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ZNALECKÁ ČINNOST V ČR V ROCE 2016
EXPERT ACTIVITIES IN THE CZECH REPUBLIC IN 2016
Albert Bradáč1), Albert Bradáč2), Aleš Vémola3)
ABSTRAKT:
V příspěvku je analyzován současný stav znalecké činnosti a počty znalců a znaleckých ústavů
v ČR. V dalších částech pak je pojednáno o novelizaci zákona o znalcích, o znalečném a
dalších znaleckých problémech.
ABSTRACT:
Actual state of expert activities is analyzed in this contribution and numbers of experts and
expert institutions in the Czech Republic. In the next section deals with the amendment of the
Act on experts, for experts' fees and other expert issues.
KLÍČOVÁ SLOVA:
znalec, znalecký ústav, znalecký posudek, zákon o znalcích a tlumočnících
KEYWORDS:
expert, expert institute, expert opinion, Act On experts and interpreters

1

POČTY ZNALCŮ A ZNALECKÝCH ÚSTAVŮ V ČR

Problematikou stavu znalecké činnosti, předpisů a znalečného se v minulosti věnovala již řada
příspěvků jak na konferenci ExFoS, tak i v časopisu Soudní inženýrství4). V současné době
(leden 2016) je v ČR zapsáno v seznamech celkem 9 380 znalců - fyzických osob (z toho
2 777 znalců, což je cca 30 % z celkového počtu, se věnuje odvětví Ceny a odhady
nemovitostí v oboru Ekonomika). Znaleckých ústavů prvního oddílu (ústavy specializované
na znaleckou činnost) je 135, ústavů druhého oddílu (vědecké ústavy, vysoké školy ap.)
celkem 183. V tabulce č. 1 je přehled celkového počtu znalců v letech 2007 až 2016, v tabulce
2 pak počty 2007 a 2016 podle jednotlivých oborů, v některých případech i specializací.
V tabulce č. 3 a 4 resp. obr. 3 a 4 je přehled ústavů od roku 2008. Pro názornější představu
jsou tabulky doplněny grafy, zachycujícími vývoj celkového počtu znalců a znaleckých
ústavů od základního roku 2007 resp. 2008.

Albert Bradáč, Ing. Ph.D. – Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, email: ing.bradac@usi.vutbr.cz
1)

Albert Bradáč, prof. Ing. DrSc. – Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno,
e-mail: albert.bradac@usi.vutbr.cz
2)

Aleš Vémola, doc. Ing. Ph.D. – Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, email: ales.vemola@usi.vutbr.cz
3)

Viz např. příspěvky v časopisu Soudní inženýrství č. 1/1992, 2-3/1997. 5-6/1997, 9/1997, 10/1997, 1/1998,
2/1998, 5/1998, 9-10/1998, 1/1999, 5/1999, 3/1999, 2/2000, 6/2000, 1/2001, 4/2002, 6/2003, 2/2004, 3/2004,
4/2004, 5/2004, 3/2005, 1/2006, 2/2006, 4/2006, 5/2006, 1/2007, 5/2007, 1/2008, 3/2008, 1/2009, 2/2009,
6/2009, 1/2010, 3/2010, 6/2010, 2-3/2011, 5-6/2011, 1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012, 1/2013, 3/2013, 1/2014, 23/2014, 4/2014,
4)
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Tabulka č. 1 – Počty znalců celkem v ČR v letech 2007 až 2016
(zdroj dat: www.justice.cz, zpracování vlastní)
Table No. 1 – Total numbers of experts in the Czech Republic from 2007 to 2016
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

Počet znalců

10 992

10 791

10 627

10 377

10 158

9 978

9 865

9 620

9 380

Procent

100 %

98 %

97 %

94 %

92 %

91 %

90 %

88 %

85 %

Obr. 1 – Celkový počet znalců v letech 2007 až 2016
(zdroj dat: www.justice.cz, zpracování vlastní)
Fig. 1 – The total number of experts from the years 2007 to 2016
Tab. 2 - Porovnání počtu znalců jednotlivých oborů 2007 a 2016
(zdroj dat: www.justice.cz, zpracování vlastní)
Tab. 2 - Comparison of Experts individual disciplines 2007 and 2016
Č.

Obor (odvětví)

2007

2016

1
2

Bezpečnost práce
Čistota ovzduší
Doprava
Doprava silniční
Drahé kovy a kameny
Dřevo - zpracování
Ekonomika celkem
Ceny a odhady "nemovitostí"
Ceny a odhady "podniků"
Elektronika
Elektrotechnika
Energetika
Geodézie a kartografie

135
54
413
359
44
61
7 361
3 178
120
169
245
112
59

117
36
355
308
43
54
6 326
2 777
276
128
178
83
46

3
4
5
6
7
8
9
10

10

Nárůst
od r.
2007
-18
-18
-58
-51
-1
-7
-1 035
-401
156
-41
-67
-29
-13

Nárůst od
r. 2007 (%)
-13,3
-33,3
-14
-14,2
-2,3
-11,5
-14,1
-12,6
130
-24,3
-27,3
-25,9
-22
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Č.
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
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Obor (odvětví)
Hutnictví
Chemie
Jaderná fyzika
Keramika
Kriminalistika
Kybernetika
Kůže a kožešiny
Lesní hospodářství
Meteorologie
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
Zdravotnictví
Soudní lékařství
Zemědělství
Sociální vědy - politologie

11

2007

2016

18
89
1
6
86
140
31
250
4
3
176
13
4
94
20
31
76
4
114
1
6
16
32
38
1 829
1 096
63
297
2
0
237
176
27
2
41
163
3
1 428
81
303
xx

10
86
1
4
153
160
27
203
4
2
184
10
2
54
26
30
69
3
92
1
5
20
24
52
1 532
885
61
251
6
0
202
144
26
5
36
124
4
1 188
78
232
5

Nárůst
od r.
2007
-8
-3
0
-2
67
20
-4
-47
0
-1
8
-3
-2
-40
6
-1
-7
-1
-22
0
-1
4
-8
14
-297
-211
-2
-46
4
0
-35
-32
-1
3
-5
-39
1
-240
-3
-71

Nárůst od
r. 2007 (%)
-44,4
-3,4
0
-33,3
77,9
14,3
-12,9
-18,8
0
-33,3
4,5
-23,1
-50
-42,6
30
-3,2
-9,2
-25
-19,3
0
-16,7
25
-25
36,8
-16,2
-19,3
-3,2
-15,5
200
-14,8
-18,2
-3,7
150
-12,2
-23,9
33,3
-16,8
-3,7
-23,4
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Obr. 2a – Nárůst resp. pokles počtu znalců jednotlivých oborů 2007 - 2016 – část I.
(zdroj dat: www.justice.cz, zpracování vlastní)
Fig. 2a - Increase respectively decrease in the number of experts individual disciplines 2007
- 2016 - part I.

Obr. 2b – Nárůst resp. pokles počtu znalců jednotlivých oborů 2007-2016 – část II.
(zdroj dat: www.justice.cz, zpracování vlastní)
Fig. 2b - Increase respectively decrease in the number of experts individual disciplines
2007-2016 -part II.
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Obr. 2c – Nárůst resp. pokles počtu znalců jednotlivých oborů 2007-2016 – část III.
(zdroj dat: www.justice.cz, zpracování vlastní)
Fig. 2c - Increase respectively decrease in the number of experts individual disciplines
2007-2016 - part III.
Tabulka 3 – Počty znaleckých ústavů celkem v ČR k 17. 1. 2016 a porovnání s rokem 2008
(zdroj dat: www.justice.cz, zpracování vlastní)
Table no. 3 - Number of expert institutes in the Czech Republic for a total of 17. 1. 2016
and compared to 2008
2008

2016

Změna
počtu

Změna
procent

Ústavy I. oddílu (ústavy specializované na znaleckou činnost)

151

135

-16

-11

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

282

183

-99

-35

Druh ústavu
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Obr. 3 – Počty znaleckých ústavů v letech 2008 až 2016
(zdroj dat: www.justice.cz, zpracování vlastní)
Fig. 3 - Number of expert institutes in 2008 - 2016
Z tabulek a grafů vyplývá trvalý pokles zájmu o znaleckou činnost v převážné většině oborů.
U znaleckých ústavů je nejzřetelnější pokles jejich počtu v oborech, uvedených v tabulce č. 4.
Přitom v řadě oborů nejsou zapsány v seznamu ústavy žádné.
Tab. 4 – Přehled počtu znaleckých ústavů vybraných specializací v letech 2008 až 2016
(zdroj dat: www.justice.cz, zpracování vlastní)
Tab. 4 - Overview of selected expert institutes specializing in the years 2008-2016
Znalecké ústavy I. oddíl – ostatní ústavy
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

Nárůst od
r. 2008

Doprava

11

10

10

10

7

6

7

-4

Nárůst od
r. 2008
(%)
-36

Ekonomika

95

101

105

107

106

99

99

4

4

Chemie

2

2

2

1

1

0

0

-2

-100

Kybernetika

2

2

3

3

3

4

5

3

150

Písmoznalectví

3

2

2

1

1

0

0

-3

-100

Strojírenství

14

15

15

15

12

7

8

-6

-43

Zemědělství

3

3

3

2

1

0

1

-2

-67

Obor

Znalecké ústavy II. oddíl

Čistota ovzduší

10

9

9

8

8

8

9

-1

Nárůst od
r. 2008
(%)
-10

Doprava

22

21

20

19

14

7

8

-14

-64

Ekonomika

41

40

40

39

34

28

25

-16

-39

Elektronika

9

9

9

8

4

2

2

-7

-78

Elektrotechnika

15

15

14

10

9

7

6

-9

-60

Geodezie a kartografie

5

5

5

5

4

4

2

-3

-60

Chemie

30

29

29

26

23

21

19

-11

-37

Obor

2008

2009

2010

2011

14

2012

2013

2016

Nárůst od
r. 2008
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Znalecké ústavy II. oddíl
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2016

Nárůst od
r. 2008

Kybernetika

15

15

14

10

7

6

6

-9

Nárůst od
r. 2008
(%)
-60

Ochrana přírody

21

21

21

22

19

15

15

-6

-29

Projektování

13

10

9

9

5

4

4

-9

-69

Stavebnictví

27

25

24

23

16

13

14

-13

-48

Strojírenství

29

26

26

24

20

14

13

-16

-55

Školství

36

37

36

32

32

30

30

-6

-17

Vodní hospodářství
Zdravotnictví

15
72

16
70

16
69

15
63

11
56

9
42

9
40

-6
-32

-40
-44

15

16

15

12

6

1

1

-14

-93

40

40

40

34

31

26

24

-16

-40

Obor

Zdravotnictví - ochrana
veřejného zdraví
Zemědělství

Obr. 4 – Vývoj počtu znaleckých ústavů II. oddílu (vysoké školy, vědecké instituce) u
vybraných specializací v letech 2008 až 2016 (zdroj dat: www.justice.cz, zpracování vlastní)
Fig. 4 - Number of expert institutions II. section (universities, scientific institutions) of
selected specializing in the years 2008-2016
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2

PŘÍPRAVA NOVÉHO ZÁKONA O ZNALCÍCH

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, dlouhá léta nepotřeboval žádnou úpravu;
první byla až zákonem č. 322/2006 Sb. v souvislosti s DPH. Přesto byla snaha zákon
novelizovat, přinejmenším proto, že pocházel z doby před rokem 1989. Novelizace proběhla
až v roce 2011 novelou č. 444/2011 Sb., jíž byl zákon změněn velmi podstatně, i když
základní principy byly ponechány.
V současné době je připravován zákon nový; uvádíme stručně obsah posledního návrhu, bez
komentáře, poněvadž to zřejmě ještě není poslední znění.
Vykonavatelé znalecké činnosti

2.1

Podle návrhu novely zákona o znalcích (tedy již samostatný zákon pro znalce, bez
tlumočníků) budou existovat 3 skupiny osob (právnických nebo fyzických), které budou moci
vykonávat řádně znaleckou činnost. Kromě toho zůstalo ustanovení o přibrání osoby
vykonávající znaleckou činnost jednorázově (znalec ad hoc, znalecký ústav ad hoc).
2.1.1 Znalec
Fyzická osoba, zapsaná v seznamu. Znalec může vykonávat znaleckou činnost samostatně,
nebo jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké kanceláře. Znaleckou činnost vykonává
vždy samostatně, a to i v případě, že ji vykonává ve znalecké kanceláři. Pro jednání před
orgány veřejné moci se mlže v odůvodněných případech nechat zastoupit jiným znalcem
v témže oboru. Znalec má povinnost být pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu
způsobenou výkonem znalecké činnosti. Toto se nevztahuje na znalce, který vykonává
znaleckou činnost pro znaleckou kancelář.
Podmínkami zapsání znalce do seznamu jsou:












státní občanství ČR, popř. u cizích státních příslušníků z EU přechodný pobyt jeho,
nebo někoho z rodiny, popř. povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta, pro ostatní
povolení k trvalému pobytu, nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem soužití
rodiny;
odborná způsobilost;
požadované vzdělání a délka praxe;
bezúhonnost;
odpovídající materiální zázemí;
plná svéprávnost;
skutečnost, že mu nebylo v posledních třech letech zrušeno znalecké oprávnění;
neexistence úpadku;
složení vstupní zkoušky;
složení slibu.

Vstupní zkouškou se ověřují znalosti právních předpisů upravujících znaleckou činnost.
Vstupní zkouška je placená a její vykonání MSp umožní do 6 měsíců od podání žádosti, jsouli splněny ostatní podmínky. Kdo neuspěje, může do 1 měsíce od zjištění výsledku požádat o
opakování. Toto proběhne nejdříve 6 měsíců od posledního pokusu, opakovat zkoušku je
možné pouze dvakrát. V případě neúspěchu je možné znovu o zápis do seznamu požádat po
třech letech.

16

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

2.1.2 Znalecká kancelář
Právnická osoba zapsána v seznamu. Podmínkami pro zápis do seznamu jsou:







znaleckou činnost bude vykonávat alespoň jeden znalec;
existují vypracovaná pravidla pracovních postupů zajišťujících řádný výkon činnosti;
materiální a personální zázemí;
bezúhonnost;
neexistence úpadku či likvidace;
tato právnická osoba ani její právní předchůdci nebyli v posledních 3 letech vyškrtnuti.

Znalec může být zaměstnancem, společníkem nebo členem pouze jedné znalecké kanceláře a
pak není oprávněn vykonávat současně znaleckou činnost samostatně. Znalecká kancelář má
povinnost být pojištěna pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou výkonem znalecké
činnosti.
2.1.3 Znalecký ústav
Právnická osoba nebo její organizační složka, která je zapsána v seznamu. Podmínkami pro
zapsání znaleckého ústavu do seznamu jsou:









žadatel je vysokou školou nebo její součástí, veřejnou výzkumnou institucí, případně
jinou osobou veřejného práva nebo její organizační složkou vykonávající
vědeckovýzkumnou činnost v oboru alespoň po dobu 3 let bezprostředně před dnem
podání žádosti, a to na úrovni zaručující vysokou odbornou kvalitu znalecké činnosti;
bezúhonnost;
materiální a personální zázemí;
bezúhonnost;
alespoň jeden vědecký nebo vědeckopedagogický zaměstnanec splňuje podmínky pro
jmenování znalcem včetně vykonání vstupní zkoušky a složení slibu (odborný garant);
neexistence úpadku či likvidace;
tato právnická osoba ani její právní předchůdci nebyli v posledních 3 letech vyškrtnuti.
Seznamy znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů

2.2

Seznamy jsou vedeny elektronicky s možností dálkového přístupu. Údaje v nich jsou děleny
na veřejné a neveřejné (k těm má přístup pouze MSp, předseda soudu a jím pověřený
zaměstnanec. Veřejnými údaji jsou veškeré identifikační a kontaktní informace, neveřejnými
pouze údaje o udělených sankcích, nebylo-li rozhodnuto o jejich uveřejnění.
Do seznamu MSp rovněž zapíše fyzickou či právnickou osobu aniž by splnila uvedené
podmínky, pokud prokáže, že získala v některém z členských států EU nebo Švýcarské
konfederace oprávnění obdobné znaleckému oprávnění a složí vyrovnávací zkoušku.
Odmítnutí výkonu znalecké činnosti

2.3

Oproti stávající úpravě (kde je pouze odkaz na ustanovení o svědcích) má znalec v návrhu
nového zákona o znalcích dáno několik možností, kdy může zpracování znaleckého posudku
odmítnout:





je podjatý;
nemá oprávnění v požadovaném oboru či odvětví;
zdravotní nebo rodinné důvody mu neumožňují vykonat úkon řádně a včas;
zadané nedokončené posudky mu neumožňují vykonat úkon řádně a včas.
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Pro znalecké kanceláře a znalecké ústavy platí přiměřeně.
Náležitosti znaleckého posudku

2.4

Zde došlo v návrhu k podstatným změnám proti stávající úpravě. Kromě ustanovení, že
posudek musí být úplný, přezkoumatelný a pravdivý a že je umožněno jej podat
v elektronické podobě, je dána nová obsahová struktura:










titulní strana;
zadání;
úvod;
posudek;
odůvodnění;
výčet podkladů;
závěr;
přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti;
znalecká doložka.

V případě písemného znaleckého posudku je znalec povinen uchovávat stejnopis nejméně 20
let ode dne jeho podání.
Evidence znaleckých posudků

2.5

Nově se zavádí evidence znaleckých posudků, jejímž správcem je MSp. I zde jsou údaje
rozděleny na veřejné a neveřejné. Veřejnými údaji jsou:








den zadání a podání posudku, případně den podání vysvětlení či doplňku;
předmět;
obor a odvětví, ve kterých byl podán;
označení orgánu veřejné moci (OVM), který posudek zadal;
označení zpracovatele, byl-li posudek zadán znaleckému ústavu;
evidenční číslo posudku;
termíny pro vyhotovení dosud nezpracovaných posudků.

Do neveřejné části evidence jsou pak zapisovány (do 5 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala):



2.6

označení jiného zadavatele než OVM;
příslušné čj. OVM;
údaj o vyúčtovaném a přiznaném znalečném.
Pozastavení práva vykonávat znaleckou činnost

Oproti stávající úpravě se posunula hranice presumpce viny v tom smyslu, že v případě
zahájení trestního stíhání znalce v souvislosti se znaleckou činností se až do pravomocného
rozhodnutí pozastavuje činnost automaticky a pouze v případě trestního stíhání z jiných
důvodů je to dáno na uvážení MSp nebo předsedy krajského soudu.
Další podstatnou změnou je povinnost i v průběhu pozastavení znalecké činnosti dokončit
rozpracované znalecké posudky a vysvětlit posudky již podané.
2.7

Vyškrtnutí a výmaz ze seznamu

Zde se prakticky nic nemění, návrh nového zákona udává 4 důvody pro vyškrtnuté ze
seznamu, a to v případě, že znalec, znalecká kancelář nebo ústav:
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2.8

nesplňuje podmínky pro zápis;
nedoloží doklad o uzavřeném pojištění odpovědnosti;
nemůže dlouhodobě činnost vykonávat;
dopustil se přestupku nebo správního deliktu, za který byl uložen trest vyškrtnutí.
Odměňování znalecké činnosti

Zde se mění pouze odměňování v případě znaleckých posudků pro občany a organizace.
V takovém případě musí být sjednána písemně předem, v opačném případě se řídí hodinovou
sazbou jako pro OVM. Podrobnosti stanoví až vyhláška, jejíž návrh není v současné době
autorům tohoto příspěvku k dispozici.
2.9

Státní dohled

Nově je zaveden státní dohled nad znaleckou činností, který provádí MSp a příslušný krajský
soud. Provádí se po dvou letech od zápisu a pak každých pět let kontrola nejméně pěti
vyžádaných znaleckých posudků, zda jsou zpracovány v souladu s právními předpisy a
obecně uznávanými postupy, standardy a pravidly daného oboru a odvětví. V případě
závažných nedostatků je rozhodnuto o vyškrtnutí ze seznamu.
Dále je upraveno fungování poradních sborů obdobně, jako je současná praxe.
2.10 Přestupky a správní delikty
Zde nedošlo k zásadním změnám oproti stávající úpravě po novele č. 444/2011 Sb. Nově se
lze přestupku dopustit tím, že posudek nemá všechny požadované náležitosti a neplněním
oznamovací povinnosti. Paradoxně zůstává přestupkem výkon znalecké činnosti v době
pozastavení práva tuto činnost vykonávat, a to bez výjimky. Přitom tento zákon současně
stanoví povinnost v průběhu pozastavení dokončit rozpracované znalecké posudky a stvrdit ty
již odevzdané. Tedy dodržením zákona se znalec vystavuje riziku spáchání přestupku podlé
téhož zákona.
2.11 Přechodná ustanovení
Pro stávající znalec a znalecké ústavy v I. a II. oddílu platí, že jsou zapsání podle nového
zákona na určitou dobu (znalci jako znalci na 3 roky, znalecké ústavy I. oddílu jako znalecké
kanceláře na 5 let a znalecké ústavy II. oddílu jako znalecké ústavy na 5 let). Po uplynutí této
doby právo zaniká, pokud nedošlo k novému zápisu na základě žádosti podle tohoto zákona.
2.12 Změny dalších zákonů
Kromě logických změn souvisejících s novým označením právnických osob vykonávajících
znaleckou činnost došlo také k dalším. Například znalec, který vykonává znaleckou činnost
ve znalecké kanceláři nebo znaleckém ústavu se při výslechu podle trestního řádu nemůže
nechat zastoupit jinou osobou. Jak bylo uvedeno výše, znalec jako fyzická osoba tuto možnost
má.
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AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ZNALECKÉ ČINNOSTI

3
3.1

Znalečné

3.1.1 Znalečné u znalců – fyzických osob
Problematika znalečného je již leta stále vážnějším evergreenem. Jak je obecně známo, pro
odměny za znalecké úkony v současnosti platí dva režimy:



pokud je zadavatelem orgán veřejné moci, použijí se hodinové sazby dle §§ 16, 20, 21 a
23 až 28 vyhlášky č. 37/1967 Sb.;
v ostatních případech je znalečné sjednáváno dohodou.

Ve druhém případě nejsou prakticky problémy, s výjimkou situací, kdy není předem uzavřena
písemná smlouva. Složitější je situace, kdy je znalecký úkon vyžádán orgánem veřejné moci.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/67 Sb., k provedení zákona o znalcích a
tlumočnících, ve znění vyhlášek č. 11/1985 Sb., č. 184/1990 Sb., č. 77/1993 Sb. a č. 432/2002
Sb., jež mj. upravuje znalečné (tj. odměny a náhrady nákladů) byla naposled novelizována
k 1. 1. 2003. Třináct let tedy již platí beze změny sazby pro znalce dle § 16 vyhlášky ve výši
100 až 350 Kč za hodinu práce podle náročnosti znaleckého úkonu a podle míry odborných
znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit. Sazby je možno podle § 20 vyhlášky
1. ve zvlášť odůvodněných případech výjimečně přiměřeně zvýšit až o 20 %, je-li
znalecký posudek vzhledem k okolnostem případu mimořádně obtížný;
2. zvýšit až o 10 %, jde-li o posudek, kterým je přezkoumáván posudek jiného znalce;
3. zvýšit až o 50 %, je-li nutné spěšné provedení úkonu, nebo bylo-li znalci uloženo úkon
provést v den pracovního volna nebo pracovního klidu anebo v noci; spěšné provedení
musí být předem vyžádáno.
Zvýšení podle odstavců 1, 2 a 3 lze slučovat; o jeho přiznání rozhoduje zadavatel. Výjimečné
maximum zvýšení je tedy 80 %, takže po tomto zvýšení by sazba byla 180 až 630 Kč za
hodinu. Realitou ovšem je, že dosáhnout přiznání takové sazby orgánem veřejné moci je
prakticky nepředstavitelné. Orgán veřejné moci je přitom oprávněn stanovit odměnu v rámci
sazby snížené až na polovinu, jestliže znalec provedl úkon opožděně nebo nekvalitně. Jde-li o
zvlášť závažný případ nekvalitního provedení úkonu, může státní orgán odměnu odepřít.
Kapitolou pro sebe je pak ostudná vyhláška č. 23/2002 Sb., kterou se stanoví výše odměny za
odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení, se sazbami 75 až 125
Kč/h, která navíc nemá ustanovení o náhradě nákladů.
3.1.2 Znalečné znaleckých ústavů
Znalečné stejné u ústavů jako u znalců jednotlivých platilo od počátku, od roku 1967.
Postupně však se jevilo neúnosným, takže vyhláška č. 184/1990 Sb. zavedla ustanovení § 15a:
Odměňování ústavů - 15a
Ústavům a jiným pracovištím uvedeným v § 21 zákona (dále jen „znalecké ústavy“) náleží za výkon
znalecké činnosti odměna a náhrada nákladů (dále jen „znalečné“) ve výši odpovídající stanoveným
cenám nebo smluvním cenám, které znalecké ústavy účtují na základě hospodářských smluv za
odborné posudky, expertizy nebo obdobné výkony.
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Uvedené ustanovení platilo až do roku 2002; od roku 2003 platí zase obdobně nynější
ustanovení § 15a, kdy znalecké ústavy účtují stejnými sazbami, jako znalci jednotliví.
Nyní znalečné znaleckých ústavů obou oddílů seznamu upravuje část III, §§ 15a až 15c
vyhlášky č. 37/1967 Sb.:
Část III - Odměňování ústavů
§ 15a
(1) Ústavům a jiným pracovištím vykonávajícím znaleckou činnost podle § 21 zákona
(dále jen „znalecké ústavy“) náleží za výkon této činnosti odměna a náhrada nákladů (dále
jen „znalečné“) podle této vyhlášky.
(2) Odměna příslušející znaleckému ústavu se stanoví podle sazeb odměn za znalecké
posudky (§ 16), pokud je znalecký posudek podáván v řízení před soudem, jiným státním
orgánem nebo orgánem vykonávajícím na základě zákona veřejnou správu, a znalecký ústav
byl k podání znaleckého posudku ustanoven orgánem, který řízení vede. V případech, kdy je
pro podání znaleckého posudku znaleckým ústavem vyžadována zvláštní odborná
specializace, lze sazbu odměny příslušející znaleckému ústavu podle § 16 zvýšit až o 50 %.
Ustanovení § 20 a 21 se při stanovení odměny znaleckému ústavu použijí obdobně.
(3) Nejde-li o podání znaleckého posudku podle odstavce 2, náleží znaleckému ústavu
znalečné ve výši odpovídající smluvní ceně účtované znaleckým ústavem za odborné posudky,
expertizy nebo obdobné úkony.
§ 15b
Jsou-li pro některé druhy znaleckých posudků stanoveny odměny a náhrady paušální
částkou, pro znalecké ústavy se tyto paušální částky nepoužijí.
§ 15c
Při rozhodování o znalečném platí ustanovení § 25 odst. 2. Státní orgán je oprávněn
znalečné snížit, byl-li znalecký úkon proveden opožděně nebo nekvalitně.
Při stanovení znalečného ústavům nastává ze strany orgánů veřejné moci řada problémů,
zejména:





snaha snížit znalečné zejména v případech, kdy je pro zpracování posudku ve
složitějších případech potřeba většího počtu hodin, zejména tehdy, když žalovaná
částka nižší, někdy i nižší než účtované znalečné;
nepřiznání hodin za provádění oponentace, jež má pokud možno zabránit chybám
v posudku. Jako zdůvodnění bývá uvedeno, že oponentace není předepsána zákonem,
přitom i soudní řízení je vícestupňové, aby se pokud možno zamezilo justičním
omylům;
neuznání příplatku soudem u soudem přibraného znaleckého ústavu druhého oddílu
dle § 15a odst. 2 věta druhá. Přitom ustanovení § 21 zákona (znalecká činnost ústavů)
odst. 3 hovoří jasně: Tyto ústavy jsou určeny především pro zpracování znaleckých
posudků ve zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení.
Zdůvodnění jsou zajímavá, např.:
o Z obsahu spisu ani z obsahu znaleckého posudku nelze dovodit, že by se mělo jednat o
činnost výrazně specializovanou, tedy není odůvodněno zvýšeni vyúčtovaného
znalečného, tak jak je uplatňováno (přitom soud sám znalecký ústav určený pro
složité případy přibral).
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o Soud nemá pochyb o tom, že při zpracování znaleckého posudku bylo odpracováno
deklarované pensum hodin, avšak co se týká navýšení odměny znalce, tak zde nemůže
soud znaleckému ústavu vyhovět. Soud má za to, že v daném případě nebyla po znalci
požadována žádná zvláštní specializace, posudek nebyl požadován jako spěšný (opět:
soud sám znalecký ústav určený pro složité případy přibral).
o Krajský soud usnesení soudu I. stupně prakticky potvrdil; ztotožnil se se soudem I.
stupně v tom, že v tomto konkrétním případě nebyla po znalci vyžadována zvlášť
odborná specializace, neboť v obecné rovině specializace na objasňování příčin
dopravních nehod není nijak neobvyklá a znalec ani netvrdí nezbytnost využití či
použití zvlášť specializovaných přístrojů, postupů či zvláštních specializací. Samotná
skutečnost, že znalec je zapsán ve II. oddíle ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 zák.
36/1967 Sb. ještě automaticky neznamená možnost navýšení o 50 % ve smyslu
ustanovení § 15a odst. 2 cit. vyhl. Pokud znalec v odvolání tvrdí problémy a svízele
při vypracování znaleckého posudku, bylo třeba toto tvrzení posoudit jako důvody pro
navýšeni dle § 20 odst. 1 cit. vyhl., tvrzené důvody (mezioborovost, kombinace vícero
působících jevů, nedostatek podkladů) mají oporu v obsahu spisu a znaleckém
posudku; odvolací soud proto dospěl k závěru, že odměnu znalce je možno navýšit z
důvodů znalcem uváděných o 20 % zvláštní obtížnosti posudku. (Opět: soud sám
znalecký ústav určený pro složité případy přibral; navíc zvýšení lze sčítat, v daném
případě je ústav ani nesečetl na 70 %).
o Odvolací soud neshledal důvod pro navýšení znaleckého posudku o 50 % dle § 15a
odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb., když podle tohoto ustanovení se odměna příslušející
znaleckému ústavu stanoví podle sazeb odměn za znalecké posudky (§ 16), pokud je
znalecký posudek podáván v řízení před soudem a znalecký ústav byl k podání
znaleckého posudku ustanoven orgánem, který řízení vede. V případech, kdy je pro
podání znaleckého posudku znaleckým ústavem vyžadována zvláštní odborná
specializace, lze sazbu odměny příslušející znaleckému ústavu podle § 16 zvýšit až o
50 %. Ustanovení § 20 a § 21 se při stanovení odměny znaleckému ústavu použijí
obdobně. Navýšení o 50 % v případě vypracování znaleckého posudku ústavem není
tedy obligatorní, ale k tomuto navýšení je třeba přistoupit tehdy, pokud znalecký ústav
provádí posudek v nějaké zvláštní odborné specializaci, která je mimořádná, vyžaduje
mimořádné znalosti, příp. specializovaná zařízení. (Opět: soud sám znalecký ústav
určený pro složité případy přibral).

Výsledkem šikanování znaleckých ústavů II. oddílu je také jejich rapidní úbytek, jak zřetelně
plyne z tabulek a obrázků výše.
3.1.3 Ke znalečnému celkem
Jak bylo mnohokrát kalkulováno a publikováno4), stávající hodinová sazba zdaleka nepokryje
skutečné náklady znalce. Na rozdíl od platů resp. mezd zaměstnanců je totiž třeba započíst i
další náklady, spojené s výkonem znalecké činnosti, zejména režijní, např.:
 náklady na provoz kanceláře (nájem nebo odpisy místností, osvětlení, vytápění, vodné
a stočné, připojení počítačové sítě, telefon, úklid, strážní služba ap.),
 náklady na vybavení kanceláře - odpisy (nábytek, počítač s příslušenstvím, další
elektronika, měřicí pomůcky, drobný materiál, vozidla, počítačové programy,
literatura),
 náklady na další služby (vozidla - údržba a pojištění, část nákladů na pohonné hmoty režijní jízdy ap.),
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 náklady na mzdu za režijní hodiny (odborná školení, studium, režijní činnosti – vedení
znaleckého deníku, daňové řízení, neúčtované činnosti – např. konzultace
s pracovníky justice resp. policie, náklady na dovolenou, kterou si znalec musí hradit
z vlastních prostředků aj.).
Výše komentovaný výpočet přiměřené výše odměny za znaleckou činnost byl již mnohokrát
publikován; přiměřená hodinová sazba pak vychází v současné době minimálně 700 Kč.
Zajímavá je v této souvislosti sazba Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle vyhlášky č.
Někomu se může zdát, že uvedené položky znalci nepřísluší; jsou zde i názory, že si na ně má
znalec vydělat činností mimo zadání orgány veřejné moci. Tohoto názoru zřejmě byl i
Ústavní soud ve svém nálezu č. ÚS 13/14 ze dne 15. září 20155) – cit. např.:

5)



„Vedle toho je ovšem třeba klást důraz i na druhý segment znalecké činnosti, tj. zpracování
znaleckých posudků vyžádaných orgány veřejné moci za účelem jejich provedení coby
důkazního prostředku v soudním či jiném řízení před orgánem veřejné moci. Tento segment
znalecké činnosti naopak nelze považovat za ryze podnikatelskou činnost ve výše uvedeném
smyslu, která je výhradně normována právními předpisy soukromoprávní povahy a je
vykonávána za účelem zisku, jelikož znalec – na rozdíl od podnikatele – nenese riziko podnikání
a do odměny, kterou za svoji činnost dostává, se nepromítají vynaložené náklady (ty dostává
zvlášť). … Orgánem veřejné moci přiznaná odměna tak zdaleka neznamená jedinou částku,
která je příslušnému znalci v souvislosti s vypracováním znaleckého posudku, hrazena.



Nadto nelze odhlédnout od obecně známé skutečnosti, že v praxi je zcela ojedinělé (s výjimkou
vybraných znaleckých ústavů), že by daný znalec svou znaleckou činnost vykonával jako svou
hlavní a jedinou podnikatelskou (výdělečnou) činnost. Spíše je častým jevem, že se jedná o
činnost toliko vedlejší (doplňkovou), kdy daná osoba je v seznamu znalců zapsána zejména pro
své praktické zkušenosti, znalosti a výsledky, jichž v rámci výkonu své hlavní činnosti v daném
oboru, odvětví a specializaci doposud dosáhla (kupříkladu znalci z oboru lékařství).



Ústavní soud v této souvislosti připomíná, že již samotné Ministerstvo spravedlnosti, jak vyplývá
z výše rekapitulovaného vyjádření, v současné době „ve spolupráci se skupinou odborníků
sdruženou do Komise Ministerstva spravedlnosti pro znalectví intenzivně pracuje“ na návrhu
nové právní úpravy, týkající se činnosti znalců, tlumočníků i překladatelů (tedy i jejich
odměňování), jejíž příprava byla zahrnuta i do Plánu legislativních prací vlády pro rok 2014,
schváleného usnesením vlády ze dne 12. 3. 2014, byť následně přesunuta do roku 2015, a na
jejíž finální podobě (včetně úpravy způsobu a výše odměňování znalců) se tedy navrhovatelé,
pokud bude skutečně v dohledné době předložena ke schválení Parlamentu České Republiky,
budou moci svými připomínkami aktivně podílet.



Jak ostatně Ústavní soud již zdůraznil výše, samotná povaha znalecké činnosti, vykonávaná pro
orgány veřejné moci, představuje svojí podstatou činnost ve veřejném zájmu a je proto chybné ji
interpretovat jen jako jakoukoliv jinou podnikatelskou činnost, jejímž primárním účelem je
dosažení zisku. Jinak řečeno, v případě takto specifické činnosti jako je činnost znalce by se o
protiústavnosti nepřiměřeně nízké odměny za znalecký posudek dalo daleko případněji uvažovat
v kontextu čl. 26 odst. 3 věty první Listiny (právo získávat prostředky pro své životní potřeby
prací) a nikoliv ve vztahu k právu podnikat podle odst. 1 stejného článku. Tato protiústavnost by
však byla založena teprve tehdy, pokud by z dané činnosti neplynul vůbec žádný zisk, případně
jestliže by určitý minimální zisk i dán byl, nicméně byla by současně stanovena např. povinnost
zpracovávat znalecké posudky osobami s určitou specializací, což však ani v jednom ze
zmíněných příkladů neplatí. Jak totiž plyne ze shora uvedeného, určitý zisk (nad rámec
vynaložených nákladů) zaručuje i stávající právní úprava a nikdo nesmí být k zařazení mezi

Viz např. „Aktuální nález Ústavního soudu k odměnám znalců“ - Soudní inženýrství č. 2-3/2015,
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znalce nucen. Naopak, jmenování znalcem je třeba vnímat i jako jakési potvrzení odbornosti a
ocenění schopností dané osoby, což je okolnost, která se samozřejmě může pozitivně projevit i v
její další profesní činnosti.“

Přitom resort spravedlnosti předpokládá dle státního rozpočtu pro rok 2016 v kapitole 336
(ukazatele Ministerstva spravedlnosti) následující režii*):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výdaje justiční část ................................................................15 758 612 298 Kč
V tom platy soudců ................................................................ 4 102 440 725 Kč
V tom platy státních zástupců ................................................ 1 460 051 429 Kč
Platy výkonných zaměstnanců celkem (ř. 2 + 3) ................... 5 562 492 154 Kč
Výdaje na režii (rozdíl ř. 1 a 4) ..............................................10 196 120 144 Kč
Režie vůči výkonným pracovníkům [(ř. 5 / ř. 6) × 100 %] ....................... 183 %

V aktuálním znění vyhlášky č. 427/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 160/2012 Sb. a č. 327/2013 Sb.
jsou pro Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů
a léčiv stanoveny diametrálně odlišné hodinové sazby:


Poskytnutí hodinové ústní konzultace ............................. min. 3 100 Kč/h



Poskytnutí hodinové ústní vědecké konzultace ..................... 12 500 Kč/h



Příprava a poskytnutí odborné přednášky ............................... 2 000 Kč/h



Žádost o zpracování výstupů z databázových systémů ............. 1 000 Kč/h

Jak výše uvedeno, výše sazby znalečného se přes přísliby Ministerstva spravedlnosti již
třináct let nemění, na rozdíl od prakticky všech dalších platů v národním hospodářství –
státních zaměstnanců, zdravotníků, advokátů, notářů, vojáků a policistů, hasičského
záchranného sboru aj. Znalci i znalecké spolky na tuto skutečnost opakovaně upozorňují,
ovšem bezvýsledně. Opakovaně k tomuto byli intervenováni různí ministři a ministryně
spravedlnosti a vnitra, z jejichž kapitol se znalečné orgánů veřejné moci hradí, ovšem
bezvýsledně. Ani jeden z těchto resortů ani nepředpokládá, že by se mělo znalečné zvýšit, jak
lze usuzovat z toho, že nežádají o navýšení rozpočtu.
Ministerstvu spravedlnosti bylo novelou č. 444/2011 Sb. uloženo v § 26:
K provedení tohoto zákona upraví ministerstvo spravedlnosti řízení při jmenování a odvolání
znalce (tlumočníka), způsob vedení seznamů znalců a tlumočníků a seznamů ústavů, zřizování
a působnost sborů pro znalecké otázky, odměňování a poskytování náhrady nákladů, způsob
kontroly odměňování a vedení deníků znalců a tlumočníků a podrobnosti o výkonu znalecké a
tlumočnické činnosti. Ministerstvo spravedlnosti stanoví vyhláškou seznam oborů a odvětví, u
nichž může taktéž jednotlivě stanovit kvalifikační předpoklady.
Je bohužel skutečností, že za tři roky se z uvedeného uskutečnilo pouze vydání vyhlášky o
seznamu znaleckých oborů, jenž je ovšem takřka beze změny převzatým seznamem z dřívější
směrnice ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 15. února 1973, čj. 10/73-kontr., o
organizaci, řízení a kontrole znalecké činnosti.

*)

Zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2016
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3.2

Další znalecké problémy

Dalším znaleckým problémem je antipatie některých orgánů činných v trestním řízení vůči
znalcům, kteří zpracovali znalecké posudky na objednávku obhajoby. Jedná se ovšem o
problematiku velmi složitou; autoři by se jí rádi věnovali podrobněji v některém letošním
čísle časopisu Soudní inženýrství. Náměty od znalců a znaleckých ústavů budou vítány.

4

ZÁVĚR

Autoři se snažili v příspěvku přispět k řešení problémů znalecké činnosti. Zdá se však, že to
bude ještě na delší dobu; pan ministr spravedlnosti například před několika dny v televizi
uvedl k novému zákonu, že se objevily nějaké problémy, takže se zákon zase o něco odkládá.
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ZNALECKÉ POSUDKY V DŮKAZNÍM ŘÍZENÍ
EXPERT OPINIONS IN EVIDENCE PROCEDURE
Luboš Dörfl1)

ÚVOD

1

Mezi mnohými odbornými příspěvky a diskusemi v jednotlivých oborech znalecké činnosti je
vhodné nezapomenout na to, že znalecký posudek slouží především jako důkazní prostředek
v soudním řízení. Je proto na místě zabývat se znaleckým posudkem též z pohledu tohoto
účelu, ke kterému slouží a zamyslet se nad právními požadavky, které je nutno vzít při
vypracování posudku v úvahu tak, aby jej bylo možno při objasňování skutkového stavu plně
využít.
Tyto právní požadavky jsou v zásadě dvojího druhu. V prvé řadě je to požadavek na správný
postup při vypracování posudku znalcem ustanoveným soudem k zodpovězení zadaných
otázek a dále požadavek na formální i obsahové náležitosti posudku tak, jak jsou stanoveny
v zákoně a prováděcí vyhlášce (zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhl.č.
37/1967 Sb.).
Nerespektování zmíněných právních požadavků může vést k procesně nežádoucí situaci, kdy
posudek nelze jako důkazní prostředek pro jeho vady použít nebo jeho důkazní hodnota je
v důsledku vad posudku výrazně snížena.

ZNALECKÝ POSUDEK JAKO DŮKAZ

2
2.1

Znalecký posudek, jeho význam v soudním řízení

Z hlediska soudního procesu se znalci podílejí na činnosti soudu směřující ke shromažďování
poznatků o skutkovém stavu významných pro soudní rozhodnutí.
Znalecký posudek je v soudním řízení zadáván soudem v případech, kdy je třeba pro
posouzení skutečností odborných znalostí a nepostačuje-li k tomuto účelu odborné vyjádření
vypracované orgánem veřejné moci (§ 127 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád nebo §
105 a násl. Zák. č. 141/1961 Sb. trestní řád. Obstarání tohoto důkazního prostředku tedy
provádí soud dle své úvahy. Soud také vybírá obor a odvětví znalecké činnosti pro provedení
posudku i osobu znalce ze seznamu znalců a formuluje zadání posudku. Současně stanoví
úkol znalce ve formě otázek a lhůtu, ve které má být posudek vypracován. Posudek je
obvykle zadán znalci k vypracování posudek v písemné formě. K písemnému posudku bývá
následně znalec v soudním řízení obvykle vyslechnut při jednání. Při zpracování posudku
může znalec požádat soud o součinnost při opatření potřebných podkladů posudku od státních
orgánů i jiných osob nebo o předvedení osoby předvolané ke znaleckému úkonu (zpravidla
vyšetření) dle § 52 odst. 1 občanského soudního řádu.
Tradiční procesní úprava u nás sice nevylučovala v řízení použít jako důkaz znalecký posudek
vypracovaný znalcem v jiném řízení nebo pro některou ze stran procesu na základě dohody
dle § 12 odst. 2 zák. č. 36/1967 Sb., ale takový znalecký posudek byl při hodnocení důkazů
považován toliko za listinu (srov. např. stanovisko pléna Nejvyššího soudu Pls 3/80 ze dne
23.12.1980 publikované pod č. 1 Sb. soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 23.9.2009 ve věci 25 Cdo 2398/2009). Dokazování znaleckým
1)
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posudkem bylo vyhrazeno pro případy, kdy znalce v rámci projednávání věci ustanovil soud.
Tím byla ovšem důkazní hodnota znaleckého posudku vypracovaného pro stranu soudního
řízení snížena.
Do praxe dokazování v civilním i trestním procesu výrazně zasáhly novely trestního řádu i
občanského soudního řádu (§ 127a zák. č. 99/1963 Sb. přidaný novelou provedenou zákonem
č. 218/2011 Sb. a §110a zák. č. 141/1961 Sb. přidaný novelou provedenou zák.č.265/2001
Sb.), které rozšířily možnost dokazování znaleckým posudkem vedle znaleckých posudků
zadaných soudem též na posudky zadané stranami sporu. Tedy za podmínky, že znalecký
posudek předložený účastníkem řízení (obžalovaným) má všechny zákonem požadované
náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého
znaleckého posudku, postupuje soud při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o
znalecký posudek vyžádaný soudem a takto vypracovaný znalecký posudek musí rovněž
splňovat stejné náležitosti.
2.2

Postup při vypracování posudku znalcem

Podání znaleckého posudku je poměrně složitým úkonem, při kterém musí být respektován
stanovený procesní postup, splněny zákonem stanovené formální náležitosti. Závěry posudku
musí být přesvědčivé a v souladu s poznatky vědy. Je považován za výsledek logicky ucelené
systémové činnosti.
Aby znalec splnil tento úkol, postupuje systematicky od prvotní kontroly zadání posudku
soudem, tedy porovnáním své odbornosti a zapsaného oboru znalecké činnosti s oborem, ze
kterého byl k podání posudku ustanoven, ovšem tuto kontrolu provede i věcně, tedy
porovnáním charakteru položené otázky se zaměřením své odbornosti. Je třeba totiž vycházet
z toho, že soudci jsou z pohledu odbornosti znalce laiky (a toto východisko je dobré po celou
dobu vypracování posudku neopouštět). V případě, kdy znalec zjisti, že soudem položená
otázka musí být zodpovězena odborníkem z jiného oboru či odvětví, neprodleně na tuto
skutečnost soud vyrozumí a je-li to možné, upřesní i odbornost, kterou má soud pro
zodpovězení otázky zvolit ze seznamu soudních znalců.
Podobným způsobem znalec bezprostředně po svém ustanovení provede také kontrolu
označených účastníků řízení a jejich právních zástupců, aby mohl vyloučit důvody své
podjatosti.
Další postup znalce spočívá v opatřování podkladů významných pro vypracování posudku.
Opatřování podkladů je primárně odpovědností znalce. Soudní řády stanoví soudu povinnosti
součinnosti se znalcem, ta však přichází v úvahu teprve v situaci, kdy znalec některé podklady
nemůže obstarat sám, nebo pokud účastníci, jejich právní zástupci, event. třetí osoby se
znalcem při získávání podkladů nespolupracují. Je to tradičně znalec, který obstarává obvyklý
okruh podkladů, kterými jsou různé výpisy z veřejných rejstříků, podklady vyžádané od stran
řízení nebo jím prováděná šetření či měření.
Výjimkou jsou typy podkladů, které svým charakterem jsou samostatným důkazem. Ty může
na žádost znalce a za jeho přítomnosti provést toliko soud. Takovými podklady je zejména
opatření výslechu svědka, ohledání místa spáchání trestného činu, rekonstrukce nebo
rekognice. Pokud by znalec sám prováděl tyto úkony, které jsou ze své podstaty
samostatnými procesními úkony, zasahoval by tak do zásady spravedlivého soudního procesu,
nad kterým dohlíží přímo soud.
Podklady by měly být znalcem shromážděny v takovém rozsahu, aby mu umožňovaly
komplexní a vyčerpávající zpracování odpovědi na soudem zadané otázky. Znalec by se proto
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měl se svou žádostí o předložení podkladů obracet zásadně na všechny strany řízení a
nespokojit se se skutečnostmi předestíranými jen jednou stranou řízení, a to bez ohledu na to,
zda vypracovává posudek na základě ustanovení soudem nebo na základě dohody s jinou
osobou, neboť jeho povinnosti vyplývající ze zákona o znalcích a tlumočnících vypracovat
posudek řádně, s plným využitím svých odborných znalostí, platí obecně.
Při svém dalším postupu znalec v nálezu znaleckého posudku shromážděné podklady
vyhodnotí a odborně uznávaným a předpokládaným způsobem provede jejich analýzu a své
odborné posouzení a vyhodnocení podkladů do posudku zachytí. Jeho postup a cesta ke
znaleckým závěrům má být srozumitelná a přezkoumatelná. Právě v nálezové části znalec
vytváří argumentační základ pro budoucí obhajobu posudku před soudem a stranami při svém
výslechu. Z analýzy a vyhodnocení podkladů a následného zpracování výsledků posouzení
zadané problematiky znalce vychází jeho závěry a samotný posudek.
Posudek jako výsledná část znaleckého posudku je zpravidla zpracován ve formě odpovědi na
zadané otázky. Ty vycházejí z podkladů, které je vhodné v úvodu nálezu vyjmenovat, a
z výsledku nálezu, který by k posudku měl argumentačně směřovat. Odpovědi na otázky by
měly být jednoznačné, vyčerpávající a především pravdivé. Vedou totiž k závěru o skutkovém
stavu, který soud činí na základě hodnocení předloženého posudku znalce, a který bývá
rozhodující při sporu o právo posuzovaném soudem.
2.3

