŽU (USI figurína) a figurína vyvinutá
Dipl. Ing. Michael Weyde, PhD. (BD figurína).
USI figurína má železnú konštrukciu, ktorá je obalená pomerne tvrdou gumou „svalovinou“
a je schopná samostatne stáť. BD figurína má drevenú kostru, svalovina a vnútorné orgány sú
z akrylu a silikónu, figurína je zavesená na pomocnom ráme a je spúšťaná tesne pred nárazom
pomocou uvoľnovacieho mechanizmu.
Kasanický Gustáv, prof. Ing. CSc. – 1. autor, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, ul. 1. Mája č. 32, 010
01 Žilina, 00421-41 513 6901, gustav.kasanicky@usi.sk
43)

Kohút, Pavol, doc. Ing. PhD. – 2. autor, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, ul. 1. Mája č. 32, 010 01
Žilina, 00421-41 513 6947, pavol.kohut@usi.sk
44)
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Cieľom testov bolo okrem iného porovnať vlastnosti BD figuríny a USI figuríny, preto boli
testy naplánované tak, aby s každou z figurín bol vykonaný test s podobnou rýchlosťou (cca
20 km/h, cca 40 km/h a cca 60 km/h).
Cieľom testov bolo následne vyhodnotiť materiálové okrajové podmienky ako súčiniteľ
šmykového trenia medzi vozidlom a figurínou, súčiniteľ šmykového trenia medzi figurínou
a vozovkou a koeficient hysterézie medzi vozidlom a figurínou.

Obr. 1 – Vozidlá použité pri crash-teste
Fig. 1 – The cars used for crash-test

Obr. 2 – BD figurína (vľavo), USI figurína (vpravo)
Fig. 2 – BD dummy (felt), USI dummy (right)
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2

CRASHTESTY

V nasledujúcich kapitolách sú postupne uvedené jednotlivé testy pričom číslo testu
označuje poradie v akom boli testy vykonané. Testy sú však uvedené vzostupne od najnižšej
po najvyššiu nárazovú rýchlosť.

2.1

Test č. 1

Test č. 1 bol vykonaný za nasledovných podmienok:
Vozidlo: VW-Sharan
Figurína: BD
Nárazová rýchlosť: 21 km/h
Vodič sa snažil tesne pred zrážkou udržiavať konštantnú rýchlosť a začať brzdiť až po zrážke.
Poškodenie vozidla po teste č. 1 je zobrazené na obr. č. 3. Pri predmetnom teste vzniklo
špecifické poškodenie čelného skla (označené žltou šípkou na obr. 3). V danom mieste nebol
kontakt medzi vozidlom a figurínou. Predmetné poškodenie je možné vysvetliť len tzv.
nepriamym mechanizmom – bez silového kontaktu v mieste poškodenia.

Obr. 3 – Poškodenie vozidla po zrážke
Fig. 3 – Damage of the car after test
Odhodenie figuríny po teste:
Pozdĺžne odhodenie: 5,3 m
Priečne odhodenie: 0,9 m
Celkové odhodenie: 5,4 m
Parametre pre simuláciu:
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Pre korektnú simuláciu (rovnaká dráha letu a rovnaká dráha šmýkania v simulácii a pri teste)
bolo potrebné zvýšiť prednastavenú hodnotu trenia medzi figurínou a vozovkou z 0,4 na 0,5.
Jednotlivé testy boli vykonané na špecifickom povrchu: betón – výrazne opotrebovaný
s vystúpenými kamienkami.

Obr. 4 – Povrch na ktorom boli vykonávané testy
Fig. 4 – The surface for the tests

2.2

Test č. 5

Test č. 5 bol vykonaný za nasledovných podmienok:
Vozidlo: Ford Galaxy
Figurína: USI
Nárazová rýchlosť: 23 km/h
Vodič sa snažil tesne pred zrážkou udržiavať konštantnú rýchlosť a začať brzdiť až po zrážke.
Poškodenie vozidla po teste č. 5 je zobrazené na obr. č. 5.
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Obr. 5 – Poškodenie vozidla po zrážke
Fig. 5 – Damage of the car after test
Odhodenie figuríny po teste:
Pozdĺžne odhodenie: 7,8 m
Priečne odhodenie: 0,1 m
Celkové odhodenie: 7,8 m
Parametre pre simuláciu:
Pre korektnú simuláciu (rovnaká dráha letu a rovnaká dráha šmýkania v simulácii a pri teste)
bolo potrebné zvýšiť prednastavenú hodnotu trenia medzi figurínou a vozovkou z 0,4 na 0,6.
Jednotlivé testy boli vykonané na špecifickom povrchu: betón – výrazne opotrebovaný
s vystúpenými kamienkami.
Vzhľadom na vlastnosti figuríny (značná tuhosť v kĺboch) bolo pre korektnú simuláciu
potrebné zablokovať kĺby v kolenách, v panve a trupe. Ďalej bolo potrebné znížiť koeficient
reštitúcie z prednastavenej hodnoty 0,1 na 0,05.

2.3

Test č. 6

Test č. 6 bol vykonaný za nasledovných podmienok:
Vozidlo: VW-Sharan
Figurína: USI
Nárazová rýchlosť: 40,5 km/h
Vodič sa snažil tesne pred zrážkou udržiavať konštantnú rýchlosť a začať brzdiť až po zrážke.
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Poškodenie vozidla po teste č. 6 je zobrazené na obr. č. 6.

Obr. 6 – Poškodenie vozidla po zrážke
Fig. 6 – Damage of the car after test
Odhodenie figuríny po teste:
Pozdĺžne odhodenie: 16,6 m
Priečne odhodenie: 1,2 m
Celkové odhodenie: 16,6 m
Parametre pre simuláciu:
Pre korektnú simuláciu (rovnaká dráha letu a rovnaká dráha šmýkania v simulácii a pri teste)
bolo potrebné zvýšiť prednastavenú hodnotu trenia medzi figurínou a vozovkou z 0,4 na 0,78.
Jednotlivé testy boli vykonané na špecifickom povrchu: betón – výrazne opotrebovaný
s vystúpenými kamienkami.
Ďalej bolo potrebné znížiť koeficient reštitúcie z prednastavenej hodnoty 0,1 na 0,01 a zvýšiť
súčiniteľ šmykového trenia medzi figurínou a vozidlom z prednastavenej hodnoty 0,2 na 0,3.

2.4

Test č. 2

Test č. 2 bol vykonaný za nasledovných podmienok:
Vozidlo: VW-Sharan
Figurína: BD
Nárazová rýchlosť: 41,5 km/h
Vodič sa snažil tesne pred zrážkou udržiavať konštantnú rýchlosť a začať brzdiť až po zrážke.
Poškodenie vozidla po teste č. 2 je zobrazené na obr. č. 7.
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Obr. 7 – Poškodenie vozidla po zrážke
Fig. 7 – Damage of the car after test
Odhodenie figuríny po teste:
Pozdĺžne odhodenie: 18,5 m
Priečne odhodenie: 1,5 m
Celkové odhodenie: 18,6 m
Parametre pre simuláciu:
Pre korektnú simuláciu (rovnaká dráha letu a rovnaká dráha šmýkania v simulácii a pri teste)
bolo potrebné zvýšiť prednastavenú hodnotu trenia medzi figurínou a vozovkou z 0,4 na 0,54.
Jednotlivé testy boli vykonané na špecifickom povrchu: betón – výrazne opotrebovaný
s vystúpenými kamienkami.
Ďalej bolo potrebné znížiť koeficient reštitúcie z prednastavenej hodnoty 0,1 na 0,005
a zvýšiť súčiniteľ šmykového trenia medzi figurínou a vozidlom z prednastavenej hodnoty 0,2
na 0,4.
Na nasledovných obrázkoch je uvedený záznam z vysokorýchlostnej kamery (stĺpec vľavo)
a výsledok simulácie (stĺpec vpravo).
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Obr. 8 – Záznam z vysokorýchlostnej kamery (stĺpec vľavo) a výsledok simulácie (stĺpec
vpravo)
Fig. 8 – Records of the high-speed camera (left column) and simulation result (right
column)

2.5

Test č. 7

Test č. 7 bol vykonaný za nasledovných podmienok:
Vozidlo: VW-Sharan
Figurína: USI
Nárazová rýchlosť: 53 km/h
Vodič sa snažil tesne pred zrážkou udržiavať konštantnú rýchlosť a začať brzdiť až po zrážke.
Poškodenie vozidla po teste č. 7 je zobrazené na obr. č. 8.

Obr. 8 – Poškodenie vozidla po zrážke
Fig. 8 – Damage of the car after test
Odhodenie figuríny po teste:
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Pozdĺžne odhodenie: 24,2 m
Priečne odhodenie: 2,5 m
Celkové odhodenie: 24,3 m
Parametre pre simuláciu:
Pre korektnú simuláciu (rovnaká dráha letu a rovnaká dráha šmýkania v simulácii a pri teste)
bolo potrebné zvýšiť prednastavenú hodnotu trenia medzi figurínou a vozovkou z 0,4 na 0,75.
Jednotlivé testy boli vykonané na špecifickom povrchu: betón – výrazne opotrebovaný
s vystúpenými kamienkami.
Ďalej bolo potrebné znížiť koeficient reštitúcie z prednastavenej hodnoty 0,1 na 0,00001
a zvýšiť súčiniteľ šmykového trenia medzi figurínou a vozidlom z prednastavenej hodnoty 0,2
na 0,5.

2.6

Test č. 4

Test č. 4 bol vykonaný za nasledovných podmienok:
Vozidlo: Ford Galaxy
Figurína: BD
Nárazová rýchlosť: 58 km/h
Vodič sa snažil tesne pred zrážkou udržiavať konštantnú rýchlosť a začať brzdiť až po zrážke.
Poškodenie vozidla po teste č. 4 je zobrazené na obr. č. 9.

Obr. 9 – Poškodenie vozidla po zrážke
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Fig. 9 – Damage of the car after test
Odhodenie figuríny po teste:
Pozdĺžne odhodenie: 25,2 m
Priečne odhodenie: 0,25 m
Celkové odhodenie: 25,2 m
Parametre pre simuláciu:
Pre korektnú simuláciu (rovnaká dráha letu a rovnaká dráha šmýkania v simulácii a pri teste)
bolo potrebné zvýšiť prednastavenú hodnotu trenia medzi figurínou a vozovkou z 0,4 na 0,8.
Jednotlivé testy boli vykonané na špecifickom povrchu: betón – výrazne opotrebovaný
s vystúpenými kamienkami.
Ďalej bolo potrebné znížiť koeficient reštitúcie z prednastavenej hodnoty 0,1 na 0,00001
a zvýšiť súčiniteľ šmykového trenia medzi figurínou a vozidlom z prednastavenej hodnoty 0,2
na 0,5.

2.7

Test č. 3

Test č. 3 bol vykonaný za nasledovných podmienok:
Vozidlo: VW-Sharan
Figurína: USI
Nárazová rýchlosť: 73 km/h
Vodič sa snažil tesne pred zrážkou udržiavať konštantnú rýchlosť a začať brzdiť až po zrážke.
Poškodenie vozidla po teste č. 3 je zobrazené na obr. č. 10.
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Obr. 10 – Poškodenie vozidla po zrážke
Fig. 10 – Damage of the car after test
Odhodenie figuríny po teste:
Pozdĺžne odhodenie: 41,8 m
Priečne odhodenie: 2,6 m
Celkové odhodenie: 41,9 m
Parametre pre simuláciu:
Pre korektnú simuláciu (rovnaká dráha letu a rovnaká dráha šmýkania v simulácii a pri teste)
bolo potrebné zvýšiť prednastavenú hodnotu trenia medzi figurínou a vozovkou z 0,4 na 0,65.
Jednotlivé testy boli vykonané na špecifickom povrchu: betón – výrazne opotrebovaný
s vystúpenými kamienkami.
Ďalej bolo potrebné znížiť koeficient reštitúcie z prednastavenej hodnoty 0,1 na 0,00001
a zvýšiť súčiniteľ šmykového trenia medzi figurínou a vozidlom z prednastavenej hodnoty 0,2
na 0,5.

3

ZÁVER

Na nasledovnom obr. 11 sú vynesené údaje z jednotlivých testov (závislosť nárazovej
rýchlosti na dráhe odhodenia), pričom červenou čiarou je zobrazená závislosť nárazovej
rýchlosti na dráhe odhodenia publikovaná v literatúre [1]. Mierne „posunutie“ vynesených
bodov vpravo je pravdepodobne spôsobené špecifickým tvarom kapoty vozidiel MPV
a v niektorých testoch tiež efektom „vezenia“ figuríny na kapote motora.
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Obr. 11 – Graf rýchlosť – odhodenie figuríny
Fig. 11 – Graph impact speed - throwing distance of the dummy
Porovnaním výsledkov odhodenia a dráhy letu pri jednotlivých pokusoch možno
konštatovať, že BD figurína a USI figurína dosiahli pri podobných podmienkach testu
podobnú dráhu letu a dráhu odhodenia.
Porovnaním poškodenia vozidla od figuríny BD a USI možno konštatovať, že BD
figurína vykazuje podstatne lepšie zhodu s poškodením, ktoré by vzniklo od ľudského tela
oproti poškodeniu, ktoré vzniklo pri figuríne USI. Uvedené je spôsobené konštrukciou USI
figuríny a jej značnou tuhosťou.

4
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STANOVENÍ PŘÍČIN ROZTRŽENÍ HYDROPNEUMATICKÉHO AKUMULÁTORU
HYDRAULICKÉHO LISU LISOVACÍ LINKY
CAUSE EXPLOSION DETERMINATION OF HYDROPNEUMATIC
ACCUMULATOR OF COACHWORK PRESS MACHINE OF MOLDING LINE
Radek Knoflíček45
ABSTRAKT:
Obsahem tohoto příspěvku je zjištění příčiny exploze hydropneumatického akumulátoru u
hydraulického lisu, určeného pro výrobu karosářských dílů v automobilovém průmyslu.
ABSTRACT:
Paper contens of cause explosion determination of hydropneumatic accumulator of
coachwork press machine in automotive industry.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Hydraulický lis, hydropneumatický akumulátor, mezní stav konstrukce, porucha stroje.
KEYWORDS:
Hydraulic press, hydropneumatic accumulator, weaving loom of construction, machine
breakdown.

1

ÚVOD

Tento článek vychází z dlouholeté znalecké praxe autora tohoto příspěvku, kdy v nedávné
minulosti byl vypracován řádný znalecký posudek [1], ve kterém byla definována jedna z
položených otázek takto: ověřte, co bylo příčinou exploze hydropneumatického
akumulátoru.
Na základě řádné objednávky byl výrobci hydraulického lisu dodán předmětný
hydropneumatický pístový akumulátor, jako subdodávka. Svislý hydraulický lis byl součástí
lisovací linky, která byla určena pro výrobu dílců tvářením pro automobilový průmysl. Na
lisovací lince došlo během pracovní směny k explozi (roztržení) hydropneumatického
akumulátoru. Roztržený HPA, který se rozlétl po nejbližším okolí, poškodil jak lisovací linku,
tak i další vybavení výrobní haly. Celková hmotná škoda se pohybovala řádu miliónů Kč.
Podstatou vysoce odborného díla tedy bylo hodnocení technického stavu předmětného
hydropneumatického akumulátoru (v textu dále i jako zkratka HPA) před jeho poškozením
explozí (roztržením za chodu tvářecího stroje) a po jeho poškození. HPA byl konstrukčněprovozní částí (komponentou) svislého hydraulického lisu. Nezbytnou součástí znalecké práce
bylo, mimo jiné náležitosti, i šetření na místě instalace a provozování svislého hydraulického
lisu (až po mimořádné události v provozu).

Knoflíček, Radek, Doc. Dr. Ing. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav
výrobních strojů, systémů a robotiky, Technická 2, 616 69 Brno, telefon: 5 4114 2474, e-mail:
knoflicek@fme.vutbr,cz
45)
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2

NÁZVOSLOVÍ [2]

Hydraulický lis – je typ tvářecího stroje, který pro vyvinutí potřebné tvářecí síly využívá
účinku stlačeného oleje, působící na píst hydromotoru, který přes pístnici pohání beran. Beran
koná zdvih mezi horní a dolní polohou a je na něm upnuta horní část nástroje. Na desce
nepohyblivého stolu je upnuta dolní část nástroje. Na jeden zdvih beranu se přetvoří polotovar
do požadovaného tvaru polovýrobku nebo hotového výrobku. Hydraulické lisy se obvykle
používají jako tažné nebo kovací, nejčastěji pro tváření kovových plechů nebo předkovků za
tepla nebo za studena především v automobilovém průmyslu.
Hydropneumatický akumulátor – je prvek hydraulických obvodů v pohonné technice, kdy
nosnou energií je stlačený olej, který odevzdává práci. Účelem hydraulického akumulátoru je
akumulovat přebytky stlačeného oleje a vyrovnávat krátkodobé tlakové špičky nebo
krátkodobé ztráty a tento během pracovního cyklu dodávat do hydraulického pohonu
příslušného stroje s tekutinovými pohony tak, aby byla zajištěna bezchybná funkce
hydraulického pohonu stroje. HPA je tlaková nádoba válcového tvaru, která je na obou
koncích opatřena zatěsněnými víky. Uvnitř se pohybuje plovoucí píst. Z jedné strany pístu je
v poloprostoru obsažen stlačený olej, z druhé strany je protitlak vytvářen technickým plynem.
Mezní stav – je stav napjatosti konstrukce, po jehož překročení dojde například
k nepřípustnému růstu deformace, k porušení, vzniku trhlin apod. Definice dle ČSN 01 0102
zní: Mezní stav je takový stav objektu, ve kterém musí být další využití objektu přerušeno
pro:


neodstranitelné porušení bezpečnostních požadavků, nebo



neodstranitelné překročení předepsaných krajních mezí stanovených parametrů,
nebo



neodstranitelné snížení efektivnosti provozu pod přípustnou hodnotu, nebo



nutnost provedení generální opravy

Mezní stav konstrukce – je stav provozované konstrukce, který je nepřípustný z hlediska
předepsané funkce. Při splnění kritéria tohoto lomu dojde k vyřazení konstrukce z provozu
(buď zásahem provozovatele nebo samovolně – poruchou, destrukcí, havárií, zřícením a pod.)
Na základě řádné objednávky byl výrobci hydraulického lisu dodán předmětný
hydropneumatický pístový akumulátor, jako subdodávka. Svislý hydraulický lis byl součástí
lisovací linky, která byla určena pro výrobu dílců tvářením pro automobilový průmysl. Na
lisovací lince došlo během pracovní směny k explozi (roztržení) hydropneumatického
akumulátoru. Roztržený HPA, který se rozlétl po nejbližším okolí, poškodil jak lisovací linku,
tak i další vybavení výrobní haly. Celková hmotná škoda se pohybovala řádu miliónů Kč.

3

POPIS STROJE A HPM

2.1

Stručný popis a základní technické údaje Hydropneumatického pístového
akumulátoru

Popis: pístový rovnotlaký hydraulicko-pneumatický akumulátor s náplní dusík/olej a
s plovoucím pístem. Základní technické údaje:




Celkový objem:
Max. pracovní tlak:
Přípoj pro olej:

150 litrů
350 bar
příruba AVIT DN 100
211

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014





Plnící ventil:
Přípoj pro manometr:
Vnější rozměry:

Olaer
G 1/4"
průměr 430 mm, délka 2095 mm

Obr. 1 – Dílenský sestavní výkres hydropneumatického akumulátoru
Fig. 1 – Detail draw of hydropmeumatic accumulator
2.2 Základní technické údaje svislého hydraulického lisu












Jmenovitá dopředná síla (F) na beranu:
Zpětná síla na beranu:
Rychlosti pohybu beranu:
o Přibližovací:
o Pracovní při F = 5 000 kN:
o Pracovní při F = 10 000 kN:
o Zpětná:
Zdvih beranu:
Výška sevření (mezi deskou stolu a beranu):
Upínací plocha desky beranu:
Upínací plocha desky stolu:
Největší nosnost vyjíždějícího stolu:
Příkon hlavního elektromotoru:
Celkový příkon:
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10 000 kN
1 000 kN
700 mm/sec.
200 mm/sec.
30 mm/sec.
700 mm/sec.
1 100 mm
800 mm
(2 000 x 2 800) mm
(2 000 x 2 800) mm
30 tun
110 kVA
430 kVA
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Obr. 2 – Svislý hydraulický lis
Fig. 2 – Vertical hydraulic press

4 NÁLEZ A POSUDEK
4.1 Posouzení správnosti návrhových výpočtů HPA
Znalci byla předložena podrobná výpočtová zpráva, která se týkala návrhu vhodného
typorozměru hydropneumatického akumulátoru, který by měl být do budoucna zabudován do
hydraulického obvodu pohonu beranu hydraulického lisu u výrobce. V předloženém
návrhovém výpočtu nebyly shledány žádné chyby z hlediska metodického a matematického,
provedeném ze strany výpočtáře výrobce lisu a podstoupeném k verifikačnímu výpočtu na
simulačním SW u společnosti, která HPA dodala. Dílčí závěr: bez obsahových a formálních
nedostatků.
4.2 Posouzení dodržení podmínek pro provozování HPA a lisu
Z předložených spisových podkladů k mimořádné události vyplynulo, že bezprostředně po
nastalé havárii v provozu provedli pracovníci zainteresovaných stran prvotní šetření.
Z prvotního šetření a následně také dle osobně provedeného šetření znalce na místě samém
(posouzením předmětného HPA) vyplývá, že k roztržení HPA došlo tak, že došlo k porušení
soudržnosti válcové nádoby utržením části jeho stěny i se zašroubovaným víkem na straně
tlakového oleje. Místem iniciace lomu kovové součástky se stal přechod vnitřního závitu
válcové nádoby do její hladké části – viz obrázek číslo 3 níže.
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Obr. 3 – Znázornění místa lomu na detailu výkresu HPA
Fig. 3 – Crash place in detail draw of HPA
V okamžiku roztržení HPA byl beran lisu s horním tvářecím nástrojem v dolní úvrati zdvihu,
tedy na konci doby držení tahu zpracovávaného materiálu ve spodní poloze. Odečtem
z řídicího systému svislého hydraulického lisu bylo zjištěno, že beran lisu do data nehody
vykonal celkem 314 233 zdvihů, což je zanedbatelný počet vzhledem k celkové době
živostnosti tohoto typu výrobního stroje, kdy se uvažuje se zdvihy beranu v řádu desítek
miliónů!
Bylo provedeno měření koncových tlaků na HPA u vedlejšího, typově identického
hydraulického lisu, umístěného v téže lisovací lince, kdy naměřené hodnoty tlaku oleje (150 a
310 barů) a technického plynu – dusíku (135 a 310 barů) nepřekročily hodnoty tlaků oleje a
dusíku dle technických podmínek od výrobce HPA, kdy nejvyšší pracovní tlak je dovolen
v hodnotě 350 barů.
Rovněž bylo možno konstatovat, že byly splněny i legislativní náležitosti k provozu HPA a to
platné výchozí revize a prohlídky tlakové nádoby s příslušnými osvědčeními (certifikáty od
autorizovaných osob).
Tvářená součástka – díl karoserie automobilu – byla z hlediska vyvození potřebné tvářecí síly
na beranu bez závad, a to z hlediska technologického postupu výroby.
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Dílčí závěr: na základě studia předložené dokumentace bylo možno konstatovat, že na místě
provozování svislého hydraulického lisu, začleněného do výrobní linky na lisování součástek,
jakož i na technologii výroby karosářského dílce nebyly shledány provozně-technologické
nedostatky, které by vedly k tomu, že by byl tvářecí stroj přetěžován, resp. byl přetěžován
hydropneumatický akumulátor, zabudovaný do hydraulického obvodu lisu, což by vedlo
k jeho havárii.
4.2 Posouzení roztrženého HPA z hlediska fraktografie a lomové mechaniky
Na základě hodnocení lomové plochy – viz obrázek č. 4, 5 a 6 – předmětného HPA bylo
možno konstatovat, že k porušení válcové nádoby HPA (což je vnější plášť) došlo únavovým
mechanismem. K iniciaci únavového lomu došlo v místě výběhu vnitřního závitu. K vlastní
iniciaci došlo z vícero míst, rovnoměrně rozložených po obvodu vnitřního průměru závitu,
což nepřímo ukazuje na vrubový účinek závitu z hlediska koncentrace napětí. Vlastní únavová
část lomové plochy vykazuje pravidelnou kresbu tzv. odpočinkových (postupových) čar, která
svědčí o rovnoměrném zatěžování předmětné součásti, náhodné přetěžování lze téměř
vyloučit, a která ukazuje na relativně homogenní mikrostrukturu. Malá plocha náhlého
dolomení nepřímo ukazuje na relativně malou amplitudu napětí (vzhledem k únavové
pevnosti dané součásti).

Obr. 4 a 5 – Vzhled lomové plochy na odtržené části válcové nádoby HPA i s vnitřní
prstencovou maticí (foto znalec)
Fig 4 and 5 – View of fracture surface on separated part with internal nut cylindre part of
HPA (picture take off by expert)
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Obr. 6 - Vzhled lomové plochy na odtržené části válcové nádoby HPA i s vnitřní
prstencovou maticí (foto znalec)
Fig 6 – View of fracture surface on separated part with internal nut cylindre part of HPA
(picture take off by expert)
Dílčí závěr vzniklý za konzultativního přispění experta na fraktografii: na základě studia
předložené dokumentace, jakož i osobně provedené prohlídky pozůstatků roztrženého HPA
lze konstatovat, že došlo k porušení HPA únavovým mechanismem, přičemž na iniciaci a
šíření tohoto lomu se podílel vrubový účinek závitu a patrně i nerovnoměrné přenášení sil
v závitovém spoji. Přetěžování hodnocené komponenty hydraulického lisu lze s vysokou
pravděpodobností vyloučit.
4.3 Posouzení materiálového složení HPA
Vlastními prostředky a náklady provedl výrobce lisu metalografické šetření tak, že z obou
konců (čel) válcové tlakové nádoby byl odebrán vzorek materiálu, tedy jak z explozí
porušeného konce nádoby HPA, tak i z neporušeného konce, kde byla kapilárními zkouškami
zjištěna trhlina na dně závitu. Z odebraného materiálu s trhlinou byly provedeny zkoušky pro
stanovení pevnostně – plastických charakteristik a nárazové práce a dále byl posouzen
chemický rozbor a metalografie.
Dílčí závěr za konzultativního přispění experta na materiálovou analýzu vyplývá, že:


chemické složení oceli, ze které byla vyrobena válcová tlaková nádoba předmětného HPA
odpovídá oceli St52-3 a také oceli St52-4, což je obvyklá předepsaná jakost pro
konstrukční materiály tlakových nádob.



Z hlediska čistoty (obsah doprovodných prvků, množství a typ vměstků) lze konstatovat,
že použitá ocel je velice čistá a že nebyly pozorovány vměstky, ovlivňující pevnost oceli,
ze které byl vyroben plášť HPA.



Pozorovaná ferito-perlitická mikrostruktura odpovídá patrně stavu po řízeném
ochlazování z doválcovací teploty. Výrazná řádkovitost této struktury však může vést
k nežádoucí anizotropii mechanických vlastností (zejména charakteristik plasticity a
houževnatosti).
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Mechanické zkoušky provedené v podélném směru odpovídají pozorovanému
strukturnímu stavu. Naměřené vysoké hodnoty nárazové energie potvrzují vysokou
úroveň metalurgického zpracování.



Z posouzení lomové plochy je zřejmé, že se jedná o únavový lom, který se šířil ze dna
posledního závitu, vyrobeného na vnitřní straně válcové nádoby.

4.4 Posouzení tvaru, rozměru a provedení konstrukce vnějšího pláště HPA moderními
výpočetními metodami
4.4.1 Výpočty válcového pláště HPA pomocí metody konečných prvků (MKP) programovým
systémem ANSYS
Na vlastní náklady výrobce hydraulického lisu bylo zadáno posouzení mezního stavu
závitového spoje válcové nádoby HPA a to vzhledem k meznímu stavu únavové pevnosti
konstrukčního materiálu, ze kterého byl plášť, jako tlaková nádoba, zhotoven. Analýzu
metodou konečných prvků provedlo renomované specializované pracoviště technické
univerzity v Brně.
Tímto ústavem, bylo na základě definovaného úkolu, provedeno vytvoření výpočtového
modelu, proveden vlastní výpočet na programovém systému ANSYS, dále byly prezentovány
a analyzovány zjištěné výsledky.
Expertiza byla zaměřena na místo porušení válcové nádoby po jejím roztržení explozí, tj.
v místě výběhu vnitřního závitu do hladké části – viz také obrázek 7 níže.

Obr. 7 – Analýza MKP pomocí ANSYS
Fig. 7 – FEM Analysis by ANSYS programme
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Pohledy dle obrázku 7 na koncentrované napětí v místě posledního závitu na konci vnitřního
závitu v přechodu do válcové části tlakové nádoby bez závitu, kdy je patrné překročení
mezních hodnot pevnosti pro konstrukční materiál (ocel ze kterého byla nádoba vyrobena) po
cyklickém únavovém zatěžování HPA, což vedlo k porušení soudržnosti vlastní tlakové
nádoby lomem.
Závěr z této expertizy zní (výňatek z podstatného obsahu sdělení pro tento případ): všechna
horní napětí cyklu překračují mez kluzu, takže dochází ke vzniku pružně plastických
deformací (doplněno znalcem: daného konstrukčního materiálu).
Dílčí závěr: vzhledem k cyklickému namáhání válcové části pláště HPA došlo k překročení
mezního stavu konstrukce HPA a tím tedy k lomu. Je zřejmé, že k lomu došlo v místě, kde
vnitřní závit z hlediska napěťového se chová jako koncentrátor napětí. Z hlediska
konstrukčního je tento způsob zatěsnění válcové nádoby pro daný způsob činnosti HPA na
stroji nevhodný.
4.4.2 Výpočty válcového pláště HPA pomocí MKP programovým systémem MARC
Na vlastní náklady výrobce lisu byl proveden výpočet obdobného typu HPA pro obdobný
hydraulický lis, který byl vyroben a dodán do jiné provozovny. Cílem bylo zjištění, zdali
analýzou válcové nádoby HPA metodou konečných prvků, avšak provedenou v programovém
systému MARC, budou obdrženy výsledky obdobné či rozdílné jako získané v ANSYS-u
v předchozím případě. V tomto případě bylo rovněž (na základě definovaného úkolu)
provedeno vytvoření výpočtového modelu, proveden vlastní výpočet, dále prezentovány a
analyzovány zjištěné výsledky.

Obr. 8 – Analýza MKP pomocí MARC
Fig. 8 – FEM Analysis by MARC programme
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Expertiza byla zaměřena na EVENTUELNÍ místo porušení válcové nádoby typově
obdobného HPA na jiném tvářecím stroji jiné lisovací linky u shodného uživatele PŘED jejím
EVENTUELNÍM roztržením explozí, tj. v místě výběhu vnitřního závitu do hladké části – viz
také obrázek 8 výše.
Pohledy dle obrázku 8 na koncentrované napětí v místě posledního závitu na konci vnitřního
závitu v přechodu do válcové části tlakové nádoby bez závitu, kdy je patrné překročení
mezních hodnot pevnosti pro konstrukční materiál (ocel ze kterého byla nádoba vyrobena) po
cyklickém únavovém zatěžování HPA, což BY EVENTUELNĚ vedlo k porušení soudržnosti
vlastní tlakové nádoby lomem.
Závěr z této výpočtové zprávy zní (výňatek z podstatného obsahu sdělení pro tento
MODELOVÝ případ):


Pro zadané maximální provozní zatížení a rozsah pracovních teplot pístový
akumulátor vyhovuje z hlediska obvykle požadovaných bezpečností meznímu stavu
tvárného lomu.



Pro zadané stacionární maximální střídavé provozní zatížení, pro materiál (doplněno
znalcem: daný konstrukční materiál válcového pláště) a rozsah pracovních teplot
pístový akumulátor nevyhovuje v kritických místech KM1, KM1a, KM1b (viz
obrázek 8 výše) z hlediska obvykle požadovaných bezpečností meznímu stavu únavy.

Dílčí závěr: tento modelový případ ověřil – verifikoval správnost závěrů, získaných
v předchozím případě výpočty pomocí metody MKP, provedené na reálném HPA pomocí SW
ANSYS.
Poznámka znalce: Výpočty by byly ještě průkaznější, pokud by se pracovalo se
skutečnou hodnotou Rm= 560 MPa a ne s předpokládanými hodnotami 825 a 1000 MPa, což
však na správnost obdržených výsledků nemá výrazný vliv.

5

ZÁVĚR

Předmětem tohoto článku bylo zjištění příčiny exploze hydropneumatického akumulátoru. Na
základě předem stanovené otázky znalci bylo na ni možné odpovědět takto:
Příčinou roztržení (exploze) hydropneumatického akumulátoru, zabudovaného do
hydraulického obvodu pohonu beranu Svislého hydraulického lisu lisovací linky na výrobu
dílů tvářením, bylo nevhodné provedení výběhu prvního závitu na vnitřní straně tlakové
nádoby válcového tvaru, v místě působení tlakového oleje.
Vzhledem k počtu zdvihů přestavení pístu HPA přesunutím mezi krajními polohami uvnitř
jeho válcové nádoby, se stal výběh prvního vnitřního závitu na straně tlakového oleje HPA
místem koncentrace napětí při cyklickém zatěžování. Po určitém počtu zdvihů přesunutí pístu
HPA, přímo úměrnému počtu zdvihů beranu lisu, došlo zákonitě k poruše soudržnosti HPA a
to vlivem překročení meze pevnosti konstrukčního materiálu jeho válcové nádoby. Tím došlo
k překročení mezního stavu konstrukce HPA za jeho chodu pod tlakem a k jeho roztržení
explozí.
Poznámka znalce: Vnitřní závit slouží k tomu, aby do díry válcové nádoby HPA opatřené
právě tímto závitem, byla montáží našroubována těsnící víka, jak z levé, tak z pravé strany.
Utěsněním válce dvěma víky z obou stran se tak HPA stává tlakovou nádobou, kdy v jednom
utěsněném prostoru, odděleném plovoucím pístem, působí stlačený olej a ve druhém prostoru
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působí stlačený technický plyn. K definici a popisu konstrukce a funkce HPA, hydraulického
lisu a k meznímu stavu konstrukce – viz Názvosloví tohoto příspěvku.

6
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MINIMALIZACE ŠKOD PO HAVÁRII NÁKLADNÍHO VOZIDLA, NEBO
AUTOBUSU
MINIMIZING THE LOSSES AFTER THE HEAVY GOOD VEHICLE CRASH OR
BUS CRASH
Josef Libertín46
ABSTRAKT:
Neznalost technologie vyprošťovacích prací na straně dopravců a nekalé praktiky některých
vyprošťovacích firem na straně druhé vyvolávají řadu soudních sporů o úhradu nákladů
spojených s vyproštěním havarovaných vozidel. Řada sporů je vedená také s pojišťovnami při
likvidaci následných škod po havárii. Profesionalizace vyprošťovacích firem, použití speciální
techniky, zařízení a standardizace prací dávají možnost minimalizace následných škod při
dosažení odpovídajícího zisku vyprošťovacích firem.
ABSTRACT:
Haulers ignorance of technology of extrication and unfair practices of some extrication
companies on the other hand raise a number of legal disputes about the costs associated with
the extrication of crashed vehicles. Many disputes to insurance companies are because of
liquidation consequential damages after an accident. Professionalization of extrication
companies, using special techniques and equipment standardization work, gives the
possibility to minimize the consequential damage while achieving reasonable profit rescue
companies.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Vyprošťování vozidel, likvidace nehod, havárie vozidla, zprovoznění jízdního pruhu, speciální
technika.
KEYWORDS:
Extrication of vehicles, disposal of accidents, vehicle accident, commissioning lane, special
equipment.

1

ÚVOD

S růstem intenzity provozu souvisí i počet nehod a výše celkových škod. V současné době se
prakticky nerozlišují škody vzniklé při havárií vozidla od škod spojených s likvidací následků
nehody. Vzniká tak situace, kdy některé škody jsou řešeny v rámci havárie, některé jsou
řešeny na úkor nákladů správce komunikace, jiné nejsou řešeny vůbec a jdou k tíži
poškozeného dopravce.

Ing. Josef Libertín, CSc.; Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, Brnoměsto, 602 00, Brno, Česká republika; +420 54114 6014; josef.libertin@usi.vutbr.cz
46)
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2

ŠKODY VZNIKLÉ ZASTAVENÍM, NEBO OMEZENÍM PROVOZU
NA KOMUNIKACI

Škody vzniklé překážkou havarovaného vozidla v jízdním pruhu nevznikají jen účastníkům
nehody ale i ostatním uživatelům dopravní komunikace a jsou v zásadě dvojího typu:



Zvýšená spotřeba paliva čekáním, popojížděním v koloně, nebo jízdou po objížďce.
Ztráta času čekáním v koloně, pomalou jízdou, nebo jízdou po objížďce a následná
penalizace dopravce za nedodržení lhůty dodávky zboží.

Zvýšená spotřeba paliva není obecně vnímaná jako škoda v důsledku havárie, a proto také
není držiteli vozidel uplatňována jako škoda.
Ztráta času – nedodržení dodací lhůty nákladního dopravce stanovenou v přepravní smlouvě
je škodou, které je řešena v rámci legislativních pravidel a případným pojištěním.
Zastavení, nebo omezení provozu na komunikaci v důsledku havárie vozidla je tak vnímáno
jako situace, která má jediné řešení - urychlené odstranění překážky provozu k zajištění
bezpečnosti silničního provozu.

3

VYPROŠTĚNÍ A ODTAH VOZIDLA, PŘEKLAD A ODVOZ
NÁKLADU, ÚKLID A OPRAVA POŠKOZENÉ VOZOVKY JAKO
NÁSLEDNÁ ŠKODA PO HAVÁRII

Následné škody po havárii v daném okamžiku nejsou řešeny a Policie České republiky a ani
správce komunikace nenesou za škody odpovědnost.
Přitom náklady na vyproštění a odtah zejména jízdní soupravy, ve svém důsledku řešené jako
následná škoda po havárii, dosahují u nákladní dopravy běžně řádu několika stovek tisíc Kč.
Výše následné škody způsobené nedostatečným technickým vybavením, nebo nesprávnou
technologií vyprošťování a odtahu havarovaného vozidla, převážně výrazně navýší celkové
škody způsobené havárií vozidla.
Jedná se zejména o:
a) Škody v důsledku užití nesprávné vyprošťovací technologie a nedostatečné techniky,
které mohou způsobit totální škodu vozidla
b) Škody vzniklé neznalostí konstrukce vozidel a v důsledku toho nesprávné technologie
přípravných prací před odtahem; např. nutnost demontáže hnacího hřídele
havarovaného tahače návěsů před odtahem.
c) Škody způsobené hrubou silou v důsledku nedostatku speciálních pomůcek a zařízení
pro vyproštění havarovaného vozidla, zejména návěsové soupravy.
d) Škody způsobené odtahem havarovaného vozidla na nechráněné parkoviště (volný
prostor) a v důsledku toho možné rozkradení použitelných dílů.
e) Škody při překladu nákladu havarovaného vozidla.
f) Škody způsobené nedostatečnou, nebo nadměrnou kapacitou pracovníků, případně
jejich nedostatečnou znalostí profese.
Z uvedeného přehledu příčin vzniku škod po nehodě je zřejmé, že zejména u havarovaných
vozidel nad 3,5t je nutná specializace činnosti pro odtah a vyprošťování vozidel. Vzniká tak
potřeba stanovit základní pravidla vyprošťovacích a likvidačních prací, zejména pro
komunikace s vysokou intenzitou dopravy.
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Následné poškození havarovaného vozidla, nebo komunikace po havárii nelze bagatelizovat,
a stejně tak nelze ani přehlížet možnosti likvidace škod.
Je na správci komunikace zda odstranění překážky na vozovce zajistí vlastními prostředky,
nebo pomocí vybraného smluvního partnera, který vyproštění a odtah havarovaného vozidla
realizuje.
Jako příklad z poslední doby řešený Ústavem soudního inženýrství revizním posudkem
uvádím následující kauzu:
Žalobce odmítl uhradit celkem cca 550 000,- Kč za vyproštění havarované návěsové soupravy
s nákladem na dálnici D1. Požadoval, aby soud rozhodl, že vyproštění návěsové soupravy,
která zastavila spolu s nákladem provoz ve všech jízdních pruzích na Brno i na Prahu, bylo
možné technicky provést poloviční kapacitou technických prostředků a na základě toho, aby
byla snížena úhrada za vyproštění včetně úklidu a přepravy nákladu na poloviční hodnotu.
Intenzita provozu v daném úseku dálnice v době zásahu byla cca 40 000 vozidel/24 hod, což
znamená okamžité tvoření kolon v obou směrech po nehodě. Likvidační práce profesionální
firmou při max. nasazení techniky a pracovní kapacity trvaly celkem cca 6 hod, kdy po
částečném provizorním zprovoznění, byly otevřeny všechny jízdní pruhy. V případě použití
poloviční kapacity techniky a personálu by zprovoznění bylo možné ale za podstatně delší,
více jak dvojnásobnou dobu.
Obecně se zapomíná na to, že vyproštění havarovaného vozidla, zejména nákladního vozidla
nad 3,5 t hmotnosti, není jen samotné odstranění překážky provozu ležící na vozovce, ale i
veškeré činnosti související s likvidací havarovaného nákladu případně další činnosti k
odstranění následků nehody na vozovce a okolí (tj. poškození komunikace včetně svodidel,
kontaminace vozovky a jejího okolí nebezpečným nákladem, sanace místa nehody, oprava
vozovky a svodidel, úklid poškozeného a rozsypaného nákladu - např. tuny rozbitých a
původně plných lahví, nakládku a vykládku nepoškozeného nákladu apod.).
Často je ze strany dopravců a pojišťoven poukazováno na zbytečně nasazenou kapacitu
vyprošťovací techniky. Je pravdou, že některé nekorektní firmy takto zneužívají danou
situaci, kdy stresovaná posádka havarovaného vozidla po nehodě (pokud je zdravotně
schopná), nebo jeho majitel, (který je pouze na telefonu), není schopna adekvátně řešit danou
situaci a vyprošťovací firmy naúčtují zbytečnou techniku a ostatní služby.
Vyskytují se také znalci, kteří ve svém posudku stvrzují, že na vyproštění havarované
návěsové soupravy s nákladem stačí nasazení jednoho výkonného jeřábu a případně jednoho
výkonného vozidla s navijákem a cena za vyproštění a odtah je potom i podstatně nižší.
Následné poškození havarovaného vozidla, nebo komunikace neřeší a zahrnují je do škod
způsobených samotnou havárií. Nutno říci, že vybavení jedním jeřábem a těžkým vozidlem s
navijákem má řada dopravců, kteří uvedenou techniku používají jako doplňkovou službu při
překládce a přepravě těžkých nákladů, nebo řada stavebních organizací, které jí používají pro
vlastní stavební činnost. Obslužný personál je tak vyškolen na jinou činnost než vyproštění
vozidla. Lze tedy konstatovat, že teoreticky je možné jedním speciálním vozidlem a jedním
jeřábem zdvihnout a odtáhnou havarované vozidlo z vozovky, avšak zpravidla nejsou splněny
základní podmínky pro vyproštění havarované jízdní soupravy, tj. rychlost zprovoznění
vozovky v místě nehody a současně minimalizace následných škod, ať již na havarovaném
vozidle, nebo na vozovce. Je řada příkladů, kdy po použití špatně zvolené tažné hrubé síly
vycházející z jednoho vyprošťovacího speciálu, dochází k deformaci rámu, nebo konstrukci
nástaveb vozidel. Často tímto neprofesionálním způsobem vyprošťování dochází k následné
totální škodě na vozidlech, přestože po samotné nehodě bylo poškození vozidla jen částečné a
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oprava by byla rentabilní. Jako příklad lze uvést tři případy jediného dopravce v druhé
polovině r. 2013, kdy místo částečných škod na havarovaných návěsových soupravách došlo
v důsledku nesprávné technologie k následným totálním škodám.
Na základě zkušeností z revizních posudků jsme pro řešení rychlosti odstranění překážek
provozu na komunikaci, včetně minimalizace následných škod po havárii, navrhli v rámci
spolupráce Ústavu soudního inženýrství (dále jen ÚSI) s Ředitelstvím silnic a dálnic (dále jen
ŘSD) v uplynulém roce základní podmínky pro tzv. Standardy, které by měli splňovat
smluvní partneři pro odtahové a vyprošťovací služby. Návrh obsahuje obecné požadavky na
odstranění překážek provozu, požadavky na technické a personální vybavení smluvní firmy s
dosažitelností místa havárie prvním vozidlem do 40 min v závislosti na intenzitě provozu
dané komunikace.
Pro ilustraci jsou uvedeny navržené parametry technického vybavení firmy s profesionálním
přístupem pro vyproštění a odtah na transevropských magistrálách s vysokým podílem
zahraničních vozidel a ostatní dálnice a rychlostní komunikace (dále jen D/RS) s intenzitou
nad 25 000 vozidel/hod.
Návrh technického vybavení a technického zázemí:
a) Vyprošťovací a odtahový speciál s výsuvným ramenem (tzv. brýlemi) pro vozidla nad
12t (resp. nad 18t) v provedení:
 2 x na podvozku 8 x 4, 10t zdvih zařízení (brýle), naviják 2 x 20t
 1 podvozek 8 x 4 lze výjimečně nahradit podvozkem 6 x 4, 10t zdvih zař.(brýle),
naviják 2 x 20t.
b) Tahač návěsů – počet 3 (výjimka 2) z toho min. 1ks s hydraulickým vývodem.
c) Nízkoložný návěs – počet 2.
d) Vyprošťovací a odtahový speciál, včetně hydraulické ruky, sjížděcí plošiny a
odtahovacích hydraulických brýlí s minimální nosností 2t – 2 kusů zařízení a 2 kusů
bez hydraulické ruky.
e) Vyprošťovací autojeřáb s navijákem (typu AV 14) minimální nosnosti 14t - počet 3,
výjimečně 2.
f) Smykem řízený nakladač, kolový bagr (kombinace pro přeložení sypkých i
paletovaných materiálů) – počet 2, výjimečně 1.
g) Kontejnerové vozidlo (se sklápěním) nosnosti nad 10t - min. počet 2 a pro úsek se
zvýšeným rizikem nehod 3; ze tří vozidel se požaduje 1 vozidlo s hydraulickým
ramenem.
h) Zabezpečovací servisní dodávková vozidla – min. 4 vozidla a 6 vozidel pro úsek se
zvýšeným rizikem nehod.
i) Výstražné světelné zařízení pro odklon dopravy - souprava zabezpečovacích
signálních vozíků (pojízdná uzavírková tabule se šipkou a mobilní zařízení předběžné
výstrahy) - minimálně dvě soupravy – min. 2 velké a 2 malé přívěsné vozíky, nebo
příslušná světelná zařízení osazená na vozidlech v požadovaném počtu dle charakteru
a velikosti místa se zvýšeným rizikem nehod.
j) Odstavná plocha pro havarovaná vozidla ve vlastnictví partnera – nejméně 4 000 m2
plochy (minimálně jedna plocha ve vzdálenosti do 3 až 4 km od sjezdu ze svěřeného
úseku dálnice/RS. Plocha musí být zkolaudovaná jako parkoviště těžké techniky se
zajištěním případného úniku nebezpečných látek.
k) Místnost ve vlastnictví partnera pro posádky a cestující havarovaných, či jinak
nepojízdných vozidel.
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l) Kontaktní (tzv. dispečerské pracoviště) s 24 h dosažitelností (mimo běžnou denní
dobu může být i mobilní).
m) Stanoviště zasahujících vozidel, resp. maximální dojezdová vzdálenost k nájezdu na
těleso D/RS z tohoto stanoviště nesmí být delší než 3 až 4 km. (přímá vazba na 40 min
pro dosažitelnost místa zásahu).
n) Pro práce na mostech musí být technika dohodnuta s ŘSD nad rámec Standardu.
o) Na D1 v úseku 10 km až 196 km musí mít alespoň jeden partner ve vlastnictví
vzduchové zvedací vyprošťovací měchy v celkovém počtu 6 ks minimální zdvih
měchu 1 500 mm (vyprošťování cisteren, vozidel převážející zboží dle ATP, ADR,
autobusů, atd.) a ostatní partneři na D1 musí být smluvně vázáni na požadované
zařízení s jeho majitelem.
Je na ŘSD (případně na ostatních správcích komunikací) v jakém rozsahu naše návrhy na
řešení rychlého a bezpečného zprovoznění provozu s ohledem na minimalizaci následných
škod uplatní ve výběru vhodných smluvních partnerů.
Zvláštní kapitolou, která dosud není řešena, je připravenost na rychlé a bezpečné odstranění
překážky jakéhokoliv nákladního vozidla v tunelu. Přitom délka tunelů na silniční síti roste.
Např. jen ve městě Brně je v současné době celkem 4 977 m komunikací v tunelech. Jejich
tubus není vždy přímý a krátký a z tohoto důvodu se liší obtížnost vyprošťovacího zásahu. V
roce 2011 proběhlo cvičení záchranných složek v Pisáreckém tunelu, kde delší tubus má
délku 510 m. Cvičení proběhlo úspěšně a ukázalo připravenost na záchranu zdraví posádek
havarovaného vozidla při nehodě. Ochrana zdraví je samozřejmě prvořadá. Nelze však
předpokládat, že tím je vyřešeno i odstranění překážky provozu na komunikaci. V nedávné
době byl uveden do provozu nejdelší tunel v Brně s tubusem o délce 1 258 m. Niveleta
komunikace vykazuje směrové a vertikální oblouky, což společně s délkou tubusu a výškou
profilu velmi znesnadňuje případné záchranné a likvidační práce. Nelze tak předpokládat
srovnatelnost zásahu při různých sklonových a směrových poměrech komunikace v tunelech.
Vyprošťovací firmy ani hasiči nejsou dostatečně vybaveni potřebnou technikou k
minimalizaci následných škod. Pravdou však je, že při takové události se výše škod prakticky
neřeší a tak hrubý zásah s následnou totální škodou, byť částečně poškozeného havarovaného
vozidla, je obecně považován za jediný způsob odstranění překážky. Ve skutečnosti se jedná o
technickou nevybavenost firmy zaměřené na speciální činnost pro minimalizaci škod a na
rychlost odstranění překážky provozu.