Náležitosti znaleckého posudku

Náležitosti posudku lze rozdělit na náležitosti formální a obsahové. Formální náležitosti
znaleckého posudku jsou upraveny v § 13 zákona o znalcích a tlumočnících a v § 13
prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb.
Z formálního hlediska musí osudek obsahovat v úvodní části označení orgánu nebo osoby,
pro kterou je zpracováván, označení znalce a jeho oboru, odvětví nebo specializace, zadání
posudku a datum. Dále vyhláška upravuje formální strukturu posudku, která zahrnuje nález
posudku a samotný posudek. Nález zpravidla začíná uvedením znaleckého úkolu (případně
účelu zpracování posudku), přehledem podkladů, ze kterých znalec vychází a popisem
zkoumané skutečnosti. Nálezová část je ve své podstatě skutkovou částí posudku. Znalec v ní
identifikuje zdroje svých informací a zjištění, která z nich učinil.
Po nálezu následuje posudek, kde se znalec zabývá posuzováním, výpočty a hodnocením
zjištěných podkladů a posudek uzavírá závěrem, kde jsou znalcova zjištění shrnuta.
Závěrečnou částí posudku jsou odpovědi na otázky, které byly ve znaleckém úkolu znalci
zadány. Ty by měly být vyčerpat celé zadání posudku. Potom následuje znalecká doložka,
pečeť znalce a podpis. Znalec může k posudku připojit přílohy, které zpravidla obsahují
fotodokumentaci, mapy nebo např. grafy. Celý posudek musí být svázán a vazba opatřena
pečetí.
Obsahovou náležitostí posudku by především měla být jeho přezkoumatelnost, srozumitelnost
a odbornost. Přezkoumatelnost a srozumitelnost posudku je častý problém. Znalecký posudek
je důkaz, který je zastupitelný. Na rozdíl od výslechu svědka musí existovat možnost zadat
stejný úkol jinému znalci. Z posudku proto musí být patrný postup znalce (zvolená metoda),
výpočty a hodnocení shromážděných podkladů, kterým musí odpovídat závěry znalce.
Srozumitelnost posudku musí být na takové úrovni, aby posudku porozuměl i laik nebo
dokonce právník. Ve složitějších případech bude proto na místě, aby znalec v posudku popsal
nebo stručně vysvětlil metodu zkoumání, základní veličiny a vzorce. Posudek lze opatřit
legendou nebo poznámkovým aparátem. Odpověď na zadané otázky pak musí být pokud
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možno stručná a jednoznačná. Posudek, ze kterého není zřejmé, jaký je výsledek zkoumání
znalce, je v řízení zpravidla neupotřebitelný.
2.4

Hodnocení znaleckého posudku soudem, vady posudku

Důkaz znaleckým posudkem se prování buď výslechem znalce, je-li posudek podáván ústně,
nebo čtením znaleckého posudku, je-li posudek zpracován znalcem v písemné formě.
V takovém případě soud obvykle znalce též k závěrům posudku vyslechne, je-li to třeba
vzhledem k rozsahu zadaného úkolu, nebo byly procesními stranami vzneseny k posudku
výhrady (Srov. R 1/1975 (s. 4–5) – NS sp. zn. Plsf 2/74), nebo také je-li provedení výslechu
znalce uloženo zákonem.
Soud může znalci uložit, aby podaný znalecký posudek doplnil, pokud vyjdou najevo další
skutečnosti, ke kterým při vypracování svého posudku nepřihlížel. V případě, že má soud
pochybnosti o správnosti znaleckého posudku, může dle § 127 odst. 2 občanského soudního
řádu požádat znalce o vysvětlení nebo může jeho posudek nechat přezkoumat jiným znalcem
(revizní znalecký posudek).
Hodnocení znaleckého posudku soudem je podřízeno zásadě volného hodnocení důkazů
stanovené v § 132 občanského soudního řádu. Soudní praxe je jednotná v tom, že soud vždy
hodnotí formální náležitosti znaleckého posudku a procesně správný postup znalce. V soudní
praxi však není zcela jednotný názor na to, zda je soud oprávněn hodnotit též odborný závěr
znalce (názory na možnost soudu posoudit věcnou správnost posudku formuloval např.
Nejvšší soud ve svém rozhodnutí ve věci NS 25 Cdo 583/2001 ze dne 25.4.2002 a též Ústavní
soud v nálezu č. ÚS 483/01). V zásadě se však připouští, aby soud posoudil přesvědčivost
závěrů posudku v souvislosti s ostatními provedenými důkazy, a v rámci tohoto postupu
vyhodnotil potřebu přezkoumání správnosti posudku jiným znalcem, případně k jeho závěrům
nepřihlédl.
Právě v takovém případě rozdílnosti závěrů znalců nebo při složitém dokazování, kde je třeba
vážit validitu důkazů, které jsou ve vzájemném rozporu, je významná argumentace obsežená
ve znaleckém posudku a přesvědčivost jeho závěrů opřená o širokou základnu podkladů. Je
totiž na soudu, aby z množství provedených důkazů, které mohou zahrnovat i více znaleckých
posudků, zvolit uzavřený okruh důkazů, ze kterých je skutkový stav nepochybně prokázán (v
řízení trestním), nebo stanovil, že (v případě občanského soudního řízení), zda strana svá
tvrzení prokázala, či nikoli. O přesvědčivosti posudku pak může rozhodovat i šířka podkladů,
z nichž znalec vycházel, znalcem zvolená metoda, která se nejvíce blíží řešení zadané
problematiky nebo schopnost znalce své závěry argumentačně obhájit při výslechu v soudní
síni.
Naopak vady posudku mohou ztěžovat postup soudu, zpochybňovat závěry znalce, nebo
dokonce, v mezním případě, vést k procesní nepřípustnosti provést znalecký posudek jako
důkaz. To může mít pro řízení fatální důsledky, zvláště pokud vada posudku vyjde najevo až
v řízení před odvolacím nebo Nejvyšším soudem, a soudní rozhodnutí soudu I. stupně se o
závěry vadného posudku opírají.
Vady posudku jsou následkem porušení povinností znalce vyplývajících ze zákona o znalcích
a tlumočnících a lze je dělit na vady formální nebo vady vznikající nesprávným postupem
znalce. Kromě toho lze mezi vady řadit i věcné nesprávnosti obsažené ve znaleckém posudku
nebo jeho chybné závěry. Formální vady znaleckého posudku spočívají především
v opomenutí některé zákonné náležitosti posudku, jako je podpis znalce, otisk úřední pečeti
nebo absence řádně vyplněné doložky, jsou zpravidla odstranitelné a nevedou k významným
procesním následkům. Ve své podstatě vady ve formě znaleckého posudku nemusí vždy
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znamenat nemožnost posudek v řízení použít, ale zpravidla znamenají zdržení při
odstraňování vad posudku (doplňování podpisu, doložky nebo nějaké opomenuté přílohy),
což může být důvodem pro mimořádné krácení znalečného.
Vady spočívající v postupu znalce zpravidla znamenají, že znalec nedodržel zadání
znaleckého úkolu, nevzal v úvahu všechny podklady posudku, posudek je nejasný nebo
neúplný nebo se znalec zabýval neoprávněně též právním hodnocením zjištěných skutečností.
Závažnou vadou je například i to, že znalecký posudek zpracuje znalec, který je z jeho
vypracování vyloučen pro svou podjatost nebo se zjistí, že posudek nevypracoval znalec
osobně.
Některé vady je možno odstranit doplněním znaleckého posudku, kdy znalec na základě
výzvy soudu vezme v úvahu další podklady významné pro jeho vypracování nebo odstraní
obsahovou nesprávnost nebo neúplnost.
Vady spočívající ve vypracování posudku podjatým znalcem, nedodržení zadání soudu nebo
posudky vypracované jinou osobou než znalcem, odstranit nelze a znamenají jejich procesní
nepoužitelnost. Jako vadný a procesně nepoužitelný posudek by pochopitelně byl posuzován i
posudek ovlivněný trestnou činností znalce

3

ZÁVĚR

Znalecký posudek musí vést k odborně správnému, přesvědčivému a přezkoumatelnému
závěru. Jen takový znalecký posudek může efektivně sloužit v soudním řízení ke svému
účelu, kterým je objasnění skutkového stavu soudního případu. Jakkoli se ve svém příspěvku
věnuji obtížím, které jsou s podáním řádného a argumentačně přesvědčivého znaleckého
posudku spojeny, pak na druhou stranu podání takového posudku zásadním způsobem
přispívá ke zjednodušení soudního rozhodování nás, soudců, kteří máme nelehký úkol
posoudit skutečnosti, o jejichž odborné povaze nemáme potřebné znalosti. Činnost soudního
znalce je proto pro naplnění první části rozhodování soudce, té skutkové, nezastupitelnou a
významnou pomocí. Podávání znaleckého posudku je tedy nejen břemeno a odpovědnost, ale
současně i významný společenský úkol.

4

LITERATURA

[1] Zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhl.č. 37/1967 Sb.
[2] Schelleová, I. a kol. Civilní proces, Brno, Eurolex Bohemia 2006, s.57
[3] Bradáč, A. a kol. Soudní inženýrství, Brno 1999
[4] Soudní rozhledy 4/2009, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1290/2007
[5] Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Obč.s.ř Komentář, I. díl, 7. vydání, C.H.Beck,
2006
[6] Dörfl, L. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2009
[7] Křístek, L. Znalectví. Praha Wolters Kluwer 2013

30

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

PILOTNÍ PROJEKTY V RÁMCI JEDNOTNÉ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PRO
ZNALECKOU ČINNOST
PILOT PROJECTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE UNIFORM
EDUCATION SYSTEM FOR EXPERT ACTIVITIES
Kateřina Pivoňková1)
ABSTRAKT:
Autorka řeší otázku celoživotního vzdělávání znalců, které je tématem její disertační práce,
s cílem vytvořit jednotnou vzdělávací soustavu (dále JVS), kterou bude možno využít obecně
pro všechny znalecké obory, odvětví (specializace), která bude systematická a přehledná,
bude vycházet z již známých a v praxi ověřených způsobů (např. certifikace, kurzy,
specializační studium apod.). Začlení nově navržené přístupy, které systematicky a plošně
vymezí celoživotní vzdělávání znalců jak v rovině teoretické, tak v rovině odborné, tj.
prakticky zaměřené na konkrétní odborné znalecké disciplíny. V rámci pilotního projektu
proběhl jednodenní odborný seminář pro znalce z oboru bezpečnost práce a dvoudenní
odborný seminář z oboru kriminalistika a střelivo a výbušniny.
ABSTRACT:
In her thesis, the author deals with the issue of lifelong learning of experts with the aim of
creating a uniform education system (hereafter called UES). It will be possible to use UES in
all expert fields, branches (specializations) and it will be systematic and lucid and will result
from already known and in practise proven methods (e.g. certification, courses, specialized
studies etc.). It will integrate the newly suggested approaches which will define the lifelong
learning of experts systematically and broadly, both on a theoretical level and on a
professional level, i.e. practically focused on particular expert disciplines. A one day
workshop for experts in the field of Safety at Work and a two days workshop for experts in the
field of Criminalistics and Ammunition and Explosives were held within the framework of the
pilot project.
KLÍČOVÁ SLOVA:
celoživotní vzdělávání znalců, odborná způsobilost, speciální výuka, jednotná vzdělávací
soustava, všeobecný (základní) stupeň, specializovaný (vyšší) stupeň, pilotní projekt,
bezpečnost práce, kriminalistika, střelivo a výbušniny
KEYWORDS:
lifelong learning of experts, professional qualification, special education,Unified educating
systém, general (elementary) stage, specialized (higher) stage, pilot project, safety at work,
criminalistics, ammunition and explosives
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kpivonkova@ksoud.pha.justice.cz
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1

ÚVOD

Znaleckou činnost v současné době upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,
ve znění pozdějších předpisů [4] (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících“), který sice
doznal podstatných změn od 1. 1. 2012 [5], ale stále nezavedl zákonnou podmínku
systematického vzdělávání a zvyšování kvalifikace znalců zapsaných v seznamu, nestanovil
rozsah, který by byl závazný pro ověření odborné způsobilosti [8] žadatelů o znaleckou
činnost ani již jmenovaných znalců, a prováděcí vyhláška č. 37/1967 Sb. k tomuto zákonu, ve
znění pozdějších předpisů [6] (dále jen „vyhláška“). Cílem autorčiny disertační práce na téma
„Projekt jednotné vzdělávací soustavy pro znaleckou činnost“ je vytvoření jednotné
vzdělávací soustavy, kterou bude možno využít obecně pro všechny znalecké obory, odvětví
(a specializace, pokud s nimi bude nová právní úprava počítat), která bude systematická
a přehledná, bude vycházet z již známých a v praxi ověřených způsobů (např. certifikace [9],
kurzy [7], specializační studium [3] apod.) a začlení nově navržené přístupy, které
jednoznačně, přehledně, systematicky a plošně vymezí celoživotní vzdělávání znalců jak
v rovině teoretické, tak v rovině odborné, tj. prakticky zaměřené na konkrétní odborné
znalecké disciplíny. Modelový vzor této soustavy bude vytvořen obecně pro všechny znalecké
obory, odvětví, příp. specializace a bude zahrnovat jak celoživotní vzdělávání znalců (dále též
„CVZ“) před jejich jmenováním do funkce, tak i po celou dobu výkonu funkce znalce se
zohledněním metod a přístupů andragogiky a androdidaktiky.

2
2.1

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZNALCŮ JIŽ JMENOVANÝCH
Obecně

Je třeba mít na mysli, že CVZ by mělo probíhat ve smyslu andragogickém, tedy s ohledem na
skutečnost, že jde o vzdělávání dospělých lidí, které respektuje zvláštnosti s tím spojené. CVZ
musí přihlédnout 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. Absence CVZ vyústila v aktivity některých
zájmových sdružení a profesních organizací, které se snaží vyvíjet aktivitu směřující k CVZ
formou účasti na pravidelných odborných seminářích, které jim zprostředkují nejen informace
o aktuálních právních předpisech, bezprostředně souvisejících s výkonem znalecké činnosti,
ale i specializovaných seminářích zaměřených na jednotlivé znalecké obory, odvětví,
případně specializace. Členství v těchto profesních organizacích (např. Asociace znalců a
odhadců, Česká unie soudních znalců v lesním hospodářství, Komora soudních znalců aj.)
není povinné. Tyto subjekty zajišťují odborná školení svých členů prostřednictvím externích
lektorů, praktikujících znalců nebo soudců. Odborné semináře určené pro znalce [9] jsou již
několik let vnímány jako součást CVZ nejen znalci samými, ale např. i krajskými soudy.
2.2

Hlavní stupně JVS

Vytvořený projekt JVS v sobě bude zahrnovat kvalifikační požadavky na znalce před [8] i po
jmenování do funkce znalce a bude zohledňovat nejen potřeby znalce neustále se vzdělávat a
prohlubovat a aktualizovat si odborné znalosti a vědecké postupy nezbytné pro řádný výkon
znalecké činnosti, tedy plánovat a organizovat celoživotní vzdělávání znalcem samým, ale i
potřeby orgánů, institucí i občanů, kteří služeb znalců využívají, tedy vytvoření systému
předem daných pravidel a kategorií vzdělávání organizovaného někým druhým během
výkonu činnosti znalce a jejich následné kontroly.
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2.2.1 Všeobecný (základní) stupeň JVS
Základní stupeň JVS bude relevantní pro všechny obory znalecké činnosti a zahrne
nezbytnou, byť rámcovou, znalost právních předpisů, s nimiž se znalec při výkonu znalecké
činnosti může setkat. Součástí tohoto semináře bude i shrnutí základních náležitostí
znaleckého posudku [4] [6], postavení znaleckého posudku jako důkazu v soudním řízení a
jeho vyúčtování, aj.
2.2.2 Specializovaný (vyšší) stupeň JVS
Vyšší stupeň JVS bude představovat účast na jedno - dvoudenním semináři, který by byl
zaměřen vždy na určitý okruh znaleckých oborů, odvětví, příp. specializace, tj. oborů
blízkých, příbuzných, na sebe navazujících nebo vzájemně se prolínajících. Po úvodní
přednášce, kde se účastníci seznámí se základními tématy, která budou v rámci semináře
přednášena, budou následovat konkrétní bloky vyplývající např. ze znaleckých úkolů ze
soudních spisů (po nezbytné anonymizaci), kazuistiky apod. Na tematickém zaměření
seminářů se budou podílet vedle profesních stavovských odborných organizací, vysokých
škol, univerzit, apod. i již praktikující znalci, příp. znalecké ústavy. Závěr semináře shrne
všechny získané poznatky a vytvoří dostatečný prostor pro závěrečnou diskusi účastníků.

3

PILOTNÍ PROJEKT „AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUDNĚ –
ZNALECKÉ TEORIE A PRAXE OBORU BEZPEČNOST PRÁCE“,
PARDUBICE, 15. 10. 2015

Za účelem zjištění zájmu, potřeb, rozsahu, formy, ale i náplně CVZ se dne 15. 10. 2015
z iniciativy Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. (dále jen „ZÚBOZ“) ve
spolupráci s Komorou soudních znalců ČR (dále jen KSZ“) v Hotelu Labe v Pardubicích
uskutečnil jednodenní odborný pilotní seminář, jehož cílem bylo nejen získat přehled o
absenci takových kurzů, které sami znalci považují za klíčové, předat zkušenosti, nastavit
určité jednotné standardy řešení, ale v rámci diskuse nad řešením sporných znaleckých otázek
a problémů dospět ke sjednocení názorů např. na absenci podmínky CVZ v avizované nové
právní úpravě této činnosti. Jedině znalecká praxe může přinést takovéto podněty.
Současná praxe – a jak jednoznačně vyplynulo z hodnotících dotazníků, který každý účastník
v závěru anonymně vyplnil a odevzdal - ukazuje, že znalci pociťují absenci odborných
seminářů, vítají jakékoliv kurzy zaměřené nejen na právní, ale i odbornou tématiku, v rámci
kterých by získali aktuální informace k danému tématu, ale i možnost vzájemné konzultace
s kolegy znalci. Zdrojem elektronických adres byla veřejně dostupná databáze znalců na
www.justice.cz, aktuální ke dni 1. 9. 2015. V rámci tohoto pilotního semináře byla pozvánka
rozeslána celkem 94 znalcům zapsaným v seznamu znalců pro obor Bezpečnost práce, z nichž
se 29, tj. 30,85 % semináře zúčastnilo.
Obsahová náplň semináře a jeho vyhodnocení

3.1

Po zahájení semináře a představení ZÚBOZ ředitelem RNDr. Mgr. Petrem Adolfem
Skřehotem, Ph.D. proběhly následující přednášky:




Stav legislativy v oblasti BOZP (JUDr. Petr Kožmín, předseda správní rady ZÚBOZ),
Aktuální otázky soudně-znalecké činnosti (doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., ředitel
Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně),
Formálně jednotné části a náležitosti znaleckého posudku [1], nejčastější pochybení
znalců v praxi, aktuální problémy právní úpravy znalecké činnosti, CVZ (Mgr.
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Kateřina Pivoňková, vedoucí odd. znalců a tlumočníků a přísedící trestního senátu
Krajského soudu v Praze),
Metodologie znalecké činnosti v oblasti BOZP (Ing. Petr Osička, předseda KSZ sekce BOZP a PO a vedoucí znaleckého kolegia ZÚBOZ).

Následná diskuse přítomných účastníků, k nimž se připojilo i osm zástupců firem
zabývajících se problematikou bezpečnosti práce, dva zástupci vysokých škol (konkrétně
ČVUT v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství a VŠ technická a ekonomická
v Českých Budějovicích) a jeden uchazeč o znaleckou činnost v tomto oboru, ukázala, jak
aktuální byla přednesená témata a jak důležité je umožnit i již praktikujícím znalcům získat
nové informace obecné právní problematiky upravující znaleckou činnost, a to zejména
v době, kdy zákonodárce mediálně avizuje přípravu nejen nového zákona o znalcích, ale i
aktualizaci znaleckých oborů a odvětví včetně sjednocujících kvalifikačních podmínek pro
jmenování. Z pohledu účastníků byla nejčastěji diskutována nejen otázka právních předpisů
upravujících oblast BOZP, ale i otázka přechodných ustanovení nové právní úpravy, tedy
doby potřebné k tomu, kdy i již zapsaní znalci budou muset splňovat kvalifikační (a další)
podmínky pro zápis do seznamu.
Hodnotící dotazník (zpětná vazba) byl koncipován do 8 otázek, kde účastníci semináře měli
možnost jednak na bodové škále od 1 do 5 a jednak ve formě slovního hodnocení odpovědět
na položené otázky. Otázky byly zaměřeny na:









celkový dojem ze semináře (1 = 96 %, 2 = 3 %, 3 = 1 %, 4 = 0 %, 5 = 0 %),
místo konání akce (1 = 88 %, 2 = 9 %, 3 = 1 %, 4 = 2 %, 5 = 0 %),
spokojenost s obsahovou stránkou (1 = 95 %, 2 = 3 %, 3 = 2 %, 4 = 0 %, 5 = 0 %),
hodnocení přístupu lektorů včetně pedagogické a odborné úrovně přednášek (1 = 96
%, 2 = 4 %, 3 = 0 %, 4 = 0 %, 5 = 0 %),
hodnocení organizačního zajištění (1 = 95 %, 2 = 3 %, 3 = 2 %, 4 = 0 %, 5 = 0 %),
hodnocení přínosnosti semináře z pohledu znalecké praxe (1 velmi přínosný = 96 %, 2
= 3 %, 3 = 1 %, 4 = 0 %, 5 nepřínosný = 0 %),
hodnocení záměru zařadit 1 – 2 denní odborné semináře (podobné tomu právě
absolvovanému) do projektu CVZ v rámci nové právní úpravy znalecké činnosti (1
velmi přínosný = 94 %, 2 = 5 %, 3 = 1 %, 4 = 0 %, 5 nepřínosný = 0 %),
volbu nejvhodnějšího intervalu pro povinné absolvování odborného semináře (1x
ročně = 89 %, 1x za 2 roky = 8 %, 1x za 3 roky = 2 %, 1x za 5 let = 0 %, jiný interval
= 1 %).

Zejména odpovědi na poslední tři otázky považuje doktorandka pro vyhodnocení pilotního
projektu za stěžejní, neboť v rámci slovního hodnocení účastníci nad rámec číselného
hodnocení ocenili praktické zkušenosti a odbornou erudici lektorů, názorné příklady z praxe,
možnost výměny zkušeností s kolegy – znalci, otevřenou diskusi k jednotlivým tématům,
získali celou řadu podnětů pro zlepšení svých znaleckých posudků a shodně vyjádřili
důležitost konání takovýchto povinných seminářů 1x za 1 – 2 roky pro udržení kvalitní
úrovně znaleckých posudků zpracovávaných v oboru Bezpečnost práce.
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4

PILOTNÍ PROJEKT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZNALCŮ
V RÁMCI ODBORNÉHO SEMINÁŘE „PRAKTICKÁ
KRIMINALISTIKA – KAZUISTIKA – METODIKA“, KAŠPERSKÉ
HORY, 5. – 6. 5. 2015

Kriminalistický ústav v Praze (dále jen „KÚP“) v rámci pravidelného odborného semináře
oslovil doktorandku s nabídkou prezentace pilotního projektu CVZ, který by byl součástí
odborného semináře konaného v hotelu Šumava v Kašperských horách ve dnech 5. – 6. 5.
2015, vzhledem k tomu, že v současné době výrazně narůstá počet zaměstnanců KÚP, kteří
jsou znalci – fyzickými osobami – zapsanými v seznamu znalců zveřejněném na
www.justice.cz, nebo o zápis do tohoto seznamu usilují. Zahraničním účastníkem odborného
semináře byl i zástupce Kriminalistického a expertízného ústavu Policajného zboru
Bratislava. Doktorandka přítomné seznámila s projektem JVS pro znaleckou činnost s cílem
v rámci diskuse nad řešením sporných znaleckých otázek a problémů dospět ke sjednocení
názorů např. na absenci podmínky CVZ v avizované nové právní úpravě této činnosti.
Semináře se účastnilo 58 kriminalistů, z nichž 37 je současně zapsáno v seznamu znalců
v oboru kriminalistika (s různými specializacemi) a v oboru střelivo a výbušniny. Nad rámec
uvedeného doktorandka uvádí, že k 1. 11. 2015 bylo v seznamu znalců [10] zapsáno 118
znalců z oboru kriminalistika a 57 znalců z oboru střelivo a výbušniny, z nichž 13 je zapsáno
pro oba dva obory.
Obsahová náplň semináře a jeho vyhodnocení

4.1

Harmonogram semináře byl rozvržen do dvou dnů. Dne 5. 5. 2015 po zahájení semináře
zástupcem KÚP proběhly následující přednášky:












Může toaletní papír zabíjet? (kazuistika),
Sebevražda kuší? (kazuistika),
Svědectví deformované střely,
Relief – databáze stop na lisovaných zásilkách OPL s automatizovaným vyhledáváním
stop,
Uživatel – největší hrozba pro mobilní telefony – špionážní aplikace na špehování
(kazuistika),
Aktuální stav odborné a znalecké činnosti na Slovensku,
Pochybení znalců v praxi, projekt celoživotního vzdělávání znalců,
Vyhledávání paměťových souborů v grafických médiích,
Využití mechanoskopie k dokazování sériové trestné činnosti pachatelů,
Svět padělků,
Ukradený podpis (technické aspekty padělání, identifikace padělatele).

Dne 6. 5. 2015 proběhly následující přednášky:







Daktyloskopování mrtvol,
Maryša,
Balamut (SAVO),
Noční střet vozidla s chodcem a vytipované vozidlo,
Identifikace pohybu osob na místě činu,
Opravdu soucitný myslivec (detektor lži).

Následná diskuse přítomných účastníků ukázala, jak důležité je umožnit praktikujícím
znalcům (ale i zájemcům o znaleckou činnost) získat nové informace obecné právní
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problematiky upravující znaleckou činnost, a to zejména v době, kdy zákonodárce mediálně
avizuje přípravu nejen nového zákona o znalcích, ale i aktualizaci znaleckých oborů a odvětví
včetně sjednocujících kvalifikačních podmínek pro jmenování. Širokému zájmu diskutujících
byla podrobena nejen jednotná úprava znaleckého posudku, typologie znaleckých posudků [1]
včetně příloh, znalecká činnost znaleckých ústavů a znalců – fyzických osob, revizní znalecký
posudek [2], náležitosti odborných vyjádření, ale i způsoby vyúčtování, správní delikty znalců
[5] a elektronický znalecký deník [5].
Po ukončení přednášek se všichni účastníci sešli k závěrečné diskusi, která přinesla
organizátorům mnoho podnětných témat pro příští odborný seminář včetně nástinu dalších
možných témat. V závěru účastníci vyhodnotili všechny příspěvky a vybrali 3 přednášky,
které považují z hlediska odborné (znalecké) praxe za nejpřínosnější. Mezi nimi byl i
příspěvek týkající se projektu CVZ přednesený doktorandkou.

5

ZÁVĚR

Současná právní úprava v ČR neobsahuje zákonnou podmínku CVZ a zvyšování kvalifikace
u znalců zapsaných v seznamu, nestanovuje rozsah ani způsob ověření odborné způsobilosti
již jmenovaných znalců, neukládá za povinnost systematické vzdělávání. Není upravena
periodicita takového vzdělávání i následná kontrola tohoto systému vzdělávání u již
jmenovaných znalců. Přesto existují snahy různých profesních organizací a zájmových
sdružení, která odborné vzdělávání znalců v rámci svých možností organizují.
Uskutečněné pilotní semináře jednoznačně ukázaly zájem znalců účastnit se minimálně 1x za
1 - 2 roky odborného vzdělávání ve formě odborného semináře, a získat tak nejen obecné
aktuální informace z oblasti soudního znalectví, ale zejména informace vztahující se
konkrétně k jejich znaleckému zaměření. Z absence povinného CVZ totiž následně vyplývají
hlavní příčiny nestejné úrovně znaleckých posudků jak po stránce formální, tak i obsahové,
vedoucí následně ke stížnostem na nedostatečnou odbornost znalce, absenci odborných
metod, z nichž znalec při vypracování posudku vycházel a o něž opřel své závěry. Pro řešení
CVZ je potřebná jednotnost, systémovost a přehlednost. Těchto požadavků chce doktorandka
docílit vznikem projektu jednotné vzdělávací soustavy pro znaleckou činnost, který
jednoznačně, přehledně, systematicky a plošně vymezí toto vzdělávání v rovině teoretické i v
rovině odborné.
Vzhledem k tomu, že postavení znalců se vyznačuje zvýšenou společenskou, právní a morální
odpovědností, systémové řešení CVZ z hlediska požadavků správních orgánů, soudů, orgánů
činných v trestním řízení, odborné i laické veřejnosti, ale i z řad znalců přispěje nejen
k celkovému zvyšování odborné úrovně znalců, ale obecně povede ke zkvalitnění znalecké
činnosti a posílení důvěry odborné i laické veřejnosti v profesi znalce, kterou je nutno vnímat
tak, že znalec = pomocník soudce v úsilí o spravedlivý proces.

6
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ANALÝZA DOBY, KTEROU ŘIDIČ POTŘEBUJE K VYHODNOCENÍ SITUACE
ZA VOZIDLEM
ANALYSIS THE NECESSARY TIME FOR DRIVER TO ASSESS THE SITUATION
BEHIND THE VEHICLE
Michal Belák1), Pavel Maxera2), Marek Semela3), Robert Kledus4), Albert Bradáč5).
ABSTRAKT:
Při vzniku dopravní nehody resp. pro zabránění jejího vzniku je velmi důležitým faktorem
chování řidiče a včasná reakce ŘIDIČE na podněty, které přijímá z okolí. Tento článek je
zaměřený především na tuto interakci řidič – okolí za různých podmínek prostředí a následně
na interakci řidič – vozidlo. Potřeba znalosti doby, kterou řidič potřebuje na vyhodnocení
situace za vozidlem například při odbočování či předjíždění vzniká v oblasti zkoumání
a analýzy příčin dopravných nehod.
Článek referuje výsledky měření, které bylo realizováno v reálném silničním provozu a
zahrnovalo množství specifických jízdních situací. Informace o vizuálním vnímání řidiče byly
získávány pomocí zařízení eyetracker. Dále bylA data zaznamenávánA pomocí ROZHRANÍ
VOZIDLA OBD, GPS a dalších autonomních kamer ve vozidle. Na základě tohoto souboru
dat bylo následně možné vyhodnocovat optickou reakci řidiče na vnější podnět přicházející od
objektu za vozidlem.
ABSTRACT:
In traffic accidents or when preventing accidentwe distinquish very important factors,
especially the driver’s behavior and his response to external stimuli, which receives from the
surroundings. This article is focused mainly on the interaction of the driver under different
environmental conditions, and subsequently on the interaction between driver and -vehicle.
The need for knowledge of the time, that the driver needs to assess the situation behind the
vehicle is mainly before of turning or overtaking manoeuvre in the field of exploration and
analysis of traffic accidents causes.
The article reports the results of measurements, which has been carried out in regular road
traffic and include the amount of specific traffic situations. Information on the visual
perception of the driver have been obtained using the device of eyetracker. The data have
been recorded using the OBD, GPS and other autonomous cameras in the vehicle. On the
basis of this data file was afterthat possible to evaluate the optical response of the driver on
the stimuli coming from behind the vehicle.
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1

ÚVOD

Tento článek shrnuje částečné výsledky výzkumu souvisejícího s disertační prací prvního
autora, která se věnuje problematice zjištění doby potřebné pro řidiče k vyhodnocení situace
za vozidlem při odbočování a předjíždění. Správná a včasná kontrola situace kolem vozidla je
pro řidiče nezbytná k vyvození včasné reakce. V opačném případě je vysoce pravděpodobné,
že se jeho vozidlo dostane do krizové situace s možnými více či méně závažnými následky.
V případě, že dojde ke střetu, je často při následném vyšetřování po znalci požadováno,
aby se vyjádřil k možnosti odvrácení střetu úzce souvisejícím s reakční dobou, samotnou
reakcí a schopností reakce řidiče vozidla. A právě schopnost a rychlost reakce může být
závislá mj. na době, kterou by řidič potřeboval k vyhodnocení situace za vozidlem.

2

STANOVENÉ CÍLE

V článku bude analyzováno chování 22 řidičů při objíždění 12 chodců v noci, a to v těsné
vzdálenosti před nimi, při samotném objíždění a za nimi. Práce se zaměřuje jednak
na vyhodnocení resp. určení času, který řidiči potřebovali ke kontrole situace za vozidlem
před započetím objíždění chodce, jednak také analýzou zvyklostí, anomálií a jiných
zajímavých skutečností zjištěných v rámci vyhodnocování jízdních zkoušek.

3

ŘEŠENÍ

Data, která byla vyhodnocována, byla získána při rozsáhlých jízdních zkouškách
v reálném provozu realizovaných v roce 2014 v rámci projektu TAČR TD 02239 - Posilování
právní jistoty při technickém posuzování dopravních nehod s chodci za snížené viditelnosti.
Při jízdních zkouškách projížděli řidiči v noci za běžného silničního provozu trasu v délce
cca 23 km propojující obce Lednice, Břeclav a Valtice. Způsob vyhodnocení částečně vychází
z metodiky publikované v [1].
3.1

Měřicí zařízení, řidiči a figuranti

Pro účely měření byla použita dvě vozidla Škoda Yeti, která byla osazena celou škálou
měřících zařízení. Seznam těchto zařízení a i jejich účel je přehledně uveden v Tab. 1.
Tab. 1 – Měřící zařízení a měřené veličiny.
Tab. 1 – Measuring devices and measured values
Zařízení pro měření
Eyetracker (Viewpointsystem®)
GPS zařízení
Diagnostika OBD (On-Board
Diagnostics)
IR LED propojená se snímačem polohy
brzdového pedálu

Měřené veličiny
směr úhlu pohledu řidiče
trajektorie vozidla, úhly klopení, klonění,
stáčení karoserie vozidla
otáčky motoru, rychlost vozidla, míra
sešlápnutí akceleračního pedálu
okamžik aktivace brzdového pedálu
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Jak již bylo výše uvedeno, řidiči projížděli předem stanovenou trasu, která jim byla
ve většině případů zcela neznámá (19 z 22 řidičů). Na trase bylo různě rozmístěno 12 chodců.
Tito byli různě oblečeni počínaje rozlišnými druhy volnočasového oblečení až po čistě bílé
nebo černé overaly. Chodci se v převážné většině případů nacházeli v extravilánu.
Z uvedených 22 řidičů se pouze v jednom případě jednalo o ženu. Řidiči uvedli, že
jejich roční nájezd je v rozsahu 7 až 45 tisíc kilometrů, průměrně 25 000 km a nejčastěji
(medián) pak 30 000 km. Průměrný věk řidičů byl 36 let (nejmladší 31 a nejstarší 45 let).
Všichni byli držiteli řidičského oprávnění od 18 resp. 19 let a jejich řidičská praxe byla
v průměru 17 let dlouhá (od 12 do 27 let)

4
4.1

VYHODNOCENÍ DAT
Přímé vyhodnocení získaných dat

Pro účely této práce byl vyhodnocován videozáznam eyetrackeru. Analyzován byl vždy
úsek začínající několik set metrů před chodcem, jeho objíždění a pak úsek potřebný pro
návrat vozidla do svého jízdního pruhu a případná kontrola. Byly vyhodnocovány všechny
pohledy do středního, levého i pravého zpětného zrcátka, přičemž byly analyzovány tři časové
hodnoty:
1. doba potřebná k přesunu pohledu ze sledovaného objektu chodce (obr. 1)
před změnou pohledu do zrcátka, viz obr. 2,
2. doba fixace pohledu do zrcátka obr. 3,
3. doba potřebná k přesunu pohledu ze zrcátka na nový objekt resp. podnět obr. 4.

Obr. 1 – Pohled na chodce.
Fig. 1 – View of the Pedestrian.

Obr. 2 – Změna pohledu na zrcátko.
Fig. 2 – Change of View to Mirror.
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Obr. 3 – Fixace pohledu do zrcátka.
Fig. 3 – Fixation of View to Mirror.

Obr. 4 – Změna pohledu ze zrcátka na nový
podnět.
Fig. 4 – Change of View from Mirror to the
New Object.

Po dobu trvání těchto tří časových úseků řidič nevěnuje pozornost situaci před
vozidlem, resp. na určité podněty může reagovat pouze na základě periferního vidění.
Pro účely této práce bylo tímto způsobem analyzováno 264 záznamů pořízených
během 22 zkušebních jízd. Vždy se jednalo o úseky vozovky, na kterých se nacházeli
rozmístění figuranti. Před samotným průjezdem kolem figuranta a při jeho objíždění se řidiči
podívali do zrcátek 370x., Nejčastěji se vyskytovaly pohledy do zrcátek z dvou různých
důvodů, a to logicky očekávaná kontrola situace za vozidlem před započetím objíždění
chodce v levém zrcátku viz tab. 2 a v druhém případě kontrola chodce po jeho objetí resp.
jako součást jeho objíždění v pravém zrcátku viz tab. 3. V tab. 4 jsou pak uvedeny významné
hodnoty ze všech analyzovaných podnětů.
Tab. 2 – Doby potřebné ke kontrole situace v levém zrcátku.
Tab. 2 – TheTime Needed to Assess the Situation in the Left Mirror.
Pohled
„na“

Fixace

Pohled
„z“

Celkem

t (s)

t (s)

t (s)

t (s)

Minimální

0,061

0,065

0,061

0,342

Maximální

0,290

0,680

0,404

1,160

Průměrná

0,172

0,318

0,192

0,682

Medián

0,160

0,312

0,187

0,653

Zjištěná
hodnota
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Tab. 3 – Doby potřebné ke kontrole situace v pravém zrcátku.
Tab. 3 – The Time Necessary to Assess the Situation in the Right Mirror.
Pohled
„na“

Fixace

Pohled
„z“

Celkem

t (s)

t (s)

t (s)

t (s)

Minimální

0,070

0,157

0,120

0,502

Maximální

0,615

0,990

0,401

1,440

Průměrná

0,280

0,494

0,238

1,013

Medián

0,270

0,520

0,240

1,000

Zjištěná
hodnota

Tab. 4 – Doby potřebné ke kontrole situace za vozidlem.
Tab. 4 – TheTime Needed to Assess the Situation behind the Vehicle.
Pohled
„na“

Fixace

Pohled
„z“

Celkem

t (s)

t (s)

t (s)

t (s)

Minimální

0,061

0,065

0,060

0,278

Maximální

0,615

1,360

0,471

1,770

Průměrná

0,198

0,385

0,208

0,791

Medián

0,178

0,360

0,214

0,750

Zjištěná
hodnota

Uvedení všech zjištěných pohledů do zrcátek a jejich možné kombinace převyšuje
rámec tohoto článku, pozornost jim bude věnována v dalších publikacích.
Při pohledu na průměrné hodnoty resp. medián ve výše uvedených tabulkách je patrné,
že doba potřebná ke kontrole situace za vozidlem se liší, je to dáno například tím, že přesun
pohledu řidiče do pravého zrcátka a zpět trvá logicky déle než přesun pohledu na levé zrcátko
a zpět, podobně je to pak i u pohledu do středního zrcátka.
4.2

Zajímavé skutečnosti zjištěné při analýze videozáznamů

Při analýze získaných dat, bylo možné sledovat u každého z 22 řidičů určité specifické
znaky jízdního stylu. Po analyzování několika situací bylo možné vypozorovat různé vzorce
chování. Některá zajímavá zjištění jsou uvedena níže:




Někteří řidiči (5 řidičů) zpětná zrcátka ke kontrole situace nepoužívali vůbec,
jedna z možných variant vysvětlení této skutečnosti je ta, že na základě svých
zkušeností se spoléhají, že za tmy by viděli světla za ním jedoucího vozidla
v zpětných zrcátkách za pomoci periferního vidění; jiné vysvětlení může být
takové, že je obecně nepoužívají vůbec anebo pouze minimálně.
Někteří řidiči kontrolovali situaci za vozidlem pouze po objetí chodce, nikoliv
před vlastním provedením manévru.
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5

V jednom případě řidič používal ke kontrole situace pouze vnitřní zpětné zrcátko.
V některých případech se chovali řidiči zcela správně a naučeně, vždy před tím
než započali manévr objíždění, zkontrolovali si situaci v levém zrcátku a po,
případně ještě v průběhu objíždění chodce zkontrolovali situaci v pravém zrcátku.
Na závěr je vhodné uvést, že v případě řidičů, kteří kontrolovali situaci
za vozidlem průběžně, bez ohledu na to v kterém zrcátku, byla tato kontrola
zpravidla kratší než v případě bezprostředně před provedením vyhýbacího
manévru, resp. objíždění chodce. Tito aktivně a správně se chovající řidiči už
situaci za vozidlem zpravidla nekontrolovali, v případě kontroly dosahovali
kratších časů oproti průměrné době kontroly vypočtené z hodnot všech řidičů.

ZÁVĚR

Dostatečná a včasná kontrola situace za vozidlem je důležitým faktorem
pro bezpečnost silničního provozu. Znalost doby, která je k takové kontrole potřebná, může
být užitečným faktorem například při analýze dopravních nehod prováděné znalcem. Jak bylo
výše uvedeno, jednotlivé doby můžou být různě dlouhé a tento fakt závisí např. na tom,
do kterého zrcátka se musí řidič podívat, ale i na situaci, kterou vyhodnocuje, a také na jeho
zvyklostech a praxi atd. Zkoumání této doby se i z těchto důvodů zdá být do budoucna
zajímavé a může přinést prospěch například ve znalecké oblasti ve formě poznatků
aplikovatelných při analýze dopravních nehod.
Tento příspěvek vznikl v rámci projektu Specifického VŠ výzkumu Analýza chování řidiče v reálném
provozu za využití metody eyetrackingu (No. ÚSI-J-15-2812), řešeném na Vysokém učení
technickém v Brně, jehož poskytovatelem je MŠMT.
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ANALÝZA REAKČNÍ DOBY DĚTÍ
ANALYSIS OF CHILDREN‘S REACTION TIME
Kateřina Bucsuházy1), Marek Semela2), Vladimír Panáček3)
ABSTRAKT:
Cílem článku je analýza reakční doby dětí, a to psychické, optické i svalové složky. Analýza
reakční doby v první fázi experimentů zahrnovala zjištění samotné psychické reakční doby,
následně byla zjišťována psychická reakční doba dětí spolu se složkou optickou. Poslední
měření zahrnovalo všechny tři složky. Účastníky studie byly děti ve věku 3 – 18 let.
ABSTRACT:
The aim of the paper is the analysis of individual components of children‘s reaction time
(psychical reaction time, visual reaction time and physical reaction time). In the first part,
only psychical children's reaction time has been measured, in the second experiment
psychical reaction time with visual reaction time have been analyzed and in the last
experiment, all three components have been examined in sum. Children aged between 3 and
18 years have participated in this study.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Děti, reakční doba, složky reakční doby
KEYWORDS:
Children, road users, psychical reaction time, visual reaction time and physical reaction time

1

ÚVOD

Děti jsou velmi specifickými účastníky provozu, což lze podložit i §5 zákona č. 361/2000 Sb.
(silniční zákon), který mezi povinnostmi řidiče vymezuje mj. i zvýšenou opatrnost vůči
dětem. Jedním z hlavních důvodů je, že děti si mnohdy nejsou schopny plně uvědomit
důsledky svých činů a objektivně vyhodnotit hrozící nebezpečí.
Každoroční statistiky Policie ČR [18-24] potvrzují, že děti a mladiství tvoří nezanedbatelné
procento účastníků dopravních nehod. Graf na obr. 1 navíc ukazuje, že počet dětských
účastníků dopravních nehod v letech 2007 – 2014 má dokonce vzrůstající tendenci. Z tohoto
důvodu je nutné se na tuto rizikovou skupinu zaměřit nejenom z hlediska bezpečnosti
dopravního provozu, ale také z hlediska analýzy silničních nehod.
Pro posouzení a objasnění průběhu konkrétní dopravní nehody je nutné znát také možnosti
člověka, jako prvku soustavy člověk – vozidlo – prostředí. Jednou z hlavních veličin, která ve
znalecké praxi charakterizuje člověka, je reakční doba. Přestože se z vývojových
charakteristik předpokládá, že se reakční doba dětí značně liší od reakční doby dospělých,
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nebývají reakční doby dětí uváděny. Dále popsaný výzkum byl proto zaměřen na nalezení
vhodné metodiky a realizaci měření reakční doby dětí.
Děti - účastníci dopravních nehod
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Obr. 1 – děti jako účastníci dopravních nehod v letech 2007 - 2014
Fig. 1 – children as a road accident participants (2007 – 2014)

2

REAKČNÍ DOBA

Reakční doba je dle [1] součtem doby vizuální percepce (optické reakční doby) a doby
rozhodování (psychická reakce), na níž navazuje motorická odezva (svalová reakce). Cílem
tohoto výzkumu bylo zjištění velikosti všech tří složek reakční doby, proto musela být
realizována tři různá měření.
V [4] a [9] jsou rozlišeny tři metody určení reakční doby, z nichž je možné vycházet při
popisu a rozlišení rychlosti reakcí.




Jednoduchá reakční doba: jedná se o základní metodu, při níž je testované osobě
předložen jeden podnět, na nějž je možno reagovat pouze jediným způsobem
Rozpoznávací reakční doba: v tomto případě je osobě předkládáno více podnětů,
přičemž reakce je požadována pouze na jeden z nich.
Výběrová reakční doba: testované osobě je předkládáno více podnětů. Reakce je
závislá na podnětu, tedy každý z podnětů má přiřazenou odlišnou reakci.

Na reakční dobu má vliv množství faktorů, např. monotonie prováděných procesů [26],
únava, distrakce (např. telefonováním za jízdy [16], [17]), ovládáním dalších přístrojů ve
vozidle [8]), psychický stav a emoce, případně ovlivnění psychoaktivními látkami nebo
medikamenty (např. alkoholem [25] nebo drogami [14], [15]).
Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících reakční dobu je věk, což dokládají četné studie,
např. [3], [5], [9], [11]. Literatura česká, ale i zahraniční se ovšem zřídka zabývá reakční
dobou dětí napříč celým věkovým spektrem. Reakční doba dětí je většinou zjišťována pouze
ve vybraných věkových kategoriích, a to především v souvislosti s některými onemocněními
(např. epilepsií [10], ADHD [2]) nebo pro pedagogické účely, např. v souvislosti
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s inteligencí [6], [11]. Zřejmě nejrozsáhlejší a nejkomplexnější analýza reakční doby byla
provedena v [7], kde byl zkoumán vztah mezi reakční dobou a rychlostí pohybu u
930 probandů ve věku od 6 do 84 let.
Cílem výzkumu tedy byla detailní analýza reakční doby dětí v co nejširším věkovém spektru
(u probandů ve věku 3 – 18 let). Zjišťována nebyla pouze celková reakční doba, ale také doba
trvání jejích jednotlivých složek.

3

PRŮBĚH A METODIKA MĚŘENÍ

Práce s dětmi vyžaduje zvýšená bezpečnostní opatření. Měření v reálném silničním provozu
je vzhledem k nepředvídatelnému chování dětí zcela vyloučeno. Vhodnou alternativou by
mohlo být měření na vybraném úseku zkušební trati nebo dopravního hřiště. Z důvodu
bezpečnosti je ovšem také nutné poučení probandů o průběhu měření. Popis průběhu měření
způsobuje předvídatelnost podnětu, což snižuje výpovědní hodnotu výsledků. Nejvhodnějším
se tak jeví simulované podmínky, které s sebou nepřináší žádná bezpečnostní rizika.
Zjišťována byla reakční doba na vizuální podněty, neboť tyto jsou v silničním provozu
nejčastější.
Z důvodu eliminace předvídatelnosti nebyla zvolena nejjednodušší metoda jednoduché
reakční doby, ale reakční doba rozpoznávací. Jak již bylo zmíněno, jedná se o metodu, kdy je
předkládáno více podnětů, přičemž reakce je žádoucí pouze v případě jednoho z nich.
Přítomnost malých dětí na výzkumu vyžadovala jednoduchost realizace, využita proto byla
jednoduchá simulace připomínající semafor na běžném osobním počítači. Na obrazovce
počítače byly zobrazovány různé barvy, přičemž proband byl poučen, aby reagoval pouze
v případě, že se objeví červená barva. Minimalizace předvídatelnosti byla zajištěna také
náhodným střídáním barev v různě dlouhých časových intervalech. Zjištění dob trvání všech
tří složek reakční doby vyžadovalo tři odlišné realizace simulace.
V průběhu měření byly zajištěny standardizované podmínky. Měření všech osob bylo
prováděno na shodném počítači s konstantní vzdáleností i konstantními úhly natočení
monitoru (příp. monitorů) vzhledem k účastníkovi měření. Měření probíhalo v přibližně stejné
denní době, v klidu, bez rozptylujících elementů. Každému z probandů bylo měření důkladně
vysvětleno, což je důležité především u menších dětí. Korektnost průběhu byla zajištěna
osobním dohledem nad každým realizovaným měřením.
Na základě několika zkušebních měření a rozdělení z hlediska ontogeneze bylo určeno
rozdělení dětí do skupin dle věku, a to 3 – 5 let, 6 – 9 let, 10 – 14 let a 15 – 18 let. V každé
věkové kategorii bylo proměřeno alespoň 20 probandů. Pro porovnání byli zařazeni také
dospělí ve věku 20 – 30 let, neboť reakční doba by v pozdních dvaceti letech měla být
nejkratší.
Pro každou z měřených osob bylo zaznamenáno minimálně 5, většinou však 5 – 10 reakcí.
Proměnlivý počet je způsoben vyřazením reakcí, které byly jakkoliv ovlivněny okolím.