4

UKÁZKA VYPROŠŤOVACÍCH PRACÍ PŘI ŠKOLENÍ HASIČŮ A
POLICISTŮ

Na následujících fotografiích je uveden příklad demonstrativního postupu zdvižení
nepojízdného (nepoškozeného) autobusu Karosa položeného na bok, kde jsou použity
speciální pomůcky sloužící k „šetrnému zdvihu“ (cílem je minimalizace škod).
Použitá technika: 2 jeřáby, 2 speciální vozidla s navijáky, nafukovací vaky s různou výškou
zdvihu a zdvižné síly s kompresorem.
Obsluha techniky: 5 vyškolených pracovníků s vysílačkami. Koordinovaný, souběžný postup
všech pracovníků řídí velitel zásahu domluvenými gesty a vysílačkou.
Pracovníci mají, kromě znalostí automechanika také znalosti pro práci se speciální technikou
při zvýšené bezpečnosti práce a vazačské zkoušky.
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Na obr. 1 je možno vidět upevnění dvou jeřábů za kolové šrouby a upevnění dvou tažných lan
při rozložení tažné síly na rám podvozku na 4 místa od dvou speciálních vozidel pomocí
speciálních kladek.

Obr. 1 - Upevnění havarovaného vozidla
Fig. 1 – Fastening the collided vehicle
Na obr. 2 je znázorněn detail rozložení tažné síly navijáku speciálu pomocí kladky na dva
úchytné body na rámu vozidla.

Obr. 2 - Rozložení tažné síly
Fig. 2 - Draught force distribution
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Na obr. 3 a 4 je - detail uchycení jeřábových lan pomocí dvou přípravků - zašroubované na
kolové šrouby. Podložení lan trámkem chrání bok vozidla proti poškození lany a háky.

Obr. 3 - Uchycení jeřábu za kolové šrouby
Fig. 3 - Fastening the crane by wheel screws

Obr. 4 - Detail úchytu – matice s okem
Fig. 4 - Detail of hitch – female screw with loop
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Částečný zdvih vozidla, který umožňuje podsunutí velkých vzduchových vaků (nízký zdvih
cca do 25 cm) pomocí malého polštářku je uveden na obr. 5.

Obr. 5 - Použití malé nafukovací podložky
Fig. 5 - Using small inflatable mats
Při nízkém zdvihu malým polštářkem je dostatečný prostor pro podsunutí velkých vaků pod
vozidlo. Napojením všech vaků na řídící jednotku kompresoru velitel zásahu rozděluje ručně
tlak vzduchu pro každý jednotlivý vak dle potřeby.

Obr. 6 - Následné podsunutí velkých vaků
Fig. 6 - Subsequent sliding of large bags under bus
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Ovládání huštění jednotlivých vaků podle potřeby zdvihu, případně vyrovnání nakloněného
vozidla se provádí řídící kompresorovou jednotkou. Každý vak má svůj ventil a manometr.
Stanoviště velitele zásahu do okamžiku dosažení bodu zvratu těžiště vozidla je u řídící
jednotky – obr. 7.

Obr. 7 - Řídící jednotka nafukování vaků.
Fig. 7 - Inflating bags control unit
Nafukování jednotlivých vaků zdvíhá vozidlo prakticky až do bodu zvratu těžiště obr. 8.
Jeřáby a navijáky současně jistí případný nekontrolovaný pád autobusu souběžným napínáním
lan. Vaky jsou stejného průměru, různé výšky (rozlišeno barevným pruhem) a o různém tlaku,
(čím nižší vak, tím vyšší tlak).

Obr. 8 - Plynulý, postupný zdvih autobusu pomocí vaků
Fig. 8 - Continuous, gradual lifting of the bus by bags
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Při dosažení bodu zvratu těžiště vozidla jeřáby končí se zajišťovací činností
nekontrolovatelného pádu a přebírají další postup spouštění vozidla. Jeřáby a navijáky
současně staví autobus na kola – obr. 9.

Obr. 9 - Těžiště autobusu v bodu zvratu, práci převzaly jeřáby a speciály
Fig. 9 - The centre of gravity of the bus at the turning point, cranes and specials took over
the job
Na obr. 10 je autobus ve finální fázi záchranných prací - dosedá nepoškozen na všechna kola.

Obr. 10 - Autobus stojí nepoškozen na kolech
Fig. 10 - Bus is undamaged on its all four wheels
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Na fotografii č.11 je ukázka „šetrného bočního posuvu“ vozidla bez poškození pneumatik.

Obr. 11 Použití podložek k ochraně pneumatik při bočním
Fig. 11 - Using sliding pads to protect tyres at side shift
Na fotografii č. 12 je uveden příklad správného postupu přípravných prací před vyproštěním,
kdy dojde k odpojení převodovky a předejde se jejímu poškození.

Obr.12 - Pohled na havarované vozidlo - hnací hřídel havarovaného tahače Volvo
demontován před odtahem
Fig. 12 - View of crashed vehikle - drive shaft of a crashed Volvo truck was removed before
the extraction
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5

ZÁVĚR

Současná situace nejednotného a nevhodného přístupu k řešení problematiky vyprošťovacích
prací po nehodě silničního vozidla, nedává dopravcům do budoucna příslib snížení, nebo
alespoň stabilizace nákladů na vyproštění a případné snížení následných soudních řízení. Také
pojišťovny mají velmi často odmítavý postoj k likvidaci následných škod po havárii.
Základním problémem je hluboká neinformovanost a neznalost technologie vyprošťovacích
prací na straně dopravců a pojišťoven a nekalé praktiky některých vyprošťovacích firem na
straně druhé.
Jádrem soudních sporů je neprůhledný výpočet úhrady za celkovou likvidaci následků škod.
Řada firem provozujících vyprošťování vozidel v rámci doplňkové činnosti nenaplňuje
požadované standardy vyprošťovacích prací. V případě uplatnění navržených standardů
jednotlivých činností v návaznosti na kalkulace jednotkových cen by došlo k výraznému
snížení škod způsobených vyprošťovací činností při dosažení odpovídajícího zisku
vyprošťovacích firem. Takové řešení by dalo i zásadní možnost pro změnu přístupu
pojišťoven a dopravců k řešení likvidity následků nehod silničních vozidel.
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DOPRAVNÍ NEHODA V DŮSLEDKU SELHÁNÍ LIDSKÉHO FAKTORU
TRAFFIC ACCIDENT AS CONSEQUENCE OF HUMAN FACTOR LAPSE
Martina Mazánková 47, Aleš Vémola 48
ABSTRAKT:
Dopravní nehody mohou vznikat v důsledku selhání člověka, z důvodu technické závady nebo
nevyhovujícího technického stavu vozidla, závady nebo nevyhovujícího stavu prostředí, ve
kterém se řidič s vozidlem pohyboval anebo v důsledku kombinace shora uvedených faktorů.
Ve článku bude prezentována závažná dopravní nehoda, která vznikla v důsledku selhání
člověka. V místě dopravní nehody byly zkontrolovány důležité parametry silnic a jejich
vybavení, které mohly ovlivňovat vznik dopravní nehody. Technické závady na vozidlech
nebyly zjištěny ani uplatněny. Tento příklad dopravní nehody je jedním z těch, které
dokumentují potřebu výchovného působení na řidiče.
ABSTRACT:
The traffic accidents can originate in the consequence of the human failure, because of the
technical failure or the poor technical state of the vehicle, the fault of bad state of the
environment, in witch the driver moves or in the consequence of the combination of the above
mentioned factor. A serious car accident as a result of a human failure will be presented in
the article. The important parameters of roads and their equipment that could influence the
origin of the car accident in the spot of the car accident were checked. Technical faults of
vehicles were not found and were not enforced. The example of the car accident is one of
those documenting the need of the educational action to the driver.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Dopravní nehoda, selhání člověka, dopravní prostředí, parametry silnice, vozidlo.
KEYWORDS:
Car Accident, Human Failure, Traffic Environment, Road Parameters, Vehicle.

1

ÚVOD

Dopravní nehody mohou být způsobeny:




selháním lidského faktoru,
technickým stavem vozidla,
prostředím,

a nebo kombinací těchto faktorů. V literatuře [10] lze nalézt obr. 1 (převzatý z PIARC Road
Safety Manual). Ten zobrazuje podíl jednotlivých faktorů na vznik dopravních nehod.
Největší podíl dopravních nehod je způsoben člověkem. Na druhém místě za člověkem je
příčinou dopravních nehod prostředí, ve kterém se vozidlo pohybuje. Na posledním místě je
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
47)

Doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno,
telefon: 541 146 004, e-mail: ales.vemola@usi.vutbr.cz
48)
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teprve vozidlo. Z kombinací faktorů, které jsou příčinami dopravních nehod, jsou
nejvýznamnější co do četnosti člověk spolu s prostředím.

Obr. 1 – Podíl jednotlivých faktorů na vznik dopravních nehod.
Fig. 1 – Proportion of Individual Factors Causing Car Accidents.
Dále popsaná dopravní nehoda je jedním z příkladů dopravních nehod s nenapravitelnými
následky, v tomto případě se smrtelným zraněním. Tato dopravní nehoda je příkladem z těch
nejčastějších dopravních nehod co do příčiny a to z důvodu selhání lidského faktoru.

2

POPIS DOPRAVNÍ NEHODY

K dopravní nehodě došlo ve dne na čtyřramenné křižovatce silnic III. třídy. Cyklista jel na
jízdním kole po vedlejší pozemní komunikaci. Na vedlejší pozemní komunikaci bylo svislé
dopravní značení P6 Stůj, dej přednost v jízdě! Po hlavní pozemní komunikaci zleva jelo
vozidlo Škoda Octavia, (dále jen Škoda). Došlo ke střetu jízdního kola s cyklistou a přední
částí vozidla Škoda. Při dopravní nehodě došlo k usmrcení cyklisty. Technická závada, jako
příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna řidičem.
Jízdní kolo bylo totálně poškozeno.
Popis poškození vozidla Škoda: kapota motoru, LP + PP světlo, čelní sklo, střecha, P
nárazník, maska. Na poškozené střeše vozidla se nacházely biologické stopy cyklisty. Dále na
levých zadních dveřích se nacházela stopa krve.
Křižovatka se nacházela mimo obec. Hlavni pozemní komunikace byla z obou směrů
označena svislým dopravním značením P1 Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací.
Komunikace byly v místě dopravní nehody dvoupruhové, obousměrné. Rychlost jízdy v místě
dopravní nehody nebyla upravena dopravním značením. Povrch komunikace byl v místě
dopravní nehody tvořen živicí, suchý, neznečištěný, v dobrém stavu, bez závad. V silničním
příkopu bylo umístěno svislé dopravní značení IS 3 Směrová tabule. Dále se po pravé straně v
silničním příkopu nacházelo svislé dopravní značení P1 Křižovatka s vedlejší pozemní
komunikací. Na hranici silničního příkopu vpravo od komunikace se nacházely stromy a dále
následovalo pole.
Vedlejší pozemní komunikace byla z obou stran označena svislým dopravním značením P6
Stůj, dej přednost v jízdě!. Rychlost jízdy nebyla v místě upravena dopravním značením.
Povrch komunikace byl tvořen živící, byl suchý, neznečištěný, v dobrém stavu, bez závad.
Přehlednost místa dopravní nehody byla dobrá, nebyla snížena okolními vlivy. V době
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ohledání místa dopravní nehody byla denní doba, viditelnost nebyla snížena vlivem
povětrnostních podmínek.
V místě dopravní nehody byly četné biologické stopy, blokovací stopa vozidla Škoda, úlomky
z vozidla, jízdní kolo rozbité na několik kusů.

3

ANALÝZY DOPRAVNÍ NEHODY

Rozsah poškození vozidla Škoda je zobrazen na obr. 2 až 4. Vozidlo Škoda mělo po nehodě
rozbitý pravý sdružený světlomet a vypadlý pravý mlhový světlomet, vypadlý levý sdružený
světlomet, rozbitou masku, promáčknutou kapota motoru a byly na ní biologické stopy,
zdeformovaný pravý blatník, rozbité čelní sklo, promáčknutou střechu a byly na ní biologické
stopy, v přední části zadních levých dveří byly biologické stopy.
Schéma poškození vozidla Škoda je zobrazeno na obr. 5.

Obr. 2 – Poškození vozidla Škoda.
Fig. 2 – Car Skoda Damage.

Obr. 3 a 4 – Poškození vozidla Škoda.
Fig. 3 and 4 – Car Skoda Damage.
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Obr. 5 – Schéma poškození vozidla Škoda
Fig. 5 – Scheme of Car Skoda Damage.
Rozsah poškození vozidla jízdního kola je patrný zejména z obr. 6 až 10. Jízdní kolo bylo při
střetu totálně zničeno – bylo rozlomeno na mnoho kusů.

Obr. 6 a 7 – Poškození jízdního kola.
Fig. 6 and 7 – Bicycle damage.

Obr. 8 a 9 – Poškození jízdního kola.
Fig. 8 and 9 – Bicycle damage.
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Obr. 10 – Poškození jízdního kola.
Fig. 10 – Bicycle damage.
Podle pitevního protokolu měl cyklista četná poranění na levé straně těla odpovídající střetu
s vozidlem Škoda.
Na vznik a průběh předmětné nehody je možno usuzovat ze zanechaných stop, z rozsahu a
způsobu poškození vozidel, jejich konečných poloh po nehodě a z technicky přijatelných
výpovědí účastníků nehody.
Z polohy vozidla Škoda na začátku zanechaných stop, ze směru blokovací stopy pravých kol
(jinak by vozidlo Škoda vyjelo mimo vozovku) a z konečné polohy vozidla Škoda lze odvodit
polohu vozidla Škoda v okamžiku střetu, tj. že vozidlo se nacházelo v levé části vozovky
(pomyslný protisměrný jízdní pruh) a natočení podélné osy vozidla od přímého směru asi o
3,5° vpravo.
Pohyb vozidel v průběhu nehodového děje a před ním, byl řešen s podporou simulačního
programu Virtual CRASH ve verzi 2.2 [5] pomocí kinetického výpočtu střetu (kinetika – obor
mechaniky zabývající se určováním dráhy pohybujících se těles). Na řešení vlastního střetu
navázuje řešení pohybu vozidel před střetem pomocí zpětného, kinematického výpočtu
(kinematika - odvětví mechaniky zabývající se pohybem těles bez zkoumání jeho příčin)
rovněž s podporou programu Virtual CRASH. Vstupní údaje výpočtu se zadávají a mění
v technicky přijatelném rozmezí tak, aby vypočtená konečná poloha a vypočtený pohyb
vozidel v průběhu nehodového děje co nejvíce odpovídaly skutečné konečné poloze a
skutečnému pohybu vozidel v průběhu nehodového děje. Výsledkem simulace je technicky
přijatelný pohyb vozidel v průběhu nehodového děje.
Byl odvozen technicky přijatelný výsledek řešení střetu vozidla Škoda s cyklistou,
odpovídající několikanásobně a opakovaně stanoveným technicky přijatelným vstupním
parametrům pro výpočet. Na obr. 11 je znázorněna poloha vozidel v okamžiku střetu a
následný pohyb vozidel po střetu do konečných poloh v půdorysu plánku k nehodě. Střetová
rychlost vozidla Škoda byla stanovena na 128 km/h ± 5 % (tj. 122 až 134 km/h), střetová
rychlost cyklisty na 29 km/h ± 10 % (tj. 26 až 32 km/h).
Řidič vozidla Škoda po nárazu intenzivně brzdil po dobu 1,5 sekundy a vozidlo se
pohybovalo pravými koly po blokovací stopě, cca 42 metrů. Do konečné polohy dále mohlo
dojet se zpomalením 5 m/s2 za 6 sekund na dráze 93 metrů. Vozidlo se přitom přemístilo
z levého (protisměrného) do pravého jízdního pruhu. Vozidlo Škoda zůstalo stát v konečné
poloze po střetu při pravém okraji vozovky.
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Tělo cyklisty bylo odhozeno vozidlem Škoda, letělo podél levého okraje vozovky a v konečné
fázi pohybu se pohybovalo přes polohy odpovídající biologickým stopám.

Obr. 11 – Střet a pohyb po střetu.
Fig. 11 – Collision and Movement after Collision.
Na obr. 12 je mj. znázorněna vzájemná poloha vozidel v okamžiku střetu a současně v
rozhodujících okamžicích při pohybu před střetem.
Po dobu 0,2 sekundy před střetem nabíhal brzdný účinek vozidla Škoda z rychlosti 131 km/h
± 5 % (tj. 125 až 138 km/h) na dráze 7,2 metrů ± 5 % (tj. 6,8 až 7,6 metrů). Za reakční dobu
1 sekunda ujelo vozidlo 36,3 metrů ± 5 % při rychlosti 131 km/h (tj. 34,5 až 38,1 metrů).
Řidič reagoval 1,2 sekundy před střetem ve vzdálenosti 43,5 metrů ± 5 % (tj. 41,3 až 45,7
metrů) před MS.
Řidič vozidla Škoda reagoval na cyklistu přijíždějícího zprava po vedlejší komunikaci, když
byl cyklista před MS více jak 9 metrů (9,6 metrů). Z technického pohledu byla jeho reakce
včasná.

Obr. 12 – Střet a pohyb před střetem.
Fig. 12 – Collision and Movement before Collision.
Ze stop zdokumentovaných PČR podle protokolu o nehodě v silničním provozu a dalšího
obsahu spisu není zřejmé, že by cyklista před místem střetu brzdil nebo zrychloval. Pokud by
cyklista zastavil těsně před křižovatkou, musel by se do místa střetu pohybovat se zrychlením
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7 m/s na dráze 4,6 metrů, aby v MS dosáhl rychlosti 29 km/h ( a  v 2 /  2  s  ). Uvedeného
zrychlení cyklista v žádném případě nemůže dosáhnout.
2

V literatuře [6] je uváděno průměrné střední zrychlení pro osmimetrový úsek a kategorii
sportovních a závodních cyklistů 1,02 m/s2. Pokud by se cyklista rozjížděl se zrychlením
1,02 m/s2, aby v MS dosáhl rychlosti 29 km/h ± 10 % (tj. 26 až 32 km/h) musel by se
rozjíždět na vzdálenosti 31,8 metrů (25,6 až 38,7 metrů), tj. začal by se rozjíždět cca 27 metrů
(21 až 34 metrů) před křižovatkou ( s  v 2 /  2  a  ).
Na obr. 13 je intervalový diagram pohybu vozidel, kdy cyklista je 0, 5 a 10 metrů před
křižovatkou. V okamžiku, kdy cyklista vjížděl do křižovatky, tj. v čase 0,6 sekund a ve
vzdálenosti 4,6 metrů před MS, bylo vozidlo Škoda 20,6 metrů před MS, tj. 15,1 metrů před
křižovatkou. Čas 0,6 sekund je kratší než reakční doba řidiče. Účastníci DN se vzájemně
mohli vidět. V okamžiku, kdy byl cyklista 5 metrů před křižovatkou v čase 1,2 sekundy před
MS, bylo vozidlo Škoda 43,1 metrů před MS, tj. 37,6 metrů před křižovatkou. Účastníci DN
se vzájemně mohli vidět. V okamžiku, kdy byl cyklista 10 metrů před křižovatkou v čase 1,8
sekundy před MS, bylo vozidlo Škoda 65,5 metrů před MS, tj. 60 metrů před křižovatkou.
Výhledovým možnostem mezi řidičem a cyklistou nic nebránilo.

Obr. 13 – Intervalový diagram.
Fig. 13 – Interval Diagram.
Ze zpracované celkové analýzy předmětné nehody lze dále dovodit možnosti
odvrácení střetu a tím i celé nehody.
Z analýzy pohybu vozidel před střetem byla odvozena možnost odvrácení kolize v případě, že
by jelo vozidlo Škoda rychlostí 131 km/h v místě reakce jeho řidiče v pravém jízdním pruhu
(při pravém okraji vozovky). Cyklista byl již v levém jízdním pruhu (protisměrném jízdním
pruhu vozidla Škoda) a vozidlo Škoda by jej minulo. Při uvedené rychlosti 131 km/h není ale
možné předmětnou křižovatkou projet v pravém jízdním pruhu bez ztráty jízdní stability.
Vozidlo Škoda by havarovalo vpravo mimo vozovku, viz obr. 14.
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Obr. 14 – Průjezd křižovatky rychlostí 131 km/h – pravý jízdní pruh.
Fig. 14 – Passage of Crossroad with Velocity of 131 km/h – Right Line.
Vozidlo Škoda projíždělo křižovatkou s levotočivým obloukem. Mezní rychlost průjezdu
křižovatky vozidlem Škoda v pravém jízdním pruhu (při pravém okraji vozovky) je cca
90 km/h.
Z provedeného rozboru pohybu vozidel před střetem je možné dovodit, že řidič vozidla Škoda
měl z technického pohledu možnost odvrátit střet a tím předejít nehodě, pokud by v kritickém
místě své reakce jel rychlostí 90 km/h a to ve svém jízdním pruhu, tj. při pravém okraji
vozovky. Do MS by se dostal o 0,5 sekundy později. Cyklista by přitom za dobu 0,5 sekundy
ujel rychlostí 29 km/h (8 m/s) vzdálenost 4 metrů a byl by již mimo jízdní koridor vozidla
Škoda (i mimo prostor křižovatky), ke střetu by nedošlo.
Z provedeného rozboru pohybu vozidel před střetem je možné rovněž dovodit, že řidič
vozidla Škoda měl z technického pohledu možnost odvrátit střet a tím předejít nehodě, pokud
by v kritickém místě své reakce jel rychlostí 90 km/h. Pokud by v místě své reakce jel
rychlostí 90 km/h a v případě, že by začal brzdit se zpomalením 7,5 m∙s-2, měl by ve
vzdálenosti odpovídající MS rychlost 70 km/h a dostal by se do MS o 0,6 sekundy později.
Cyklista by přitom za dobu 0,6 sekundy ujel vzdálenost 4,8 metrů a byl by již mimo jízdní
koridor vozidla Škoda. Ke střetu by nedošlo, viz obr. 15.

Obr. 15 – Odvracení střetu rychlostí 131 km/h – brzdění.
Fig. 15 – Collision Turn Away with velocity of 131 km/h -braking.
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Zda měl řidič vozidla Škoda předpokládat, že cyklista zastaví a bude pokračovat v jízdě, až
vozidlo Škoda opustí křižovatku, je otázkou jinou než technického posouzení.
Ze zpracované celkové analýzy předmětné nehody lze rovněž dovodit, že cyklista mohl
nehodě předejít, pokud by zastavil a nechal projet přijíždějící vozidlo Škoda.
Zda měl cyklista předpokládat rychlost přijíždějícího vozidla Škoda podstatně vyšší než 90
km/h je otázkou jinou než technického posouzení.
Cyklista měl na vzdálenost 70 metrů před křižovatkou možnost vidět dopravní značku
P6 Stůj, dej přednost v jízdě! V okamžiku, kdy byl cyklista 70 metrů před křižovatkou, tj. 8,9
sekundy před MS, bylo vozidlo Škoda ve vzdálenosti 318,6 metrů před křižovatkou.
Kdyby cyklista začal při vjezdu do křižovatky intenzivně zrychlovat se zrychlením 1,02 m/s2,
byl by v okamžik střetu o 0,2 metry dále ( s  v1  t 

1
2

a t

). Ke střetu by došlo. Střetová

rychlost cyklisty by byla 31 km/h ( v 2  v12  2  a  s ).
Podle literatury [7] je rychlost jízdy na jízdním kole od věku 15 až do 45 let 20 až 27
km/h. Podle literatury [8] jsou typické rychlosti cyklistů 15 až 30 km/h. Na závodním jízdním
kole lze na rovném povrchu na krátkém úseku dosahovat rychlosti až 50 km/h.

4

KOMUNIKACE A JEJÍ VYBAVENÍ

V místě dopravní nehody byly z hlediska komunikace a jejího vybavení zkontrolovány
především:

5

-

výhledové poměry,

-

zda nebyla komunikace nebezpečně poškozená,

-

dopravní značení,

-

mezní rychlost průjezdu křižovatkou.

VÝHLEDOVÉ POMĚRY

V době ohledání místa dopravní nehody denní doba, viditelnost nebyla snížena vlivem
povětrnostních podmínek. Výhled řidiče ve směru jízdy vozidla Škoda je zobrazen na obr. 16.
Výhled ve směru jízdy cyklisty je zobrazen na obr. 17. Výhledové poměry obou účastníků
dopravní nehody byly dobré na základě zhlédnutí místa. Jedinou překážkou ve výhledu na
hlavní silnici byly směrové tabule ve směru jízdy vozidla Škoda. Vzhledem k pohybu obou
účastníků se však jednalo o překážku krátkodobou. Vozidla jedoucí po hlavní silnici
v analyzovaném směru jsou vidět z vedlejší silnice ve směru jízdy cyklisty již ve vzdálenosti
290 metrů před křižovatkou. Cyklisté pohybující se po vedlejší silnici v analyzovaném směru
jsou vidět z hlavní silnice již ve vzdálenosti 150 metrů před křižovatkou. Když bylo vozidlo
Škoda ve vzdálenosti 290 metrů před křižovatkou, byl cyklista ve vzdálenosti 61 metrů před
křižovatkou (v čase 8,1 sekundy před střetem).
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Obr. 16 – Výhled řidiče vozidla Škoda.
Fig. 16 – Driver of Vehicle Skoda View.

6

Obr. 17 – Výhled cyklisty.
Fig. 17 – Bicyclist View.

MEZNÍ RYCHLOST

Řešeno bylo mimo jiné, proč se vozidlo Škoda nacházelo v okamžik střetu v protisměrném
jízdním pruhu a nikoli při pravém okraji vozovky. V souvislosti s tím bylo zjištěno, že
vozidlo Škoda projíždělo křižovatkou s levotočivým obloukem. Mezní rychlost průjezdu
křižovatky vozidlem Škoda v pravém jízdním pruhu (při pravém okraji vozovky) je cca 90
km/h, viz obr. 18.

Obr. 18 – Mezní rychlost.
Fig. 18 – Critical Velocity.
Lze tedy konstatovat, že v tomto ohledu vyhovuje křižovatka pro průjezd vozidel po hlavní
silnici v analyzovaném směru pro průjezd vozidel až do maximální povolené rychlosti 90
km/h (mimo obec).

7

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Křižovatka se nacházela mimo obec. Hlavni pozemní komunikace byla z obou směrů
označena svislým dopravním značením P1 Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací.
Vedlejší pozemní komunikace byla z obou stran označena svislým dopravním značením P6
Stůj, dej přednost v jízdě!. Takto bylo popsáno dopravní značení podle protokolu o dopravní
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nehodě zpracovaného PČR bezprostředně do dopravní nehodě. V době obhlídky a zaměřování
místa dopravní nehody, byla před dopravní značkou P6 Stůj, dej přednost v jízdě! dopravní
značka P4 Dej přednost v jízdě!. Dopravní značky byly pro přijíždějící vozidla dobře
viditelné. Účastníci silničního provozu byli dostatečně informováni o tom, že přijíždějí do
křižovatky.

8

STAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Podle protokolu o dopravní nehodě zpracovaného PČR v době ohledání místa dopravní
nehody byl povrch komunikace tvořen živící, byl suchý, neznečištěný, v dobrém stavu, bez
závad. V době obhlídky místa za účelem zpracování analýzy dopravní nehody nebylo zřejmé
poškození komunikace, které by mohlo mít vliv na vznik dopravní nehody. Pro posouzení
stavu silnice v době vzniku dopravní nehody je ale třeba vycházet především ze stavu
zaprotokolovaného v době dopravní nehody, protože stav povrchu vozovky se na některých
komunikacích mění relativně rychle. Tedy stav silnic byl dobrý, bez závad.

9

ZPŮSOB JÍZDY ÚČASTNÍKŮ

Střetová rychlost vozidla Škoda byla stanovena na 128 km/h ± 5 % (tj. 122 až 134 km/h),
střetová rychlost cyklisty byla stanovena na 29 km/h ± 10 % (tj. 26 až 32 km/h). Rychlost
jízdy řidiče vozidla Škoda byla 131 km/h ± 5 %. Při uvedené rychlosti 131 km/h není ale
možné předmětnou křižovatkou projet v pravém jízdním pruhu bez ztráty jízdní stability.
Řidič vozidla škoda projížděl křižovatkou v protisměrném jízdním pruhu, tím si zvětšil
poloměr oblouku, po kterém se pohyboval a pokud by prostor křižovatky byl volný, mohl tak
křižovatkou projet.
Řidič vozidla Škoda jel po silnici III. třídy mimo obec. Rychlost v místě dopravní nehody
nebyla omezena dopravním značením. Dovolená rychlost byla 90 km/h. Řidič vozidla Škoda
se pohyboval rychlostí vyšší než je rychlost dovolená a bez vážného technického důvodu se
pohyboval v protisměru (pokud za technický důvod nebude považované nebezpečí, že
neprojede křižovatkou rychlostí 131 km/h).
Cyklista měl vyčkat, až projede vozidlo jedoucí po hlavní silnici. V literatuře [6] je uváděno
průměrné střední zrychlení pro osmimetrový úsek a kategorii sportovních a závodních
cyklistů 1,02 m/s2. Pokud by se cyklista rozjížděl se zrychlením 1,02 m/s2, aby v MS dosáhl
rychlosti 29 km/h ± 10 % (tj. 26 až 32 km/h) musel by se rozjíždět na vzdálenosti 31,8 metrů
(25,6 až 38,7 metrů), tj. začal by se rozjíždět cca 27 metrů (21 až 34 metrů) před křižovatkou (
2
s  v /  2  a  ).
Rychlost jízdy, kterou vidíme přijíždět vozidla do křižovatky, se těžko odhaduje. Řidič
vychází z praktických řidičských zkušeností. I dobu svého průjezdu křižovatkou odhaduje na
základě vlastních zkušeností.

10 ZÁVĚR
Byla provedena analýza dopravní nehody. Byl vyloučen vliv komunikace a jejího vybavení na
vznik předmětné dopravní nehody. Pokud by alespoň jeden z účastníků dopravní nehody
respektoval dikci zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, nemuselo by k předmětné dopravní nehodě dojít.
Podstatné ze zákona k předmětné dopravní nehodě:
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-

řidič vozidla Škoda měl jet rychlostí dovolenou a přiměřenou a navíc při pravém
okraji vozovky,

-

cyklista měl zastavit na příkaz dopravní značky P6 Stůj, dej přednost v jízdě! a nechat
vozidlo jedoucí po hlavní komunikaci projet a teprve potom pokračovat v jízdě.

11 LITERATURA
[1] BRADÁČ, Albert a kol. Soudní inženýrství. Brno: CERM Akademické nakladatelství,
s.r.o.. 1999. 725 s. ISBN 80-7204-133-9 (dotisk)
[2] BRADÁČ, Albert, Ladislav GLIER a Pavel KREJČÍŘ. Znalecký standard č. II. Vybrané
metody zjišťování podkladů pro technickou analýzu průběhů a příčin silničních
dopravních nehod. Brno: VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství. 1990. 110s.
[3] BRADÁČ, Albert, Ladislav GLIER a Pavel KREJČÍŘ. Znalecký standart č.III. a IV.
Technická analýza střetu vozidla s chodcem, Technická analýza nárazu vozidla na
překážku. Brno: VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství. 1991. 117s.
[4] EES-CATALOG, http://ees-catalog.com/
[5] VIRTUAL CRASH v 2.2, www.vcrash3.com, 2008
[6] Semela, M. Analýza rozjezdu cyklistů. 5. odborná konference doktorského studia
s mezinárodní účastí. Brno. 2003
[7] Prčík, S. Vybraná měření pohybu jízdních kol – brzdění a jízda v oblouku, diplomová
práce, VUT Brno: Brno, 2011
[8] Bicykle performance, http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_performance
[9] Archiv posudků ÚSI VUT
[10] AMBROZ, J. a kol., Bezpečnost silničního provozu – aktuální poznatky, I. díl, CDV,
2011, 199 s., ISBN 978-80-86502-35-9

244

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ICOMPOSE - INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ
SDRUŽENÉHO POHONU A DUÁLNÍHO ZDROJE ENERGIE U PLNĚ
ELEKTRICKÝCH VOZIDEL
Jaroslav Machan49, Pavel Nedoma50, Jiří Plíhal51
ABSTRAKT:
Tento příspěvek přináší stručné představení výzkumného projektu iCOMPOSE financovaného
7. rámcovým programem Evropského společenství jako součást evropské Iniciativy za zelené
automobily. Cílem projektu je vytvořit jednotný koncept kontrolního systému řízení spotřeby
energie pro různé konfigurace pohonného systému (s jedním nebo více elektromotory a
jedním či dvěma systémy skladování energie), což umožňuje zvýšit energetickou účinnost,
jízdní vlastnosti, bezpečnost a pohodlí FEV. Projekt je řešen konsorciem partnerských
společností a výzkumných institucí Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug
,Forschungsgesellschaft mbH; Univerzita v Surrey; Lotus Cars Limited; ŠKODA AUTO a.s.,
Flanders' Drive; Hutchinson SA, AVL List GmbH, Infineon Technologies AG; FraunhoferGesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V.

ABSTRACT:
This paper introduces the current state of research project related to novel comprehensive
energy management system for different drivetrain configurations (with single or multiple
electric motors, 1 or 2 energy storage systems), which improves energy efficiency,
driveability, safety and comfort of FEVs. This subject is currently investigated within the
European Union (EU) funded Seventh Framework Programme (FP7) consortium
iCOMPOSE, focused on the development and experimental testing of novel control strategies.
Project is solved by consortium research public and private institutions/companies
Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug ,Forschungsgesellschaft mbH; Univerzita
v Surrey; Lotus Cars Limited; ŠKODA AUTO a.s., Flanders' Drive; Hutchinson SA, AVL List
GmbH, Infineon Technologies AG; Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten
Forschung E.V.
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1

ÚVOD

Plně elektrická vozidla (FEV) jsou považována za důležitý krok k zajišťování trvale
udržitelné mobility. To je i důvod proč vlády a výrobci automobilů po celém světě investují
nemalé prostředky do vývoje a výzkumu, aby zavedly FEV na světový trh v co největším
předstihu [MET 2009]. Realizované průzkumy naznačují, že podíl elektrických vozidel na
globálním trhu (včetně hybridů, plug-in hybridů a plně elektrických vozidel) se bude v
příštích 10 letech průběžně zvyšovat až na hodnoty převyšující 10%. Tento očekávaný vývoj
se též odráží v plánu stanoveném Evropskou komisí na podporu iniciativy pro ekologické
„Green“ automobily, v návaznosti na doporučení EGCI Ad-hoc Industrial Advisory Group
[EGCI 2011].
Jedním z významných faktorů zvyšování energetické účinnosti plně elektrických vozidel je
integrace řídících systémů. To vyžaduje vývoj nové generace specifických kontrolních
nástrojů. iCOMPOSE rozšířuje hranice energetické účinnosti a jízdního dojezdu plně
elektrických vozidel a výrazně přispívá k bezpečnosti vozidel a pohodlí prostřednictvím
integrace pokročilých řídicích systémů.
Hlavní cíle projektu:

2



Integrace řízení spotřeby energie, řízení tepelné účinnosti jednotlivých systémů,
zlepšení jízdních vlastností prostřednictvím prediktivního kontrolního regulátoru



Zajištění kompatibility integrovaného řídícího systému zahrnujícího nové více jádrové
elektronické řídicí jednotky. To bude vyžadovat specifické analýzy týkající se zvýšení
výkonu a snížení nákladů již vyvinutých elektronických komponent.



Integrace prediktivního regulátoru s informacemi z družicových navigačních systémů
pro lepší odhad a analýzu stavů vozidla v rámci interakce vozidlo/silniční
infrastruktura. To umožní řízení spotřeby energie založené na prediktivních řídicích
technikách, například pro výpočet rozdělení optimálního výkonu mezi baterií a
superkondenzátorem v případě duálního systému akumulace energie, nebo pro
generování optimálního nastavení požadavku točivého momentu v případě
autonomního řízení.

PŘÍNOSY ŘÍZENÍ SPOTŘEBY FEV

Zaznamenáváme velký potenciál v podobě využití inteligentních systémů komplexního řízení
spotřeby energie pro optimalizaci energetických toků FEV, jak je uvedeno v posledních
studiích. Například [Wang 2012] prokázal v předběžné analýze, že pomocí zlepšení
energetické účinnosti založené na individuálním řízení pohonných systémů je možné
dosáhnout snížení spotřeby energie v podmínkách jízdy přechodovou zatáčkou zhruba o 3 %.
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Stejně tak optimalizací distribučního poměru mezi hnacím/brzdným momentem předních a
zadních kol u duálního pohonu 4x4 FEV se ukázalo, že by spotřeba energie mohla klesnout ve
srovnání s konstantním rozdělením točivého momentu až o 30% při současném zlepšení
zrychlení a brzdného výkonu [Mutoh 2006]. Na rozdíl od prvních simulací [Wang 2012], kde
se neuvažoval vliv průjezdu vozidla zatáčkou na spotřebu energie vozidla, která může být
významná, zabývá se projekt iCOMPOSE tímto vlivem na komplexní řízení energetických
toků a výkonu FEV.
V celkovém kontextu vozidla je potenciál stávajících mechatronických systémů, majících vliv
na energetickou účinnost, stále omezen na tradiční architekturu řízení, která je založena na
distribuovaných a nezávislých regulátorech. Jak již bylo zmíněno, pomocí integrace
energetických systémů a systémů řízení dynamiky pohybu vozidla do jednoho kontrolního
systému prediktivního řízení, lze dosáhnout významných zlepšení energetické účinnosti.
Například v případě aktivní bezpečnosti a lepšího pocitu z jízdy představuje nárůst o 5%
maximálního bočního zrychlení, průměrný nárůst o 10 % dosažitelného momentu při
vyhýbacím manévru vozidla. V projektu iCOMPOSE bude kontrolní regulátor realizován na
více jádrové řídicí platformě (AURIX), jež je vyvinuta partnerem projektu společností
INFINEON. Tato integrovaná architektura přinese významné úspory v oblasti vývoje řídicích
systémů a nákladů na implementaci.
Regulátor vyvinutý v iCOMPOSE bude nadto využívat "zdrojová mračna" informací
(informace o poloze vozidla ze satelitních navigačních systémů, např. Galileo, informace o
dopravních a klimatických podmínkách, aj.) pro lepší odhad a predikci jízdních stavů vozidla.
Simulační a řídící aplikace vyvinutá jedním z účastníků projektu, společností AVL,
umožňuje analyzovat několik reálných dopravních situací, modeluje interakci provozu
dopravních objektů a doporučuje řidičům optimální výběr trasy, kde zohledňuje
charakteristiky spotřeby energie vozidla, aktuální dopravní situaci v rámci celé silniční síti a
topologii silniční sítě. Funkce optimálního plánování cesty odhaduje energii, která bude
potřebná na ujetí nejkratší cesty se systémem stop-and-go (cesta 1 na obr. 1) a porovnává
delší trasy, které mohou mít charakter menšího provozu (cesta 2 na obr. 1). Tímto způsobem
je uživateli navržena cesta, která však nezahrnuje profil točivého momentu elektrických
pohonných systémů ani „zdrojová mračna“ informací.
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Obr. 1 – Porovnání různých cest na základě „zdrojového mračna“ informací (zdroj:
http://www.fp7-opener.eu)

Fig. 1 – Comparison of various paths on the base of cloud-sourced information (from
http://www.fp7-opener.eu)

3

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Projekt iCOMPOSE významně posunuje hranice projektu OpEneR/FP7 [J. Steinmann 2012].
V reálném provozu „zdrojová mračna“ informací umožňují řízení spotřeby energie na základě
prediktivních řídicích technik, např. pro výpočet optimálního výkonu rozděleného mezi
baterie a superkondenzátor v případě režimu duálního ukládání energie (DMES) a stanovení
optimálního profilu točivého momentu a jeho ovládání v případě autonomního řízení, včetně
zohlednění podmínek při průjezdu zatáčkami. Návrh řídícího regulátoru bude zahrnovat
požadované bezpečnostní funkce a architekturu odolnou proti selhání, s přihlédnutím
k technické normě ISO2626-2.
Přínosy v oblasti energetické účinnosti, minimalizace předčasného stárnutí baterií,
bezpečnosti, pohodlí a ceny těchto pokročilých řídících nástrojů včetně spolupracujících
systémů dopravní infrastruktura/vozidlo, budou testovány a hodnoceny na simulátorech HIL a
jízdních demonstrátorech Range Rover Evoque a Škoda Rapid. Přínosy budou vyhodnoceny
podle objektivních metodických přístupů, které již byly přijaty některými účastníky sdružení,
zejména VIF, Surrey a IVI.
Mezi cíle tohoto projektu, společně se souvisejícími mezníky patří:



Návrh řídícího regulátoru pro komplexní řízení spotřeby energie a kontrolu dynamiky
pohybu vozidla FEV s více pohonnými jednotkami a několikastupňovou rekuperací
energie
Vývoj architektury konceptu řídícího regulátoru
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Implementace regulátoru na více jádrové platformě ECU pro využití ve vozidlových
systémech s vysokým výpočtovým zatížením
Prediktivní řízení a adaptivní algoritmy teplotního řízení
Srovnávací analýzy mezi různými prediktivními řídicími technikami pro optimalizaci
řízení energetických toků FEV
Optimální využití „zdrojových mračen“ informací
Generování požadovaných profilů točivého momentu pro autonomní řízení
Integrace vozidlového systému DMES, zejména s ohledem na optimalizaci řízení za
účelem minimalizace předčasného stárnutí baterií a zvýšení energetické účinnosti
Návrh konceptu komplexního řízení teplotních parametrů pro systémy HVAC
(vytápění, ventilace a klimatizace)
Výběr optimálního rozložení výkonu mezi baterií a superkondenzátorem, s
přihlédnutím k energetické účinnosti a životnosti baterií. Poznámka: při podmínkách
nízkých či vysokých okolních teplot baterie není schopna přijmout rekuperovanou
energii, zatímco se systémem DMES je rekuperační brzdění vždy možné.