4

ANALÝZA NAMĚŘENÝCH REAKČNÍCH DOB V JEDNOTLIVÝCH
EXPERIMENTECH

4.1 Psychická reakční doba a její měření
Jako psychická reakce je označena doba od optické fixace objektu po začátek svalové reakce.
Protože rozsah ostrého vidění je kolem osy oka pouze přibližně jeden úhlový stupeň, nacházíli se objekt mimo tuto oblast, je zpozorován pomocí periferního vidění. Oko se v tomto
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případě musí natočit k objektu. Je-li objekt přímo viditelný, lze optickou reakci uvažovat
nulovou. Tohoto předpokladu bylo využito pro eliminaci optické reakční doby. Monitor, na
němž byly zobrazovány barvy, byl umístěn přímo před každého z probandů.
Pro měření s dětmi byla zvolena reakce realizovaná rukou, neboť jako dopravní prostředky
využívají děti a mladiství většinou jízdní kola případně mopedy, kde reakce není realizována
nohama. Jako doba svalové reakce je při měření s řidiči motorových vozidel uvažována doba
přesunu nohy z pedálu na pedál. Lze tedy uvažovat, že není-li nutný přesun končetiny,
dochází k minimalizaci svalové reakční doby. Účastníkovi měření byl proto dán pokyn, aby
v průběhu měření psychické reakční doby měl ruku položenou na tlačítku myši, které mělo
být stisknuto při rozpoznání červené barvy.
Získané hodnoty psychických reakčních dob zobrazuje tab.1. Pro lepší představu o
naměřených hodnotách byl sestrojen také krabicový diagram (obr. 3). Průběh měření ilustruje
obr. 2.
Tab. 1 – psychická, optická a svalová reakční doba (m: průměrná reakční doba, s:
směrodatná odchylka)
Tab. 1 – psychical, visual and physical reaction time (m: mean reaction time, s: standard
deviation)

m+s

3-5 let

6-9 let

10-14 let

15-18 let

20-30 let

t [s]

t [s]

t [s]

t [s]

t [s]

0,89 + 0,23

0,73 + 0,12

0,59 + 0,06

0,52 + 0,04

0,50 + 0,03

Obr. 2 – měření psychické reakční doby
Fig. 2 – measurement of psychical reaction time
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Box-plot průměrných psychických reakčních dob
1.8

reakční doba [s]

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
3-5 let

6-9 let

10-14 let
15-18 let
účastníci měření

20-30 let

Obr. 3 – krabicový diagram psychických reakčních dob dětí
Fig. 3 – box-plot of children’s psychical reaction time
4.2 Optická a psychická reakční doba a její měření
Eliminaci optické reakční doby v předchozích experimentech umožnilo umístění monitoru
přímo před každého z probandů. Pro měření obou složek reakční doby současně byl využit
obdobný simulátor, pouze upravený o možnost realizace na dvou monitorech současně.
Reakce byla žádoucí, pokud byla červená barva zpozorována alespoň na jednom z monitorů.
Úhel natočení monitorů i jejich vzdálenost byla zvolena empiricky. Výchozí hodnotou byla
maximální literaturou udávaná hodnota zorného pole člověka pro binokulární vidění, tedy
180 – 200°. Pro děti bylo měření při tomto rozmístění příliš obtížné. Jako kompromis byla
zvolena hodnota poloviční, a to 90°. Každý monitor byl umístěn pod úhlem 45° od osy
uživatele. Měřící soustava tedy byla rozložena do čtverce o straně 1 m. Na jeden z jeho
vrcholů byl umístěn proband, jehož pohled byl směřován na protilehlý vrchol. Na zbylé dva
vrcholy byly umístěny monitory. Eliminace svalové reakce byla opět realizována umístěním
ruky probanda na tlačítko myši. Průběh měření ilustruje obr. 5.
Hodnoty průměrné psychické a optické reakční doby v jednotlivých věkových kategoriích
zobrazuje tab. 2. Je nutné zmínit, že pro děti ve věku 3 – 5 let bylo toto měření příliš náročné
a výsledky této věkové kategorie proto nejsou uvedeny.
Tab. 2 – psychická a optická reakční doba (m: průměrná reakční doba, s: směrodatná
odchylka)
Tab. 2 – psychical and visual reaction time (m: mean reaction time, s: standard deviation)

m+s

6-9 let

10-14 let

15-18 let

20-30 let

t [s]

t [s]

t [s]

t [s]

0,92 + 0,16

0,81 + 0,13

0,61 + 0,09

0,58 + 0,07

49

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

Pro větší názornost je přiřazen také krabicový diagram (obr. 4), který mj. ukazuje vyrovnanost
mediánů reakčních dob věkových skupin 15 – 18 let a 20 – 30 let a poměrně výrazný rozdíl
mezi těmito skupinami a mladšími dětmi.
Box-plot průměrných psychických+optických reakčních dob
1.4
1.3

reakční doba [s]

1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
6-9 let

10-14 let
15-18 let
účastníci měření

20-30 let

Obr. 4 – krabicový diagram psychických a optických reakčních dob dětí
Fig. 4 – box-plot of children’s psychical and visual reaction time

Obr. 5 – měření optické a psychické reakční doby
Fig. 5 – measurement of psychical and visual reaction time
4.3

Svalová, optická a psychická reakční doba a její měření

Pro měření celkové reakční doby byla využita shodná metodika jako v předchozím měření,
ruka probanda ovšem v tomto případě nebyla umístěna na tlačítku myši. Každý z účastníků
měření položil ruku před počítačovou myš a po každé reakci ji opět vrátil zpět.
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Hodnoty průměrné celkové reakční doby v jednotlivých věkových kategoriích zobrazuje
tab. 3. Také toto měření nebylo možné zrealizovat s dětmi ve věku 3 – 5 let. Výraznou
závislost reakční doby na věku dětí vhodně ilustruje krabicový diagram na obr. 6.
Tab. 3 – psychická reakční doba (m: průměrná reakční doba, s: směrodatná odchylka)
Tab. 3 – psychical reaction time (m: mean reaction time, s: standard deviation)

m+s

6-9 let

10-14 let

15-18 let

20-30 let

t [s]

t [s]

t [s]

t [s]

1,35 + 0,17

1,17 + 0,13

0,98 + 0,13

0,88 + 0,04

Box-plot průměrných psychických+optických+svalových reakčních dob
1.7
1.6

reakční doba [s]

1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
6-9 let

10-14 let
15-18 let
účastníci měření

20-30 let

Obr. 6 – krabicový diagram reakčních dob dětí
Fig. 6 – box-plot of children’s reaction time

5

ZÍSKANÉ HODNOTY SLOŽEK REAKČNÍ DOBY

Všechna představená měření byla realizovaná na shodné skupině osob. Pomocí první
simulace byla měřena pouze psychická reakční doba, ostatní složky byly eliminovány. Druhá
ze simulací byla zaměřena na psychickou a optickou reakční dobu, přičemž svalová reakční
doba byla minimalizována. Třetí simulace měla za úkol určení všech tří složek. Z tohoto
důvodu bylo následně možné přibližně odlišit dobu trvání jednotlivých složek reakční doby.
Existuje pravděpodobnost, že proband v okamžiku rozsvícení červené barvy na monitoru
sledoval právě tento monitor. Jak vyplývá z předchozího, v tomto případě je optická reakční
doba nulová. Odečteme-li tedy minimální hodnoty psychické reakční doby od minim optické
reakční doby, dostaneme hodnoty blízké nule, neboť jsou zde zahrnuta právě měření, kdy byla
optická reakční doba eliminována. Pro získání spodní meze bude uvažován rozdíl průměrných
hodnot psychické reakční doby a optické + psychické reakční doby.
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Tab. 4 – reakční doba
Tab. 4 – reaction time
6 - 9 let

reakční doba

10 - 14 let

15 - 18 let

20 - 30 let

t [s]

spodní
mez

horní
mez

spodní
mez

horní
mez

spodní
mez

horní
mez

spodní
mez

horní
mez

psychická

0,5

1,1

0,5

0,7

0,4

0,6

0,4

0,6

svalová

0,4

0,5

0,3

0,4

0,3

0,4

0,2

0,3

optická

0,2

0,6

0,2

0,5

0,1

0,4

0,1

0,3

celková

1,1

2,2

1

1,6

0,8

1,4

0,7

1,2

6

ZÁVĚR

Práce s dětmi vyžaduje zvýšená bezpečnostní opatření. Měření reakční doby v reálném
provozu z tohoto důvodu není možné. Měření na zkušební dráze nebo dopravních hřištích je
obtížně zajistitelné, neboť je nutné získání souhlasu rodičů.
Hodnoty získané v simulovaných podmínkách je vždy nutné brát s rezervou, neboť se jedná o
měření odtržená od reality. Vzhledem k absenci výzkumů zaměřených na reakční dobu dětí v
české literatuře, a velmi řídkému výskytu takovýchto výzkumů v literatuře zahraniční, lze i
měření ze simulátoru považovat za přínosné pro znaleckou praxi.
Dosažené výsledky velmi dobře odrážejí psychický vývoj napříč jednotlivými obdobími
ontogeneze. U výsledků všech tří měření si lze povšimnout klesající tendence reakční doby
dětí s přibývajícím věkem, což dokládá mj. zvyšující se schopnost koncentrace.

7
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BRZDĚNÍ MOTOCYKLŮ NA MOKRÉ VOZOVCE
MOTORCYCLE BRAKING ON A WET ROAD SURFACE
Piotr Ciępka1), Adam Reza2), Stanisław Wolak3)
ABSTRAKT
V pojednání jsou představeny výsledky zkoušek brzdění motocyklů Yamaha MT-09, Suzuki
Boulevard S83 a Honda EFES 125A. Motocykly byly brzděny intenzivně na mokrém povrchu
vozovky a to s využitím pouze přední brzdy, pouze zadní brzdy a obou brzd současně.
Prezentované diagramy průběhu zpomalení dovolují posouzení průběhu zpomalení ve vazbě
na techniku brzdění a dovolují také stanovit docílitelné zrychlení motocyklu. Pro motocykl
Suzuki je také možný odhad zpomalení při brzdění motorem.
ABSTRACT
The article presents results of research on the braking of motorcycles: Yamaha MT-09, Suzuki
Boulevard S83 and Honda S-Wing FES 125A. The experiment was carried out on a wet road
surface, using a) only the front brake, b) only the rear brake, and c) both brakes. The graphs
of changes in deceleration as a function of time presented in the article additionally allow
assessment of the course of deceleration depending on the braking technique, and an
assessment of accelerations obtained during running up of motorcycles, and in the case of the
Suzuki motorcycle – an assessment of deceleration when using engine braking.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Motocykl, skútr, zpomalení při brzdění, brzdění motorem
KEYWORDS:
Motorcycle, scooter, braking deceleration, engine braking.

1

ÚVOD

Při jízdě motocyklu po mokré vozovce je součinitel adheze pneumatik s povrchem vozovky
menší, než při jízdě po povrchu suchém, což vyvolává větší nebezpečí vzniku bočního smyku
v zatáčkách a snižuje zpomalení docílitelné nouzovým brzděním. Každý motocyklista má
možnost zvolit takovou rychlost jízdy, aby bylo minimalizováno nebezpečí smyku
v zatáčkách a také zvolit nižší účinek brzdění, než na suchém povrchu. V nebezpečných
situacích, kdy stoupá reálné riziko vzniku dopravní nehody, musí motocyklista provést
zábranné manévry tak, aby k nehodě nedošlo. Je samozřejmě možno tvrdit, že motocyklista
má přizpůsobit intenzitu brzdění podmínkám, ale zkušenost prokazuje, že v nebezpečných
situacích, které hrozí střetem, volí motocyklisté nejvyšší zpomalení, mnohdy se zablokováním
zadního kola a občas dokonce se zablokováním obou kol.
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V roce 2014 Polská společnost soudních znalců dopravních nehod (Polskie Stowarzyszenie
Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych) zorganizovala II. sympozium nazvané
„Dopravní nehody ve znalecké praxi“ („Wypadki drogowe w praktyce biegłych”), které bylo
věnováno problematice dopravních nehod motocyklistů. V průběhu symposia organizátoři
připravili mimo jiné ukázky brzdění motocyklů. Přestože v době ukázek panovalo špatné
počasí, byly plánované ukázky provedeny a zkoušky brzděn í proběhly na mokré vozovce.
Výsledky těchto zkoušek posloužily jako základ tohoto pojednání. Zde publikované výsledky
mohou posloužit při rekonstrukci dopravních nehod jednak pro výpočty rychlostí jízdy a dále
pro rozvahy k možnostem zábrany nehodě.

2

PŘEHLED LITERATURY

Autoři provedli literární rešerši zaměřenou na brzdění motocyklů na mokrém povrchu
vozovky. Výsledky rešerše jsou v tabulkách, které jsou pod pořadovými čísly 1-14 na konci
tohoto pojednání.
V příloze číslo 1 jsou výsledky zkoušek šesti motocyklů, které byly provedeny v USA
National Highway Safety Administration. Motocykly byly brzděny na mokrém asfaltovém
povrchu z rychlosti 48,3 km/h (tj. 30 mph). Základním cílem zkoušek bylo zjištění vlivu
systému ABS a CBS1 na délku brzdové dráhy, proto jsou v pojednání uvedeny pouze délky
docílených brzdových drah. Nejsou tam uvedena docílená zpomalení. V tabulce, která je v 1.
příloze, jsou doplněna zpomalení vypočtená z publikovaných brzdových drah. Při brzdění za
použití obou brzd jsou docílená zpomalení v rozpětí 4,7 až 6,8 m/s2. Při brzdění pouze přední
brzdou jsou dopočtená zpomalení 3,6 až 6,0 m/s2. Brzdění motocyklu vybaveného soustavou
CBS pouze zadní brzdou docílilo zpomalení 3,2 až 6,1 m/s2, motocykl bez tohoto systému
pak docílil zpomalení 2,9 až 3,6 m/s2. Ve většině případů bylo brzdění motocyklů vybavených
soustavou ABS nebo CBS účinnější, než u motocyklů bez této soustavy. Byly ovšem situace,
kdy motocyklista jedoucí na motocyklu bez takovéto soustavy docílil vyššího zpomalení. Lze
pozorovat, že při brzdění pouze přední brzdou je účinek brzdění motocyklu obsazeného pouze
řidičem větší, než u motocyklu, na kterém jedou dvě osoby.
Výsledky testů, které provedl autoklub ADAC v Německu s různými motocykly, na kterých
jel pouze řidič a které byly provedeny na mokré asfaltované vozovce z rychlosti 100 km/h,
jsou publikovány v příloze číslo 2. Z těchto testů plyne, že střední zpomalení motocyklů
vybavených soustavou ABS bylo vždy větší, než motocyklů bez této soustavy. Při zkouškách
bez soustavy ABS bylo docíleno zpomalení 5,4 až 8,2 m/s2, přičemž dolní i horní meze
zpomalení měly velký rozptyl v závislosti na značce a modelu motocyklu. Při brzdění
motocyklů se soustavou ABS byla docílena zpomalení 7,5 až 9,0 m/s2.
Poměrně velké množství brzdových zkoušek motocyklů na mokré vozovce bylo publikováno
v časopisu Motocykl v rámci testů pneumatik. V časopisu jsou nejčastěji uváděny délky
docílených brzdových drah, ze kterých byly pro potřeby tohoto pojednání dopočteny střední
hodnoty zpomalení. Hodnoty brzdových drah a středních zpomalení pro různé motocykly a
různé pneumatiky jsou v přílohách 3 až 11 a 13. Je třeba upozornit na skutečnost, že při
zkouškách pneumatik publikovaných v časopisu Motocykl byly použity pouze motocykly
vybavené soustavou ABS. Zkoušky prováděli zkušení řidiči s novými motocykly
s nasazenými novými pneumatikami. Z tohoto důvodu je třeba k výsledkům přistupovat
kriticky.

1

CBS – Combinet Braking Systém – spojená brzdová soustava předního a zadního kola
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Při zkouškách, které byly provedeny v Polsku s motocyklem Yamaha FZ6 Fazer (příloha číslo
12) zatíženým pouze řidičem, byla na mokrém asfaltu naměřena zpomalení maximálně 7,6
m/s2 a hodnota MFDD1 byla 6,5 m/s2.
V příloze číslo 14 jsou výsledky měření mopedu Jawa Babeta 210 brzděného na mokrém
asfaltovaném povrchu. Měření byla provedena pro brzdění pouze přední brzdou, pouze zadní
brzdou a oběma brzdami. Porovnáním výsledků tohoto měření s ostatními lze konstatovat, že
v oblasti motocyklových brzdových mechanismů došlo v poslední době k obrovskému
pokroku, což vede k razantnímu zkrácení brzdových drah. Moped Jawa Babeta je poměrně
staré konstrukce a je vybaven mechanicky ovládanými bubnovými brzdami na obou kolech.

3

ZKOUŠENÁ VOZIDLA

Zkoušky, které jsou podkladem pro toto pojednání, byly provedeny s motocykly: Yamaha
Yamaha MT-09 (model 2014), Suzuki Boulevard S83 (model 2005) a Honda
S-Wing FES 125A (model 2007). Motocykly Yamaha a Suzuki byly vybaveny klasickými
brzdovými mechanismy, které dávaly možnost samostatného brzdění předního a zadního kola.
Žádný z nich nebyl vybaven soustavou ABS. Skútr Honda má integrovaný systém CBS a
ABS, který dovoluje brzdit samostatně předním kolem nebo současně oběma koly.
Motocykly byly zatíženy pouze řidičem. V tabulce 1 jsou shrnuty údaje k pneumatikám,
brzdám a hmotnostem motocyklů. Na vyobrazeních 1 až 3 jsou zkoušené motocykly.
Tab. 1 – Technické údaje motocyklů
Tab. 1 – Motorcycles technical parameters
Motocykl

Yamaha MT-09

Suzuki Boulevard S83

Honda S-Wing FES 125A

Přední

Bridgestone Battlax S20
120/70ZR17

Bridgestone Exedra G701
110/90-19

Pirelli GTS 23
110/90-13

Zadní

Bridgestone Battlax
BT-016Pro 180/55ZR17

Bridgestone Exedra G702
170/80-15

Pirelli GTS 24
130/70-12

Přední

2 kotouče ϕ298 mm, čtyři
válečky

jeden kotouč ϕ295 mm,
dva válečky

jeden kotouč ϕ240 mm,
tři válečky

Zadní

jeden kotouč ϕ245 mm,
jeden váleček

jeden kotouč ϕ275 mm,
dva válečky

jeden kotouč ϕ220 mm,
jeden váleček

202,6 [kg]

269,0 [kg]

162,9 [kg]

130,9/158,1 [kg]

148,4/216,4 [kg]

113,0/285,1 [kf]

Pneu

brzda

Hmotonost
motocyklu (bez
řidiče)
Rozdělení hmotností
(včetně řidiče)
(přední/zadní)

1

MFDD – Mean Fully Developed Decelaration
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Obr. 1 – Motocykl Yamaha MT-09 při zkoušce
Fig. 1 – Motorcycle Yamaha MT-09 during the test

Obr. 2 – Motocykl Suzuki při zkoušce
Fig. 2 – Motorcycle Suzuki during the test

Obr. 3 – Skútr Honda FES 125A při zkoušce
Fig. 3 –Honda FES 125A scooter during the test
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Přes velký rozdíl ve stáří motocyklů Yamaha a Suzuki měly oba motocykly srovnatelný
kilometrový výkon v řádu desítek tisíc kilometrů. Zadní pneumatika motocyklu Yamaha byla
již vyměněna a měla ujeto cca 4 tisíce kilometrů. Motocykl Suzuki měl původní pneumatiky
dodané z výroby, jejich desetileté stáří mohlo mít vliv na maximálně docílitelná zpomalení,
tím spíše, že pneumatiky Bridgestone Exedra G701 a G702 jsou známy tím, že jejich pryžová
směs dosti rychle tvrdne. Navíc hloubka jejich dezénů byla blízká dovolené hodnotě, což
mohlo mít vliv na brzdění na mokré vozovce. Skútr Honda měl poměrně nové pneumatiky,
které byly nasazeny v roce 2014. Přední pneumatika měla kilometrový výkon kolem 500 km,
zadní pak kolem 3 tisíc kilometrů.

4

ZÁPIS A VÝPOČET ZPOMALENÍ

Zpomalení motocyklů Yamaha a Suzuki bylo měřeno přístrojem XL Meter, u skútru Honda
byl použit přístroj VBOX. Skútr Honda byl v době symposia použit i pro jiná měření a proto
měl již před měřením brzd montováno zařízení VBOX. Měřič zpomalení XL Meter byl pro
tato měření namontován na řídítka, na skútru Honda není k řídítkům přístup bez demontáže
krytů. Proto byly použity tyto různé přístroje.
Přístroj XL Meter má jako výstup hodnotu MFDD stanovenou shodně s metodikou předpisu
EHK č. 78 [2], která je definována rovnicí:
MFDD 

Kde:

v 2B  v 2A
25,92  (SA  SB )

vB = 0,8 v0;
vA = 0,1 v0;
v0 – počáteční rychlost;
SA – Sb – dráha ujetá mezi rychlostmi vB a va.

Pro skútr Honda byly hodnoty MFDD dopočteny dle předchozí rovnice.

4.1

Měřič XL Meter

Při zkouškách skútru Honda bylo využito zařízení XL Meter Pro Gamma vyrobené firmou
Inventura Automotive Electronics Inc., které měří zpomalení při brzdění nekontaktním
způsobem. Přístroj byl uchycen na řídítka prostřednictvím kulového čepu, což dovolovalo
jeho vyrovnání, které je nezbytné pro správné měření (obrázek 4). Hlavní parametry zařízení
uvádí tabulka 2.
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Obr. 4 – Měřič XL Meter upevněný na řídítka motocyklu Suzuki
Fig. 4 – Measuring instrument XL Meter mounted on the handlebars of motorcycle Suzuki
Tab. 2 – Parametry přístroje XL Meter
Tab. 2 – XL Meter parameters
Nejvyšší počet měření

8

Nejdelší doba měření

3 x 80 [s] + 5 x 40 [s]

Frekvence měřených hodnot

200 [Hz]

Rozsah měřených hodnot

4.2

±20,0 [m/s2]

Systém VBOX

Pro zkoušky skútru Honda byl použit přístroj VBOX 3i (RLVB3i) s modulem akcelerometrů
IMU03 (RLVBIMU03) vyrobený firmou Racelogic. Měřící aparatura využívá pro registraci
měřených parametrů soustavu satelitní navigace GNSS, která dovoluje záznam polohy
objektu s frekvencí 100 Hz a přesností až ± 2 cm. Rychlost a směr pohybu jsou zjišťovány
bez ohledu na polohu zdroje satelitního signálu s využitím Doppelerova jevu. Modul
akcelerometrů IMU měří postupná a rotační zrychlení vztažená ke všem třem osám. Kromě
tohoto přístroj dovoluje záznam i dalších číslicových i analogových parametrů, které zjišťují
čidla namontovaná na vozidle. Základní parametry přístroje shrnuje tabulka 3.
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Tab. 3 – Základní parametry přístroje VBOX
Tab. 3 – Bacis parameters of VBOX measuring instrument
Rozsah měření

Moduł IMU

Moduł GNSS

Parametr

5

Přesnost

Frekvence měření

100 Hz

Poloha

neomezená

± 3 m bez RTK,
± 0,02 m z RTK

Rychlost jízdy

0,1÷1600 km/h

± 0,1 km/h

Směr pohybu

360°

0,1°

Podélné zrychlení

20g

0,5%

Frekvence měření úhlové
rychlosti

40 Hz

Úhlová rychlost

± 150 °/s

Frekvence měření zrychlení

50 Hz

Zrychlení

± 1,7 g

0,1%

± 0,01 g

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Výsledky měření vyjádřené středním zpomalením brzděného motocyklu jsou v tabulce 4.
V obrázcích 5 až 12 jsou diagramy průběhů zpomalení zjištěných při zkouškách motocyklů
Yamaha a Suzuki. Pro lepší přehlednost jsou diagramy tištěny tak, aby na jedné straně byly
vždy výsledky zkoušek motocyklů brzděných shodným způsobem. Výsledky měření skútru
Honda jsou vytištěny odděleně, protože toto vozidlo, jak bylo uvedeno výše, má jiný brzdový
systém.
Tab. 4 – Zpomalení motocyklů brzděním na mokrém povrchu vozovky.
Tab. 4 – Motorcycle deceleration on the wet road surface.
Brzda

Yamaha
MT-09

Suzuki
Boulevard S83

Honda
S-Wing FES 125 A

Přední

5,3

4,9

7,1

Zadní

3,5

3,8

5,9*

Obě

8,6

6,9

8,5

* Poznámka: Při brzdění motocyklu Honda S-Wing zadní brzdou bylo použito ovládání levou
brzdovou pákou, která brzdí zadní kolo a přibrzďuje kolo přední (systém CBS)
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Obr. 5 – Yamaha MT-09, brzdění přední brzdou. Průběh změn zrychlení a zpomalení
Fig. 5 – Yamaha MT-09, front break breaking. Course of acceeration and deceleration

Obr. 6 – Suzuki Boulevard S83, brzdění přední brzdou. Průběh změn zrychlení a zpomalení
Fig. 6 – Suzuki Boulevard S83, front break breaking. Course of acceeration and
deceleration
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Obr. 7 – Yamaha MT-09, brzdění zadní brzdou. Průběh změn zrychlení a zpomalení
Fig. 7 – Yamaha MT-09, rear break breaking. Course of acceeration and deceleration

Obr. 8 – Suzuki Boulevard S83, brzdění zadní brzdou. Průběh změn zrychlení a zpomalení
Fig. 8 – Suzuki Boulevard S83, rear break breaking. Course of acceeration and
deceleration
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Obr. 9 – Yamaha MT-09, brzdění oběma brzdami. Průběh změn zrychlení a zpomalení
Fig. 9 – Yamaha MT-09, both break breaking. Course of acceeration and deceleration

Obr. 10 – Suzuki Boulevard S83, brzdění oběma brzdami. Průběh změn zrychlení a
zpomalení
Fig. 10 – Suzuki Boulevard S83, both break breaking. Course of acceeration and
deceleration
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Obr. 11 – Honda S-Wing, brzdění přední brzdou. Průběh změn zrychlení a zpomalení
Fig. 11 – Honda S-Wing, front break breaking. Course of acceeration and deceleration

Obr. 12 – Honda S-Wing, brzdění oběma brzdami. Průběh změn zrychlení a zpomalení
Fig. 12 – Honda S-Wing, both break breaking. Course of acceeration and deceleration
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6

DISKUSE VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ

Rozdílné koncepce brzdových mechanizmů motocyklů Yamaha MT-09 a Suzuki Boulevard
S83 a soustavy, jakou je vybaven motocykl Honda S-Wing (soustava CBS integrovaná se
systémem ABS) jsou důvodem rozdílných výsledků provedených měření.
6.1

Motocykly s klasickou brzdovou soustavou

Při brzdění pouze předním kolem oba řidiči vyvolali chvilkové zablokování tohoto kola. Po
zablokování předního kola ztrácel motocykl stabilitu, kterou bylo možno obnovit alespoň
částečným snížením ovládací síly na brzdové páčce. U motocyklu Yamaha došlo k
zablokování dvakrát (posice 8,8 s a 10,3 s záznamu, který je na 5. obrázku). Z diagramu lze
dovodit, že chvilkové zpomalení v této době dosáhlo hodnoty blízké 8 m/s2. U motocyklu
Suzuki bylo přední kolo zablokováno pouze jednou (15,1 s – 6. obrázek) a chvilkové
zpomalení bylo rovno cca. 7 m/s2.
Při brzdění výlučně zadní brzdou nechávali řidiči zablokovat zadní kolo. V průběhu takového
brzdění byl průběh zpomalení nejstabilnější – nebyl pozorování nárůst zpomalení se snižující
se rychlostí jízdy [3]. Zpomalení motocyklů Yamaha a Suzuki byla velice blízká, a pokud by
nedošlo u motocyklu Yamaha ke snížení zpomalení na hodnotu kolem 2 m/s2 (v době 13,0
s v 7. obrázku), pak by si byly hodnoty MFDD velice blízké.
Při brzdění oběma brzdami byl charakter změn zpomalení obou motocyklů podobný, přičemž
motocykl Yamaha docílil větší zpomalení. V obou případech lze pozorovat nárůst zpomalení,
který je následkem zvětšení ovládací síly brzdy předního kola. Správná taktika brzdění
spočívá v pozvolném stisku ovládací páčky a teprve po přitížení předního kola je páčku
možno stisknout naplno [4].
Srovnání výsledků zkoušek motocyklů Yamaha MT-09 a Suzuki Boulevard S83 nebylo
žádným překvapením, protože první byl opatřen pneumatikami, které jsou v testech vysoce
hodnoceny. Z výsledků také plyne, že přestože byl motocykl Yamaha opatřen lepšími
pneumatikami, výsledky zkoušek brzdění pouze zadní brzdou jsou velice blízké výsledkům
stejných zkoušek motocyklu Suzuki. Vypočtená hodnota MFDD pro motocykl Yamaha byla
dokonce nepatrně menší, než tato hodnota pro motocykl Suzuki. Takovýto výsledek byl
očekáván, protože motocykly typu chopper, mezi které patří Suzuki Boulevard, mají více
zatížené zadní kolo, což má za následek dosažení větších zpomalení při brzdění brzdou tohoto
kola.
6.2

Motocykl s integrovanou brzdovou soustavou (CBS + ABS)

Při brzdění motocyklu Honda S-Wing s použitím pouze přední brzdy byla zjištěna výrazná
převaha motocyklu, který je vybaven takovouto brzdovou soustavou (CBS + ABS) oproti
ostatním testovaným motocyklům. Motocykl Honda docílil hodnoty MFDD mírně
překračující 7 m/s2. Tato hodnota je výrazně vyšší, než hodnoty docílené dalšími zkoušenými
motocykly.
S ohledem na konstrukci brzd motocyklu Honda S-Wing nebylo možno měřit zpomalení při
brzdění výlučně brzdou zadního kola. Proto takovýto způsob brzdění nelze porovnat
s ostatními motocykly.
Při brzdění oběma brzdami byl charakter změn zpomalení podobný průběhu získanému při
zkouškách motocyklu Yamaha. Motocykl Yamaha dosáhl poněkud vyšší hodnotu MFDD (viz
tabulka 4).
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Všechny zkoušky provedené s motocyklem Honda S-Wing prokázaly, že u tohoto motocyklu
jsou kratší doby náběhu brzdového účinku v porovnání s motocykly, které nemají soustavu
ABS+CBS.
6.3

Brzdění motorem

Průběhy zrychlení motocyklu Suzuki, jak byly zapsány přístrojem XL Meter (obrázek 6, 8 a
10), dovolují konstatovat, že jeho řidič po rozjezdu motocyklu dojížděl k místu, kde začal
brzdit, s ubraným plynem. V této době byl motocykl brzděn motorem a to způsobilo, že
přístroj vypočetl hodnotu MFDD, tak, že zahrnul jak zpomalování motorem, tak vlastní
zkušební brzdění. Hodnoty pro brzdění, které jsou uvedeny ve tabulce 4, byly vypočteny
metodikou výpočtu MFDD [8], přičemž výpočet byl veden pouze pro časový úsek brzdové
zkoušky.
Protože zkušební brzdění následovalo po zpomalování motorem, kdy byl v motocyklu zařazen
druhý převodový stupeň a byl ubraný plyn, lze konstatovat, že brzdění motorem probíhalo se
zpomalením kolem 2 m/s2.

7

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ PRO REKONSTRUKCI DOPRAVNÍCH
NEHOD

Při využívání výsledků, jak jsou shrnuty v tabulce 4, je třeba postupovat s rozvahou. Je třeba
připomenout, že v době zkoušek nebyla na silnici žádná nebezpečná situace, a tedy řidiči měli
značně vyšší psychickou pohodu, než má motocyklista, který dojíždí do nebezpečného
prostoru. Dále je třeba vědět, že docílitelné zpomalení závisí na řadě okolností, zejména na
typu motocyklu, druhu nasazených pneumatik a především na zkušenostech řidiče.
Je třeba vzít v potaz i skutečnost, že s ohledem na pokles přední části motocyklu vlivem
brzdění zapisuje zařízení XL Meter nepatrně větší zpomalení, než je skutečnost. Porovnání
výsledků měření provedených přístrojem XL Meter a VBOX dovoluje konstatovat, že tento
vliv vyvolává chybu měření v procentních jednotkách. Při rekonstrukci brzdění motocyklu,
které bylo provedeno pouze přední brzdou nebo oběma brzdami najednou, je třeba hodnoty
uvedené ve tabulce 4 považovat za nejvýše docílitelné na mokrém asfaltovaném povrchu
vozovky zkušených řidičem. Při brzdění pouze zadním kolem jsou v tabulce uvedené hodnoty
naprosto reálné v každém případě.
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Příloha č. 1
Autor: Donovan Green
Název: A Comparison of Stopping Distance Performance for Motorcycles Equipped with
ABS, CBS and Conventional Hydraulic Brake Systems
Datum publikace: 30. března 2006 r.
Pramen: http://www.msf-usa.org/downloads/imsc2006/Green-Comparison_of_Stopping_Distance-Paper.pdf
Motocykl

Honda VFR800

Systémy

ABS
CBS

Brzdy

CBS

Zatížení

BMW F650
ABS

–

BMW R1150R
ABS
CBS

–

Yamaha FJR 1300
ABS

–

Dráha brzdění [m] / Vypočtené zpomalení [m/s2]

D*

12,8/6,8

13,7/6,4

13,5/6,4

14,4/6,0

14,4/6,0

13,0/6,7

15,5/5,6

18,6/4,7

D+P

15,0/5,8

15,4/5,7

16,0/5,4

18,3/4,8

14,4/6,0

18,6/4,7

13,3/6,5

15,4/5,7

D

15,2/5,7

14,6/6,0

18,2/4,8

18,2/4,8

14,8/5,9

15,5/5,6

23,0/3,8

21,4/4,1

D+P

16,4/5,3

16,0/5,4

22,1/3,9

24,4/3,6

15,3/5,7

16,5/5,3

18,5/4,7

18,3/4,8

D

14,3/6,1

17,4/5,0

25,4/3,4

25,1/3,5

27,5/3,2

27,0/3,2

29,5/2,9

28,3/3,1

D+P

16,4/5,3

18,9/4,6

25,0/3,5

24,5/3,6

26,5/3,3

26,8/3,2

29,1/3,0

28,4/3,1

Obě

Přední

Zadní
* D – řidič, D+P – řidič + spolujezdec
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Příloha č. 2
Autor: ADAC
Název: Test Motorrad-Bremssysteme mit ABS
Datum publikace: 20. září 2000 r.
Pramen: https://www.adac.de/_mmm/pdf/Test%20Motorrad-Bremssysteme%20mit%20ABS_24505.pdf
Zpomalení brzděním [m/s2]
Motocykl
bez ABS

z ABS maksymalne

z ABS średnie

BMW F 650 CS

7,7÷8,2

8,9

8,6

BMW R 1200 ST

6,0÷6,9

9,2

8,5

Honda CBF 600

5,7÷8,0

9,4

9,0

Honda VFR

6,0÷6,9

9,1

8,4

Suzuki Bandit 650

5,4÷7,9

9,2

8,6

Yamaha TDM 900

7,1÷7,7

9,0

8,3

Příloha č. 3
Autor: Jörg Lohse, Karsten Schwers
Název: Test opon 120/70 ZR 17 i 180/55 ZR 17
Datum publikace:19. září 2014 r.
Pramen:
http://www.motocykl-online.pl/testy/Test-opon-120-70-ZR-17-i-180-55-ZR17,8105,4http://www.motocykl-online.pl/testy/Test-opon-120-70-ZR-17-i-180-55-ZR-17,8105,1
Motocykl: Honda CB 1000 R (ABS)
Dráha brzdění [m]

Vypočtené zpomalení
[m/s2]

Full Bore USA M-1 Street
Sport

49,5

7,8

Maxxis Supermaxx Radial

47,3

8,2

Mitas Sport Force

47,5

8,1

Nankang Roadiac WF-1

47,3

8,2

Shinko F009RR/R009RR

52,1

7,4

Michelin Pilot Road 4

46,8

8,2

Marka opon
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Příloha č. 4
Autor: Jörg Lohse, Karsten Schwers
Název: Test opon turystycznych: 120/70 ZR 17 i 180/55 ZR 17 (cz.2)
Datum publikace: 8. srpna 2014 r.
Pramen: http://www.motocykl-online.pl/testy/Test-opon-turystycznych-120-70-ZR-17-i-180-55-ZR-17-cz-2,8264,1
Motocykl: Honda CB 1000 R (ABS)
Dráha brzdění [m]

Vypočtené zpomalení
[m/s2]

Avon Storm 3D X-M

51,4

7,5

Bridgestone T 30

45,0

8,6

Continental Road Attack 2 Evo

48,0

8,0

Dunlop Roadsmart 2

45,4

8,5

Metzeler Roadtec Z8 Interact

47,5

8,1

Michelin Pilot Road 4

46,8

8,2

Pirelli Angel GT

47,3

8,2

Marka opon

Příloha č. 5
Autor: Jörg Lohse, Karsten Schwers
Název: Test opon sportowo-turystycznych: 120/70 ZR 17 i 190/55 ZR 17 (cz.1)
Datum publikace:15. července 2014 r.
Pramen: http://www.motocykl-online.pl/testy/Test-opon-sportowo-turystycznych-120-70-ZR17-i-190-55-ZR-17-cz-1,8261,1
Motocykl: BMW S 1000 RR (ABS) a BMW HP4 (ABS)
Dráha brzdění [m]

Vypočtené zpomalení
[m/s2]

Bridgestone S20 Evo

42,9

9,0

Continental Sport Attack 2

50,1

7,7

Dunlop Sportsmart 2

43,3

8,9

Metzeler Sportec M7 RR

47,0

8,2

Michelin Pilot Power 3

43,3

8,9

Pirelli Diablo Rosso Corsa

47,0

8,2

Marka opon
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Příloha č. 6
Autor: Jörg Lohse, Karsten Schwers
Název: Test turystycznych 2012
Datum publikace: 5. března 2013 r.
Pramen: http://www.motocykl-online.pl/artykuly/Test-opon-turystycznych-2012,3443,1
Motocykl: Yamaha FZ8 (ABS)
Dráha brzdění [m]

Vypočtené zpomalení
[m/s2]

Dunlop Roadsmart 2

42,9

9,0

Continental Road Attack 2

57,6

6.7

Brigestone Battlax BT 023

54,8

7,0

43,3

8,9

Metzeler Roadtec Z8 Interact

52,8

7,3

Michelin Pilot Road 3

52,1

7,4

Marka opon

Dunlop Sportsmart 2

Příloha č. 7
Autor: Jörg Lohse, Karsten Schwers
Název: Test opon sportowo-turystycznych 120/70 ZR 17 i 180/55 ZR 17
Datum publikace:12. října 2012 r.
Pramen: http://www.motocykl-online.pl/testy/Test-opon-sportowo-turystycznych-120-70-ZR17-i-180-55-ZR-17,8866,1
Motocykl: Suzuki GSX-R 600 (ABS)
Dráha brzdění [m]

Vypočtené zpomalení
[m/s2]

Brigestone S20

49,5

7,8

Continental Sport Attack 2

54,3

7,1

Dunlop Sportsmart

52,8

7,3

Metzeler M5 Interact

52,1

7,4

Michelin Power Pure „D”

50,8

7,6

Pirelli Diablo Rosso II

52,1

7,4

Marka opon
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Příloha č. 8
Autor: Kristijan Tićak
Název: Opony sportowe 120/70 ZR 17 i 190/50 ZR 17
Datum publikace: 6. prosince 2009 r.
Pramen: http://www.motocykl-online.pl/technika/Opony-sportowe-120-70-ZR-17-i-190-50ZR-17,3193,1
Motocykl: Honda CBR FireBlade (ABS)
Dráha brzdění [m]

Vypočtené zpomalení
[m/s2]

Avon VP2 Supersport

52,1

7,4

Bridgestone BT 016

50,1

7,7

Continental Sport Attack

50,1

7,7

Dunlop Qualifier 2

47,6

8,1

Metzeler Sporrec M3

47,0

8,2

Michelin Pilot Power 2CT

46,5

8,3

Pirelli Diablo Rosso

47,6

8,1

Marka opon

Příloha č. 9
Autor: Jörg Lohse, Karsten Schwers
Název: Test opony sportowe 120/70 ZR 17 i 190/55 ZR 17
Datum publikace: 14. února 2011 r.
Pramen: http://www.motocykl-online.pl/artykuly/Test-opony-sportowe-120-70-ZR-17-i-19055-ZR-17,3265,1
Motocykl: BMW S 1000 RR (ABS)
Dráha brzdění [m]

Vypočtené zpomalení
[m/s2]

Dunlop Sportsmart

50,8

7,6

Dunlop Qualifier 2

50,8

7,6

Michelin Pilot Power 2CT

47,0

8,2

Michelin Power Pure

46,5

8,3

Brigestone BT 016

51,4

7,5

Continental Sport Attack

51,4

7,5

Metzeler Sportec M5

48,8

7,9

Pirelli Diablo Rosso Corsa

47,6

8,1

Marka opon
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Příloha č. 10
Autor: Jörg Lohse i Karsten Schwers
Název: Test opon enduro
Datum publikace: 16. července 2008 r.
Pramen: http://www.motocykl-online.pl/testy/Test-opon-enduro,3899,1
Motocykl: BMW R1200 G (ABS)
Zpomalení brzděním [m/s2]

Marka opon
Avon Distanzia

5,8

Bridgestone Battle Wing

7,0

Conntinental Trail Attack

7,8

Dunlop Trailmax D 607

6,7

Metzeler Tourance EXP

7,5

Michelin Anakee II

7,3

Pirelli Scorpion MT 90

6,8

Příloha č. 11
Autor: Jörg Lohse, Karsten Schwers
Název: Test opon 2011
Datum publikace: 11. března 2012 r.
Pramen:
http://www.motocykl-online.pl/testy/BRIDGESTONE-BT-016-PRO-DUNLOPSPORTSMART-ROADSMART-MICHELIN-POWER-PURE-D-PILOT-ROAD-3-PIRELLIDIABLO-ROSSO-II-CONTINENTAL-ROAD-ATTACK-2-METZELER-Z8-INTERACTand-8211-TEST-OPON-2011,5299,1
Motocykl: Honda CBR 600 RR (C-ABS)
Dráha brzdění [m]

Vypočtené zpomalení
[m/s2]

Brigestone BT 016 Pro

48,2

8.0

Continental Road Attack 2

55,1

7,0

Continental Sport Attack 2

54,3

7,1

Dunlop Sportsmart

52,8

7,3

Dunlop Roadsmart

53,6

7,2

Metzeler M5 Interact

52,1

7,4

Metzeler Z8 Interact

52,8

7,3

Michelin Power Pure „D”

49,5

7,8

Michelin Pilot Road 3

49,7

7,8

Pirelli Diablo Rosso II

52,1

7,4

Marka opon
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Příloha č. 12
Autor: Marcin Krupa
Název: Influence of a Road Surface on a Motorcycle Braking Process
Datum publikace: 2010 r.
Pramen: Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 4 2010
Motocykl: Yamaha FZ6 Fazer (bez ABS)
Motocykl

Nejvyšší zpomalení
[m/s2]

MFDD
w [m/s2]

7,6

6,5

Yamaha FZ6 Fazer

Příloha č. 13
Autor: Peter Mayer
Název: Porównanie układów ABS
Datum publikace: 19. března 2010 r.
Pramen: http://www.motocykl-online.pl/technika/Porownanie-ukladow-ABS,3211,1
Motocykly z ABS, zkušební rychlost 100 km/h
Dráha brzdění [m]

Vypočtené zpomalení
[m/s2]

Aprilia SL 750 Shiver

39,4

9,8

BMW K 1300 S

41,0

9,4

Honda Fireblade

41,8

9,2

Honda CB 1000 R

41,9

9,2

Suzuki GSX 650 F

42,8

9,0

BMW F 800 GS

43,5

8,9

Yamaha XJ6 Diversion

43,5

8,9

Kawasaki 1400 GTR

43,8

8,8

Triumph Tiger

45,4

8,5

Harley Davidson Road King

49,1

7,9

Motocykl
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Příloha č. 14
Autor: Gustáv Kasanický, Pavol Kohút
Název: Analýza nehôd jednostopových vozidiel
Datum publikace: 2000 r.
Moped Jawa Babetta 210
Zpomalení brzdění [m/sě]
Přední + zadní

Přední

Zadní

3,4

1,6

2,3

4,2

2,2
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TUHOST PŘEDNÍ ČÁSTI MODERNÍCH VOZIDEL
STIFFNESS OF FRONT PART OF THE MODERN VEHICLES
Tomáš Coufal1)
ABSTRAKT:
Článek uvádí hodnoty tuhostí moderních vozidel a dále pak navržený výpočet EES pro přední
část vozidla zpracovaný na základě dat z reálných nárazových zkoušek s využitím reálné
tuhostní charakteristiky přední části vozidla. Přední část vozidla je rozdělena do jednotlivých
oblastí, kde každou z těchto oblastí charakterizuje příslušná tuhostní charakteristika.
Navržený výpočet EES lze tedy s výhodou použít i pro střety s částečným překrytím se
zohledněním reálné tuhosti poškozené části vozidla. Zpracován byl výpočetní program
deformační energie a EES pracující s jednotlivými tuhostními charakteristikami v daných
oblastech, jehož vstupními parametry jsou uživatelem zadaná hloubka trvalé deformace
přední části vozidla vjednotlivých oblastech, hmotnost vozidla, směr nárázové síly a koeficient
tření na kontaktní ploše. Vzhledem k tomu, že tuhost vozidla je také jedním zkontrolních
parametrů při řešení střetu v simulačním programu PC-Crash, byl dále zpracován doplněk
výpočetního programu, který na základě výše uvedených vstupních hodnot dále vypočte údaje
pro řešení střetu v simulačním programu, konkrétně tuhost, koeficient restituce a deformaci
vozidla uváděnou ve výstupním protokolu simulačního programu.
ABSTRACT:
The article shows stiffness parameters of the modern vehicles and new EES calculation for
the front part of the vehicle which is based on the real crash test results using real stiffness
characteristics of the front part of a vehicle. The front part of the vehicle is divided into
individual areas with own stiffness coefficient. The designed EES calculation can thus be also
used for collisions with partial overlapping, taking into account the real stiffness of the
damaged part of the vehicle. A computer program to calculate deformation energy and EES
was processed. It works with individual stiffness characteristics in given areas where the
input data are entered by the user and include the depth of permanent deformation in
individual areas, vehicle weight, the direction of impact force and the friction coefficient on
the contact surface. Considering the fact that the vehicle stiffness is also one of the control
parameters at solving collisions in the PC-Crash simulation programme a supplementary
computer programme was designed which can further calculate data for collision solving in
the simulation programme, namely stiffness, restitution coefficient and the vehicle damage
stated in the output report of the simulation programme.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Vozidlo, tuhost, střet, EES, EBS
KEYWORDS:
Vehicle, stiffness, crash, EES, EBS

1)

Coufal, Tomáš, Ing., Ph.D. – tel: 776706389, tomik.coufal@centrum.cz
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1

ÚVOD

Článek se zabývá analýzou tuhosti přední části moderních vozidel se zaměřením pro využití
v oboru Soudního inženýrství při analýze dopravních nehod. Při analýze dopravní nehody se
mimo jiné řeší vlastní střet vozidel, jehož nedílnou součástí je určení energetické ztráty
vozidla při nárazu, respektive deformační energie vyjádřené ve formě EES (Energy
Equivalent Speed). V případě známé tuhosti dané části vozidla je možné na základě hloubky
deformace exaktně vypočíst deformační energii, resp. EES odpovídající danému poškození
vozidla. Současné metody stanovení EES však disponují jistými omezeními v použitelnosti,
a proto byl navržen výpočet EES pro přední část vozidla zpracovaný na základě dat z reálných
nárazových zkoušek s využitím reálné tuhostní charakteristiky přední části vozidla. Přední
část vozidla je rozdělena do jednotlivých oblastí, kde každou z těchto oblastí charakterizuje
příslušná tuhostní charakteristika. Navržený výpočet EES lze tedy s výhodou použít i pro
střety s částečným překrytím se zohledněním reálné tuhosti poškozené části vozidla, což
dosavadní metody neumožňovaly. Zpracován byl výpočetní program deformační energie
a EES pracující s jednotlivými tuhostními charakteristikami v daných oblastech, jehož
vstupními parametry jsou uživatelem zadaná hloubka trvalé deformace přední části vozidla
v jednotlivých oblastech, hmotnost vozidla, směr nárázové síly a koeficient tření na kontaktní
ploše. Vzhledem k tomu, že tuhost vozidla je také jedním zkontrolních parametrů při řešení
střetu v simulačním programu PC-Crash využívaném v soudně inženýrské praxi pro analýzu
nehodového dějě, byl dále zpracován doplněk výpočetního programu, který na základě výše
uvedených vstupních hodnot dále vypočte údaje pro řešení střetu v simulačním programu,
konkrétně tuhost, koeficient restituce a deformaci vozidla uváděnou ve výstupním protokolu
simulačního programu. Na základě těchto údajů má tedy znalec možnost vyřešit střet vozidel
v simulačním programu takovým způsobem, aby co možná nejpřesněji odpovídal reálnému
střetu vozidel. Analýza dopravní nehody je složitý proces, jehož výsledkem je znalecký
posudek. Znalec má vysokou míru odpovědnosti za výsledky řešení uvedené ve znaleckém
posudku, neboť od úrovně provedené analýzy nehodového děje se odvíjí správnost rozhodnutí
orgánů činných v trestním řízení, což může mít zásadní důsledky pro účastníky dopravní
nehody. Při analýze nehodového děje je tedy nutné pracovat s takovými metodami a postupy,
jež odpovídají současné úrovni vědeckého poznání v daném oboru, kterou je nutno stále
rozvíjet.
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2

VYMEZENÍ PARAMETRU TUHOSTI VOZIDLA V PROGRAMU
PC-CRASH A NÁVRH VÝPOČTOVÉHO MODELU PRO JEHO
KVANTIFIKACI

Vymezení parametru tuhosti vozidla v programu PC-CRASH navazuje na článek
prezentovaný autorem na konferenci ExFoS v roce 2014 s názvem „Tuhostní charakteristika
přední části vozidla“, kde byla vymezena reálná tuhost přední části vozidla na základě
nárazových zkoušek.
Úvodem této kapitoly je nutno uvést, že v protokolu simulačního programu PC-Crash je pod
označením k uveden koeficient restituce a tuhost je popsána pouze slovně. Dále pak hloubka
deformace je v daném protokolu označena písmenem e, které je autorem v rámci
prezenotovaných prací použito pro označení koeficientu restituce. Z důvodu zachování
jednotného značení bude tedy i nadále uvažováno označení tuhosti písmenem k a hloubky
deformace písmenem x.
Ve výstupním protokolu simulačního programu PC-Crash lze mimo jiné nalézt hodnotu
tuhosti k v jednotkách kN/m. Co však tato hodnota znamená a do jaké míry představuje
reálnou tuhost dané části vozidla, není ve znalecké sféře příliš známo. Vzhledem k tomu, že je
tuhost v simulačním programu PC-Crash definována jediným koeficientem tuhosti, jedná se
o lineární závislost síly na hloubce deformace, neboli lineární tuhostní charakteristiku,
viz obr. 1. Tuhost v simulačním programu PC-Crash vychází ze základní úvahy rovnosti
deformační energie, viz vztah 1, ze kterého pak lze odvodit výpočet tuhosti k, viz vztah 2.

Obr. 1 - Lineární tuhostní charakteristika v programu PC-Crash
Fig. 1 - Linear stiffness characteristic in PC-Crash software
1
1
 m  EES 2   k  x 2
2
2
k

Kde:

m  EES 2
x2

(1)

[N/m]

m

[kg]

okamžitá hmotnost vozidla,

EES

[m/s]

energetická ekvivalentní rychlost vozidla,

k

[N/m]

koeficient tuhosti vozidla,
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x

[m]

hloubka deformace vozidla ve směru impulzu rázové
síly – jedná se o celkovou maximální deformaci, tedy
o plastickou + elastickou část. Tato hodnota ve
výstupním protokolu simulačního programu PC-Crash
tedy neodpovídá naměřené hloubce deformace po střetu,
neboť ta bude menší o elastickou část.

Pro názornost byl v simulačním programu PC-Crash zpracován čelní centrální střet dvou
totožných vozidel Audi A4 s parametry srovnatelnými s následující čelní nárazovou zkouškou
s plným překrytím vozidla Audi A4 do tuhé bariéry:
-

skutečná nárazová rychlost vozidla při čelní nárazové zkoušce s plným
překrytím do tuhé bariéry byla EBS = 56,6 km/h,
rychlost vozidla po odpoutání od bariéry byla 9,73 km/h opačného směru,
EES  56,62  9,7 2  55,7 km / h

-

tedy
okamžitá hmotnost vozidla: m = 1953,3 kg,
elastická hloubka deformace = 0,69 m , plastická (trvalá) hloubka
deformace = 0,6 m
fotodokumentace poškození, viz obr. 2 až 5.

Obr. 2 - Poškození vozidla Audi A4 2011
celkový náhled [28]
Fig. 2 – Damage of Audi A4 overview

Obr. 3 - Poškození vozidla Audi A4 2011
pohled shora [28]
Fig. 3 – Damage of Audi A4 top view

Obr. 4 - Poškození vozidla Audi A4 2011
pohled zprava [28]
Fig. 4 – Damage of Audi A4 right view

Obr. 5 - Poškození vozidla Audi A4 2011
pohled zleva [28]
Fig. 5 – Damage of Audi A4 left view

Vzhledem k tomu, že hloubka deformace je v programu PC-CRASH uvažována jako celková
(elastická + plastická), byl i zde střet konfigurován na maximální deformaci zjištěnou z reálné
nárazové zkoušky, tedy přibližně 0,69 m. Daná střetová konfigurace je srovnatelná s čelní
nárazovou zkouškou vozidla do tuhé bariéry s plným překrytím, jejíž reálná data byla
zpracována v článku prezentovaném na konferenci ExFoS 2014. Z protokolu simulačního
programu PC-Crash, viz obr. 8 je mimo jiné zřejmá tuhost jednotlivých vozidel a celková
deformační energie zmařená při nárazu.
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Obr. 6 - Čelní střet vozidel v simulačním programu PC-Crash
Fig. 6 – Frontal crash in PC-Crash software

Obr. 7 - Orientace hloubky překrytí vozidel
Fig. 7 – Crash penetration
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Obr. 8 - Výňatek z výstupního protokolu simulačního programu PC-Crash
Fig. 8 – Sample from output protocol of PC-crash software
Dále byl proveden výpočet tuhostí jednotlivých vozidel na základě vztahu 2, z čehož
vyplynula rovnost výsledků s údaji uvedenými na obr. 8.
2

 56,7 
1953,3  

3,6 

k1 
 1047881 N / m  1047,9 kN / m
0,68 2
2

 56,9 
1953,3  

3,6 

k2 
 1024920 N / m  1024,9 kN / m
0,69 2

Celková deformační energie zmařená deformačními zónami vozidel je pak rovna:
ED 

1
1
1
1
 k1  x12   k 2  x22  1047881 0,682  1024920  0,69 2  486252 J
2
2
2
2
.

Mírné odchylky manuálního výpočtu tuhostí a celkové deformační energie od hodnot
uvedených ve výstupním protokolu simulačního programu PC-Crash, viz obr. 8, jsou dány
zaokrouhlováním vstupních parametrů výpočtu.
Hodnota tuhosti v simulačním programu PC-Crash je tedy dána koeficientem tuhosti
charakterizujícím lineární tuhostní charakteristiku, která je zpětně získána z množství
deformační energie (EES) příslušící danému vozidlu při střetu. Množství deformační energie
je v tuhostní charakteristice dáno obsahem plochy pod křivkou, viz modře vyšrafovaná oblast
na obr. 1. Pokud je tedy toto množství známé, je třeba dopočítat takovou směrnici přímky,
aby obsah pod ní byl v příslušné úrovni deformace vozidla rovný právě dané deformační
energii příslušného vozidla. Tato směrnice přímky potom představuje hodnotu tuhosti
vypočtenou simulačním programem PC-Crash.
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Pro zajímavost byla na základě koeficientu tuhosti ze simulačního programu PC-Crash
sestavena tuhostní charakteristika a porovnána s reálnou tuhostní charakteristikou
vyhodnocenou z nárazové zkoušky, viz obr. 9. Deformační energie, jakožto plocha
pod křivkou, je v obou případech stejná. Tuhost v programu PC-Crash však nepopisuje reálný
průběh závislosti síly na deformaci, tedy nezohledňuje skutečnou strukturu vozidla, ale
vzhledem k její definici představuje pouze směrnici přímky tak, aby bylo dosaženo na
příslušné hloubce překrytí daného množství deformační energie. Nicméně se jedná
o parametr, který může uživateli simulačního programu PC-Crash ledacos napovědět. Je-li
totiž hodnota tuhosti extrémně vysoká, je zřejmé, že uživatel zvolil malou hloubku překrytí,
která neodpovídá stanovené hodnotě EES. Je-li naopak hodnota tuhosti extrémně nízká, je
zřejmé, že uživatel zvolil velkou hloubku překrytí, která neodpovídá stanovené hodnotě EES.
Hloubka překrytí se v simulačním programu PC-Crash volí překrytím dané části vozidla do
překážky a polohou bodu rázu.
Simulační program Virtual Crash ve svém výstupním protokolu sice neuvádí hodnotu tuhosti,
nicméně si ji může uživatel programu na základě výše uvedených vztahů v případě potřeby
snadno dopočítat.

Obr. 9 - Porovnání tuhosti z protokolu simulačního programu PC-Crash a reálné tuhostní
charakteristiky
Fig. 9 – Comparison between real stiffness and stiffness from PC-Crash software

3

NÁVRH VÝPOČTOVÉHO MODELU PARAMETRŮ STŘETU
SLOUŽICÍHO PRO ODLAZENÍ STŘETU V SIMULAČNÍM
PROGRAMU PC-CRASH

Na základě výše uvedené definice tuhosti uváděné v simulačním programu PC-Crash je
možné z dat předmětné nárazové zkoušky dopočíst parametry střetu zadávané v okně „Impulz
výběh-ráz“ v simulačním programu PC-Crash. Konkrétně se jedná o parametry „Tuhost“,
„Koeficient restituce“ a „Deformace“. Pro tento účel byl vytvořen doplněk výpočetního
programu deformační energie (prezentovaného na konferenci ExFoS 2014, který byl
v průběhu vývoje značně modernizován a ve své poslední podobě již umožňuje přímý
výpočet EES vozidla).
Tuhost je vypočtena dle vztahu (2), který vyplývá ze vztahu (1) uvedeného výše. Koeficient
restituce je vypočten dle vztahu (3) .

81

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

E DE
E DP

e 

Kde:

[-]

(3)

EDE

[J]

elastická část deformační energie,

EDP

[J]

plastická část deformační energie.

Vzhledem k tomu, že v simulačním programu PC-Crash nelze zadávat jednotlivé koeficienty
restituce vozidla 1 a vozidla 2 (v případě střetu dvou vozidel), byl odvozen vztah (9) pro
výpočet koeficientu restituce celého střetu. Deformace, resp. hloubka překrytí v simulačním
programu PC-Crash představuje maximální hloubku deformace při nárazu, tedy součet
plastické + elastické části deformace. Tato hodnota tedy neodpovídá hloubkám deformací
reálně naměřených na vozidle po střetu, ale je větší o elastickou část deformace, případně o
část deformace odpovídající plíživé restituci. Vzhledem k definici tuhosti v simulačním
programu PC-Crash lze pak deformaci odvodit ze vztahu 4, viz vztah 5.
k

m  EES 2 2  E D

x2
x2

x

Kde:

2  ED
k

m

[kg]

okamžitá hmotnost vozidla,

ED

[J]

deformační energie,

k

[N/m]

koeficient tuhosti vozidla,

x

[m]

hloubka deformace vozidla.

[N/m]

(4)

[m]

(5)

Koeficient restituce pro střet dvou vozidel je odvozen na základě poměru druhé odmocniny
mezi elastickou a plastickou částí deformační energie, viz vztahy (6). Ze vztahů (6), (7) a (8)
lze pak odvodit vztah (9), který umožňuje výpočet koeficientu restituce celého střetu při
srážce dvou vozidel, na základě hmotností, koeficientů restituce a EES jednotlivých vozidel.

e1 

EDE 2
, ec 
EDP 2

E DE1  E DE 2
E DP1  E DP 2

[-]

(6)

EDE1  e12  EDP1 , EDE 2  e22  EDP 2

[J]

(7)

EDP1  m1  EES12 , EDP 2  m2  EES 22

[J]

(8)

e12  E DP1  e22  E DP 2

E DP1  E DP 2

[-]

(9)

eC 

Kde:

EDE1
, e2 
EDP1

e12  m1  EES 12  e22  m2  EES 22
m1  EES 12  m2  EES 22

EDE1, 2

[J]

elastická část deformační energie vozidla 1, 2,

EDP1, 2

[J]

plastická část deformační energie vozidla 1, 2,

m1,2

[kg]

okamžitá hmotnost vozidla 1, 2,
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EES1,2

[m/s]

energetická ekvivalentní rychlost vozidla 1, 2,

e1,2

[-]

koeficient restituce vozidla 1, 2,

eC

[-]

celkový koeficient restituce střetu dvou vozidel.

Na základě výše uvedených vztahů byl vytvořen doplněk výpočetního programu EES, který
vypočte tuhost, koeficient restituce a deformaci vozidla, s jejichž pomocí lze v simulačním
programu PC-Crash „odladit“ střet takovým způsobem, aby co nejlépe odpovídal reálnému
střetu. V předmětném doplňku programu se v případě střetu dvou vozidel vyplní EES,
okamžitá hmotnost a koeficient restituce druhého vozidla, viz bílá políčka na obr. 10, na
jejichž základě je spočten koeficient restituce, který lze přímo využít jako vstupní parametr
pro simulační program PC-Crash. Na obr. 10 jsou uvedeny parametry odpovídající předmětné
nárazové zkoušce vozidla Audi A4 do tuhé bariéry s plným překrytím, resp. konfiguraci
uvedené na obr. 7 výše.

Obr. 10 - Doplněk výpočetního programu EES pro výpočet vstupních parametrů k řešení
střetu v simulačním programu PC-Crash
Fig. 10 – Extension of EES computing software for calculation of impact parameters for
impact solving in PC-Crash software
Předmětný doplněk je samozřejmě taktéž využitelný pro řešení střetu v simulačním programu
Virtual Crash s tím, že hodnota tuhosti musí být uživatelem tohoto simulačního programu
dopočtena manuálně s pomocí vztahu 2.

4

PŘÍKLAD VYUŽITÍ VÝPOČETNÍHO PROGRAMU EES A JEHO
DOPLŇKU PRO STANOVENÍ PARAMETRŮ STŘETU

Jako příklad využití výpočetního programu EES a jeho doplňku pro simulační program PCCrash ve znalecké praxi byl nakonfigurován čelní střet s částečným překrytím dvou totožných
vozidel, konkrétně předmětného Audi A4 s konfigurací shodnou uvedenou na obr. 14.
Úkolem je řešit tento střet a jedním ze vstupních parametrů je poškození vozidla, viz, obr. 11.
Na základě zadané okamžité hmotnosti vozidla a hloubky deformací v jednotlivých polích je
programem vypočtena deformační energie vozidla, EES a údaje přo řešení střetu
v simulačním programu PC-Crash, viz obr. 12. Z 3D grafického zobrazení deformační energie
na obr. 12 je zřejmé, že největší množství deformační energie odpovídá oblasti zóny B,
z čehož lze dovodit, že v její výšce se nachází výška bodu rázu. Z obr. 13 je zřejmé, že výška
bodu rázu se tedy bude pohybovat mezi 312 až 558 mm. V konkrétním případě byla tedy
výška rázu zvolena na 450 mm, tedy 0,45 m, viz obr. 14. Z obr. 14 je dále zřejmé, že taktéž
koeficient restituce a deformace (hloubka překrytí) je zvolena s ohledem na výpočet uvedený
na obr. 12. Z obr. 14 je taktéž zřejmé, že střet je nakonfigurován takovým způsobem, aby
i hodnota EES byla v souladu s výpočtem uvedeným na obr. 12. Jako kontrolní parametr celé
konfigurace střetu pak slouží hodnota tuhosti uvedená v protokolu simulačního programu, viz
obr. 15, která je taktéž v souladu s výpočtem uvedeným na obr. 12. Mírné odchylky tuhosti,
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přibližně do 50 kN/m, nejsou nijak závažné, nicméně uživatel simulačního programu by se
měl snažit vlastní střet nakonfigurovat takovým způsobem, aby se hodnota tuhosti v jeho
protokolu blížila co nejvíce tuhosti vypočtené v doplňku výpočetního programu EES
uvedeného na obr. 12, jehož výpočty jsou založeny na experimentálně naměřených datech
z reálné nárazové zkoušky.

Obr. 11 - Poškození vozidla – vstupní parametr pro výpočet
Fig. 11- Vehicle Crush – input for calculation
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Obr. 12 - Výpočetní program EES s doplňkem pro výpočet střetu v simulační program PCCrash
Fig. 12 – EES software with extension for impact calculation in PC-Crash software

Obr. 13 - Rozměry bariéry pro nalezení výšky bodu rázu
Fig. 13 – Barrier dimensions for determination of impact point
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Obr. 14 - Střet dvou vozidel v simulačním programu PC-Crash
Fig. 14 – Crash of 2 vehicles in PC-Crash software

Obr. 15 Výňatek z protokolu simulačního programu PC-Crash
Fig. 15 – Output protocol from PC-Crash software

5

ZÁVĚR

Jak již bylo v úvodu zmíněno tuhost jednotlivých částí vozidla je velmi žádaným parametrem
v oboru Soudního inženýrství při analýze dopravních nehod, neboť na jejím základě lze ze
známé hloubky deformace získat kýžený parametr EES, jež je nedílnou součástí řešení střetu
při analýze nehodového děje. Pro představu o tom, jakých hodnot tuhosti dosahuje přední část
moderních vozidel, byla tuhost zpracována u flotily vozidel, která se skládá z reprezentantů
pokrývajících téměř celou škálu tříd vozidel, kde každý z těchto reprezentantů zastupuje
danou třídu, viz tab. 1. Výběr reprezentantů byl proveden na základě shodnosti modelů
86

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

předmětných vozidel pro Spojené státy americké a evropský trh, neboť v rámci řešení byla
zpracována data z nárazových zkoušek prováděných v USA. Dalším kritériem pro výběr
vhodných reprezentantů bylo posouzení zpracovatele, zda se lze s vybraným reprezentantem
dané třídy běžně setkat v silničním provozu na území ČR.
Tuhost uvedená v tab. 1 je zpracována v souladu s kapitolou 2 tohoto článku. Jedná se tedy o
tuhost, jež je uvedena ve výstupním protokolu simulačního programu PC-Crash a představuje
tuhost přední části daného vozidla při nárazu do tuhé překážky s plným překrytím při
rychlosti přibližně 56 km/h. Reálná tuhost vozidla však není v závislosti na střetové rychlosti,
resp. jí odpovídající hloubce deformace konstantní, což je zřejmé z reálné tuhostní
charakteristiky, viz obr. 9 v kapitole 2. Navíc jednolivé oblasti přední části vozidla vykazují
rozdílné hodnoty tuhosti. Z tohoto důvodu byli jednotliví reprezentanti daných tříd vozidel
zpracováni do výpočetního programu EES a jeho doplňku pro řešení střetu v simulačním
programu PC–Crash. S jeho využitím lze na základě okamžité hmotnosti, směru nárazové
síly, koeficientu tření na kontaktní ploše a zadaných hloubek deformací v jednotlivých
oblastech vypočíst deformační energii, EES, hodnotu tuhosti, koeficient restituce a hloubku
deformace zadávanou v simulačním programu PC–Crash při řešení střetu.
Z tab. 1 je zřejmé, že nejvyšší tuhosti dosahuje reprezentant minivozů, neboť kvůli velmi
krátké přídi musí pohltit veškerou kinetickou energii na velmi krátké vzdálenosti, resp.
hloubce deformace. Druhou nejvyšší tuhost z vybraných reprezentantů vykazují vozidla třídy
SUV, neboť vzhledem k jejich velké hmotnosti musí přední část vozidla pohltit značné
množství kinetické energie při zachování bezpečnosti posádky (nesmí dojít ke značným
deformacím prostoru pro posádku). Dále je patrné, že reprezentanti zastupující třídy od
malých vozů až po vyšší střední třídu mají hodnoty tuhosti kolem 1000 kN/m. Vyjímku zde
tvoří reprezentant nižší střední třídy Mazda 3 s výrazně nižší hodnotou tuhosti, z čehož však
nelze vyvozovat závěry, že vozidla této třídy mají nižší tuhost. Pravděbodobně se jedná
o „nešťastný“ výběr reprezentanta s nižší tuhostí a lze předpokládat, že i vozidla spadající do
předmětné nižší střední třídy budou mít hodnoty tuhosti taktéž kolem 1000 kN/m.
„Nešťastný“ výběr reprezentanta má však z hlediska oboru soudního inženýrství veliký
význam, neboť názorně poukazuje na potřebu individuálního přístupu k tuhosti jednotlivých
vozidel. Ve znalecké praxi však znalec zpravidla nemá možnost získat hodnoty tuhostí
vozidel a musí se spoléhat alespoň na přibližný odhad tuhosti, ke kterému mu mohou být
nápomocny hodnoty uvedené v tab. 1, repsektive pro střety s částečným překrytím, či jinou
střetovou rychlostí hodnoty vypočtené s pomocí výpočetního programu uvedeného v tomto
článku.
Tab. 1 - Tuhosti přední části moderních vozidel
Tab. 1 – Stiffness of Front part of the vehicles
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SLEDOVÁNÍ SKORONEHOD NA KOMUNIKAČNÍ SÍTI A BEZPEČNOSTNÍ
AUDIT POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Josef Filip1), Josef Kocourek2)

SLEDOVÁNÍ SKORONEHOD

1

ÚVOD

1.1

Jednoduché statistiky dopravních nehod představují tzv. makroskopický systém
(makroanalýzu). Tento systém má ale jisté nevýhody. Výsledky analýz jsou často zkresleny
díky nekompletní databázi dopravních nehod. Při sběru dat, které sloužily pro účely různých
výzkumných úkolů na Fakultě dopravní, byla totiž zjištěna nesystematičnost a nejednotnost
nehodových dat v evidenci dopravních nehod na Odděleních dopravních nehod Policie České
republiky. Kromě toho byl zjištěn také nesoulad ve staničení nebo neaktuální umístění
dopravního značení.
Takovéto problémy může vyřešit jiný přístup, který se pro svou detailní analýzu nazývá
mikroskopický (mikroanalýza). V tomto přístupu se místo analýz dopravních nehod sledují
konfliktní situace. A právě výhodou metody přímých sledování těchto konfliktních situací
(tzv. „skoronehod“) je její komplexnost, tj. z dané lokality se mohou získat mimo dopravních
konfliktů také aktuální dopravně inženýrská data.
Dopravní konflikt (skoronehoda) je definován jako pozorovatelná situace, ve které se dva
nebo více účastníků silničního provozu k sobě přiblíží v takovém prostoru a čase, že hrozí
bezprostřední nebezpečí kolize, pokud jejich pohyb zůstane nezměněn. Definice vyjímá
dopravní přestupky, situace, při nichž se jedná o parkující vozidla a nehody jednoho vozidla.
Obecná metodika zpracování konfliktních situací v podmínkách ČR

1.2

Před sledováním dopravních konfliktů v terénu je třeba si definovat 4 základní otázky:
I.
II.
III.
IV.

Proč (za jakým účelem) provádět analýzu skoronehod
Definovat závažnost konfliktu
Definovat typy dopravních konfliktů
Jakým způsobem provádět analýzu dopravních konfliktů

I. Proč (za jakým účelem) provádět analýzu skoronehod
Analýza dopravních konfliktů může být použita:


k dosažení pokroku v bezpečnostní diagnóze. Analýzy dopravních konfliktů jsou
užitečné zejména tehdy, když data o nehodách jsou silně omezena (hlášení
o nehodách mohou být nedostupná, informace mohou být nedostatečné nebo
nespolehlivé),

Filip Vojtěch, Ing. Ph.D. – Ústav dopravních systémů, K612, Fakulta dopravní ČVUT v
Praze
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k vyhodnocení účinnosti bezpečnostního opatření. Hlavní výhodou analýzy konfliktů
oproti analýze nehod je skutečnost, že není nutno čekat několik let, než se shromáždí
dostačující údaje tak, aby mohlo být vyhodnocení dokončeno. Analýzu konfliktů je
možno provádět brzy po skončení prací a odmítnutí opatření může být rychlé, pokud
nebylo dosaženo očekávaných přínosů (nebo, jestliže došlo k neočekávaným
vedlejším efektům). V těchto analýzách musí být dopravní konflikty pozorovány před
a po realizaci sledovaného opatření, ke srovnání bezpečnostního chování různých
význačných znaků dopravy nebo dopravních pravidel (např. porovnání bezpečnosti na
křižovatce se signalizací, se samostatnou fází pro levé odbočení nebo bez ní).

II. Závažnost konfliktu
Pro účely sledování dopravních konfliktů v rámci provedených průzkumů byly zvoleny
v podstatě tři stupně konfliktnosti. Pro komplexní analýzu sledované lokality k nim může být
sledován ještě tzv. nultý stupeň a čtvrtý (už vlastně nehodový) stupeň, celkem vychází tedy
pět stupňů. Nyní si jednotlivé stupně závažnosti popíšeme.
Prvním stupněm je stupeň 0, který je využit pro zápis pouhého porušení pravidel silničního
provozu osamoceného vozidla (v rámci okružní křižovatky bylo takovým manévrem
například nesignalizování změny směru jízdy při výjezdu z okružní křižovatky). Stupeň 1 je
přisouzen kontrolovaným manévrům bez omezení nebo s malým omezením. Příkladem tohoto
stupně je konflikt mezi stojícím vozidlem na přechodu pro chodce, např. z důvodu tvorby
kolony (což samo o sobě není ještě konflikt 1) a chodcem, který chce využít tento přechod a
musí obejít vozidlo (konkrétně viz tab. 2 – stupeň 1).
Rozdíl mezi stupni 1 a 2 je malý, přesto je nutné si uvědomit, že v některých specifických
situacích (výše popsaný příklad s chodci) je potřeba konflikt omezení rozdělit na méně
závažný a závažnější (stupeň 2). Podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích je „nesmět omezit“ podle §2 odst. m) definováno jako povinnost řidiče počínat
si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nepřekážel. Stupeň
konfliktu 3 je určen takovým situacím, kdy dochází k ohrožení účastníků silničního provozu a
jedině prudký manévr (hlasité brzdění, doplněné např. troubením) zabrání vzniku dopravní
nehody („nesmět ohrozit“ znamená podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích - §2 odst l) povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na
pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí. Posledním stupněm (4) je záznam
nehody samotné. Rozhodnutí, zda se vůbec jedná o dopravní konflikt a definice stupně
závažnosti konfliktu probíhá sémanticky, tzn. že vše je určováno na základě dojmu
posuzovatele.
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Tab. 1 – Příklady stupňů závažnosti.
Tab. 1 – Examples of severity levels.

Stupeň 0 - Porušení pravidel (bez kontaktu
s jiným
účastníkem
silničního
provozu),
bezohledná jízda (samostatná agresivní jízda,
překročení rychlosti - bílé auto; nezapnutý
ukazatel změny směru jízdy – nákladní automobil,
bezohledná jízda víceúčelovým pruhem – šedé
vozidlo) – příklad zápisu: O-0, N-0

Stupeň 1 – Kontrolovaný manévr s mírným
omezením (v tomto stupni se může vyskytnout
např. zastavení vozidla na přechodu pro chodce,
díky kterému chodec obchází vozidlo a vystavuje
se nebezpečí střetu s jiným vozidlem) – příklad
zápisu: O/Ch-1

Stupeň 3 - Kritický manévr, s ohrožením (skoronehoda je provázena
silným brzděním, popř. s výrazným akustickým doprovodem) příklad
zápisu: N/O-3

Stupeň 2 - Výrazný manévr s omezením (např.
náhlé zastavení šedého auta nutí řidiče bílého
osobního automobilu náhle změnit směr jízdy
křižovatkou, totéž může nastat, při mírném najetí
nákladního vozidla do křižovatky díky např.
špatným rozhledovým poměrům a náhlému
vybočení bílého vozidla) – příklad zápisu O/O-2,
N/O-2

Stupeň 4 – Fyzický konflikt, dopravní nehoda (např. nedání přednosti
v jízdě zprava, boční náraz) příklad zápisu: N/O-4 (v tomto případě je
viníkem osobní vozidlo, přesto je zápis opačný než říká logika:
zavinil/reagoval. To proto, že nehodě zadal příčinu nákladní vůz, který měl
přednost a reagoval (byt´nesprávně) osobní automobil, který nedával
pozor)

III. Typy dopravních konfliktů
Tak jako v případě analýzy nehod, je docela užitečné rozdělit dopravní konflikty do kategorií
podle typů. To umožňuje přípravu souhrnných tabulek, grafů a diagramů, které usnadňují
interpretaci výsledků (srovnání s lokalitami s podobnými charakteristikami a odhalení
odchylných typů konfliktů). V rámci metodiky vydávané Fakultou dopravní byly definováno
12 typizovaných konfliktů mezi dvěma vozidly a 1 typ tzv. druhotného konfliktu se
zapojením 3 účastníků. Některé z těchto konfliktů však vykazují velmi nízkou míru výskytu,
což omezuje jejich prospěšnost. Doplní-li se seznam o možné konflikty mezi motorizovanými
a nemotorizovanými účastníky (chodci, cyklisté a další), počet typů konfliktů rychle narůstá.
Seznam typů konfliktů, které mohou být pozorovány v nějaké lokalitě, závisí na její dopravní
situaci a geometrických charakteristikách; tento seznam by měl být stanoven před zahájením
každé analýzy. Ve všech analýzách není nutné pozorovat všechny dopravní konflikty, které se
mohou v lokalitě objevit. Jestliže je například cílem porovnat chování při dvou opatřeních,
ošetřujících levé odbočení na křižovatkách, mohlo by dostačovat shromažďování konfliktů,
které se týkají tohoto pohybu.
91

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

IV. Jakým způsobem provádět analýzu dopravních konfliktů
V rámci plánování analýzy dopravních konfliktů je nutno uvážit tři zásadní aspekty:
a. školení personálu,
b. technika pozorování,
c. období pozorování,
a) Školení personálu
Platnost a užitečnost analýzy dopravních konfliktů jsou významně ovlivněny důsledností
pozorovatelů. Musí být splněny dva základní požadavky:



tentýž pozorovatel musí zaznamenávat konflikty jednotně,
různí pozorovatelé musí zaznamenávat tytéž konflikty jednotně.

b) Technika pozorování
V prvé řadě je nejdůležitější stanovit počet personálu, který bude schopen zaznamenávat
nejen počty skoronehod ale i komplexní dopravně inženýrská data. V rámci sledování
dopravních konfliktů je možné využít i videokamery nebo sčítací aparatury (např. statistický
radar). Velice důležitou problematikou je umístění pozorovatele. Zde platí mnoho zásad, tou
nejdůležitější je, že pozorovatelé by se měli pokusit být pro řidiče nenápadní, aby
neovlivňovali jejich dopravní chování.
c) Období pozorování






Ve většině případů se analýzy dopravních konfliktů provádějí za denního světla a při
suchém počasí (ve specifických situacích, kdy dochází k více dopravním nehodám
v noci nebo za mokra je možné metodu využít právě v těchto případech).
Pozorování by se neměla provádět za neobvyklých podmínek, jako jsou práce na
silnici nebo zvláštní události, které jsou na překážku normálních modelů dopravního
chování; pokud to ovšem není ospravedlnitelné potřebami analýzy.
Jestliže analýzy nehod ukazují časovou závislost modelu chování, měla by pozorování
být plánována tehdy, když bude výskyt problémů nejpravděpodobnější (období
špičkového provozu, víkendy atd.). Tady je třeba upozornit, že metodika měření se
opírá o nové skutečnosti, které vyplývají z výzkumu firmy EDIP (1F45A/061/120 –
Způsob a přesnost stanovení celodenních intenzit automobilové dopravy na základě
krátkodobých měření).
Období pozorování se může lišit od několika hodin po několik dní, v závislosti na
době potřebné ke shromáždění dostačujících údajů. Typický rozsah období pozorování
je mezi dvěma a pěti dny vždy ve špičkovou hodinu příslušného dne.

Pokud intenzita vozidel ve špičkové hodině v lokalitě klesne pod 100 pvoz/h (přepočtených
vozidel za hodinu), je nutné provádět delší měření než 1h.
1.3

Prezentace výsledků

Jakmile jsou dokončena pozorování, musí být údaje zjednodušeny a připraven přehledný
výtah. Výsledky se prezentují buď v souhrnných tabulkách, nebo v diagramech dopravních
konfliktů. Souhrnné tabulky dovolují srovnání míry konfliktů mezi analyzovanou lokalitou a
lokalitami s podobnými charakteristikami, což je užitečné při odhalování odchylných modelů
chování. Pro možnost srovnání skoronehod mezi jednotlivými zkoumanými křižovatkami byl
vybrán jednoduchý ukazatel míry bezpečnosti a to ukazatel relativní konfliktnosti kR.
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kR= (Pks/I) * 100 [konflikt. situací /100 vozidel]
Pks ... je počet konfliktních situací za hodinu (jen konfliktní situace se závažností 1-3)
I

... hodinová intenzita v přepočtených vozidlech

Diagramy dopravních konfliktů jsou podobné kolizním diagramům. Usnadňují identifikaci
opakujících se konfliktních modelů, soustředěných do některých cestovních směrů a oblastí
křižovatky.

2

BEZPEČNOSTNÍ AUDIT
ÚVOD

2.1

Akční plány bezpečnosti provozu by měly obsahovat programy zlepšení rizikových lokalit.
Právě při prosazování těchto bezpečnostně analytických metod vznikají těžkosti
metodologické povahy. Spočívají zejména ve znalosti, jak identifikovat nebezpečné místo.
Sociální požadavek na bezpečnostní úpravy je možné vyjádřit čtyřmi různými způsoby,
vycházejícími z daného rizika:





prokázané riziko - objektivní bezpečnost (měřeno objektivně, založeno na nehodových
statistikách),
potencionální riziko - objektivní bezpečnost (odborně zhodnoceno měřením
nehodového rizika v závislosti na charakteru a úrovni provozu),
riziko zkušenostní - subjektivní bezpečnost (vyjádřeno subjektivně účastníky provozu,
nejčastěji s podstatnou odchylkou od rizika prokázaného či potencionálního),
netolerovatelné riziko - subjektivní bezpečnost (typy nehod chápané společností, jako
netolerovatelné, např.: zahrnující děti, vozidlo přejíždějící dělící pás na dálnici).

V praxi silničních úřadů již dávno fungují v zahraničí aktivnější opatření pro zvýšení
bezpečnosti silničního provozu. Dochází například k ohledávání vybraných míst, s použitím
procedur a technik, vyvinutých pro asistenci při detekci nebezpečných prvků, dopravního
chování a manévrů (sledování dopravních konfliktů). V dalších případech se provádí
dopadové studie nebo veřejné ankety během vývoje dopravních projektů, hodnotících jejich
očekávané důsledky pro bezpečnost, mobilitu, životní prostředí, provozní náklady, ohlas na
veřejnosti.
Bezpečnost provozu je silně ovlivňována plánovanými i neplánovanými změnami v dopravních tocích
a modelech. Plánované změny jsou obecně vyvíjeny různými stupni dopravních studií, které se
tradičně dělí na tři fáze: předběžné studie, rámcové návrhy projektů, detailní návrhy. Bezpečnost
provozu musí být řádně zvažována pro každou fázi.

Není přijatelné, aby v silničním provozu docházelo k úmrtí a těžkým zraněním, tím spíše, že
některé nástroje vhodné k jejich eliminaci jsou v našem prostředí k dispozici již dnes. Těmi
nástroji, které velmi výrazně přispívají ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích,
jsou např. bezpečnostní audit a bezpečnostní inspekce. Bohužel jejich uplatnění je pouze na
síti TEN-T (kde procesy upravuje legislativa) – mimo síť jsou výše zmíněné bezpečnostní
procesy v právním řádu jen doporučené a následné prosazování v praxi je v České republice
spíše otázkou politickou než technickou.
2.2

POPIS PROVÁDĚNÍ

Bezpečnostní audit začíná je v zahraničí jedním z široce užívaných bezpečnostně inženýrských programů a to i mimo povinné sítě TEN-T. Prudký růst měst a rozvoj silniční
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sítě, nehomogenita dopravního proudu a s tím spojené zvýšení nehodového potenciálu
a ekonomické omezení při stavbě nových komunikací související s rozmachem technologií
nešetrných k životnímu prostředí, to vše přispělo k zavedení bezpečnostního auditu, jako
účinné aplikace bezpečnostních posouzení, která může ovlivnit negativní důsledky z výše
popsaných jevů. Koncept bezpečnostního auditu má původ ve Velké Británii, kde vznikl
v průběhu roku 1980 a od roku 1990 se tamtéž začal využívat jako bezpečnostní analýzy na
hlavních silničních a dálničních tazích. Na počátku devadesátých let minulého století se
uskutečnily pilotní audity také na Novém Zélandu a v Austrálii a od roku 1997 se už audit
rozšiřuje po Evropě Asii a Americe.
K uskutečnění bezpečnostního auditu je potřeba nejprve znát základní charakteristické rysy,
které potom mohou popisovat bezpečnost dopravy v kvantifikovaném chování. Hlavní cíle
bezpečnostního auditu jsou




minimalizovat riziko dopravních nehod a to pro všechny účastníky silničního provozu,
rozpoznat míru bezpečnosti/nebezpečnosti pro účastníky provozu v navrženém
dopravně - inženýrském projektu na všech typech komunikací,
minimalizace potřeb opravných prací u nově provedených dopravních staveb.

Bezpečnostní audit se může provádět v různých stupních rozpracovanosti studie či projektu:






během provádění projekčního návrhu,
v průběhu přípravy projektu,
při dokončení návrhu,
při dokončování stavby / při otevření stavby,
na existujících komunikacích.

Nejdůležitější zásadou bezpečnostního auditu je identifikace problému před tím, než se
objeví. Není to nástroj pro kontrolu dodržení norem, sám o sobě nevyšetřuje nehodovost
zkoumané lokality a ani nenavrhuje nové řešení. Více informací o bezpečnostním auditu lze
nalézt v „Metodice provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací vydalo v roce
2012 CDV, v. v. i.
Jednou z příčin toho, že se nehodové lokality vyskytují i na nově postavených komunikacích,
je důvěra v to, že pokud se komunikace navrhují podle nejnovějších technických předpisů, je
přirozeně zaručena maximální možná míra jejich bezpečného uspořádání. Tato důvěra může
vést k tomu, že bezpečnostní složka projektu je oproti ostatním aspektům (cena, čas,
environmentální otázky, kvalita vozovky…) potlačena automaticky do pozadí. Problematika
bezpečného uspořádání komunikace je však natolik důležitá, že není možné její, byť
nevědomé, potlačení. Snaha o vytvoření bezpečné komunikace musí procházet celým
projektem, od studie až po realizaci. A vhodným způsobem, jak toho dosáhnout, je provádět
právě audit.
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POHLED NA ZPŮSOB STANOVENÍ VÝŠE MAJETKOVÉ ÚJMY NA
MOTOROVÉM VOZIDLE PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ
CURRENT WAY OF ASSESSMENT OF THE AMOUNT OF PROPERTY DAMAGE
OF MOTOR VEHICLE CAUSED IN A TRAFFIC ACCIDENT
Pavel Fišer1), Zdeněk Kaluža2), Jiří Vincenc3)
ABSTRAKT:
Způsob stanovení výše majetkové újmy na motorovém vozidle z pohledu skutečného způsobu
užívání a prokázání servisní historie motorového vozidla ve vztahu ke škodě vzniklé při
dopravní nehodě
ABSTRACT:
Methodology of determining the amount of property damage of motor vehicle
concidering the actual way of usage and proof of the service history of a motor
vehicle in connection to damage caused in a traffic accident.

ÚVOD

1

Porovnání obvyklého způsobu oprav a uvedení motorových vozidel do předešlého stavu při
úhradě škody buď přímo poškozeným, nebo odpovědnostním pojistitelem.

ZPŮSOBY NÁHRADY SKUTEČNÉ ŠKODY

2
2.1

Oprava v autorizovaném servisu na danou značku vozidla

Servis k opravě využívá pouze OEM díly a účtuje jeho obvyklou hodinovou sazbu. Pro svoji
práci využívá veškerých poznatků a technologických postupů daných výrobcem vozidla.
2.2

Oprava v neautorizovaném servise třídy A

Servis k opravě využívá prokazatelně OEM i kvalitativně rovnocenné díly a účtuje jeho
obvyklou hodinovou sazbu. Pro svoji práci využívá veškerých poznatků a technologických
postupů daných výrobcem vozidla. Své pracovníky proškoluje v pracovních postupech, má o
školeních certifikáty, standardně opravuje vozidla pod zárukou (bloková výjimka).
2.3

Oprava v neautorizovaném servisu třídy B

Servis k opravě využívá díly z různých zdrojů, u kterých není schopen klientovi jednoznačně
a prokazatelně deklarovat původ. Účtované pracovní pozice nekorespondují s normami
určenými výrobci vozidel, ale spíše vycházejí z vlastní strávené práce či předpokladu
akceptovatelného množství práce. Pro svoji práci využívá své zkušenosti a mnohdy se neřídí
aktuálními postupy oprav, jenž udává výrobce vozidla.

1)

Ing. Pavel Fišer, Česká pojišťovna a.s.

2)

Ing. Zdeněk Kaluža, Česká pojišťovna a.s.

3)

Jiří Vincenc, Česká pojišťovna a.s.
95

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

Finanční/fyzická totální škoda

2.4

Náklady na opravu převyšují obvyklou cenu vozidla před poškozením. Poškozenému je
vyplácena obvyklá cena vozidla před poškozením, od které se odečte aktuální hodnota zbytků
poškozeného vozidla.
Oprava svépomocí (rozpočtem)

2.5

Jedná se o opravu, kterou si klient provádí sám a využívá dílů různé kvality a různého
původu.

3

DRUHY NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Originální náhradní díly OEM

3.1

Díly vyrobené na stejné výrobní lince, jako díly určené pro montáž vozidla. Díly jsou
vyrobeny podle specifikace a norem výrobce motorového vozidla.



3.2

díly vyráběné přímo výrobcem motorového vozidla
díly dodávané výrobcem náhradních dílů výrobci vozidla dle jeho specifikace
díly nedodávané výrobci, ale vyráběné dle jeho specifikací
Kvalitativně rovnocenné náhradní díly

Díly vyráběné jakýmkoliv výrobcem bez přímé specifikace výrobce vozidla. Výrobce těchto
dílů musí vydat osvědčení, že tyto díly dosahují kvality dílů používaných při montáži vozidla.
Takové osvědčení/prohlášení je nutno mít stále k dispozici, tzn. nejenom při prodeji
náhradního dílu, ale také například v případě, kdyby došlo k pochybnostem o kvalitě výrobku.
3.3

Ostatní náhradní díly

Díly, které nelze zařadit mezi originální ani díly kvalitativně rovnocenné.

4
4.1

VYBRANÉ ČÁSTI AKTUÁLNÍHO ZNĚNÍ PARAGRAFŮ
Občanský zákoník 89/2012

§ 2951 (1) Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo
žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.
§ 2952 Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná
škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl
náhradu.
§ 2969 (1) Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a
zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

5

VÝŇATKY Z NÁLEZŮ ÚSTAVNÍHO SOUDU K OBLASTI OPRAV
MOTOROVÝCH VOZIDEL

„Je-li za škodu považována újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a její výše je
dána rozdílem mezi majetkovým stavem poškozeného před a po poškození, musí i rozsah
náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit
k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě k opravě vozidla tak, aby bylo z
technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí. Pokud obnovení
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původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů,
oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze
přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a
neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.
Je třeba přihlédnout i k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými
díly, je jeho skutečná hodnota vždy nižší než původní hodnota použitého vozidla. V
neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i to, že poškozenému ono diskutabilní tzv. ‚zhodnocení‘
vozidla v podstatě bylo protiprávním jednáním vnuceno. V důsledku škodné události se tak
dostává do situace, kdy ačkoliv na rozdíl od viníka škody si počínal v souladu s právem (v
konkrétním případě neporušil dopravní předpisy), je nucen vynaložit ze svého značnou částku
na to, aby své vozidlo mohl vůbec používat jako před škodnou událostí.“
V dřívějším nálezu… Ústavní soud dále konstatoval, že nelze přehlédnout, že poškozenému
bylo ono tzv. zhodnocení vozidla protiprávním jednáním v podstatě vnuceno. Opravou
vozidla přitom poškozený obvykle sleduje pouze jeho uvedení do stavu před nehodou. Pokud
oprava vozidla nelze provést úsporněji a směřovala jen k odstranění následků škodné události,
nejeví se Ústavnímu soudu spravedlivé, aby byli poškození pravidelně nuceni doplácet za
zprovoznění vozu mnohdy nemalé částky. Ústavní soud nevylučuje, že poškozený může být i
v důsledku účelně provedené opravy jednoznačně a nepochybně obohacen oproti stavu před
nehodou, taková situace bude ovšem spíše výjimečná, plynoucí např. z již dřívějšího
značného opotřebení (poškození) často vyměňovaných dílů, přičemž by tyto okolnosti navíc
musely převážit nad obvyklým snížením tržní hodnoty havarovaných vozidel. Uhrazení celé
ceny účelně provedené opravy (směřující jen k odstranění následků škodné události) by však
vzhledem ke všem výše rozvedeným argumentům mělo být pravidlem.
S uvedeným pak souvisí také otázka samotné účelnosti opravy. V závislosti na konkrétních
poškozených dílech je obvykle možné daný díl nahradit dílem novým či použitým,
značkovým i neznačkovým. Existují také různé způsoby, jak jednotlivé díly získat. Po
poškozeném samozřejmě nelze požadovat, aby např. objížděl vrakoviště a hledal náhradní díl
stářím odpovídající dílu, který byl během nehody poškozen. Na druhou stranu pokud takový
díl k dispozici je, není v zásadě důvod jej k opravě nevyužít. Stejně jako při volbě mezi
značkovým a neznačkovým dílem je ovšem nezbytné v první řadě zvažovat vliv použití
daného dílu na bezpečnost silničního provozu. Nelze totiž poškozeného nutit, aby ve snaze co
nejvíce snížit náklady na opravu vozidla (případně vyloučit jeho možné zhodnocení) riskoval
bezpečnost svoji i ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích tím, že do
vozidla nechá namontovat díly výrazně nižší kvality či díly neznámého původu. Důraz na
kvalitu dílu se pak pochopitelně bude odvíjet od jeho reálného vlivu na bezpečnost řízení
vozidla. Byť prakticky každá součást automobilu může přímo či nepřímo svou poruchovostí
ohrozit bezpečnost řidičů, kvalita např. brzdového systému se v tomto ohledu jeví zjevně
důležitější než kvalita stěračů.

6

ZJIŠŤOVANÁ KRITÉRIA K URČENÍ ÚČELNÉHO DRUHU
OPRAVY






Údržba a předcházející opravy vozidla
Servisní historie vozidla z pohledu na druh dodavatele služby a používaných dílů
Dispozice servisní knihy
Původ vozidla
Prohlídka vozidla – rozsah poškození, skutečný stav, předchozí škody, způsob oprav
apod….
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7

Počet km – korespondence km průběhu ke stavu vozidla
Identifikace předchozích nekvalitních oprav
Způsob a charakter užívání vozidla

VARIANTY NÁHRADY ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ
Z VYHODNOCENÝCH KRITÉRIÍ
Vozidlo se opravuje a současně náklady na opravu nepřesáhnou obvyklou cenu
vozidla

7.1

Po vyhodnocení zvažovaných kritérii je stanoveno v jakém typu servisu a při použití jakého
druhu náhradních dílů je oprava pro dané vozidlo účelná




Poškozený neuvádí vozidlo do předešlého stavu (vozidlo např. prodává) nebo
náklady na uvedení do předešlého stavu překročí obvyklou cenu vozidla

7.2


8

v autorizovaném servise
v neautorizovaném servise třídy A
oprava svépomocí (rozpočtem)

náhrada škody ve výši rozdílu obvyklé ceny před havárií a obvyklé ceny poškozeného
vozidla

ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SOUDU K PROBLEMATICE
ZNEHODNOCENÍ VOZIDLA OPRAVOU

Poškození vozidla při dopravní nehodě nepochybně vede ke vzniku skutečné škody na věci,
neboť majetkový stav poškozeného se snižuje právě o hodnotu, kterou v důsledku poškození
vozidlo ztrácí. Výše škody je ve smyslu § 443 obč. zák. dána rozdílem mezi hodnotou vozidla
před poškozením, tj. jeho obvyklou (tržní) cenou, a jeho sníženou hodnotou po poškození, tj.
opět obvyklou cenou havarovaného vozidla. Na tomu odpovídající náhradu má poškozený
právo bez ohledu na to, jak s poškozeným vozem dále naloží, tedy zda jej opraví či nikoliv,
neboť účelem náhrady je reparovat zmíněné snížení majetkového stavu. Způsob, jakým
poškozený na poškození vozu reaguje, je zpravidla okolností se škodnou událostí
nesouvisející, a nemůže se proto promítat do rozsahu náhrady, která náleží vůči odpovědné
osobě. Jestliže ovšem poškozený vozidlo nechá opravit, může výši škody vyčíslit cenou
opravy, sestávající zpravidla z ceny provedených prací a ceny vyměněných (náhradních) dílů.
Od částky vyjadřující náklady na opravu věci musí být případně odečtena částka odpovídající
jejímu zhodnocení opravou (pokud k němu skutečně dojde) oproti původnímu stavu, jinak by
poškozenému vznikalo bezdůvodné obohacení zhodnocením věci, pokud by opotřebené
součásti byly nahrazeny součástmi novými a znamenalo to zvýšení obvyklé ceny opravené
věci. Zhodnocení poškozeného vozidla opravou ovšem nastává jen tehdy, dojde-li ke zvýšení
jeho obvyklé tržní ceny, nikoliv tzv. technickým zhodnocením či zvýšením technické
hodnoty. Technická hodnota je pak vyjádřením technických vlastností věci, a její zvýšení
nemusí nutně znamenat zvýšení ceny obvyklé.
Z těchto důvodů může být za výši škody vzata kompletní (nezkrácená) cena opravy včetně
hodnoty nového náhradního dílu, jímž byl nahrazen poškozený a již dříve opotřebený díl,
jestliže ani po provedení takové opravy nedosáhla celková (tržní) hodnota vozu původní
hodnoty před škodnou událostí. Oproti tomu není prostor pro odškodnění rozdílu vzniklého
tím, že po provedené opravě ani s použitím zcela nového dílu se hodnota vozu nedostane na
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původní tržní hodnotu. Tento rozdíl bývá označován různě, nejčastěji jako obchodní
znehodnocení či náhrada za sníženou prodejnost, a vychází z úvahy o snížené prodejnosti
vozu po opravě. Jestliže totiž platí, že výši peněžité náhrady, vyjadřující náklady na uvedení
věci do původního stavu, je třeba zjistit a stanovit objektivně a nezávisle na okolnostech
nesouvisejících se škodnou událostí, pak škůdci nemůže jít k tíži ani ku prospěchu způsob,
jímž poškozený vyřešil následky škodné události. To, že se poškozený rozhodl pro opravu (s
tím, že mu bude hrazena cena opravy), nikoliv pro náhradu vyjadřující rozdíl hodnot před
poškozením a po poškození (nikoliv po provedené opravě), je právě onou okolností, která se
sice odvinula od škodné události, nicméně s ní již přímo nesouvisí, protože jde o vůli
poškozeného, jak s poškozenou věcí naloží, tedy o okolnost mimo dosah škodného působení
odpovědné osoby. Výjimkou může být případ, kdy je vozidlo jako zboží primárně určeno k
dalšímu prodeji a kdy nedosažení předpokládané kupní ceny představuje újmu poškozeného
obchodníka s vozidly; jedná se ovšem o ušlý zisk, nikoliv skutečnou škodu.
Lze tedy uzavřít, že poškozený má v první řadě právo na náhradu škody odpovídající rozdílu
mezi obvyklou (tržní) cenou vozidla před poškozením a cenou vozidla ve stavu poškozeném.
Rozhodne-li se pro opravu, zakládá mu to právo výběru požadovat škodu vyčíslenou druhým
způsobem, totiž hodnotou opravy, to již však s případným odpočtem zhodnocení, pokud k
němu dojde. Kombinovat oba přístupy tak, že k ceně opravy se ještě přičte rozdíl mezi
původní hodnotou vozu a jeho hodnotou po opravě, však již znamená přihlížet ke
skutečnostem se škodnou událostí nesouvisejícím. Jestliže totiž cena opravy odpovídá tomu,
že vozidlo bylo uvedeno do předešlého stavu z hlediska jeho funkčních kvalit, nemohou se do
výše náhrady nad rámec toho promítat specifika tvorby cen na trhu ojetých vozidel.
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METODY REKONSTRUKCE NEHOD MOTOCYKLŮ – RYCHLOST PODLE
DEFORMACE VOZIDLA A VZDÁLENOSTI SUNUTÍ MOTOCYKLU
MOTORCYCLE RECONSTRUCTION METHODS – SPEED FROM VEHICLE
DEFORMATION AND MOTORCYCLE SLIDE DISTANCE
Colin Glynn1), Denis P. Wood2)
ABSTRAKT:
Motocyklové dopravní nehody mají na svědomí velké množství vážných zranění a úmrtí
účastníků silničního provozu zejména kvůli zranitelnosti a nechráněnosti řidičů motocyklů.
Tyto nehody představují důležitou součást práce trestních i občanskoprávních soudů, a proto
se jimi soudní znalci a vyšetřovatelé musejí zabývat. Tato studie představuje dvě metody
odhadu rychlosti motocyklu. První se týká střetu motocyklu s bokem automobilu, kdy je známo
poškození jednoho nebo obou, a druhá se týká situace, kdy se motocykl převrátí a sune se
nebo letí po vozovce a lze odhadnout jeho rychlost při počátku sunutí nebo letu.
ABSTRACT:
Motorcycle traffic accidents account for a large proportion of serious injuries and fatalities
among road users due to the exposure and vulnerability of the rider. The high potential for
Criminal prosecution and high value Civil proceedings are such that motorcycle accidents
are of particular interest to Accident Investigators and Forensic Engineers. This paper
presents two methods for motorcycle speed prediction. Firstly, for collisions of motorcycles
into the sides of cars when the deformation to one or both vehicles is known and secondly,
when a motorcycle capsizes and slides/bounces along the road the speed of the motorcycle at
the start of the slide/bounce can be estimated.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Motocykl, deformace, sunutí, rychlost, odhad, rekonstrukce
KEYWORDS:
Motorcycle, Deformation, Slide, Speed, Estimation, Reconstruction

1

ÚVOD

Při vyšetřování nehod je určení střetové rychlosti při nehodě často nejdůležitějším aspektem
celého procesu. Je tomu tak zejména proto, že u nehod, jejichž účastníky jsou motocyklisté, je
riziko zranění a úmrtí vlivem nechráněnosti a zranitelnosti motocyklistů většinou vyšší než u
nehod, jejichž účastníky jsou pouze automobily. Proto mohou být jakékoli modely umožňující
vyšetřovatelům předvídat rychlost motocyklu zásadní při určování míry zavinění při trestním
nebo občanském řízení.