Relativně jednoduché požadavky regulátoru motoru umožní zvýšit důraz na vytváření
národního systému řízení spotřeby energie. Přesná ovladatelnost, vysoká rychlost měření
(např. Nm/ms pro klasické PM motory, klasické asynchronní motory, či klasické reluktanční
motory), nízká doba odezvy a nízký moment setrvačnosti elektrických pohonů (např. 0,02
kgm2 pro 100 kW reluktanční motor) umožní oddělení kontrolních funkcí jízdních vlastností
vozidla od funkcí elektrického ovládání motoru a tvorbu nové řídící architektury vozidla.

4

PŘÍNOSY PROJEKTU

Záměry projektu iCOMPOSE pokrývají následující výzkumné úlohy:










dosažení energetických úspor FEV na základě optimalizace výkonových toků v rámci
sdruženého pohonu s vícestupňovým systémech rekuperace energie
odvození optimálních tras navržených navigačním systém podle kritérií energetické
účinnosti a aktuálních provozních a okolních podmínek (tj. možnost výběru trasy na
základě energetické účinnosti, a ne pouze na základě ujeté vzdálenosti či
předpokládané doby jízdy)
odvození energeticky účinných profilů požadovaných krouticích momentů pro
autonomní řízení
zvýšení aktivní bezpečnosti a trakčních vlastností, které vyplývají z integrovaného
řízení sdružených elektrických pohonných systémů
kontrolní funkce „stárnutí uložené energie“, zejména s ohledem na duální systémy
řízení energie (DMES)
koordinace výzkumných aktivit a aktivní spolupráce s dalšími sdruženími v rámci FP7
i) E-VECTOORC (regulace vektoru točivého momentu pro FEV, ii)
AUTOSUPERCAP (superkondenzátor pro automobilový průmysl), iii) CASTOR
(integrovaná sdružená hnací jednotka), iv) IoE (Internet energie pro elektrickou
mobilitu)
návrh CEN-CENELEC norem pro tvorbu architektury FE vozidel (např. v CEN / TC
301 pro silniční vozidla). Zejména pak přínos pro pracovní skupiny řešící normalizaci
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databázových technologií jako je ISO TC24/WG3 či WG14 pracovní skupina
zaměřená na vozidlové/silniční varovné a kontrolní systémy
Příští generace FEV bude odrážet mnoho náročných požadavků na řídicí systémy, než jak je
známe ze současné koncepce vozidel s klasickým pohonem (PM), viz obr. 2. Možné přístupy
návrhu architektury systému FEV jsou známy např. [Ringdorfer 2010] Magna, ale žádný z
nich současně neřeší i) kontinuální generování referenčního a celkového točivého momentu
prostřednictvím distribuce točivého momentu, definovaného podle kritérií energetické
účinnosti, a ii) integraci komplexního systému řízení spotřeby energie s
autonomním/poloautonomním řízením na základě „zdrojových mračen“ informací.

Obr. 2 – Typická architektura řídícího systému vozidla poháněného spalovacím motorem
Fig. 2 – Typical control system architecture of an internal combustion engine driven vehicle

Úlohy ŠKODA AUTO a.s. při řešení projektu

4.1

Spoluřešitel ŠKODA AUTO a.s. je v projektu iCOMPOSE zapojen v následujících oblastech:







hodnocení celkového přínosu implementovaných řídicích systémů, s ohledem na
jízdní podmínky
poskytování vozidlových dat a funkční specifikace vozidlových systémů využitelných
při prezentaci výsledků
spolupráce na návrhu HMI nového řídicího systému a jeho implementaci v různých
virtuálních EV platformách
implementaci elektronických prvků souvisejících s HMI na simulačních zařízeních
HIL
ověření potenciálu celkové energetické účinnosti FEV s využitím vícestupňové
automatické převodovky s volnoběžným režimem
ověření matematických modelů na jízdním demonstrátoru ŠKODA při posouzení
celkové energetické účinnosti FEV s ohledem na topologické uspořádání pozemní
komunikace (výškové a směrové vedení trasy) včetně vlivu klimatických a dopravních
podmínek
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5

ŠKODA DEMONSTRÁTOR

Zvláštní pozornost v návrhu jízdního demonstrátoru elektrického vozidla ŠKODA, (obr. 3)
je věnována vývoji rozhraní člověk-stroj (HMI). Například, vozidlo bude vybaveno systémem
pro měření vlivu palubních systémů na odpoutání pozornosti řidiče, informačním systémem
(obr. 4) poskytujícím zprávy o aktuálním stavu jednotlivých systémů, včetně spotřeby energie
a úrovni nabití baterií.

Obr. 3 – Demonstrátor ŠKODA
Fig. 3 – ŠKODA demonstrator
Kromě těchto údajů se na displeji diseminačního modulu umístěném v centrální konzoli bude
zobrazovat okamžitý tok energie. Řidič bude informován v každé situaci, zda je proud
spotřebován nebo zda dochází k rekuperaci energie - například při zpomalování, jízdě z kopce
nebo při rovnoměrné jízdě vozidla. Tyto informace by následně měly řidiči usnadnit dosažení
nižší spotřeby elektrické energie.

Obr. 4 – Rozhraní HMI demonstrátoru ŠKODA
Fig. 4 – HMI for ŠKODA demonstrator
Experimentální ověření dynamiky pohybu vozidla včetně alternativního rozložení
elektrického pohonného systému bude provedeno partnerem FDRIVE na demonstrátoru
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vozidla Range Rover Evoque vycházející z projektu E-VECTOORC. Tato úloha bude
realizována na zkušebním okruhu v Lommelu za podpory partnera ŠKODA AUTO a.s.
Experimentální ověření bude zahrnovat analýzu výkonových ztrát z důvodu průjezdu vozidla
zatáčkou (ztráty související se skluzem ve styku pneumatiky s vozovkou, obr. 5).

Obr. 5 – Výkonové ztráty jako funkce bočního zrychlení vozidla, Pztr,a: ztráta výkonu v
přenosové soustavě, Pztr,b: ztráta výkonu z důvodu valivého odporu pneumatik, Pztr,c:
ztráta výkonu v elektrickém pohonu, Pztr,d: ztráta výkonu z důvodu úhlu skluzu
pneumatiky, Pztr,e: ztráta výkonu z důvodu podélného skluzu pneumatik (zdroj: Univerzita
Surrey, A. Sorniotti)
Fig. 5 – Power loss contributions as functions of vehicle lateral acceleration, Pztr,a:
power loss in the transmission system; Pztr,b: power loss due to tyre rolling resistence,
Pztr,c: power loss in the electric motor drive, Pztr,d: power loss due to tyre slip angle,
Pztr,e: power loss due to the longitudinal slip of the tyres (source: University of Surrey,
A. Sorniotti)

6

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. Pro plné využití potenciálu kontrolních systémů FEV, bude
navržena vhodná koncepce HMI s cílem zprostředkovat řidiči informace i z jiných
kontrolních systémů (např. doporučení pro jiný způsob jízdy, varování řidiče před kritickými
jízdními situacemi a doporučení pro optimální přechod z/do poloautonomního režimu jízdy).
Poděkování: Výzkum vedoucí k těmto výsledkům byl podpořen z Evropské unie, Sedmého
rámcového programu FP7-2013-ICT-GC v rámci smlouvy č. 608897.
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HODNOCENÍ PORUCH JAKO PŘÍČIN HAVÁRIÍ AUTOMOBILŮ
THE FAILURES ASSESSMENT AS THE CAUSE OF CAR ACCIDENTS
Miloslav Řehák52, Marek Semela53,Ivo Drahotský54
ABSTRAKT:
Článek se zabývá problémem souvisejícím s rozpoznáním a hodnocením poruch jako
příčin dopravních nehod automobilů.
Důraz se zde klade na potřebu zajištění poškozených dílů vozidel krátce po dopravní
nehodě a jejich kvalitní uschování, které zajistí jejich případné další zkoumání jako zdroj pro
korektní analýzu nehodového děje.
Jsou zde uvedeny praktické příklady jak může neodebrání vzorků poškozených částí
vozidla znemožnit korektní analýzu, nebo naopak jak včasná prohlídka vozidla po dopravní
nehodě může analýzu směřovat zcela opačným směrem.
Na konci práce je uveden závěr, že není-li o odběru a uskladnění poškozené části
rozhodnuto hned na místě dopravní nehody, snižuje se významným způsobem možnost
korektní analýzy.
ABSTRACT:
The article deals with the issue related to recognition and assessment of the failures or
the defects as the cause of car accidents .
The great emphasis is laid in the need to safeguard the damaged car parts shortly
after a traffic accident and their proper storage, that ensure their eventual further
examination as a source of a correct analyses of the car crash event.
The practical examples are given , e.g. how not taking the samples of the damaged car
parts can make a correct analyses impossible, or on the other hand, how a timely inspection
of a car right after a traffic accident has happened can lead to the better and more correct
analyses.
The final conclusion is given in the end of this work: in case the decision about taking
and a storage of the damaged car parts has not been made right at the location where there
was a traffic accident, the possibility of providing the correct analyses decreases
significantly.
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A failure, traffic accident, safeguarding the damaged car parts, a storage, an investigation, a
correct analyses, a timely inspection.

1

ÚVOD

Ve znalecké praxi se lze setkat s dopravními nehodami vzniklých z různých důvodů. Příčiny
dopravní nehody mohou být z důvodů jiných než technických, a logicky také z technických
důvodů. Z technických důvodů může být příčinou například porucha nějaké strojní části či
skupiny. Poruchu lze definovat jako jev, spočívající v ukončení schopnosti objektu plnit
požadovanou funkci. V takových případech pak zkoumáme i mechanismus poruchy, což je
souhrn fyzikálních, chemických a dalších procesů vedoucích k poruše, tj. k ukončení
schopnosti objektu plnit požadovanou funkci [1], a ten při znalecké analýze přiřazujeme k
časové ose vzniku a průběhu poruchy.
Členění poruch nebo obecněji technických závad jako příčin vniku dopravní nehody lze
provést z různých pohledů a kritérií. Lze je členit například ve vztahu k řidiči dopravního
prostředku (viz obr. 1).

Obr. 1 – Členění technických závad jako příčin vzniku havárie ve vztahu k řidiči
Fig. 1 – Technical defect classification as the cause of car accidents in relation to a driver
Poruchy jako příčiny havárií můžeme také dělit na ty, které neměly vliv na bezpečnost
provozu a jejich důsledkem je pouze ekonomický aspekt, a takové, které měly vliv na
bezpečnost kde důsledkem je nejenom ekonomický, ale i bezpečnostní aspekt. Na poruchu
která byla nebo mohla být příčinou nehodového děje pak nahlížíme z různých úhlů (viz obr.
2). Ve vztahu k analýze nehodového děje se bude jednat především o skupiny vozidla jako
jsou nápravy, řízení a brzdy. Zde je nutné analyzovat jaké mohou být očekávané závady pro
díly té či oné konkrétní skupiny. Zda je porucha součásti zapříčiněna prasklinou, lomem nebo
deformací. Různé poruchy pak můžou způsobit různé příčiny ztráty funkce skupiny vozidla,
jako například zablokování kola, ztráty funkce řízení, změnu geometrie kol apod. Z toho
vyplývá, že se následně poruchy projeví na chování pohybujícího se vozidla různými
dynamickými důsledky, kde lze zmínit například změnu směru pohybu, přetočení vozidla,
prudké zpomalení atd.
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Obr. 2 – Technická závada mající vliv na bezpečnost
Fig. 2 – Technical defect influencing safety
Kvalita a možnosti technické analýzy dopravních nehod velmi úzce souvisí s kvalitou sběru a
zajišťování technických podkladů [2]. Na objektivní a z technického hlediska správný
výsledek analýzy dopravní nehody má vliv nejenom vhodně zvolená analýza a její kvalitativní
stránka věci, ale i tzv. vstupní údaje, nebo lépe "technické podklady". Pro analýzu dopravní
nehody jsou technické podklady zcela zásadní. Lze je hodnotit jako dostatečné, podmíněně
dostatečné a nedostatečné. Nedostatečné technické podklady neumožňují korektní analýzu
nehody.
Analyzovat nehodový děj je složitý a zodpovědný proces, proto je třeba při této činnosti
pracovat pokud možno s co nejlepšími metodami a postupy, tj. takovými, které jsou na
nejvyšší úrovni poznání v daném oboru a také v neposlední řadě s co možná nejpřesnějšími
vstupními daty, která co možná nejlépe odpovídají realitě.
Téma příspěvku bylo zvoleno v návaznosti na již získané zkušenosti při analýze dopravních
nehod, kdy nezřídka byla již na samém začátku vyšetřování dopravní nehody, a nebo ještě
hůře, na konci vyšetřování, uplatňována technická závada jako příčina dopravní nehody.
Hodnocení poruchy jako příčiny nehodového děje je velmi obsáhlé a problematické [3], a to i
tehdy, jsou-li k dispozici veškeré možné vzorky poškozených částí automobilů krátce po
dopravní nehodě. S postupem času od vzniku dopravní nehody je pak hodnocení technické
příčiny prakticky nemožné, což má přímý vliv na osud účastníků dopravní nehody a zároveň
také vliv na finanční stránku věci. Toto téma bylo tedy zvoleno především z důvodu
nesjednocených postupů pro analýzu dopravních nehod, při kterých je zapotřebí hodnocení
poruch jako technických příčin, a také z důvodu upozornění vlivu času na vypovídající
„hodnotu“ odebraného vzorku poškozené části automobilu (vazba hodnotitelnosti vzorků
v závislosti na čase). Nutno podotknout, že špatné ošetření a uskladnění vzorků, a nebo
dokonce neodebrání vzorků poškozené části vozidla je nevratný děj, zrovna tak jako například
soudní pitva. Je zřejmé, že díky využívání technických prostředků, postupů a odborných
znalostí znalců lze vyřešit mnohé okolnosti a na základě nich pak zjistit objektivní pravdu o
události [4].
Výskyt či uplatňování technické příčiny jako důvodu nehodového děje motorových
vozidlech ať už oprávněných či smyšlených je jev velmi častý. Avšak často v samém
počátku sledování a vyšetřování krátce po dopravní nehodě dojde k nesprávnému
vyhodnocení potřebnosti „návazných postupů“, například neodebráním vzorků
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poškozených dílů či skupin vozidla a jejich fixaci a uskladnění, čímž může i během
několika málo hodin dojít ke znehodnocení indicií určující správný směr nehodové
analýzy.

2

SOUČASNÝ STAV
Přehled současného stavu

2.1

V současné době v podstatě neexistuje jakákoliv metodika pro řešení dopravních nehod kde
jako příčina byla nebo mohla se jevit porucha. Běžně v takových případech znalci postupují
instinktivně každý podle svých znalostí a schopností. Co je však horší, k posouzení možné
poruchy jako příčiny se znalci v mnohých případech dostanou k poškozeným vozidlům a
jejich částem až s odstupem času, což prakticky znemožňuje relevantní posouzení časového
sledu poškození a tedy i relevantní posouzení příčiny nehodového děje.
Ideálním stavem je situace, kdy je na místo dopravní nehody přivolán výjezd SKPV PČR a
současně i znalec z oboru doprava silniční a městská (viz obr. 3-a). Orámovaná část tohoto
řetězce je pak nejslabší místo v celém procesu úkonů po dopravní nehodě. Často na místo DN
není přivolán soudní znalec (viz obr. 3-b),a často ani výjezd SKPV PČR (viz obr. 3-c).

Obr. 3 – Časový sled úkonů po dopravní nehodě
Fig. 3 – Time sequence of the operations after a car accident
Pro statistiky PČR se pak technické závady na motorových vozidlech v souvislosti se
vznikem dopravní nehody dělí následovně:


závada řízení,
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závada provozní brzdy,
neúčinná nebo nefunkční parkovací brzda,
opotřebení běhounu pláště pod stanovenou mez,
defekt pneumatiky- průrazem, náhlým únikem,
závada osvětlovací soustavy vozidla,
nepřipojené nebo poškozené spojovací hadice pro brzdy přívěsu,
nesprávné uložení nákladu,
upadnutí nebo ztráta kola vozidla (i rezervního),
zablokování kol v důsledku mechanické závady vozidla,
lom závěsu kola, pružiny,
nezajištěná nebo poškozená bočnice (i u přívěsu),
závada závěsu pro přívěs,
utržená spojovací hřídel,
jiná technická závada.

V položce "jiná technická závada" pak lze spatřovat například závady typu: lomy řidítek či
vidlic jízdních kol, zahoření motorové části vozidla, tření kola o nějakou část vozidla atd.
Na první pohled by se mohlo zdát, že porucha jako příčina havárií vozidel je jev výjimečný a
že se téměř nevyskytuje, opak je však pravdou. Tak například ze statistických údajů Ruské
federace vyplývá, že ze 70 % došlo k dopravní nehodě vinou řidiče, a ze 30 % byla příčinou
dopravní nehody technická závada na vozidle (viz obr. 4).

Obr. 4 – Dopravní nehody v Ruské federaci
Fig. 4 – Car accidents in the Russian Federation
V České republice není takový podíl technických příčin vzniku dopravních nehod, avšak
vyskytují se. Zatímco v Ruské federaci tvoří podíl technických příčin téměř jednu třetinu,
v České republice to není ani zdaleka jedno procento (tab. 1) [5]. To může být zapříčiněno
jednak rozdílnou kvalitou vozového parku a kvalitou servisní sítě porovnávaných zemí, ale
také chybou statistických údajů Policie České republiky [5], kde jsou zaznamenány pouze
technické příčiny o kterých se policisté domnívali na místě dopravní nehody krátce po jejím
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vzniku. Tyto statistické údaje již nejsou poté korigovány následným znaleckým zkoumáním
nebo rozhodnutím správního orgánu či skupinou vyšetřování PČR.
Tab. 1 – Dopravní nehody v České republice
Tab. 1 – Car accidents in the Czech republic
Celkový počet

Z toho porucha

% podíl poruch

DN

jako příčina

jako příčin

2005

199262

1370

0,7

2006

187965

1259

0,7

2007

182736

1080

0,6

2008

160376

875

0,6

2009

74815

450

0,6

2010

75522

470

0,6

2011

75137

450

0,6

2012

81404

453

0,6

rok

Celkový počet dopravních nehod a nehod s
technickou závadou
Tech. závada
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Obr. 5 – Celkový počet dopravních nehod v ČR a počet nehod s poruchou jako příčinou
Fig. 5 – The total number of car accidents in the Czech republic and the number of car
accidents in which a defect was also a cause of the accident
Nepoměr počtu dopravních nehod s technickou příčinou vzhledem k celkovému počtu
dopravních nehod v České republice v uvedených letech 2005 až 2012 je značný a výše
uvedený graf (viz obr. 5) se tak částečně stává nečitelným. Jestliže se statistické vstupní
údaje rozdělí a graficky zpracují odděleně, je již patrné, že v uvedených letech došlo nejen
k poklesu celkového počtu dopravních nehod (viz obr. 6), ale i k poklesu dopravních nehod
kde byla příčinou technická závada na vozidle - tedy porucha jako příčina (viz obr. 7).
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Obr. 6 – Celkový počet dopravních nehod v ČR v letech 2005 až 2012
Fig. 6 – The total number of car accidents in the Czech republic between 2005-2012
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Obr. 7 – Počet nehod s poruchou jako příčinou
Fig. 7 – The number of car accidents in which a defect was also a cause of the accident

2.2

Poruchy jako příčiny dopravních nehod

Jak již bylo uvedeno v úvodu, členění poruch nebo obecněji technických závad jako příčin
vniku dopravní nehody lze provést z různých pohledů a kritérií. Lze je členit například ve
vztahu k řidiči dopravního prostředku, zda řidič po dopravní nehodě uplatňoval či
neuplatňoval technickou závadu - tedy poruchu jako příčinu nehodového děje. Nutno
podotknout, že neuplatňování technické závady řidičem nemusí striktně znamenat že se na
vozidle nenacházela!
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2.2.1 Neoprávněně uplatňované technické závady
S neoprávněným uplatňováním technické závady jako příčinou havárie automobilu se lze
setkat velmi často. Například u převráceného nákladního automobilu v centru města byla
těžce zraněným řidičem a jeho spolujezdcem deklarována jako příčina vzniku nehodového
děje technická závada, konkrétně destrukce vzpěrné nápravové tyče zadní nápravy tažného
vozidla (viz obr. 8).

Obr. 8 – Uplatňování technické závady- porucha vzpěry
Fig. 8 – Technical defect application - strut defect
V tomto konkrétním případě byl vyžádán znalecký posudek z oboru doprava po uplynutí
zhruba dvou týdnů do dopravní nehody, kdy se poškozený automobil nacházel již v částečně
opraveném stavu ve značkové opravně. To se již ale na destrukcí poškozené nápravové
vzpěře, konkrétně na jejím lomu, nacházela drobná koroze a části vzorku byly poškozeny také
otlačením a deformacemi (viz obr. 9). Vzhledem k závažnosti problému se pro potřeby
technické analýzy nehodového děje nechal vypracovat „posudek porušení součásti“, který měl
odpovědět na otázku, zda došlo nejprve k deformaci vzpěry a poté k její destrukci, a následně
zda k destrukci nedošlo vlivem vady materiálu vzpěry. Z poskytnutého poškozeného dílu tak
mohla být na specializovaném pracovišti určena struktura vzorku a mechanických vlastností
porušené vzpěry a mohlo být provedeno hodnocení poškození.
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Obr. 9 – Uplatňování technické závady- porucha vzpěry
Fig. 9 – Technical defect application - strut defect
Poškozená součást byla dodána ve značně korozně napadeném stavu a lomová plocha byla
vedle korozního napadení také značně zdeformována. Z tohoto důvodu již nebylo možné určit
přesnou iniciaci lomového procesu tj.jestli se lom inicioval z únavové trhliny, či šlo přímo o
křehké porušení. Lomové plochy vykazovaly transkrystalické štěpné porušení (Porušení
vazeb, lom probíhal přes zrna). Pravděpodobně se jednalo o křehký lom.
Expertním posouzením bylo zaprvé zjištěno, že součást byla nejprve namáhaná ohybem jehož
následkem došlo k lomu. Jinými slovy, technická závada se na vozidle těsně před nehodovým
dějem nenacházela, a její uplatňování řidičem bylo neoprávněné. Zadruhé pak ze závěrů
expertního pracoviště vyplynulo, že vzhledem ke špatnému stavu vzorku, který byl korozně
napaden nemohla být provedena analýza iniciačního místa lomové plochy.
Dalším obdobným případem neoprávněně deklarované technické závady jako příčiny
nehodového děje je i následující případ, kdy po DN řidič vozidla OPEL tvrdil, že příčinou
nehodového děje bylo oddělení kulového čepu od levého ramene přední nápravy (viz obr. 10).
Obdobně jako u předchozího případu i zde po expertíze spodních částí ocelových nýtů,
konkrétně jejich defektních ploch bylo zjištěno, že poškození (destrukce) nýtů nastalo až na
základě střetu vozidla, nikoli před ním. Ze stavu střižných ploch nýtů lze pozorovat typické
narušení struktury dříku nýtu střihem. U těchto nýtů jednoznačně došlo k překročení jejich
pevnosti ve střihu.
Na základě včasné expertízy byl následně vysloven závěr, že na levou část přední nápravy
vozidla OPEL musela působit značná síla, která za běžného provozu na tuto nápravu
nepůsobí. Nárazem levého předního kola na pevnou překážku (kterým může být i jiné
vozidlo) může být (a byla) vyvozena rázová síla značné velikosti, která zapříčiní vznik síly na
čep a nýty v rameni, které byly následně ustřiženy. K ustřižení nýtů čepu levého předního
ramene vozidla došlo tedy až vlivem nárazu levého předního kola na překážku, a nejednalo se
tedy o technickou závadu na vozidle která by zapříčinila nehodový děj.
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Obr. 10 – Uplatňování technické závady- porucha nýtů
Fig. 10 – Technical defect application - rivets defect

2.2.2 Oprávněně uplatňované technické závady
Často se lze setkat i s oprávněným uplatňováním technické závady jako příčinou havárie
vozidla, tak jako v následujícím příkladě. Pozůstalými byla u vozidla ŠKODA deklarována
jako příčina vzniku nehodového děje technická závada, konkrétně destrukce konstrukce
volantu vozidla (viz obr. 11).
Na základě umožněné včasné expertízy poškozeného volantu a jeho lomových ploch mohl být
vysloven závěr, že destrukce ramene volantu byla staršího data, což potvrzuje i omotání toto
ramene izolepou, a že za čerstvý lom lze považovat až lom obruče volantu. To tedy znamená,
že řidič vozidla provozoval vozidlo s již poškozeným volantem u kterého bylo poškozeno
jedno z jeho tří ramen (viz obr. 11-a), a v momentě, kdy se měl tento řidič s vozidlem
ŠKODA vyhnout překážce došlo k destrukci obruče volantu ze slitiny hliníku (viz obr. 11b+c+d) čímž se vozidlo stalo neovladatelné a došlo ke střetu.
U tohoto vozidla ŠKODA byl zkoumán a následně posuzován technický stav všech jeho
skupin, a ne jenom onoho poškozeného volantu. Po dané expertíze byl vysloven závěr, že na
základě rozboru technického stavu jednotlivých skupin vozidla ŠKODA bylo zjištění, že
technický stav vozidla jako celku byl úměrný době provozu, a že se na něm nenacházela
„klasická“ technická závada o které by řidič nevěděl. Avšak nacházela se na vozidle závada, o
které řidič musel jednoznačně vědět, a která nehodový děj evidentně ovlivnila, nebo ještě lépe
zapříčinila. Jednalo se o starší závadu (destrukci) nehomologovaného volantu o malém
průměru. Jak se s takto destrukcí poškozeným volantem vozidlo stále provozovalo, docházelo
postupně ke zvyšujícímu se namáhání obruče volantu na ohyb, čímž docházelo k narušení
této obruče únavovým lomem a vlastní volant tak „nedržel“ svůj původní tvar a prakticky
hrozilo, že se během rychlého manévru nezmění směr jízdy. Z charakteru lomu ramene
volantu bylo odvozeno, že s takto poškozeným volantem bylo vozidlo provozováno již delší
dobu před nehodovým dějem.
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Destrukci volantové obruče pak lze považovat za důsledek přehlížené závady poškozeného
ramene volantu, a zároveň za poruchu jako příčinu havárie vozidla.
Tato analýza byla umožněna pouze na základě včasné prohlídky a rychlé expertízy
poškozených vzorků.

Obr. 11 – Uplatňování technické závady- porucha volantu
Fig. 11 – Technical defect application - steering wheel defect

2.2.3 Neuplatňované technické závady
Jak již bylo zmíněno, je velmi důležité a v některých případech i nezbytné, aby na místo
dopravní nehody byl přivolán technický znalec. Názorným příkladem jak lze znemožnit
korektní analýzu nehodového děje je dopravní nehoda, kdy došlo v letních dnech v obci ke
střetu osobního vozidla Ford s přebíhající chodkyní. Skupinou dopravních nehod PČR byla
tato dopravní nehoda zaškatulkována jako přestupek a po několika dnech předána na referát
dopravy příslušného městského úřadu. Při nekonstruktivních jednáních na městském úřadu
docházelo ke stále se zvyšujícím hádkám a rozbrojům, a tak byl vznesen požadavek na
vypracování znaleckého posudku, ale to už byl leden následujícího roku.
Znalec po obdržení dostupných podkladů provedl možné varianty střetu vozidla s chodkyní a
vyslovil závěr, že vypracování znaleckého posudku by v tomto konkrétním případě nepřineslo
nic užitečného vzhledem ke značnému možnému rozpětí vypočtených rychlostí vozidla a ke
spoustě neznámých technických podkladů.
Jediné dostupné podklady u této nehody byly:
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 Pouze jedna slabá brzdná stopa od pravého předního kola vozidla Ford
 Technické údaje o vozidle dle TP a údaje o chodkyni
A chybějící podklady pro řešení zde byly:
 Nedefinovaná oblast místa střetu
 Nedostatek informací o brzdách vozidla Ford – tedy jaká byla účinnost brzdy PP kola?
(100% nebo 70% nebo jen 50%???)
 Jaká byla účinnost ostatních brzd vozidla? (např. 50% nebo 0%???)
 Neznalost místa dopadu sražené chodkyně
 Nebyly zaznamenány výhledové poměry účastníků DN
 Nebyla řešena oblast zakrytého výhledu – kde byl v daný moment autobus jedoucí
proti vozidlu Ford

Obr. 12 – Varianty simulací nehodového děje
Fig. 12 – Variations of the car accident simulations
Už to, že vozidlo Ford zanechalo pouze jednu slabou brzdnou stopu, mělo být pro policisty
podnětem k zajištění vozidla k dalšímu zjišťování jeho technického stavu a přinejmenším
zjištěním funkce kolových brzd. Aby byla s tímto vozidlem Ford při jeho brzdění zanechána
brzdná stopa pouze od pravého předního kola, mohla být například účinnost brzdy na PP kole
100% a na ostatních brzdách např. 50%, nebo také účinnost na PP kole 76% a na ostatních
0%.
V takovém případě se lze výpočtem rychlostí dostat k rozpětí střetových rychlostí vozidla
Ford s chodkyní vS= 47 až 65 km/h, a k rozpětí rychlosti v momentě reakce řidiče Ford vR=
53 až 75 km/h (viz obr. 12). To je rozpětí rychlosti v momentě reakce řidiče Ford 22 km/h! A
to bylo vypočtené rozpětí rychlostí s uvažováním pouze rozptylu účinnosti brzd. Dané rozpětí
vypočtených rychlostí by ve skutečnosti bylo ještě širší, například s uvažováním intervalu
adheze.
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S takto velkým rozpětím rychlosti v momentě reakce řidiče Ford při nehodě v obci nemá tato
dopravní nehoda řešení. Míra zavinění (z technického hlediska) mohla být :
 Převážně na straně řidiče?, nebo
 převážně na straně chodkyně?, nebo
 na obou účastnících?, a nebo
 se na vozidle nacházela technická závada?
Rozpětí rychlostí nelze již zúžit, jelikož nikdo už nezjistí, jak která brzda brzdila. Vozidlo
nebylo zajištěno a s odstupem času již nebylo k dispozici. Toto mělo být zajištěno ihned po
nehodě a mělo být podrobeno znaleckému zkoumání. Nebylo zaznamenáno místo střetu
s chodkyní a ani místo jejího dopadu. Nelze ani popsat a vyhodnotit možnosti zabránění
střetu, jelikož nebyly zaznamenány aktuální výhledové poměry obou účastníků (značný
časový odstup) a také nebylo zdokumentováno, kde se v kritický moment pohyboval
projíždějící autobus, který také mohl značně snížit rozhled účastníků. Možnosti zabránění
střetu v tomto konkrétním případě nebylo možné provést, jelikož to je závislé na vypočtených
rychlostech a polohách.
Kdyby byla umožněna prohlídka vozidla bezprostředně po dopravní nehodě, bylo by nejen
jasné, jak jednotlivé brzdy brzdily, ale také by se zjistilo, jestli se jednalo o závadu již déle
trvající, nebo náhlou, a zda o ni řidič před DN mohl či nemohl vědět.
Při znalosti funkčnosti jednotlivých kolových brzd by bylo možné v simulačním programu
počítat s konkrétními hodnotami funkce brzd a přiblížit se reálnému stavu brždění během
nehodového děje.
Ideálním stavem by bylo přivolání znalce na místo DN a zajištění vozidla. Bylo by tak
umožněno například přistavení vozidla na stanici technické kontroly, kde by bylo provedeno
proměření brzd se zjištěním skutečného brzdného účinku jednotlivých kol, což by mělo za
následek značné zúžení vypočtených rychlostí vozidla Ford. Po proměření brzd vozidla na
stanici technické kontroly měla následovat důkladná prohlídka částí brzd znalcem, pro
vyloučení nebo potvrzení technické závady a jejího vztahu k časové ose nehodového děje.
Pravým opakem je následující případ, kdy sice také nebyla uplatňována technická závada jako
příčina, ale na místo dopravní nehody byl přivolán znalec z oboru doprava. Po ohledání místa
nehody tohoto případu policistou ze skupiny dopravních nehod a po ohledání vozidla Škoda,
které se na svahu po zaparkování samovolně rozjelo a srazilo chodkyni s kočárkem, policista
téměř uzavřel dopravní nehodu se závěrem, že vozidlo Škoda nebylo na svahu dostatečně
zajištěno proti samovolnému rozjetí, což bylo podle něj příčinou. Usoudil tak jednak podle
„čerstvě“ provedené technické kontroly, kterou majitel doložil na místě protokolem, který měl
stále ještě ve vozidle, a zadruhé podle toho, že když zkusmo zatáhl za ruční brzdu tak ta mu
kladla po několika zubech standardní odpor jak je obvyklé. Vyvodil tedy závěr, že jestliže
byla čtyři dny před DN úspěšně provedena technická kontrola, kde nebyl s brzdami žádný
problém, a že když ruční brzda jde „zatáhnout“, muselo být vozidlo před svým rozjetím
nezabrzděné.
Soudní znalec na místě požádal členy záchranných složek o malou výpomoc, konkrétně aby
zkusily vozidlo Škoda roztlačit poté, co u něj bude silou zatažena páka ruční brzdy.
Výsledkem tohoto jednoduchého experimentu bylo zjištění, že ačkoli byla páka ruční brzdy
zatažena co možná nejvýše a v horní poloze kladla celkem velký odpor, byl brzdný účinek
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parkovací brzdy na zadní nápravě téměř mizivý. Poté bylo vyšetřujícím orgánem vozidlo
Škoda zajištěno ke znaleckému zkoumání.
Ještě před vlastní kontrolou stavu brzd vozidla demontážním způsobem bylo vozidlo
odtahovou službou převezeno na stanici technické kontroly (STK), kde bylo provedeno
měření brzdných sil jednotlivých zadních kol. Zjištěné hodnoty byly u pravého zadního kola
FP= 1,4 kN, u levého zadního kola pouze FL= 0,5 kN. Dle metodiky STK byl následně
proveden numerický výpočet parkovací brzdy – přesněji výpočet minimální brzdné síly
parkovací brzdy pro jedno kolo. Bylo vypočteno, že minimální brzdná síla u tohoto vozidla
pro jedno kolo nesmí být nižší jak FMIN= 0,8 kN! To tedy znamená, že i když čtyři dny před
dopravní nehodou byla parkovací brzda účinná, po dopravní nehodě provedená prohlídka na
STK zjistila nedostatečný účinek parkovací brzdy, což bylo na STK vyhodnoceno jako závada
„nebezpečná“.

Obr. 13 – Prohlídka stavu brzd vozidla ŠKODA a poškozený dětský kočárek
Fig. 13 – Brakes status examination of the car ŠKODA and a damaged baby carriage
Teprve po proměření účinku parkovací brzdy na STK mohla být zahájena podrobná prohlídka
jednotlivých dílů zadních brzd. Po demontáži brzdových bubnů zadních brzd bylo u levé
zadní brzdy shledáno (brzda dle měření téměř bez účinku), že obložení čelistí je sjeté pod
dovolenou mez a brzdový buben této LZ brzdy je vyjetý už na průměr nad dovolenou mez.
Prakticky vzato, aby mohla být vyvozena potřebná brzdná síla u takovéto brzdy s již velkým
průměrem bubnu a malým průměrem sjetých brzdových čelistí, musely by se tyto čelisti pro
vyvození brzdné síly rozevřít na daleko vyšší průměr než je obvyklé. A jelikož se již tyto
čelisti musely rozvírat do bubnu na větší průměr, prodlužoval se tím stále krok rozvíracího
ramene čelisti, což zapříčinilo, že dalším zatahováním páky ruční brzdy v kabině vozidla se
již čelisti této LZ brzdy nemohly dále roztahovat jelikož se rozvírací rameno čelisti (viz obr.
14-pozice "A") opřelo o šroub štítu brzdy (viz obr. 14-pozice "B"), a mezi třecí plochou bubnu
a mezi obložením čelistí vznikala během provozu vůle (mezera), čímž se postupně snižoval
účinek této brzdy.
Zcela jednoznačně lze tedy u tohoto případu vyslovit závěr, že se jednalo o skrytou
technickou závadu, o které provozovatel vozidla nemohl vědět, a která se projevila až po
úspěšně provedené technické prohlídce na STK.
Také lze vyslovit závěr, že díky přítomnosti znalce na místě DN a díky jeho prvotnímu
ohledání vozidla s vyslovením nutnosti jeho zajištění k následné prohlídce, se případ zcela
"otočil" díky zjištěné technické závadě.
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Obr. 14 – Díly zadních brzd vozidla ŠKODA
Fig. 14 – The parts of the rear brakes of the car ŠKODA

2.2.4 Kvalita poškozených částí pro analýzu
Z předchozích kapitol plyne, že je velmi důležité a pro korektní analýzu nezbytné, aby
poškozené součásti vozidel při podezření na příčinnou souvislost se vznikem nehodového
děje byly k dispozici znalcům ihned po kolizi. Tak například u lomových ploch je nezbytné
dbát opatrnosti při jejich manipulaci a také při jejich uskladnění před dalším zkoumáním. To,
zda bude posouzení lomové plochy a lomového procesu možné, je přímo závislé od stavu
lomu dodaného k expertíze.

Obr. 15 – Poškození dílů automobilů - ideální stav pro znalce
Fig. 15 – Damaged car parts - an ideal state for an expert
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Ve výjimečných případech se znalci dostanou k poškozeným mechanickým částem vozidel
včas, což lze považovat za ideální stav. V takovém případě jsou lomové plochy čisté a v
autentickém stavu (viz obr. 15). Daleko častěji jsou ale znalcům poskytnuty díly z vozidel s
následným poškozením nesouvisejícím s dopravní nehodou, jako například s následným
otlačením, následnou deformací či následnou korozí (viz obr. 16). Právě na obr. 16-a je
patrné, jak "čistá" a jinak nepoškozená byla lomová plocha brzdového kotouče krátce po DN.
Oproti tomu na obr. 16-b je patrný markantní kvalitativní rozdíl, kde jak je vidno jsou
lomové plochy napadeny korozí. Nezřídka kdy jsou lomové plochy oproti stavu na místě
dopravní nehody (viz obr. 17-a) při následné prohlídce s časovým odstupem navíc mimo
korozi poškozeny ještě zmíněnou deformací a otlačením (viz obr. 17-b).

Obr. 16 – Stav poškozeného dílu brzd po dopravní nehodě (a) a stav při prohlídce (b)
Fig. 16 – A state of a damaged part of the brake after a car accident (a) and its state
during
the examination

Obr. 17 – Stav poškozeného dílu nápravy po dopravní nehodě (a) a stav při prohlídce (b)
Fig. 17 – A state of the damaged part of the axle of a car after a car accident (a) and its
state during the examination (b)
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2.2.5 Shrnutí současného stavu
Výskyt či uplatňování technické příčiny jako důvodu nehodového děje motorových
vozidlech ať už oprávněných či smyšlených je jev častý. Avšak často v samém počátku
zdokumentování a vyšetřování krátce po dopravní nehodě dojde k nesprávnému
vyhodnocení potřebnosti „návazných postupů“, například neodebráním vzorků
poškozených dílů či skupin vozidla a jejich fixaci a uskladnění, čímž může i během
několika málo hodin dojít ke znehodnocení indicií určující správný směr nehodové
analýzy.
Technické příčiny havárií se mohou týkat různých skupin či dílů vozidel. Tyto příčiny pak
můžou být pro řidiče pozorovatelné nebo taky nemusejí, mohou být reálné nebo smyšlené,
a také může být jejich projev a vliv na okolí sporadický. Všechny tyto aspekty činí
hodnocení technických příčin havárií vozidel velmi složitou, a to jednak vzhledem
k obsáhlosti konstrukce vozidel, tak vzhledem k obsáhlosti nauky o materiálech.
Posouzení technické závady na vozidle je velmi obtížný úkol, který zcela jednoznačně
náleží znalcům. V těchto případech je zcela opodstatněné, aby byl znalec přizván
k ohledání místa dopravní nehody. Přesný popis stop na vozidle, vozovce a předmětech,
čerstvá poškození dílů či skupin vozidla je výchozím informačním zdrojem, ze kterého
znalec pak vychází při posuzování dopravní nehody i při posuzování technické závady na
vozidle [4].
V současné době neexistuje metodika či pokyny pro řešení dopravních nehod kde jako příčina
byla nebo mohla být porucha dílu či skupiny vozidla. V praxi je problém řešen individuálně,
výjimečně v kooperaci s laboratoří, ale často již pozdě. Poškozené díly bývají zajišťovány
chaoticky a také se značným časovým odstupem. Z hlediska následné analýzy často dochází k
nežádoucímu ovlivnění poškozených dílů (vzorků), z nichž lze jmenovat následné znečištění,
korozi, opotřebení, a často nepřítomnost vzorku.

3

ZÁVĚR

Analýza nehodového děje v případě možného výskytu poruchy jako příčiny je velmi citlivá na
včasně poskytnuté vstupní údaje (informace z poškozených vozidel – pozn.autora), a
relevantní expertízu takovéhoto typu dopravní nehody nemůže technický znalec provést
pouze ze zprostředkovaných, tedy předložených písemných podkladů, zvláště když je
zapotřebí odborná a včasná demontáž některých již poškozených dílů či skupin vozidla a
jejich rychlé, nebo lépe neodkladné posouzení a vyhodnocení jednotlivých poškození či vad
funkčnosti skupiny ve vztahu k časové ose nehodového děje. Takovéto technické vstupní
údaje potřebné a nezbytné k posouzení příčiny nehodového děje nemůže vyhotovit orgán
činný v trestním řízení, a to z toho důvodu, že k takovým úkonům není tento orgán vybaven
jak odbornými znalostmi, tak potřebným vybavením. V případě předpokladu že příčinou
dopravní nehody byla porucha (technická závada), musí být znalec seznámen s činností
dotčených agregátů, jejich technickou souvislostí a způsobem funkce a činností, dále pak
s detailní znalostí o možné příčině poruchy [6]. Znalec pak také má k dispozici potřebné
zkušební přístroje, popřípadě má možnost oslovit odborné specialisty. Vzhledem k selhání
konstrukčních částí vozidla musí být technický znalec vybaven potřebným vzděláním a
zkušenostmi [3].
Také je zde na místě, aby souvislost technické závady a nehody řešil znalec, jenž má
kvalifikaci pro analýzu silničních nehod i pro posuzování technického stavu motorových
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vozidel. Nebude dostačující pouze kvalifikace pro posuzování technického stavu, bez znalosti
analýzy nehody, poněvadž zde není dána možnost rozboru pro posouzení příčinné souvislosti
s nehodou [3].
Závěrem lze uvést tři důležité body:

4



Není-li o odběru a uskladnění poškozené části rozhodnuto hned na místě DN, snižuje
se významným způsobem možnost korektní analýzy,



Poškozený díl (porucha → příčina) je nutné i po analýze uschovat,



Nebát se vyslovit závěr „že to nejde“ – varování před analýzou za každou cenu (hrozí
nekončící spirála).