Glynn, Colin, BA, BAI, MSc – Denis Wood Associates, Dublin 8, Ireland,
colin@deniswood.com
1)

Wood, Denis P., BSc, MSc, PhD – Denis Wood Associates, Dublin 8, Ireland,
info@deniswood.com
2)
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1.1

Kolize motocyklu s automobilem

Kolize motocyklu do boku automobilu bývá ve vyšetřování častým případem. Je to částečně
tím, že blížící se motocykl je pro odbočujícího řidiče automobilu relativně nenápadný a svou
velikostí přehlédnutelným. V současné době bylo provedeno mnoho výzkumů, které
představují fyzické, empirické a kvazi empirické modely pro odhad rychlosti motocyklu,
který narazil do boku automobilu, kdy lze posoudit deformace vzniklé nárazem u obou
účastníku tedy motocyklu a automobilu.
Limpert [1] a Schmidt [2] zkoumali empirické vztahy mezi střetovou rychlostí a zkrácením
rozvoru motocyklu, anebo mezi kombinací zkrácení rozvoru motocyklu a hloubky poškození
automobilu. Nedávno přišli Wood [3] and Searle [4] s fyzickými modely založenými na
předpokladu, že strukturální deformace a absorpce energie motocyklu odpovídá hmotnosti
motocyklu. Wood [5] publikoval fyzický model, který používá v kontaktní zóně princip
rovnováhy sil. Tento model dobře vystihuje velké množství simulovaných nehod motocyklu a
automobilu (N=107) [5] a je představen v této studii.
Často nastane situace, kdy je k dispozici pouze deformace jednoho z vozidel, buď motocyklu
samotného, nebo automobilu, zejména když znalec dostane informace nějakou dobu po
nehodě. Wood [6] publikoval metodu pro odhad rychlosti motocyklu při kolizi motocyklu a
automobilu, když je k dispozici pouze jedno z vozidel. Tato metoda byla aplikována na velké
množství simulovaných nehod (N=73) v Glynn [7], kde bylo vyvinuto empirické zpřesnění.
1.2

Sunutí motocyklu

Při nehodě motocyklu většinou nastane to, že se motocykl převrátí a odrazí a sune se, dokud
se nezastaví. Motocykly, které se převrátí, často zanechávají stopy, které umožňují nalézt
místa prvního kontaktu se zemí a změřit celkovou vzdálenost odhození až k místu zastavení.
Tuto vzdálenost odhození lze použít k odhadu rychlosti motocyklu.
Z toho vyplývá [1] – [6], že k odhadu rychlosti motocyklu při pádu lze použít vzdálenost
sunutí nebo letu po střetu a koeficient zpomalení při sunutí nebo letu, použijeme-li
jednoduchý vzorec pro sunutí
𝑉 = √2µ𝑔𝑆

(1)

kde μ je zjevný koeficient zpomalení, S je délka sunutí motocyklu a g je gravitační zrychlení.
Dá se však předpokládat, že koeficient zpomalení se snižuje s rostoucí rychlostí motocyklu
[8-12]. Lambourn [11] a Hague [10] tvrdí, že toto snížení koeficientu zpomalení je výsledkem
velkého zpomalení motocyklu při prvotním dopadu na zem. Testy, které provedli McNally a
Bartlett [13], potvrzují, že ke znatelnějšímu zpomalení dochází při prvotním kontaktu se zemí,
než při dalším pohybu motocyklu po prvotním dopadu.
Wood [14] vyvinul model, který zahrnuje ztrátu kinetické energie motocyklu při dopadu na
zem před dalším sunutím nebo letem po silnici až k úplnému zastavení. Walsh [15] zpřesnil
tento model pro různé kategorie motocyklů (s ochrannými kryty, bez ochranných krytů, s
padacími rámy), pro umožnění přesnějších odhadů rychlosti. Wood [14] a Walsh [15] se
zabývají případy, kdy se motocykl při pádu pohybuje ve směru jízdy a kdy se motocykl
pohybuje kolmo ke směru jízdy, když dojde k pádu. To ovlivňuje rychlost při vertikálním
nárazu na zem a také ztrátu horizontální hybnosti nebo rychlosti.
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2
2.1

ODHAD RYCHLOSTI MOTOCYKLU PODLE DEFORMACE
Odhad rychlosti z deformace na autě a zkrácení rozvoru motocyklu

Při střetu, kdy motocykl narazí do boku
Wood [5] vyvinul pro odhad rychlosti motocyklu při kolizích, kdy motocykl narazí do boku
auta, model na principu rovnováhy sil. Základním předpokladem tohoto modelu na principu
rovnováhy sil je rovnováha sil mezi motocyklem a automobilem v bodě maximálního
působení dynamické deformace a podobných charakteristik přesunu síly. Je dáno, že
2𝐸𝑡 1/2

𝑉𝑐𝑐𝑠 = (𝑀𝑜𝑎)

(2)

kde Vccs je konečná rychlost při kolizi, tedy relativní rychlost přibližování vozidel k sobě. V
tomto článku je Vccs relativní rychlost podél podélné osy motocyklu.
𝐸𝑡 = 𝐸𝑚𝑐 + 𝐸𝑐𝑎𝑟

(3)

A Moa je celková ekvivalentní hmotnost kolidujících vozidel. Podrobně je to takto:
𝑀𝑚𝑐.𝑀𝑐𝑎𝑟

𝑀𝑜𝑎 = 𝑀𝑚𝑐+𝑀𝑐𝑎𝑟

(4)

Pro nárazy mimo těžiště automobilu se používá efektivní hmotnost automobilu (Mcar,e)
odvozená z odchylky od dráhy záběru vektoru rychlosti motocyklu.
𝑘2

𝑀𝑐𝑎𝑟, 𝑒 = 𝑀𝑐𝑎𝑟 (𝑘 2 +ℎ2 )

(5)

kde h je odchylka dráhy záběru vektoru rychlosti motocyklu a k je poloměr setrvačnosti
automobilu, který lze pro auto odhadnout podle Wooda [16]:
𝑘2 =

0.931
12

(𝑙 2 + 𝑤 2 )

(6)

a kde l je délka automobilu a w je šířka automobilu.
Pro motocykly,
𝐸𝑚𝑐

𝑆𝐸 = 𝑀𝑚𝑐

(7)

kde SE je specifická energie (Nm/kg) absorbovaná motocyklem a Mmc je vlastní hmotnost
motocyklu.
Odpružení a vliv restituce lze ignorovat, když celková energie kolize absorbovaná při střetu
(energie absorbovaná do maximálního dynamického rázu) odpovídá zkrácení rozvoru
motocyklu, anebo hloubce poškození na automobilu.
Z analýzy testů bariérových nárazů (N=43) motocyklů a skútrů dokazuje Wood [3], že
𝑆𝐸 = 641.7(𝑑𝑤 + 0.1)1.89

(8)

kde dw je průměrné zůstatkové zkrácení rozvoru motocyklu získané z průměrného
zůstatkového zkrácení rozvoru deformovaného motocyklu a znalosti délky nedeformovaného
rozvoru.
Střetovou energie absorbovanou automobilem lze odhadnout na základě předpokladu, že na
motocykl a automobil působí stejně velké, ale obrácené kontaktní síly. Wood [3] dokazuje, že
u deformovaných profilů podobné síly u motocyklu a auta
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𝑑𝑐𝑎𝑟

𝐸𝑐𝑎𝑟 = 𝐸𝑚𝑐 𝑑𝑚𝑐

(9)

kde dcar je maximální dynamická hloubka vniknutí do boku automobilu měřená v pravém
úhlu k podélné ose vozidla.
Deformace vozidla v rovnici (7) obsahuje maximální deformace při nárazu, spíše než
zbytkové deformace po kolizi.
Z rovnic (2-9) poskytuje model rovnováhy sil odhad pro závěrečnou rychlost kolize jako
1/2

𝑀𝑚𝑐

𝑉𝑐𝑐𝑠 = [(1283.4 𝑀𝑜𝑎 (𝑑𝑤 + 0.1)0.89 ) (𝑑𝑤 + 𝑑𝑐𝑎𝑟 + 0.15)]

(10)

Celkovou derivaci rovnice (10) detailně popisuje Wood [4]. Výše uvedené rovnice jsou v
soustavě jednotek SI, hmotnost v kg, délka v m a rychlost v m/s.
Model lze použít pro konfigurace kolizí motocyklů v rozsahu ± 45˚ od kolmého nárazu
motocyklu do boku automobilu, viz obr. 1. Kdy dw je průměrné zkrácení rozvoru ve srovnání
s nedeformovaným motocyklem a dcar je maximální hloubka průniku v boku automobilu,
měřena kolmo k podélné ose.

Obr. 1 – Rozsah konfigurace kolizí
Fig. 1 – Collision Configuration Range
2.1.1 Srovnání se simulovanými kolizemi
Model odhadu rychlosti motocyklu využívající rovnováhu sil podle poškození vozidla byl
aplikován na 107 simulovaných kolizích, které byly publikovány různými výzkumníky [5].
Srovnání skutečné rychlosti s předpokládanou rychlostí podle modelu je znázorněno na obr. 2.
Vyplývá z něj, že model rovnováhy sil předpokládá rychlost motocyklu s dobře
předvídatelnými rozdíly rychlosti na obě strany.
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Obr. 2 – Skutečná střetová rychlost u 107 simulovaných kolizí [5] versus předpokládaná
střetová rychlost podle modelu rovnováhy sil
Fig. 2 – Actual collision speed for 107 staged collisions [5] versus predicted collision speed
from Force-Balance model
Analýza rozdílů vykazuje normální distribuci s průměrným rozdílem 0,77 km/h, což není
statisticky významné. Standardní chyba rozdílů je 10,25 km/h a hodnota t je 0,78. Změny
rozdílů vzhledem k rychlosti nevykazují žádnou tendenci.
Tab. 1 – Analýza rozdílů
Tab. 1 – Residual Analysis

2.2

N

Průměrný rozdíl

rozdíl SE

Hodnota t-

Regrese r2

107

0.77

10.25

0.78

0.007

Odhad rychlosti pouze z deformací na autě, nebo ze zkrácení rozvoru motocyklu

V některých případech je k dispozici pouze jedno z vozidel na podrobnou prohlídku. K tomu
může dojít zejména, když znalec dostal instrukce k prošetření, až když od nehody uplynula
delší doba.
Wood [6] vyvinul kvazi empirické vztahy pro odhad rychlosti motocyklu buď z hloubky
průniku na automobilu, nebo ze zkrácení rozvoru motocyklu. Tyto vztahy byly upřesněny v
práci Glynna [7], kde byly popsány empirické vztahy.
Existují odlišné vztahy pro případy, kdy byla známa hloubka průniku na automobilu, dcar, a
kdy bylo známo zkrácení rozvoru motocyklu, dw. Relativní deformace obou vozidel jsou však
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také ovlivněny částí automobilu, která byla zasažena, a tím, zda lze tuto část auta označit jako
konstrukčně „tvrdou“ nebo „měkkou“ nebo není známa („obecné“). Koeficienty, které se v
těchto vztazích budou používat, závisejí na části automobilu, která byla zasažena. „Tvrdé“
oblasti jsou následující:
(a) kola;
(b) přední panel mezi motorem a prostorem pro cestující a pokračování předního sloupku;
(c) mezidveřní sloupek.
Všechny ostatní oblasti jsou považovány za „měkké“.
Rovnice (11) vyjadřuje vztah pro odhad rychlosti motocyklu, když je k dispozici pouze
hloubka poškození auta.

Pouze auto:

𝑀𝑚𝑐+𝑀𝑐𝑎𝑟,𝑒 1/3

𝑉𝑐𝑐𝑠 = 𝑎 + 𝑏 ( 𝑀𝑚𝑐.𝑀𝑐𝑎𝑟,𝑒 )

(𝑑𝑐𝑎𝑟 − 0.058)1/3

(11)

kde Mcar,e je skutečná hmotnost auta vypočítaná z rovnice (5).
Tabulka 2 ukazuje koeficienty, které se užívají s rovnicí (11) závislé na poškozené části auta.
V tabulce 2 jsou také uvedeny standardní odchylky rozdílů z rovnice (11), průměrná rozdílová
hodnota a počet simulovaných kolizí, ze kterých byla odvozena rovnice (11). To ukazuje, že
pro případy, kdy je známo pouze poškození auta, rovnice (11) předvídá rychlost motocyklu se
standardní odchylkou 11,5km/h až 13,9 km/h.
Tab. 2 – Parametry pro případ „pouze auto“
Tab. 2 – Parameters for Car Alone Case

Obrázek 3 znázorňuje srovnání skutečné střetové rychlosti s rychlost předpokládanou podle
rovnice (11) pro „obecné“ případy.
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Obr. 3 – Skutečná střetová rychlost a předpokládaná střetová rychlost z rovnice 11 pro N
= 73 simulovaných testů, kdy byla k dispozici pouze hloubka poškození auta.
Fig. 3 – Actual collision speed against predicted collision speed using Equation 11 for N =
73 staged tests, where only car deformation depth is available.
Rovnice (12), tabulka 3 a obrázek 4 ukazují ekvivalentní data pro případy, kdy bylo známo
pouze poškození motocyklu.

Pouze motocykl:

𝑉𝑐𝑐𝑠 = 𝑎 + 𝑏 (

𝑀𝑚𝑐+𝑀𝑐𝑎𝑟,𝑒 0.625
𝑀𝑐𝑎𝑟,𝑒

)

(𝑑𝑤 − 0.1)1.18

Tab. 3 – Parametry pro případy “pouze motocykl”
Tab. 3 – Parameters for Motorcycle Alone Case
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Obr. 4 – Skutečná střetová rychlost a předpokládaná střetová rychlost z rovnice 12 pro N =
73 simulovaných testů, kdy bylo známo pouze zkrácení rozvoru motocyklu.
Fig. 4 – Actual collision speed against predicted collision speed using Equation 12 for N =
73 staged tests, where only motorcycle wheelbase reduction is available.

3

ODHAD RYCHLOSTI MOTOCYKLU PODLE VZDÁLENOSTI
SUNUTÍ

Při nehodách s motocykly, kde se motocykl převrátí a sune se nebo letí a pak zastaví, existují
tři základní fáze: pád nebo převrácení na stranu, prvotní kontakt se zemí a sunutí nebo
odhození do konečné polohy. Tyto fáze jsou znázorněny na obr. 5. Počáteční rychlost jízdy
nebo rychlost při pádu motocyklu, Vfi, je součtem ztráty rychlosti v každé z těchto tří fází.
𝑉𝑓𝑖 = ∆𝑉𝑓 + ∆𝑉𝑖 + ∆𝑉𝑠

(13)

Orientace motocyklu v okamžiku, kdy se začne převracet, má vliv na ztrátu rychlosti.
Orientace se posuzuje podle toho, zda je motocykl orientován ve směru jízdy, anebo zda je
orientován kolmo ke směru jízdy. Na obr.6 je znázorněna shodná a kolmá orientace, spolu s
prostřední orientací.
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Obr.. 5 – Ilustrace tří hlavních fází pádu motocyklu.
Fig. 5 – Illustration of the three main phases of Motorcycle fallover/capsize.

Obr. 6 – Poloha motocyklu před pádem s ohledem na směr při rychlosti jízdy při pádu Vfi.
Fig. 6 – Position of the motorcycle prior to fallover with respect to the direction of the
travelling velocity at fall-over, Vfi.
3.1

Model

K pádu ve směru jízdy většinou dojde vlivem zakolísání, zakymácení nebo jiné nestability,
bočního střetu, vyhýbacího manévru nebo ztráty kontroly nad motocyklem. Motocykl se
chová jako pevné těleso a zásahy řidiče nejsou efektivní. Pád je v pravém úhlu ke směru jízdy
motocyklu. V této fázi a při této orientaci motocyklu je ztráta rychlosti jízdy zanedbatelná, a
proto ΔVf = 0. Při prvním dopadu na povrch vozovky dojde k redukci hybné síly směrem
kupředu, tedy dojde k odpovídající ztrátě rychlosti jízdy směrem kupředu při pádu na zem.
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∆𝑉𝑖 = 𝜇𝑉𝑖

(14)

Kde Vi je vertikální rychlost dopadu na zem v těžišti motocyklu. Vzorec pro Vi je odvozen
podle Wooda [14]:
𝑉𝑖 = [

2.𝑔.ℎ𝑐𝑔−𝑔.𝑓𝑤
1+(

𝑘𝑟 2
)
ℎ𝑐𝑔

1⁄
2

]

(15)

Kde hcg je těžiště motocyklu, fw je šířka motocyklu a kr je poloměr setrvačnosti motocyklu.
Searle [17] demonstroval, že snížení rychlosti při následném letu a sunutí motocyklu, lze
formulovat takto:
∆𝑉𝑠 = √2µ𝑔𝑆

(16)

𝑉𝑓𝑖 = 𝜇𝑉𝑖 + √2𝜇𝑔𝑆

(17)

Proto pro pád ve směru jízdy platí:
Druhý limitní případ, kterým se budeme zabývat, je pád nebo převrhnutí kolmo ke směru
jízdy. To je případ, kdy jsou kola motocyklu kolmo ke směru jízdy motocyklu. V takovém
případě motocykl nejprve sklouzne bokem, kdy kola zůstanou v kontaktu s povrchem
vozovky. Kola v kontaktu s povrchem vozovky představují moment převrácení, převrhnou
motocykl na stranu tak, že se dostane do kontaktu s vozovkou. V této fázi na motocykl působí
brzdná síla ekvivalentní μtR, kde μt is je koeficient tření kol a R je vertikální reakční síla
motocyklu na vozovce. Vertikální reakční síla se změní, když se motocykl převrátí. Brzdná
síla na motocykl v této fázi má za následek další ztrátu rychlosti, ΔVf, kterou lze vypočítat z
rovnice prezentované Woodem [14].
3.2

Simulace Monte Carlo

K modelaci nejistého vztahu mezi vzdáleností odhození a rychlostí před převrhnutím pro
známý statistický rozptyl vstupních parametrů modelu byly použity simulace Monte Carlo.
Snížení rychlosti je v průběhu každé fáze ovlivněno různými parametry. Na příklad, ve fázi 1
pádu v případě pádu kolmo ke směru jízdy je důležitým parametrem koeficient tření kol na
vozovce. V průběhu fáze pádu nebo převrhnutí a nárazu na zem je důležité těžiště motocyklu
hcg, šířka motocyklu Fw a poloměr setrvačnosti v náklonu kr motocyklu, v konečné fázi
sunutí a letu až k zastavení je zajímavý koeficient zpomalení mezi motocyklem a povrchem
vozovky. Rozložení parametrů použitých v simulacích Monte Carlo je detailně popsáno
Woodem [14].
Předchozí model byl aplikován na různé druhy motocyklů: na motocykly s celkovými
ochrannými kryty, částečně s ochrannými kryty a bez ochranných krytů, včetně motocyklů
vybavených padacími rámy. Data z analýz koeficientu zpomalení pro všechny druhy
motocyklů poskytly průměrnou hodnotu 0,44 se standardní odchylkou 0,10.
Obrázek 7(a) znázorňuje korelační diagram, který je výsledkem simulací Monte Carlo pro
všechny druhy motocyklů ve srovnání s 36 simulovanými testy, které provedli Lambourne
[11] a Donohue [18]. Z korelačního diagramu vyplývá, že modelové výsledky nejsou
pravidelně rozprostřeny. Obrázek 7(b) zobrazuje křivku percentilu s hodnotou 50 z modelu ve
srovnání se simulovanými testy.
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Obr. 7 – Druhá odmocnina ze vzdálenosti sunutí versus rychlost při pádu – Model ve
srovnání se simulovanými testy
Fig. 7 – Square root of the slide distance versus fall-over
Velocity – Model compared with staged tests.
3.3

Zpřesnění modelu

Model prezentovaný Woodem [14], jehož výsledky jsou popsány v obrázku 7, se zabýval
všemi druhy motocyklů. Při prozkoumání dat však bylo zjevné, že obecně řečeno, plně
chráněné motocykly a částečně chráněné motocykly mají nižší koeficient zpomalení ve
srovnání s motocykly bez ochranných krytů, a bylo také zřejmé, že motocykly vybavené
padacími rámy mají nižší koeficienty zpomalení než plně chráněné a částečně chráněné
motocykly. Na základě těchto údajů byla tato analýza zpřesněna tak, aby zahrnovala různé
druhy motocyklů odděleně.
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Walsh [15] počítá se třemi podskupinami: první obsahuje motocykly vybavené padacími
rámy (crashbars), druhá motocykly bez ochranných krytů (unfaired) a třetí částečně nebo plně
chráněné motocykly (fully-faired). Tabulka 4 obsahuje průměrnou a standardní odchylku pro
koeficient zpomalení pro každou z těchto tří podkategorií.
Tab. 4 – Koeficient zpomalení při sunutí
Tab. 4 – Coefficients of Sliding Retardation

Simulace Monte Carlo byly provedeny znovu pro každou ze tří podkategorií a pro případy
pádu při pohybu ve směru jízdy a kolmo ke směru jízdy. Podle očekávání bylo zjištěno, že pro
každý případ byla rychlost při pádu v poměru ke druhé odmocnině rychlosti sunutí:
𝑉𝑓𝑖 = 𝑎 + 𝑏√𝑆

(18)

Protože rychlost při pádu nebyla pravidelně distribuována, byly koeficienty a a b odvozeny
pro vybrané percentily, které umožňují určit rozsah rychlosti pro různé hranice spolehlivosti,
a to také umožňuje určit nejlepší odhad (percentil 50). V civilně právní judikatuře se většinou
50% pravděpodobný interval spolehlivosti (percentily s hodnotami od 25 do 75) rovná
intervalu pravděpodobnosti požadovanému občanskoprávními soudy a 95% normální interval
spolehlivosti (percentily s hodnotou 2,5 až 97,5) spolu s podpůrnými důkazy se většinou
rovná spolehlivosti označované jako „mimo rozumnou pochybnost“ (důkazní břemeno)
požadované trestními soudy. Celkový 99,8% interval spolehlivosti se získá výpočtem
percentil s hodnotou 0,1 a 99,9.
Koeficienty pro všechny podkategorie a pro případy pádu ve směru jízdy a kolmo ke směru
jízdy jsou podrobně popsány v tabulce 5.
Tab. 5 – Koeficienty pro výpočet rychlosti motocyklu pro dva druhy pádu a pro motocykly
(a) chráněné/částečně chráněné, (b) bez ochranných krytů a (c) motocykly s padacími
rámy.
Tab. 5 – Coefficients for Calculation of Motorcycle Speed for two fallover cases and for (a)
faired/partially faired, (b) unfaired, and (c) motorcycle with crash bars.

(a)

(b)
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(c)

V případě libovolného úhlu, tedy když motocykl spadne mezi limitními případy „ve směru
jízdy“(β = 0˚) a „proti směru jízdy“(β = 90˚), lze tabulku 5 lineárně rozšířit pomocí funkce
sinus úhlu β.

4

𝑎𝑑𝑖𝑎𝑔 = 𝑎𝑖𝑛𝑙 + (𝑎𝑛𝑜𝑟 − 𝑎𝑖𝑛𝑙 )𝑠𝑖𝑛𝛽

(19)

𝑏𝑑𝑖𝑎𝑔 = 𝑏𝑖𝑛𝑙 + (𝑏𝑛𝑜𝑟 − 𝑏𝑖𝑛𝑙 )𝑠𝑖𝑛𝛽

(20)

ZÁVĚR

Tato studie představuje dvě metody pro odhad rychlosti motocyklu. První je pro kolize
motocyklů do boku automobilu, kdy je známo poškození jednoho nebo obou vozidel a druhá
poskytuje způsob odhadu rychlosti motocyklu při začátku sunutí nebo letu po vozovce pro
situace, kdy se motocykl převrátí a sune se po vozovce. To poskytuje vyšetřovatelům při
vyšetřování nehod motocyklů užitečné nástroje.

5

LITERATURA

[1]

R. Limpert, Motor Vehicle Accident Reconstruction and Cause Analysis, 5th ed.,
Michie Pub, Charlottesville, VA, 1994.

[2]

B. Schmidt, CAARS, Reconstruction Specialists, Conference on Motorcycle Crash
Investigation and Reconstruction, Santa Rosa, CA. 2004.

[3]

D.P. Wood, C. Glynn, D.G. Walsh, Motorcycle-to-car and scooter-to-car collisions:
speed estimation from permanent deformation, Proc IMechE Part D: J. Automobile
Eng. 223 (2009), pp. 737-756.

[4]

J. Searle, The Reconstruction of Speed in Motorcycle Collisions for the Extent of
Damage, Road Accident Analysis, Impact, ITAI, Shrewsbury, Spring, 2010.

[5]

D.P. Wood, C. Glynn, C. O’Dea, D.G. Walsh, Physical and Empirical Models for Speed
Estimation from Vehicle Crush, International Journal of Crashworthiness, Vol. 16 (5),
2014, pp. 540-554.

[6]

D.P. Wood, C. Glynn, D.G. Walsh, Estimation of the collision speed in a collision of a
motorcycle or scooter with a car from individual vehicle deformation, Proc IMechE Part
D: J. Automobile Eng. 228 (2014), pp. 295-309.

[7]

C. Glynn, D.P. Wood, Collision Speed from Individual Vehicle Deformation in
Motorcycle to Car Collisions, 23rd Annual Congress of the EVU, Copenhagen, 2014.

[8]

Becke, M.; Golder, U., Rutschversuche mit Zweirädern auf Nasser Fahrbahn und auf
Gras, Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik 24, 1986, pp. 91–96 (no 4).

112

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

[9]

Golder, M.; Becke, M., Rutschverzögerungen von vollverkleideten Motorrädern
Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik 28, 1990, pp. 237–240 (no 9).

[10] Hague, D., Calculation of speed from motorcycle slide marks – Estimation of
deceleration rate from published data, Impact, Journal of ITAI, Spring 2004, 13(1), 10–
16.
[11] Lambourn, R. F., The Calculation of Motorcycle Speeds from Sliding Distances, SAE
paper 910125, 1991.
[12] Bartlett, W.; Baxter, A.; Robar, N., Motorcycle slide-to-stop tests: I.P.T.M. Data
through 2006, Accident Investigation Quarterly, 2007, 46, pp. 18–20.
[13] McNally, B. F.; Bartlett, W., Motorcycle sliding coefficient of friction tests, Accident
Reconstruction Journal 2007, 17(2), pp. 47–49.
[14] Wood D.P., Alliot, R., Glynn C., Simms C. K., Walsh D.G, Confidence Limits for
Motorcycle Speed from Slide Distance, Proc IMechE, Vol. 222 Part D: J. Automobile
Engineering, 2008.
[15] Walsh, D.G., Wood, D.P., Alliot, R., Glynn, C., Simms, C., Motorcycle Capsize
Mechanisms and Confidence Limits for Motorcycle Capsize Speeds from Slide/Bounce
Distance, 18th Annual Congress of the EVU, Hinckley, 2009.
[16] D.P. Wood, A model for the frontal impact crashworthiness of the car population, The
Fourth International Conference on Structural Failure, Product Liability and Technical
Insurance, Vienna, Austria, 1992.
[17] Searle J., The physics of throw distance in accident reconstruction, SAE paper 930659,
1993.
[18] Donohue, M. D. Motorcycle skidding and sideways sliding tests. Accid. Reconstr. J.,
1991, 3(4), 43.

113

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

PROBLEMATIKA EURO 6 U NÁKLADNÍCH VOZIDEL
EURO 6 BY COMMERCIAL VEHICLES
Andrej Haring1)
ABSTRAKT:
Tématem příspěvku je problematika emisní normy EURO 6 u nákladních vozidel.
V rámci tematického zaměření příspěvku budou popsány systémy, které jsou na nákladných
vozidlech osazené za účelem splnění emisních limitů a také vzájemná komunikace, struktura
přenosu snímaných hodnot mezi jednotlivými řídícím jednotkami jednotlivých systémů.
Další část příspěvku bude zaměřena na problematiku diagnostiky technického stavu těchto
systémů, vliv závad na jejich funkční režimy a také na provozní režimy vozidla.
Jednotlivé tematické celky budou obsahovat teoretickou část a také praktické ukázky.
ABSTRACT:
Topic of contribution is problemac od emission standard EURO 6 by commercial vehicles.
Withim thematic focus of contribution will be descibed systems, which are equipped on the
vehicles for comply with the limits of EURO 6. Will be described communication, data
transfer betweem ECUs of the systems.
Next part of contribution is focused on problematic od diagnostics of technical status these
systems, the influence of defects and their functional modes and functional modes of vehicle.
Each thematic units will contain theoretical and practical pattern.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Emisní norma EURO 6, Technický stav, Systém vstřikování paliva, Selektivní katalytická
redukce, Filtr pevných částic, Elektronická řídící jednotka, Snímače
KEYWORDS:
Emission standard EURO 6, Technical condition, fuel injection system, Selective catalytic
reduction, diesel particle filter, Electronic control unit, Sensors

1

ÚVOD

Normy, které stanovují hodnoty emisních limitů výfukových plynů spalovacích motorů, tzv.
„normy EURO“, jsou v platnosti od 1.7.1992, kdy emisní norma EURO 1 stanovila první
komplexní snížení emisních limitů výfukových plynů, na kterou pak systematicky navazovali
další normy, který pokračovali v plánovaném procesu omezování jednotlivých emisních
složek výfukových plynů spalovacích motorů.
Příspěvek je zaměřen na systémy, které snižují emise výfukových plynů vznětových motorů
užitkových vozidel.
Obecně lze konstatovat, že ve vývoji vznětových motorů dochází k soustavnému zpřísňování
emisních norem, co znamená snižování škodlivých složek emisí a také pevných částic ve
výfukových plynech. Toto je spojené také se zvyšováním nároků na technické provedený
systémů a jejich vzájemné komunikace. Na rozdíl od jiných elektronicky řízených systémů,

1)

Ing., TRUCK CONSULT, Liberec, Strakonická 122, tel: 725703710, e-mail: andrej.haring@truckconsult.cz
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které jsou osazení na vozidle, musí systémy redukující emisní složky výfukových plynů
kromě technických požadavků splňovat také požadavky legislativní.
V předchozím období bylo obvyklé redukovat emise a pevné částice ve výfukových plynech
takzvaným „vnitřním motorovým okruhem“, tedy bez potřeby externích zařízení a systémů,
případně byly použity systémy recirkulace výfukových plynů. Jednalo se tedy zejména o
optimalizaci procesu spalování paliva. Tímto způsobem bylo možné plnit emisní limity norem
EURO 1 až EURO 4.
S nástupem EURO 5, EURO 5 EEV a zejména EURO 6 bylo potřeba použití dalších
systémů, které redukují emisní složky a také složky pevných částic výfukových plynů tak, aby
splňovali legislativní nároky.
Použitím moderních vysokotlakých systémů vstřikování paliva, optimalizace systémů přívodu
vzduchu a zpětného proudění výfukových plynů bylo dosaženo relativně vyhovujících
výstupních hodnot emisí výfukových plynů. Současné emisní normy je možné splňovat
kombinací redukce exhalací pomocí vnitřních motorových okruhů a externích systémů úpravy
výfukových plynů. Pro splnění normy Euro 6 je potřebné použití systému SCR (selektivní
katalytická redukce) se vstřikováním Ad Blue. Pro plnění normy Euro 6 je tedy nutné
použití kombinace všech systémů redukce emisí a pevných částí ve výfukových plynech.
Účelem tohoto příspěvku není analyzovat konkrétní hodnoty limitů daných emisní normou
EURO 6, ale zaměřit se na technickou problematiku systémů a zejména strukturu diagnostiky
těchto systémů.

2

SYSTÉMY REDUKUJÍCÍ EMISNÍ SLOŽKY VÝFUKOVÝCH
PLYNŮ

Pro splnění požadavků emisních limitů výfukových plynů vznětových motorů užitkových
vozidel, které stanovuje norma EURO 6, je potřebné aplikovat kombinaci více systémů, které
ovlivňují hodnoty emisí a pevných částic ve výfukových plynech. Tyto systémy jsou
vzájemně propojené komunikační vazbou prostřednictvím elektronických řídicích systémů.
Výsledkem komunikace jednotlivých řídicích systémů a následné aktivace jednotlivých
funkčních režimů systémů je složení výfukových plynů, které je snímáno výstupnímu snímači
a analyzováno příslušnými řídicími jednotkami.
Pro účely redukce výstupných hodnot jednotlivých složek výfukových plynů tak, aby mohli
být splňovány limity dané normou EURO 6, jsou aplikovány tyto komunikační vazby:







Snímání vstupních parametrů pracovních médií
Úpravy vstupních parametrů pracovních médií
Komplexní optimalizace procesu spalování paliva
Následná redukce složek emisí a pevných částic ve výfukových plynech
Snímání a analýza sledovaných parametrů výfukových plynů
Průběžné snímání a vyhodnocování diagnostických parametrů a aktivace funkčních
režimů řídících systémů

Specifikace systémů, které redukují emise výfukových plynů je dána konstrukčnímu
provedeními jednotlivých výrobců vozidel. Znamená to, že tyto systémy nejsou standardní
pro všechny vozidla, ale každý výrobce tyto systémy definuje v závislosti na konstrukčním
provedení vozidel konkrétního typového provedení. Také systémy, které dodávají externí
dodavatelé (BOSCH, CUMMINS pod.) jsou přizpůsobené požadavkům výrobce konkrétního
typového provedení vozidla.
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Obecně lze uvést, že výrobci vozidel používaní tyto systémy zabezpečující plnění limitů
normy EURO 6:








Optimalizace parametrů nasávaného vzduchu
Optimalizace parametrů systému mazání
Optimalizace parametrů systému chlazení
Systém vstřikování paliva
Systém recirkulace výfukových plynů
Systém redukce pevných částic ve výfukových plynech
Systém SCR – AdBlue

V další části příspěvku budou popsány:




Systém vstřikování paliva common rail a jeho diagnostika
Systém SCR AdBlue a jeho diagnostika
Struktura diagnostiky systémů redukce emisí ve výfukových plynech

Cílem příspěvku je také popsat mechanizmus postupu při posouzení technického stavu
a identifikace závad některých systémů redukce emisí ve výfukových plynech. Tato
problematika je poměrně obsáhlá, není vypracována žádná jednotná metodika postupu. Tento
stav je dán zejména úrovní dostupných informací a také technickými specifikami a rozdílnými
koncepcemi systémů jednotlivých výrobců vozidel.
Při posuzování technického stavu jednotlivých systémů je v případě výskytu závady také
problematické identifikovat skutečnou příčinu závad, protože je poměrně časté, že je
identifikován pouze důsledek závady, nebo nevyhovujícího technického a nikoliv příčina.
Pro korektní posouzení technického stavu systému redukce emisí výfukových plynů je
potřebná:







znalosti jednotlivých systémů
znalost osazení konkrétních systémů na jednotlivých vozidlech
vzájemná komunikační vazba těchto systémů
využití signálů příslušných snímačů a řídících systémů
znalost diagnostiky systémů
znalost vlivu jednotlivých závad na funkční režimy vozidel

Na obr.č. 1 je zobrazena základní komunikační struktura systému redukce emisí. Jedná se o
schéma systému SCR –AdBlue, který redukuje škodlivé složky emisí tak, aby vyhovovali
požadavkům normy EURO 6. Složení emisí je závislé na funkci dalších systémů, které jsou
z hlediska koncepce zařazené před systémem SCR-AdBlue.
Řídící jednotka systému na základě vstupních parametrů, aktivuje akční členy systému tak,
aby bylo dosaženo korektních výstupních hodnot emisí výfukových plynů, které odpovídaní
daným limitům. Tyto výstupné regulované hodnoty jsou snímané příslušnými snímači a
analyzované řídicí jednotkou. Tato řídící jednotka v případě zjištění nekorektních výstupních
hodnot aktivuje výstražní kontrolku systému. V případě diagnostiky přes standardizovanou
OBD zásuvku probíhá komunikace s řídící jednotkou SCR-AdBlue. Tato řídící jednotka
v závislosti na konkrétním vozidle komunikuje také s dalšími systémy, úroveň komunikace je
dána konkrétní komunikační strukturou daného vozidla.
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Obr.č. 1 – Základní komunikační struktura systém
Fig.1 – Basic communication structure
V další části příspěvku budou uvedeny některé systémy, jejich funkční režimy y akční členy,
které ovlivňují složení výfukových plynů.
2.1

Systém vstřikování paliva „common rail“

Systém vstřikování paliva „common rail“ se v současné době používá ve většině moderních
vznětových motorů užitkových vozidel. Tento systém je z hlediska funkce rozdělen na
nízkotlakou část a vysokotlakou část. Systém vstřikování paliva zásadním způsobem
ovlivňuje složení výfukových plynů.
Schéma systému common rail s vyobrazením základních komponentů je uvedena na obr.č. 2.
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Obr.č. 2 – Schéma systému common rail
Fig. 2 – Schema of common rail system
Popis komponentů:
1 Vysokotlaké čerpadlo s regulací množství
2 Tlakový zásobník (Rail)
3 Omezovací tlakový ventil
4 Snímač tlaku v zásobníku (Railu)
5 Vstřikovače
6 Elektronická řídící jednotka
7 Další snímače a akční členy
Úroveň emisí výfukových plynů je ovlivněn zejména přesnosti dávkování a úrovní rozprášení
paliva ve spalovacím prostoru. Z hlediska následné diagnostiky je tedy důležité posouzení
stavu jednotek vstřikovačů. Problematika posouzení technického stavu jednotek vstřikovačů
je obecně známá a této problematice je věnována řada odborných pojednání. Pokud ale
posuzujeme technický stav systému vstřikování paliva v souvislosti s problematikou plnění
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emisních limitů, je potřebné posuzovat systém jako celek a analyzovat také jeho komunikaci
s dalšími řídícími systémy a zejména také se systémem SCR – AdBlue.
Na obr. č. 3 je zobrazena obecná schéma komunikace systému vstřikování paliva a systému
redukce emisí SCR – AdBlue. Řídící jednotka systému vstřikování paliva definuje pro řídící
jednotku systému SCR- AdBue dosažení provozních podmínek pro aktivací tohoto systému
a na základě toho pak řídící jednotka systému SCS - AdBluenaktivuje příslušný funkční
režim. Řídící jednotka systému vstřikování paliva také provádí regulaci teploty AdBlue
v nádrži
a zasílá v daných intervalech informace o hodnotách některých snímaných parametrech, jako
jsou kupříkladu parametry nasávaného vzduchu, otáčky klikového a vačkového hřídele.
Rozsah těchto komunikačních parametrů je definován výrobcem systému, nebo vozidla.
Řídící jednotka systému SCR – AdBlue pak zasílá do řídící jednotky systému vstřikování
paliva diagnostické parametre, kterých rozsah je specifikován výrobcem vozidla, informace o
hodnotách NOx a některé další snímané parametry, kterých rozsah je definován výrobcem
vozidla.
Toto schéma je důležité pro celkovou diagnostiku systému redukce emisí, kde je viditelné, že
přenos některých vybraných diagnostických parametrů na diagnostické rozhraní je realizován
přes systém vstřikování paliva a nikoliv přes systém SCR – AdBlue.

Obr.č. 3 – Schéma komunikace systému vstřikování paliva a SCR-AdBlue
Fig. 3- Schema of communication between fuel inhection systém and SCR-AdBlue system
2.2

Systém SCR – AdBlue

Systém SCR –AdBlue přímo redukuje obsah škodlivých emisí ve výfukových plynech, kdy
toto je prováděno pomocí selektivní katalytické redukce v katalyzátoru, do kterého je
dávkováno – vstřikováno AdBlue. I když z hlediska funkce je tento systém poměrně
jednoduchý, v praxi se vyskytují poměrně časté závady tohoto systému. Na obr.č. 4 je
zobrazen systém Mercedes Benz Bluetec. Jeho komponenty jsou popsány pod obrázkem. Je to
jeden ze systémů, ve vozidlech se používají také systémy BOSCH DENOXTRONIC I a II a
také systémy CUMMINS.
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Obr.č. 4– Systém Mercedes Benz Bluetec
Fig. 4 – Mercedes Benz Bluetec systém
Popis komponentů:
1

Motor

3

Ad Blue nádrž

4

Dávkovací modul

5

Řízení tlakového vzduchu

6

Filtr /tlumič výfuku

7

Ad Blue vstřikovací tryska

7.03 Přepouštěcí ventil
8

Dávkovací přístroj

30.03 Omezovací ventil tlaku
B115 snímač teploty před Kat
B116 snímač teploty za Kat
B117 kombinovaný snímač stav hladiny a teploty
B128 tlakový snímač-tlak vzduchu
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B129 Ad Blue tlakový snímač
B130 Ad Blue snímač teploty
B132 kombinovaný snímač – proudění vzduchu a teplota vzduchu
M25 Ad Blue čerpadlo
Y106 Magnetventil - omezovač tlakového vzduchu
Y107 Magnetventil - ohřev nádrže
Y109 Ad Blue dávkovací ventil
V části 3 a 4 příspěvku bude popsána diagnostika a systém identifikace záva a také nejčastěji
se vyskytující závady systému SCS – AdBlue.

3

DIAGNOSTIKA

Diagnostika systémů souvisejících s emisní normou EURO 6 je kromě samotné diagnostiky,
prováděné za účelem posouzení technického stavu těchto systémů, přizpůsobena také
legislativním požadavkům.
Pro diagnostiku a kontrolu emisních limitů byla zavedena diagnostická přípojka OBD.
Zobrazení této přípojky dle ISO 15031-3 je na obr.č. 5. Pomocí této přípojky je možné
provádět jak diagnostiku systémů zabezpečujících redukci emisí ve výfukových plynech, tak
jejich kontrolu danou legislativou.
Obvykle je tato diagnostické přípojka určena také pro sériovou diagnostiku dalších
elektronických řídících systémů vozidel, toto ale není obecné pravidlo. U některých vozidel
se vyskytují dvě (nebo i více) diagnostických přípojek.

Obr.č. 5 – Diagnostická přípojka
Fig. 5 – Diagnostic connector
Základní schéma struktury pamětí závad OBD diagnostiky je uvedeno na obr.č. 6. Zobrazena
je základní struktura pamětí závad systémů souvisejících s plněním normy EURO 6. Tato
struktura pamětí závad je koncipována tak, aby byly zohledněny legislativní požadavky a také
technické požadavky na diagnostiku těchto systémů, tedy identifikaci závad, provádění testů
systémů a ovládání akčních členů pomocí sériové diagnostiky. Je tedy také odlišná od
struktury pamětí závady dalších elektronicky řízených systémů.
Závady, související s nekorektnímu hodnotami emisí výfukových plynů, zejména NOx, jsou
po identifikaci řídící jednotkou systému SCR – AdBlue (případně další elektronickou řídící
jednotkou) uloženy:
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V paměti závad řídicí jednotky systému SCR – AdBlue, nebo EDC (systém
vstřikování paliva). Identifikace závady uložené v této paměti a její vymazání po
provedení potřebné opravy, nebo servisního úkonu, je možné provést pomocí sériové
diagnostiky (originální diagnostiky výrobce vozidla, systému, nebo multifunkční
diagnostikou)
V paměti závad OBD. Identifikace závady, uložené v této paměti, a její následné
vymazání po provedení potřebné opravy, nebo servisního úkonu pomocí sériové
diagnostiky je zpravidla podmíněno speciálním diagnostickým módy
V paměti, kde jsou závady dlouhodobě uložené – v závislosti na legislativních
požadavcích. Zpravidla se jedná o paměti centrálních řídících systému vozidel.
Vymazání závad uložených v dlouhodobé paměti závad není možné sériovou
diagnostikou, toto vymazání je zpravidla podmíněno délkou časového intervalu

Obr.č. 6 – Princip OBD diagnostiky
Fig. 6 – The principle of OBD Diagnosis
Strategie identifikace závad související s nekorektními hodnotami NOx v OBD paměti je
zobrazena na obr.č. 7. Pokud je tento druh závad identifikován řídícími jednotkami EDC
(systém vstřikování paliva), nebo SCR – AdBlue, je v průběhu 3 jízdních cyklů závada
rozpoznána centrálním řídícím systémem a uložena v paměti závad OBD. Aktivuje se
rozsvícení kontrolky MIL. Pokud je závada odstraněna a v průběhu 3 jízdních cyklů se již
nevyskytuje, bude po 40-ti ohřevových cyklech motoru, nebo 100 provozních hodinách
vypnuta kontrolka MIL. Závada již nebude identifikována jako aktivní, ale jako neaktivní a
lze jí z paměti vymazat pomocí sériové diagnostiky.
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Obr.č. 7 – Identifikace závad OBD paměti
Fig. 7 – Identification of OBD fautl memory
Strategie identifikace závad a kontrolních měření NOx, tedy snímaní hodnot v definovaných
intervalech je zobrazena na obr.č. 8. Pokud je zjištěna závada, která je dle mechanizmu,
uvedeném v strategii identifikaci závad OBD uložena v paměti závad OBD a následně
nedojde k jejímu odstranění, bude závada uložena v dlouhodobé paměti závad. Tyto
informace budou uloženy v této paměti po dobu 400 dnů, nebo 9600 hodin, přičemž je nelze
pomocí sériové diagnostiky vymazat.

123

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

Obr.č. 8 – Identifikace závad a kontrolních měření NOx
Fig. 8 – Fault identification and check measurements of NOx

4

POPIS NĚKTERÝCH ZÁVAD SYSTÉMŮ REDUKCE EMISÍ

V této části příspěvku budou popsány některé často se vyskytující závady systémů redukce
emisi.
Závady systémů vstřikování paliva

4.1

U systémů vstřikování paliva se vyskytují závady, které lze rozdělit do těchto kategorií:



Závady komponentů dodávky paliva (vstřikovací čerpadla, vstřikovací jednotky,
těsnost potrubí, ventil dávkování paliva)
Závady snímačů

Závady jednotek vstřikovačů:
Jak bylo uvedeno jedním z faktorů, které ovlivňují kvalitu rozprášení a také množství paliva
je stav jednotek vstřikovačů. Na obr.č. 9 je zobrazena špička vstřikovače, kde je viditelná
výrazná karbonizace trysek, tento stav ne nevyhovující a negativně ovlivňuje stav emisí
výfukových plynů. Tento stav ale sériovou diagnostikou není možné jednoznačně stanovit, při
použití pouze sériové diagnostiky je možné diagnostikovat závadu vstřikovačů na základě
sekundárních diagnostických parametrů.
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Obr.č. 9 – Závada vstřikovače paliva
Fig. 9 – Fault of fuel injector
Závady ventilu dávkování paliva:
Na stav emisí ve výfukových plynech má vliv také regulace dávkování paliva do vysokotlaké
části. Regulace dávkování je prováděno ovládacím členem regulující tlak paliva (ventilem
dávkování paliva) v zásobníku (railu). Tento ventil se nachází na nízkotlaké straně (vstupní)
palivového čerpadla a je přišroubován k jeho tělesu.
Dávkování je ovládáno pomocí impulsů. Regulační okruh je složen ze snímače tlaku v
zásobníku (railu) řídící jednotky a akčního členu – dávkovače.
Ovládací poloha 100%

Dávkovač uzavřen (nulové dávkování)

Ovládací poloha 0%

Dávkovač otevřen (maximální dávkování)

Na obr.č. 10 je zobrazen ventil dávkování paliva, kterého stav ovlivňuje proces spakování a
také úroveň emisí ve výfukových plynech.
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Obr.č. 10 – Ventil dávkování paliva
Fig. 10 – ZME/MPROP valve
Stav ventilu dávkování paliva je možné provádět pomocí sériové diagnostiky, kde lze
provádět měření aktuálního stavu otevření ventilu a také provádět jeho regulací jako ovládání
akčního členu. Na obr.č. 11 je zobrazen výpis z diagnostiky BOSCH KTS TRUCK, kde je
vyznačen snímaný stav otevření ventilu dávkování paliva.

Obr. č. 11 – Regulace ventilu dávkování paliva
Fig. 11 – Regulation of MPROP valve

126

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

Závady systému SCR – AdBlue

4.2

U systémů vstřikování paliva se vyskytují závady, které lze rozdělit do těchto kategorií:


Závady komponentů související s krystalizací AdBlue (plnící moduly, dávkovací
moduly, trysky)
 Závady snímačů (snímače teploty AdBlue, snímače množství AdBlue, snímače tlaku,
snímače NOx a další)
Závady související s krystalizací AdBlue:
Mezi nejčastější závady systémů SCR – AdBlue jsou závady související s krystalizací AdBlue
v komponentech. Na obr.č. 12 je zobrazen dávkovací modul systému BOSCH
DENOXTRONIC II, kde je vyznačen výskyt krystalizovaného AdBlue a tento stav způsobuje
nefunkčnost celého systému SCR-AdBue. Zjištění nefunkčnosti, nebo omezené funkce
systému SCR –AdBlue je možné provedením diagnostiky systému včetně příslušných
funkčních testů.

Obr.č. 12 – Poškozený dávkovací modul BOSCH DEMOXTRONIC II
Fig. 12 – Defected dosing module BOSCH DEMOXTRONIC II
Závady trysek vstřikování AdBlue do výfukového potrubí:
Tyto závady ovlivňují samotné vstřikování AdBlue, nebo emulze AdBlue se vzduchem do
výfukového potrubí.
Na obr.č. 13 je vlevo zobrazena poškozená - nefunkční tryska dávkovacího modulu systému
DENOXTRONIC II, vpravo je pro porovnání nová tryska. V důsledku rozsahu poškození
(zanesení trysky segmenty) dochází k nedostatečnému rozprášení AdBlue ve výfukovém
potrubí, nebo pak k dodávce nedostatečného množství AdBlue dodávaného do výfukového
potrubí. Důsledkem je pak nedostatečná katalytická reakce, kdy jsou následně detekované
vyšší, nebo nadměrné hodnoty NOx.
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Tyto závady je možné při znalosti systémů diagnostikovat pomocí sériové diagnostiky

Obr.č. 13 – Tryska dávkovacího modulu
Fig. 13 – Nozzle of doosing module

5

ZÁVĚR

V příspěvku byly popsány jednotlivé systémy, které redukují limity emisí výfukových plynů
v souvislosti s normou EURO 6. Popsána byla také komunikační struktury řídících systému a
strategie identifikace závad. Vzhledem k rozsahu příspěvku nebylo možné detailně popsat
konstrukci všech systému, které se používají pro účely redukce emisí výfukových plynů
vznětových motorů užitkových vozidel, ale účelem bylo obecně se zaměřit na celkovou
koncepci a komunikační struktury těchto systému, co lze použít v praxi při posuzování
technického stavu těchto systémů, co je také součástí posuzování technického stavu vozidla.

6
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POSÚDENIE VYBRANÝCH NEHODOVÝCH LOKALÍT NA ŽELEZNIČNÝCH
PRIECESTIACH.
ASSESSMENT OF SELECTED TRAFFIC ACCIDENTS LOCATIONS AT RAILWAY
CROSSINGS.
Mikuláš Monoši1), Michal Ballay2),
ANOTÁCIA:
Uvedený článok rieši problematiku dopravných nehôd na železničných priecestiach.
Analyzuje jednotlivé veľké dopravné nehody v SR a vo vybraných krajinách zahraničia. Medzi
základné faktory, ktoré ovplyvňujú vznik krízových javov v cestnej premávke patrí ľudský
faktor, dopravný prostriedok a pozemná komunikácia. Pre spoločnosť a pre jednotlivca je
poškodenie zdravia najzávažnejší dopad nehôd.
ANNOTATION:
This article deals with the issue of traffic accidents at railway crossings. It analyzes several
great road accidents in the Slovak Republic and in selected countries abroad. The basic
factors that have influence to the possibility of crisis phenomena in traffic is the human factor,
vehicle and road. The most serious impact of accidents for human and individual is damage
to the health.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
Dopravná nehoda, železničné priecestie, ľudský faktor, dopravný prostriedok, pozemná
komunikácia.
KEYWORDS:
traffic accidents, railroad cross, human factor, vehicle, highway.

1

ÚVOD

Problematika dopravnej nehodovosti je vážny celospoločenský problém premietajúci sa
vo všetkých sférach ľudskej činnosti, preto si vyžaduje komplexný a racionálny prístup.
Železničné prejazdy predstavujú v súčasnosti významný zdroj rizika v rámci celej dopravnej
siete. Z pohľadu bezpečnosti na železničnej trati ide o najnebezpečnejšie miesto. Nehody na
železničných priecestiach za posledné tri roky zaznamenávajú stagnujúci počet, ale následky
sú oveľa závažnejšie v počte usmrtených osôb.
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2

BEZPEČNOSŤ NA ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTIACH

Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na železničných priecestiach závisia predovšetkým
na hodnotení rizík. V rámci riadenia rizík na železničných priecestiach sa stretávame
s rôznymi pojmami. Riziko je pravdepodobnosť, že ohrozenie bezpečnosti bude mať za
následok nehodu zahrňujúcu stratu na živote, zranenia alebo poškodenie majetku.[1]
Bezpečnostné riziko definujeme ako činnosť, kombináciu činností, alebo sled okolností,
ktoré by mohli viesť k nehode na železničnom priecestí. V rámci bezpečnostného rizika sa
stretávame s pojmami príčina a dôsledok. Tým, že existuje množstvo dôvodov vzniku
dopravných nehôd na železničných priecestiach sa tieto dôvody nazývajú príčiny na ktoré
nadväzujú následky dopravných nehôd, ktoré bývajú na železničných priecestiach tragické.
Pokiaľ sa vo všeobecnosti podarí správne vyhodnotiť príčiny vzniku dopravných nehôd
na železničných priecestiach, môžeme v budúcnosti ovplyvniť dopravnú nehodovosť na
železničných priecestiach rôznymi spôsobmi. Pri bezpečnosti sa ďalej stretávame s pojmom
frekvencia, ktorá môže byť vyjadrená z hľadiska počtu nehôd za jednotku času alebo
na jednotku železničnej dopravy. [1]
Riziko na železničných priecestiach môže byť rozdelené do nasledujúcich troch kategórií:
1. Individuálne riziko – predstavuje ročnú pravdepodobnosť úmrtia na “zvláštnu“ osobu
– rušňovodič, vodič motorového vozidla, pravidelný cestujúci a pod.
2. Spoločenské riziko – riziko pre exponované populáciu alebo celok, vrátane
potenciálu pre dané nepriaznivé účinky na zdravie človeka spôsobiť niekoľko
smrteľných nehôd.
3. Kolektívne riziko – riziko spojené s celkovým počtom úmrtí ročne. [1]
Riziko môže byť riadené znižovaním frekvencií nehôd alebo dôsledkov, poprípade oboje. Je
však potrebné poznamenať, že riziká, ktoré sú spojené s väčšinou nebezpečenstvami sú
konečné a to znamená, že nemôžu byť nikdy úplne odstránené. [1,2]
2.1

Posúdenie bezpečnosti na železničných priecestiach v EÚ

V súčasnosti existuje približne 120 000 prejazdov v EÚ. Z toho polovica z nich sú aktívne
železničné priecestia, ktoré sú vybavené zabezpečovacím zariadením (mechanické, svetelné
so závorami a bez závor, závory celé alebo polovičné). Tieto priecestia sa vyznačujú dobrým
bezpečnostným záznamom. Druhá polovica predstavuje pasívne železničné priecestia, ktoré
sú vybavené dopravným značením. Práve na týchto priecestiach dochádza k najviac
dopravným nehodám. Z pohľadu členských štátov EÚ majú najvyššiu hustotu železničných
priecestí krajiny Švédsko, Rakúsko, Česká republika a Holandsko. Práve Holandsko má
najväčší podiel aktívnych železničných prejazdov. [3,4]
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Obr. 1 Počet úrovňových prejazdov na 100 km [3]
Fig. 1 Number of level crossings on 100 km
Ekonomické dopady úmrtí a vážnych zranení pri dopravných nehodách na železničných
priecestiach sa každoročne odhadujú na 350 miliónov eur. Zároveň nehody majú negatívny
dopad na silné stránky železničnej dopravy: bezpečnosť, spoľahlivosť a rýchlosť. Na obrázku
2 je znázornený počet úmrtí a vážnych zranený na železničných priecestiach v členských
štátoch EÚ. Krivka na obrázku poukazuje na celkový počet nehôd na železničných
priecestiach v EÚ. [3,4]

Obr. 2 Počet následkov dopravných nehôd na železničných priecestiach v EÚ [3]
Fig. 2 Number consequences of accidents at level crossings in the EU
Na obrázku 3 sú znázornené úmrtia na železničných priecestiach na milión vlako - kilometrov
v členských štátov EÚ.
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Obr. 3 Úmrtia na železničných priecestiach na milión vlakokilometrov. [3]
Fig. 3 Deaths at level crossings per million train-km.
Posúdenie bezpečnosti na železničných priecestiach v Slovenskej republike

2.2

Z pohľadu bezpečnosti na železničnej trati je najnebezpečnejším miestom úrovňové
križovanie železničnej trate s pozemnou komunikáciou. Ide o prakticky jediné miesto
priameho fyzického kontaktu medzi inak pomerne izolovanými dopravnými módmi. Celkový
počet priecestí na území Slovenskej republiky je 2160, z toho je 1088 zabezpečených a 1072
nezabezpečených. Nehody na železničných priecestiach zaznamenávajú stagnujúci počet, ale
ich následky sú oveľa závažnejšie v počte usmrtených a ťažko zranených. Z pohľadu cestnej
dopravy sa na priecestiach stane iba zlomok nehôd, ktoré však nemožno celkom prehliadnuť
z pohľadu následkov nehodových udalostí na ceste. V železničných štatistikách nehodovosti
však pripadá na železničné priecestia významný podiel. [5]
Železničné priecestia je možné rozdeliť podľa stupňov zabezpečenia nasledovne:


Priecestia zabezpečené mechanickými závorami (bez svetiel) – 73 priecestí



Priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami so závorami – 512 priecestí



Priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami bez závor – 473 priecestí

Spôsob zabezpečenia priecestia sa posudzuje podľa presne určených noriem, v závislosti
podľa druhu železničnej trate, triedy cestnej komunikácie, intenzity cestnej a železničnej
dopravy a možnosti dosiahnutia rozhľadových pomerov a pod. [5]
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty dopravných nehôd na železničných priecestiach
v SR v období roku 2007 – 2014
Tab. 1 Počet dopravných nehôd na železničných priecestiach v SR v období roku 2007 –
2014
Tab. 1 Number of accidents at level crossings in the SR in the period of 2007-2014
Rok
Počet
Pokles
Počet
Počet
Počet ťažko
priecestí
nehôd
usmrtení
zranených

2007
2008

2307 2307

69
69

0
132

6
17

14
17
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2009
2010
2011
2012
2013
2014

2265
2220
2205
2160
2155
2105

42
45
15
45
5
50

51
50
50
50
46
50

26
11
12
21
10
9

14
7
14
15
12
12

Medzi najzákladnejšie faktory ovplyvňujúce vznik dopravných nehôd na železničných
priecestiach podľa Železníc Slovenskej republiky a štatistík Policajného zboru:


Poručenie základných povinností vodiča.

 Nedanie prednosti v jazde. [5,6]
3

ROZBOR JEDNOTLIVÝCH VEĽKÝCH DOPRAVNÝCH NEHÔD V
SR A V ČR

Bezpečnosť na železničných priecestiach závisí nielen od bezpečnosti priecestných
zabezpečovacích systémov, ale v prvej rade ako bolo už spomenuté od disciplíny vodičov
cestných vozidiel, resp. všetkých užívateľov pozemných komunikácii. Takmer všetky nehody
spôsobené na železničných priecestiach boli zavinené zo strany účastníkov cestnej dopravy.
V rámci Slovenskej republiky vzniklo množstvo dopravných nehôd na železničných
priecestiach. Medzi najtragickejšiu nehodu v dejinách ŽSR možno považovať zrážku vlaku
OS 7353 Železničnej spoločnosti Slovensko s autobusom v medzistaničnom úseku Heľpa –
Polomka. Pri nehode zahynulo 12 osôb, 6 účastníkov nehody utrpelo ťažké zranenia a 19 bolo
ľahko zranených. Bližšie informácie k tejto udalosti v článku – Bezpečnosť cestnej dopravy so
zameraním na železničné priecestia v Slovenskej republike v rámci medzinárodnej vedeckej
konferencie súdneho inžinierstva Brno 2015.
Po uvedenej mimoriadnej udalosti boli vedené dlhé odborné a politické diskusie, či je
potrebné vybaviť tieto priecestia iným priecestným zabezpečovacím zariadením. Výsledkom
bolo vybudovanie svetelnej signalizácie na tomto priecestí. Vyšetrovanie tejto závažnej
nehody prebiehalo na základe výpovede znalcov z odboru cestnej dopravy. Vyšetrovatelia
požiadali o stanovisko expertov z Ústavu súdneho inžinierstva (ÚSI) v Žiline, ktorí dospeli
k záveru, že tragickú nehodu zvinil vodič autobusu.
V rámci Českej republiky je najtragickejšia nehoda rýchlika EC 108 Comunius, ktorá sa stala
v Studénce. Podrobne o uvedenej udalosti v článku - Posúdenie vybraných nehodových lokalít
na železničných priecestiach, ktorý bol publikovaný v Advances in Fire, Safety and Security
Research,2014. Taktiež o tejto mimoriadnej udalosti sa viedli dlhé diskusie a skúmania. Tým,
že šlo o extrémne náročný zásah sa komplikácie taktiež nevyhli ani pri vykonávaní
záchranných prác. Z toho dôvodu boli navrhnuté opatrenia na základe konzultácie zo
záchrannými zložkami.

4

ZÁVER

Na základe zistení, je možné konštatovať, že počet dopravných nehôd a následkov
dopravných nehôd na železničných priecestiach má klesajúcu tendenciu. Vyplýva to zo
štatistík Európskej únia ako aj Slovenskej republiky. Je dôležité taktiež spomenúť, že znižuje
sa aj počet železničných priecestí. Dopravná nehodovosť na železničných priecestiach je
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vážny problém, ktorý treba riešiť. Aj keď tieto nehody nepatria medzi najčastejšie vzhľadom
k dopravným nehodám v cestnej doprave, ich následky sú oveľa závažnejšie a to v počte
následkov týchto nehôd. V prípade mimoriadnej udalosti je nutná spolupráca zložiek IZS,
operačného strediska a ostatných zúčastnených osôb, ktorí sa podieľajú na zásahovej činnosti.

5
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JÍZDA A BRZDĚNÍ VOZIDLA VOLVO V40 CC AWD V ROVINNÉM OBLOUKU
DRIVING AND BRAKING OF VOLVO V40 CC AWD IN THE CURVE
Vladimír Panáček1), Marek Semela2), Aleš Vémola3)
ABSTRAKT:
Článek se zabývá analýzou jízdy a brzdění vozidla Volvo V40 CC AWD v rovinné zatáčce o
různých poloměrech s důrazem na využitelné hodnoty součinitele adheze mezi pneumatikou a
vozovkou v příčném a podélném směru. Experimenty, provedenými při zvolených režimech
stabilizačního systému DSTC, bylo zjištěno rozmezí hodnot součinitele adheze v příčném
směru v závislosti na rychlosti jízdy vozidla v oblouku. Zjištěné hodnoty součinitele adheze v
příčném směru jsou efektivně využívány při výpočtu mezní rychlosti vozidla v oblouku.
ABSTRACT:
The article deals with the analysis of driving and braking of the Volvo V40 Cross Country in
the curve with various radiuses with emphasis on usable coefficient of adhesion values
between tyre and road surface in longitudinal and lateral direction. There have been carried
out experiments by using selected modes of Volvo stability system DSTC. We found out the
range of values of coefficient of adhesion in longitudinal and lateral direction depending on
the vehicle speed and curve radius of the road. Experimentally found values are utilised
efficiently for the calculation of limit speed of a modern vehicle in the curve.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Adheze, vozidlo, jízda, brzdění, pneumatika, vozovka, stabilizační systém
KEYWORDS:
Adhesion, vehicle, driving, braking, tyre, road, stability system

1

ÚVOD

Při dnešní produkci moderních vozidel je kladen velký důraz zejména na bezpečnost
a efektivitu provozu, ale také na jízdní pohodlí. Tyto aspekty vedou k zavádění
tzv. asistenčních elektronických systémů vozidla, které pomáhají řidiči při jeho ovládání.
Mezi podpůrné systémy vozidla z hlediska bezpečnosti patří mj. i elektronické stabilizační
systémy jízdní dynamiky. Tento článek podrobně zkoumá chování vozidla při jízdě a brzdění
v oblouku při působícím vlivu elektronického stabilizačního systému podvozku s ohledem na
dosažitelné parametry jízdní dynamiku vozidla.

Panáček, Vladimír, Ing., Ph.D. – 1. autor, ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno,
vladimir.panacek@usi.vutbr.cz
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2

EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ

V rámci zahraniční stáže dvou autorů příspěvku na Technical University Graz proběhlo na
testovacím polygonu DSD v katastru rakouské obce Allhaming měření jízdních parametrů
velmi moderního vozidla Volvo V40 T5 AWD Cross Country s důrazem na zjišťování
chování vozidla při jízdě a brzdění v oblouku při vyšších rychlostech nad 50 km/h.
Objekt měření

2.1

Pro jízdní zkoušky, resp. zjišťování parametrů jízdní dynamiky bylo vybráno moderní vozidlo
Volvo V40 T5 AWD Cross Country vybavené asistenčními systémy stability podvozku
(ABS, ASR, DSTC). Zkoušené vozidlo bylo dále mj. vybaveno silným zážehovým motorem s
automatickou převodovkou, pohonem všech kol AWD, asymetrickými pneumatikami Pirelli
PZERO o rozměru 225/45 R18 95 W s hloubkou dezénu 8,0 mm v oblasti hlavních drážek na
všech kolech.
Asistenční systém vozidla DSTC - Dynamic Stability and Traction Control
Z pohledu vyšetřování jízdní dynamiky vozidla Volvo je z hlediska asistenčních systémů
třeba podrobně popsat systém DSTC (Dynamic Stability and Traction Control). Systém
DSTC prostřednictvím zejména systému brzd a regulace prokluzu kol zajišťuje bezpečnost
vozidla v provozu. Systém využívá interních snímačů vozidla, ze kterých řídicí jednotka
DSTC rozpozná nestabilní chování vozidla a vydá pokyny akčním členům (řízení motoru,
brzd, převodovce) za účelem dosažení směrově stabilního pohybu vozidla. Systém DSTC
zahrnuje dva volitelné provozní režimy, normální a sportovní režim.
Normální režim DSTC (DSTC "N"):



je aktivován při každém zapnutí zapalování;
je deaktivován, pokud řidič ručně změní režim na ovládací obrazovce v ICM menu.

Sportovní režim DSTC (DSTC "S"):






je aktivován, pokud řidič deaktivuje normální režim na ovládací obrazovce v ICM
menu;
režim umožňuje řidiči sportovní a dynamický jízdní styl tak, že systém nesníží
v dynamické jízdní situaci výkon motoru a dovolí tak více zadní části vozidla dostat se
k hranici smyku;
pokud řidič pracuje s pedálem akcelerátoru a volantem, pak systém DSTC umožní
vozidlu dostat se více do smyku, než systém DSTC převezme kontrolu nad směrovou
stabilitou vozidla;
jestliže řidič uvolní pří jízdě v zatáčce či při smyku pedál akcelerátoru, pak systém
DSTC převezme kontrolu nad směrovou stabilitou vozidla jako při normálním režimu;
režim může být řidičem zvolen během řízení kontroly DSTC, tj. pak se lze z
normálního režimu opět přiblížit hranici stability vozidla (smyku).
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Tab. 1 - Aktivní funkce, které jsou součástí systému DSTC při nastaveném režimu
Tab. 1 – Active functions at DSTC mode
Zkratka
funkce

Normální režim DSTC

Sportovní režim DSTC

Vlastnost

SC

Řízení prokluzu kol

-

-

TC

Řízení trakce (pohonu)

Řízení trakce (pohonu)

-

AYC

Aktivní řízení stáčení

Aktivní řízení stáčení

Sportovní

ASC

Pokročilé řízení stability

Pokročilé řízení stability

Sportovní

TSA

Řízení stability přívěsu

-

-

EDC

Řízení výkonu motoru

-

-

CTC

Řízení trakce v zatáčce

Řízení trakce v zatáčce

-

Systém DSTC je tedy schopen v případě detekce směrově nestabilního chování vozidlo
stabilizovat stejně jako známý systém ESP, resp. ESC používaný u vozidel koncernu VW.
Oproti standardnímu systému ESP však systém DSTC obsahuje celou řadu dalších funkcí,
které jsou aktivní v závislosti na zvoleném provozním režimu systému (viz
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Tab. 1). Systém DSTC je mj. schopen kontrolovat prokluz hnacích kol při akceleraci vozidla
(stejně jako např. známý systém ASR), dále systém DSTC umožňuje kontrolovat trakci
při nízkých rychlostech vozidla tak, že v případě detekce prokluzu kola přenese hnací sílu
z prokluzujícího kola na kolo neprokluzující.
2.2

Měřicí prostředky

Pro zjišťování parametrů jízdní dynamiky byly využity následující měřicí přístroje a zařízení
zapůjčené IFE BUT a TU Graz (Diferenciální GPS):
a) PicDAQ
Jedná se o kompaktní zařízení pro měření parametrů jízdní dynamiky vozidel vybavené
GPS senzorem. Pomocí tohoto zařízení byly zjišťovány zejména tyto dynamické
parametry vozidla: zrychlení ve třech osách x, y, z; úhlová (stáčivá) rychlost x, y, z;
rychlost vozidla - GPS senzor; úhel stáčení vozidla.
b) Diferenciální GPS
Jedná se o komplexní zařízení pro měření přesné polohy vozidla. Zařízení se skládá
ze základní stanice (GPS Basis station), vysílací stanice (GPS Rover station), GPS
referenční antény (umístěna pevně na střeše budovy), mobilní antény, která byla umístěna
na střeše vozidla a dvou funkčních modulů (vysílačů).
Při všech dále uvedených průjezdech vozidla definovanými oblouky na polygonu DSD
byly zaznamenávány a ukládány okamžité polohy vozidla s přesností  1,0 cm
prostřednictvím údajů z DGPS, ze kterých bylo dále možné zrekonstruovat přesnou
trajektorii průjezdu a brzdění vozidla v oblouku.
c) Black Box
Jedná se o soustavu kamer snímajících interiér i exteriér vozidla. Kamery byly umístěny
se zaměřením na snímání digitálního ukazatele rychlosti vozidla, prostoru před vozidlem
(umístěna na čelním skle), třetího brzdového světla. Poslední čtvrtá kamera byla umístěna
na zadním nárazníku vozidla z důvodu snímání ujeté trajektorie vozidla podle značek na
jízdní dráze (kontrolní kamera ujeté vzdálenosti).
d) Notebook pro ukládání přesné polohy vozidla z dat DGPS
Spolujezdec vozidla vpředu (autor této práce) spouštěl všechna záznamová zařízení, tj.
PicDAQ, kamery a ukládání dat o přesné poloze DGPS do notebooku, který byl připojen
k Rover stanici, resp. GPS receiveru. Z uložených dat bylo možné zrekonstruovat přesnou
trajektorii průjezdu s vynikající přesností DGPS ± 1 cm.
e) Světelná brána (Light Gate)
Na počátku vyznačeného oblouku byla umístěna světelná brána za účelem zjištění
nájezdového rychlosti vozidla do příslušného oblouku.
f) Záznamová technika
Pohyb zkoušeného vozidla v oblouku byl snímán dvěma vysokorychlostními kamerami
značky Casio umístěnými vedle plochy polygonu. Dynamická kamera Sony byla
umístěna uvnitř vozidla Volvo. Čtvrtá kamera značky Nikon byla umístěna na
vysokozdvižné plošině a snímala pohyb vozidla v oblouku z perspektivy.
2.3

Měřicí plocha - zkušební dráha
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Všechna experimentální měření parametrů jízdní dynamiky vozidla Volvo proběhla
na speciální zkušební ploše – polygonu rakouské společnosti DSD. Na asfaltovém povrchu
polygonu v prostoru s rozměry 40 x 93 m byly malířskou barvou vyznačeny tři oblouky o
poloměrech 30 m, 40 m a 50 m.
Podstatnou veličinou pro analýzu chování vozidla v obecném prostorovém oblouku
je součinitel adheze mezi pneumatikou a vozovkou. Za účelem zjištění hodnoty součinitele
adheze v podélném směru byly s vozidlem Volvo s aktivním asistenčním systémem DSTC
v normálním režimu provedeny brzdné zkoušky na suchém povrchu z různých výchozích
rychlostí brzdění. Brzdnými zkouškami s vozidlem Volvo bylo na suchém povrchu polygonu
zjištěno dosažitelné podélné zpomalení vozidla v rozmezí cca 8,3 až 11,6 m/s2, čemuž
odpovídá rozmezí hodnot součinitele adheze v podélném směru 0,85 až 1,18.
2.4

Analýza experimentálních měření parametrů jízdní dynamiky v oblouku

V rámci uskutečněných experimentálních měření na polygonu společnosti DSD v katastru
rakouské obce Allhaming bylo provedeno celkem 53 vyhodnocených jízd a brzdění vozidla v
obloucích.
Při experimentálních měřeních bylo provedeno celkem 24 jízd a brzdění vozidla Volvo
v oblouku o poloměru 30 m, z toho 14 jízd a brzdění s asistenčním systémem DSTC
v normálním režimu (DSTC "N"), zbylých 10 jízd a brzdění bylo provedeno s asistenčním
systémem DSTC v režimu sportovním (DSTC "S"). Z experimentálních měření parametrů
jízdní dynamiky vozidla při jízdě a brzdění v oblouku o poloměru 30 m s aktivovaným
asistenčním systémem DSTC v normálním režimu bylo zjištěno rozmezí hodnot dosaženého
příčného zrychlení 2,8 až 10,2 m/s2 při jízdě obloukem a následně v důsledku brzdění v
oblouku rozmezí hodnot podélného zpomalení 3,5 až 9,6 m/s2. Při jízdě a brzdění v oblouku
o poloměru 30 m s aktivovaným asistenčním systémem DSTC ve sportovním režimu bylo
zjištěno rozmezí hodnot dosaženého příčného zrychlení 2,6 až 10,2 m/s2 při jízdě obloukem a
následně v důsledku brzdění v oblouku rozmezí hodnot podélného zpomalení
3,9 až 10,3 m/s2.
Dále bylo provedeno celkem 16 jízd a brzdění vozidla Volvo v oblouku o poloměru 40 m, z
toho 8 jízd a brzdění s asistenčním systémem DSTC v normálním režimu, zbylých 8 jízd a
brzdění bylo provedeno s asistenčním systémem DSTC v režimu sportovním. Z
experimentálních měření parametrů jízdní dynamiky vozidla při jízdě a brzdění v oblouku o
poloměru 40 m s aktivovaným asistenčním systémem DSTC v normálním režimu bylo
zjištěno rozmezí hodnot dosaženého příčného zrychlení 3,7 až 10,1 m/s2 při jízdě obloukem a
následně v důsledku brzdění v oblouku rozmezí hodnot podélného zpomalení
4,0 až 10,8 m/s2. Při jízdě a brzdění v oblouku o poloměru 40 m s aktivovaným asistenčním
systémem DSTC ve sportovním režimu bylo zjištěno rozmezí hodnot dosaženého příčného
zrychlení 4,8 až 10,0 m/s2 při jízdě obloukem a následně v důsledku brzdění v oblouku
rozmezí hodnot podélného zpomalení 6,0 až 10,1 m/s2.
Závěrem experimentálního měření bylo provedeno celkem 13 následně vyhodnocených jízd
a brzdění vozidla Volvo v oblouku o poloměru 50 m, z toho 7 jízd a brzdění s asistenčním
systémem DSTC v normálním režimu, zbylých 6 jízd a brzdění bylo provedeno s asistenčním
systémem DSTC v režimu sportovním. Z experimentálních měření parametrů jízdní
dynamiky vozidla při jízdě a brzdění v oblouku o poloměru 50 m s aktivovaným asistenčním
systémem DSTC v normálním režimu bylo zjištěno rozmezí hodnot dosaženého příčného
zrychlení 5,0 až 10,4 m/s2 při jízdě obloukem a následně v důsledku brzdění v oblouku
rozmezí hodnot podélného zpomalení 4,7 až 9,8 m/s2. Při jízdě a brzdění v oblouku o
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poloměru 50 m s aktivovaným asistenčním systémem DSTC ve sportovním režimu bylo
zjištěno rozmezí hodnot dosaženého příčného zrychlení 5,5 až 9,8 m/s2 při jízdě obloukem a
následně v důsledku brzdění v oblouku rozmezí hodnot podélného zpomalení 3,5 až 9,9 m/s2.

3

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ, ZÁVĚR

Z naměřených parametrů jízdní dynamiky vozidla je na obr. 1 vyneseno rozmezí
minimálního a maximálního příčného zrychlení vozidla vybaveného asistenčním systémem
jízdní stability DSTC v závislosti na rychlosti jízdy. Prostor v grafu na obr. 1 mezi červenou a
modrou křivkou vymezuje dosažitelné hodnoty příčného zrychlení v závislosti na rychlosti
jízdy vozidla vybaveného asistenčním systémem kontroly jízdní stability.

Obr. 1 - Dosažitelné hodnoty příčného zrychlení v závislosti na rychlosti jízdy vozidla
vybaveného asistenčním systémem kontroly jízdní stability na suchém asfaltovém povrchu
Fig 1 – Achievable Lateral Acceleration Values Depending on the Speed of a Vehicle
Equipped with the Driving Stability Control System on Dry Asphalt Surface
Z provedených experimentů vyplynulo, že moderní vozidlo vybavené stabilizačním
systémem, pohonem všech kol a v neposlední řadě kvalitními pneumatikami se
v definovaných obloucích dokázalo pohybovat s poměrně vysokou hodnotou využitého
součinitele adheze v příčném směru. Vozidlo se stabilizačním systémem dokáže podstatně
více využít součinitel adheze v příčném směru, než je tomu u vozidla bez stabilizačního
systému. Z výsledků provedených experimentů, resp. ze zjištěných hodnot příčného zrychlení
vozidla se stabilizačním systémem byla vytvořena tab. 2, která podle hodnoceného způsobu
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jízdy posádkou i vnějšího pozorovatele definuje využitelný součinitel adheze v příčném
směru.
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Tab. 2 - Využitelné hodnoty součinitele adheze v příčném směru podle způsobu jízdy vozidla
se stabilizačním systémem jízdní dynamiky
Tab. 2 – The Available Values of the Adhesion Coefficient in the Lateral Direction
According to Driving Style of the Vehicle Equipped with the Driving Dynamics
Stabilization Systém
Způsob jízdy

Součinitel adheze v příčném směru

Rychlá jízda

0,50 až 0,60

Sportovní jízda

0,70 až 0,80

Kritická jízda

0,85 až 0,95

Hranice bezpečnosti

1,0

Z analyzovaných jízdních experimentů provedených na polygonu DSD je patrné, že při všech
experimentálních měřeních parametrů jízdní dynamiky se stáčivá rychlost vozidla Volvo
vybaveného stabilizačním systémem DSTC pohybovala v rozmezí hodnot 0,4 až 0,6 rad/s. Je
tedy zřejmé, že stabilizační systém vozidla pracoval tak, aby se vozidlo při jízdních
experimentech nedostalo do hodnot stáčivé rychlosti vyšších než 0,6 rad/s.
Z analyzovaných průběhů podélného zpomalení při brzdění vozidla v jednotlivých obloucích
je zřejmé, že dosahované využitelné hodnoty podélného zpomalení při brzdění v oblouku
přibližně odpovídají hodnotám dosahovaného příčného zrychlení v daném oblouku, z adhezní
elipsy se v podstatě stává kružnice přilnavosti. Z experimentálních měření vyplynulo, že
využitelný součinitel adheze v příčném směru se velmi přibližuje hodnotě součinitele adheze
ve směru podélném.

4
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ANALÝZA VIDĚNÍ ZKUŠENÝCH A NEZKUŠENÝCH MOTOCYKLISTŮ A
ZÁVĚRY O BEZPEČNOSTI PROVOZU
VIEWING ANALYSIS OF EXPERIENCED VS. NOT EXPERIENCED
MOTORCYLISTS AND CONCLUSIONS ABOUT TRAFFIC-SAFETY
Ernst Pfleger1)
ABSTRAKT
V rakouských zemích Korutany a Dolní Rakousko proběhly rozsáhlé analýzy vidění
motocyklistů na místech havárií a rizikových místech na vybraných trasách. Analýzy ukázaly
nesprávné pozorovací strategie a špatné pořadí priorit jako hlavní příčiny nehod. Mnoho
nehod je způsobeno špatným pozorovacím chováním, nedostatečným výhledem, chybnými
úsudky a složitostí (nekoordinovaná pozorovací strategie způsobená přemírou informací), a
tyto příčiny jsou příliš četné zejména ve vysoké rychlosti. Důkazy jsou v této prezentaci
doloženy vybranými filmovými sekvencemi.
ABSTRACT:
In the Austrian lands of Carinthia and Lower Austria, extensive viewing analyses with
motorcycle drivers were executed at accident sites and risk areas on selected routes.The
viewing analyses revealed incorrect viewing strategies and faulty priority order as main
causes for accidents. Many accidents are caused by wrong viewing behaviour, missing
viewing points, misjudgements and complexities (uncoordinated viewing strategies caused by
excessive information) that are too high especially at high velocities. In the presentation the
proof is shown with selected movie sequences.

1

ANALÝZA VIDĚNÍ JAKO PROSTŘEDEK KE ZLEPŠENÍ
BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU MOTOCYKLISTŮ

Využití analýz vidění pomocí certifikovaného systému TÜV viewpointsystem® při
objektivním hodnocení skutečného pozorování, rozpoznávání nebezpečí a reakce
motocyklistů bylo uplatněno poprvé.
Analýzy vidění umožňují kompletně pozorovat rozpoznávání detailů a vnímání okolí.
Ukázalo se, že volba jízdní křivky je výrazně ovlivněna způsobem sledování. Zejména
v zatáčkách má nesprávné držení hlavy za následek narušení výhledu a chybné vyhodnocení
situace. Zejména při vysoké rychlosti je úhlová rychlost a tím i velikost chyby zvýšená.
Z průběhu analýz lze odvodit následující výsledky týkající se míst nehod a nebezpečí:
Příčina nehody: nesprávné pořadí priorit (nehoda způsobená obráceným pořadím
vnímání)
To znamená neustálý příčinný vztah výrazných vizuálních rysů nebo výrazných pohybů (viz
též rozsáhlé studie vidění a práce na výzkumu vidění téhož autora).
1.1

Jasné oblasti, zřetelný pohyb, nápadné objekty jsou vždy vnímány dříve než ty nenápadné. To
vysvětluje maskování objektů souvisejících s bezpečností.

1)

Univ.Prof. DI Dr. Ernst PFLEGER, Chairman of EVU-Austria, EPIGUS-Institute of holistic accident and
safety research, Schmerlingplatz 3/7, 1010 Wien, e-mail: ernst@pfleger.cc, tel: +43 664 20 20 234
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Obr. 1 – Žádná navigace na naváděcí značky na stíněných místech - delší fixace na kanál,
nedojde k posouzení zatáčky [záběr z filmu]
Fig. 1 – No navigation to the guidance marks in shadow-areas - longer fixations of the drain, no
measuring of the curve [screenshot of a movie]
1.2

Příčina nehody: navigační mezery (lapsusy v navigaci) v nebezpečných zatáčkách

Dalším důležitým výsledkem studie je zjištění tzv. navigačních výpadků na daných trasách,
tzn. míst, kde je příliš málo naváděcích bodů a dochází ke zjevné "ztrátě orientace".
Strategie řízeného vidění v těchto místech není možná, takže nesprávné reakce motocyklistů
jsou nevyhnutelné.

Obr. 2 – Chybějící naváděcí čáry – nelze vnímat zatáčku – hledání navigačních bodů
v zatáčce (žluté čáry) [záběr z filmu].
Fig. – Missing guidance marks - no perception of curve – search for navigationpoints in
the curve area (shown by yellow lines) [screenshot of a movie].
1.3

Příčina nehody: Chybný odhad výhledu

Analýzy vizualizace výhledu na rizikových místech nehod ukazují na možné oblasti chybných
zhodnocení situace a umožňují specifikaci nebezpečného průjezdu zatáčkou.
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Obr. 3 – Chybné vedení výhledu, motorkář ještě nerozpoznal následující levotočivou
zatáčku [záběr z filmu].
Fig. 3 – Deficient perspective guidance, the following left turn is not yet recognized by the
motorcyclist [screenshot of a movie].
1.4

Příčina nehody: Chybná pozice hlavy v úzkých zatáčkách

Místa se skutečně špatným odhadem výhledu se obvykle projeví při chybném zhodnocení
způsobeném špatným držením hlavy daným vedením silnice - převážně ve dvojitých
zatáčkách.
U méně zkušených řidičů vykazuje vizuální vodorovná rovina často úhel až do 20°, v
některých případech ještě větší, takže úhlové změny již nelze spojovat v rámci každého
časového / vzdálenostního segmentu a skutečné fyziologické chyby v odhadu jsou
nevyhnutelné.

Obr. 4 – Chybná pozice hlavy v pravotočivé zatáčce (18°) [záběr z filmu].
Fig. 4 – Wrong head position in a right curve (18°) [screenshot of a movie].
Tato čtyři autorem uvedená témata vysvětlují specifičnost dopravních nehod motocyklů, jak
bylo zjištěno analýzou vidění, a to vyžaduje zcela nové přístupy ze strany dopravních úřadů.
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2

KLASIFIKACE CHYB NA ZÁKLADĚ DETAILNÍCH ANALÝZ
VIDĚNÍ

A. Analýza nebezpečných situací – zde se vyskytují následující negativní abnormality:








Nepřesná volba jízdní křivky a řezání zatáček - v průběhu průjezdu zatáčkou jsou
nutné náhlé korekce jízdní křivky. Zvýšené nebezpečí přehnané reakce (náhlé
brzdění atd.), když je řidič překvapen
Chyby v navigaci, které jsou způsobeny:
o Chybnými informacemi
o Špatným vyhodnocením výhledu
o Statickými / dynamickými překážkami v rozhledu
o Rozptýlením např. dopravními značkami na nevhodných místech těsně před vjezdem do
zatáčky a příliš dlouhým pohledem na tyto prvky.
o Nedostatečným vybavením naváděcích prvků, které vede ke zvýšenému počtu
hledacích procesů.
Nejasné interakce s dalšími motoristy / chodci
Nesprávné vyhodnocení nebezpečí – zanedbání bezpečnostních kontrolních
pohledů
Obrácené priority ve sledovací strategii řidičů. Relevantní informace jsou zastíněny
méně důležitými, ale viditelnějšími podněty.
(porovnání: rozptýlení od bodu nuceného pohledu podněty na periférii)

B. Analýzy na místech nehod – Detailní analýzy na místech nehod související s viděním a
bezpečností (jednotlivé i časté nehody) ukazují na výskyt následujících podmínek
v okolním prostředí:










Chybějící nebo neúplné zařízení prvků vertikálního vedení (svislých dopravních
značek) značně komplikuje optické vedení trasy.
Časté změny mezi světlem a stínem vyžadují neustálé přizpůsobování, během něhož
nedochází k žádnému nařízenému vnímání.
Obrácené pořadí priorit, zejména ve složitých dopravních situacích (zaparkovaná
vozidla nebo vstupy k turistickým atrakcím na pozemních komunikacích).
Částečně vadné optické navádění nebo rozšíření povrchu vozovky, jako jsou široké,
nedefinované povrchy vozovky nebo rozšíření silnice v zatáčkách atd.
Zúžené zatáčky (zatáčky se třemi středy, klotoidy apod.)
Chybné nebo nepříznivě umístěné protisvahy ("zavěšené zatáčky")
Nehomogenní tření povrchové vrstvy po údržbových pracích
Nevhodné vodorovné dopravní značení: nedostatečné oznámení plné čáry / krajnice
v nebezpečných segmentech
Okolnosti nehod definované jako "náhlé brzdění" jsou často uvedeny v protokolech
nehod, což naznačuje přehnané reakce řidičů v problematických místech.

C. Analýzy reakcí na výhledech - Použití detailní analýzy výhledu na vybraných příkladech
umožnilo ověřit tyto vzájemné vztahy:


Mezery v přenosu informací: Tyto nedostatky vysvětlují nestrukturované řízení
způsobené chybějícími navigačními prvky. To má za následek vyhledávací procesy a
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rozptýlení od příslušných navigačních procesů. Výsledkem je negativní vliv na volbě
jízdní křivky nebo opožděné rozpoznání zatáček
Zkreslený / nesprávný výhled: Nevhodná pozice hlavy vede k úhlovým odchylkám
osy oka od vodorovné plochy až 16° nebo i více. To komplikuje odhad zatáček a
vede k informačním chybám (špatnému odhadu)

Výsledek: Bezpečnostní analýzy musí stále brát v úvahu vzájemné vztahy ve výhledu.

3
3.1

SHRNUTÍ
Reflexe výsledků pro bezpečnost dopravy

Zařízení na optické navádění, zejména na místech havárií, si v současné době vyžadují
zvláštní přezkoumání. Stávající strategie prevence nehod bude třeba přezkoumat kvůli
opětovnému vybavování míst častých nehod.
Při analýzách nehod je hrubou chybou nedostatečné zvažování přístupů z pohledu řidiče.
Analýzy vidění v příslušných směrech jízdy mohou v mnoha případech odhalit chyby v
silničním vybavení a optickém navádění (viz: nebezpečná místa a místa nehod).
Je profesionálně nesprávné aplikovat pasivní mechanické bezpečnostní prvky bez analýz
vidění a bez znalosti vzájemných vztahů ve výhledu.
Mnoho nehod se vysvětluje nesprávným pozorováním trasy, chybějícími místy na výhled,
nedostatečným odhadem a příliš velkou složitostí (nekoordinované pohyby prohlížení),
zvláště při vysoké rychlosti jízdy.
Analýzy vidění s motorkáři ukazují místa chybného odhadu a nebezpečné vedení zatáček.
Odhalují velký význam vadných strategií vidění a trvale nesprávné pořadí priorit. Volba
jízdní křivky je výrazně ovlivněna způsobem vidění.
Nesprávné držení hlavy zejména v zatáčkách vede ke zkreslení výhledu a chybnému
vyhodnocení; chyby se zvyšují zejména při vysoké rychlosti a velké rychlosti průjezdu
zatáčkou. Z důvodu nepříznivých výhledových křivek nejsou méně zkušení řidiči schopni
praktikovat strategii vyhýbání a mají sklon k přehnaným reakcím (přehnané brždění předního
kola, silné brždění v zatáčkách atd.). Zejména v zatáčkách v otevřené krajině to vede k
vážným nebo smrtelným zraněním při dopravních nehodách s vyjetím mimo silnici.
V systému člověk - silnice - technika je zřejmé, že existují vzájemné vztahy v lidském
vnímání informací a silničního vybavení. Z technických aspektů jsou relevantní pozice hlavy
a technika jízdy ve spojení s rychlostí jízdy. Z hlediska vědeckého zájmu je zvláště
pozoruhodné to, že poprvé v průběhu praktické vědecké studie bylo možné využít analýzy
vidění a zpracovat konkrétní analýzy, které poukázaly na zvláštnosti ve výhledu.
Tímto způsobem bylo možné ověřit jak mezery ve spojení výhledu a navigačních bodů, tak
i deformace a nesprávný výhled vedoucí k chybnému odhadu.
3.2

Systémové interakce mezi faktory člověk / silnice / technika

Výsledky podrobných studií nehod a pozorovací studie motocyklistů ukazují, že v systému
člověk – silnice – technika má určující vliv na bezpečnost silničního provozu lidské vnímání
informací.
Tyto faktory jsou navzájem v přímé souvislosti a tak je neustále zapotřebí, aby vnímání
informací bylo řízené:
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1. Člověk
a. pořadí priorit
b. vnímání / navigace zatáček
c. vzájemné vztahy ve výhledu v závislosti na držení hlavy
d. rozpoznání nebezpečí a odhad nebezpečí
e. zkušenosti řidiče: "začátečník" vs. "zkušený řidič" atd.
2. Silnice
a. stav povrchu
b. vodorovné dopravní značení
c. silniční zařízení - naváděcí prvky
d. design prostředí na silnicích
e. podmínky prostředí (vertikální zatáčky, zatáčky se třemi středy, klotoidy atd.)
3. Technika
a. Technika řízení: Pozice těla a hlavy v zatáčkách atd.
b. Sekvence času a vzdálenosti
c. Rychlost jízdy atd.

Obr. 4 – Trojúhelník rizik
Fig. 4 – Risk-triangle
Výsledek: Lidské vnímání informací (lidský faktor) je v neustálém a přímém vztahu
s vozidlem a silnicí.
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KONGESCE A NÁSLEDNÉ ŠKODY
CONGESTION AND CONSEQUENTIAL DAMAGES
Milan Svozil 1
ABSTRAKT:
V souvislosti s intenzitou dopravy se v místě nehod vytváří kongesce, které ve své podstatě
každou hodinu omezeného provozu způsobují národohospodářské škody a škody účastníkům
provozu, kteří nehodu nezpůsobili, ale v důsledku kongesce mají zvýšené náklady – škodu,
nebo sankce za zpožděné dodávky zboží.
Silniční kongesce vznikají za určitých podmínek téměř zákonitě. Prakticky jsou důsledkem
rozporu mezi aktuální intenzitou dopravního proudu a technicky reálnou kapacitou silniční
komunikace. Příspěvek se zabývá metody výpočtu těchto škod a zavadí novou metodu pro
výpočet.
ABSTRACT:
In connection with a traffic accident at the site creates congestion, which in its essence, every
hour restricted traffic to cause national economic damages and damages road users who
cause an accident, but due to congestion have increased costs - damages or penalties for late
delivery of goods.
Road congestion occur under certain conditions almost inevitable. Practically, the result of a
conflict between the current intensity of traffic flow and technically realistic capacity of
roads. The paper deals with the method of calculating these damages and introduces a new
method for the calculation.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Kongesce, škody, náklady, ztracený čas, nehody, metody, majetková újma
KEYWORDS:
Congestion, damage, costs, lost time accidents, method, property damage

4

KONGESCE A NÁSLEDNÉ ŠKODY

V souvislosti s intenzitou dopravy jednotlivých úseků D/R se v místě nehod vytváří
kongesce, které ve své podstatě každou hodinu omezeného provozu způsobují
národohospodářské škody a škody účastníkům provozu, kteří nehodu nezpůsobili, ale
v důsledku kongesce mají zvýšené náklady – škodu, nebo sankce za zpožděné dodávky zboží.
Silniční kongesce vznikají za určitých podmínek téměř zákonitě. Prakticky jsou důsledkem
rozporu mezi aktuální intenzitou dopravního proudu a technicky reálnou kapacitou silniční
komunikace.

Milan Svozil, Ing., VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 60200 Brno,
milan.svozil@usi.vutbr.cz
1)
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Vznik kongesce je vždy podmíněn souběhem několika příčin. Vyšší aktuální intenzita
dopravního proudu než disponibilní kapacita silniční komunikace je vždy základní, určující
příčinou. Pokud k takové situaci dojde jakoukoliv překážkou v jízdním pruhu, nebo
omezením průjezdu, nebo zastavením provozu, hrozí nebezpečí kongesce vždy. Při nehodě,
nebo poruše stojícího vozidla na komunikaci je vznik kongesce neodvratitelný. Rozsah
kongesce je dán dobou, po kterou trvá omezený, nebo zastavený provoz. Každá hodina
kongesce stojí národní hospodářství velmi vysoké náklady, které na ostatní účastníky provozu
stojících v zácpě, potažmo stát, kromě ostatních škod kongesce, nesou přímo jako škodu
způsobenou nehodou (poruchou) vozidla.
Problematikou ekonomické efektivnosti řešení kongescí za účelem snížení škod se primárně
zabývají projektanti silničních komunikací a v poslední době i výzkum pracovníků
VŠB Ostrava v Centru pro rozvoj dopravních systémů, které úzce spolupracuje s ŘSD. Není
ambicí tohoto příspěvku se zabývat výzkumem ekonomické efektivností kongesce, ale
poukázat na škody značného rozsahu v důsledku nehod a řešit jejich minimalizaci dostatečnou
kapacitou techniky a počtu pracovníků.
V časopisu Ekonom č. 24/ 2014 byl k dané problematice věnován široký prostor a mimo jiné
byl uveden výpočet nákladů ztraceného času za jednu hodinu kongesce na D1 při stanovené
intenzitě provozu. Cena ztraceného času dle tohoto výpočtu vychází na D1 na 8 148 857,Kč/hod.

Obrázek 1: Výpočet p. Jančury – cena za ztracený čas na D1. Zdroj: Ekonom č. 24/ 2014.
Fig. 1: Calculation of mr. Jančura – lost time prices on D1. Source: Ekonom č. 24/ 2014.

Metoda zjišťování ztrát vlivem kongescí – via RODOS

4.1

Metoda této analýzy je postavena pouze na známých tzv. tvrdých datech. Nebyly prováděny
žádné expertní odhady nedostupných údajů, a proto pro potřeby této analýzy nebyly
vyčísleny:


ztráty způsobené primárními a sekundárními nehodami z důvodu neznalosti informace
o výskytu kolony,
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externí náklady pro znečišťující látky SO2, NOX, PM10 a skleníkové plyny vlivem
kongescí. Náklady ze znečištění ovzduší se dělí na náklady na dopad lidského zdraví a
na dopady skleníkových plynů,
ztráty dopravců způsobené nepředvídatelností plynulosti dopravního proudu a tím
zpoždění logistických řetězců,
ztráty způsobené pozdním příjezdem např. na navazující spoj důležitou událost atd.
Nicméně na základě rešerše zahraničních studií zabývajícími se kvantifikací ztrát
vlivem kongescí lze předpokládat, že se bude jednat o velmi významné
celospolečenské ztráty. Na jejich optimalizaci bude mít hodnocený systém významný
vliv.