LITERATURA

[1] MYKISKA, Antonín: Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. České vysoké
učení technické v Praze, 2006 Praha, 206 s. ISBN 80-01-02868-2.
[2] SEMELA, Marek: Analýza silničních nehod I+II. Vysoké učení technické v Brně, Ústav
soudního inženýrství, 2012 Brno, 83 s + 83 s. ISBN 978-80-214-4548-2 + ISBN 978-80214-4549-9.
[3] BRADÁČ, Albert a kol.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,
Brno, 1997 Brno, 719 s. ISBN: 80-7204-057-X.
[4] CHMELÍK, Jan.: Znalecké dokazování. Vyd. PČR, úřad vyšetřování proPČR, Praha,
2001, 192 s.
[5] POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY, ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY
DOPRAVNÍ POLICIE: Statistika nehod motorových vozidel – příčina technická závada
–statistické údaje o nehodovosti motorových vozidel v letech 2005 - 2012.
[6] HUGEMANN, Wolfgang.: Unfallrekonstruktion. Band 1, 2007, 646 s. ISBN: 3-00019419-3.

271

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

POMĚRY ROZSAHU DEFORMACÍ JAKO KRITÉRIUM FINGOVANÝCH NEHOD
Jindřich Jan Šachl st.55, Jindřich Šachl ml.56, Michal Frydrýn57
ABSTRAKT:
Poměr hodnot EES na vozidlech, jež se střetla, se obvykle dává do souvislosti s jejich
hmotnostmi a vyjadřuje se vztahem pro přepočet hodnot EES mezi jednotlivými vozidly. Běžně
používaný vztah ale neplatí obecně, je založen na předpokladech, které nebývají splněny při
všech typech střetů – podmínky platnosti tohoto vztahu bývají splněny dokonce spíše
výjimečně. Vědí to všichni znalci? Mnozí dosadí „své“ hodnoty do zmíněného vztahu, jakoby
byl exaktní obecně platný, a pokud poměr hodnot EES tomuto vztahu neodpovídá, považují to
za hlavní kritérium pro výrok o tom, že se jedná o nehodu fingovanou – bohužel mnohdy
mylně.
ABSTRACT:
Ratio of EES values on vehicles after accident is usually put into context of their masses. The
EES ratio can be expressed by the conversion of EES values among particular vehicles. This
commonly used equation is not valid generally, because it is based on assumptions which are
not complied with all types of collisions. But, is this fact well known to all experts? Many of
them substitute their „own variables“ into the common equation as it is generally valid, and
then, if the EES ratio does not match the “general” equation - it must be (according to their
opinion) the fake accident. Unfortunately the conclusion is not usually true.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Analýza dopravních nehod, Fingované dopravní nehody, EES
KEYWORDS:
traffic accident analysis, fake accidents, EES

1

ÚVOD

Cílem tohoto příspěvku je ukázat, že vztah pro určení poměru EES ve tvaru:
EES 1
EES

2



k2  m2
k1  m1

(1)

(kde k1, k2 jsou tuhosti zasažených částí vozidel, a m1, m2 jsou hmotnosti obou vozidel)
neplatí obecně, protože je založen na předpokladech (lit.[1]), které jsou v praxi splněny
jen zřídka. Bude ukázáno teoreticky i na konkrétních příkladech z praxe, že uvedený
vztah ve většině případů neplatí ani „přibližně“. Pro praxi z toho vyplývá, že není možné
na základě vztahu (1) určit „reálný možný poměr EES“, a nehody, které tomuto poměru
neodpovídají, nelze jen proto prohlásit za fingované. Není ale ani možné ze znalosti EES
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jednoho vozidla na základě vztahu (1) dopočítat EES druhého vozidla. Jediné, co je
alespoň přibližně a s velkou dávkou obezřetnosti možné, je odhadnout EES jednoho
i druhého vozidla na základě jejich reálných deformací, z toho určit celkovou
deformační energii rázu a tuto deformační energii hrubě porovnat s celkovou
energetickou bilancí střetu.

2

ROZBOR PROBLEMATIKY

Hlavní problém spočívá v tom, že mnohdy velmi složité deformační vlastnosti vozidla
popisujeme jen jediným číslem – tuhostí vozidla k. Mlčky přitom předpokládáme lineární
závislost (přímou úměrnost) mezi deformační silou a hloubkou deformace. Ta však platí
ideálně pro ocelovou pružinu či pro homogenní ocelovou strukturu v oblasti pružných
deformací. Pokud však proběhne náraz jen v rozsahu pružných deformací, pak se deformace
po skončení rázu vrátí zpět a EES nelze zpětně nijak určit. Při plastické deformaci se
karoserie vozidla s rostoucí deformací hroutí, láme, v její struktuře jsou i prázdné prostory,
a tak její silový odpor (proti deformování) postupně nejen vzrůstá ale i klesá. Uvedený
předpoklad linearity je značně problematický. Hlavní příčiny jsou dvě:




Tuhost jednotlivých komponent je různá. Proto dochází ke změnám velikosti deformační
síly podle toho, jak v průběhu procesu deformování „přicházejí jednotlivé komponenty za
sebou na řadu“. Změny velikosti deformační síly přitom nemají žádný spojitý „uhlazený“
charakter a velmi závisí na konkrétní geometrii nárazu.
Během nárazu často dochází ke zhroucení či zlomení zasažené struktury. Její tuhost se pak
skokově zmenší, a proto v průběhu vzrůstu deformací může dokonce dojít k lokálnímu
poklesu deformační síly – až do průniku deformace k další tužší struktuře. Příkladem
může být mezera za plastovým nárazníkem s kovovou výztuhou a blokem motoru.

Na obr.1 je naznačen realističtější průběh závislosti mezi hloubkou deformace a působící
silou. Jde opět o modelovou závislost, ale takovýto průběh deformace lze reálně pozorovat při
deformačních zkouškách většiny materiálů, a proto odpovídá realitě lépe než závislost
lineární. Graf má nejprve v levé části prudce stoupající průběh, který odpovídá elastické
deformaci. Sklon křivky v této části je popsán koeficientem tuhosti (respektive modulem
pružnosti). Křivka však dále pokračuje poměrně dlouhou a plochou částí vpravo, která
popisuje deformaci plastickou. Velikost deformační síly zde prakticky vůbec nezávisí na
hloubce deformace a její hodnota odpovídá mezi pružnosti deformovaného materiálu.
Vyjdeme-li z předpokladu, že v každém okamžiku rázu se musí síly mezi vozidly
vzájemně rovnat (princip akce a reakce), pak můžeme do jednoho grafu namalovat
deformační křivky obou vozidel. Křivky stranově převrátíme a přeložíme přes sebe tak, aby
překryv odpovídal celkové hloubce deformace obou vozidel. Plocha pod oběma křivkami pak
odpovídá celkové deformační energii rázu. Z obrázku je pak také patrný poměr mezi
deformacemi obou vozidel. Je zřejmé, že i v případě, že jedno vozidlo bude mít jen o málo
vyšší mez pružnosti (na obrázku červená křivka) než druhé vozidlo (modrá křivka), snadno
dojde k deformaci pouze jednoho vozidla (v našem případě modrého), zatímco druhé
(červené) bude deformováno jen v elastické části deformační křivky a tato elastická
deformace se po rázu vytratí. Z obrázku je také zřejmé, že kdybychom dále pokračovali
v deformaci a překryli obě křivky ještě více, tak další deformace stále bude probíhat jen na
„modrém“ vozidle, zatímco hloubka deformace „červeného“ zůstane téměř beze změny.
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Obr.1 Hloubka deformací při střetu různě tuhých vozidel
Fig. 1 Depth of deformation during collision of the vehicles with different stiffness
Je zřejmé, že reálná deformační křivka vozidla bude ještě výrazně složitější. Proto
i postup, jak se budou křivky obou vozidel postupně „překrývat“, může být poměrně složitý
a „ohnisko deformace“, kde dochází v daném okamžiku k největší a nejrychlejší deformaci, se
může velice rychle přesouvat z jednoho vozidla na druhé a zase zpět. Tuhost a mez pružnosti
zasažených částí obou vozidel je prakticky vždy rozdílná – nebude shodná ani v případě střetu
dvou shodných vozidel, protože se téměř nikdy nestřetnou v geometricky přesně symetrické
konfiguraci – zvlášť velká diference mezi stejnými vozidly přichází v úvahu, narazí-li vozidlo
svou přídí na bok či na záď vozidla téhož typu.
Následující příklady z praxe ukazují, že nejde jen o teoretickou konstrukci ani
o nějaký výjimečný jev. Na obr.2 je stav po kolizi, kdy do vyztuženého zadního nárazníku
prvního vozidla narazilo čelně druhé vozidlo svou přídí v oblasti čelní mřížky. Zatímco zadní
nárazník předního automobilu zůstal bez trvalých deformací, čelní maska druhého automobilu
a struktury za maskou byly masivně zdeformovány. Hodnota EES na prvém automobilu je
prakticky nulová, hodnota EES na druhém automobilu nulová určitě není.
Opačné poměry tuhostí vykazuje postřetový stav automobilů na obr.3.
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Obr.2 Různá tuhost v kolizní zóně střetnuvších se vozidel-příklad
Fig. 2 Different stiffness of the colliding vehicles-example

Obr.3 Příklad následků střetu různě tuhých struktur
Fig. 3 Example of deformation of the differently stiff structures
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Obr.4 Stopy na místě střetu automobilů z obr.3
Fig. 4 – Marks at the collision site of the vehicles in Fig.3
Dalším příkladem, který dokazuje neplatnost vztahu (1) a nemožnost použití
tohoto vztahu k rozhodnutí, zda je nehoda reálná nebo fingovaná, je zaručeně skutečná
(ne fingovaná) nehoda tří vozidel, při níž nejprve narazil (druhý) automobil ŠKODA Fabia
svou přídí na záď (prvního) terénního automobilu HUMMER a vzápětí narazil (třetí)
automobil FORD Mondeo svou přídí na záď (druhého) automobilu ŠKODA Fabia (viz sérii
obr.5). Všimněme si klasických důsledků rozdílu v tuhostech jednotlivých automobilů
v kolizních zónách: záď HUMMERu je prakticky nepoškozená, zatímco příď ŠKODA Fabia
je zdeformována značně (nic zvláštního), ale také, že příď FORDu Mondeo je (proti
očekávání) zdeformována v relativně větším rozsahu než záď ŠKODA Fabia.

Na záď automobilu HUMMER

narazil přídí automobil ŠKODA Fabia
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na záď automobilu ŠKODA Fabia

potom narazil automobil FORD Mondeo

Obr.5 Deformace automobilů
Fig. 5 Vehicle deformation
Důležitým poznatkem je prolomení výztuhy nárazníku automobilu FORD
Mondeo, ač nedošlo ke kolizi s žádnou „úzkou překážkou“. Komůrkový profil výztuhy
prakticky není možné ohnout do oblouku, aniž by přitom nedošlo ke zborcení stěn komůrky
mezi stěnou namáhanou na tah a protilehlou stěnou namáhanou na tlak, za současného
zhroucení (stlačení) stěny namáhané na tlak (přesně tak, jak je patrné z obr.5). Prolomení
výztuhy nárazníku proto nelze považovat za důkaz, že šlo o náraz na „úzkou překážku“.
Pro další výklad použijme srovnání s působením tzv. tlumiče nárazu, jehož
konstrukce je navržena tak, aby jeho deformační křivka odpovídala prakticky přesně grafu na
obr.1. Tlumič nárazu je příslušenství silnic stavěné do míst odklonu odbočovacích pruhů zařízení sestavené z řady speciálních sudů, které se při nárazu vozidla deformují, čímž samy
poskytují (vytvářejí) deformační zónu. Sudy mohou být půdorysně sestaveny ve tvaru
trojúhelníka anebo obdélníka. Obdélníková sestava (s prismatickým profilem) se začíná
deformovat až po překročení určité charakteristické meze pružnosti a pak klade stále zhruba
konstantní odpor nezávislý na vzrůstu deformací (až do úplného stlačení samozřejmě), tedy
zároveň poskytuje konstantní „brzdné“ zpomalení vozidlu, které tam narazilo. Jak velká bude
deformace takového tlumiče? Nárůst deformací ustane, zastaví se, jakmile se vyčerpá
kinetická energie vozidla přeměnou na deformační práci, jež je prostým součinem síly
charakteristického odporu tlumiče a délky deformační dráhy, tedy velikosti deformace
tlumiče. Při tomto typu nárazu vůbec nemusí vzniknout žádné trvalé deformace přídě vozidla
za předpokladu, že příď (vyztužený nárazník) je tužší než tlumič nárazu.
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Obr.6 Tlumič nárazu
Fig. 6 Crash cushion
Druhým, možná méně očividným zato ale skutečně principiálním problémem fyzikální
analýzy deformace vozidel (včetně odvození vztahu (1)) je skutečnost, že k popisu dějů
během rázu používáme fyzikální vztahy a pojmy, které platí pro pohyb hmotného bodu nebo
pro pohyb (absolutně) tuhého tělesa. Dostáváme se tak do logického protimluvu, protože se
snažíme popsat průběh deformace nedeformovatelného tělesa. V čem se to projevuje? Jde
o to, že se jednotlivé části původně kompaktního tělesa vlivem deformací začínají pohybovat
vůči sobě navzájem a mění se tvar vozidla. Jako příklady můžeme vzít vznik jakési „beztvaré“
již deformované hmoty, která vzniká v deformační zóně mezi oběma vozidly, jejíž rychlost
a směr neodpovídá rychlosti a směru ani jednoho z vozidel a jejíž hmotnost v průběhu rázu
velmi rychle narůstá, nebo pohyb posádky uvnitř vozidla (ať už byla posádka připoutaná či
nikoli), pohyb nákladu uvnitř zavazadlového prostoru nebo pohyb motoru vůči karoserii –
prostě pohyb jakékoli části vozidla o nezanedbatelné hmotnosti vůči jeho ostatním částem.
Musíme být proto opatrní s používáním následujících veličin:




Popis rotace vozidla pomocí úhlové rychlosti a momentu setrvačnosti vozidla. Oba tyto
pojmy jsou z mechaniky tuhého tělesa a předpokládají, že se těleso pohybuje jako jeden
celek. V průběhu doby rázu proto nejsou dobře definované. Navíc i po skončení rázu,
když už lze obě veličiny opět bez problému používat, bude mít vozidlo vlivem deformace
jinou hodnotu momentu setrvačnosti než před rázem.
Popis pohybu vozidla pomocí rychlosti a hmotnosti vozidla. Vozidlo jako celek má sice
stále stejnou hmotnost, ale už nelze napsat „vozidlo o hmotnosti m, se pohybuje
rychlostí v“, protože se jednotlivé části vozidla mohou pohybovat různými rychlostmi
a směry. Můžeme sice definovat „průměrnou“ rychlost jako podíl celkové hybnosti
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a celkové hmotnosti vozidla, ale i tady můžeme narazit na řadu problémů, například že
celková kinetická energie (jakožto součet kinetické energie jednotlivých pohybujících se
částí vozidla) bude větší než ½ m.v2. Rozdíl je způsoben kinetickou energií pohybu
jednotlivých částí vůči sobě. Pokud se naopak budeme snažit popisovat vozidlo, jako
soubor částí, které mají aktuálně stejnou rychlost (například jako část vozidla, která ještě
nebyla deformována a naproti tomu již zmíněná „beztvará hmota“, která už prošla
nárazem a ztratila svojí původní rychlost), nebude lehké definovat hmotnost těchto částí
a tato hmotnost se navíc v čase může velmi rychle měnit.
Vztah F=m.a je asi nejvíce problematický. Jestliže se různé části vozidla mohou
pohybovat různými rychlostmi, tak mohou samozřejmě mít i různá zrychlení. Ta se
mohou lišit dokonce řádově. Pokud tedy síla bude způsobovat na různých částech vozidla
různé deformace a tedy i různá zrychlení pohybujících se částí, pak začne být důležité i to,
jak velká hmota je příslušným zrychlením urychlována nebo brzděna. Jako příklad
můžeme uvést situaci, kdy v počátečních fázích deformace při čelním nárazu chvíli trvá,
než posádka vyletí ze sedadel a je zachycena bezpečnostním pásem. V tomto krátkém
okamžiku však již probíhá deformace přídě vozidla a pro přepočet mezi deformační silou
a zpomalením vozidla bude tedy relevantní hmotnost vozidla „bez posádky“. Hybnost
rychleji letící posádky se v deformační zóně vozidla také projeví, ale až o chvíli později
přenesením sil přes pásy a airbagy. Konečné rozložení deformací na vozidle i výsledné
EES tak může záviset dokonce i na tom, kolik je členů posádky a zda byli připoutáni či
nikoli. Takovéto detaily však ve vztahu (1) nejsou a nemohou být zachyceny.
Koncept pohybu jednotlivých částí vozidla vůči sobě dokonce narušuje i představu
použitou v úvodní části tohoto příspěvku, že dochází k deformaci vždy v nejméně odolné
části vozidla a že se při změně poměrů tuhosti (když se měkká část vozidla zdeformuje
natolik, že už není schopna pojmout další deformaci) může „ohnisko“ deformace velice
rychle přesunout z jednoho místa na druhé i například do druhého vozidla. To je pravda až
na jedno „ALE“ a tím je právě deformovaná „beztvará“ hmota na rozhraní vozidel. Pokud
je jedno z vozidel méně tuhé a deformuje se rychleji než druhé, tak to znamená, že se tato
deformovaná hmota pohybuje spíše ve směru od tužšího vozidla k méně tuhému. Když se
najednou poměry tuhosti vozidel obrátí, tak dříve, než se začne deformovat druhé vozidlo,
je potřeba dosud deformovanou hmotu zbrzdit a urychlit ji proti směru jízdy původně
tužšího vozidla. Ke změně rychlosti pohybu již deformované oblasti je zapotřebí síly
a tato síla může dočasně způsobit, že se bude po krátkou dobu deformovat jiná část
deformační zóny, než která je v daném okamžiku nejméně pevná. Pokud se tedy
„ohnisko“ deformace má přenést z místa na místo (nebo z jednoho vozidla do druhého),
tak to vždy nutně musí znamenat změnu rychlosti hmoty umístěné mezi oběma místy
a s tím spojenou dočasnou dodatečnou rázovou sílu. Pro ilustraci si představme
jednoduchý model: Pokud narazí méně tuhé vozidlo do vozidla tužšího, tak v souladu
s příklady uvedenými výše bude deformováno pouze méně tuhé vozidlo. Co když ale na
příď méně tuhého vozidla připevníme nedeformovatelný litinový radiátor od topení.
Nejprve fakticky narazí radiátor do tužšího vozidla a bude ho deformovat tak dlouho,
dokud se rychlost radiátoru nevyrovná s rychlostí tužšího vozidla. Pak teprve méně tuhé
vozidlo naráží do dvojice tuhé vozidlo-radiátor. Je tedy vidět příklad, kdy vložená hmota
způsobí, že se dočasně deformuje tužší část dříve, než část méně tuhá. Pokud se poměr
tuhosti vozidel během rázu obrátí, pak bude zase nutné radiátor včetně ostatní dosud
deformované hmoty urychlit opačným směrem.
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Jaké další zajímavé důsledky lze odvodit z toho, že se deformované vozidlo nemusí
pohybovat jako jeden celek, si ukažme na následujícím příkladu: Pro zjednodušení problému
si představme srážku dvou naprosto identických vlaků jedoucích stejnými rychlostmi proti
sobě. Vlaky volíme proto, že navozují představu jednorozměrného problému (pohyb je možný
jen v jednom rozměru podél kolejí, není možný excentrický nebo kolmý náraz). Vlak dále
volíme proto, že si snadno představíme řadu zcela identických vagónů zařazených za sebe se
stejnou hmotností i stejnými deformačními vlastnostmi. (Stejné vlastnosti budeme pro
jednoduchost předpokládat i pro lokomotivy obou vlaků.). Takovýto problém se dá jednoduše
analyticky řešit i bez použití sofistikovaných programů. Lze snadno odvodit například brzdné
síly v jednotlivých spojích mezi vagóny v průběhu srážky v závislosti na hmotnosti vagónů
před a za sledovaným spojem. Pokud budou vlaky opravdu stejné, tak je samozřejmě stejná
i jejich deformace, EES i další veličiny. Nyní model doplníme tak, že na zvolené místo (mezi
dva vagóny) jednoho z vlaků vložíme dodatečnou deformační zónu a budeme sledovat, jak
budou výsledky srážky obou vlaků záviset na poloze dodatečné deformační zóny v rámci
vlaku, na její délce a na mezi její pružnosti. Je škoda, že v tomto článku není prostor na
podrobné rozpracování naznačeného modelu. Proto jen shrňme možné závěry:












V čelní části vlaku (tam, kde všichni intuitivně očekávají) proběhne vždy nějaká
deformace a dále může (ale nemusí) proběhnout i ve vložené deformační zóně. Zda
k deformaci deformační zóny dojde nebo ne, závisí na poměru meze pružnosti čelní části
vlaku, meze pružnosti vložené deformační zóny a na poměru hmotností části vlaku před
a za deformační zónou.
Pokud dojde k deformaci vložené deformační zóny, pak to znamená, že přední a zadní
část vlaku se v průběhu deformace pohybují různými rychlostmi. Pojem „rychlost vlaku“,
tak ztrácí smysl, protože se vlak už nepochybuje jako celek.
Pokud vložená deformační zóna nebude dostatečné dlouhá a zdeformuje se celá, tak se
snadno může stát, že zadní část vlaku narazí do přední části vlaku a způsobí deformace
vagónů v místech před a za vloženou deformační zónou. Tedy v místech kde by
deformace neproběhla, pokud bychom deformační zónu nevložili.
EES vlaku s vloženou deformační zónou bude nyní větší, než EES druhého vlaku bez
vložené zóny. Přitom deformace v čelní části obou vlaků budou vzájemně stejné a budou
obecně menší než v případě nárazu bez deformační zóny. Pokud tedy při následném
vyhodnocování takové nehody přehlédneme deformaci deformační zóny a jejího
nejbližšího okolí, tak dojdeme k nižšímu EES a k celkovému podhodnocení celkové
energetické bilance srážky. (Při nárazu silničních vozidel si představme „skryté“
deformace vozidla v místech mimo zónu zdeformovanou viditelně).
Část vlaku před deformační zónou dokonce může chvíli couvat do té doby, než na ni
plnou silou narazí zadní část vlaku.
Rozložení deformací vlaku bude silně záviset i na tom, zda stihne proběhnout deformace
čelní části vlaku (a vyrovnat se rychlost s vlakem protijedoucím) dříve, než dojde
k plnému nárazu zadní části vlaku do přední, nebo zda obě deformace budou probíhat
souběžně. To bude mít zásadní dopad i na rozdělení EES mezi oba vlaky.
A nakonec závěr, který dokonce trochu podlamuje i samotný koncept určování EES: Když
vypočteme celkovou EES vlaku s vloženou deformační zónou a potom vypočteme, jak by
dopadly deformace vlaku, pokud bychom vlak přesně touto rychlostí nechali narazit do
pevné zdi, tak sice dostaneme deformace energeticky ve stejném rozsahu, jako při
původní srážce dvou vlaků, ale tyto deformace budou rozmístěny na jiných místech vlaku.
Jinými slovy : neexistuje rychlost, kterou bychom mohli narazit vlak do pevné zdi tak, aby
na něm vznikly stejné deformace, jako při „reálné“ nehodě.
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Když tedy toto všechno přestává při deformaci vozidel platit, co nakonec zůstává v platnosti?
Prakticky všechno podstatné: Tedy zejména zákony zachování energie, hybnosti
a momentu hybnosti (a z nich vyplývající zákon akce a reakce). Tyto zákony mají oproti
vztahu (1) a dalším vlastnostem EES tu velkou výhodu, že platí jak pro velmi krátké časové
úseky, tak i pro časy velmi dlouhé. Stačí tedy na začátku vyhodnotit celkovou energii,
hybnost a moment hybnosti systému, pak úplně přestat sledovat, co se v systému děje, a po
nějaké době všechny tři údaje znovu vyhodnotit a zkontrolovat jejich zachování. Přitom je
jedno, ke kolika rázům kolika částí mezitím došlo. Jediným omezením pro délku zvoleného
času je to, po jak dlouhou dobu jsme schopni udržet náš systém izolovaný od okolí, nebo
alespoň zanedbat působení okolí na systém. Uvedené zákony proto platí nejen pro srážky
vozidel a třeba pohyb kosmických těles, ale i například pro nádobu s plynem, kde každou
sekundu dochází k nepředstavitelně velkému množství vzájemných srážek a nikdo není
schopen (jinak než statisticky) počítat rychlosti jednotlivých atomů a molekul. Přitom
důsledky zákonů zachování jsou makroskopicky patrné na první pohled: Důsledkem zákona
zachování hybnosti je to, že tlak plynu je na všechny stěny nádoby stejný a že se nádoba jako
celek nemůže začít sama pohybovat nějakým směrem. Důsledkem zákona zachování
momentu hybnosti je to, že nádoba jako celek se nemůže sama od sebe roztočit. A konečně
důsledkem zákona zachování energie je fakt, že teplota plynu zůstane konstantní. Všechny tři
zákony dokonce přesně platí i pro systém tak „neposedných“ částic, jako je hejno much
uzavřené ve skleněné láhvi. Dokonce ani mouchy, které si mohou létat, jak chtějí, nemohou
rozhodit platnost všech tří zákonů zachování hybnosti, momentu hybnosti a energie na láhvi
jako celku. Přitom nijak nevadí, že se mouchy nepohybují „rovnoměrně přímočaře“ ani že
„úhel odrazu“ mouchy od stěny láhve se nerovná „úhlu dopadu“. Jediné, na co si musíme dát
pozor, je to, abychom do celkové energie soustavy započetli i chemickou energii muší potravy
a změny teploty vzduchu v láhvi. Fyzikální popis tedy perfektně funguje i na takto složitých
pohybových systémech a to až do okamžiku, než někoho napadne např. podle vzorce (1)
počítat EES přistání mouchy na stěně láhve.
Přidejme ještě jednu spíše početní komplikaci při rozdělování celkové deformační energie na
EES jednotlivých vozidel. Vyjděme z předpokladu, že máme hodnotu celkové deformační
energie vypočtenu z energetické bilance střetu a odhadneme hodnotu EES jednoho vozidla.
Pak se samozřejmě dá dopočítat zbývající EES druhého vozidla z rovnice (2) :
E def 

1
2

2

m 1  EES 1 

1
2

m 2  EES

2
2

(2)

Naneštěstí v případech, kdy je velký poměr hmotností obou vozidel nebo velký poměr
výsledných EES, tak výpočet není úplně stabilní a vykazuje při malé změně vstupních
parametrů velké výkyvy výsledné EES. Uveďme dva příklady:
1. Pokud budeme mít střet dvou vozidel se stejnou hodnotou EES 70 km/h, ale jedno
z nich bude mít hmotnost 3000 kg, zatímco druhé pouze hmotnost 1000 kg, dostaneme
celkovou deformační energii 756,17 kJ. Pokud však zvýšíme odhad EES prvního
vozidla o 14 % na 80 km/h, pak musíme snížit odhad EES druhého vozidla o celých
70 % na hodnotu 20 km/h, abychom dostali stejnou hodnotu deformační energie.
2. Nyní uvažujme dvě stejně těžká vozidla o hmotnosti 1000 kg, ale různou hodnotou
EES. Pokud EES prvního vozidla bude 120 km/h a EES druhého vozidla 50 km/h,
dostaneme celkovou deformační energii 652 kJ. Pokud nyní zvýšíme odhad EES
prvního vozidla o necelých 8,5 % na 130 km/h, pak musíme snížit odhad EES druhého
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vozidla o celých 100 % na hodnotu přesně 0 km/h, abychom se dostali ke stejné
hodnotě deformační energie.

3

ZÁVĚR

Pokud čtenář stále nezískal dojem, že problematika určení EES a rozdělení celkové
deformační energie na EES jednotlivých vozidel je velmi komplikovaná a vyžaduje velmi
obezřetné a kritické posouzení, před vyslovením jakéhokoli závěru, odkazují autoři na článek
„Problémy, chyby a zvláštnosti při určování EES“, který napsal Manfred Becke (lit.[2]), kde
je ve 13 podrobných kapitolách shrnutý vliv neúplného překryvu vozidel, boční kolize,
konstrukční rozdíly vozidel, použitých náhradních dílů, extrémně vysokých EES a mnoho
dalších. Článek máme připraven v překladu do češtiny a s laskavým souhlasem autorovým by
mohl být zveřejněn.
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ANALÝZA POJMŮ NÁHLE X NENÁHLE POMOCÍ EXPERIMENTU
ANALYSIS OF THE SUDDENLY X NOT SUDDENLY REPORTED BY
EXPERIMENT
Stanislav Tokař58
ABSTRAKT:
Tento příspěvek se zabývá měřením pro stanovení hranice náhle změny rychlosti. V úvodu je
stručně popsán současný stav této problematiky v soudně–inženýrské praxi. Metodika
provedených měření se opírá o hypotézu, že dnes stále platná definice poloviny předepsaného
brzdného zpomalení pro stanovení náhle změny rychlosti je již nedostačující. Autor se
přiklání k druhé definic tj. k polovině maximálního adhezně dosažitelného zpomalení. Pro
potvrzení tohoto předpokladu byla provedena série měření s respondenty, kteří přiřazovali
subjektivní hodnocení jednotlivým jízdním manévrům.
ABSTRACT:
This paper deals with the measurement for determining the boundaries of sudden change
speed. The introduction briefly describes the current status of this issue in forensic
engineering. Methods of measurements is based on the hypothesis that today still valid
definition half the prescribed braking rate for determining the sudden change speed is no
longer sufficient. The author favors the second definitions is half the maximum achievable
deceleration adhesively. To confirm this assumption, made a set of measurements with
respondents who assigning subjective evaluation of various driving maneuvers.
KLÍČOVÁ SLOVA:
náhlá změna rychlosti, dopravní nehoda
KEYWORDS:
sudden speed change, traffic accident

1

ÚVOD

Jak vyplývá z níže uvedeného použití pojmů, jedná se o velice aktuální téma, které mezi
odbornou veřejností rozpoutalo vášnivou diskuzi. Proto jsem se rozhodl zabývat stanovením
hranice mezi změnou náhlou a nenáhlou. Dalo by se přeneseně říci tedy stanovením hranice
mezi stavem (chápejme jízdní manévr) bezpečným a stavem již nebezpečným. Tato hranice
bude určitě představovat jistý interval hodnot. Pro náhlou změnu rychlosti je jako hodnotící
veličina bráno brzdné zpomalení.
Náhlá změna rychlosti nebo směru také úzce souvisí s pojmem „Dát přednost v jízdě“ čímž
se rozumí povinnost řidiče počínat si tak, aby řidič vozidla, který má přednost v jízdě,
nemusel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy. Ve výkladu pravidel silničního provozu stojí:

Tokař, Stanislav, Ing. – Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Údolní 53, 602 00, +420 54114 6025,
stanislav.tokar@usi.vutbr.cz
58)
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Náhlá změna směru jízdy je takové vybočení, které může ohrozit jak vozidlo
s předností v jízdě (zejména smykem), tak i jiné účastníky silničního provozu,
zejména tím, že by byli donuceni k prudkému brzdění.
Náhlé snížení rychlosti jízdy je takové snížení, které vyžaduje prudké brzdění (tzn.
intenzivní brzdění, které by ohrozilo bezpečnost jízdy), nikoli jen sejmutím nohy
z akcelerátoru motorového vozidla nebo nepatrné ponenáhlé přibrzdění. [1]



V českém jazyce je význam těchto výrazů dle Slovníku spisovného jazyka českého
následující:
Náhle


Přicházející se rychle, nenadálý, neočekávaný, nepředvídaný (op. pozvolný): náhlá
změna; náhlá smrt

Změna


Přechod z jednoho stavu do druhého, přijetí jiných vlastností, jiného rázu: změna
počasí; změny v názorech; převratné, kvalitativní změny; změna k lepšímu; změna
kvantity v kvalitu; nastaly změny; došlo ke změnám [3]

Obr. 1 – Dát přednost v jízdě - ilustrační obrázek
Fig. 1 – Right of way - illustration

2

METODIKA MĚŘENÍ

Účelem experimentu bylo zjištění hodnoty zpomalení vozidla v průběhu brzdění, při kterém
účastníci silničního provozu začínali subjektivně pociťovat vznik nebezpečí, resp. toto
zpomalení už považovali za náhlou změnu rychlosti jízdy. [6]
2.1

Způsob hodnocení jízdních zkoušek respondenty

U jednotlivých jízdních zkoušek seděli respondenti na sedadlech spolujezdců, případně byli
sami řidiči, viz obr. 2. Jejich úkolem bylo subjektivně vyhodnotit, při kterém z realizovaných
brzdění pocítili dosažení takového zpomalení vozidla, které shledali jako vznik nebezpečí,
resp. jako náhlou změnu rychlosti jízdy. Před samotnými jízdními zkouškami byli jednotliví
respondenti poučeni a krátce seznámeni s danou problematikou. Po provedení každé jízdní
zkoušky bylo úkolem respondentů určit míru, resp. stupeň nebezpečí, který pociťovali při
jízdním manévru vozidla, který vždy zaznamenali do svého dotazníku. Kritériem tedy byl
jejich subjektivní pocit vzniku nebezpečí. Zvoleny byly čtyři stupně hodnocení:
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Bezpečné
Málo nebezpečné
Nebezpečné
Velmi nebezpečné

Obr. 2 – Osazení měřícího vozidla: 1 – řidič, 2 až 4 – spolujezdci, 5+6 měřící zařízení jízdní
dynamiky [6]
Fig. 2 – Installation of measuring vehicle: 1 - driver 2 to 4 - passenger, 5+6 measuring
device driving dynamics [6]
2.2

Výchozí parametry jízdních zkoušek

Pro jednotlivé jízdní zkoušky byla zvolena výchozí rychlost 50 km/h, tedy rychlost povolená
pro jízdu v obci, neboť nehody na křižovatkách se nejčastěji odehrávají v intravilánu. Tato
rychlost byla stanovena vzhledem k okolnosti, že se jedná obecně o mezní hodnotu rychlosti
(pokud není upraveno jinak místním předpisem) při řešení možnosti odvrácení střetu
v případech nedání přednosti v jízdě na křižovatkách. Pro určení výchozí rychlosti vozidla při
jednotlivých jízdních zkouškách byl využití sériový ukazatel rychlosti (potažmo tempomat)
namontováný ve vozidle, případně přístroj GPS navigace. Hodnota chyby ukazatele rychlosti
byla ověřena jednak pomocí přístroje GPS a jednak pomocí zařízení na měření parametrů
jízdní dynamiky. Pro měření jízdních manévru byly použity měřící zařízení XL Meter™ Pro
Gamma a Pocket DAQ, viz obr. 3.
Pro intenzitu brzdění vozidla byly zvoleny hodnoty zpomalení 3 m/s2, 5 m/s2, 7 m/s2 a
maximální dosažitelné aMAX m/s2. Volba uvedených hodnot zpomalení byla zaměřena na cíl
experimentu posunout hranici náhle změny rychlosti k hodnotě poloviny maximálně adhezně
dosažitelného zpomalení. Každá jízdní zkouška byla provedena dvakrát, aby bylo možné, co
nejpřesněji ustanovit požadovanou hodnotu brzdného zpomalení. [6]
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Obr. 3 – Měřící zařízení: vlevo XL Meter Pro Gamma, vpravo Pocket DAQ
Fig. 3 – Measuring equipment: left XL Meter Pro Gamma, right Pocket DAQ

3

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Jednotlivá měření byla provedena v průběhu roku 2013. Měření postupně probíhala
v lokalitách Brno, Prostějov a Ostrava, z důvodu zajištění lepší dostupnosti pro jednotlivé
respondenty. Měření se zúčastnilo 22 respondentů (16 mužů + 6 žen), ve věku 20 až 64 let.
Řidičské zkušenosti jednotlivých respondentů vyjádřené počtem ujetých kilometrů byly
v rozmezí 0 až 1 000 000 km.
Vozidla, s nimiž byly prováděny jednotlivé jízdní zkoušky, jsou uvedena v následující
tabulce:
Tab. 1 – Přehled použitých vozidel
Tab. 1 – List of used vehicles
Typ vozidla

Rok výroby

Vybavenost ABS

aMAX [m/s2]

Mini John Cooper Works Cabrio

2013

ano

10,1

Daewoo Matiz

2002

ne

8,5

Citroën Saxo

2000

ne

8,2

Volkswagen Golf Plus

2008

ano

9,4

Škoda Octavia Combi II

2008

ano

8,8

Jízdní zkoušky byly prováděny vždy na suchém rovném povrchu s dobrými adhezními
vlastnostmi (strukturovaný beton, asfaltová vozovka). Pro náhlou změnu rychlosti bylo
naměřeno a vyhodnoceno celkově 120 hodnot. Ukázka záznamu naměřeného průběhu
jízdního manévru pomocí zařízení XL Meter, viz obr. 4 a pomocí Pocket DAQ, viz obr. 5.
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Obr. 4 – Záznam jízdního manévru pomocí XL Meter
Fig. 4 – Recording driving maneuver using XL Meter

Obr. 5 – Záznam jízdního manévru pomocí Pocket DAQ
Fig. 5 – Recording driving maneuver using Pocket DAQ
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3.1

Vyhodnocení dle jednotlivých stupňů hodnocení

Při hodnocení jízdních zkoušek dle jednotlivých stupňů hodnocení, byly vždy vyčleněny
všechny hodnoty označené příslušným stupněm. Následně byla dopočítaná četnost v % pro
jednotlivá brzdná zpomalení a vyvozen závěr.
3.1.1 Hodnocení stupněm „bezpečné“
Hodnocení stupněm „bezpečné“ bylo celkově hodnoceno 41 jízdních manévrů. Průměrná
hodnota (myšleno aritmetický průměr) brzdného zpomalení byla 3,8 m/s2.
Tab. 2 – Hodnocení stupněm „bezpečné“
Tab. 2 – Rated grade of "safe"
Zpomalení [m/s2]
3
5
7

Relativní četnost hodnocení "bezpečné" [%]
70,8
26,8
2,4

a MAX

0

Hodnocení "bezpečné"
Četnost hodnocení [%]

80

70,8

70
60
50
40
26,8

30
20

10

2,4

0

7

a MAX

0
3

5

Zpomalení

[m/s2]

Obr. 6 – Hodnocení stupněm „bezpečné“
Fig. 6 – Rated grade of "safe"
Z výsledků hodnocení je zřejmé, že nejčastěji hodnotili respondenti jako bezpečné, jízdní
manévry se střední hodnotou brzdného zpomalení 3 m/s2. Významná zde ovšem byla i
skupina respondentů, která tímto stupněm hodnotila i brzdná zpomalení 5 m/s2, je potřeba
uvést že se jednalo převážně o muže s většími řidičskými zkušenostmi.
3.1.2 Hodnocení stupněm „málo nebezpečné“
Hodnocení stupněm „nebezpečné“ bylo celkově hodnoceno 35 jízdních manévrů. Průměrná
hodnota (myšleno aritmetický průměr) brzdného zpomalení byla 5,9 m/s2.
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Tab. 3 – Hodnocení stupněm „málo nebezpečné“
Tab. 3 – Rated grade of “little dangerous”
Zpomalení [m/s2]
3
5
7

Relativní četnost hodnocení "málo nebezpečné" [%]
2,9
57,1
34,2

a MAX

5,8

Hodnocení "málo nebezpečné"
57,1

Četnost hodnocení [%]

60
50
40

34,2

30
20
10

5,8

2,9

0

3

5

7

Zpomalení

a MAX

[m/s2]

Obr. 7 – Hodnocení stupněm „málo nebezpečné“
Fig. 7 – Rated grade of “little dangerous”
V kategorii hodnocení „málo nebezpečné“ dominovaly jízdní manévry se střední hodnotou
brzdného zpomalení 5 m/s2 a 7 m/s2. V této souvislosti je vhodné uvést, že minimální hodnota
maximálního brzdného zpomalení je dle zákona 5,8 m/s2 u osobních vozidel. Dle
provedených měření by tato hodnota zcela jednoznačně spadala do kategorie „málo
nebezpečné“.
3.1.3 Hodnocení stupněm „nebezpečné“
Hodnocení stupněm „nebezpečné“ bylo celkově hodnoceno 26 jízdních manévrů. Průměrná
hodnota (myšleno aritmetický průměr) brzdného zpomalení byla 7,7 m/s2.
Tab. 4 – Hodnocení stupněm „nebezpečné“
Tab. 4 – Rated grade of “dangerous”
Zpomalení [m/s2]
3
5
7

Relativní četnost hodnocení "nebezpečné" [%]
0
0
61,5

a MAX

38,5
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Hodnocení "nebezpečné"
Četnost hodnocení [%]

70

61,5

60
50
38,5

40
30
20
10
0

0

3

5

0
7

a MAX

Zpomalení [m/s2]
Obr. 8 – Hodnocení stupněm „nebezpečné“
Fig. 8 – Rated grade of “dangerous”
Stupeň hodnocení „nebezpečné“ se již nevyskytuje u brzdných zpomalení 3 a 5 m/s 2.
Nejčastěji byly tímto hodnocením označeny jízdní manévry s brzdným zpomalením 7 m/s2.
Poměrně velké zastoupení v této kategorii hodnocení má i maximální dosažitelné brzdné
zpomalení aMAX. U tohoto zpomalení se jednalo především o hodnoty spodní hranice, tedy
kolem 8 m/s2.
3.1.4 Hodnocení stupněm „velmi nebezpečné“
Hodnocení stupněm „velmi nebezpečné“ bylo celkově hodnoceno 18 jízdních manévrů.
Průměrná hodnota (myšleno aritmetický průměr) brzdného zpomalení byla 9 m/s2.
Tab. 5 – Hodnocení stupněm „velmi nebezpečné“
Tab. 5 – Rated grade of “very dangerous”
Zpomalení [m/s2]
3
5
7

Relativní četnost hodnocení "velmi nebezpečné" [%]
0
0
0

a MAX

100
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Hodnocení "velmi nebezpečné"
Četnost hodnocení [%]

100

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

0
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5

7

Zpomalení

a MAX

[m/s2]

Obr. 9 – Hodnocení stupněm „velmi nebezpečné“
Fig. 9 – Rated grade of “very dangerous”
Tímto stupněm hodnocení byly již hodnoceny pouze jízdní manévry, kdy vozidlo brzdilo
maximálně dosažitelným brzdným zpomalením aMAX, které bylo u jednotlivých vozidel
v rozmezí 7,8 až 10,1 m/s2. U vozidel bez ABS došlo vždy k zablokování předních kol a
zanechání zřetelných brzdných stop na vozovce. U vozidel vybavených systémem ABS
docházelo k citelnému a viditelnému (pro vnější pozorovatele) zásahu tohoto systému, jež se
vždy projevili i na záznamu z měřících zařízení.
3.2

Stanovení hranice náhle x nenáhle

Pokud bychom vycházeli z předpokladu, že nenáhlá změna, je taková, která nevyvolá žádné
nebezpečí, potom by hranice mezi stavem náhlým a nenáhlým odpovídala hodnotě
odpovídající kategorii hodnocení „bezpečné“. Hraniční hodnota by se pohybovala
v přijatelném rozmezí ke střední hodnotě brzdného zpomalení cca 3,8 m/s2. Kdybychom
vzali do úvahy ještě stav „málo nebezpečný“, pro který je průměrná hodnota brzdného
zpomalení cca 5,9 m/s2 dostali bychom dle autora adekvátnější hodnotu intervalu náhlé
změny rychlosti. Při sloučení těchto dvou hodnotících skupin dostaneme průměrnou hodnotu
brzdného zpomalení 4,8 m/s2, vycházející z hodnocení celkově 76 jízdních manévrů.
Tab. 6 – Hodnocení stupněm „bezpečné + málo nebezpečné“
Tab. 6 – Rated grade of “safe + little dangerous”
Zpomalení [m/s2] Relativní četnost hodnocení "bezpečné + málo nebezpečné" [%]
3
39,5
5
40,8
7
17,1
a MAX

2,6
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Četnost hodnocení [%]

Hodnocení "bezpečné + málo nebezpečné "
50
39,5

40,8

40
30
20

17,1

10
0

2,6
3

5

7

a MAX

Zpomalení [m/s2]

Obr. 10 – Hodnocení stupněm „bezpečné + málo nebezpečné“
Fig. 10 – Rated grade of “safe + little dangerous”
Po sloučení výše uvedených skupin hodnocení je patrné, že hlavní četnost hodnocení je téměř
rovnoměrně rozdělena pro hodnoty 3 a 5 m/s2 brzdného zpomalení. Pokud bychom při
stanovení hraniční hodnoty brali v potaz pouze tyto dvě nejčetnější hodnocení, dostaneme
průměrnou střední hodnotu brzdného zpomalení cca 4,2 m/s2.

4

ZÁVĚR

Pokud si všechny výše uvedené výsledky v jednotlivých stupních hodnocení shrneme a
uvedeme v jednom přehledném grafu, viz obr. 11, tak lze vypozorovat, že vždy nejvyšší
četnost jednotlivých stupňů hodnocení odpovídá zvoleným brzdným zpomalením ve shodném
pořadí. Tento jev utvrdil autora ve vhodné volbě hodnot jednotlivých brzdných zpomalení.
Tab. 7 – Souhrnné hodnocení jízdních zkoušek
Tab. 7 – Summary evaluation of driving tests
Zpomalení
[m/s2]
3
5
7

Relativní četnost
hodnocení
"bezpečné" [%]
70,8
26,8
2,4

Relativní četnost
hodnocení "málo
nebezpečné" [%]
2,9
57,1
34,2

Relativní četnost
hodnocení
"nebezpečné" [%]
0
0
61,5

Relativní četnost
hodnocení "velmi
nebezpečné" [%]
0
0
0

a MAX

0

5,8

38,5

100
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Souhrnné hodnocení jízdních zkoušek
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Relativní četnost hodnocení [%]
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Obr. 11 – Souhrnné hodnocení jízdních zkoušek
Fig. 11 – Summary evaluation of driving tests
Na základě vyhodnocení předchozího grafu, vyjadřující četnosti jednotlivých stupňů
hodnocení pro jednotlivá brzdná zpomalení, je možné konstatovat, že jednotlivé hodnoty
zpomalení vnímali respondenti v převážné míře následovně:





Zpomalení o hodnotě 3 m/s2 jako zpomalení bezpečné.
Zpomalení o hodnotě 5 m/s2 jako zpomalení málo nebezpečné.
Zpomalení o hodnotě 7 m/s2 jako zpomalení nebezpečné.
Zpomalení o hodnotě aMAX m/s2 jako zpomalení velmi nebezpečné.

V následující tabulce a grafu je uvedena závislost jednotlivých stupňů hodnocení na průměrné
hodnotě jejich zpomalení.
Tab. 8 – Závislost stupně hodnocení na průměrném zpomalení
Tab. 8 – The dependence of the degree of evaluation on the average deceleration
Stupeň hodnocení
Bezpečné
Málo nebezpečné
Nebezpečné
Velmi nebezpečné

Aritmetický průměr zpomalení [m/s2]
3,82
5,9
7,7
9,01
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Průměrné zpomalení [m/s2]

Závislost stupně hodnocení na
průměrném zpomalení
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9,01
7,7
5,9
3,82

Hranice náhle x nenáhle

Bezpečné

Málo nebezpečné

Nebezpečné

Velmi nebezpečné

Stupně hodnocení
Obr. 12 – Závislost stupně hodnocení na průměrném zpomalení
Fig. 12 – The dependence of the degree of evaluation on the average deceleration
Stanovit jednoznačnou mezní hodnotu mezi změnou náhlou a nenáhlou je velmi obtížné.
Tento fakt je způsoben především individuálním subjektivním hodnocením vzniku nebezpečí
jednotlivými respondenty při různých brzdných zpomaleních.
Jak bylo uvedeno v kapitole 3.2, na stanovení hranice náhle x nenáhle lze usuzovat z více
hodnoticích kritérií:



Pokud bychom vycházeli z předpokladu, že nenáhlá změna rychlosti jízdy je taková,
které byla hodnocena pouze stupněm „bezpečné“, vycházela by průměrná hodnota
takto hodnoceného brzdného zpomalení 3,8 m/s2.
Kdybychom vzali v potaz pro stanovení hodnoty náhlé změny rychlosti, sloučený
stupeň hodnocení „bezpečné + málo nebezpečné“, vycházela by průměrná hodnota
takto hodnoceného brzdného zpomalení 4,8 m/s2.

Pro konečné stanovení hraniční hodnoty, je vhodnější uvádět interval hodnot. Budeme-li
vycházet z výše odvozených průměrných hodnot brzdného zpomalení, dostaneme hodnotu
mezi nenáhlou a náhlou změnou rychlosti jízdy v rozpětí 3,8 až 4,8 m/s2, vyjádřenou
brzdným zpomalením.
Tento výsledek uskutečněných měření je téměř v souladu s hypotézou, že aby hranice náhlé
změny rychlosti jízdy byla naprosto bezpečná (nenáhlá) lze přijmout zásadu, že změna
rychlosti jízdy se nesmí uskutečnit se zpomalením větším než je 0,5 aMAX, tedy polovinou
maximálně dosažitelného zpomalení. Z mnoha provedených brzdných zkoušek osobních
vozidel (především pro potřeby znalecké praxe) lze dovodit maximální brzdné zpomalení
v rozmezí 8 až 10 m/s2, u nejmodernějších vozidel i přes 10 m/s2. Tedy 0,5 aMAX se nachází u
osobních vozidel v rozmezí cca 4 až 5 m/s2.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem svým kolegům z ÚSI VUT v Brně, kteří byli nápomocni
při technickém zajištění provedených měření a také rodině a všem svým známým, kteří se
zúčastnili v rolích respondentů.
294

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

5

LITERATURA

[1] BRADÁČ, A. a kol.: Soudní inženýrství. Brno: CERM Akademické nakladatelství, s.r.o.
1999. 725 s. ISBN 80-7204-133-9 (dotisk)
[2] BUŠTA, P. KNĚŽÍK J. SEIDL A.: Zákon o silničním provozu s komentářem. Praha 2011.
225 s. ISBN 978-80-904270-1-3
[3] HAVRÁNEK, B. a kol.: Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia. 1989. 3
svazek 637 s, 8 svazek 161 s.
[4] KASANICKÝ, G.: Zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikacích
v znení neskorších predpisov a jeho technicky výklad [online] 2013 [cit. 13.12.2013] Dostupné
z http://www.usi.sk/uploaded/dokumenty/cestari/zakon.doc
[5] LUKÁŠIK, M.: Vybrané specifika technického výkladu pravidel cestnej premávky při
technickej analýze dopravných nehod. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Ústav súdného
inžinierstva ŽU, 2010. 123 s. Vedoucí dizertační práce doc. Ing. Peter Ivánek, CSc.
[6] TOKAŘ, S.: Metodika měření náhlé změny rychlosti nebo směru. In Sborník anotací
Junior Forensic Science Brno 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 66-72. ISBN: 978-80-2144704-2
[7] Simulační program: Virtual CRASH verze 3.0, [online] 2013 [cit. 13.12.2013] Dostupné z
http://www.vcrash3.com/

295

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

SOUČASNÝ STAV ZNALECKÉ ČINNOSTI V ČR V ROCE 2014
ACTUAL STATE OF EXPERT ACTIVITIES IN THE CZECH REPUBLIC IN 2014
Albert Bradáč59, Petr Daňhel60
ABSTRAKT:
V příspěvku je analyzován současný stav znalecké činnosti a počty znalců a znaleckých ústavů
v ČR. V druhé části je provedena analýza počtu znalců po krajích. Ve třetí části pak je
pojednáno o novelizaci v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o znalečném.
ABSTRACT:
Actual state of expert activities is analyzed in this contribution and numbers of experts and
expert institutions in the Czech Republic. The second part of paper analyzes the allocation of
experts in the regions. The third part of the paper deals with the amendment in connection
with the re-codification of private law and expert fees.
KLÍČOVÁ SLOVA: znalec, znalecký ústav, kraje, znalečné
KEYWORDS: expert, expert institute, regions, expert fees

1

POČTY ZNALCŮ A ZNALECKÝCH ÚSTAVŮ V ČR

V současné době je v ČR zapsáno v seznamech celkem 9 865 znalců - fyzických osob (z toho
2 932 znalců, což je cca 30% z celkového počtu, se věnuje odvětví Ceny a odhady
nemovitostí v oboru Ekonomika), 127 znaleckých ústavů prvního oddílu (ústavy
specializované na znaleckou činnost; v roce 2012: 156) a 190 ústavů druhého oddílu (vědecké
ústavy, vysoké školy ap.; v roce 2012: 228). V tabulce č. 1, jsou uvedeny podrobnější počty
jednotlivých oborů, v některých případech i specializací, v tabulce č. 2 je přehled ústavů.
Pro názornější představu jsou tabulky doplněny grafy zachycujícími vývoj celkového počtu
znalců a znaleckých ústavů od základního roku 2007 (resp. 2008) a rovněž vývoj počtu znalců
a znaleckých ústavů od roku 2007 (resp. 2008) ve vybraných oborech a odvětvích.
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Tabulka č. 1 – Počty znalců dle oborů v ČR k 3. 1. 2014 a porovnání s roky 2007 až 2013
Table No. 1– Quantity of experts from fields in Czech Republic on 3rd January 2013 and
comparison with the years from 2007 to 2013s

Celkem znalců (fyzických osob)

2007

2008

2009

2010

2013

2012

2013

10 992

10 791

10 627

10 377

10 158

9 978

9 865

Celkem oborů

Č.
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Základní obor

50

Odvětví

Bezpečnost práce Čistota ovzduší
Doprava
Doprava
silniční
Doprava
městská
Drahé kovy a
kameny
Dřevo zpracování
Ekonomika
Ceny a odhady
"nemovitostí"
Ceny a odhady
"movitých
věcí"
Ceny a odhady
"motorových
vozidel"
Ceny a odhady
"strojů"
Ceny a odhady
"podniků"
Elektronika
Elektrotechnika
Energetika
Geodézie a
kartografie
Hutnictví
Chemie
Jaderná fyzika
Keramika
Kriminalistika
Kybernetika
Kůže a kožešiny Lesní
hospodářství
Meteorologie
-

Nárůst
od r.
2007
[%]

2007

2008

2009

2010

2013

2012

2013

Nárůst
od r.
2007

135
54
413

134
52
417

120
44
403

134
44
391

130
43
387

123
41
380

126
39
370

-9
-15
-43

-6,7
-27,8
-10,4

359

363

352

344

341

334

324

-35

-9,7

271

277

278

274

272

267

263

-8

-3,0

44

45

43

42

41

40

41

-3

-6,8

61

60

60

57

54

54

57

-4

-6,6

7 361 7 236 7 134 6 991 6 881 6 767 6 657

-704

-9,6

3 178 3 141 3 100 3 055 3 015 2 986 2 932

-246

-7,7

126

468

166

169

164

158

139

13

10,3

521

517

942

925

922

924

859

338

64,9

520

492

491

491

490

483

473

-47

-9,0

120

302

247

264

272

328

277

157

130,8

169
245
112

160
236
111

156
226
109

152
216
105

146
210
104

124
200
97

137
194
96

-32
-51
-16

-18,9
-20,8
-14,3

59

58

53

54

54

54

51

-8

-13,6

18
89
1
6
86
140
31

18
88
1
6
90
141
31

13
91
1
5
93
139
26

15
86
1
6
97
142
31

14
87
1
6
102
141
29

14
87
1
6
102
154
29

12
87
1
6
150
157
30

-6
-2
0
0
64
17
-1

-33,3
-2,2
0,0
0,0
74,4
12,1
-3,2

250

213

214

213

210

205

204

-46

-18,4

4

4

4

4

3

3

3

-1

-25,0
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Č.

Základní obor

20
21
22
23

Obaly
Ochrana přírody
Paliva
Papír
Patenty a
vynálezy
Písmoznalectví
Potravinářství
Požární ochrana
Právní vztahy k
cizině
Projektování
Ropa zpracování
Sklo
Služby
Spoje
Sport
Stavebnictví
Strojírenství
Střelivo a
výbušniny
Školství a kultura
Tabák
Tarify dopravní
Technické obory
Těžba
Textilie
Tiskařství
Umělecká
řemesla
Vodní
hospodářství
Zařízení národní
obrany a
bezpečnosti

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48 Zdravotnictví

49 Zemědělství
50 Sociální vědy
Celkem
subjektů

Nárůst
od r.
2007
[%]

2007

2008

2009

2010

2013

2012

2013

Nárůst
od r.
2007

-

3
176
13
4

2
178
12
3

2
176
10
3

2
179
11
2

3
187
11
3

3
185
11
3

2
186
12
3

-1
10
-1
-1

-33,3
5,7
-7,7
-25,0

-

94

91

82

73

68

65

60

-34

-36,2

-

20
31
76

20
30
77

19
28
73

22
29
73

23
29
73

24
28
73

28
32
69

8
1
-7

40,0
3,2
-9,2

-

4

5

4

4

4

4

4

0

0,0

-

114

111

103

95

88

85

89

-25

-21,9

-

1

1

1

1

1

1

1

0

0,0

0
4
-7
14
-217
-161

0,0
25,0
-21,9
36,8
-11,9
-14,7

Odvětví

-

6
5
5
7
6
5
6
16
16
18
18
18
20
20
32
31
32
29
28
28
25
38
41
44
44
45
48
52
1 829 1 813 1 785 1 698 1 658 1 646 1 612
1 096 1 079 1 053 1 011 1 001 970
935

-

63

61

57

52

50

51

61

-2

-3,2

-

297
2
0
237
176
27
2

296
3
0
229
170
25
2

291
3
0
226
169
27
3

277
3
0
220
159
26
4

274
5
0
214
150
26
5

273
5
0
210
147
24
5

266
6
0
210
153
27
5

-31
4
0
-27
-23
0
3

-10,4
200,0
0,0
-11,4
-13,1
0,0
150,0

-

41

41

40

39

36

33

34

-7

-17,1

-

163

159

153

146

143

137

134

-29

-17,8

-

3

4

4

4

4

4

4

1

33,3

-149

-10,4

Soudní
lékařství
-

1 428 1 413 1 417 1 403 1 361 1 331 1 279
81

84

85

86

85

82

80

-1

-1,2

303

289

286

282

264

259

252
4

-51
4

-16,8
0,0

10
992

10
791

10
627

10
377

10
158

-1 014

-9,2
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s
Obr. 1 – Celkový počet znalců ve vybraných oborech a odvětvích v letech 2007 až 2013
Fig. 1 – The total number of experts in selected areas from the years 2007 to 2013

Obr. 2 – Celkový počet znalců v letech 2007 až 2013
Fig . 2 – The total number of experts from the years 2007 to 2013

Obr. 3 – Procentní nárůst znalců ve vybraných oborech a odvětvích v letech 2007 až 2013
Fig. 3 – Percentage increase of experts from the years 2007 to 2013
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Tabulka č. 2 – Počty znaleckých ústavů v ČR v roce 2013
Table No. 2 – Quantity of expert institutes in Czech Republic in 2013
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ústavy I. oddílu (ústavy specializované na znaleckou
činnost)

151

157

163

158

156

127

Ústavy II. oddílu (vědecké ústavy, vysoké školy ap.)

282

288

279

256

228

190

Celkem oborů u znaleckých ústavů (členění odlišné od
znalců jednotlivých)

91

92

Ústavy I. oddíl
Číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obor

Aplikace geografie pro
potřeby obrany státu
Automatizace
Bezpečnost práce
Biologie
Čistota ovzduší
Doprava
Drahé kovy (zkoušení
pravosti a ryzosti)
Drahé kovy a kameny
Dřevařské inženýrství
Dřevo - zpracování
Ekologie
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Energetika
Filatelie
Fyzika
Geodezie a kartografie
Geodezie a kartografie
pro potřeby obrany státu
Geochemie
Geologická práce
Geologie
Geomatika
Historie
Hutnictví
Hydrologie
Chemická odvětví různá
Chemie
Informační technologie
Informatika

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Roční
nárůst

Roční
nárůst
v%

Nárůst
od r.
2008

Nárůst
od r.
2008
[%]

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

0
1
0
0
11

0
1
0
0
10

0
1
0
0
10

0
1
0
0
10

0
1
0
0
7

0
0
0
0
6

0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
-4

0,0
0,0
0,0
0,0
-36,4

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

0
0
0
0
95
2
3
1
0

0
0
0
1
101
2
3
1
0

0
0
0
2
105
2
3
1
0

0
0
0
2
107
2
3
0
0

0
0
0
1
106
2
3
0
0

0
0
0
0
2
0
0
-1
0

0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
0,0
0,0
-100,0
0,0

0
0
0
1
11
0
0
-1
0

0,0
0,0
0,0
0,0
11,6
0,0
0,0
-100,0
0,0

0

0

0

0

0

0
0
0
1
99
1
1
0
0
0
0

0

0,0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-50,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-50,0
0,0
0,0
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Ústavy I. oddíl
Číslo

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Obor

Jaderná fyzika
Keramika
Klimatologie
Koroze a ochrana proti
korozi
Krajinné inženýrství
Kriminalistika
Kultura
Kůže a kožešiny
(zpracování)
Kybernetika
Lesní hospodářství
Lesní inženýrství
Matematika
Meteorologie
Metrologie
Obaly
Ochrana ovzduší
Ochrana přírody
Ochrana přírody a
životního prostředí
Paliva
Papír
Patenty a vynálezy
Pedagogické školství
Písmoznalectví
Polygrafie
Potravinářství
Požární ochrana
Právní vztahy k cizině
Projektování
Psychologie
Pyrotechnika
Ropa - zpracování
Sklo
Služby
Sociální vědy
Spoje
Společensko - vědní
školství
Sport
Stavebnictví
Strojírenství
Strojní inženýrství
Střelivo a výbušniny

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,0
0,0
0,0

0
0
0

Nárůst
od r.
2008
[%]
0,0
0,0
0,0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

0
12
2

0
11
2

0
11
2

0
11
2

0
12
2

0
11
0

0
0
0

0,0
0,0
0,0

0
0
0

0,0
0,0
0,0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

2
1
0
0
0
0
0
0
6

2
1
0
0
0
0
0
0
6

3
1
0
0
0
0
0
0
6

3
1
0
0
0
0
0
0
3

3
1
0
0
0
0
0
0
1

4
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
-3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-50,0

1
0
0
0
0
0
0
0
-5

50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-83,3

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

1
0
3
0
3
0
0
15
0
3
1
1
0
0
1
0
1

1
0
3
0
2
0
1
15
1
3
0
0
0
0
1
0
1

1
0
3
0
2
0
1
15
1
3
0
0
0
0
1
0
1

1
0
3
0
1
0
1
15
1
4
0
0
0
0
1
0
1

1
0
3
0
1
0
0
15
1
4
0
0
0
0
1
0
1

0
0
2
0
0
0
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
-1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
-50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
-2
0
0
0
1
1
-1
-1
0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
-66,7
0,0
0,0
0,0
0,0
33,3
-100,0
-100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

0
22
14
0
0

0
24
15
0
0

0
26
15
0
0

0
25
15
0
0

0
21
12
0
0

0
20
7
0
1

0
-1
0
0
0

0,0
-3,8
0,0
0,0
0,0

0
-1
-2
0
0

0,0
-4,5
-14,3
0,0
0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Ústavy I. oddíl
Číslo

Obor

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Školství
Školství a kultura
Tarify dopravní
Technické obory (různé)
Telekomunikace
Telekomunikací a pošt
Teologie
Textilie
Těžba
Tiskařství
Tlumočnictví
Umělecká řemesla
Umělecké školství
Veterinární medicína
Vodní hospodářství
Výpočetní technika
Výtvarné umění
Zařízení národní obrany
a bezpečnosti
Zdravotnictví
Zdravotnictví - ochrana
veřejného zdraví
Zemědělství
Celkem subjektů

89
90
91
92

1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
6
1
0
0
1
0
0

2
2
0
4
0
1
0
1
0
0
6
1
0
0
1
0
0

2
2
0
4
0
1
0
1
0
0
5
1
0
0
1
0
0

2
2
0
5
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0

2
2
0
5
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
-1
0
0
0
0
-4
0
0
0
-1
0
0

0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
-100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-80,0
0,0
0,0
0,0
-100,0
0,0
0,0

1
1
0
4
0
-1
0
0
0
0
-6
0
0
0
-1
0
0

Nárůst
od r.
2008
[%]
100,0
100,0
0,0
400,0
0,0
-100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0
0,0
0,0
0,0
-100,0
0,0
0,0

3

3

3

3

3

0

0

0,0

0

0,0

6

7

7

6

6

6

-1

-14,3

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

3
151

3
159

3
163

2
158

1
156

0
127

-1
-5

-33,3
-3,1

-2
5

-66,7
3,3

Roční
nárůst

Roční
nárůst
v%

Nárůst
od r.
2008

Nárůst
od r.
2008
[%]

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Roční
nárůst

Roční
nárůst
v%

Nárůst
od r.
2008

Ústavy II. oddíl
Číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Obor

Aplikace geografie pro
potřeby obrany státu
Automatizace
Bezpečnost práce
Biologie
Čistota ovzduší
Doprava
Drahé kovy (zkoušení
pravosti a ryzosti)
Drahé kovy a kameny
Dřevařské inženýrství
Dřevo - zpracování
Ekologie
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0,0

1
5
2
10
22

1
4
2
9
21

1
4
2
9
20

0
5
2
8
19

0
5
2
8
14

0
4
4
8
7

-1
1
0
-1
-1

-100,0
25,0
0,0
-11,1
-5,0

-1
0
0
-2
-8

-100,0
0,0
0,0
-20,0
-36,4

1

1

1

1

1

1

0

0,0

0

0,0

0
1
3
2
41
9
15

1
1
3
2
40
9
15

1
1
3
2
40
9
14

1
1
3
2
39
8
10

1
1
3
2
34
4
9

1
1
3
3
28
2
7

0
0
0
0
-1
-1
-4

0,0
0,0
0,0
0,0
-2,5
-11,1
-28,6

1
0
0
0
-7
-5
-6

0,0
0,0
0,0
0,0
-17,1
-55,6
-40,0
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Ústavy II. oddíl
Číslo

Obor

15
16
17
18

Energetika
Filatelie
Fyzika
Geodezie a kartografie
Geodezie a kartografie
pro potřeby obrany státu
Geochemie
Geologická práce
Geologie
Geomatika
Historie
Hutnictví
Hydrologie
Chemická odvětví různá
Chemie
Informační technologie
Informatika
Jaderná fyzika
Keramika
Klimatologie
Koroze a ochrana proti
korozi
Krajinné inženýrství
Kriminalistika
Kultura
Kůže a kožešiny
(zpracování)
Kybernetika
Lesní hospodářství
Lesní inženýrství
Matematika
Meteorologie
Metrologie
Obaly
Ochrana ovzduší
Ochrana přírody
Ochrana přírody a
životního prostředí
Paliva
Papír
Patenty a vynálezy
Pedagogické školství
Písmoznalectví
Polygrafie
Potravinářství

19
20
21
22
23
24
25
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Ústavy II. oddíl
Číslo

Obor

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Požární ochrana
Právní vztahy k cizině
Projektování
Psychologie
Pyrotechnika
Ropa - zpracování
Sklo
Služby
Sociální vědy
Spoje
Společensko - vědní
školství
Sport
Stavebnictví
Strojírenství
Strojní inženýrství
Střelivo a výbušniny
Školství
Školství a kultura
Tarify dopravní
Technické obory (různé)
Telekomunikace
Telekomunikací a pošt
Teologie
Textilie
Těžba
Tiskařství
Tlumočnictví
Umělecká řemesla
Umělecké školství
Veterinární medicína
Vodní hospodářství
Výpočetní technika
Výtvarné umění
Zařízení národní obrany
a bezpečnosti
Zdravotnictví
Zdravotnictví - ochrana
veřejného zdraví
Zemědělství
Celkem subjektů

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

3
1
13
2
2
2
2
4
1
7

3
1
10
3
1
2
2
4
3
7

3
1
9
3
1
1
2
4
3
7

3
1
9
3
1
1
2
4
4
6

3
1
5
3
1
1
2
4
4
6

2
1
4
2
0
1
1
3
3
6

0
0
0
0
0
0
0
0
1
-1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,3
-14,3

0
0
-8
1
-1
-1
0
0
3
-1

Nárůst
od r.
2008
[%]
0,0
0,0
-61,5
50,0
-50,0
-50,0
0,0
0,0
300,0
-14,3

1

1

1

1

1

1

0

0,0

0

0,0

7
27
29
1
4
36
15
0
9
1
0
1
8
7
0
0
3
5
2
15
1
1

7
25
26
1
4
37
16
0
16
1
1
1
7
8
0
0
3
5
2
16
1
1

7
24
26
1
4
36
16
0
16
1
1
1
6
8
0
0
3
4
2
16
1
1

7
23
24
1
3
32
15
0
14
0
0
1
5
7
0
3
3
4
2
15
0
1

7
16
20
1
3
32
16
0
13
0
0
1
5
7
0
2
3
4
2
11
0
1

6
13
14
1
1
30
15
0
11
0
0
1
4
3
0
2
2
4
3
9
0
1

0
-1
-2
0
-1
-4
-1
0
-2
-1
-1
0
-1
-1
0
3
0
0
0
-1
-1
0

0,0
-4,2
-7,7
0,0
-25,0
-11,1
-6,3
0,0
-12,5
-100,0
-100,0
0,0
-16,7
-12,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-6,3
-100,0
0,0

0
-11
-9
0
-1
-4
1
0
4
-1
0
0
-3
0
0
2
0
-1
0
-4
-1
0

0,0
-40,7
-31,0
0,0
-25,0
-11,1
6,7
0,0
44,4
-100,0
0,0
0,0
-37,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
-26,7
-100,0
0,0

3

3

3

2

1

0

-1
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-2

-66,7
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42
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-8,7

-16

-22,2

15

16

15

12

6

1

-3

-20,0

-9

-60,0

40
282

40
284

40
279
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256

31
228

26
190

-6
-23

-15,0
-8,2

-9
-54

-22,5
-19,1
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Obr. 4 – Celkový počet znaleckých ústavů I. oddílu v letech 2008 až 2013
Fig . 4 – The total number of expert institutes in the 1st section from the years 2008 to 2013

Obr. 5 – Celkový počet znaleckých ústavů II. oddílu v letech 2007 až 2013
Fig . 5 – The total number of expert institutes in the 2nd section from the years 2007 to
2013

Obr. 6 – Procentní nárůst znaleckých ústavů I. oddílu ve vybraných oborech v letech 2007
až 2013
Fig. 6 – Percentage increase of expert institutes in the 1st section from the years 2007 to
2013

Obr. 7 – Procentní nárůst znaleckých ústavů II. oddílu ve vybraných oborech v letech 2008
až 2013
Fig. 7 – Percentage increase of expert institutes in the 2nd section from the years 2008 to
2013
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2

ANALÝZA POČTU ZNALCŮ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

Obrázky 8 až 14 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 3. 1.
2014.

Obr. 8 – Počet obyvatel v jednotlivých krajích
Fig. 8 – Number of inhabitants in different regions

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
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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

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)
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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)

3
3.1

NOVINKY V ROCE 2014
Odborná část

Zásadní změny nastaly v oblasti nemovitostí a oceňování majetku. V souvislosti
s novým občanským zákoníkem došlo k rekodifikaci soukromého práva, změněny byla
prakticky všechny předpisy. Nově je definována nemovitá věc, stavba je zpravidla součástí
pozemku. Novým institutem je právo stavby, jež nahrazuje dřívější nájemní vztah mezi
vlastníkem stavby a jiným vlastníkem pozemku. Nově jsou rozdělena věcná břemena na
služebnosti a reálná břemena, mohou váznout i na věcech movitých.
V této souvislosti byl také aktualizován zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.,
s novou prováděcí vyhláškou č. 441/2013 Sb. V této je zrušen koeficient prodejnosti, který je
- zjednodušeně řečeno - nahrazen součinem indexu trhu a indexu polohy. Při oceňování
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stavebních pozemků je základní cena z § 28 odst. 1 přesunuta do přílohy č. 2, podle okresů,
s úpravami pro jednotlivé obce.
3.2

Znalečné

Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců zpracovala memorandum
k problematice znalečného. Memorandum bylo zasláno předsedovi vlády Ing. Rusnokovi,
ministru financí, ministru vnitra a ministryni spravedlnosti s požadavkem, aby byly resortům
vnitra a spravedlnosti navýšeny finance na znaleckou činnost. Odpověděla nejprve paní
ministryně spravedlnosti v tom smyslu, že memorandum je důležitým podkladem, s tím, že
ovšem potřebné kroky musí učinit nová vláda vzešlá z mimořádných voleb.
Za půl roku odpověděl i ministr vnitra:
Ing. Martin Pecina, MBA
místopředseda vlády a ministr vnitra
Praha 12. prosince 2013
Č. j. MV-111531-2/EKO-2013
Vážený pane profesore,
obdržel jsem Váš dopis týkající se problematiky odměňování soudních znalců, k němuž je
přiloženo i Memorandum Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců k přípravě
státního rozpočtu České republiky. Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců v
něm žádá o zavedení jednotné sazby za jednu hodinu práce na znaleckém posudku ve výši
700 Kč, k tomu úhradu přímých nákladů a přiznání náhrady za ztrátu času. Součástí
požadavku je i navýšení rozpočtových prostředků na znaleckou činnost, a to již v procesu
přípravy zákona o státním rozpočtu na rok 2014.
Navýšení odměn znalců a s ním související zvýšení plánovaného objemu rozpočtových
prostředků určených na tyto odměny v roce 2014 by bylo možné pouze v návaznosti na změnu
právních předpisů upravujících tuto problematiku. Ministerstvo spravedlnosti, do jehož
působnosti patří právní úprava odměn znalců, zaslalo Ministerstvu vnitra v červnu letošního
roku v rámci meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o soudních znalcích a
návrh zákona o soudních tlumočnících a překladatelích, které by měly nahradit zákon č.
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Otázka odměňování
znalců je v těchto návrzích řešena opět odkazem na prováděcí vyhlášku Ministerstva
spravedlnosti, jejíž návrh však nebyl do připomínkového řízení předložen. Meziresortní
připomínková řízení byla ukončena 26. června tohoto roku, návrhy zákonů však z důvodu
demise vlády nebyly vládou projednány. V této souvislosti je třeba uvést, že Ministerstvo
vnitra je obecně toho názoru, že rozpětí sazeb odměn přiznaných za znalecký posudek by
mělo být i nadále zachováno, aby mohla být při odměňování zohledněna složitost a rozsah
daného úkonu, a z tohoto důvodu uzákonění jednotné paušální sazby nepodporuje.
Vzhledem k tomu, že tu není zákonný podklad pro navýšení odměn znalců, zůstane s největší
pravděpodobností i v roce 2014 v platnosti odměňování znalců ve stejném zákonném rozmezí
jako v minulých letech, tj. v rozsahu podle vyhlášky č.37/1967 Sb., k provedení zákona o
znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Současně je třeba dodat, že již v době
odeslání Vašeho dopisu byla příprava státního rozpočtu na rok 2014 ukončena.
V jaké podobě a kdy bude nová právní úprava znalecké činnosti znovu předmětem
projednávání na meziresortní či vládní úrovni, bude otázka legislativního plánu nové vlády.
Je zřejmé, že pro schválení právní úpravy odměňování znalců, která by zohlednila požadavky
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vyjádřené v Memorandu a jejíž realizace by si vyžádala navýšení výdajů prostředků státního
rozpočtu určených na odměny znalců více než dvojnásobné, bude rozhodující stanovisko
Ministerstva financí. Pokud vezmeme v úvahu, že úhrada znalečného v rámci rozpočtových
položek, které se týkají konzultačních, poradenských a právních služeb pro kriminální policii
a vyšetřování, pro dopravní policii, cizineckou policii a náhrady znalcům a tlumočníkům ve
správním řízení a trestním řízení, byla vyčíslena v posledních letech v průměru okolo 250
milionů Kč ročně (2010 částka 265 mil. Kč, 2011 částka 233 mil. Kč a 2012 částka 243 mil.
Kč), jednalo by se o zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva vnitra ročně nejméně o dalších 250
milionů Kč.
Ujišťuji Vás, Vážený pane profesore, že i za současných zákonných a finančních limitů jsou
zadávány znalecké posudky podle skutečné potřeby, zodpovědně a podle zákonných pravidel
a jsou poskytovány v dostatečné kvalitě. Vážím si práce znalců jako nedílné a důležité
součásti správního a trestního řízení. Musím však respektovat právní řád, finanční politiku a
možnosti státu, jehož je Ministerstvo vnitra součástí, a proto, bohužel, nemohu požadavkům
Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců za současných podmínek vyhovět.
S pozdravem
Ing. Martin Pecina, MBA
/podepsáno elektronicky/
Vážený pan
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
předseda předsednictva
Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců
Údolní 244/53, budova U2
602 00 Brno
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PROBLEMATIKA ODBĚRU VZORKŮ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PRO FORENZNÍ
ÚČELY S VYUŽITÍM METOD INŽENÝRSTVÍ RIZIK
THE ISSUE OF HAZARDOUS MATERIALS SAMPLING FOR THE FORENSIC
PURPOSES WITH APPLICATION OF RISK ENGINEERING METHODS
Vladimír Adamec61, Barbora Schüllerová62, Ivana Fidrichová63, Kamila Lunerová64,
Lukáš Králík65
ABSTRAKT:
Inženýrství rizik a jeho metody jsou aplikovány v mnoha vědeckých oborech. Získané znalosti
a hodnoty nacházejí široké uplatnění v praxi, které napomáhají odborníkům k orientaci
v řešené problematice a urychlení souvisejících procesů. Cílem příspěvku, je seznámení
s možným využitím metod a znalostí inženýrství rizik ve forenzních vědách na konkrétním
příkladu aplikace, kdy byla vytvořena metodika odběru vzorků nebezpečných látek pro
forenzní účely. Metodika vznikla na základě skutečnosti, že v České republice nebyl doposud
takový konkrétní předpis vydán a nebyl sjednocen postup odběru vzorků tak, aby vyhovoval
forenzním požadavkům.
ABSTRACT:
The Risk Engineering and its methods are applied to many scientific disciplines. The gained
knowledge and values are used in practice where they help experts for better orientation in
the issue and accelerating the related processes. This article aims to introduce possibility of
risk engineering methods and knowledge in forensic sciences with application on the specific
example, when the methodology of hazardous materials sampling for the forensic purposes
was created. The methodology was based on the fact that the Czech Republic has not yet
issued regulation like this and the process of hazardous materials sampling was not unified
with confirmity of forensic requirement.
KLÍČOVÁ SLOVA:
inženýrství rizik, forenzní environmentalistika, odběr vzorků, nebezpečná látka
KEYWORDS:
risk engineering, environmental forensics, sampling, hazardous material
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1

ÚVOD

Využití metod rizikového inženýrství ve spojení s forenzními disciplínami nachází v současné
době nová uplatnění, která odborníkům napomáhají v praxi v mnoha vědeckých oborech,
jelikož tento obor souvisí téměř se všemi technickými vědními obory. Aplikace těchto metod
napomáhá k lepší orientaci v problematice a urychlení některých souvisejících procesů.
Konkrétní aplikace byla provedena v rámci metody odběru vzorků pro forenzní účely, která
zahrnuje poznatky soudního inženýrství, forenzní environmentalistiky, rizikového inženýrství
a současné právní předpisy, které se problematiky týkají. Po provedení podrobné analýzy bylo
zjištěno, že neexistuje metoda ani předpis, které by se odběru látek pro forenzní účely týkaly,
konkrétně odběru látek s podezřením na přítomnost nebezpečných chemických a biologických
látek. V návaznosti na tato zjištěná fakta, byla vytvořena metodika v souladu s právními
předpisy České republiky i Evropské unie.
Před zahájením tvorby metodiky byla běžnými metodami rizikového inženýrství, zjištěna
možná rizika v místě nálezu nebezpečné látky nebo předmětu. Situaci bylo potřebné rozdělit
na jednotlivé skupiny rizik, kdy byl do jedné skupiny zařazen přímo odběr vzorků a zdroj
nebezpečných látek, zahrnující například možnou kontaminaci pracovníků, odebíraných látek,
zdroje přítomné látky, okolí a životního prostředí. V další skupině rizik byla brána v úvahu i
odpovědnost osob za odebrané vzorky až po činnost předávání vzorků odpovědné laboratoři,
s tím i související zabezpečení odebraných vzorků proti úniku při transportu a jejich
případnému poškození. Konkrétní postupy při odběru vzorků nebyly řešeny z důvodu
předpokladu odlišnosti jednotlivých postupů a předpokladu způsobilosti osob pro odběr těchto
vzorků. Metodika by měla pomoci odborníkům ve forenzním šetření a zjišťování skutečností
a důkazů, které mají být použity v trestním nebo občanskoprávním řízení [1].

2

SOUČASNÝ STAV ODBĚRU VZORKŮ PRO FORENZNÍ ÚČELY

Nebezpečné chemické a biologické látky, tzv. B-agens, jsou součástí řady nebezpečných
chemických, biologických, radiologických a jaderných látek, známých pod zkratkou CBRN.
Vzhledem k rozdílným vlastnostem jednotlivých druhů a účinků těchto látek, byly vybrány
právě uvedené dvě skupiny. Nálezy těchto látek a předmětů s podezřením na jejich
přítomnost, jsou hlášeny a řešeny ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem (IZS)
a jejich zvláštními jednotkami, jako jsou mobilní laboratoře Hasičského záchranného sboru
ČR (HZS ČR) a mobilní a stacionární laboratoře Státního ústavu jaderné, chemické
a biologické ochrany, v.v.i. (SÚJCHBO, v.v.i.). Tyto jednotky spolu vzájemně spolupracují
zejména v rámci typových plánů, které byly vydány Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR),
avšak odběry vzorků, pohyb v místě události a další činnosti si řídí každá jednotka či orgán
samostatně. Dochází tak ke znehodnocení a ztrátě důkazů a důkazních materiálů, které se
v místě události nacházejí a je tak velmi problematické dohledání odpovědné osoby (fyzické
i právnické) špatné až nelegální nakládání s těmito nebezpečnými látkami (NL). Jako
možným řešením se tak ukazuje sjednocení metody odběru vzorků a zejména řádná
dokumentace místa události, která bude pro forenzní účely užitečná a v případě soudního
procesu uznána jako objektivní důkazní materiál.
Nejčastěji bývá k nálezům látek nebo předmětů s podezřením na přítomnost nebezpečných
chemických či biologických látek povolány jako první jednotky HZS ČR se svými mobilními
laboratořemi, kteří mají v rámci pokynů uvedených v Řádu chemické služby HZS ČR,
vydaným MV ČR (pokyn Č. 30/2006), za úkol odběr a analýzu vzorků nebezpečných látek,
zejména chemických. Jak ovšem již předpisy uvádějí, nejedná se o odběry vzorků určených
pro forenzní účely, ale o odběry vzorků určené výhradně pro potřebu zásahu HZS ČR.
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Odběry vzorků s využitím pro forenzní účely provádí Policie ČR (PČR). Ovšem jedná se
znovu pouze o specifickou skupinu chemických látek a biologických stop, kterými jsou
nejčastěji návykové látky, odběry vzorků DNA a jejích testů pro identifikaci osob v rámci
kriminalistiky.
Jednotlivé složky IZS tak řeší problematiku odběru vzorků pro forenzní účely pouze ve formě
vnitřních předpisů, které jsou zejména u PČR běžně nedostupné. Bylo tak nutné vycházet
z dostupných zdrojů a spolupracovat s příslušníky složek IZS, kteří se problematikou
zabývají.
Současné řešení dle platné legislativy ČR a EU

2.1

Problematikou nebezpečných látek, jejich nálezy, identifikací a dalšími souvisejícími
složkami, jako je, odpovědnost za škodu, tresty, ochrana životního prostředí a další, je řešena
nejen v rámci evropské, ale i národní legislativy v různých formách.
Konkrétně je důležité zmínit následující legislativní předpisy:




Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
Zákon č. 350/2011, o chemických látkách a směsích a o změnách některých zákonů,
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci)
o nově zákon novelizován jako zákon č. 435/2006 Sb., zákon o integrované
prevenci
o zákon je aplikací Směrnice EU 96/61/EC Integrated Prevention Pollution
and Control (IPPC)





Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů,
Vyhláška č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních se zákazem
chemických zbraní,
Vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých
opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových
zbraní
o Ve zmíněných dvou vyhláškách je uveden seznam NL, které spadají pod
potenciální riziko nálezu a jejich přítomnosti v okolí obyvatel nebo v životním
prostředí.

Do skupiny uvedených národních právních nástrojů, spadá i trestní zákon, zákon
o přestupcích či zákon o znalcích a tlumočnících s příslušnými vyhláškami, dle aktuální
platnosti.
Vzhledem ke zmíněnému zapojení složek IZS k řešení mimořádné události a nálezům
či únikům NL je důležité zmínit i jiné předpisy, které byly vytvořeny pro činnost těchto
složek v místě události. Jedním z těchto předpisů je i Katalogový soubor typové činnosti STČ
– 05/IZS Nález předmětu s podezřením na B-agens toxinů, který byl vydán MV – Generálním
ředitelstvím HZS ČR [2].
Z Evropské legislativy a právní předpisy se jedná zejména o Směrnice, které jsou převážně
implementovány do legislativy národní. Zaměření těchto směrnic je zejména na identifikaci
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zdroje kontaminace, poškození životního prostředí, ublížení na zdraví člověka a zároveň i na
potenciálně budoucí škody a poškození:



Směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí
a nápravou škod na životním prostředí, které se týkají poškození vodních zdrojů
a kontaminace půdy, které jsou hrozbou pro lidské zdraví,
Směrnice Evropské unie, zahrnující legislativu životního prostředí a forenzní
environmentalistiku, které se zabývají dalším vyšetřováním v případě poškození
životního prostředí NCHL:
o Air Quality Framework Directive 96/62/EC,
o Habitats 92/43/EEC,
o Waste Incineration 2000/76/EC,
o Bathing (Amended) Waters 2006/7/EC,
o Water Framework Directive 2000/60/EC

Výčet legislativy a předpisů je pouze ukázkou široké oblasti, ve které je možné najít pokyny
a informace, které se alespoň okrajově týkají problematiky odběrů vzorků pro forenzní účely.
Při tvorbě jednotlivých metod a postupů, je tak nutná podrobná analýza s ohledem na vzorky
nebo předměty, jejich charakter, odpovědnost či součinnost s jinými státními orgány.