Obrázek 2: Extrakce výskytu kolon na dálnici D1.
Fig. 2: Extraction of traffic jams on D1.
4.1.1 Výsledky analýzy finančních ztrát uživatelů silniční sítě
Ztráty jsou generovány uživateli silniční sítě vlivem časových zpoždění způsobených
kongescemi a jsou počítány na základě platných hodnot dle HDM 4.
Tabulka 3: Finanční ztráty uživatelů silniční sítě vlivem časových zpoždění.
Table 1: Financial losses to users of the road network due to timing delays.
Ztráty v mil. Kč/rok
Komunikace

Nákladní
vozidla

Osobní
vozidla

Celkem

D

1 982,5

1 828,2

3 810,7

R

215,5

205,0

420,5

I

1 858,6

3 115,0

4973,6

Celkem

4 056,6

5 148,2

9 204,8
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V případě, že uvažujeme 2,5 mil. uživatelů, kteří generují téměř veškeré tyto ztráty, je
hodnota průměrné finanční ztráty jednoho uživatele cca 3 680 Kč ročně. Častí uživatele
páteřní silniční sítě jsou zatíženi touto ztrátou výrazněji než občasní uživatelé. V této hodnotě
nejsou započítány sekundární ztráty způsobené nedojetím na cílovou destinaci v
předpokládaném čase – např. navazující letecké spojení, důležitá obchodní jednání atp.1
4.1.2 Metoda výpočtu ztrát vlivem kongescí na jednotlivých úsecích D/R – ÚSI VUT v
Brně
Pro následující výpočet ztrát vlivem kongescí jsou využity poznatky z uvedených
metodik a platných hodnot dle HDM 4. Doplnili jsme je o poznatky z průzkumů vybraných
dopravních firem, z průzkumů zvýšené spotřeby PHM během kongescí apod. Byly stanoveny
ztráty vlivem kongescí pro jednotlivé úseky D/R dle intenzity dopravy na základě
Celostátního sčítání dopravy 2010 a prognózy intenzit dle TP 225 pro rok 2015.
Vzorec výpočtu ztrát vlivem kongescí na jednotlivých úsecích D/R
Vzorec na výpočet ztrát vlivem kongescí se skládá z jednotlivých kategorií vozidel,
u kterých je zjištěna intenzita dopravy pro jednotlivé úseky dálnic a rychlostních komunikací,
která se násobí součtem ztát pro dané kategorie vozidel, jako je např. zvýšená spotřeba PHM,
hodnota času při přepravě zboží, náklady dopravce za zablokovanou a obchodně nevyužitu
dopravní techniku aj.
Vztah pro výpočet ztrát vlivem kongescí na jednotlivých úsecích D/R.
Rovnice 1: Výpočet ztrát vlivem kongescí na jednotlivých úsecích D/R.
𝑶𝑨 + 𝑳𝑵𝑨 + 𝑻𝑵𝑨 + 𝑵𝑺 + 𝑩𝑼𝑺 = 𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒛𝒕𝒓á𝒕𝒂 𝒛𝒂 𝟏 𝒉𝒐𝒅
𝑂𝐴 = (𝑂𝐵𝑆 ∗ 𝐻Č𝐶 + 𝑃𝐻𝑀) ∗ 𝐼𝑁𝑃
𝐿𝑁𝐴 = (𝐻Č𝑃 + 𝑁𝐷 + 𝑃𝐻𝑀) ∗ 𝐼𝑁𝑃
𝑇𝑁𝐴 = (𝐻Č𝑃 + 𝑁𝐷 + 𝑃𝐻𝑀) ∗ 𝐼𝑁𝑃
𝑁𝑆 = (𝐻Č𝑃 + 𝑁𝐷 + 𝑃𝐻𝑀) ∗ 𝐼𝑁𝑃
𝐵𝑈𝑆 = (𝑂𝐵𝑆 ∗ 𝐻Č𝐶 + 𝑁𝐷 + 𝑃𝐻𝑀) ∗ 𝐼𝑁𝑃
Legenda
OA

– osobní automobil

LNA – lehký nákladní automobil
TNA – těžký nákladní automobil
NS

– nákladní souprava

BUS

– autobus

1

Zdroj: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/1B94C0EB-26BC-4434-A2B7-DD35A778DA3B/0/20z_3.pdf
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OBS Obsaditelnost – (HDM 4 uvádí 36 osob/BUS, pan Jančura uvádí 49 osob/ BUS, je
nutné provést měření skutečné míry obsaditelnosti- z časových důvodů nebylo provedeno, pro
výpočet zvoleno dle HDM 4- 36 osob/BUS)
PHM Zvýšená spotřeba PHM (Kč/hod.) – ÚSI VUT v Brně
HČC Hodnota času cestujících dle HDM 4
HČZ

Hodnota času při přepravě zboží dle HDM 4

ND
Náklady dopravce na zablokovanou a obchodně nevyužitou dopravní techniku – ÚSI
VUT v Brně dle HDM 4
INP

Intenzita provozu na jednotlivých úsecích D/R

Do kalkulačního vzorce jsou zahrnuty náklady z roku 2014:
A) Náklady uživatelů:



pohonné hmoty,
náklady dopravců (ostatní náklady nákladních vozidel (mzdy posádek, pojištění,
odpisy, režie, ztráta zisku atd.).

B) Ostatní náklady:



ocenění času cestujících,
hodnota času při přepravě zboží (ztráty obchodního řetězce z důvodu zpoždění
dodávky zboží).

V hodnotě času nejsou započítány:
Další externí náklady:





ztráty z dopravního hluku,
ztráty z exhalací motorových vozidel,
ztráty z dopravních nehod z důvodu kongesce
sekundární ztráty způsobené nedojetím na cílovou destinaci v předpokládaném čase
(např. navazující letecké spojení, důležitá obchodní jednání, atp.)

Odborný odhad ztrát vlivem kongescí na jednotlivých úsecích D/R – ÚSI VUT v Brně
Pro jednotlivé úseky dálnic a rychlostních komunikací jsou uvedeny v následující
tabulce ztráta jak pro jednotlivé kategorie vozidel, tak i ztráty celkové.
Tabulka 4: Hodinové ztráty dle roční špičkové hodinové intenzity dopravy 2014.
Table 2: Hourly loss according to the annual peak hour traffic intensity in 2014.

D/R

D1

Střediska správy a
údržby SSÚD a
SSÚRS

Hodinové ztráty dle roční špičkové hodinové intenzity
dopravy (Kč)

OA

LNA

TNA

NS

BUS

Celkem

SSÚD Mirošovice

5 256 968

347256

1092504

816905

838890

8390605

SSÚD Bernartice

2 059 649

170614

210657

1031593

528616

4057295
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D/R

D1

Střediska správy a
údržby SSÚD a
SSÚRS

D3

D5

D11

R1

R35

R46

R4

R6

LNA

TNA

NS

BUS

Celkem

1 954 298

156706

243152

1118924

574582

4115172

SSÚD Domašov

2 527 185

213732

323829

1182603

746957

5068027

SSÚD Brno - Chrlice

3 787 037

278639

394422

1400929

586074

6498878

SSÚD Ivanovice

2 188 066

167833

224103

787795

310274

3705331

SSÚD Mankovice

1 296 631

121006

330552

161926

103425

2020295

856 525

88089

115413

300199

68950

1439246

SSÚD Brno-Chrlice

2 822 667

238767

284611

898778

482649

4761657

SSÚD Podivín

1 246 138

108489

144547

762324

195358

2492878

SSÚD Chotoviny

546 081

49608

110931

276547

80442

1078657

SSÚD Rudná

2778407

209559

285732

1131660

344749

4789232

SSÚD Svojkovice

1892583

146042

193849

935166

482649

3700411

998032

76962

145667

815086

298783

2384145

SSÚD Nová Ves

2050922

205850

833664

245617

149391

3513142

SSÚD Řehlovice

569146

57953

104208

747769

114916

1637156

SSÚD Poříčany

2417470

185450

187126

816905

287291

3914769

SSÚD Pravy

1159488

129352

156872

640425

149391

2266188

SSÚD Rudná

5266253

381188

514507

1770780

326970

8397573

SSÚD Poříčany

4904129

257461

413365

1344150

563741

7595172

SSÚD Mirošovice

2117748

176493

325415

1638685

45099

4434417

SSÚD Rudná

2117748

176493

325415

1638685

45099

4434417

SSÚD Pravy

392404

30022

32981

183861

22550

675658

SSÚRS Kocourkovec

2002808

177403

192391

947867

225496

3629532

SSÚD Ivanovice na Hané

2715933

214703

203384

858614

417168

4492452

SSÚRS Kocourkovec

3055811

225620

219875

840763

473542

4897370

Středočeský kraj

1700007

120998

106639

210637

496092

2676423

905929

43213

74757

224918

202947

1477858

Středočeský kraj

1780342

90976

97844

285610

417168

2709291

Karlovarský kraj

1382376

70961

119832

324881

90199

2010602

SSÚD Ostrov u Stříbra
D8

OA

SSÚD Velký Beranov

SSÚD Ostrava
D2

Hodinové ztráty dle roční špičkové hodinové intenzity
dopravy (Kč)

Jihočeský kraj
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D/R

Střediska správy a
údržby SSÚD a
SSÚRS

Středočeský kraj

Hodinové ztráty dle roční špičkové hodinové intenzity
dopravy (Kč)

OA

LNA

TNA

NS

BUS

Celkem

2982892

205150

388079

999634

856886

5568753

598185

40484

57167

185646

90199

989918

Středočeský kraj

3747926

184681

253956

560509

529917

5328855

Liberecký kraj

1996628

114629

140720

307030

349519

2943645

Olomoucký kraj

1427487

141012

174801

546228

90199

2427933

R48

Moravskoslezský kraj

1329849

89156

186894

596210

146573

2403723

R52

Jihomoravský kraj

2055952

125092

235266

687248

620115

3815890

R55

Zlínský kraj

865144

66412

106639

321311

33824

1418782

R56

Moravskoslezský kraj

2425492

104167

156111

505172

124023

3340834

R63

Ústecký kraj

711272

60044

45074

215992

78924

1129600

R7

Ústecký kraj

R10
R35
(zb.)

Rychlým zásahem, dostatečnou kapacitou techniky a počtu pracovníků s vysokou
úrovní praxe, profesních znalostí a bezpodmínečným dodržováním bezpečnostních pravidel
lze snížit vypočtené ztráty vlivem kongescí v důsledku dopravní nehody na jednotlivých
úsecích D/R.

5
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POROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ ZAMĚŘENÍ MÍSTA DOPRAVNÍ NEHODY
COMPARSION POSIBILITIES OF MESURMENT OF TRAFFIC ACCIDENT
PLACE
Stanislav Tokař1), Ivo Stáňa2), Martin Bilík3)
ABSTRAKT:
Článek se zabývá srovnáním dnes dostupných metod, kterými lze zadokumentovat místo
dopravní nehody. Kvalitně provedené zadokumentování místa dopravní nehody ve formě
plánku je jedním z hlavních předpokladů a vstupních údajů pro následnou analýzu
nehodového děje. Srovnány jsou metody zaměření pomocí měřicího kolečka, totální
geodetickou stanicí a fotodokumentací.
ABSTRACT:
This article deals with a comparison of the currently available methods, which can be used
for documentation of traffic accident place. Well done documentation of traffic accident place
as a plan is one of the key assumptions and input data for later analysis of accident.
Compared the methods of focus by measuring wheels, geodesic total station and photographs.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Plánek místa dopravní nehody, Polygon, Fotodokumentace
KEYWORDS:
Plan of traffic accident place, Polygon, Photographs

1
1.1

SOUČASNÉ POSTUPY POUŽÍVANÉ POLICIÍ PŘI
DOKUMENTACI MÍSTA DOPRAVNÍ NEHODY
Ohledání místa činu

V praxi nejčastěji prováděným druhem ohledání je ohledání místa činu, jehož cílem je
poskytnout informace o mechanismu prověřované události, popřípadě poskytnout informace
o příčině a průběhu události. Z kriminalistického hlediska je ohledání místa činu definováno
jako: „neodkladný úkon, zaměřený na bezprostřední zjištění, zkoumání, fixaci a hodnocení
situace na místě činu, stop tohoto činu, jeho pachatele a jiných údajů, které jsou v souhrnu
schopny učinit hodnověrný závěr o mechanismu činu a ostatních okolnostech poznávané
události.“ [2]
Nejinak je tomu při ohledání místa dopravní nehody (dále jen DN), které je specifickým
místem činu, kdy je účelem zjištění a zajištění stop, jiných důkazů a skutečností rozhodných

Tokař, Stanislav, Ing. – 1. autor, ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 464/118, Brno 61200, +420 776 373 986,
stanislav.tokar@usi.vutbr.cz
1)

Stáňa, Ivo, kpt. Bc. – 2. autor, KŘPJMK Odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, Brno 611 32,
+ 420 777 335 236, ivo.stana@volny.cz
2)

Bilík, Martin, Ing. et Ing. – 3. autor, ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 464/118, Brno 61200, +420 721 617 188,
martin.bilik@usi.vutbr.cz
3)
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pro stanovení příčiny DN a zavinění pachatele. Určitou zvláštností, kterou se ohledání místa
DN liší od ohledání jiných míst činu, je použití postupů technického charakteru, vyžadujících
od policejního orgánu odborné technické znalosti např. z konstrukce a provozu dopravních
prostředků, apod.
Dokumentace místa dopravní nehody

1.2

Dokumentace místa DN tvoří ucelený materiál o druhu použitých metod v daném případě,
o průběhu a výsledcích ohledání. Je třeba mít na paměti, že na základě dokumentace místa
DN budou správní orgány nebo orgány činné v trestním řízení rozhodovat o zavinění nehody,
o způsobu a druhu porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích jednotlivými
účastníky nehody a vlastně celkově hodnotit DN. [3]
Dokumentace DN zpravidla obsahuje:




protokol o nehodě v silničním provozu,
topografickou dokumentaci,
fotografickou dokumentaci případně videodokumentaci.

V tomto článku se zaměříme především na metody, způsoby a prostředky používané Policii
České republiky, přesněji orgány činnými v trestním řízení či orgány policie, při topografické
a fotografické dokumentaci míst silničních dopravních nehod. Nebudeme se však nijak
podrobně zabývat jednotlivými druhy topografické dokumentace, kterými jsou:
 náčrtek místa dopravní nehody – jako půdorysný obraz místa dopravní nehody
opatřený kótami, který se zpracovává v průběhu ohledání,
 plánek místa dopravní nehody – půdorysný obraz místa dopravní nehody, který je na
rozdíl od náčrtku zhotovený v měřítku,
ale zaměříme se na jednotlivé metody a především prostředky používané policií při
vyměřování u silničních DN a jejich přesnost i časovou náročnost.
1.3

Topografická dokumentace – metody vyměřování u silničních dopravních nehod

Vyměřování na místě DN je právem považováno za jednu z nejdůležitějších a zároveň
nejnáročnějších ze souboru činností, které výjezdová služba provádí na místě DN v rámci
dokumentace. Účelem vyměřování je zjistit vzájemnou polohu vyměřovaných předmětů ve
vztahu ke stanoveným bodům. V metodických příručkách i interních aktech policie jsou
k užití doporučovány tři základní metody vyměřování místa DN, případně kombinace těchto
metod:
 metoda pravoúhlého měření,
 metoda průsečíkového měření,
 metoda trojúhelníkového měření.
Je však nutné přiznat, že využívána je především metoda pravoúhlého měření a ve velmi
omezené míře, např. při zaměření tvarově složitých křižovatek, se používá trojúhelníková
metoda. V dnešní době jedná o víceméně historické či dokonce archaické metody, což samo
o sobě není na závadu. Problém spočívá v negativním vlivu lidského činitele, který je
u různých metod různě intenzivní, ale především v druhu a způsobu použití měřících přístrojů
a pomůcek, které ne vždy svým technickým stavem odpovídají požadavkům na přesnost
měření. Další nevýhodou používaných měřických metod je značná časová náročnost, pokud
jsou prováděny pečlivě a v dostatečném rozsahu.

157

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

Měřicí kolečko a měřicí pásmo jsou pracovními měřidly, která policie nejčastěji používá pro
vyměřování u silničních DN. Výrobci udávaná přesnost měřicího kolečka se pohybuje
v rozmezí maximální odchylky od 0,02% do 0,05% z měřené vzdálenosti. V rámci
Jihomoravského kraje používají výjezdové služby na místě dopravních nehod měřicí pásma
ověřená podle zákona ČR o metrologii, která mají dle kalibračního listu rozšířenou nejistotu
měření U=0,6 mm.
Jak již bylo uvedeno výše, problematickým je vliv lidského činitele, jinak řečeno schopnost či
pečlivost osoby provádějící měření, což znamená, že rozdíly mezi vzdálenostmi naměřenými
pomocí měřického kolečka či pásma a vzdálenostmi naměřenými např. geodeticky pomocí
totální stanice několikanásobně překračují udávané maximální odchylky.

Obr. 1 – Polygon z naměřených vzdáleností TS vložený do plánku policie
Fig. 1 – Polygon from the measured distances TS inserted into the plan of the police
Na obrázku č. 1 si můžeme zmiňované nepřesnosti měření názorně předvést. Polygon
vytvořený z dat naměřených totální stanicí byl vložen do plánku zhotoveného zpracovatelem
u konkrétní DN. Následně byla porovnána nepřesnost naměřených vzdálenosti u počátku
blokovacích stop, který byl dle plánku a protokolu o ohledání místa dopravní nehody 61,2 m
před VBM, přičemž dle dat z totální stanice se nacházel ve vzdálenosti 60,9 m před VBM.
Rozdíl v naměřených hodnotách činil 0,5 %.

2
2.1

REKTIFIKACE STOP POMOCÍ FOTODOKUMENTACE
Rektifikace stop z fotodokumentace

Princip digitální rektifikace fotografií spočívá v tom, že se transformuje šikmo
vyfotografovaná plocha vozovky na rovinný plánek místa dopravní nehody v půdorysu, který
je relativně přesný a umožňuje v konkrétním měřítku zobrazit veškeré vzdálenosti. Nesporná
výhoda této metody spočívá v možnosti dodatečného změření vzdálenosti nebo délky stopy
přímo na rektifikované fotografii. Je možno provést i vyhodnocení z více snímků, které jsou
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navzájem propojeny přes dvojice bodů, což umožňuje dokumentovat i poměrně rozlehlá místa
dopravní nehody
2.2

Rektifikace stop z fotodokumentace v podmínkách policie Jihomoravského kraje

Obr. 2 – Původní fotografie a vzájemně zaměřené body k rektifikaci, Výukové materiály
USI VUT
Fig. 2 – Original photographs and mutually measured points for rectification.
Ačkoli se nejedná o novou metodu, dosud není jako způsob dokumentace místa DN policií
příliš využívaná. V rámci policie Jihomoravského kraje se začalo s jejím využíváním
v průběhu roku 2015 po zakoupení licencí a zprovoznění novějších verzí softwaru PC DRAW
a PC Rect. Proto ještě není v současné době využívání metody rektifikace z fotografie
dostatečně rozšířené a ne všichni zpracovatelé DN ji v potřebném rozsahu ovládají, přesto již
jsou k dispozici první pozitivní výsledky a díky tomu má policie Jihomoravského kraje určitý
náskok oproti ostatním krajům.
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Obr. 3 a 4 – Rektifikace v programu Virtual CRASH 3.0
Fig. 3 and 4 – Rectification in the program Virtual CRASH 3.0
2.2.1 Rektifikace složením z více snímků
V praxi byla vyzkoušena i možnost složení blokovací stopy z více rektifikovaných
a navzájem spojených fotografií, viz obr. 5. Délka stop změřená měřicím kolečkem byla
12,2 m a 13,2 m. Délka stop změřená na rektifikované a složené fotografii byla odečtena
12.24 m a 13,17 m. Rozdíl mezi zjištěnou délkou stop se pohyboval v řádu desetin procenta,
což lze označit za zanedbatelnou nepřesnost.

Obr. 5 – Rektifikovaný snímek blokovacích stop složený z více fotografií v PC RECT
Fig. 5– Rectified image blocking tracks composed of more photos in PC RECT
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2.2.2 Rektifikace a vložení fotografie do plánku

Obr. 6 – Rektifikace stop z jedné fotografie a jejich vložení do plánku
Fig. 6 – Rectification tracks from one photo and insertion into the plan
Zhotovení plánku složeného z rektifikované fotografie blokovacích stop a satelitního snímku
je pro policistu jako zpracovatele DN otázkou několika málo minut. Časově nejnáročnější
bylo zaměření tvarově poměrně jednoduché tříramenné křižovatky pomocí měřicího kolečka
trojúhelníkovou metodou, které trvalo 40 min.

3
3.1

ZAMĚŘENÍ MÍSTA DN POMOCÍ TOTÁLNÍ STANICE
Popis totální stanice

Totální stanice (TS) je v podstatě elektronický teodolit vybavený elektrooptickým
dálkoměrem (v dnešní době se často používá dálkoměr pulzní nebo jeho kombinace
s frekvenčním dálkoměrem). Slouží k měření nebo vytyčování vodorovných a svislých úhlů,
délek a k registraci těchto hodnot (dat) s možností práce s nimi přímo v přístroji (pro
jednoduché úlohy se nemusí vždy nutně připojovat k počítači). Délky mohu být měřeny buď
pomocí odrazného hranolu, nebo v bezhranolovém módu - odrazem přímo od povrchu
měřeného objektu.
TS mají i vnitřní paměť, do které je možné vložit desítky tisíc záznamů, což je pro většinu
měření naprosto dostatečná kapacita. Problém není ani propojení přístroje a počítače. Kromě
standardního propojení přes port RS-232C, je dnes možné připojit totální stanici i přes USB
port nebo lze využít i připojení přes Bluetooth. Data se přenášejí v běžně používaných
formátech (*.dxf, *.txt, atd.). [4]
3.2

Měření pomocí totální stanice

Hlavním využitím tohoto přístroje je geodetické měření a vytyčování. TS dovolují spolehlivě
vykonávat měřické činnosti v terénu s dostatečnou přesností a vysokou efektivitou. Například
je zde možnost okamžitého přepočtu polárních souřadnic do pravoúhlých souřadnic X, Y, Z,
což je zvláště výhodné při vytyčování. Při měření pomocí odrazného hranolu, kterému bude
dále věnovaná pozornost, lze při dobrých podmínkách měřit až do vzdáleností 1 až 2 km. Pro
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zaměření místa DN je tato vzdálenost dostačující (i pro potřeby zaměření části dálničního
úseku). Na začátku každého měření místa DN by se měla nejprve věnovat pozornost výběru
místa ustavení TS, tak aby pokud možno z něj bylo vidět do všech důležitých míst a nenastaly
oblasti zakrytého výhledu. Zejména se jedná o všechny nalezené stopy a zadokumentované
konečné polohy vozidel případně jejích části. Pokud to situace v místě DN neumožňuje
z důvodu složitosti terénu a pevných překážek lze také využít tzv. přestaničení, kdy se TS
přemístí na jiné předem definované a zaměřené místo, z kterého lze zaměřit i místa, které byly
původně v oblasti zakrytého výhledu.

Obr. 7 – Zaměření místa DN pomocí TS
Fig. 7 – Mesurment of place of accident with the Total station
Postup měření s totální stanicí (ostatně jako i s jinými moderními geodetickými pomůckami)
nebývá obtížný. Po krátkém zácviku a důkladném prostudování přiloženého návodu k obsluze
jej může provádět kdokoliv. Vzhledem k ceně přístroje, která může dosáhnout zhruba
i hodnoty nového osobního automobilu, je však třeba, aby jeho obsluha věnovala převozu
a práci s ním patřičnou pozornost. [4]
3.3

Zpracování naměřených dat pro účely analýzy dopravních nehod

Po vlastním měření na místě DN následuje zpracování naměřených dat. Jak bylo již výše
uvedeno, moderní TS mohou data ukládat v běžně používaných formátech *.dxf, *.txt, atd.
Každý výrobce ukládá data dle svého nadefinovaného klíče. Tyto data je nutné transformovat
pomocí příslušného konvertoru tak, aby vznikl textový dokument obsahující tabulátorový
formát, kdy jednotlivé sloupce znamenají např. číslo bodu, x-ová souřadnice bodu, y-ová
souřadnice bodu, z-ová souřadnice bodu, poznámka. S takto uspořádaným textovým
dokumentem lze následně dále pracovat a pro potřeby simulačních programů vytvořit
následně soubor ve formátu *.dxf, který při importu do programu Virtual CRASH nebo PC
CRASH představuje již daný polygon. Takto nahraný polygon do prostředí simulačních
programu lze již následně modifikovat dle potřeby, tak aby sloužil jako podklad pro vlastní
analýzu nehodového děje.
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Obr. 8 – Importovaný polygon do prostředí simulačního programu
Fig. 8 – Polygon imported into the simulation program
3.4

Případové studie

V této kapitole si uvedeme pár ukázek srovnání zaměření místa DN s pomocí TS se
zaměřením místa DN topograficky - měřícím kolečkem. Výstupem zaměření s pomocí TS je
následně vyhotovený a upravený polygon. Výstupem topografického zaměření je plánek.
3.4.1 Případová studie č. 1
První ukázka se týká nehody dvou jízdních souprav na dálnici. Zaměření místa DN bylo
prováděno, viz obr. 7, jednalo se především o zaměření stop blokovacích a brzdných,
konečných poloh jízdních souprav a okolí místa DN včetně výchozího bodu měření, kterým
byl zvolen dálniční kilometrovník. Celková časová náročnost na zaměření TS tohoto místa
DN byla pro dvoučlenný tým cca 20 min, následné zpracování a úprava polygonu cca 10 min.
Z vlastního srovnání, viz obr. 9, je zřejmé, že hlavní rozdíly nastávaly u podélných
vzdáleností. Také příčné postavení jízdních souprav v oblastech poškození vykazovalo
odlišnosti.

Obr. 9 – Porovnání polygonu s plánkem
Fig. 9 – Compared polygon with a plan
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3.4.2 Případová studie č. 2
Druhá ukázka se týká DN tří vozidel na rovném úseku, kdy došlo následkem střetu
k odhození vozidel mimo těleso komunikace. Zaměření TS bylo provedeno několik dní po
DN, proto nebyly zaměřeny konečné polohy vozidel. V tomto případě šlo především
o zaměření tvaru okolí vozovky, aby následně mohl sloužit pro vlastní analýzu nehodového
děje. Pro tyto účely je zaměření TS vhodné zejména z důvodu získání 3D profilu místa DN
včetně jeho okolí.

Obr. 10 – Porovnání polygonu s plánkem
Fig. 10 – Compared polygon with a plan
3.4.3 Případová studie č. 3
U této DN se jednalo o střet dvou vozidel v křižovatce, kdy následně v důsledku střetu došlo
k odhození jednoho vozidla mimo komunikaci do pole. Již na první pohled je zřejmé, že
plánek křižovatky svým tvarem částečně neodpovídá, především co se týče tvaru a svírajícího
úhlu napojení jednotlivých ramen křižovatky. Při zaměření zaznačeného místa střetu byla
zjištěna odchylka téměř 2,5 m, při srovnání polygonu s plánkem. Časová náročnost zaměření
tohoto místa TS byla cca 30 min.
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Obr. 11 – Porovnání polygonu s plánkem, posunutí místa střetu a VBM
Fig. 11 – Compared polygon with a plan

4

DOKUMENTACE MÍSTA DN POMOCÍ MULTIKOPTÉRY

Další z možností dokumentace místa DN se s rozvojem nových technologií stává využití
dálkově ovládaných bezpilotních prostředků – nejčastěji multikoptér, které jsou dnes známe
pod pojmem dron. Jedná se zejména o možnost pořízení fotografických snímku místa DN
bezprostředně po nehodě, případně je možné tuto fotodokumentaci pořídit i s časovým
odstupem od DN, v takovém případě je ale obvykle nutné zvýraznit stopy, případně konečné
polohy vozidel.
4.1

Dokumentace pomocí dronu

V dnešní době se na trhu vyskytuje velká nabídka různých dronů. Od malých hobby dronů,
které si můžete pořídit jako stavebnice až po velké profesionální drony umožňující nést zátěž
až několika kilogramů. Jednotlivé drony mohou nést různé vybavení, které je buď přímo
součásti vlastní konstrukce, nebo formou příslušenství. Jedná se zejména různé typy
fotoaparátů a kamer pro pořizování obrazového záznamu.
Následující ukázky byly pořízeny pomocí dronu od firmy DJI - typ Phantom 3 Professional.
Tento typ přišel na trh vybaven kamerou s upravenou čočkou objektivu, která eliminuje efekt
tzv. „rybího oka“. Tato čočka má záběr 94 º namísto původních 140 º. Fotografie lze ukládat
do RAW formátu Adobe DNG. Samotná kamera je umístěna na tzv. gimbalu a je
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stabilizována ve 3 osách, což zaručuje perfektní stabilní obraz pro focení i natáčení videa. Co
se videa týká, daný model Phantom 3 Professional nabízí 4K rozlišení.
4.2

Případové studie

Dokumentace z místa DN s pomocí dronu vznikala v rámci spolupráce Ústavu soudního
inženýrství VUT v Brně a Odboru služby dopravní policie Jihomoravského kraje. Pro
následné zpracování a úpravu fotodokumentace do potřebného měřítka je vhodné v místě DN
rozložit záměrný rektifikační kříž s terčíky s definovanými vzdálenostmi mezi nimi. Použití
rektifikačního kříže o straně 2 m jako referenční plochy pro přepočítání snímku do měřítka se
ukázalo méně vhodné kvůli menší přesnosti, neboť zde platí zásada, že s rostoucí velikostí
referenční vzdálenosti roste i přesnost výpočtu.
4.2.1 Připadová studie č. 1
U tohoto případu se jednalo o převrácené nákladní vozidlo, v důsledku nepřizpůsobení
rychlosti průjezdu zatáčkou. Z letecké fotodokumentace bylo možné dobře rozeznat
smykovou stopu, která vedla od pravých kol návěsu až do místa před vlastní odbočku. Časová
náročnost cca 10 min.

Obr. 12 – Fotodokumentace pořízená dronem
Fig. 12 – Photodocumentation made drone
4.2.2 Připadová studie č. 2
V tomto případě se jedná o shodnou DN jako v kapitole 3.4.1. Zaměříme se na srovnání
fotodokumentace pořízené dronem a polygonu zaměřeného pomocí TS. Při nastavení
správného měřítka lze následně fotodokumentaci promítnout na zaměřený polygon a zjistit, že
jsou ve velmi dobré shodě. Pořízení fotodokumentace pomocí dronu zabralo cca 5 min.
Následná úprava do měřítka a komparace s polygonem pak dalších cca 5 minut.
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Obr. 13 – Porovnání polygonu s fotodokumentací pořízenou dronem
Fig. 13 – Compared polygon with photodocumentation made drone
4.2.3 Připadová studie č. 3
V tomto případě se jedná o shodnou DN jako v kapitole 3.4.2. Zde se můžeme zaměřit na
srovnání fotodokumentace pořízené dronem s plánkem místa DN. Při zaměření se na
zadokumentované stopy na vozovce a zvýrazněné sprejem, je zřejmý nesoulad - jedná se
o konečné polohy vozidla (zkresleno o cca ½ šířky vozidla) a nepřesnosti v umístění a tvaru
některých smykových a dřecích stop. Pořízení fotodokumentace dronem cca 8 min, následná
komparace s polygonem a plánkem 10 min.

Obr. 13 – Porovnání plánku s fotodokumentací pořízenou dronem
Fig. 13 – Compared plan with photodocumentation made drone

5

ZÁVĚR

Cílem tohoto článku bylo porovnat dnešní možnosti dokumentace místa DN. Jednalo se
především o srovnání přesnosti a časové náročnosti jednotlivých metod, které jsou uvedeny
v následující tabulce. Srovnávacími kritérii u jednotlivých dopravních nehod byly časy
ohledání místa dopravní nehody, doba uzavření komunikace, časová náročnost zaměření
totální stanicí a fotodokumentace dronem, časová náročnost konverze dat z totální stanice +
vytvoření polygonu + jejich komparace s fotodokumentací z dronu a jako poslední kritérium
nepřesnost plánku a ohledání místa dopravní nehody policií vztažená k zaměření totální
stanicí.
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Obr. 14 – Tabelární srovnání časové náročnosti dle způsobu dokumentace
Fig. 14 – Tabular comparison of time required according to the method of documentation
Veškeré předchozí srovnání by bylo samoúčelným, pokud by policie neměla k dispozici jiné
prostředky k zaměření místa dopravní nehody, než měřicí kolečko a pásmo. Ke konci roku
2015 byl každý dopravní inspektorát PČR vybaven speciálním vozidlem pro reálný
monitoring hrozeb, které mimo jiné výbavy, obsahuje i pomůcky a prostředky pro
dokumentaci dopravních nehod včetně totální stanice. V rámci spolupráce Krajského
ředitelství policie jihomoravského kraje a Vysokého učení technického v Brně Ústavu
soudního inženýrství probíhá zaškolení policistů v obsluze totální stanice. Nelze v žádném
případě předpokládat, že bude pomocí totální stanice dokumentována každá dopravní nehoda,
ale ty, u kterých vzhledem k závažnosti následku lze předpokládat následné znalecké
zkoumání, takto zaměřeny budou.

6
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ZÁKON Č. 406/2000 SB. VYBRANÉ NOVINKY NOVELY ZÁKONA PLATNÉ OD
1.7.2015
GESETZ NR. 406/2000 SB. AUSGENOMMEN NEUERSCHEINUNGEN NOVELLE
GILT VON 1.7.22015
Jiří Adámek1)
ABSTRAKT:
Článek seznamuje se změnami v legislativě. Vysvětluje hlavní změny daného zákona v roce
2016. Článek se snaží pro odborníky přichystat možnou orientaci v dané problematice.
ABSTRACT:
Zusammenstellen sich Änderung in Legislative. Erklärt hauptsächlich Umsatzes gegeben des
Gesetzes im Jahre 2016. Artikel versucht für Fachmann vorbereiten möglich Auskennen in
gegebenen Problematik.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Tepelná technika objektu, obvodové stěny, obálka budovy, tepelná technika budovy.
KEYWORDS:
Wärmetechnik Objekts, peripherisch Wände, Briefumschlag Gebäudes, Wärmetechnik
Gebäudes.

1

ÚVOD

Požadavky na energetickou náročnost budovy jsou kladeny při výstavbě, při změně
dokončené budovy. Energetická klasifikace budovy je potřebná při prodeji, případně
pronájmu. Průkaz energetické náročnosti budovy je také potřebné vyhotovit při změně obálky
budovy o více jak 25%. Nedodržení zákonů generuje finanční postihy jak pro fyzickou osobu,
tak i pro právnickou osobu.
K řešení požadavků energetické náročnosti slouží účinné nástroje, zákony, vyhlášky, které se
v průběhu let zpřesňují, doplňují a mění.
Důležité změny jsou v zákoně č. 406/2000 Sb. V platném znění, novely zákona platné od
1.7.2015 a od 1.1.2016.
S těmito změnami chce autor článku seznámit jak odborníky, tak širokou veřejnost.

2

CÍL ZÁKONA Č. 406/2000 SB

Jakýkoliv zákon a vyhláška, která nějakým způsobem omezuje, tak je regulace. Cíl je
samozřejmě bohulibý a to je úspora energie v budovách a procesech. Obecně se jedná
oenergetickou bezpečnost státu, nebo EU, nebo jednotlivce, nezávislost na energetických
zdrojích atd.. Posláním zákona o hospodaření energii, úspory energii se v podstatě rovná
úspory energie a energetická bezpečnost, když bereme, jaké zdroje budeme používat.

Adámek, Jiří, Ing.arch.et Ing.PhD. – 1. Jiří Adámek,VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova
464/118, budova 01612 00 Brno, e-mail: atelieraz@seznam.cz, energetický specialista MPO
1)
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Zákon má nějaké hlavní návaznosti. Jsou to vlastně, přesahy s kterými se v praxi setkáváme.
Do těch zákonů nějakým způsobem musíme vidět, musíme se v nich orientovat.






2.1

Stavební zákon, kde se to prolíná s nějakými požadavky na novostavby a na rekonstrukci
budov.
Energetický zákon, je obrovská oblast. Zákon se týká podnikání, takže do toho patří
teplárenství, plynárenství, elektrotechnika, nebo elektroenergetika, Energetický regulační
úřad a i samotná SEI.
Zákon, se kterým se často potkáváme, je zákon o podporovaných zdrojích. Tento zákon je
spíše o dotacích, nebo o úzce vymezených segmentech, které si zaslouží nějakým způsobem
dotovat, protože ještě nejsou, dejme tomu třeba komerčně schopny, ale je to nějaká
strategická vize, že se mají podporovat tyto zdroje.
Často se také potkáváme nejen v průkazech, ale hlavně v energetických auditech se zákonem
201/2012, který je o ochraně ovzduší, řešíme hlavně znečišťující látky, emise.

Legislativní úprava pravomocí SEI

Do konce roku 2015
SEI

z. č. 165/2012 Sb.

Od 1. Ledna 2016
SEI

z. č. 165/2012 Sb.

z. č. 406/2000 Sb.

z. č. 406/2000 Sb.

z. č. 526/1990 Sb.

z. č. 526/1990 Sb.

SEI (státní energetická inspekce) je zřizována zákonem energetickým, kde přímo v tomto
zákoně jsou paragrafy, které říkají, kdo je SEI, co je SEI a co vykonává. SEI je podřízena
Ministerstvu průmyslu a obchodu. MPO.
Úlohou ústředního inspektorátu je metodicky řídit a vůbec podporovat krajské pobočky.
Krajských poboček je 10, nazýváme je územní inspektoráty.
SEI je kontrolní orgán. Kontrolujeme dodržování zákonů v energetice. V minulé době měla
SEI na starosti kompletně celou energetiku. V současnosti to tak není a v budoucnu ani
nebude.
Energetický zákon, jako takový má na starosti energetický regulační úřad.
Zbývají v podstatě 2 energetické zákony. Zákon 406/ 2000 Sb v platném znění, který je stále
v působnosti SEI. Do konce roku 2015 je v v kompetencích SEI kontrolovat rovněž, zákon
165/2012 Sb, o podporovaných zdrojích energie.
SEI hlavně z velké části kontroluje fotovoltaiku a vůbec pobírání provozní podpory těchto
výroben elektřiny. Což se samozřejmě nese i stanovováním cen, což se děje podle zákona
526/1990 Sb., v aktuálním znění- zákon o cenách.
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3

NOVELA ZÁKONA Č. 406/2000 SB., O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ Z
POHLEDU PENB
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

3.1

Od 1.1.2009 součástí PD pro novostavby i větší rekonstrukce:
hovorově – „energetický štítek“
Výstavba nové budovy

Nové budovy se nemohou stavět energeticky neúsporné,
neúsporné stavby nedostanou platné stavební povolení.

Rekonstrukce budovy

Rekonstruované budovy se mají revitalizovat kvalitními
technickými řešeními. Špatně provedená revitalizace budovy
může mít dopad na případnou další funkci v delším časovém
období.

Prodej budovy

Kupující musí dostat přesné informace o objektu – PENB.

Pronájem budovy

Nájemce musí dostat přesné informace o objektu – PENB.

Provozování budovy

Kotelny a klimatizace výrazně ovlivňují energetickou náročnost
budovy. Tyto zařízení by měly být pravidelně kontrolovány.

Oprávněné osoby jsou definovány ze zákona č.406/200 Sb.
Zpracovává „ENERGETICKÝ SPECIALISTA“
-

dříve energetický expert, energetický auditor

PRINCIP ZÍSKÁNÍ OPRÁVNĚNÍ:
1) odborná způsobilost
- maturita v daných oborech + 6 let praxe
- Bc, Ing., PhD. v daných oborech + 3 roky praxe
2) prokázání uznatelné praxe – v dané délce
- OSVČ nebo zaměstnanec pod autorizovanou osobou (energetickým auditorem)
- oprávnění ČKAIT
- výkon státní správy v energetických odvětvích
- řídící funkce energetika v podniku se spotřebou nad 35 000 GJ
- energetický specialista v jiné než žádané odbornosti
složení odborné zkoušky

3)

Příklad – dopad novely do bytových domů:
-

Prodává se byt v revitalizovaném domě (třída v dodané B-C)

-

SVJ nemá PENB k dispozici

-

Prodávající při prodeji doloží faktury = splní zákon

-

RK při inzerci uvede třídu G – mimořádně nehospodárná = splní zákon

-

Dopad na poptávku i cenu nemovitosti - první dojem má vliv na cenu nemovitosti.
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Rozšíření vyjímek pro PENB/ENB

3.2

Požadavky na PENB/ENB nemusí být splněny (dotčené části):
-

u budov s určitým stupněm utajení - §7 odst. 5 písm. g-j)

-

u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná
spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním
užívání,)

-

nové rozložení povinností pro objekty pod památkovou ochranou
Změny při pronájmu a prodeji budovy

3.3

REALITNÍ KANCELÁŘE JSOU POD SANKCÍ
-

Povinnost prodávajícího předat grafiku k PENB realitní kanceláři

-

Původně byla odpovědnost pouze na prodávajícím, nově i na RK – NÁVRH AES

-

Pokud RK neobdrží „uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší
klasifikační třídu“

NOVĚ POUZE OZNAČENÍ TŘÍDY
-

Původně i měrná spotřeba v kWh/m2 – nicneříkající, problém pro grafiky

-

Nově pouze A-G – dá se graficky zakomponovat do inzerce

OBĚ OPATŘENÍ – RAPIDNÍ ZVÝŠENÍ PLNĚNÍ POVINNOSTI ZÁKONA
OBJEKTY POSTAVENÉ PŘED ROKEM 1947
-

Platí nejen pro RD, ale i bytové domy – nezateplené činžovní domy s vyměněnými
okny (opět třída G v inzerci, zde je na místě).

-

Nápad je převzatý ze slovenské obdoby vyhlášky, podpora daného nápadu AES.

Výjimka pro platí pouze při splnění:
-

Kupující s nepředáním PENB souhlasí – písemný doklad

-

Možné doložit kolaudaci před 1. 1. 1947

-

Od výstavby nesmí být změněna více než 25% obálky budovy – v praxi se doposud
neřešilo.
Změny v V SEI

3.4

SEI má nově nastavení kvóty – 1/20 všech dokumentů PENB za rok – musí kontrolovat

3.5

-

SEI má uvolněné kapacity od stanovisek, od ledne i od FVE a OZE

-

Platí u – PENB, kotle, klimatizace

-

SEI nemá k dispozici seznam dokumentů – vize ENEX
Technické parametry

CO JE TO BUDOVA – ODKUD POKUD POČÍTÁM PRŮKAZ?
Mnoho sporných případů.
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V KATASTRU NEMOVITOSTÍ:
- vlastnictví – není striktně zákonem dáno, ale praxe je 1 SVJ = 1 průkaz
- stavebně oddělené budovy = samostatné průkazy
- čísla popisná - není striktně dáno, ale praxe čísla popisná neřeší

4

NOVELA ZÁKONA Č. 406/2000 SB., O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ Z POHLEDU ENERGETICKÉHO AUDITU

EA změnil za posledních 7 let význam (dotační období 2007-2013)
- klienti nyní poptávají stále AUDITY, ale veškeré dotace budou vyžadovat POSUDKY – jak
postupovat při veřejných VŘ?
- extrémní různorodost „energetických hospodářství“
- trh auditů by se měl prolínat s trhem ISO 50001
- otevření obrovského, celoevropského trhu v souvislosti s EED
- „think out of the box“ - nutný zcela jiný přístup
- certifikační společnosti – nový subjekt – nabízí jak ISO tak EA
Aktualizace EA je v mezirezortním připomínkovém řízení
- Dle vyjádření MPO se ještě provádí dílčí změny
- Nebude novelou 480/2012 Sb. ale zcela novou vyhláškou – ne kvůli obsahu ten je z 95%
stejný, ale z administrativních důvodů
- Účinnost od 1. 12. 2015, ale spíše od 1. 1. 2016 nebo později
- Vstoupí do rozpracovaných auditů pro velké podniky – nutno smluvně ošetřit s klienty!!
Hlavní novinky:
-- Formální implementace oblasti dopravy – požadavek EU, soulad s EN
Limit 700 GJ i pro povinnost EA dle odst. 2
- Nové evidenční listy a podrobnosti pro EP – KVET a odpadní teplo
- Kosmetické změny v ekonomice – fixace diskontu, zrušení prosté návratnosti
- Vetší změny v ekologii – emisní faktory pro elektřinu!!, jiný postup u TZL
- Další drobné úpravy

5

ZÁVĚR

Pro řádné provedení PENB a energetického zatřídění budovy je důležitá orientace v zákonech
a dotčených vyhláškách. Energetická problematika budov má důležitý dopad do oboru
soudního inženýrství.
Důvodem novelizace je částečná implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2012/27/EU o energetické účinnosti, požadavky vycházející z aplikační praxe stávajícího
znění, Dodatečná částečná implementace Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti
budov a Směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o
energetických službách
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Přesné začlenění objektu do energetické třídy má dopad na oceňování objektu. Mohu říci, že
energetika budovy má také přímý dopad na právo stavby. Právo stavby je právo možnost
postavit budovu na cizím pozemku. Následně domluvit s vlastníkem pozemku vyrovnání po
uplynutí práva stavby na daném pozemku. Dle mého názoru energetika objektu má veliký vliv
na ocenění stavby.

6
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NA CO SI DÁT POZOR PŘI ENERGETICKÉM HODNOCENÍ BUDOVY,
STÁVAJÍCÍ A NOVĚ PŘIPRAVOVANÉ NOVINKY
WORAUF SI ACHTHABEN BEI ENERGETISCH EINSCHÄTZUNG GEBÄUDES,
BESTEHEND A NEU VORGESEHENE NEUHEITEN
Jiří Adámek1)
ABSTRAKT:
Článek seznamuje na co si dát pozor při energetickém hodnocení budovy. Energetické
hodnocení má vliv na finanční oceňování objektu. Energetické hodnocení budovy je důležité
nejenom pro stávající objekt, ale i pro návrh nového objektu.
ABSTRACT:
Artikel zusammenstellen worauf sich achthaben bei energetisch Einschätzung Gebäudes.
Energetisch Einschätzung Einfluss auf Finanz Anerkennen Objekts. Energetisch Einschätzung
Gebäudes es ist von Bedeutung nich nur für bestehend Objekt, aber auch für Vorschlag neuen
Objekts.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Tepelná technika objektu, obvodové stěny, obálka budovy, tepelná technika budovy.
KEYWORDS:
Wärmetechnik Objekts, peripherisch Wände, Briefumschlag Gebäudes, Wärmetechnik
Gebäudes.

1

ÚVOD

Článek seznamuje na co si dát pozor při energetickém hodnocení budovy. Energetické
hodnocení má vliv na finanční oceňování objektu. Energetické hodnocení budovy je důležité
nejenom pro stávající objekt, ale i pro návrh nového objektu. Požadavky na energetickou
náročnost budovy jsou kladeny při výstavbě, při změně dokončené budovy.
Důvodem novely bylo vyřešit třecí plochy mezi teorií a praxí.
- ŘEŠENÍ „TŘECÍCH PLOCH“ Z PRAXE – povinností z předchozích novel
- IMPLEMENTACE SMĚRNICE EED – Směrnice o energetické účinnosti
Energetická klasifikace budovy je potřebná při prodeji, případně pronájmu.

2

TEPELNÁ VODIVOST

Součinitel tepelné vodivosti λ


Deklarovaná λ D [W∙m-1∙K-1] – měří se při 10 C a 50% RH
ČSN EN ISO 10 456 (2009)
ČSN EN 13 162 (2015)

Adámek, Jiří, Ing.arch.et Ing.PhD. – 1. Jiří Adámek,VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova
464/118, budova 01612 00 Brno, e-mail: atelieraz@seznam.cz, energetický specialista MPO
1)
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ČSN EN 13 163 (2015)


Návrhová λ U [W∙m-1∙K-1] – počítá se z λk (23C a 80% RH) a koef.
ČSN 73 0540-3 (2005)



Návrhová λ [W∙m-1∙K-1] – počítá se z λD (teplota, vlhkost, stárnutí)
ČSN EN ISO 10 456 (2009)

Kvalitněji provedením návrhů objektů a energetickým návrhem je důležitá tepelná vodivost
Konstrukcí. Do popředí vystupuje důsledné řešení tepelných mostů konstrukcí a řešení
technických detailů stavby.
K řešení požadavků energetické náročnosti slouží účinné nástroje, zákony, vyhlášky, které se
v průběhu let zpřesňují, doplňují a mění.
Důležité změny jsou v zákoně č. 406/2000 Sb. V platném znění, novely zákona platné od
1.7.2015 a od 1.1.2016.
S těmito změnami chce autor článku seznámit jak odborníky, tak širokou veřejnost.

3

REKONSTRUKCE, NOVÁ VÝSTAVBA

Kvalitní rekonstrukcí, případně novou výstavbou objektu šetříme nejenom nemalé finanční
částka, ale je to i investice do vlastního zdraví.
Zateplení obvodového pláště a střechy objektu
Výměna otvorových výplní
Rekonstrukce výtahů apod.
Vyvstává otázka, jak pokračovat ve zvyšování tržní hodnoty objektu.

4

NÁSTROJ PRO ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

Předběžné vyhodnocení splnění podmínek NZÚ a definování počtu ukazatelů má vliv na
kvalitně provedený průkaz energetické vlastnosti budovy a následně pro možné ocenění
objektu. Špatným zatříděním do energetické skupiny může dojít k snížení ceny objektu na
trhu. Naopak v případě, že objekt energeticky ohodnotíme lépe, než je skutečnost, můžeme
způsobit nemalé finanční škody.