3

NÁVRH METODIKY ODBĚRU VZORKŮ PRO FORENZNÍ ÚČELY

Analýza současného stavu odběru vzorků v České republice s využitím pro forenzní vědy
ukázala zájem zvláště jednotlivých složek IZS o tyto postupy, ovšem pouze v oblasti
jejich zájmu (např. Policie ČR). V mnoha případech kdy bývá prováděn odběr vzorků NL,
zvláště u HZS ČR, není možné již v místě události provést řádné ohledání kvůli stopám
zasahujících složek. Pro vyšetřovatele a znalce je tak následně velmi obtížné zajištění
důkazních materiálů a dokumentace, které by v některých případech mohly vést ke zjištění
osoby odpovědné za způsobenou škodu. Vzhledem k tomu, že tak neexistuje ucelený
dokument, který by se touto problematikou zabýval, byl vytvořen návrh metodiky odběru
vzorků pro forenzní účely, kterým by se vybrané složky IZS, případně techničtí znalci v místě
události mohli řídit a vytvořit tak vhodné podmínky pro odběr vzorků pro forenzní účely
a tvorbu dokumentace.
Při odběru vzorků nebezpečných látek je nutno dodržovat zvláštní bezpečnostní i technická
opatření, která snižují riziko zasažení člověka, životního prostředí a způsobení škody.
Provádět tyto úkony tak smí osoby pouze k tomu povolané a proškolené, které mají znalosti
laboratorní praxe a zkušenosti s manipulací těchto látek. V případě, kdy se na místo události
dostane jako první složka, která nemá osoby k těmto činnostem způsobilé, zajistí místo
události před vstupem nepovolaných osob a povolá příslušnou jednotku nebo osobu.
S ohledem na charakter místa události, musí být prováděny veškeré práce a postupy nutné pro
zajištění stop a důkazů, které budou použity pro další vyšetřování nebo jako podklad pro
znalce. Důležitou součástí je tak práce v čistém ochranném oděvu včetně ochranných
pomůcek končetin, hlavy a obličeje, nejen kvůli ochraně osoby, ale zároveň i zachování
čistoty vzorků, které budou analyzovány nebo testovány. Stejné požadavky jsou kladeny i na
pomůcky a přístroje, kterými jsou vzorky odebírány a následně transportovány nebo
analyzovány přímo v místě události.
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Vzorky NL musí být odebrány vždy alespoň třikrát, pro zajištění správného výsledku
a potvrzení stejného výsledku v případech, kdy dojde k neshodě. Odebrané vzorky je nutné
nezaměnitelně označovat [3]. Každý vzorek či ochranný obal, kde jsou odebrané vzorky
uloženy, by měly být opatřeny ochrannou pečetí, která zajistí neporušenost vzorků během
transportu až po předání odpovědným osobám. Odebrané vzorky musí mít odpovídající
ochranné obaly, kdy je jako nejúčinnější volena metoda tří obalů a případných pomocných
zabezpečení, jako je chlazení apod.[4].
Fotodokumentace místa události

3.1

Uvedený proces odběru vzorků, ale i další činnosti s ním spojené musí být řádě
dokumentován již během prací v místě události vzhledem k dalším zasahujícím složkám. Jako
účinnou metodou se ukazuje volba jednoho pracovníka, který zajišťuje fotodokumentaci místa
události a postupy odběrů vzorků. Pokud se jedná o rozsáhlejší místo události, je vhodné
vyčlenit dvě osoby způsobilé k této činnosti. Fotodokumentace může být doplněna
videozáznamem. Fotodokumentace by měla mít vždy určitý řád, a proto by měla být
pořizována systematicky, kvůli zachování pořadí činností a zabránění záměně snímků
a jednotlivých činností, které jsou v místě události prováděny povolanými osobami
a jednotkami.
Pořízení snímku místa události je vhodné vždy z více stran. V případech, kdy se jedná o nález
předmětu nebo stopy, odběry vzorků a další podobné činnosti, je vhodné pořídit fotografický
snímek i jako pohled shora [3].
Mezi další důležité objekty a činnosti, které je vhodné fotograficky zaznamenat, patří:





ochranná opatření v místě události, zabraňující úniku nalezené NL,
ochranná opatření proti úniku NL z odebraných vzorků (zabezpečení vzorků) a jejich
ukládání do ochranných obalů,
dokumentace předběžné analýzy a testování v místě odběru (pokud jsou prováděny),
vhodné je zařazení snímků okolního terénu (vhodná panoramatická fotografie), budov,
interiéru a dalších významných objektů, které by mohly být kontaminovány NL, nebo
by byly zdrojem původu NL.

Na snímcích by mělo být viditelně zachyceno označení jednotlivých vzorků a dalších štítků
zaznamenávajících informace o NL, případně kontaktní údaje nebo jiné identifikační údaje.
Na fotografii musí být zaznamenána i ochranná schránka s pečetí, ve které budou vzorky
transportovány k dalším analýzám a testům.
U pořizovaných snímků a tvorbě fotodokumentace je vhodné pořízení snímků alespoň třikrát,
kvůli zajištění kvality snímku, pro případy, kdy dojde k špatnému rozlišení jednoho či dvou
snímků. Vzhledem k dnešním možnostem technologií, je možné zaznamenat k pořízené
fotografii i datum a někdy i čas pořízení fotografie. Tato volba je opět vhodná zvláště kvůli
zaměnitelnosti jednotlivých snímků, kterých je větší množství a v situaci, kdy se povolaná
osoba či znalec na místo události vrací znovu v následujících dnech, případně i po roce
a delších časových úsecích.
Další možná nastavení, která dnes nabízí technologie digitálních fotoaparátů, je zaznamenání
souřadnic GPS, které udávají místo vytvoření snímků. I tato informace může pomoci následně
znalcům pomoci v případech, kdy se na místo události vracejí po určité časové prodlevě
a provádějí další šetření. Souřadnice GPS je zároveň možné využít při zakreslování plánu
místa události, jestliže je vyžadován.
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Při odběru vzorků NL a předmětů s podezřením na jejich přítomnost, je zároveň žádoucí
použití pomocného kalibrovaného měřidla, které zabrání následnému zkreslení objektů,
zachycených na fotografiích.
3.2

Dokumentace o odběru vzorků pro forenzní účely

Fotodokumentace jako součást podkladů pro forenzní šetření, musí být doplněna i o další
informace z místa události a komentáře ve formě dokumentu s přiloženými fotografiemi.
Komentáře by měly obsahovat informace k jednotlivým fotografiím s vysvětlením potřebných
zobrazených objektů a činností. Doplňující informace pak obsahují popis místa události,
souřadnice GPS, případně přiloženou mapu s vyznačenými body a čísly jednotlivých
fotografií, pokud jsou pořizovány na více místech (okolí, budova apod.).
V dokumentu je důležité vytvořit hlavičku či úvodní část s identifikačními údaji osoby, která
fotodokumentaci v místě události prováděla společně s další činností, na které se tatáž
povolaná osoba podílela, společně s kontaktními údaji. Jestliže se jedná o člena jedné ze
zasahujících složek IZS, pak je vhodné doplnit údaje i o vedoucí osobě, která za tuto
povolanou osobu odpovídá v místě události, případně zaměstnavatel.
Dokument by měl obsahovat taktéž informace o počtu zasahujících složek IZS a jejich
úkolech v místě události. Tyto informace mohou být využity během dalšího šetření, kdy je
například potřebné zajistit informace o použitých hasebních, dekontaminačních a jiných látek,
které byly v místě události použity.
Nacházejí-li se v místě události jiné osoby, které nejsou členy záchranných složek, ale jsou
svědky události, událost například nahlásili, je vhodné zaznamenat i jejich kontaktní údaje.
Vzhledem k vlastnostem některých NL a jejich projevům při různých podnebních
podmínkách, je vhodné do dokumentu zaznamenat i meteorologickou situaci v době zásahu
v místě události. Záznam může být nápomocen při další manipulaci a nakládání s NL
a zjišťování jejího případného šíření a kontaminaci v místě události, ale i identifikaci látky dle
chování NL v určitých podmínkách.
Dokument by měl v neposlední řadě obsahovat i informace o dalším nakládání s odebranými
vzorky NL. Konkrétně se jedná o místo transportu a odpovědné osoby za převzetí a další
nakládání s nimi. Chemické analýzy či testy, kterým byly vzorky podrobeny pro zajištění
dalších informací. Dokument může být rovněž doplněn i o kopii laboratorního protokolu
a výsledky, ke kterým odborníci dospěli.

4

ZÁVĚR

V současné době, přibývá situací a případů, kdy dochází k nehodám nebezpečných látek jak
v provozech, tak i v domácnostech. Nejedná se vždy o únik těchto látek, ale i o nálezy
podezřelých předmětů či neidentifikovaných látek, ke kterým je nutné přistupovat se
zvýšenou opatrností a dle určitých postupů. Jestliže je následně zjištěno, že se jedná
o nebezpečnou látku ohrožující nejen člověka, ale i životní prostředí, je po zásahu složek IZS
a ostatních složek, nutné zjištění původu a osoby odpovědné a škodu, ať se jedná o osobu
fyzickou či právní. Aby docházelo k minimalizaci ztráty stop a znehodnocení důkazů v místě
události, je nutné lépe zkoordinovat spolupráci mezi zasahujícími složkami. Tento fakt se stal
jedním z důvodů, proč byl vytvořen návrh metodiky odběru vzorků pro forenzní účely.
Metodika byla vytvářena v souladu s platnými právními předpisy a předpisy složek IZS.
Zvláště pak dokumentace místa události, kdy je možné s jednotlivými složkami
spolupracovat. Forma metodiky by měla být jednoduchá, srozumitelná a přehledná tak, aby
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bylo možné ji aplikovat v praxi. Metodiku je možné nadále upravovat a přizpůsobit
individuálním potřebám záchranných složek a odborníků forenzních věd.

5
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dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury
(řešitel: SÚJCHBO, v.v.i.).
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ZÁKLADNÍ PRVKY ODHALOVÁNÍ, PROVĚŘOVÁNÍ A VYŠETŘOVÁNÍ
TRESTNÉHO ČINU POŠKOZOVÁNÍ LESA PODLE § 295 TRESTNÍHO
ZÁKONÍKU Z POHLEDU ZNALCE
BASIC ELEMENTS OF DETECTION, EXAMINATION AND INVESTIGATION OF
THE CRIME RELATED TO FOREST DISTURBANCES WITH RESPECT TO § 295
OF THE CRIMINAL CODE FROM THE PERSPECTIVE OF AN EXPERT
Adam Cach66
ABSTRAKT:
Trestná činnost páchaná na životním prostředí, zvláště pak na lesních porostech, je stále
aktuální problematikou, která má v posledních letech vzrůstající tendenci. Je vhodné, aby
soudní znalec příslušného oboru, jemuž orgány činné v trestním řízení zadávají posudky, byl
seznámen se základními postupy, které činí policie při odhalování, prověřování a vyšetřování
trestných činů poškození lesa dle § 295 trestního zákoníku. Předložené trestní spisy musí
obsahovat relevantní skutečnosti, které tvoří podklad pro zpracování znaleckého posudku.
ABSTRACT:
Crimes which are commited against the environment, mainly against forest stands, are still
actual and, in dead, in last decades with increasing tendency. It is appropriate that a forensic
expert the field of study, which authorities active in criminal proceedings entered report, was
familiar with the basic procedures that make the police in detecting, examining and
investigating crimes forest damage according to § 295 of the Criminal Code. Criminal files
submitted must contain the relevant facts which form the basis for preparing an expert report.
Klíčová slova:
poškození lesa, trestný čin, odhalování zločinu, dokumentace, soudní znalectví
KEYWORDS:
forest disturbance, crime, investigation, evidence, forensic expert

1

ÚVOD

Znalecká činnost v oblasti poškozování životního prostředí, konkrétně lesních porostů,
je ovlivňována mnoha faktory, které proces znaleckého dokazování v případech s kriminální
podstatou značně znesnadňují. Zpravidla se jedná o delší dobu, která uplynula od spáchání
trestného činu nebo jejího zjištění. Z tohoto důvodu je důležité, aby policejní orgány v rámci
operativně pátracího šetření zaevidovali všechny relevantní náležitosti pro případ, že bude
později požadován znalecký posudek.
Z pohledu policejních orgánů ovlivňuje vyšetřování této trestné činnosti (Poškození
lesa - § 295, Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.) mnoho negativních faktorů. V Metodickém
doporučení při odhalování, objasňování a vyšetřování trestného činu poškození lesa podle §
295 trestního zákoníku (2012) je např. uvedeno: využívání právnických osob, jejich
statutárními zástupci jsou osoby z řad tzv. „bílých koní“; obtíže při dokumentování finančních

Cach, Adam, Ing., Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno,
728 843 593, adam.cach@usi.vutbr.cz
66)
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toků od koupě pozemku do prodeje dřevní hmoty; ekonomické limity policejních orgánů při
zajišťování odborných vyjádření a zadávání znaleckých posudků; vytíženost specialistů
životního prostředí na jednotlivých územních odborech Krajských ředitelství policie při
plnění úkolů z oblasti jiných problematik hospodářské kriminality.

2

POSTUPY PŘI PROVĚŘOVÁNÍ TRESTNÉHO ČINU POŠKOZENÍ
LESA PODLE § 295 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU

Podaří-li se policejním orgánům při prověřování trestného činu shromáždit dostatečné
množství důkazů, následuje zahájení trestního stíhání (§ 160 Zahájení trestního stíhání, Zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním [trestní řád]).
Mezi nejčastější trestné činy páchané na lesních porostech patří nezákonná těžba. Dle
metodických doporučení pro Policii ČR (Plesl in Metodické doporučení při odhalování,
objasňování a vyšetřování trestného činu poškození lesa podle § 295 trestního zákoníku,
2012) je vhodné, aby samotné prověřování ilegální těžby bylo provedeno v několika směrech
současně. První okruh zájmu ověřování je zaměřen na zdokumentování plochy nezákonné
těžby; druhu, množství a stanovení ceny vytěženého sortimentu dříví; stanovení ekologické
újmy, což je pro znalce z hlediska legislativních předpisů velkým problémem; vyčíslení
nákladů na obnovu lesního porostu.
Druhý okruh obsahuje skutečnosti blízké znalcům v těchto oborech a spočívá v
provedení dokumentace listinných důkazů od příslušného úřadu k vlastníku lesa, tj. zajištění
dokladů týkajících se vlastnictví lesního porostu, podání žádosti popř. vydání povolení k
těžbě, převzetí hospodářského plánu a zajištění dokladů o zvolení nebo ustanovení odborného
lesního hospodáře.
V dalších souběžně probíhajících fázích, tj. v rámci třetího okruhu skutečností, je
nutné zajistit vysvětlení a provedení výslechu od skupiny osob, které mýtní těžbu prováděly,
nebo k těžbě poskytly technické prostředky, dále pak přepravce (včetně řidičů), kteří
prováděli převoz vytěženého dříví, odběratele dříví, respektive všechny smluvní partnery. Je
také nezbytné zjistit případné svědky a všechna motorová vozidla, která se v lokalitě v době
vyznačování těžby, těžebního zásahu, soustřeďování a odvozu dříví pohybovala.
Při prověřování trestného činu poškození lesa je dále nutné zajistit tzv. listinné důkazy,
např. smlouvy majitele lesního pozemku s těžaři o provedení práce; fakturace a způsob platby
těžařům za provedenou práci, pronájem těžební techniky, přepravu apod. Součástí tohoto
okruhu je i provedení finančního šetření k podezřelým osobám, z čehož lze zjistit toky
finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti, důkazy objasňující role jednotlivých
osob v průběhu páchání trestné činnosti atd.
Podstatnou část činností spjatých s prověřováním výše uvedených trestných činů tvoří
tzv. lustrace v informačních systémech k zájmovým osobám. Myšleno je prověření a
vyhledání osob v informačních systémech, které jsou účastny prověřování a dopustily se v
minulosti trestného jednání.

3

ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ PRO VYHOTOVENÍ ZNALECKÝCH
POSUDKŮ, POPŘÍPADĚ ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ

Díky spolupráci Policie ČR s institucemi (Česká inspekce životního prostředí,
Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká unie soudních
znalců v lesním hospodářství, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů apod.), které jsou činné v
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oblasti lesního hospodářství a ochrany lesa, jsou policisté systémově seznámeni s potřebnými
kroky pro zajištění vhodných podkladů pro vyhotovení znaleckých posudků, popřípadě
odborných vyjádření. Plesl (Metodické doporučení při odhalování, objasňování a vyšetřování
trestného činu poškození lesa podle § 295 trestního zákoníku, 2012) dodává, že v rámci
prověřování a následného vyšetřování se policejní orgán ve většině případů neobejde bez
provedení odborného vyjádření, respektive vyhotovení znaleckého posudku. Z tohoto
hlediska jsou nenahraditelné skutečnosti, patřící k zásadním podkladům pro práci, jedním ze
stěžejních materiálů pro práci odborného pracoviště nebo znalce, skutečnosti,
zadokumentované při ohledání místa činu. Při provedení tohoto úkonu, i s ohledem na jeho
neopakovatelnost, by měl být dodržen postup, který by měl být řádně zaznamenán v protokolu
o ohledání místa činu s patřičnou dokumentací (fotografie, videozáznam).
Dle metodických pokynů je policistům doporučeno, aby v prvé fázi jasně určili a
identifikovali místo činu (katastrální území, číslo parcely), zaevidovali pařezy všech
vytěžených stromů (očíslování, průměr, dřevina), zaměřili velikosti vzniklé paseky v
souřadnicích GPS a následně použili software pro stanovení přesné výměry (zde je nutné
dodat, že v případě maloplošných sečí nemusí být souřadnice GPS zcela přesné). Dále pak
zaměřili vzdálenosti na jasné orientační body v terénu (na sousední porosty, lesní cestu,
křižovatku apod.). Při vytváření fotodokumentace je nutné zachytit reálnou podobu
vytěženého porostu (měřítko výšky, kvalita porostu, zdravotní stav pařezů, parametry vedení
řezů při kácení stromu atd.). Po provedení ohledání místa činu je vhodné doplnit spis o
lokalizaci vytěžené plochy na podkladu pozemkové mapy a označit příslušné parcely, včetně
výpisu vlastníků.
Nejvhodnějším řešením je přítomnost znalce, popřípadě odborníka z oboru lesního
hospodářství a ochrany přírody, při samotném provedení ohledání místa činu, respektive v co
nejbližší době po zahájení prověřování trestného činu. Nejčastěji se jedná o situace, kdy např.
proběhla těžba v různých druzích porostu, na pozemcích více majitelů, ve zvláště chráněných
územích, při vzniku rozsáhlých škod na životním prostředí apod.
V případě znalce je ale jeho faktická účast již na samotném začátku případu při
provedení ohledání problematická jak z hlediska jeho okamžité dosažitelnosti, tak i z hlediska
finančního. Avšak zajištění přítomnosti odborného pracovníka příslušného inspektorátu České
inspekce životního prostředí, odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností,
správce chráněného území apod., by nemělo být neřešitelným problémem. Přítomnosti
odborníka (znalce) již při provedení ohledání místa činu lze využít i ke konzultaci, zda bude
třeba v předmětné věci provádět další znalecké zkoumání, či pro potřebu trestního řízení bude
dostačující vyhotovení odborného vyjádření. (Plesl in Metodické doporučení při odhalování,
objasňování a vyšetřování trestného činu poškození lesa podle § 295 trestního zákoníku,
2012) V těchto chvílích je vhodné, aby policista alespoň telefonicky konzultoval danou
problematiku s příslušným znalcem.
Přítomný odborník může v rámci své činnosti na místě upozornit na důležité
skutečnosti, stopy a detaily, jejichž zadokumentování by policejní orgán nemusel považovat
za podstatné. Otázku rozhodnutí, zda bude v předmětné věci vyžádáno vypracování
odborného vyjádření nebo zda bude vydáno opatření o přibrání znalce, je třeba řešit v rámci
plánu prověřování přednostně, neboť les je živý organismus. Je si třeba uvědomit, že v
případě potřeby doplnění šetření na místě činu, vypovídací schopnost potřebných stop s
uplynulým časem výrazně klesá.
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V Tab. 1 lze pro představu shlédnout počet přibraných znalců v řízení vedeném pro
spáchání trestného činu poškození lesa (§ 295, zákon č. 40/2009 Sb.) za období od roku 2010
do roku 2012, včetně počtu odborných vyjádření. Je zřejmé, že více jak polovina (cca 53%)
případů byla řešena bez odborného vyjádření či znaleckého posudku. Tabulku by bylo vhodné
doplnit o úspěšnost řešených případů a vyhodnotit tak závislost objasněnosti ve vztahu
k počtu přibraných znalců v řízení vedeném pro spáchání trestného činu poškození lesa.
Tab. 1 – Počet přibraných znalců v řízení vedeném pro spáchání trestného činu poškození
lesa (Zdroj: Policejní prezidium České republiky)
Poškození lesa
Případy
Odborné vyjádření
Znalecké posudky
Bez odborného vyjádření,
znaleckého posudku

4

2010
8
2
-

2011
10
5
-

2012
16
5
4

Celkem
34
12
4

6

5

7

18
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KRAJINNÝ RÁZ V TYPOLOGII ZNALECKÝCH POSUDKŮ FORENZNÍ
EKOTECHNIKY: LES A DŘEVINY
LANDSCAPE CHARACTER IN THE EXPERT OPINIONS TYPOLOGY OF
FORENSIC ECOTECHNIQUE: FOREST AND TREES
Markéta Honzová67
ABSTRAKT:
Příspěvek se zabývá problematikou krajinného rázu v rámci typologie znaleckých posudků
Forenzní ekotechniky: les a dřeviny. Znalecké posudky týkající se krajinného rázu jsou tříděny
na základě charakteru zadání, přičemž určující je míra složitosti obsahu otázek zadavatele a
obory znalecké činnosti. Uvedení příkladů jednotlivých typů znaleckých posudků spolu
s rozborem náročnosti a postupu řešení umožní jejich postupnou standardizaci představující
prostředek vedoucí ke zvýšení exaktnosti relevantních znaleckých posudků.
ABSTRACT:
The paper deals with the issue of landscape character within the expert opinions typology of
Forensic ecotechnique: forest and trees. Expert opinions regarding landscape character are
classified according to the character of task. There is determining the degree of content
complexity of questions of the contracting authority and discipline of expert activities.
Examples of particular types of expert opinions together with analysis of difficulty and
solution procedure enable their gradual standardisation which represents an instrument to
increase exactness of relevant expert opinions.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, typologie znaleckých posudků, standardizace, krajinný
ráz
KEYWORDS:
Forensic ecotechnique: forest and trees, expert opinions typology, standardisation, landscape
character

1

ÚVOD

Typologie je vědecká metoda založená na rozčlenění vybraných jevů a jejich seskupování
pomocí zobecněného modelu nebo typu, resp. dle podobných znaků. V předmětu Forenzní
ekotechnika: les a dřeviny (FEld) vychází použití výrazu typologie z této jeho obecné
definice.
Příspěvek se zabývá problematikou krajinného rázu v rámci typologie znaleckých posudků
FEld. Dle zákonné formulace se případné znalecké posudky 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. V právním
prostředí České republiky dosud nebyl schválen metodický postup pro hodnocení krajinného
rázu, důsledkem toho je značná nejednotnost v hodnocení a jeho obtížná přezkoumatelnost.
Honzová, Markéta, Ing. et Ing. – 1. autor, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní
244/53, 602 00 Brno, +420 604 444 637, marketa.honzova@usi.vutbr.cz
67)
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Jedním z prostředků pro eliminaci subjektivních přístupů ve znalecké činnosti je právě třídění
umožňující postupnou standardizaci jednotlivých typů znaleckých posudků [1].

2

TYPOLOGIE ZNALECKÝCH POSUDKŮ

Typologie znaleckých posudků v relevantních oborech znalecké činnosti náleží do systémové
analýzy a představuje součást subsystému 2 ve „Strukturovaném schéma hlavních subsystémů
a posloupnost přenosu informací v předmětu FEld“ [1]. V rámci FEld jsou znalecké posudky
tříděny podle vybraných jevů a podobných znaků do jednotlivých typů znaleckých posudků
(TZP) a souborů typů znaleckých posudků (STZP). Označení jednotlivých TZP vychází
jednak ze stávajících oborů znalecké činnosti tak, jak jsou obsaženy v současném číselníku
Ministerstva spravedlnosti [2] a dále z charakteru zadání. Pro zařazení do TZP jsou určující
otázky zadavatele posudku. Vylišena jsou zadání jednoduchá (JE), středně složitá (SS) až
složitá (SL), přičemž pro zadání středně složitá až složitá musí znalci disponovat minimálně
dvěma obory znalecké činnosti. Na základě provedené typologie lze nyní jednotlivým
zadáním znaleckých posudků přiřadit konkrétní TZP a následné příslušný standard pro postup
řešení.
Problematika krajinného rázu náleží zejména do oboru znalecké činnosti Ochrana přírody,
v souvislosti s interdisciplinárními vztahy mezi jednotlivými obory se však může částečně
dotýkat i dalších oborů jako např. Zemědělství, odvětví různá – krajinná ekologie nebo Lesní
hospodářství. Následující tabulka uvádí typy znaleckých posudků relevantních oborů ve
vztahu k FEld, které mohou souviset s problematikou krajinného rázu z pohledu zmiňované
typologie.
Tab. 1 – Soubory typů znaleckých posudků s jednotlivými konkrétními typy, jež se mohou
dotýkat problematiky krajinného rázu (upraveno dle [1] a [3])
Tab. 1 – Files of types of expert opinions with specific types, which may refer to the issue of
landscape character (modified according to [1] a [3])
SOUBOR TYPŮ ZNALECKÝCH
POSUDKŮ (STZP)

TYP ZNALECKÉHO POSUDKU (TZP)

zadání jednoduchá (JE)

1E

zadání středně složitá (SS)

2EB, 2LEB, 2EO

zadání složitá (SL)

3LE, 3LEO, 3EBO, 3LEBO

Legenda:
L
E
B
O

3

Znalecký obor Lesní hospodářství; odvětví Dříví, těžba; Myslivost
Znalecký obor Ochrana přírody
Znalecký obor Bezpečnost práce v lesním hospodářství
Znalecký obor Ekonomika: odvětví: Ceny a odhady; specializace: Oceňování lesních
pozemků, porostů, dřevin a škod na nich

KRAJINNÝ RÁZ V TYPOLOGII ZNALECKÝCH POSUDKŮ

Ve znaleckých posudcích může být zhodnocen krajinný ráz a jeho složky jako významné
krajinné prvky, zvláště chráněná území, kulturní dominanty v krajině a harmonické měřítko a
vztahy v krajině. Z judikátů Nejvyššího správního soudu vyplývá, že otázka, zda realizace
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stavby či stavební úpravy nebo otázka vlivu určité činnosti (např. kácení dřevin) je sto snížit
nebo změnit krajinný ráz je otázkou právní a znalci její řešení nepřísluší.
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, případně jaké konkrétní aspekty staveb jsou určující pro zachování
harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině [4]. Posouzení míry a kvality zásahu
do krajinného rázu je však v kompetenci příslušných správních orgánů či soudů.
3.1

Praktické příklady posudků dle TZP

Na základě anonymizovaných znaleckých posudků byl vytvořen přehled příkladů možných
zadání znaleckých posudků pro jednotlivé TZP, resp. STZP. Tyto příklady znaleckých
problémů vychází jednak ze studia uveřejněných soudních rozhodnutí, jednak z informací
získaných od znalců a znaleckých ústavů s ohledem na znalecký slib.
STZP – JE
1E
 identifikace významných krajinných prvků v daném území
 určení kulturních dominant daného místa/oblasti
STZP – SS
2EB
 vylišení stromových jedinců tvořících přírodních hodnotu daného místa/oblasti +
posouzení jejich stavu z hlediska potenciálního ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a
nemovitostí
2LEB
 rekonstrukce aleje – dendrologické a kvalitativní posouzení, její význam pro krajinný
ráz
2EO
 stromoví jedinci mimo les poškození stavbou: funkce jako významný krajinný prvek +
vyčíslení škody
 pokácení aleje podél cesty jakožto přírodní charakteristiky oblasti + cena ve smyslu
náhrady
STZP – SL
3LE
 posouzení krajinného rázu daného dotčeného území
 návrh variantních řešení trasování biokoridoru s ohledem na jeho funkčnost a
životaschopnost
3LEO
 poškození lesních porostů + jejich role ve spoluutváření krajinného rázu
 výsadba nepůvodních druhů dřevin – hodnocení působení v rámci krajinné scény
3EBO
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 nepovolené vykácení doprovodných dřevin podél vodního toku, existence rizika pro
zdraví a bezpečnost osob, funkce jako součást krajinného rázu + vyčíslení škody
3LEBO
 identifikace a posouzení stavu kulturních a přírodní hodnot krajinného rázu + ocenění
 analýza stavu pohledových os v krajině - porovnání současného stavu se situací před sto
lety
3.2

Podklady pro hodnocení krajinného rázu

Podklady využitelné při hodnocení krajinného rázu lze rozdělit do dvou skupin dle jejich
důležitosti. Stejně jako při práci na jiných znaleckých posudcích je vždy velice významné
místní šetření (terénní průzkum). Jako základní podklady jsou označovány ty, bez kterých se
v hodnocení krajinného rázu nelze obejít, a neměly by být opomenuty. Doplňkové podklady
slouží jako upřesňující materiál pro lepší představu o jednotlivých charakteristikách daného
území. Seznam vychází z doporučení autorů: Míchala a kol. [5], Vorla a kol. [6], Bukáčka a
Matějky [7] a Flekalové [8].
Základní podklady:
- Základní mapa ČR vhodného měřítka 1:50 000 – 1:100 000 (slouží jako přehledná mapa)
- Základní mapa ČR měřítka 1:25 000 (obsah mapy vyjadřuje základní charakteristiky
území)
- Letecké snímky řešeného území
- Přehledová mapa krajinářského hodnocení okresů obsahující účelové krajinné typy a
textová zpráva k těmto mapám
- Geomorfologické členění území, výškopis území, hypsometrická mapa, tvary reliéfu
(není-li přístupný podrobnější materiál, lze použít: Demek a kol. Zeměpisný lexikon.
Praha: Academia, 1987)
- Geologická a pedologická mapa
- Klimatické charakteristiky – jsou-li relevantní pro charakter krajiny
- Mapa potenciální vegetace
- Biogeografické členění ČR
- Stanovištní průzkum (znalost ekologických vlastností)
- Literární a kartografické podklady o historickém vývoji území
- Základní charakteristika aktuální vegetace a využití území
- Základní charakteristika osídlení (urbanizovaná plocha – sídla a jejich bezprostřední
okolí, dopravní síť)
- Základní charakteristika významných projevů vodních prvků (vodní nádrže, jezera,
údolní nivy, zaříznutá údolí, bažiny apod.)
- Územně plánovací dokumentace daného území - schválená i rozpracovaná, včetně
průzkumů a rozborů (archivuje pořizovatel)
- Plány péče o ZCHÚ
- Přírodní parky vyhlášené i navrhované
- Vymezené ÚSES - regionální a nadregionální ÚSES, lokální ÚSES včetně vstupního
ochranářského mapování krajiny a návrhů významných krajinných prvků k registraci
- Památkové zóny krajinné, sídelní a archeologické, a to vyhlášené i navrhované
- Státní archeologický seznam s mapovým znázorněním archeologických nalezišť
- Podklady státní památkové péče o objektech kulturního dědictví místního významu
(oficiálně nechráněných)
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Podklady doplňkové:
-

3.3

Analýza fotopanoramat
Řezy terénem
Diagramy viditelnosti
Mapování krajiny z hlediska ochrany přírody
Regionální monografie
Hodnocení kulturní struktury – typy sídel, národní hranice před 2. sv. válkou, historické
hranice, historické autonomní oblasti, typy lidové architektury, lokalizace sídel a
hodnocení dle velikosti, památná a duchovní místa, unikátní krajinářské kompozice
Historický vývoj území v mapách vojenských mapování a Stabilního katastru
Rekreační využití území – turistické trasy, vyhlídková místa, naučné stezky, cyklotrasy,
rekreační objekty a areály
Socioekonomické aspekty, které souvisí s krajinným rázem a nějak se v jeho výrazu
odráží
Jiné podklady
Specifika technických prostředků řešení

Při řešení znaleckých posudků týkajících se problematiky krajinného rázu lze zaznamenat
zvýšenou frekvenci využití prvku 7.8 (specializované služby – geoinformační systémy GIS)
subsystému 7 „Strukturovaného schéma hlavních subsystémů a posloupnost přenosu
informací v předmětu FEld“. Geoinformační systémy (GIS) obsahují nástroje, které mohou
při vhodné aplikaci doplnit proces hodnocení krajinného rázu a přispět k zefektivnění a
zkvalitnění posuzování prostorových vztahů a vizuálních charakteristik krajiny. V současné
době je běžně používaná analýza viditelnosti. Pomocí speciálních modelů je možné
analyzovat také pohledovou exponovanost, vizuální citlivost krajiny a ochranná pásma
pohledových horizontů [9].

Obr. 1 – Analýza viditelnosti [10]
Fig. 1 – Visibility analysis [10]
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4

ZÁVĚR

V rámci příspěvku jsou znalecké posudky související s krajinným rázem zařazeny do
typologie znaleckých posudků FEld v relevantních oborech znalecké činnosti. Znalcům
přísluší řešení skutkových aspektů krajinného rázu a na základě anonymizovaných znaleckých
posudků byl vytvořen přehled možných příkladů otázek zadavatele posudků dle TZP.
Hodnocení krajinného rázu má svá specifika, proto je důležité věnovat zvýšenou pozornost
opatření potřebných podkladů a využití nástrojů GIS, jakožto vhodných technických
prostředků řešení. Rozbor problematiky krajinného rázu v TZP, resp. STZP umožní jejich
postupnou standardizaci představující prostředek ke zvýšení exaktnosti relevantních
znaleckých posudků.

5
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SOUČASNÝ STAV A TRENDY VÝVOJE POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU
ZEMĚ PRO POTŘEBY FORENZNÍ EKOTECHNIKY: LES A DŘEVINY
STATUS QUO AND DEVELOPMENT TRENDS OF REMOTE SENSING USAGE
FOR FORENSIC EKOTECHNIQUE: FOREST AND TREES
Sabina Introvičová68, Přemysl Janata69
ABSTRAKT:
Tématem tohoto příspěvku je poukázat na možnosti využití bezpilotních letounů (UAV Unmanned Aerial Vehicle) pro potřeby soudních znalců pracujících v oboru FEld. Různá
pracoviště DPZ (Česká geologická služba, ÚHÚL a jiná) získávají aktuální obrazová data
našeho území z družic a současně mohou pracovat i s leteckými snímky a lidarovými daty
získanými ze společného projektu Ministerstva zemědělství, Ministerstva obrany a Českého
zeměměřičského ústavu (ČÚZK) v rámci kterého se provádí pravidelné snímkování
(skenování) České republiky nyní v dvouletých cyklech. Případně mají tato pracoviště DPZ
k dispozici dostatek finančních prostředků na zaplacení subjektu s letovým parkem, který
nafotografuje vyžádané objekty a dodá aktuální obrazová data. Prostředí iniciující zadávání
znaleckých posudků nedisponuje dostatečnými finančními prostředky k zajištění zhotovení
leteckých snímků zkoumaných lokalit či objektů klasickými metodami za použití letounů.
Soudní znalci jsou tudíž odkázáni na ČÚZK, který jediný ze zapojených subjektů do projektu
snímkování ČR je oprávněn poskytovat aktuální data, jsou-li tato k dispozici. Dálkově
ovládané bezpilotní letouny mohou mimo jiné sloužit jako nosiče přístrojů snímající zemský
povrch. Provozní a finanční nároky jsou však mnohonásobně nižší v porovnání s klasickými
letouny. Ústav geoinformačních technologií Mendelovy univerzity v Brně disponuje
multirotorovým bezpilotním letounem, který je přizpůsoben k získávání dat DPZ ve
viditelném a blízkém infračerveném elektromagnetickém spektru.
ABSTRACT:
This paper refers to possibility of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) usage for FEFT experts’
needs. Different Remote Sensing Stations (Czech Geological Survey, Forest Management
Institute and others) obtain Czech territory actual pictorial data from satellites together with
aerial images, LiDaR data from Ministry of Agriculture, Ministry of Defense and Czech
Office for Surveying Mapping and Cadastre (COSMC) joint project that deals with regular
two years scanning of the Czech Republic. Remote Sensing Stations also have resources for
obtaining actual aerial photographs of investigated objects and localities through commercial
subjects operating own airplanes. State organizations initiating expertise do not have
resources for actual scanning of the investigated localities with airplanes. Forensic experts
depend on COSMC products. COSMC is the only one of the organizations dealing with
Czech territory scanning which has authority to sell actual aerial images if are available.
Remote-controlled UAVs can aboard equipment for remote sensing. UAVs service expenses
are many-times lower than aircraft service expenses. Department of Geoinformation
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602 00 Brno, 702 000 530, sabina.introvicova@usi.vutbr.cz
68)
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Technologies at Mendel University Brno has a multirotor UAV available that is equipped to
gain optical and infrared band data.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Forenzní ekotechnika: les a dřeviny (FEld), bezpilotní letouny – (UAV), snímkování území
ČR, pracoviště dálkového průzkumu Země (DPZ)
KEYWORDS:
Forensic Ecotechnique: Forest and Trees (FEFT), Unmanned Aerial Vehicle – (UAV),
scanning of the Czech Republic territory, Remote Sensing stations

1

ÚVOD

Soudní znalci pracující v oboru FEld využívají v současné době data DPZ v případech, kdy
znalecký objekt nebo lokalita v době zadání posudku již neexistuje. Jedná se především o
retrospektivní letecké snímky získané z různých archivů. Vojenský geografický
a hydrometeorologický úřad v Dobrušce disponuje nejrozsáhlejším archivem leteckých
snímků. Poskytovat veřejnosti tyto snímky smí ve stáří 10 let a více. Dále je běžné využití
ortofotomap v pravých barvách, které jsou dostupné na internetových stránkách www.uhul.cz
a www.cuzk.cz , jako podkladu pro zakreslení zkoumaných parcel.
Možnosti získat aktuální letecké snímky zkoumané lokality pro potřeby soudního znalectví
byly doposud omezeny finančními prostředky nutnými na provoz letounů nesoucích
příslušnou aparaturu potřebnou pro letecké snímkování.
Různá specializovaná pracoviště DPZ získávají aktuální obrazová data našeho území z družic
v rámci programu Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) a podle směrnice
Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE), která stanovuje obecná pravidla
pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních
politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Současně mohou pracoviště DPZ využívat
letecké snímky a lidarová data získaná ze společného projektu Ministerstva zemědělství,
Ministerstva obrany a Českého zeměměřičského ústavu (ČÚZK) v rámci kterého se provádí
pravidelné snímkování (skenování) České republiky nyní v dvouletých cyklech. Případně
mají tato pracoviště DPZ k dispozici dostatek finančních prostředků na zaplacení subjektu s
letovým parkem, který nafotografuje vyžádané objekty a dodá aktuální obrazová data.
Například specializované pracoviště DPZ České geologické služby se v současné době
soustředí na aplikaci metod obrazové spektroskopie s využitím optických hyperspektrálních
dat. Jednou z jeho stěžejních výzkumných aktivit je studium vztahu zdravotního stavu
vegetace a geochemického složení půdního substrátu. Využívají se při tom hyperspektrální
data senzoru Hymap. Tento výzkum je v současné době financován jak na národní (GAČR
205/09/1989), tak i mezinárodní úrovni (FP7, EO-MINERS, grant 244242). V blízké
budoucnosti je plánováno rozšíření aktivit tohoto pracoviště DPZ do oblasti hyperspektrálního
termálního snímkování, které doplní poznatky získané při práci s hyperspektrálními daty v
oblasti viditelného, blízkého a středního infračerveného záření (optická data) [3].
Specializované pracoviště DPZ Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) ve Frýdku
Místku přebírá a dále zpracovává letecké měřičské snímky (LMS) a metadata od ČÚZK.
Z těchto dat vytváří CIR ortofotomapy (ortofotomapy v nepravých barvách s blízkým
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infračerveným pásmem NIR), mapuje lesnatost v ČR, detekuje holiny z dat družice Landsat
TM, vytváří modely výšek porostů apod.
Bohužel prozatím nejsou výstupy z těchto pracovišť veřejně přístupné. Soudní znalci jsou
v případě zájmu o aktuální data ze snímkování naší republiky odkázáni na ČÚZK, který
jediný ze zapojených subjektů do projektu periodického snímkování ČR je oprávněn
poskytovat tato data, jsou-li k dispozici. Zdrojem dat DPZ jsou senzory umístěné na družicích
nebo vojenských a civilních letounech, jejichž provoz je velmi nákladný.

2

BEZPILOTNÍ LETOUNY

V posledních letech byl v oblasti bezpilotních letounů nazývaných také jako UAV z
anglického Unmanned Aerial Vehicle zaznamenán významný technologický pokrok, který
přináší do oblasti dálkového průzkumu Země levnější a operativnější variantu maloplošného
sběru dat oproti konvenčním leteckým prostředkům.
Bezpilotní letouny jsou zpravidla vybaveny pokročilými technologiemi jako jsou navigační,
telemetrické a gyrostabilizační systémy, díky kterým dokáží na plochách v řádu desítek
hektarů pořizovat kvalitní letecké snímky s velmi vysokým rozlišením, které mohou být dále
fotogrammetricky zpracovány do podoby ortofotomap, nebo digitálních modelů povrchu.
Nespornou výhodou UAV je díky nízkým provozním nákladům a velké operativnosti mimo
jiné i možnost jejich nasazení několikrát za sebou v relativně krátkém časovém horizontu
(řádově desítky minut), čímž mohou lehce zachytit dynamiku vývoje určitého jevu v čase.
Tato technologie je rovněž ideální pro zachycení okamžitého stavu po přírodních kalamitách
jako jsou např. polomy či povodně, požáry, sesuvy svahů a další.
Ústav geoinformačních technologií Mendelovy univerzity v Brně disponuje multirotorovým
bezpilotním letounem – hexakopterem DJI S800 (viz obrázek č. 1) o nosnosti užitečné zátěže
2,5 kg, který podporuje kolmé starty a je přizpůsoben k získávání dat DPZ ve viditelném a
blízkém infračerveném elektromagnetickém spektru. Získaná data DPZ jsou dále
fotogrammetricky zpracována například do podoby digitálních 3D modelů povrchu a
ortofotografií (viz obrázek č. 2), jejichž interpretací jsou získávány informace o chování a
stavu jednotlivých stromů nebo celých porostů v prostoru a uvedeném rozsahu
elektromanetického spektra. Spektrální chování vegetace může být dále analyzováno
v souvislosti s různými fyziologickými, biotickými a abiotickými vlivy, které ho mohou do
jisté míry ovlivnit. Vzájemné vztahy spektrálního chování vegetace a uvedených vlivů ve
výsledku slouží k odvození jejich výše v lokálním i krajinném měřítku.
Data z výše uvedeného UAV mohou nalézt praktické uplatnění např. při identifikaci různých
zájmových objektů od korun stromů, až po například jednotlivé sazenice na obnovených
plochách po obnovní či nahodilé těžbě dřeva. Další praktické využití těchto dat spočívá v
multitemporálním dálkovém průzkumu jednotlivých stromů nebo celých lesních porostů,
které moho být současně podrobeny pozemnímu šetření. Touto kombinací přístupů, DPZ plně
zachycujícího prostor a pozemních šetření, které vzhledem k obvyklým kontinuálním
záznamům dat nemají problém se zachycením času, vznikají zcela unikátní možnosti
sledování závislostí spektrálního projevu vegetace vůči působení fyziologických procesů a
stresových faktorů v čase.
Ze stresových faktorů působících na lesní porosty případně na jednotlivé stromy jsou to
především biotičtí a abiotičtí škodliví činitelé, které je možné takto nepřímo identifikovat a
kvantifikovat.
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Obr. 1 – Hexakopter DJI S800.
Fig. 1 – Hexacopter DJI S800.

Obr. 2 – Ukázka ortofotosnímku ve viditelném pásmu
Fig. 2 – Sample orthophoto in the visible band.
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3

ZÁVĚR

Podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících i v jeho novelách stále platí § 10 odst.
1 " Znalec je povinen svou činnost vykonávat osobně". [5, 6] Předpokládá se tudíž, že
provede místní šetření ve zkoumané lokalitě. V průběhu šetření si znalec zpravidla zhotoví i
vlastní fotodokumentaci zkoumaného objektu nebo lokality (ze země). V některých případech
se jeví mnohem výhodnější vyfotografovat danou lokalitu ze vzduchu z důvodů lepšího
rozeznání působení biotických či abiotických činitelů a určení případných škod nebo
současného zdravotního stavu zkoumaných objektů.
Podle Klimánka "mezi klasické aplikace precizního lesnictví dnes patří klasifikace barevných
infračervených snímků, na kterých můžeme rozlišit jehličnaté a listnaté dřeviny a jejich
zdravotní stav nebo plochu korun a zakmenění. Pomocí objektové klasifikace a
hyperspektrálních dat lze do určité míry identifikovat také druhy dřevin a pokud tato obrazová
data doplníme o data laserového skenování, je možné zjišťovat některé dendrometrické
parametry, primárně výšku. Pomocí korelačních vztahů můžeme dále dopočítat výčetní
tloušťky a následně zásoby dřevin. Dosahovaná přesnost však závisí na mnoha parametrech a
je nutné aplikace optimalizovat podle způsobu uplatnění získaných informací." [4]
Zde se nabízí možnost spolupráce mezi znalci pracujícími v oboru FEld a Ústavem
geoinformačních technologií Mendelovi univerzity v Brně, který vlastní hexakoptéru s
patřičným vybavením pro snímání zemského povrchu.
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VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PRO VYBRANÉ
ZNALECKÉ OBORY
CREATING OF UNIFIED EDUCATIONAL SYSTEM FOR SELECTED COURT
EXPERT FIELDS
Kateřina Pivoňková70
ABSTRAKT:
Autorka článku v rámci tématu disertační práce představuje základní skutečnosti jednotné
vzdělávací soustavy pro znalecké obory, kterými se zabývá forenzní ekotechnika: les
a dřeviny. Jde o znalecké obory: Ekonomika – ceny a odhady – lesních pozemků, lesních
porostů, dřevin a škod na nich; Lesní hospodářství, odvětví dříví, těžba a myslivost; Ochrana
přírody a Bezpečnost práce v lesním hospodářství. Autorka vychází ze skutečnosti, že
současná právní úprava znalcům již jmenovaným neukládá za povinnost systematické
vzdělávání, přičemž určité dílčí oblasti – např. oceňování nemovitostí, podniků, movitých věcí
apod., jsou řešeny pro zájemce o jmenování znalcem již existujícími specializačními kurzy.
V příspěvku je tedy představen nástin možného řešení zahrnující vlastní model kreditního
systému celoživotního vzdělávání znalců – ve zmíněných relevantních znaleckých oborech –
a to v rámci udržování a zvyšování jejich profesionálních znalostí a dovedností.
ABSTRACT:
The author is introducing basic elements and facts of unified educating system for expert
fields included in the Forensic Eco technology: forest and trees. The fields are: Economy –
prices and estimates – of forest lands, forest undergrowth, trees and damages on them;
Forestry, wood industry, extraction and hunting; Environmental protection and work safety in
forestry. The author is building on the facts that current legal regulations do not require
a duty of further education, while the partial fields of real estate appraisement, enterprise
appraisement and property appraisement etc. are already resolved for the adepts of the court
expert's appointment by special training courses. The text shows the outline of the possible
solution including the proprietary model of lifelong credits based on the system of court
expert's education in fields mentioned above. It is all aimed to increase and maintain their
professional level, skills and knowledge.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Jednotná vzdělávací soustava, celoživotní vzdělávání znalců, profesionální znalosti
a dovednosti, forenzní ekotechnika
KEYWORDS:
Unified educating system, lifelong education of court experts, Professional skills and
knowledge, Forensic Eco technology
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1. ÚVOD
Článek je součástí řešení tématu doktorské disertační práce s názvem „Vytvoření jednotné
vzdělávací soustavy pro vybrané znalecké obory“. Práce má za cíl vytvořit systém jednotné
vzdělávací soustavy pro znalecké obory, kterými se zabývá Forenzní ekotechnika: les
a dřeviny (FEld). Jde o znalecké obory: Ekonomika – ceny a odhady – lesních pozemků,
lesních porostů, dřevin a škod na nich; Lesní hospodářství, odvětví dříví, těžba a myslivost;
Ochrana přírody a Bezpečnost práce v lesním hospodářství. Cílem práce je navržení vlastního
modelu celoživotního vzdělávání znalců, jak před jejich jmenováním do funkce, tak i po celou
dobu výkonu funkce znalce, který používá kreditní dvoustupňový systém.

2. ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI JEDNOTNÉ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY
Jak vyplývá ze zjednodušeného blokového schéma na OBR 1 (PIVOŇKOVÁ, K. 2014),
návrh vzdělávací soustavy zahrnuje jak období před jmenováním znalcem, viz blok 3, resp.
3. 1., tak i v rámci blokového schéma označeného jako blok 5 – dvoustupňový kreditní systém,

Obr. 1 – Zjednodušené blokové schéma jednotné vzdělávací soustavy, pracovní verze leden
2014 (PIVOŇKOVÁ, K., 2014)
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Fig. 1 – The simplified blueprint of the unified educational system, draft version January
2014 (PIVOŇKOVÁ, K., 2014)
po jmenování znalcem v rámci systému periodického celoživotního vzdělávání konkrétních
znalců. Tento dvoustupňový systém pracuje s všeobecným stupněm, který bude shodný pro
všechny obory znalecké činnosti, viz blok 5. 1. a se specializovaným stupněm, jež bude již
pouze pro obory vybrané v rámci FEld, viz blok 5.2.
Nyní budou podrobněji popsány jednotlivé součásti navrhované soustavy v rámci výše
uvedeného zjednodušeného schéma.

3. VŠEOBECNÉ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA JMENOVÁNÍ
ZNALCEM A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ V RÁMCI SPRÁVNÍHO
ŘÍZENÍ (BLOK 3.1.)
Ve správním řízení o jmenování znalců je správní orgán povinen vždy posoudit, zdali 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 buď formou písemného, nebo ústního přezkoušení, případně
písemného a současně i ústního přezkoušení v daném oboru, odvětví, případně specializaci
před poradním sborem znalců předsedy krajského soudu, je-li zřízen, a zajištěním písemných
dokladů.
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, došlo
v průběhu roku 2011 a 2012 ke sjednocení kvalifikačních požadavků v oborech, o nichž je
mezi uchazeči největší zájem (např. oceňování nemovitostí, motorových vozidel, movitých
věcí, podniků, lesních pozemků a porostů, stavebnictví, doprava, lesní hospodářství,
bezpečnost práce, ochrana přírody apod).
Obecně formulovaná podmínka podle § 4 odst. 1 písm. e) je správními orgány v jednotlivých
případech interpretována v souladu se stanovenými specifickými podmínkami. Mezi tyto
podmínky 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.
3.1

Specializační čtyřsemestrální studium pro obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady
se specializací na lesní pozemky, lesní porosty, dřeviny a škody na nich (blok 3.1.1.)

U výše uvedeného znaleckého oboru, odvětví a specializace je v současné době již zavedeno
na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy Univerzity v Brně specializační čtyřsemestrální
studium, jehož absolvování je vyžadováno a je považováno za splnění jedné z kvalifikačních
podmínek pro jmenování znalcem v tomto oboru.
Absolvováním čtyřsemestrálního specializačního studia absolvent získá odbornou způsobilost
k jmenování znalcem včetně praktických dovedností, které jsou pro výkon znalecké činnosti
nezbytné. 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,
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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.
3.2

Obecná problematika soudního znalectví – tzv. „znalecké minimum“ pro obory
Lesní hospodářství, odvětví dříví, těžba a myslivost; Ochrana přírody
a Bezpečnost práce v lesním hospodářství (blok 3.1.2.)

V oborech, v nichž dosud není zavedeno specializační čtyřsemestrální studium a kterými se
zabývá forenzní ekotechnika: les a dřeviny, neměli možnost žadatelé o znaleckou činnost
získat základní znalosti právní úpravy znalecké činnosti ani praktické dovednosti týkající se
vypracování znaleckého posudku. 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 ve výše uvedených znaleckých oborech a odvětvích považují toho,
kdo kromě dokladů o kvalifikaci, praxi, bezúhonnosti apod. absolvoval i specializační
studium zaměřené na znaleckou problematiku, tzv. znalecké minimum, jehož účelem je
osvojení si základních znalostí nezbytných pro výkon funkce znalce, získání potřebných
vědomostí (zejména právních) a praktické schopnosti k výkonu funkce znalce. 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 tohoto kurzu žadatel neprokazuje svoji odbornost v dané
oblasti odpovídající zvolené specializaci, nýbrž znalost a orientaci v právních předpisech
upravujících znaleckou činnost, která je svým obsahem velice specifická. V případě
úspěšného absolvování účastník znaleckého minima obdrží certifikát, který je přílohou jeho
žádosti o jmenování znalcem u příslušného krajského (městského) soudu. Garantem tohoto
specializačního kurzu pro zájemce o znaleckou činnost je v současné době buď Vysoká škola
ekonomická v Praze – Institut oceňování majetku nebo Vysoké učení technické Brno – Ústav
soudního inženýrství.

4. ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI JEDNOTNÉ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY
Zákon o znalcích a tlumočnících platný v České republice v současné době neupravuje
podmínku neustálého vzdělávání se a zvyšování si kvalifikace u znalců zapsaných v seznamu,
nestanovuje formy, rozsah ani způsob pro ověřování odborné způsobilosti již jmenovaných
znalců. Celoživotní vzdělávání není žádným způsobem upraveno, a to i přesto, že odborná
i laická veřejnost si uvědomuje, že odbornost a aktualizace znalostí a vědeckých postupů je
pro výkon znalecké činnosti klíčová.
Podstata celoživotního vzdělávání znalců spočívá v povinnosti znalců účastnit se
v pravidelných intervalech školení a seminářů, které jim zprostředkují nejen aktuální právní
předpisy bezprostředně související s výkonem znalecké činnosti, ale i specializovaných
školení a seminářů zaměřených na jednotlivé znalecké obory v rámci forenzní ekotechniky:
les a dřeviny. Povinná účast na těchto seminářích, které by byly rozděleny do dvou stupňů, by
znalcům byla započítávána ve formě kreditů do tzv. indexu znalce. Při jmenování uchazeče
znalcem tento obdrží v den složení znaleckého slibu od krajského (městského) soudu průkaz
znalce. Za účelem celoživotního vzdělávání by každý znalec obdržel i „index znalce“, do
něhož by mu jednotliví pořadatelé a garanti zaznamenávali nejen absolvování odborného
školení nebo semináře, ale např. i přednáškovou nebo publikační činnost. Každý takovýto
úkon by měl hodnotu předem stanoveného určitého počtu kreditů. Pouze získáním potřebného
počtu kreditů za každý kalendářní rok by znalec splnil podmínku celoživotního vzdělávání
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snadno ověřitelnou správním orgánem, který provádí dohled nad znaleckou činností, a to
např. v rámci provádění pravidelných kontrol znaleckých deníků jednotlivými krajskými
soudy.

4.1

Všeobecný stupeň – základní stupeň kreditního systému (blok 5.1.)

Dosavadní představa autorky spočívá v tom, že tento stupeň by byl relevantní pro všechny
obory znalecké činnosti a zahrnoval by nezbytnou, byť rámcovou, znalost např. trestního
řádu, trestního zákoníku, občanského zákoníku, občanského soudního řádu, správního řádu
nebo obchodního zákoníku. Prostřednictvím pravidelného, jednou za rok se konajícího,
odborného semináře zaměřeného na aktualizaci právních předpisů, by každý znalec získal
potřebné informace o změnách a novelách právních předpisů, s jejichž aplikací se v rámci
výkonu znalecké činnosti může setkat. Po absolvování takového semináře by mu účast byla
zaznamenána do „indexu znalce“ a ohodnocena příslušným počtem kreditů. Informaci
o pořádání tohoto povinného semináře by znalcům zprostředkoval organizátor akce s využitím
elektronické databáze všech znalců, která je zveřejněna na webových stránkách ministerstva
spravedlnosti (www.justice.cz) a která je pravidelně aktualizována.
4.1.1

Justiční akademie, zájmová znalecká sdružení

Jako jedno z možných řešení, jak zpřístupnit tyto nové informace znalcům, se proto jeví svěřit
v tomto směru pravomoc Justiční akademii, která byla zřízena zákonem o soudech a soudcích
č. 6/2002 Sb. a která po organizační i odborné stránce zabezpečuje výchovu a vzdělávání
např. právních čekatelů, 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. Odborným garantem příslušných oblastí vzdělávání (civilní
právo, trestní právo, správní právo, insolvenční právo, apod.) je nejen ředitel Justiční
akademie, ale i členové rady, kteří vedou pracovní skupiny, jejímiž členy jsou také
zaměstnanci justiční akademie. Vzhledem k tomu, že vzdělávací plán se sestavuje na základě
zkušeností z předchozích let, doporučení odborných garantů, 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.).
V rámci všeobecného stupně celoživotního vzdělávání mohou znalcům odborné semináře
zprostředkovat také některá již existující zájmová znalecká sdružení, v nichž členství pro
znalce sice není povinné, ale která již nyní zajišťují odborná školení svých členů
prostřednictvím externích lektorů, zejména z řad soudců.
4.2

Specializovaný stupeň – vyšší stupeň kreditního systému (blok 5.2)

Tento stupeň je již připravován pouze pro vybrané obory znalecké činnosti, jimiž se zabývá
forenzní ekotechnika: les a dřeviny. V současné době, kdy známe obsah informací na základě
současného stavu vědeckého poznání, zpracovává autorka ve smyslu zákonitostí andragogiky
(tedy s přihlédnutím k tomu, že jde o vzdělávání dospělých osob, nikoliv dětí a studentů, tedy
osob, které ke vzdělávání přistupují ve fázi života, kdy již dosáhli určitého vzdělání a osvojili
si určité specifické pracovní návyky a dovednosti) tuto odbornou matérii zvláště z hledisek:
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- četnosti pořádání specializovaných seminářů,
- časové náročnosti,
- charakteru místa konání dle odborných témat: přednášková místnost, laboratoř,
venkovní měření v terénu apod.

Minimálně jednou za kalendářní rok by se každý znalec jmenovaný pro shora uvedené
znalecké obory účastnil odborného semináře v trvání dva dny, přičemž by bylo vhodné
preferovat konání semináře v rámci víkendových dní s ohledem na pracovní povinnosti znalců
mimo rámec povinností znaleckých. Jejich režie bude vyplývat z konkrétní obsahové náplně,
resp. odborných témat, která by měla být přednášena. Takže např. v jedné z verzí by
dopolední sobotní blok zahrnoval úvodní přednášku v přednáškové místnosti, kde se účastníci
seznámí se základními okruhy a tématy, které budou v rámci semináře řešeny. Následoval by
odpolední blok zaměřený na práci v terénu a venkovní měření, případně prohlídka lokality,
jejímž předmětem je znalecké zkoumání. Druhý den v rámci dopoledního bloku by byl
věnován analýzám získaných podkladů z venkovního šetření v laboratoři. V rámci závěrečné
odpolední přednášky by byly shrnuty všechny získané poznatky, vyhodnoceny výsledky
jednotlivých měření a vytvořen prostor pro závěrečnou diskusi účastníků semináře.
Zvyšování odborné úrovně a znalostí jmenovaných znalců spočívá v pravidelném systému
specializovaného celoživotního vzdělávání, které by zahrnovalo všechny znalecké obory,
odvětví a specializace v rámci forenzní ekotechniky. V tomto směru se jeví jako jedna
z dalších možností využití vysokých škol, které jsou dostatečně personálně i materiálně
odborně vybaveny a které jsou schopny – na základě požadavků vzdělávací soustavy –
konkretizovat aktuální problémy v rámci FEld. Absolvováním odborného semináře by znalci
byla účast zaznamenána do „ indexu znalce“ a ohodnocena příslušným počtem kreditů.
Informaci o pořádání tohoto odborného semináře by znalcům zprostředkoval organizátor akce
s využitím elektronické databáze všech znalců, která je zveřejněna na webových stránkách
ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) a která je pravidelně aktualizována.
Zvláště v rámci tohoto specializovaného stupně by se mohly zapojit příslušné „stavovské“
odborné organizace, kdy např. akce pořádané Českou unií soudních znalců v lesním
hospodářství jsou již několik let vnímány jako součást celoživotního vzdělávání znalců nejen
znalci samotnými, ale např. i krajskými soudy. Samozřejmě pro další znalecké obory existují
obdobná znalecká uskupení, jako např. Komora soudních znalců ČR, Asociace znalců
a odhadců, evropská vzdělávací instituce ERA, Exekutorská komora, aj. Absolvování
takovéto akce by bylo ohodnoceno určitým počtem kreditů a vyznačeno do „indexu znalce“
v rámci povinného celoživotního vzdělávání znalců. Informaci o pořádání takové akce by
znalcům zprostředkoval její organizátor s využitím elektronické databáze všech znalců, která
je zveřejněna na webových stránkách ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) a která je
pravidelně aktualizována.

5

ZÁVĚR

Povinnost celoživotního vzdělávání znalců a její konkrétní podoba založená na jednotném
systematickém a přehledném kreditním systému by přispěla nejen k celkovému zvyšování
odborné úrovně znalců, ale také ke snižování 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.
Samozřejmě, že právní zakotvení povinného celoživotního vzdělávání by vedlo obecně ke
zkvalitnění znalecké činnosti a posílení důvěry odborné i laické veřejnosti v profesi znalce.
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KONCEPTY ŘÍZENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ RIZIK A MÍRY JEJICH KRITIČNOSTI S
OHLEDEM NA CÍLE SUBJEKTU
CONCEPTS OF MANAGEMENT AND TRADE-OFF WITH RISKS AND THEIR
CRITICALITY RATES WITH REGARD TO SUBJECT TARGETS
Dana Procházková71
ABSTRAKT:
Článek předkládá výsledky posouzení pěti konceptů práce s riziky, které jsou používány
v manažerských a inženýrských disciplínách, podle jejich schopnosti zajistit bezpečnou
komunitu. Výsledky multikriteriálního hodnocení potvrdily, že recentní koncepty, které mají
vysoké nároky na finance, znalosti, technické a materiální zázemí i manažerské schopnosti
správy entit, zajišťují nejlépe bezpečnou komunitu.
ABSTRACT:
The paper passes judgement of five concepts of work with risks that are used in managerial
and engineering disciplines, according to their capability to ensure the safe community. The
results of multi criteria assessment confirmed that recent concepts having the high demands
on finance, knowledge, technology and material and also of managerial capabilities of
entities governance ensure the safe community by the best way.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Riziko, řízení, vypořádání, aktiva, zabezpečený subjekt, bezpečný subjekt
KEYWORDS:
Risk, management, trade-off, assets, secured subject, safe subject

1

ÚVOD

Současným cílem lidí je žít v bezpečném prostoru. OSN [1] formulovala předmětný cíl lidské
společnosti jako tvorbu bezpečného lidského systému a EU [2] ho formulovala jako tvorbu
bezpečné komunity. Cílem obou jasně definovaných konceptů je zajistit pro lidi existenci,
bezpečí a potenciál pro rozvoj. Pojmy používané v konceptech jsou uvedeny v příloze; jsou
postavené na systémovém chápání světa a na respektování příčin a následků, jsou vzájemně
provázané a v několika případech odlišné od české legislativy.
Základní nástroje lidské společnosti pro dosažení uvedených cílů jsou řízení lidské
společnosti a správné uplatňování znalostí a zkušeností při vyjednávání s riziky tak, že se
respektuje veřejný zájem. V daném ohledu hrají velkou roli manažerské a inženýrské
disciplíny, jejichž cílem je zajistit lidskou existenci, bezpečí a potenciál pro rozvoj. Současné
poznání ukazuje, že jde o péči o veřejná aktiva (statky, zájmy): lidské životy, zdraví a
bezpečí; majetek a veřejné blaho; životní prostředí; kritické technologie a infrastruktury [3].
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Nástroj, který je zaměřen na předmětné cíle, je integrální (komplexní) bezpečnost [3]
aplikovaná správným způsobem na lidský systém. Na základě poznání k dosažení uvedených
cílů je třeba řešit problémy na několika úrovních: technické, funkční (organizační, operativní),
taktické, strategické a politické [4], a to způsobem, který zajistí, že řešení na všech úrovních
budou propojená. Robustnost a kapacita řešení na technické úrovni jsou aspekty, které v
kritických podmínkách zaručí bezpečné objekty, které jsou důležité pro zajištění ochrany a
přežití obyvatel [5].

2

PRÁCE S RIZIKY

Základem lidského úsilí při vytváření bezpečného prostoru je zvládnout (zkrotit) rizika.
Pojem "riziko" má původ v středověku a naše dnešní znalosti o vyjednávání s riziky jsou
systematicky shromažďovány od třicátých let minulého století. Získané znalosti a zkušenosti
jsou postupně aplikovány v řízení rizik a jím určená opatření a činnosti jsou zaváděny
postupně do praxe inženýrskými obory [5]. V současné práci s rizikem, je riziko chápáno jako
potenciál, že při jistém jevu, dané akci nebo činnosti (včetně volby nedělat nic) dojde ke ztrátě
(nežádoucímu výsledku).
Podle současných standardů a norem riziko vyjadřuje pravděpodobnou velikost
nežádoucích a nepřijatelných dopadů (ztrát, škod a újmy) pohrom o velikosti rovné
normativnímu ohrožení na aktiva systému nebo podsystémů v daném časovém intervalu
(obvykle 1 rok) a v daném místě, což znamená, že riziko je vždy místně specifické [4].
Typické vlastnosti rizika jsou náhodnost a neurčitost (znalostní nejistota). Pokud chceme řídit
riziko, musíme ho identifikovat, analyzovat, vyhodnotit, a poté rozhodnout, co můžeme
udělat, abychom riziko snížili, což závisí na našich možnostech, tj. na našich znalostech,
disponibilním personálu, disponibilních technických prostředcích a disponibilních finančních
zdrojích. K danému účelu požíváme mnoho různých metod, nástrojů a technik, i principy
správné praxe (dobré inženýrské praxe). Základní aspekty jsou zahrnuty v definicích
základních pojmů, které jsou uvedeny v příloze.
Práce s rizikem je vyjádřena modelem uvedeným na obrázku 1 [6]. Zpětné vazby uvedené
v předmětném obrázku jsou používány tehdy, když úroveň rizika nemá požadovanou úroveň
[6]. Pro zajištění bezpečí lidí a bezpečného lidského systému (tj. území, organizace, podnik)
musíme každý objekt chápat jako systém a řídit integrální riziko, které zahrnuje i lidský
faktor, tj. je třeba najít způsob řízení průřezových rizik a soustředit pozornost na vyšetřování
vnitřních závislostí a kritických míst s potenciálem spustit kaskádovité selhání systému,
domino efekt, podivné chování atd., a na základě příslušných místních znalostí připravit
opatření a činnosti, která zajišťují kontinuitu omezeného provozu infrastruktury a přežití lidí.
V dnešní praxi se používá pět konceptů řízení rizik a inženýrského vypořádání rizik, tj.:
klasické řízení a inženýrství rizika; klasické řízení a inženýrství rizika zahrnující lidský
faktor; řízení a inženýrství zaměřené na bezpečí systému (zabezpečovací řízení a inženýrství),
tj. na zabezpečení systému; řízení a inženýrství zaměřené na bezpečnost, tj. takové ovládání a
vypořádání rizika, které zajistí jak zabezpečený systém, tak jeho bezpečné okolí; a řízení a
inženýrství zaměřené na bezpečnost systému systémů (SoS) [4,5], obrázek 2; detailní popis
konceptů je v tabulce 1. Je zřejmé, že čím pokročilejší koncept používáme, tím vyšší jsou
nároky na znalosti, nástroje, čas, finance, kvalifikaci personálu atd. Pro každý koncept řízení a
inženýrství byla vyvinuta určitá sada standardů a norem pro jeho využívání v praxi [5].
Srovnání konceptů na obrázku 2 a v tabulce 1 ukazuje, že vyšší koncepty zajišťují ochranu
proti selhání způsobeným vnitřními závislostmi v lidském či jiném systému nebo v jeho
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částech, tj. zajišťují ochranu i proti lidským chybám (úmyslným nebo neúmyslným) v řízení
[6, 7] a princip předběžné opatrnosti.

Základní procesní model práce s riziky
4

3
2
1

Identifikace

analýza

hodnocení posouzeni řízení

vypořádání
monitoring

kritéria

cíle

Kritéria: riziko je přijatelné, podmíněně přijatelné, nepřijatelné
Cíle: snížit riziko na určitou úroveň, zajistit bezpečí systému, zajistit bezpečí systému i
bezpečí okolí

Zpětné vazby: 1, 2, 3 a 4 se uplatňují, když riziko je nepřijatelné

Obr. 1 - Procesní model práce s riziky; čísla 1, 2, 3 a 4 označují zpětné vazby
Fig. 1 – Process model of work with risks; numbers 1, 2, 3 and 4 denote feedbacks
4. CÍL: bezpečný systém

1. CÍL: snížení rizik

 otevřený systém
 zdroje rizik jsou jevy všeho
druhu vně i uvnitř systému
a lidský faktor
 uplatňuje se princip předběžné
opatrnosti

 uzavřený systém
 zdroje rizik jsou technické
jevy uvnitř systému

2. CÍL: snížení rizik
 uzavřený systém
 zdroje rizik jsou technické
jevy uvnitř systému a lidský
faktor

5. CÍL: bezpečný systém
systémů
 otevřený systém systémů
 zdroje rizik jsou jevy všeho
druhu vně i uvnitř systému
systémů, vnitřní závislosti
a lidský faktor
 uplatňuje se princip předběžné
opatrnosti
 požaduje se koexistence
systémů

3. CÍL: zabezpečený systém
 otevřený systém
 zdroje rizik jsou jevy všeho druhu
vně i uvnitř systému a lidský
faktor
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Obr. 2 - Koncepty řízení a inženýrského vypořádání rizik a jejich cíle, uspořádané
chronologicky dle zavedení do inženýrské praxe
Fig. 2 – Concepts of management and engineering trade-off with risks and their targets,
arranged chronologically according to introduction into practice
Tab. 1- Koncepty řízení a inženýrského vypořádání rizik, jejich charakteristiky a popisy
jejich výstupů
Tab. 1 - Concepts of management and engineering trade-off with risks, their characteristics
and descriptions of their outputs
Koncept
řízení a
inženýrského
vypořádání
rizik
Klasický koncept

Charakteristika konceptu

Popis výstupů aplikace konceptu

Objekt chápaný jako systém (podnik,
území, organizační jednotka) je
uzavřený systém. Zdroje rizik jsou
technologické jevy (pohromy, nehody,
havárie) uvnitř objektu.
Vznik v 30. letech minulého století.

Klasický koncept
zvažující lidský
faktor

Objekt chápaný jako systém (podnik,
území, organizační jednotka) je
uzavřený systém. Zdroje rizik jsou
technologické jevy (pohromy, nehody,
havárie) uvnitř objektu a lidský faktor.
Vznik na konci 70. let minulého století.

Cílem je snížení technologických rizik v
systému na určitou úroveň. Inženýrská praxe
má postupy dané standardy a normami.
Riziko se stanovuje až po návrhu systému, a
proto není možné snížit rizika spojená s
nevhodným řešením pro dané místo a systém.
Snížení rizik spojených s nevhodným řešením
pro dané místo a systém lze provést pouze
organizačními opatřeními, jejichž účinnost je
nižší než účinnost technických opatření [3].
Cílem je snížení technologických rizik a rizik
spojených s lidským faktorem v systému na
určitou úroveň. Inženýrská praxe má postupy
dané standardy a normami, které zvažují i
lidský faktor.
Riziko se stanovuje až po návrhu systému, a
proto není možné snížit rizika spojená s
nevhodným řešením pro dané místo a systém.
Snížení rizik spojených s nevhodným řešením
pro dané místo a systém lze provést pouze
organizačními opatřeními, jejichž účinnost je
nižší než účinnost technických opatření [3].
Cílem je snížení rizik, která představují
pohromy všeho druhu, tj. jevy uvnitř i vně
objektu a lidský faktor, který se projevuje při
konkrétních činnostech i rozhodování, na
určitou úroveň. Inženýrská praxe má postupy
dané standardy a normami, které zvažují i
lidský faktor.
Dopady objektu na okolí nejsou zvažovány,
tj. nejsou prováděna specifická technická
opatření v projektu a provozu.
Nepřijatelné dopady na okolí lze pouze
zmírnit zvláštními nouzovými plány (např.
havarijními a povodňovými plány) [3], tj.
organizačními opatřeními a činnostmi, když
je stát vynutí legislativou a kontrolní činností.
Cílem je zajistit bezpečí systému i bezpečí
okolí systému při normálních, abnormálních a

Koncept zajišťující Objekt chápaný jako systém (podnik,
zabezpečený systém území, organizační jednotka) je
otevřený systém. Zdroje rizik jsou
pohromy, tj. jevy uvnitř i vně objektu a
lidský faktor. Do zdrojů rizik patří i
špatná rozhodnutí při řízení nebo
vypořádání rizik; tj. příčiny tzv.
organizačních havárií [4].
Vznik v první polovině 80. let minulého
století.

Koncept zajišťující
bezpečný systém

Objekt chápaný jako systém (podnik,
území, organizační jednotka) je
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Koncept zajišťující
bezpečný systém
systémů

otevřený systém. Zdroje rizik jsou
pohromy, tj. jevy uvnitř i vně objektu,
vnitřní závislosti a lidský faktor. Do
zdrojů rizik patří i špatná rozhodnutí při
řízení nebo vypořádání rizik; tj. příčiny
tzv. organizačních havárií a u objektů
zvláštní důležitosti (např. jaderné
elektrárny, jaderný průmysl) se
vyžaduje aplikace principu předběžné
opatrnosti [4].
Vznik v druhé polovině 80. let minulého
století.
Pokročilé inženýrství zaměřené na
bezpečnost používá při stanovení rizika
následující principy:
 riziko se v daném objektu stanovuje
během celého životního cyklu, tj.
při umísťování, navrhování,
projektování, výstavbě, provozu,
odstavení a vyřazení z provozu a
nakonec též při uvedení území do
původního stavu,
 stanovení rizika se zaměřuje též na
požadavky uživatelů a na úroveň
poskytovaných služeb,
 riziko se stanovuje podle kritičnosti
dopadů na procesy, poskytované
služby a na aktiva, která jsou
určena veřejným zájmem,
 nepřijatelná rizika se zmírňují
nástroji pro řízení rizik a pro
inženýrské vypořádání rizik, tj.
technickými a organizačními
návrhy, standardizací pracovních
postupů nebo automatizovanou
kontrolou [5].
Pro přípravu správných podkladů je
nutné propojit analytické metody
s expertními hodnoceními, kterými
odstraníme neurčitosti (znalostní
nejistoty) v datech.
Objekt chápaný jako systém systémů
(podnik, území, organizační jednotka) je
otevřený systém systémů. Zdroji rizik
jsou pohromy, tj.: jevy uvnitř i vně
objektu, vnitřní závislosti v systému i
napříč systémů a selhání člověka, která
se projevují při konkrétních činnostech i
rozhodování (tj. příčiny tzv.
organizačních havárií).
U objektů zvláštní důležitosti (např.
jaderné elektrárny, jaderný průmysl) se
vyžaduje aplikace principu předběžné
opatrnosti [4].
Pro bezpečnost systému systémů je
nutné zajistit koexistenci jednotlivých
systémů.
Vznik na počátku třetího tisíciletí.
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kritických podmínkách systému.
Uplatněním principu předběžné opatrnosti se
vyjednává i s málo častými riziky, která
mohou mít vysoce nepřijatelné dopady na
sledovaná aktiva. Právně je uplatnění
předmětného principu vyžadované u
specifických jaderných a chemických objektů.
U složitých (komplexních) je výsledkem je
optimální řešení pro vyjednávání s riziky od
pohrom všeho druhu, tj. jevů uvnitř i vně
objektu, vnitřních závislostí a od lidského
faktoru, který se projevuje při konkrétních
činnostech i rozhodování.
Inženýrská praxe má postupy dané standardy
a normami, které zvažují vnitřní závislosti i
lidský faktor (např. PSA).
Kromě technických opatření spojených s
respektováním principu předběžné opatrnosti
jsou: sestavovány plány kontinuity obsahují
specifická řešení technických problémů pro
překonání kritických podmínek v systému; a
krizové plány pro ochranu okolí systému,
když systém nezvládne své kritické podmínky
a vyvolá nepřijatelné dopady na veřejná
aktiva v okolí.
Řízení a inženýrské vypořádání rizik má
znaky:
 při umísťování, navrhování, projektování
a výstavbě objektů se aplikují opatření a
činnosti vedoucí k minimalizaci rizik,
 do provozu objektu je začleněn systém
včasného varování a postupy pro zajištění
přijatelné úrovně rizika,
 provoz objektu má postupy pro zvládnutí
abnormálních, nouzových a kritických
podmínek a pro vyřazení z provozu [3].

Cílem je zajistit: bezpečí obou, tj. systému
systémů včetně jeho aktiv a okolí systému
systémů; a koexistenci jednotlivých systémů
tvořících systém systémů.
Soubor standardů a norem je stále diskutován
a připravován.
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3

MATERIÁLY A METODY PRO POSUZOVÁNÍ KRITIČNOSTI
SLEDOVANÝCH KONCEPTŮ

Koncepty řízení rizik i inženýrských způsobů vypořádání rizik, používané v praxi jsou
zmíněny výše - obrázek 2; tabulka 1. Uvedená fakta použijeme při hodnocení, jehož cílem je
zjistit koncept, který nejlépe zajišťuje bezpečnou komunitu, tj. její existenci a rozvoj, a tím
nejlepší prostor pro lidi. Použijeme též data o lidské komunitě, tj. o lidském systému jako
celku, který je spjatý s určitým územím; jde o systém systémů, který je protkán vazbami a
spřaženími probíhajícími uvnitř i napříč dílčích systémů; základní dílčí systémy:
environmentální, sociální a technologický mají protichůdné cíle, tj. dochází ke konfliktům,
které je třeba řešit tak, aby byla zajištěna koexistence zmíněných systémů, protože člověk
potřebuje pro život všechny uvedené systémy.
V souladu s poznáním [1-3,5,6] je komunita pro lidí bezpečná tehdy, když je zabezpečená a
neohrožuje své okolí. Zabezpečená komunita má kvalitní řízení, které zajišťuje: kvalitní
ochranu lidí před pohromami všeho druhu; kvalitní ochranu životního prostředí; kvalitní
nakládání s financemi; a kvalitní technické a materiální zázemí. Poznání i zkušenosti ukazují,
že ochrana lidí a ochrana životního prostředí jsou např. konfliktní na úseku využívání
neobnovitelných zdrojů; tvorba materiálního a technického zázemí poškozuje nadměrnými
zásahy životní prostředí atd.
Protože cíle jednotlivých faktorů, které používáme při hodnocení, jsou i konfliktní, je použit
multikritertiální rozhodovací proces založený na axiomatické teorii kardinálního užitku MUT
(Multiatribute Utility Theory) [4,6,8]. Zmíněná teorie vychází se z filozofického předpokladu,
že souhrnná kvalita lidského systému je určena podstatnými (kardinálními) vlastnostmi
jednotlivých aktiv lidského systému, jejichž kvalitu lze posoudit dostupnými analyticko
diagnostickými ukazateli. Soubor dílčích ukazatelů vytváří katalog ukazatelů kritérií (znaků),
u kterých se hodnoty stanoví exaktně analyticky s využitím vědeckých základů prognostiky,
nebo expertním odhadem. Různorodost vlastností však běžně znemožňuje převedení na
společné hodnotové měřítko, což naopak umožňuje formalizovaný pracovní postup, zaměřený
na hodnocení kritičnosti.
Kritičnost komunity a jejich aktiv závisí na zranitelnosti, pružné odolnosti a na důležitosti pro
existenci, bezpečí a rozvoj lidského systému a jeho aktiv. Platí pro ni tvrzení „čím vyšší, tím
horší“. Je daná úrovní integrálního rizika, přičemž velkou roli hrají průřezová rizika [5].
Pro hodnocení kritičnosti používáme kritéria, která jsou zaměřená na všechna aktiva
komunity, která jsou důležitá pro existenci a provoz komunity (lidé, životní prostředí, finance,
materiálně technické zázemí, vnější působení komunity) a hodnotíme schopnost konceptů
zajistit bezpečnou komunitu (tj. kvalitní ochranu lidí komunity před pohromami všeho druhu;
kvalitní ochranu životního prostředí komunity; kvalitní nakládání s financemi komunity;
kvalitní technické a materiální zázemí komunity; kvalitní zvládání podmínek v komunitě, což
zajišťuje, že komunita neohrožuje své okolí). Na základě znalostí a zkušeností z podobných
hodnocení [3,4,6] jsme pro hodnocení kritičnosti navrhli následující kritéria:
1 - schopnost konceptu zajistit kvalitní ochranu lidí komunity před pohromami všeho druhu
(stanovených přístupem „All Hazard Approach [9] i zvážením dalších pohrom
způsobenými vnitřními závislostmi v systému systémů [3]),
2 - schopnost konceptu zajistit kvalitní ochranu životního prostředí komunity,
3 - schopnost konceptu zajistit kvalitní nakládání s financemi komunity,
4 - schopnost konceptu zajistit kvalitní technické a materiální zázemí komunity,
5 – schopnost konceptu zajistit, že komunita neohrozí při svých kritických podmínkách své
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okolí.
Pro získání konkrétních údajů bylo použito pět expertů, vybraných podle kritérií používaných
v EU [4]; každý expert znal důkladně jednu sledovanou oblast, ostatní oblasti znal dobře a byl
ochoten na základě odborné diskuse o konceptech (viz tabulka 1) ke konsensu. Odborníci
hodnotili každý sledovaný koncept podle svých znalostí a zkušeností, dle následující stupnice,
která je analogická ke stupnici, kterou pro hodnocení rizik používají ČSN normy [6], ISO
31 000 a další standardy:
0 bodu - koncept má zanedbatelné nedostatky ve sledované oblasti (nižší než 5 %), tj. má
zanedbatelnou kritičnost,
1 bod - koncept má nízké nedostatky ve sledované oblasti (5-25 %), tj. má nízkou kritičnost,
2 body - koncept má střední nedostatky ve sledované oblasti (25-45 %), tj. má střední
kritičnost,
3 body - koncept má vysoké nedostatky ve sledované oblasti (45-70 %), tj. má vysokou
kritičnost,
4 body - koncept má velmi vysoké nedostatky ve sledované oblasti (70-95 %), tj. má velmi
vysokou kritičnost,
5 bodů - koncept má extrémně vysoké nedostatky ve sledované oblasti (vyšší než 95 %), tj.
má extrémně vysokou kritičnost.
Výsledná hodnota pro každé kritérium je určena jako medián z údajů získaných od expertů.
Výsledná míra kritičnosti za předpokladu, že všechna kritéria mají stejnou váhu, může nabýt
hodnot 0 až 25; prahové hodnoty pro míru kritičnosti odpovídající použité stupnici jsou
uvedené v tabulce 2.
Tab. - Rozsah hodnot pro určení míry kritičnosti konceptů používaných pro řízení rizik a
pro inženýrské způsoby vypořádání rizik
Tab. 2 – Extent of values of criticality rate of concepts use for risk management and for
engineering ways of trade-off with risks

4

Míra kritičnosti koncepce

Hodnoty v %

Počet bodů pro všechna kritéria

Extrémně vysoká – 5
Velmi vysoká – 4
Vysoká – 3
Střední – 2
Nízká – 1
Zanedbatelná - 0

Více než 95 %
70 - 95 %
45 - 70 %
25 – 45 %
5 – 25 %
Méně než 5 %

Více než 23.75
17.5 – 23.75
11.25 – 17.5
6.25 – 11.25
1.25 – 6.25
Méně než 1.25

VÝSLEDKY HODNOCENÍ

Výsledky multikriteriálního hodnocení, které je zacílené na posouzení, jak sledované
koncepty přispívají k zajištění bezpečné komunity podle kritérií uvedených výše, jsou
uvedené v tabulce 3. Výsledná míra kritičnosti zohledňující všechna hlediska je určena
numericky dle procent uvedených v tabulce 2.
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Tab. 3 - Výsledky kritičnosti konceptů řízení a vypořádání rizik určené dle odlišných
hledisek nutných při řízení komunity - 1 - schopnost konceptu zajistit kvalitní ochranu lidí
komunity před pohromami všeho druhu; 2 - schopnost konceptu zajistit kvalitní ochranu
životního prostředí komunity; 3 - schopnost konceptu zajistit kvalitní nakládání s financemi
komunity; 4 - schopnost konceptu zajistit kvalitní technické a materiální zázemí komunity;
5 – schopnost konceptu zajistit, že komunita neohrozí při svých kritických podmínkách své
okolí
Tab. 3 – Results of criticalities of concepts of risk management and trade-off with risks
determined according to different viewpoints necessary for community management – 1 capability of concept to ensure protection of community humans from disasters of all kinds;
2 - capability of concept to ensure quality protection of community environment; 3 capability of concept to ensure quality community finance handling; 4 capability of
concept to ensure quality technological and material community support; 5 - capability of
concept to ensure that community does not threaten at its critical conditions its vicinity
Kritérium

Klasický
koncept
řízení a
inženýrskéh
o
vypořádání
rizik

1
5
2
5
3
5
4
3
5
5
Všechna hlediska
Součet
23 (92%)
Kritičnost 4

Klasický
koncept řízení a
inženýrského
vypořádání
rizik zvažující
lidský faktor

Koncept řízení
a inženýrského
vypořádání
rizik zajišťující
zabezpečený
systém

Koncept řízení a
inženýrského
vypořádání rizik
zajišťující
bezpečný systém

Koncept řízení a
inženýrského
vypořádání rizik
zajišťující
bezpečný systém
systémů

4
5
5
3
5

3
4
4
2
5

2
3
3
2
3

1
2
2
2
2

22 (88%)
4

18 (72%)
4

13 (52%)
3

9 (36%)
2

Z tabulky 3 vyplývá, že míra kritičnosti řízení při použití:


nejstarších tří konceptů, tj. u klasického konceptu řízení a inženýrského vypořádání
rizik, u konceptu řízení a inženýrského vypořádání rizik zvažujícího lidský faktor a u
konceptu řízení a inženýrského vypořádání rizik zaměřeného na zabezpečený systém,
je velmi vysoká,



konceptu řízení a inženýrského vypořádání rizik zaměřeného na bezpečný systém je
vysoká,



konceptu řízení a inženýrského vypořádání rizik zaměřeného na bezpečný systém
systémů je střední.

To znamená, že na základě našich současných znalostí a zkušeností je koncept řízení a
inženýrského vypořádání rizik zaměřený na bezpečný systém systémů nejefektivnější koncept
práce s riziky s ohledem na bezpečnou komunitu a cíle lidí, uvedené výše.
Jelikož bezpečnost je komplementární veličinou ke kritičnosti, platí v našem případě, že
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míra bezpečnosti = 5 – míra kritičnosti.
Pro míru bezpečnosti pak z tabulky 3 dostaneme údaje: 1; 1; 1; 2; 3 a tvrzení „čím vyšší, tím
lepší“. Vyhodnotíme-li tyto údaje inženýrským způsobem, tj. podle teorie mezních odhadů [6,
10], tak dostaneme pro míru bezpečnosti, která zvažuje všechna sledovaná hlediska medián μ
= 1 a standardní odchylku  = 0.45. Mezní odhady pak jsou μ +  = 1.45; μ + 2 =1.9; μ
+3 = 2.35. Z uvedených hodnot vyplývá, že hodnota optima se pohybuje mezi aplikací
konceptu řízení a inženýrského vypořádání rizik zajišťující bezpečný systém a konceptu řízení
a inženýrského vypořádání rizik zajišťující bezpečný systém systémů; v případě, že zvážíme,
že lidé budují svět pro sebe a dáme vyšší váhu ochraně obyvatelstva, tak jasně vyhrává
koncept řízení a inženýrského vypořádání rizik zajišťující bezpečný systém systémů. Proto
kvůli existenci, bezpečí a rozvoji lidí je nutné v praxi stále více prosazovat posledně zmíněný
koncept.

5

ZÁVĚR

Jestliže při hodnocení konceptů pro práci s riziky zvážíme u každé komunity více hledisek, a
to: ochrana obyvatelstva, ochrana životního prostředí, hospodárné nakládání s financemi,
potřebu kvalitního technického a materiálního zázemí a potřebu správného řízení, se stejnou
váhou a vyhodnotíme-li je pomocí teorie mezních odhadů, tak hodnota optima se pohybuje
mezi aplikací konceptu řízení a inženýrského vypořádání rizik zajišťující bezpečný systém a
konceptu řízení a inženýrského vypořádání rizik zajišťující bezpečný systém systémů.
V případě, jestliže zvážíme, že lidé budují svět pro sebe a dáme vyšší váhu ochraně
obyvatelstva, tak jasně vyhrává koncept řízení a inženýrského vypořádání rizik zajišťující
bezpečný systém systémů. Proto kvůli existenci, bezpečí a rozvoji lidí je nutné v praxi stále
více prosazovat posledně zmíněný koncept.

6
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Příloha – Definice základních pojmů
1. Bezpečí (security) je stav lidského systému, při kterém výskyt škody nebo ztráty na
aktivech lidského systému (chráněných veřejných zájmech) má přijatelnou
pravděpodobnost (tj. je téměř jisté, že škody a ztráty nevzniknou). To znamená, že je
zajištěna určitá stabilita lidského systému v čase a prostoru, tj. udržitelný rozvoj, což
znamená, že systém je zabezpečen, tj. je dobře chráněn proti vnitřním a vnějším
pohromám všeho druhu.
2. Bezpečnost (safety) je soubor antropogenních opatření a činnosti k zajištění zachování
existence, bezpečí a rozvoje lidského systému a jeho aktiv. Jeho měřítkem je účinnost
vhodných opatření a činností pro zajištění existence, bezpečí a rozvoje aktiv lidského
systému.
3. Zabezpečený systém (secured system) je systém, který je ochráněn vůči všem pohromám,
jejichž zdroje jsou uvnitř i vně systému, a to včetně lidského faktoru.
4. Bezpečný systém (safe system) je systém, který je ochráněn vůči všem pohromám, jejichž
zdroje jsou uvnitř i vně systému a neohrožuje své okolí při svých normálních,
abnormálních a kritických podmínkách.
5. Zabezpečení systému (system security) znamená, že žádná pohroma se zdrojem uvnitř a
vně systému neohrožuje systém a jeho aktiva. Od 80. let minulého století se v české praxi
v daném případě mluví o tzv. systémové bezpečnosti.
6. Bezpečnost systému (system safety) znamená, že systém, jeho aktiva a okolí systému
nejsou ohroženy žádnou pohromou, tj. ani problémy uvnitř samotného systému při
normálních, abnormálních a kritických podmínkách; je zajištěno bezpečí systému i
bezpečí okolí systému.
7. Zabezpečený lidský systém (secured / secure human system) představuje území s lidskou
společností, které je dobře chráněno proti vnitřním a vnějším pohromám.
8. Bezpečný lidský systém (safe human system) je reprezentován územím s lidskou
společností, jehož aktiva (veřejné statky jsou: lidské životy, zdraví a bezpečí, majetek,
veřejné blaho, životní prostředí, infrastruktury a technologie) mají zajištěnu existenci, jsou
v bezpečí a mohou se rozvíjet. To znamená, že předmětný systém je chráněn proti
vnitřním a vnějším pohromám všeho druhu, a samotný systém neohrožuje okolí při svých
normálních, abnormálních a kritických podmínkách, protože dobrá symbióza každého
systému s jeho okolím je nezbytná pro existenci systému. Podobně: bezpečná organizace
je organizace, jejíž chráněná aktiva jsou v bezpečí a mohou se rozvíjet, a organizace
neohrožuje své okolí při svých normálních, abnormálních a kritických podmínkách;
bezpečný podnik je podnik, jehož chráněná aktiva jsou v bezpečí a mohou se rozvíjet, a
podnik neohrožuje své okolí při svých normálních, abnormálních a kritických
podmínkách; a bezpečné zařízeni je zařízení, jehož chráněná aktiva jsou v bezpečí a
mohou se rozvíjet, a zařízení neohrožuje své okolí při svých normálních, abnormálních a
kritických podmínkách.
9. Řízení bezpečnosti lidského systému (human system safety management) je antropogenní
řízení lidského systému v dynamicky proměnném světě, které je zaměřeno na bezpečnost
lidského systému, jejímž výsledkem je zachování existence, bezpečí a rozvoje všech
veřejných aktiv.
10. Inženýrství (engineering) je soubor disciplín, které realizují úkoly, jež jsou stanovené
v procesu řízení, do praxe. Jak bylo uvedeno výše, riziko je v inženýrské praxi vyjádřeno
jako pravděpodobná výše ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech, které jsou způsobeny
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pohromou s určitou velikostí (normativní ohrožení) a které jsou rozpočteny na určitou
časovou jednotku (obvykle 1 rok) a na určitý objekt nebo určité místo. Rizikové
inženýrství (správně inženýrství rizika; risk engineering) se stalo fenoménem dvacátého
století a na jeho základě byla v rozvinutých zemích vytvořena základna pro ochranu lidí a
jejich rozvoj, která je docela odolná proti tradičním pohromám, zejména přírodním;
chorobám lidí, zvířat a rostlin; technologickým selháním; a sociálním pohromám. Podle
definice používané OSN, zajišťovnou Swiss Re, Světovou bankou a dalšími významnými
institucemi je rizikové inženýrství chápáno jako systematické využívání inženýrských
znalostí a zkušeností pro optimalizaci ochrany lidských životů, životního prostředí,
majetku a hospodářských aktiv, tj. pro dosažení optimálního bezpečí a udržitelného
rozvoje lidského systému, a jeho hlavním cílem je snížit všechny typy škod a ztrát
prostřednictvím kvalifikovaného vyjednávání s rizikem. Je nezbytné si uvědomit, že
rizikové inženýrství není statická disciplína, vyvíjí se v čase (obrázek 1) a je problémem u
řady dnešních specialistů, hlavně výpočtářů, že neodlišují různé koncety a v některých
případech je tato jejich neznalost příčinou nesprávných řešení (např. tehdy, když použijí
standardy a normy pro zabezpečený systém a správné řešení problému vyžaduje standardy
a normy pro bezpečný systém, protože selhání systému má velký potenciál poškodit
aktiva v okolí systému).
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METODY POSUZOVÁNÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU STROMOVÝCH JEDINCŮ
PRO POTŘEBY FORENZNÍ EKOTECHNIKY
METHODS ASSESSING THE ROOT SYSTEM OF INDIVIDUALS TREE FOR
FORENSIC ECOTECHNIQUE NEEDS
Jan Rychtář72
ABSTRAKT:
Cílem tohoto příspěvku je seznámit s metodami, kterými můžeme zkoumat a ohodnocovat
kořenový systém stromových jedinců. Metody řadíme mezi metody Kontaktního ohodnocování
rostlinstva "CFA", zejména subsystém C: funkční diagnostika. "CFA" je jeden ze subsystémů
oboru Forenzní ekotechnika: les a dřeviny.
ABSTRACT:
The aim of this paper is to introduce the methods by which we can examine and evaluate the
root system of the tree individuals. Methods rank among method of the Contact flora
assessment "CFA", especially subsystem C: functional diagnostics. "CFA" is one of the
subsystems Forensic ecotechnique: forest and trees.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, kořenový systém, funkční diagnostika, metoda HFD,
podzemní radar, metoda modifikované elektrické impedance.
KEYWORDS:
Forensic ecotechnique: forest and trees, root systems, functional diagnostics,method HFD,
ground penetrating radar, the method modified electrical impedance.

1

ÚVOD

Forenzní ekotechnika: les a dřeviny (zkráceně 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 [1]. Jedním ze sedmi jejích
hlavních subsystémů je metoda Kontaktního ohodnocování rostlinstva (dále jen Metoda
„CFA“). Cílem metody CFA je využívání postupů a metod pro objektivní vyšetření a
následné ohodnocení dřevitých jedinců [1].
Metoda „CFA“ se skládá ze tří subsystémů:




A: Životní prostředí stromového jedince
B: Vizuální diagnostika stromů
C: Funkční diagnostika stromů

Subsystém A obsahuje jednotlivé základní informace související s místem výskytu lokalizací, včetně vztahových informací z hlediska okolního prostředí stromového jedince [1].

Rychtář, Jan, Ing. – VUT, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53 budova U14, 602 00 Brno, 723 903
964, jan.rychtar@usi.vutbr.cz
72)
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Subsystém B posuzuje zjevně viditelné charakteristiky např.: zdravotní stav, biomechanickou
vitalitu a sadovnickou (estetickou) hodnotu. Pro tyto účely je po celém světě vyvinuto mnoho
speciálních metod např. WLA, VTA [1]
Subsystém C se snaží „nahlédnout“ dovnitř jedince, změřit a ohodnotit procesy, které se
uvnitř stromů odehrávají. Díky moderním metodám a instrumentálním měřením vybraných
parametrů architektury celých stromů (nadzemní i podzemní části) v rámci kontinua půda –
strom – atmosféra a kontinua koruna – kmen – kořeny, je subsystém vhodný pro účel
objektivního posouzení stromových jedinců [1].
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]. Nalézá-li
se tento stromový jedinec v městských parcích, ulicích nebo v blízkosti domů, je tato možnost
většinou zcela vyloučena. O to více důležité je, aby stromy byly ohodnoceny tak, aby bylo
předejito možným škodám či újmám na zdraví i majetku. O kořenovém systému a výše
uvedených parametrech, můžeme nepřímo usuzovat pomocí nedestrukčních metod
zabývajících se měřením transpiračního proudu (metoda meření deformace tepelného pole
„HDF“), měřením podzemním radarem (georadar „GPR“)a měřením metodou modifikované
elektrické impedance půdy [l].
Cílem tohoto příspěvku je seznámit s třemi metodami - jejich principem, měřenými parametry
a možnostmi využití, které nám umožňují nedestruktivně zkoumat a ohodnotit kořenový
systém.

2
2.1

METODY POSUZOVÁNÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU
STROMOVÉHO JEDINCE
Metoda měření deformace tepelného pole - heat field deformation (HFD)

Metoda HFD slouží k měření a vyhodnocení sezónní a denní dynamiky transpiračního proudu
tj. toku vody ve vodivé části xylému dřevin. Jeho měření v kmenech popř. větvích a kořenech
vzrostlých stromů v lesních porostech se v současné době provádí metodami založenými na
principu termodynamických jevů. Metoda HFD oproti jiným metodám měření transpiračního
proudu zaznamenává i radiální profil transpiračního proudu v průřezu kmene. Experimentálně
bylo zjištěno [5], že voda proudící ve vnějších vrstvách xylému přitéká z horizontálních –
povrchových kořenů a voda proudící ve vnitřní části vodivého xylému je z vertikálních –
hlubokých kořenů
Metoda HFD, jak název sám říká, je principielně založena na měření míry deformace tepla
v axiálním a tangenciálním směru v okolí zdroje tepla v kmeni stromu [7]. HFD čidla se
skládají z ohřívače (izolovaný odporový drát) a série dvojic termočlánků (měď a konstantan)
umístěných okolo. To vše je zastrčené do tenké jehly z nerezové oceli o vnějším průměru 1,5
mm [5]. Pro sběr dat je čidlo napojeno na datalogger. Přepočty zaznamenaných dat pomocí
rovnic, které uvádí Naděždina [10], Gartner [7], se spočte hustota transpiračního proudu v
jednotlivých senzorech – vstupní údaje pro výpočet radiálního profilu.
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Výpočet radiálních profilů se provede pomocí aplikace Microsoft Excel. Poloměr xylému je
rozdělen po 1%sekcích, od 100% vzdálenost u kambia až 0% - vzdálenost u dřeně a
vypočtena plocha mezikruží Aan ze sousedních poloměrů rx a rh ze vzorce (1)[5].



A an   r x  rh
2

2



(1)

Křivka radiálního profilu (nazývaná obalová či obecná) prochází body hustoty, viz graf 1. Její
tvar a velikost je zjištěna složením ze dvou gaussových křivek, které se vypočtou z rovnice
(2) [5]

qw 

 a  exp  b R

xyl

c

2    d  exp  e R xyl

 f

2  

(2)

kde qw je % podíl hustoty toku v poloměru xylému Rxyl s koeficinety a, b, c, d,e, f.
První křivka v rovnici (2) je posunutá blíže kambiu charakterizuje povrchové kořeny, druhá
křivka blíže ke dřeni charakterizuje hluboké – vertikální kořeny viz graf 1.

Graf 1 – Složky radiálního profilu transpiračního proudu ([orig.])
Graph 1 –The components of the radial profile of sap flow ([orig.])
Vynásobením qw maximální hustotou profilu je z procent vypočten skutečný průtok
jednotlivých křivek na cm2 respektive [g cm-2h -1]. Jeho dalším vynásobením plochou
mezikruží, je zjištěn průtok vody na mezikruží viz hodnota osy Y graf 1. Sumární součet dává
celkový transpirační proud kmene [kg h-1] a dílčích částí – hlubokých a horizontálních
kořenů.
Při znalosti půdních a klimatických podmínek v kombinaci s měřením zjistíme rozložení
kořenů i případnou přítomnost hnilob. Můžeme tak bez destrukce stromu charakterizovat
kořenový systém, odvodit jeho funkčnost a detekovat je- li strom v nepříznivé situace např.
nedostatek vody v půdě (stres suchem) nebo naopak její přebytek působící nedostatek
vzduchu (hypoxii).
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2.2

Metoda měření podzemním radar – ground penetrating radar GPR

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. Princip měření pomocí georadaru je zobrazen na obr.1.- kořeny stromů se zde na
radarogramu (pravá část obrázku) zobrazují jako vlnovky.

Obr. 1 – Princip měření pomocí GPR (Zdroj: [7])
Fig. 1 – The principle of measurement using GPR (Source: [7])
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.
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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].
Architektonika, rozložení, velikost a zdravotní stav kořenů, to jsou základní parametry, které
můžeme díky měření s GPR zjistit. Jak ukazují výsledky z různých měření, při použití
frekvence signálu 400 megahertzů rozlišíme kořeny o průměru do 4 cm [4], zatímco
při frekvenci okolo 1000 megahertzů jsme již schopni rozlišit i kořeny o průměru 1 cm [8].
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].
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.
2.3

Metoda modifikované elektrické impedance půdy

Metodou modifikované elektrické impedance nedestruktivně změříme absorpční plochu
kořenů [m2] kolem kmene stromového jedince, zjistíme, kde je absorpční plocha kořenů –
kořenového systému omezena [6,9,11].
Principem je stanovení zemnícího odporu stromu s jeho následným přepočtem na operační
plochu stromu. Ke stanovení zemnícího odporu se používá měřič Fluke 1625 umožňující
4pólové měření, vylučující přechodové odpory na rozhraní mezi elektrodami a dřevem
stromu. Elektrody jsou uspořádány následovně: proudové elektrody C1 jsou umístěny v
kmeni stromu v prsní výšce tak, aby v místě kořenového krčku byl proud rovnoměrně
rozptýlen po celém obvodu kmene; jejich minimální počet musí zajišťovat plnou saturaci
elektrického proudu v kmeni. Druhá sada proudových elektrod C2 je umístěna v zemi tak, aby
měřený segment kořenů směřoval k těmto elektrodám. Vzdálenost těchto elektrod od kmene
je minimálně 10 m. Rovněž tyto proudové elektrody jsou zmnoženy; tvar jejich rozmístění v
půdě kopíruje kruhovou výseč se středem kružnice ve středu kmene. Tyto elektrody, v případě
rozdělení kořenového systému na 4 segmenty, zabírají úhel 90°. První napěťová elektroda P1
je umístěna v kořenovém krčku stromu[9]. Druhá napěťová elektroda P2 je zapichována do
půdy v pravidelném kroku 30 cm ve směru k elektrodám C2, s přibývající vzdáleností se
interval zapichování do půdy zvětšuje na 50 cm a pak na 100 cm. Princip metody a zapojení
jednotlivých elektrod jsou znázorněny na obr.2.
Na základě změřeného úbytku napětí mezi napěťovými elektrodami a proudu protékajícího
soustavou je spočítán odpor a sestavena křivka odporové charakteristiky. Na této křivce je
hledán bod, kdy její průběh přechází z rostoucího do lineární části. Hodnota odporu v místě
zlomu a vzdálenost od počátku je následně použita ve výpočtu viz obr. 2 [2].
Dále je měřen měrný odpor xylému Wennerovou metodou. Elektrody jsou zaraženy do kmene
tak, aby svými špičkami zasahovaly pod kambium. Jsou rozmístěny v pravidelném rozestupu
2 cm v pořadí C1, P1, P2, C2 [9].
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Obr. 2 – Princip měření metodou modifikované elektrické impedance. (Zdroj: [2])
Fig. 2 – The principle of measurement using the method modified electrical impedance
(Source: [2])
Měrný odpor dřeva je kalkulován z měřeného odporu R a vzdálenosti elektrod l ze vzorce[9]:
  2 R l

(3)

Absorpční plochy kořenů S [m2] jsou pak spočítány ze vzorce[9]:
S  n  l / R 

(4)

kde ρ je měrný odpor xylému [Ω.m], l je vzdálenost bodu zlomu od kmene stromu [m], R je
odpor měřený ve vzdálenosti l. Počet segmentů n je na základě předchozích destruktivních
měření stanoven na 4 rozdělením obvodu kmene po 90°).
Standardizace absorpčních povrchů kořenů na odpor půdy se provádí dle vzorce[9]:
PARSA  1000 S   s

(5)
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kde PARSA znamená standardizovaný absorpční povrch kořenů, S povrch kořenů z rovnice
(4) a ρs zemnící odpor standardizované elektrody z nerezové oceli o délce 25 cm a průměru 8
mm.
Výsledky prováděných měření [6,9] napovídají, že aplikace metody modifikované zemní
impedance může detekovat funkčnost kořenového systému (stanovením aktivního
absorpčního povrchu), jehož zdravotní stav je kritickou podmínkou pro správný růst stromu.
V kombinaci těchto dat s měřením listové plochy pak můžeme odvodit i poměr obou ploch
charakterizující strukturální vyváženost stromů, velmi důležitý parametr rozhodující o přežití
za vlhkostně nepříznivých podmínek [1].

3

ZÁVĚR

Pomocí metody HFD můžeme charakterizovat kořenový systém (hluboké a povrchové
kořeny), odvodit jeho funkčnost a detekovat je- li strom v nepříznivé situace např. nedostatek
vody v půdě (stres suchem) nebo naopak její přebytek působící nedostatek vzduchu (hypoxii).
GPR umožňuje zkoumat a ohodnotit architektoniku kořenového systému, strukturu okolí
stromového jedince. Výsledky měření napovídají, že aplikace metody modifikované
elektrické impedance může detekovat funkčnost kořenového systému (stanovením aktivního
absorpčního povrchu), jehož zdravotní stav je kritickou podmínkou pro správný růst stromu.
Tím, že jsou to nedestruktivní metody, mohou být využity 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. 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
tedy soudně znaleckou praxi.

4

LITERATURA

[1] ALEXANDR, Pavel a KOLEKTIV: Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Akademické
vydavatelství CERM s.r.o., 2010 Brno, 626s. ISBN: 978-80-7204-681-2
[2] AUBRECHT, Luděk, STANĚK, Zdeněk, KOLLER, Jan: Electric measurement of the
absorbing surfaces in whole tree roots by the earth impedance method - I. Theory. Tree
Physiology, 2006, 26: 1105-1112
[3] BUTNOR, J.R., et al.: Detecting defects in conifers with ground penetrating radar:
applications and challenges.For. Path., 2009, 39: 309-322, DOI 10.1111/j.14390329.2009.00590.x
[4] ČERMÁK, Jan, HRUŠKA Jiří, a kolektiv: Zpráva o situaci vzrostlých stromů a jejich
vlivu na stavební objekty prostoru městských lázní Zábrdovice.Mendelova univerzita
Brno, Geofyzika a.s., Brno 1997
[5] ČERMÁK, Jan a KOLEKTIV. Scots pine distribution derived from radial sap flow
patterns in stems of large leaning trees. Pant and soil, 305. 2007. DOI: 10.1007/s11104007-9433-z
[6] ČERMÁK, Jan a KOLEKTIV. Absorptive root areas of large pedunculate oak trees
differing in health status slony aroad in South Bohemia, Czech Republic. Urban Forestry
 Urban Greening, 2013, 12: 238-245

357

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

[7] GARTNER, K. a KOLEKTIV. Sap flow of birch and Norway spruce during the
European hot and dry summer 2003. Forest Ecology and Management, 258. 2009. 590599
[8] GUO, Hi, CHEN, Jin, CUI, Xihong, FAN, Bihang, LIN, Henry: Application of ground
penetrating radar for coarse root detection and quantification: a review. Plant Soil,
2012, DOI 10.1007/s11104-012-1455-5
[9] HOLUŠOVÁ, K: Standardizace a harmonizace znalecké metodiky pro potřeby Forenzní
ekotechniky: les a dřeviny, obhájená disertační práce, Brno 2011, staženo z:
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=46428
[10] NADĚŽDINA, Naděžda. Sap flow index as an indicator of plant water status. Tree
Physiology 19. 2006.
885 – 891
[11] REBROŠOVÁ, K: Návrh kritérií funkčních biometrických parametrů pro ohodnocování
dřevin.In Sborník anotací s CD příspěvky z konference Junior Forensic Science Brno
2011. Tribun Brno: Tribun, s. r. o., 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4276-4.

358

ExFoS - Expert Forensic Science
XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2014

OVĚŘENÍ PŘESNOSTI VÝBĚROVÝCH METOD POUŽITÝCH PŘI HODNOCENÍ
ŠKOD ZVĚŘÍ OKUSEM
VERIFYING OF THE ACCURACY OF SELECTION METHODS USED FOR THE
EVALUATION OF BROWSING DAMAGES CAUSED BY GAME
Zbyněk Šafránek73
ABSTRAKT:
Tento článek se zabývá výpočtem škod způsobených okusem zvěří na mladých lesních
porostech v oblasti Krušných hor (Lesní správa Klášterec nad Ohří). Ve vybraných porostech
byli spočítáni všichni zastoupení jedinci dané hospodářské dřeviny s rozdělením na poškozené
a nepoškozené. Tento způsob zjišťování procenta poškozených a nepoškozených dřevin je
nejpřesnější, avšak nepřiměřeně časově náročný. Pro porovnání výsledků byla použita i
výběrová metoda – kruhové zkusné plochy. Cílem tohoto článku je spočítat přesnost dané
výběrové metody v porovnání s prostým spočítáním všech poškozených a nepoškozených
jedinců.
ABSTRACT:
This article deals with the calculation of browsing damages caused by game on young forest
stands in the Ore Mountains (Forestry Administration Klášterec nad Ohří). In selected stands
were counted all individuals of tree species with the distribution to the damaged and
undamaged. This method of determining the percentage of damaged trees is the most precise,
but excessively time-consuming. For comparison of the results was used also selection
method - a circular plots. The aim of this paper is to determine the accuracy of the sampling
method compared with the simple counting of damaged individuals.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Škody zvěří, ohryz, kruhová zkusná plocha
KEYWORDS:
Game damages, browsing, circular plot

1

ÚVOD

Postup sběru vstupních dat na plochách poškozených zvěří není dosud standardizován. Cílem
tohoto článku je zjistit vliv velikosti zkusných ploch na přesnost získaných výsledků u
porostů poškozených okusem zvěří. V současné praxi se k tomuto účelu nejčastěji používají
náhodně umístěné čtvercové plochy o stranách 10 metrů. Čtvercové zkusné plochy však
nemají příliš dobré matematicko-statistické vlastnosti [1]. Z praktického hlediska není
problém v mladých lesních porostech vytyčit kruhovou zkusnou plochu o ploše 50 m 2, nebo
100 m2, proto byly na pokusných plochách porovnávány pouze tyto dvě velikosti kruhových
zkusných ploch.

Šafránek, Zbyněk, Ing. – Ústav soudního inženýrství VUT Brno, Údolní 244/53, 602 00 Brno, + 420 725
749869, Zbynek.safranek@usi.vutbr.cz
73)
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2

MATERIÁL A METODIKA

Venkovní měření byla uskutečněna v oblasti Krušných hor, konkrétně v porostech č.
142C03/01p, 176B03c/01b a 184C03/01/00, přičemž v posledním jmenovaném porostu byla
měření prováděna na dvou samostatných plochách. Všechny jmenované porosty spadají pod
Lesní správu Klášterec nad Ohří (LČR). Měření proběhla v období od 17.05.2013 do
20.05.2013. Na všech čtyřech plochách se vyskytovaly poměrně značné škody okusem,
způsobené jelení a srnčí zvěří.
Na všech čtyřech plochách podrobených měření byly vytyčeny kruhové zkusné plochy o
poloměru 3,99 m a 5,64 m, což odpovídá plochám o velikosti 50 m2 resp. 100 m2. Kruhové
zkusné plochy byly vytyčovány ve vzdálenostech 20 metrů, přičemž první plocha byla
vytyčena ve vzdálenosti 10 metrů od okraje porostu. Vzhledem k tomu, že tři ze čtyř
zkoumaných ploch byly výrazně protáhlého tvaru (šířka do 20 metrů), byly zde vloženy
zkusné plochy na středové linii ve výše uvedených vzdálenostech. U čtvrté plochy byla
použita již dříve navržená metodika [2], při které se první plocha umístí ve vzdálenosti 10
metrů od okraje porostu na linii sever – jih. Ostatní potom ve vzdálenostech 20 metrů v
průsečících čtvercové sítě tvořené liniemi sever – jih a liniemi na ně kolmými (viz obr. 1).

Obr. 1 – Rozložení zkusných ploch u škod okusem (orig.)
Fig. 1 – Distribution of sample plots in case of damages by browsing (orig.)
Na jednotlivých zkusných plochách byl spočítán celkový počet jedinců hlavních
hospodářských dřevin a také počet jedinců poškozených okusem terminálního výhonu. Boční
okus nebyl brán v úvahu, stejně jako okus starší než jeden rok. Po měření provedeném na
zkusných plochách bylo provedeno prosté spočítání všech jedinců hlavních hospodářských
dřevin na zájmových plochách s rozdělením na jedince poškozené a nepoškozené okusem
terminálního výhonu. U všech zájmových ploch byly změřeny i jejich rozměry, pro možnost
pozdějšího přepočtu na jeden hektar plochy.
Zpracování dat proběhlo v programu MS Excel a IBM SPSS Statistics 20. V první fázi se
jednalo o zjištění průměrných hektarových počtů dřevin poškozených a nepoškozených
okusem, a to přepočtem z ploch o velikosti 50 m2 i 100 m2, tímto způsobem bylo dosaženo
porovnatelnosti výsledků. Rozrůzněnost dat z jednotlivých zkusných ploch v rámci porostu
byla vyjádřena prostřednictvím směrodatné odchylky. Dále byly průměrné hektarové počty
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poškozených a nepoškozených jedinců z obou velikostí zkusných ploch (50 m2 a 100 m2)
porovnány s hodnotami zjištěnými prostým spočítáním všech jedinců na poškozené ploše a
zobrazeny ve formě grafů. Pro zjištění případné statistické závislosti výsledků získaných z 50
m2 a 100 m2 zkusných ploch, přepočtených na 1 ha plochy byl použit neparametrický Kruskal
– Wallisův test. Testování bylo provedeno v každém porostu pro celkové hektarové počty
jedinců a pro hektarové počty jedinců poškozených okusem.

3

VÝSLEDKY A DISKUSE

Z tabulky č. 1 vyplývá, že celkové hektarové počty jedinců i počty poškozených jedinců jsou
ve většině případů vyšší u ploch o velikosti 50 m2, což může být jev náhodný, ale může
poukazovat i na možnou systematickou chybu při měření. Proto byly výsledky podrobeny i
dalším analýzám (Kruskal – Wallisův neparametrický test a zobrazení ve formě grafu).
Z tabulky č. 1 dále vyplývá, že menší směrodatnou odchylku vykazují 100 m2 plochy, což
odpovídá původnímu předpokladu.
Tab. 1 – Hektarové počty jedinců v závislosti na velikosti zkusných ploch
Tab. 1 – Number of individuals per hectare, depending on the size of the plots
Porost

Dřevina

Velikost
plochy
50 m2

smrk obecný
(Picea abies L.)
100 m2
142C03/01p
2

50 m
buk lesní
(Fagus sylvatica L.)

100 m2
50 m2
176B03c/01b

smrk obecný
(Picea abies L.)
2

100 m

50 m2
184C03/01/00
plocha 1

smrk obecný
(Picea abies L.)
2

100 m

50 m2
184C03/01/00
plocha 2

smrk obecný
(Picea abies L.)
2

100 m

Druh
výsledku

Průměrné
hektarové
počty

Směrodatná
odchylka

celkem

1700

603,32

poškozených

367

366,97

celkem

1383

337,14

poškozených

333

265,83

celkem

267

206,56

poškozených

200

178,89

celkem

200

109,54

poškozených

167

103,28

celkem

3080

303,32

poškozených

720

109,54

celkem

2920

164,32

poškozených

860

207,36

celkem

3600

730,30

poškozených

1457

457,74

celkem

3114

735,82

poškozených

1343

364,50

celkem

3200

692,82

poškozených

1667

305,51

celkem

3100

519,62

poškozených

1667

251,66

Počet
vytyčených
ploch

6

5

7

3

Pro porovnání výsledků ze zkusných ploch se skutečností (prostým spočítáním všech jedinců
na poškozených plochách) byl vytvořen následující graf (obr. 2). U třech porostů ze čtyř je
dosaženo nejnižších hektarových počtů právě u metody prostého spočítání všech jedinců.
Získaná data však nevykazují žádné zřejmé extrémy a hodnoty zjištěné na základě zkusných
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ploch i metodou prostého součtu jsou si podobné. Z hlediska absolutních hodnot hektarových
počtů dřevin vykazuje výraznější extrém pouze porost č. 142C03/01p. Tento extrém je však
způsoben menší hustotou sazenic při výsadbě, protože se jedná o podsadbu staršího
proředěného porostu.
Hektarové počty dřevin v závislosti na způsobu zjišťování vstupních dat
4000

Celkový počet jedinců (ks/ha)

3500
3000

2143

2500
2000

67
200
33
167

1500
1000

2360

1333

1050

2150

1457

1343

1200

50 m2

100 m2

prostý
součet

1533

1433

1447

1667

1667

1581

50 m2

100 m2

prostý
součet

1737

69
71
979

500

367

333

295

50 m2

100 m2

prostý
součet

0

2060

1771

142C03/01p

Poškozené - smrk

720

860

50 m2

100 m2

1021

prostý
součet

176B03c/01b

184C03/01/00 - plocha 1

Nepoškozené - smrk

Poškozené - buk

184C03/01/00 - plocha 2

Nepoškozené - buk

Obr. 2 – Hektarové počty dřevin v závislosti na způsobu zjišťování vstupních dat (orig.)
Fig. 2 – Number of trees per hectar depending on method of obtaining data (orig.)
Pro zjištění možné statistické závislosti hektarových počtů dřevin přepočtených z 50 m2 a 100
m2 zkusných ploch byl použit Kruskal – Wallisův neparametrický test. Ve všech testovaných
případech byla potvrzena hypotéza H0: mediány ve všech (obou) výběrech se rovnají.
Z praktického hlediska tedy neexistují statisticky výrazné rozdíly mezi výsledky z 50 m 2 a
100 m2 zkusných ploch.
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Tab. 2 – Kruskal – Wallisův neparametrický test
Tab. 2 – Kruskal – Wallis non parametric test
Číslo porostu
142C03/01p

176B03c/01b

184C03/01/00
plocha 1

184C03/01/00
plocha 2

Statistická závislost celkových
hektarových počtů dřevin 50 m2 a 100
m2 ploch

ano
(Asymp. Sig.
0,169)

ano
(Asymp. Sig.
0,472)

ano
(Asymp. Sig.
0,423)

ano
(Asymp. Sig.
0,157)

Statistická závislost hektarových
počtů poškozených dřevin 50 m2 a
100 m2 ploch

ano
(Asymp. Sig.
0,174)

ano
(Asymp. Sig.
0,506)

ano
(Asymp. Sig.
0,311)

ano
(Asymp. Sig.
0,368)

Budeme-li považovat za nejpřesnější metodu prosté spočítání všech jedinců na poškozených
plochách, je z výše uvedených výpočtů zřejmé, že přesnější výsledky lze očekávat ze 100 m2
kruhových zkusných ploch, než z 50 m2 kruhových zkusných ploch. Na menší rozrůzněnost
výsledků u 100 m2 ploch poukazuje i směrodatná odchylka (viz tab. 1). Dle Kruskal –
Wallisova neparametrického testu však tyto rozdíly nejsou statisticky významné. ŠMELKO
[3] doporučuje používat takové velikosti zkusných ploch, které budou obsahovat ideálně 15 –
25 jedinců. Tento doporučený počet jedinců ve všech případech splňovaly i 50 m2 plochy,
avšak v některých případech se jednalo o počty hraniční.

4

ZÁVĚR

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že přesnějších údajů bylo za daných podmínek dosaženo
při použití větších, 100 m2 kruhových zkusných ploch. V praxi je však třeba brát ohled i na
hospodárnost měření, která je dána především časovou náročností venkovního sběru dat. Za
daných okolností by tedy obstály i 50 m2 zkusné plochy, avšak doporučené počty jedinců dle
ŠMELKA [3] na těchto plochách byly hraniční. Časová náročnost spojená s vytyčováním
ploch a počítáním jedinců na 100 m2 plochách nebyla za daných podmínek (hektarové počty
dosahovaly maximálně 4000 ks/ha) nikterak nepřiměřená. Proto doporučuji u porostů
s hustotou do 5000 jedinců/ha používat tyto větší 100 m2 kruhové zkusné plochy. V případech
porostů s vyšší hustotou (listnaté dřeviny, nárosty) by však bylo výhodnější použít menší 50
m2 plochy.
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AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI ŘÍZENÍ A ORGANIZACE ZNALECKÉ
ČINNOSTI
ACTUAL PROBLEMS IN THE MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF
EXPERT ACTIVITIES IN THE CZECH REPUBLIC
Petr Ševčík74
ABSTRAKT:
Autor se prostřednictvím tohoto příspěvku věnuje ve shrnutí uplynulým 4 letem znalecké činnosti
v České republice. Nahlíží na ni především z pohledu legislativních změn a legislativních prací,
přičemž se snaží do teoretické roviny aplikovat taktéž reálné problémy českých znalců. Příspěvek ve
svém závěru otevírá také otázku blízké i vzdálenější budoucnosti a shrnuje dopady možných scénářů
dalšího vývoje znalecké činnosti.

ABSTRACT:
The author of this contribution through dedicated to the summary of elapsed 4 years of expert
activities in the Czech Republic. He regards it primarily in terms of legislative changes and
legislative work, while trying to apply the theory also real problems of Czech experts.
Contribution in finding opens the question of the near and distant future and summarizes the
impact of possible scenarios of further development expert activities.
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Píše se rok 2014. Rok, který vytváří definitivní tečku za uplynulým volebním obdobím
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a zahajuje volební období nové. Je tedy
patrně vhodné, provést při této příležitosti ukončení čtyřletého cyklu jistou rekapitulaci stavu
znalecké činnosti. A to nejen ve vztahu k legislativním změnám již zrealizovaným, ale taktéž
k výhledu do blízké i trochu vzdálenější budoucnosti.
I. Novela zákona o znalcích a tlumočnících 2011
Po nástupu JUDr. Jiřího Pospíšila v roce 2010 na post ministra spravedlnosti byly ihned
započaty práce na novele stávajícího zákona. Novela zákona si nekladla za cíl řešit
komplexním způsobem všechny problémy znalecké činnosti, ale snažila se alespoň částečně
přizpůsobit zastaralou právní úpravu stávajícím podmínkám. Byly tak rozšířeny předpoklady
pro jmenování znalcem o podmínku bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům v plném
rozsahu a o podmínku, že znalec nebyl v posledních třech letech vyškrtnut ze Seznamu znalců
a tlumočníků (dále jen „seznam“) pro porušení povinností dle zákona o znalcích a
tlumočnících, přičemž se podmínka státního občanství České republiky rozšířila tak, že
znaleckou nebo tlumočnickou činnost mohou nyní vykonávat i občané jiných států, kteří mají

Mgr. Petr Ševčík – Ministerstvo spravedlnosti, vedoucí oddělení soudních znalců, tlumočníků a znaleckých
ústavů Odboru státního dohledu; Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Katedra občanského
práva a pracovního práva
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na území České republiky trvalý pobyt. Dále byla upravena podmínka mlčenlivosti při
výkonu znalecké činnosti i po jejím skončení, byly stanoveny podmínky pro pozastavení
práva vykonávat znaleckou činnost a pro zánik práva vykonávat znaleckou činnost.
Při výčtu zásadních změn, které předmětná novela zákona přinesla, se často opomíjí zásadní
změny ve fungování znaleckých ústavů. Mimo skutečnost, že znalecké ústavy musí
disponovat alespoň třemi znalci, je poměrně zásadní skutečností, že znalecké ústavy již
nemohou volně přecházet z prvního oddílu Seznamu znaleckých ústavů (dále jen „seznam
ústavů“) do druhého, a naopak. Zákon prostřednictvím § 21 stanoví, které subjekty se zapisují
do druhého oddílu, a negativním výčtem pak všechny zbylé odkazuje na zápis do prvního
oddílu. Současně však zákon také prostřednictvím § 21b odst. 3 písm. a) stanoví, že žadatele
nelze do seznamu zapsat tehdy, pokud byl v posledních třech letech vyškrtnut ze seznamu
ústavů. Jinými slovy řečeno, pokud je znalecký ústav zapsán v prvním či druhém oddílu
seznamu ústavů a chtěl by být zapsán v jiném, není patrně jiná možnost, než požádat
o vyškrtnutí ze stávajícího seznamu ústavů a počkat po dobu třech let na opětovný zápis.
Nutno podotknout, že stávající zákonná úprava znaleckých ústavů byla do návrhu novely
zapracována až v rámci pozměňovacích návrhů Poslanecké sněmovny, a autorovi tohoto
přípěvku není doposud zcela zřejmé, zda zákonodárce takový zásadní dopad předpokládal či
jej vůbec zamýšlel.
II. Snahy o novelizaci vyhlášky k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
V průběhu let 2010 až 2012 předložilo Ministerstvo spravedlnosti do legislativního procesu
dva návrhy novelizace vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a
tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Mimo některých legislativně technických úprav
bylo hlavním cílem obou návrhů sjednotit stávající rozpětí sazeb za výkon znalecké činnosti
na 350 Kč za hodinu. Došlo by tím k odstranění stávajícího rozpětí a tím k alespoň
částečnému navýšení stávajících nedostatečných odměn. Oba legislativní návrhy však nebyly
akceptovány Ministerstvem vnitra potažmo Ministerstvem financí. Ministerstvo vnitra
vyčíslilo dopady na svůj rozpočet ve výši 140 milionů korun, což požadovalo na Ministerstvu
financí. To však navýšení rozpočtové položky Ministerstva vnitra odmítlo a na základě těchto
zásadních připomínek obou resortů byl návrh novelizací pozastaven.
Stávající situaci v oblasti odměňování lze dle mínění autora tohoto přípěvku považovat za
zakonzervovanou, s největší pravděpodobností do doby, než bude schválen návrh zcela nové
právní úpravy, která by odměňování měla zcela jednoznačně řešit. Otázkou však zůstává
nejen samotný fakt, kdy bude nová právní úprava přijata, ale taktéž otázka, jakým způsobem
systém odměňování nastavit. Jednou z možností je zajisté zachování stávajícího systému
určitého rozpětí s navýšením spodní i horní hranice. Při nahlédnutí do zahraničních právních
úprav je však možné nalézt i jiné způsoby odměňování, mezi které patří například i řazení
znalců do jednotlivých náročnostních skupin a následné odměňování podle příslušnosti
k určité skupině. Každá ze skupin by měla přiřazený určitý koeficient a podle výše tohoto
koeficientu by byla vypočtena konkrétní odměna.
V oblasti odměňování nelze opomenout ze strany znalců ani stále se opětující stížnosti na
opožděné vyplácení odměň ze strany jednotlivých orgánů veřejné moci. Tento problém je
nutno nahlížet ze dvou stran. Předně je třeba připomenout, že hlavním posláním soudních
znalců je usnadnění práce soudům a jiným orgánům veřejné moci. Tudíž hlavním cílem je,
aby znalec zpracoval znalecký posudek takovým způsobem, který bude pro soud či jiný orgán
veřejné moci dostatečně srozumitelný, bude zpětně vysvětlitelný a současně bude podán včas.
Pokud všechny tyto aspekty u podaného znaleckého posudku nastanou, a současně budou
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splněny i další podmínky stanovené zákonem, je soud nebo jiný orgán veřejné moci, povinen
znalci vyplatit odměnu v řádném, zákonem stanoveném termínu. Ministerstvo spravedlnosti
pozdní vyplácení odměn, především pak soudy, nikterak nepodporuje a lze předpokládat, že
v budoucnu budou učiněny i zásadnější kroky ve směru k odstranění tohoto negativního
fenoménu.
S výše uvedeným souvisí taktéž otázka účtování náhrad nákladů. V návaznosti na fakt, že
stále nedochází k navyšování odměn znalců ve veřejnoprávních řízeních, jednak znalci
odmítají své ustanovování v rámci řízení, a jednak hledají způsoby, jak alespoň částečně tento
stav sanovat. Jedním z nejčastěji používaných způsobů je navyšování náhrad nákladů o
položku obsahující běžné režijní výdaje znalce, jako je chod kanceláře, nákup nutného
spotřebního zboží apod. Tento způsob jednání lze ze strany jednotlivých znalců považovat za
pochopitelný, současně však již v dnešní době za téměř nereálný. Zákon prostřednictvím § 17
odst. 3 jednoznačně stanoví, že „…má znalec dále právo na náhradu nákladů, které účelně
vynaložil v souvislosti se znaleckým posudkem.“ Musí se tak jednat o přímou spojitost, která
je vynucena vypracováním konkrétního znaleckého posudku, což ostatně již dovodila i
judikatura prostřednictvím svých rozhodnutí vynesených v konkrétních případech.
III. Příprava nové právní úpravy
Po nástupu JUDr. Jiřího Pospíšila na post ministra spravedlnosti v roce 2010 započaly taktéž
práce na přípravě zcela nové právní úpravy znalecké činnosti, která by měla nahradit stávající
právní úpravu, která je již v mnoha ohledech nevyhovující. Dle Legislativních pravidel vlády
bylo zcela nezbytné vypracovat nejprve věcný záměr zákona, který byl následně po
vypořádání všech zásadních připomínek a projednání Legislativní radou vlády samotnou
Vládou České republiky schválen dne 16. listopadu 2011. Současně bylo ministru
spravedlnosti uloženo, aby pro vládu zpracoval paragrafový návrh zákona. Tento byl zaslán
v květnu roku 2013 do meziresortního připomínkového řízení. V návaznosti na rozpuštění
Poslanecké sněmovny však nemohl být postoupen do dalších fází legislativního procesu.
Snad jen pro připomenutí některých základních premis je možno uvést, že navrhovaná právní
úprava se zaměřuje na změnu koncepce získání oprávnění vykonávat činnost znalce
stanovením jasných podmínek pro získání oprávnění k výkonu této činnosti z důvodu
dosažení právní jistoty uchazečů o znaleckou činnost, vytvoření registru znalců, znaleckých
kanceláří a znaleckých ústavů, zvýšení dohledu nad výkonem této činnosti, stanovení
povinnosti složit vstupní zkoušku nebo uzavřít pojištění.
Návrh je vystavěn zejména na těchto bodech:
-

Na přístup do znalecké profese by měl existovat právní nárok, splní-li žadatel jednoznačně
stanovená kritéria (vzdělání, praxe, apod.). Řízení budou vést krajské soudy a ministerstvo.

-

Stávající struktura znalec/znalecký ústav zapsaný v I. oddíle seznamu znaleckých
ústavů/znalecký ústav zapsaný v II. oddíle seznamu znaleckých ústavů by měl být nově
nahrazen strukturou znalec/znalecká kancelář/znalecký ústav.

-

Znalecké kanceláře by měly být výrazně více personifikovány konkrétní osobou znalce, než
tomu bylo doposud u znaleckých ústavů zapsaných I. oddílu.
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Bude zaveden elektronický registr znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů
nahrazující stávající seznamy u krajských soudů a na ministerstvu. Registr bude spojen
s nově zřizovanou evidencí posudků, která nahradí znalecké deníky v listinné podobě.
Upravují se oprávnění ministerstva a krajských soudů ve vztahu k dohledu nad znaleckou
činností. Upravuje se správní trestání znalců.

-

IV. Kontroly znaleckých deníků
Nikoliv viditelnou, o to však významnější, změnou, je pravděpodobné zastavení plošných
kontrol znaleckých deníků. Plošnou povinnost kontrolovat znalecké deníky přitom ukládá
stále ještě nezrušená směrnice ministerstva spravedlnosti z roku 1973. Na podzim roku 2013
připravilo Ministerstvo spravedlnosti návrh nové instrukce, která by měla plošnou kontrolu
znaleckých deníků zrušit a společně s ní zrušit také celou směrnici z roku 1973. Protože však
na základě připomínek jednotlivých krajských soudů nebylo možné návrh instrukce schválit
ještě před koncem kalendářního roku 2013, bylo ministryní spravedlnosti Mgr. Marií
Benešovou zasláno předsedům krajských soudů ujištění, že v roce 2014 dojde ke zrušení
povinnosti plošných kontrol.
Zrušení plošných kontrol má přímou souvislost s nabytím účinnosti nového zákona č.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Od 1. 1. 2014 totiž musejí veškeré kontroly
znaleckých deníků započaté po tomto datu, probíhat v režimu kontrolního řádu. Podle tohoto
zákona mají kontrolující subjekty povinnost zaslat znalci informaci o zahájení kontroly, dále
pověřovací listinu osoby, která kontrolu provádí a následně také výsledný protokol o
provedení kontroly. Společně s těmito procesními postupy jsou zákonem regulovány další
procesní práva a povinnosti všech zúčastněných subjektů. Protože by však v rámci tohoto
složitějšího kontrolního procesu patrně nebylo možné provést plošné kontroly, mělo by na
základě příslibu obsaženého v dopisu paní ministryně dojít v průběhu roku 2014 ke zrušení
této povinnosti. Nově tak budou kontroly pouze namátkové, lze však předpokládat, že o to
budou důsledněji prováděné.
V. Pohled do budoucnosti znalecké činnosti
Česká republika stojí na počátku roku 2014 na prahu nového volebního období. Čtyřleté
volební období je dostatečně dlouhá doba na to, aby byly v rámci znalecké činnosti učiněny
zásadní změny, po kterých odborná veřejnost tolik volá. Na výběr jsou na první pohled dvě
varianty postupu. První z nich je precizace návrhu zákona, který byl rozeslán na jaře roku
2013 do meziresortního připomínkového řízení a jeho následné předložení vládou poslanecké
sněmovně. Ve hře je však i varianta, že nové vedení ministerstva spravedlnosti, potažmo nová
vláda, s připraveným návrhem zákona nevysloví souhlas. V takovém případě bude nezbytné
zahájit zcela nový legislativní proces, podobně jako tomu bylo i v roce 2010. Otázkou však
zůstává, do jaké míry je možné připravit zcela jiný návrh, resp. do jaké míry je možné
připravit návrh, v němž nebudou odlišnosti od zákona připraveného pouze drobné - dílčí.
Závěrem snad lze vyjádřit přání, aby nadcházející 4 roky přinesly České republice tolik
očekávanou novou právní úpravu, aby tato úprava byla obecně přijata nejen samotnými
znalci, ale justicí jako takovou, a konečně aby také prostřednictvím nové právní úpravy došlo
i k tolik diskutovanému navýšení odměn znalců, neboť právě spolehlivý a dostatečně odborně
vybavený znalec je jednou ze základních jednotek českého justičního systému.
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