• 12 „předpočítaných“ geometrií budov
• vyhodnocení úsporných opatření
• plnohodnotný výpočet dle ČSN 13970 (měsíční krok)
• ztráty, zisky, bilance
• stávající / navrhovaný / referenční stav
• stanovení výše podpory dle aktuálních pokynů SFŽP
Je nutné vyhodnotit
třída primární neobnovitelné energie (PNE)
• úspora primární neobnovitelné energie (PNE)
• výpočet úspory provozních nákladů a návratnosti
• výpočet včetně zdrojů tepla, osvětlení, větrání
• možnosti dotace na zateplení, výměnu zdroje, větrání
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5

STANOVENÍ SYSTÉMOVÉ HRANICE A ČINITELŮ TEPLOTNÍ
REDUKCE B
-

Energeticky vztažná plocha EVP „půdy“ (na stranu bezpečnou) nebyla zahrnuta –
beze změn – metodika umožňovala neredukovat v případě snížené světlé výšky

-

Hraniční konstrukcí by se stala příčka mezi „půdou“ a obytnou částí
Obálka budovy:

5.1

Dle zákona č. 406/2000 Sb. – definice převzata doslova z ČSN 73 0540-1
soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici budovy nebo zóny – vystaveny
exteriéru, NEVYT prostoru, sousedovi (VYT/NEVYT), zemině
Systémová hranice:

5.2

určuje obálku budovy
Metodika rozměrů, přečnívajících konstrukcí – dle ČSN EN ISO 13789 – pozor používá
pojem „hranice klimatizovaného prostoru“ (vytápěný nebo chlazený)
Pojmy – nejednotnost:

5.3

ČSN 73 0540-1



celková plocha obálky budovy
systémová hranice budovy (teplotní zóny budovy)

ČSN 73 0540-2



obálka budovy (zóny)
vytápěný, nevytápěný, temperovaný prostor (dříve částečně vytápěný)

ČSN EN ISO 13789


hranice klimatizovaného prostoru

ČSN EN ISO 13790



kap. 6 – definice hranic a zón – hranice budovy, hranice zóny
klimatizovaný prostor

Metodika NZÚ (RD i BD) – zakazuje použití „jednoduchých“ činitelů teplotní redukce b
dle Tabulky F.2 v ČSN 73 0540-3 (Listopad 2005)


Důvod – velmi nepřesné a zjednodušující – zejména ve stavu před a po zateplení –
zcela se mění tok např. do nevytápěného prostoru – bčko neřeší, ČSN EN ISO 13789 –
jiné b pro stávající a navrhovaný stav

Metodika NZÚ (RD i BD) – přikazuje použití podrobné metody



Pro nevytápěné prostory využití ČSN EN ISO 13789: 2009
Pro zeminu využití ČSN EN ISO 13370: 2009
o Definuje pouze 4 jednoduché stavy
o Dům ve svahu nezná – využití ČSN 73 0540-4: 2005
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6

TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY





Nízkoenergetický dům (NED).
Pasivní dům (PD).
Nulový dům (ND).
Aktivní dům (AD).

Energetický dům a pasivní dům spotřebují na vytápění oproti současným domům přibližně
1/3 energie. Zisky pocházejí především ze slunečního záření a vnitřních zdrojů tepla
získaných z provozu budovy. V těchto domech se děje výměna vzduchu pomocí řízené
ventilace.

Obr. 1 – Varianty umístění truhlářských prvků
Fig. 1 – Varianten Standortbestimmung Tischler Element

Obr. 2 – Varianty umístění truhlářských prvků
Fig. 2 – Varianten Standortbestimmung Tischler Element
Nízkoenergetický dům – NED
Střecha

< U

0.16 w (m2K).

Okna

< U

1.20 w (m2K).

Stěna

< U

0.20 - 0.25 w (m2K).

Podlaha na terénu

< U

0.30 w (m2K).
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Pasivní dům - PD
Střecha

< U

0.10 - 0.15 w (m2K).

Okna

< U

0.60 – 0.80 w (m2K).

Stěna

< U

0.12 - 0.18 w (m2K).

Podlaha na terénu

< U

0.15 – 0.22 w (m2K).

Obr. 3 – Tepelně technická vlastnost obvodového pláště
Fig. 3 – Heiztechnisch Beschaffenheit peripherisch Mäntel

Obr. 4 – Podíl ploch jednotlivých typů konstrukcí
Fig. 4 – Anteil Flächen einzelner der Arten Konstruktion
Termín fyzikálně – energetické kvalifikace budov vyjadřují dvě související kategorie:



Energetická kvalifikace budovy, kterou vyjadřuje měrná spotřeba tepla na větrání,
chlazení, topení, přípravu teplé vody.
Fyzikální kvalifikaci obalových konstrukcí.

Návrhem okenních otvorů má vliv na akumulační teplotu místností, průběhu teplot
vnitřních stěn.
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Sklo umožňuje vizuální propojení interiéru s exteriérem. Vliv prosklení fasády na udržitelnou
výstavbu a návrh vhodného systému zasklení by měl vycházet z projekčního návrhu vnitřního
prostoru budovy. Energetická propustnost g > 0.50, umožňující vstup slunečního záření do
objektu. V současné době rozlišujeme několik kategorií energeticky úsporných domů:

7

ZÁVĚR

Novelou zákona 4506/200 Sb v platném znění jsou upraveny požadavky na energetickou
náročnost budov, na PENB jako takový, aniž by se to týkalo povinnosti vlastníků nebo SVJ.
Průkaz platí 10 let, to v zákoně bylo, to v zákoně zůstává, pouze nově tam přibyla formulace.
Energetický průkaz budovy platí 10 let, pokud ale neprovedete změnu způsobu vytápění,
chlazení nebo přípravu teplé vody v budově. Pokud máme průkaz energetické náročnosti
budovy a provedeme změnu vytápění což znamená, změníme energonositele, PENB tím
končí a měli by jsme nechat zpracovat nový PENB.
Pro řádné provedení PENB a energetického zatřídění budovy je důležitá orientace v zákonech
a dotčených vyhláškách. Energetická problematika budov má důležitý dopad do oboru
soudního inženýrství.
Přesné začlenění objektu do energetické třídy má dopad na oceňování objektu. Mohu říci, že
energetika budovy má také přímý dopad na právo stavby. Právo stavby je právo možnost
postavit budovu na cizím pozemku. Následně domluvit s vlastníkem pozemku vyrovnání po
uplynutí práva stavby na daném pozemku. Dle mého názoru energetika objektu má veliký vliv
na ocenění stavby. Nejedná se o jednoduché téma, které má vliv do různých lidských činností.
Podle mého názoru je zapotřebí spolupracovat s odborníky, kteří problematiku svého oboru
zvládají.

8
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ZKUŠENOSTI S PŘEKONÁNÍM KRIZOVÝCH JEVŮ U STAVEBNÍCH ZÁVODŮ
REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU
THE EXPERIENCE WITH GETTING OVER CRITICAL PHENOMENA IN THE
BUILDING ENTERPRISE OF A REGIONAL SIGNIFICANCE
Martina Beránková1), Eliška Křížovská2), Bohumil Puchýř3)
ABSTRAKT:
Tento příspěvek je zaměřen na problematiku aktivního přístupu stavebního závodu
regionálního významu k řešení finanční krize.Vychází z období konce roku 2008, kdy ČR
zasáhla finanční krize, jejímž obecným jevem bylo, že zakázky stavebních závodů byly nižší
objemově i finančně. Zatímco většina stavebních závodů reagovala na vzniklou
národohospodářskou situaci tak, že redukovala a racionalizovala svoje vlastní zaměstnance a
náklady spojené s výrobou, což se projevovalo propouštěním zaměstnanců, převáděním na
smluvní vztahy a omezení nákladů na stroje, zařízení, případně inventář, existovalo na trhu i
určité množství závodů, které se snažily řešit krizovou situaci včas a aktivně. Všechny tyto
poznatky jsou prakticky aplikovány na sledovaný stavební závod X1 s.r.o., který se pokoušel o
aktivní způsob překonání finanční krize tím, že se zaměřil na předmět své činnosti (výrobu
ocelových konstrukcí), v němž na regionu vyniká. Cílem příspěvku je na základě vlastních
zkušeností přehledně zpracovat problematiku aktivního přístupu stavebního závodu
regionálního významu k řešení finanční krize a posoudit realizovanou investici konkrétního
stavebního závodu.
ABSTRACT:
This contribution is intent on the problems of the active access the building enterprise of a
regional significance to a solution of a financial crisis. It goes out from the period of the end
year 2008 when the Czech Republic was hit by the financial crisis whose the general
phenomenon was that orders of building enterprise were capaciously and financially lower.
While most of building enterprise reacted on the arisen national-economic situation by a
reduction and a rationalization of their own employees and of the expenses connected with a
production which resulted in giving the sack to employees, in a conversion into contracting
relationships and in a restriction of expenses on machines, equipment if need be on an
inventory there was a certain amount of those on a market which did their best to solve a
critical situation in time and actively. All these pieces of knowledge are practically applied to
the examined building enterprise X1 s.r.o. which attempted at an active getting over the
financial crisis by means of a view to the object of its activity (to the production of steel
constructions) in which it excels in a region. The aim of the contribution is on the basis of the
own experience to work out lucidly the problems of the active access of the building
enterprise of regional significance to a solution of the financial crisis and to judge the
realized investment of the concrete building enterprise.
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KLÍČOVÁ SLOVA:
Investiční náklady, provozní náklady, výnosy, odpisy, lineární (rovnoměrné) odepisování,
čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, střednědobý bankovní úvěr, dlouhodobý
bankovní úvěr, splátky s konstantním úmorem, peněžní toky pro posouzení finanční stability
projektu
KEYWORDS:
Investment costs, operating costs, returns, deductions, linear (equable) deducting, Net
Present Value, Internal Rate of Return, middle-termed banking credit, long-termed banking
credit, instalments with a constant amortization, Cash-flows for judging of a financial
stability of a project

1

ÚVOD

Tento příspěvek je zaměřen na problematiku aktivního přístupu stavebního závodu
regionálního významu k řešení finanční krize.Vychází z období konce roku 2008, kdy v ČR
zasáhla finanční krize, jejímž obecným jevem bylo, že zakázky stavebních závodů byly nižší
objemově i finančně. Zatímco většina stavebních závodů reagovala na vzniklou
národohospodářskou situaci tak, že redukovala a racionalizovala svoje vlastní zaměstnance a
náklady spojené s výrobou, což se projevovalo propouštěním zaměstnanců, převáděním na
smluvní vztahy a omezení nákladů na stroje, zařízení, případně inventář, existovalo na trhu i
určité množství závodů, které se snažily řešit krizovou situaci včas a aktivně. Všechny tyto
poznatky jsou prakticky aplikovány na sledovaný stavební závod X1 s.r.o., který se pokoušel
o aktivní způsob překonání finanční krize tím, že se zaměřil na předmět své činnosti (výrobu
ocelových konstrukcí), v němž na regionu vyniká. Protože již období těsně před finanční krizí
zaznamenal tento stavební závod zvýšenou poptávku v oblasti výroby ocelových konstrukcí, a
to domácí i zahraniční, rozhodl se realizovat ve svém areálu novostavbu výrobní haly pro
výrobu ocelových konstrukcí 20x45 m a rekonstrukcí výrobních prostor zámečnického a
klempířského provozu.
V úvodních kapitolách příspěvku jsou vysvětleny základní pojmy související s řešenou
problematikou a popsány základní údaje o stavebním závodu. Další kapitoly obsahuji detailní
rozpracování a zhodnocení realizované investice, a to na základě propočtů ukazatelů
ekonomické efektivnosti (čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta). Cílem
příspěvku je na základě vlastních zkušeností přehledně zpracovat problematiku aktivního
přístupu stavebního závodu regionálního významu k řešení finanční krize a posoudit
realizovanou investici (výstavbu výrobní haly pro výrobu ocelových konstrukcí a rekonstrukcí
výrobních prostor zámečnického a klempířského provozu) konkrétního stavebního závodu.

2

NÁZOSLOVÍ SOUVISEJÍCÍ S ŘEŠENOU PROBLEMATIKOU



INVESTIČNÍ NÁKLADY – představuje souhrn všech nákladů kapitálového
charakteru, který je potřebný na vybudování výrobní jednotky a zabezpečení jejího
provozu.[1]
PROVOZNÍ NÁKLADY– je finanční vyjádření spotřeby vstupních faktorů; pro
investiční propočty se používá druhové členění nákladů na materiálové, mzdové,
odpisové, ostatní a finanční, na základě kterého lze zjistit, na který vstupní faktor bylo
založeno největší množství finančních prostředků, která z nákladových položek má
největší dynamiku a může se stát kritickou veličinou při pesimistických variantách
možného vývoje projektu.[2]
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3

3.1

VÝNOSY– jejich struktura je dána charakterem hodnoceného projektu; jednotlivé
položky výnosů se určí součinem projektovaného objemu produktů v naturálních
jednotkách a jejich předpokládaných jednotkových cen.[2]
ODPISY – tvoří významnou nákladovou položku, která nemá charakter výdaje;
vzhledem k tomu že nepředstavují odliv peněžních prostředků stavebního závodu, je
možné je využít na obnovu dlouhodobého majetku, krytí nárůstu pohledávek, splátky
úvěrů.[2]
LINEÁRNÍ (ROVNOMĚRNÉ) ODPISOVÁNÍ – je způsob odepisování investičního
majetku, kdy se odpisy rozvrhují rovnoměrně na jednotlivá léta fungování
investice.[1]
ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA – umožňuje hodnocení ekonomické efektivnosti
v delším časovém období; vychází z předpokladu, že finanční prostředky jsou
efektivně investovány pouze v případě, je-li výnos z investice roven nebo vyšší než
počáteční investiční náklad.[2]
VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO – vyjadřuje procentuální výnosnost projektu za
celé hodnotící období.[2]
STŘEDNĚDOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR – je externí zdroj financování investice
s dobou splatnosti 1 až 5 let.[2]
DLOUHODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR – je externí zdroj financování investice
s dobou splatnosti delší než 5 let.[2]
SPLÁTKY S KONTATNÍM ÚMOREM – představují rovnoměrné splátky
úvěru;přičemž úroky pro každý rok je třeba vypočítat ze zůstatku na úvěru; při
rovnoměrném splacení je výše úroků největší v prvním roce, dále úroky klesají.[2]
PENĚŽNÍ TOKY PRO POSOUZENÍ FINANČNÍ STABILITY PROJEKTU – jejich
cílem je posoudit finanční stabilitu neboli komerční životaschopnost projektu, tzn.
zjistit, zda příjmy generované projektem postačí k úhradě veškerých výdajů projektu
včetně těch spojených s cizím kapitálem, užitým pro financování projektu.[1]

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SLEDOVANÍM STAVEBNÍ ZÁVODU


Název: X1 s.r.o.



Právní forma: společnost s ručením omezeným



Předmět činnosti: výroba ocelových konstrukcí hal, kompletní realizace staveb, včetně
oprav a rekonstrukcí na klíč, práce tesařské, pokrývačské,
zámečnické a klempířské, výstavba rodinných domů, průmyslových
hal zemědělských staveb



Region působnosti: Pardubický kraj



Rok založení: 1992



Vedení závodu: 2 jednatelé



Počet zaměstnanců: 55
Velikost výrobní jednotky a popis technologie

Protože se stavební závod X1 s.r.o. v období těsně před finanční krizí a v jejím průběhu
potýkal se zvýšenou poptávkou v oblasti výroby ocelových konstrukcí, a to domácí i
zahraniční, rozhodl se tuto situaci řešit výstavbou nové haly. Další důvody, které vedly
k realizování této investice, byly následující: zkvalitnění a zefektivnění výrobního procesu,
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zlepšení pracovních podmínek, zvětšení výrobního prostoru v návaznosti na umístění
jednotlivých strojů, prosperita a ziskovost výroby.
V prostorech stavebního závodu se před výstavbou haly zpracovávalo 400-450t oceli; po
dokončení výstavby haly a jejím uvedení do úplného provozu vzrostla kapacita na 720-750t
oceli, což přestavuje roční nárůst výrobní kapacity asi o 73%. K tomuto zvýšení výrobní
kapacity přispělo také vybavení výrobní haly stroji (viz Tab.2: Náklady na strojní část).
3.2

Materiálové vstupy a energie

Stavební závod X1 s.r.o. uzavírá v průběhu roku kupní smlouvy na dodávky rozhodujících
materiálů pro výrobu ocelových konstrukcí. Elektrickou energii, vodu a plyn odebírá stavební
závod z již realizovaných přípojek.
3.3

Umístění výrobní jednotky

Výrobní jednotka představující výstavbu výrobní haly pro výrobu ocelových konstrukcí je
umístěná ve stávajícím areálu stavebního závodu X1 s.r.o., tj. na jeho soukromých pozemcích.
Areál stavebného závodu X1 s.r.o.se nachází na začátku nově zřizované průmyslové zóny, což
umožnuje snadnou přístupnost přímo z hlavní silnice.
3.4

Pracovní síly (lidské síly)

Výstavba výrobní haly pro výrobu ocelových konstrukcí byla realizována vlastními
kmenovými pracovníky stavebního závodu X1 s.r.o. (tj. svářeči, natěrači, montéry ocelových
konstrukcí), přičemž došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 5 pracovníků. K nárůstu došlo i
v řadách THP pracovníků, a to o 1 mistra výroby a kontroly a 1 pracovníka s kumulovanou
funkcí projektanta, přípraváře a technologa.
Tab. 1 – Průběh realizace projektu
Tab. 1 – The course of the project realization
Termín

Činnost

zahájení/dokončení

Zdroj financování

01/2009 - 03/2009

předinvestiční fáze

středně- a dlouhodobý úvěr

04/2009 – 06//2009

zpracování prováděcí projektové dokumentace

středně- a dlouhodobý úvěr

06/2009 – 07/2009

stavební povolení

středně- a dlouhodobý úvěr

15. 8. 2009

zahájení stavby

středně- a dlouhodobý úvěr

31. 10. 2009

dokončení stavební části, včetně komunikací

středně- a dlouhodobý úvěr

1. 11. 2009 – 15. 11. 2009

technologická část stavby, osazení strojů

středně- a dlouhodobý úvěr

15. 11. 2009 – 15. 12. 2009

zkušební provoz

středně- a dlouhodobý úvěr

15. 12. 2009 – 13. 12. 2009

kolaudace stavby

středně- a dlouhodobý úvěr

rozběh výroby na plnou kapacitu

středně- a dlouhodobý úvěr

01/2010
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4

VÝPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

Investiční náklady projektu zahrnují náklady na strojní vybavení, stavební část a ostatní
investiční náklady, které jsou vypočteny v následujících tabulkách.
Tab. 2 – Náklady na strojní část
Tab. 2 – The costs on the machinery
Položka [Kč]

Stroje



∑ za rok [Kč]

hydraulický lis

2 ks x 101 525

203 050

nůžky padací ruční- tabulové

1 ks x 149 940

149 940

děrovačka trubek automatická s motorem

2 ks x 39 990

79 980

hydraulický ohraňovací lis

1 ks x 1 200 000

svařovací agregát

7 ks x 57 790

404 530

hydraulické nůžky

1 ks x 522 000

522 000

svařovací stůl

3 ks x 239 850

719 550

pásová pila na dělení kovového materiálu

3 ks x 30 000

1 200 000

90 000

ocelových profilů 160.120 G
pásová pila na dělení kovového materiálu

3 ks x 194 000

ocelových profilů 320.250 G

582 000

zařízení pro tvarové dělení materiálu

1 ks x 37 442

37 442

pojízdné rámové lešení

1 ks x 150 000

150 000

elektrické strojní tabulové nůžky

1 ks x 1 350 000

ocelový svařovací rošt

2 ks x 180 000

360 000

sloupový otočný jeřáb

2 ks x 500 000

1 000 000

Celkem

1 350 000

6 848 492

Tab. 3 – Náklady na stavební část
Tab. 3 – The costs on the construction part
Náklady [Kč]

Investice
rekonstrukce výrobních prostor zámečnického a klempířského provozu

1 100 000

výstavba výrobní haly pro výrobu ocelových konstrukcí

4 300 000

Celkem

5 400 000
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Tab. 4 – Ostatní investiční náklady
Tab. 4 – The other investment costs
Název

Položka [Kč]

Náklady [Kč]

kontejner pro kovový odpad

2 ks x 150 00

300 000

kontejner pro obalový materiál od nátěrových hmot

1 ks x 100 000

100 000

kontejner pro ostatní odpad

1 ks x 100 000

100 000

Celkem

5

500 000

VÝPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

Provozní náklady projektu v sobě zahrnují náklady osobní, na přímý materiál, na krátkodobý
hmotný majetek (neodepisovaný) a ostatní; jejich výpočet je proveden v níže uvedených
tabulkách.
Tab. 5 – Osobní náklady I.
Tab. 5 – The personal costs I.
Počet
Profese

Počet

Tarif [Kč/h]

dnů

hod.

∑ za rok

SP, ZP

[Kč]

[Kč]

vedoucí čety

3

95

253

8

576 840

201 894

svářeči

9

90

253

8

1 639 440

573 804

natěrači

2

80

253

8

323 840

113 344

pomocní dělníci

3

75

253

8

455 400

159 390

zámečníci

3

85

253

8

516 120

180 642

3 511 640

1 229 074

Hrubé mzdy celkem

Tab. 6 – Osobní náklady II.
Tab. 6 – The personal costs II.
∑ za rok

SP, ZP

Počet

[Kč]

[Kč]

28 000 + (28 000 x 0,3)

12

436 800

152 880

projektant

32 000 + (32 000 x 0,3)

12

499 200

174 720

jednatel

45 000 + (45 000 x 0,3)

12

702 000

245 700

1 638 000

573 300

Základní mzda +pohyblivá složka
mzdy ve výši 30% základní mzdy

mistr

Profese

Hrubé mzdy celkem

Byl stanoven 20% -ní podíl z hrubých mezd následujících pracovníků, kteří se podíleli na
realizované investici – viz Tab.7: Podíl z hrubých mezd
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Tab. 7 –Podíl z hrubých mezd
Tab. 7 – The share in the gross wages
Hrubá
mzda

Profese

Celkem za rok

20%-ní podíl

[Kč]

[Kč]

SP, ZP

[Kč]

Počet
měsíců

personalistka

22 000

12

576 840

201 894

pokladna

15 000

12

1 639 440

573 804

provozní a mzdová
účtárna

25 000

12

323 840

finanční a
materiálová účtárna

17 000

12

455 400

doprava a BOZP

26 000

12

516 120

180 642

3 511 640

1 229 074

Hrubé mzdy celkem

[Kč]

113 344

159 390

Tab. 8 – Roční osobní náklady – celkem
Tab. 8 – The annual personal costs - total
[Kč]
Hrubé mzdy celkem

5 401 640

Sociální a zdravotní pojištění celkem

1 890 574

Tab. 9 – Náklady na přímý materiál
Tab. 9 – The cost on the direct material
Materiál
hutní profily

Položka

Náklady [Kč]

735 000 kg oceli x 25Kč/kg

spojovací a svařovací materiál

18 375 000

5% z hutních profilů

918 750

brusný, řezný a ostatní (hydraulický olej, brusné
kotouče, řezné, pilové) materiál

1 000 000

Celkem

20 293 750

Tab. 10 – Krátkodobý hmotný majetek (neodepisovaný)
Tab. 10 – The short – termed material property (non- deducted)
Položka

Četnost

vybavení kanceláře

1.až 5. let

Náklady [Kč]
30 000

počítač

1.až 5. let

20 000

software

1.až 5. let

10 000
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Položka

Četnost

Náklady [Kč]

telefon s faxem

1.až 5. let

15 000

kopírovací stroj

1.až 5. let

15 000

Celkem

90 000

Tab. 11 – Ostatní provozní náklady
Tab. 11 – The other operating costs
Položka

Celkem za rok [Kč]

kancelářské potřeby

10 000

propagace

15 000

nákup nářadí (drobné pomůcky)

60 000

přeprava osob a materiálu

840 000

el. energie, plyn, voda

600 000

Celkem

6

1 525 000

VÝPOČET VÝNOSŮ, INVESTIČNÍCH A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
A ODPISŮ V JEDNOTLIVÝCH LETECH PROJEKTU
Výnosy

6.1

Výpočet výnosů pro rok 1 vychází ze skutečnosti, že se v novostavbě výrobní haly
zpracovávalo průměrně 735t oceli; v dalších letech bylo dosaženo zhruba 4%-níhonárůstu
výnosů, s nímž je meziročně kalkulováno.
R = 735 000 kg (oceli) x 47 Kč/kg (oceli)
R = 34 545 000 Kč – 1.rok
Tab. 12 – Výnosy projektu v jednotlivých letech (údaje v Kč)
Tab. 12 – The returns in the particular years of the project (the data in the Czech crowns)
Roky
výnosy

1

2

3

4

5

34 545 000

35 926 800

37 363 872

38 858 427

40 412 764

6

7

8

9

10

42 029 275

43 710 446

45 458 864

47 277 219

49 168 308

Roky

Investiční náklady

6.2

Shrnutí nákladů:



Náklady na strojní část ………….. 6 848 492 Kč
Náklady na stavební část …………5 400 000 Kč
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Ostatní investiční náklady ……….. 500 000 Kč
Investiční náklady celkem ………12 748 492 Kč
Provozní náklady

6.3

V následující tabulce je provedeno shrnutí provozních nákladů, přičemž je kalkulováno
s meziročním nárůstem nákladů na přímý materiál o 4,5%,s meziročním nárůstem ostatních
nákladů o 3%, s nárůstem nákladů na krátkodobý hmotný majetek o 5% v 5.roce a
s meziročním nárůstem osobních nákladů o 6,8%.[3]
Tab. 13 – Výpočet provozních nákladů
Tab. 13 – The calculation of the operating costs
Roky/
Pol.
[Kč]

6.4

ZP a SP
Osobní
náklady

[Kč]

Náklady na
přímý
materiál

Dlouhodobý
hmotný
majetek

Ostatní
provozní
náklady

[Kč]

[Kč]

[Kč]

90 000

1 525 000

29 200 964

Celkem
[Kč]

1

5 401 640

1 890 574

20 293 750

2

5 768 952

2 019 133

21 206 969

1 570 750

30 565 804

3

6 161 241

2 156 434

22 161 283

1 617 873

32 096 831

4

6 580 205

2 303 072

23 158 541

1 666 409

33 708 227

5

7 027 659

2 459 681

24 200 675

1 716 401

35 498 916

6

7 505 540

2 626 939

25 289 705

1 767 893

37 190 077

7

8 015 917

2 805 571

26 427 742

1 820 930

39 070 160

8

8 560 999

2 996 350

27 616 990

1 875 558

41 049 897

9

9 143 147

3 200 101

28 859 755

1 931 825

43 134 828

10

9 764 881

3 471 708

30 158 444

1 989 780

45 330 813

94 500

Odpisy

V níže uvedené tabulce je proveden výpočet odpisů, přičemž byl zvolen lineární způsob
odepisování (jednotlivé odpisové sazby a doby odepisování jsou převzaty z [4]).
Tab. 14 – Odpisy I.
Tab. 14 – The deductions
Položka [Kč]/Roky

1

2

3

4

5

hydraulický lis 2ks

22 336

45 179

45 179

45 179

45 179

nůžky padací ruční 1 ks

16 493

33 362

33 362

33 362

33 362

děrovačka trubek 2ks

8 798

17 796

17 796

17 796

17 796

132 000

267 000

267 000

267 000

267 000

hydraulický ohr. lis 1ks
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Položka [Kč]/Roky



1

2

3

4

5

svařovací agregát 7ks

44 489

90 008

90 008

90 008

90 008

hydraulické nůžky 1ks

57 420

116 145

116 145

116 145

116 145

svařovací stůl 3ks

79 151

160 100

160 100

160 100

160 100

pásová pila 3ks

9 900

20 025

20 025

20 025

20 025

pásová pila 3ks

64 024

129 495

129 495

129 495

129 495

zařízení pro tvarové
dělení materiálu 1ks

4 119

8 331

8 331

8 331

8 331

pojízdné rámové lešení
1ks

16 500

33 375

33 375

33 375

33 375

elektrické strojní
tabulové nůžky 1ks

148 500

300 375

300 375

300 375

300 375

ocelový svařovací rošt
2ks

39 600

80 100

80 100

80 100

80 100

sloupový otočný jeřáb
2ks

110 000

222 500

222 500

222 500

222 500

kontejner pro kovový
odpad 2ks

33 000

66 750

66 750

66 750

66 750

kontejner pro obalový
materiál 1ks

11 000

22 250

22 250

22 250

22 250

kontejner pro ostatní
odpad 1ks

11 000

22 250

22 250

22 250

22 250

zařízení pro skladové a
odpadové hospodářství

55 000

111 250

111 250

111 250

111 250

výstavba výrobní haly

60 200

146 200

146 200

146 200

146 200

923 535

1 892 491

1 892 491

1 892 491

Celkem

1 892 491

Tab. 15 – Odpisy II.
Tab. 15 – The deductions II
Položka [Kč]/Roky


výstavba výrobní haly
Celkem

6

7

8

9

10

149 200

149 200

149 200

149 200

149 200

149 200

149 200

149 200

149 200

149 200
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VÝPOČET ZISKU PO ZDANĚNÍ

7

Následující tabulka obsahuje výpočet zisku po zdanění (sazby jsou převzaty z [4]).
Tab. 16 – Výpočet zisku po zdanění
Tab. 16 – The calculation of the Earnings after Taxes
Roky/
Pol.
[Kč]

Výnosy

Provozní
náklady

Odpisy

Zaklad daně
z příjmu

Daň z příjmů

Zisk po
zdanění

1

34 545 000

29 200 964

923 535

4 420 501

884 100

3 536 401

2

35 926 800

30 565 804

1 892 491

3 468 505

659 016

2 809 489

3

37 363 872

32 096 831

1 892 491

3 374 550

641 165

2 733 385

4

38 858 427

33 708 227

1 892 491

3 257 709

618 965

2 638 744

5

40 412 764

35 498 916

1 892 491

3 021 357

574 058

2 447 299

6

42 029 275

37 190 077

146 200

4 692 998

891 670

3 801 328

7

43 710 446

39 070 160

146 200

4 494 086

853 876

3 640 210

8

45 458 864

41 049 897

146 200

4 262 767

809 926

3 452 841

9

47 277 219

43134 828

146 200

3 996 191

759 276

3 236 915

10

49 168 308

45 330 813

146 200

3 691 295

701 346

2 989 949

VÝPOČET CASH –FLOW A ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY

8

V následující tabulce jsou propočteny hodnoty CF a čisté současné hodnoty při míře
výnosnosti 10%, která byla stanovena investorem.
Tab. 17 – Výpočet CF a čisté současné hodnoty (r = 10%)
Tab. 17 – The calculation of the Cash Flow and the Net Present Value (r = 10%)
Roky/
Pol.
[Kč]

Zisk po
zdanění

Odpisy

CFi

1

DCFi

CFi
kumulované

(1+r)n

0

-12 748 492

1

-12 748 492

-12 748 492

1

3 536 401

923 535

4 459 936

0,9091

4 054 528

-8 693 964

2

2 809 489

1 892 491

4 701 980

0,8264

3 885 716

-4 808 248

3

2 733 385

1 892 491

4 625 876

0,7513

3 475 421

-1 332 827

4

2 638 744

1 892 491

4 531 235

0,6830

3 094 834

1 762 006

5

2 447 299

1 892 491

4 339 790

0,6209

2 694 576

4 456 582

6

3 801 328

146 200

3 947 528

0,5645

2 228 380

6 684 961

7

3 640 210

146 200

3 786 410

0,5132

1 943 186

8 628 147
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Roky/
Pol.
[Kč]

Zisk po
zdanění

Odpisy

CFi

DCFi

CFi
kumulované

8

3 452 841

146 200

3 599 041

0,4665

1 678 953

10 307 100

9

3 326 915

146 200

3 383 115

0,4241

1 434 779

11 741 879

10

2 989 949

146 200

3 136 149

0,3855

1 208 985

12 950 864

1
(1+r)n

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že čistá současná hodnota NPV byla při stanovené míře
10% v letech 0-3 života projektu záporná; v roce 4 života projektu se její hodnota změnila na
kladnou a postupně se zvyšovala až na hodnotu 12 950 864 Kč, které bylo dosaženo v roce
10. Na základě rozhodovacího pravidla pro ukazatel čisté současné hodnoty NPV, které
akceptuje všechny investice s kladnou nebo nulovou čistou současnou hodnotou a odmítá
všechny ty, které mají čistou současnou hodnotu zápornou, lze konstatovat, že projekt je při
stanovené míře výnosnosti 10% efektivní.

VÝPOČET VNITŘNÍHO VÝNOSOVÉHO PROCENTA

9

Protože pro výpočet vnitřního výnosového procenta je nezbytné stanovit kladnou a zápornou
hodnotu čisté současné hodnoty, byla záporná hodnota čisté současné hodnoty vypočtena
(bylo ji dosaženo při r = 33%)
Tab. 18 – Výpočet čisté současné hodnoty (r = 33%)
Tab. 18 – The calculation of Present Value provided r = 33%
Roky/
Pol.
[Kč]

Zisk po
zdanění

Odpisy

CFi

1

DCFi

CFi
kumulované

(1+r)n

0

-12 748 492

1

-12 748 492

-12 748 492

1

3 536 401

923 535

4 459 936

0,7519

3 353 426

-9 395 066

2

2 809 489

1 892 491

4 701 980

0,5653

2 658 029

-6 737 037

3

2 733 385

1 892 491

4 625 876

0,4251

1 966 460

-4 770 577

4

2 638 744

1 892 491

4 531 235

0,3196

1 448 183

-3 322 394

5

2 447 299

1 892 491

4 339 790

0,2403

1 042 852

-2 279 543

6

3 801 328

146 200

3 947 528

0,1807

713 318

-1 566 224

7

3 640 210

146 200

3 786 410

0,1358

514 194

-1 052 030

8

3 452 841

146 200

3 599 041

0,1021

367 462

-684 568

9

3 326 915

146 200

3 383 115

0,0768

259 823

-424 745

10

2 989 949

146 200

3 136 149

0,0577

180 956

-243 789

IRR = r1+ (NPV+/ (ǀNPV+ǀ+ǀNPV- ǀ)) x (r2 –r1) =10 + (12 950 864/ (12950 864 +143 789)) x
(33-10) = 32,5750%
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Z výše uvedeného výpočtu vnitřního výnosového procenta a rozhodovacího pravidla pro tento
ukazatel, na základě kterého mohou být akceptovány projekty, které mají IRR vetší nebo
rovné předem stanovenému výnosovému procentu, lze usoudit, že projekt je efektivní, neboť
vnitřní výnosové procento získané výpočtem (IRR = 32,5755%) je větší než předem
stanovené výnosové procento (r = 10%).

10 PENŽNÍ TOKY PRO POSOUZENÍ FINAČNÍ STABILITY
PROJEKTU – DLOUHODBÝ A STŘEDNĚDOBÝ ÚVĚR
10.1 Splátkový kalendář dlouhodobého investičního úvěru s konstantním úmorem
Jedná se o dlouhodobý úvěr [2]







Výše úvěru: 12 748 492 Kč
Splatnost úvěru: 5 let
Úroková sazba: 10%
Režim splácení: roční splátky s konstantním úmorem (splátkou)
Zahájení čerpání úvěru: 1. 1. 2009 (rok 0)
Zahájení splácení úvěru: 1. 1. 2011 (rok 1)

Tab. 19 – Splátkový kalendář dvoudobého bankovního úvěru
Tab. 19 – The scheme of the instalments of the long –termed investment credit with the
constant amortization
Rok

Stav dluhu

Úmor

Úroky

1

12 748 492

2 549 698

1 274 849

2

10 198 794

2 549 698

1 019 879

3

7 649 096

2 549 698

764 910

4

5 099 398

2 549 698

509 940

5

2 549 700

2 549 700

254 970

6

0

0

0

7

0

0

0

8

0

0

0

9

0

0

0

10

0

0

0

Výpočet splátky (úmoru) v Kč:
U = D/n = 12 784 492/5 = 2 549 698 Kč
Výpočet úroku z úvěru
U = Dn x r = 12 748 492 x 0,1 = 1 274 849 Kč
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10.2 Splátkový kalendář střednědobého investičního úvěru s konstantním úmorem
Jedná se o dlouhodobý úvěr [2]


Výše úvěru: 2 000 000 Kč



Splatnost úvěru: 3 let



Úroková sazba: 10%



Režim splácení: roční splátky s konstantním úmorem (splátkou)



Zahájení čerpání úvěru: 1. 1. 2009 (rok 0)



Zahájení splácení úvěru: 1. 1. 2011 (rok 2)

Tab. 19 – Splátkový kalendář dvoudobého bankovního úvěru
Tab. 19 – The schema of the instalments of the long –termed investment credit with the
constant amortization
Stav dluhu

Úmor

Úroky

1

0

0

0

2

2 000 000

666 667

200 000

3

1 333 333

666 667

133 333

4

666 666

666 666

66 666

5

0

0

0

6

0

0

0

7

0

0

0

8

0

0

0

9

0

0

0

10

0

0

0

Rok

Výpočet splátky (úmoru) v Kč:
U = D/n = 2000 000/3 = 666 667 Kč
Výpočet úroku z úvěru
U = Dn x r = 2 000 000 x 0,1 = 200 000 Kč
10.3 Peněžní toky pro posouzení finanční stability projektu - dlouhodobý a střednědobý
bankovní úvěr
Tabulka 20. poskytuje přehled o peněžních tocích projektu, jehož zdrojem financování byl
dlouhodobý a střednědobý bankovní úvěr.
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Tab. 20 – Peněžní toky pro posouzení finanční stability projektu 1-5 rok
Tab. 20 – The scheme of the installments of the middle – termed banking credit 1-5 year
Položka/ Rok

0

1

2

3

4

5

Zdroje
financování:
střednědobý úvěr

1 055 757

944 243

Výnosy

34 545 000

35 926 800

37 363 872

38 857 427

40 412 764

12 748 492

35 600 757

36 871 043

37 363 872

38 857 427

40 412 764

0

1

2

3

4

5

Přírůstek zásob

1 691 146

76 102

79 526

83 104

86 845

Náklady bez
odpisů a úroků

29 200 964

30 565 804

32 096 831

33 708 227

35 498 916

Úroky

1 274 849

1 219 879

898 243

576 606

254 970

Splátky úvěru

2 549 698

3 216 365

3 216 365

3 216 365

2 549 698

Daň z příjmů

884 100

659 016

641 165

618 965

574 058

35 600 757

35 737 166

36 932 130

38 203 267

38 964 487

1 133 877

431 742

654 160

1 448 277

1 133 877

1 565 619

2 219 779

1 565 619

2 219 779

3 668 056

Příjmy
Zdroje
financování:
dlouhodobý úvěr

Příjmy
Položka/ Rok

12 748 492

Výdaje
Přírůstek
investičního
majetku

Výdaje celkem
Čistý peněžní tok

-12 748 492

-12 748 492

Peníze na počátku
roku
Peníze na konci
roku

1 133 877

Vyhodnocení:
S pomocí střednědobého úvěru je podnik schopen pokrýt všechny své výdaje v roce 1; příjmy
ve všech letech života projektu převyšují výdaje, takže je čistý peněžní tok v jednotlivých
letech kladný. Ukazuje se tedy, že projekt vytváří dostatečně prostředky na úhradu úroků a
splátek úvěru. Daný projekt lze tedy považovat za dostatečně finančně stabilní a posuzovanou
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variantu financování za přijatelnou. Současně je však z peněžních toků zřejmé, že je nutný
roční odklad splátek střednědobého úvěru, neboť splacení od prvního roku provozu není
možné.
Tab. 21 – Peněžní toky pro posouzení finanční stability projektu 6-10 rok
Tab. 21 – The scheme of the installments of the middle – termed banking credit 6 - 10 year
Položka/ Rok

6

7

8

9

10

Výnosy

42 029 275

43 710 446

45 458 864

47 277 219

49 168 308

Příjmy

42 029 275

43 710 446

45 458 864

47 277 219

49 168 308

6

7

8

9

10

Přírůstek zásob

90 753

94 836

99 104

103 564

108 224

Náklady bez
odpisů a úroků

37 190 077

39 070 160

41 049 897

43 134 828

45 330 813

891 670

853 876

809 926

759 276

701 346

38 172 500

40 018 872

41 958 927

43 997 668

46 140 383

Čistý peněžní tok

3 856 775

3 691 574

3 499 397

3 279 551

3 027 925

Peníze na počátku
roku

3 668 065

7 524 831

11 216 405

14 716 342

17 995 893

Peníze na konci
roku

7 524 831

11 216 405

14 716 342

17 995 893

21 023 818

Příjmy
Zdroje
financování:
dlouhodobý úvěr
Zdroje
financování:
střednědobý úvěr

Položka/ Rok
Výdaje
Přírůstek
investičního
majetku

Úroky
Splátky úvěru
Daň z příjmů
Výdaje celkem
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11 ZÁVĚR
Sledovaný stavební závod X1 s právní uspořádáním s.r.o. přistoupil aktivně k řešení finanční
krize tím, že se zaměřil na předmět své činnosti (výrobu ocelových konstrukcí), v němž na
regionu vyniká. Protože byl závod finančně zdravý a jeho management se staral o budoucí
pracovní náplň závodu (tj. o zakázky), využil jako obranu proti finanční krizi investici do
rozvoje závodu. V příspěvku byla zhodnocena ekonomická efektivnost realizované investice,
kterou představovala realizace výstavby haly pro výrobu ocelových konstrukcí a oprava
výrobních prostor zámečnického a klempířského provozu.
V teoretické části příspěvku byly objasněny základní pojmy související s řešenou
problematikou, kterými jsou investiční náklady, provozní náklady, výnosy, odpisy, lineární
(rovnoměrné) odepisování, čistá současná hodnota,vnitřní výnosové procento, střednědobý a
dlouhodobý bankovní úvěr, splátky s konstantním úmorem, peněžní toky pro posouzení
finanční stability projektu. V první kapitole praktické části byly popsány základní údaje o
stavebním závodu, který výstavbu haly pro výrobu ocelových konstrukcí a opravu výrobních
prostor zámečnického a klempířského provozu realizoval. V další kapitolách praktické části je
realizovaná investice detailně rozpracována a zhodnocena na základě propočtu ukazatelů
ekonomické efektivnosti (čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta).
Na základě poznatků z teoretické části a výstupu z praktické části je možné konstatovat, že
projekt je efektivní (při předem stanovené míře výnosnosti 10% vyšla čistá současná hodnota
kladně a vnitřní výnosové procento získané výpočtem bylo větší než předem stanovené
výnosové procento). Z peněžních toků pro posouzení finanční stability projektu je zřejmé, že
příjmy ve všech letech života projektu převyšují výdaje, takže je čistý peněžní tok
v jednotlivých letech kladný. Ukazuje se tedy, že projekt vytváří dostatečné prostředky na
úhradu úroků a splátek úvěrů. Daný projekt lze tedy považovat za dostatečně finančně stabilní
a posuzovanou variantu financování za přijatelnou. Současně je však z peněžních toků zřejmé,
že nutný roční odklad splátek střednědobého úvěru, neboť splácení od prvního roku provozu
není možné.
Tento příspěvek vznikl na základě požadavku stavebních závodů jako reálná prezentace
aplikovaného výzkumu.
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K OCEŇOVÁNÍ PRÁVA STAVBY
THE VALUATION OF THE BUILDING RIGHTS
Albert Bradáč1)
ABSTRAKT:
Jednou z novinek nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) je opětné
zavedení práva stavby do českého občanského práva (§ 1240 až § 1256). Vlastník pozemku
může pozemek dočasně přenechat jiné osobě, které tam stavět umožní. Stavba je pak součástí
práva stavby.
Právo stavby je svým způsobem obdobné právu věcného břemene resp. dřívější situaci, kdy se
pro daný případ uzavřela nájemní smlouva; bude tedy i způsob určení hodnoty (ceny)
obdobný. Po znalci bude zpravidla požadováno určení ceny obvyklé, která podle § 492 NOZ
je vyjádřením hodnoty věci. Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. spolu s prováděcí
oceňovací vyhláškou č. 441/1913 Sb. problematiku ocenění práva stavby řeší, místy však
problematicky a nevztahují se na všechny případy ocenění. Neřeší pak vůbec ocenění
pozemku, zatíženého právem stavby. Této problematice se věnuje předkládaný příspěvek.
Hlavním výsledkem studie je doporučení, že při výnosovém ocenění je třeba setinnou míru
kapitalizace volit rovnou poměru aktuálně dosažitelného nájemného k aktuální ceně pozemku.
ABSTRACT:
One of the novelties of the new Civil Code no. 89/2012 Coll. (hereinafter NOZ) is the reintroduction of the right to build in the Czech civil law (§ 1240 and § 1256). A landowner
may land temporarily leave the other person out there that building permits. The building is
then part of the building right.
Right to build it in a way similar to that easement, respectively, former situation where for a
given case entered into a lease agreement; hence the method of determining the value (price)
is like. After the experts will generally require the determination of the normal price, which
according to § 492 NOZ is an expression of the value of things. Property Valuation Act no.
151/1997 Coll. together with a detailed valuation Decree no. 441/1913 Coll. the issue of the
valuation of construction law fixes, but also problematic and not applicable in all cases
awards. Does not address at all, then the valuation of land, buildings burdened law. This
issue is discussed in the present contribution. The main result of the study's recommendation
that the yield valuation must be centesimal vote capitalization rate equal to the ratio of the
currently achievable rents to the current price of the land.
KLÍČOVÁ SLOVA:
občanský zákoník, právo stavby, nájemné, výnosové ocenění, vzorce pro výnosové ocenění,
míra kapitalizace, odúročení (diskontování), úročitel, znalec, odhadce, ocenění majetku,
pozemek, stavba
KEYWORDS:
Civil Code, the right to build, rent, the yield valuation, formulas for yield valuation,
capitalization rate, discounting, interest factor, expert, appraiser, property valuation, land,
construction

Bradáč Albert, prof. Ing. DrSc., Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, Purkyňova
464/118, 612 00 Brno. Mobil 603 97 97 25, e-mail albert.bradac@usi.vitbr.cz
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1. ÚVOD
Právo stavby jako věcné právo zatěžuje cizí pozemek tím způsobem, že osoba, jíž toto právo
přísluší (stavebník), je oprávněna mít na tomto pozemku (popřípadě pod pozemkem) stavbu.
Zahrnuje možnost vybudovat stavbu novou, ale může se jednat i o oprávnění převzít již
existující stavbu, například za účelem její opravy či modernizace.
V daném případě zřejmě nebude možno provést cenové porovnání s jinými sjednanými právy
stavby, poněvadž nebude dostupný dostatečně velký srovnávací soubor; bude tedy třeba ve
smyslu Mezinárodních oceňovacích standardů použít náhradní metodiku, v daném případě
zřejmě ocenění výnosovým způsobem.
Při úvaze je třeba vždy rozlišovat:
 vlastnictví (a tedy i cenu) pozemku, zatíženého právem stavby (vlastník pozemku
nemůže s pozemkem po dobu trvání práva stavby disponovat, například pronajímat jej), a
 vlastnictví (a tedy i cenu) práva stavby; vlastník tohoto práva je současně vlastníkem
stavby (§ 1242 NOZ: Právo stavby je věc nemovitá. Stavba vyhovující právu stavby je
jeho součástí, ale také podléhá ustanovením o nemovitých věcech).
Pro řádné určení hodnoty resp. ceny pozemku zatíženého právem stavby a hodnoty resp. ceny
práva stavby bude třeba předem znát následující vstupní veličiny:
1. na kolik let bude smlouva o právu stavby zřízena,
2. jak velký pozemek bude tímto právem zatížen,
3. jaká stavba je resp. bude na základě práva stavby postavena,
4. za jak dlouhou dobu má být stavba postavena,
5. jak je resp. bude sjednána úhrada za zřízení práva stavby:
A) jednorázově při zřízení práva stavby a potom už nic, ani například příspěvek na daň z
nemovitostí, nebo
B) bezplatně s tím, že oprávněný bude každoročně hradit stavební plat (obdoba
nájemného), nebo
C) kombinací uvedených způsobů, v tom případě jakou kombinací, a
6. jak to bude se zánikem práva a ev. odkupem stavby.

2. VSTUPNÍ VELIČINY VÝPOČTU
2.1

Doba trvání práva stavby

Dobu trvání práva stavby označme písmenem n (roků). Nový občanský zákoník k době
trvání práva stavby stanoví v § 1244, že právo stavby lze zřídit jen jako dočasné; nesmí být
zřízeno na více než 99 let. Poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno, musí být
patrný z veřejného seznamu (zde katastru nemovitostí). Nabyl-li stavebník právo stavby
vydržením, nabývá je na dobu 40 let. Může ovšem nastat případ, kdy ještě právo není zřízeno;
v takovém případě je třeba, aby znalci tento údaj jako podklad pro ocenění zadal objednatel.
2.2

Velikost pozemku zatíženého právem stavby

Výměra zatíženého pozemku je další veličinou, jejíž hodnotu potřebujeme pro výpočet
hodnoty práva stavby; označme ji v souladu s normou S (m2). Nemusí se přitom jednat jen o
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plochu zastavěnou stavbou; podle § 1240 NOZ pozemek může být zatížen věcným právem
jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Nezáleží na
tom, zda se jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou. Právo stavby může být zřízeno
tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého sice není pro stavbu zapotřebí, ale slouží k jejímu
lepšímu užívání. Podle § 1251 NOZ smlouva může stavebníku uložit, aby stavbu provedl do
určité doby.
2.3

Zánik práva stavby a odkup stavby

Podle § 1255 NOZ není-li nic jiného ujednáno, dá vlastník stavebního pozemku stavebníkovi
při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, za stavbu náhradu. Náhrada
činí polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby, ledaže si strany ujednají jinak. Pro
oceňovací analýzu z toho vyplývá předpoklad, že stavebník utrpí v budoucnu ztrátu ve výši,
rovné nezaplacené ceně, kterou bude mít stavba v době zániku práva stavby.
2.4

Úhrada za zřízení práva stavby

Jak výše uvedeno, úplatu za zřízení práva stavby je možno řešit různými způsoby, například:
 jednorázově při zřízení práva stavby a potom už žádné další platby, ani například
příspěvek na daň z nemovitostí, nebo
 bezplatně s tím, že oprávněný bude každoročně hradit stavební plat (obdoba
nájemného), nebo
 kombinací uvedených způsobů; v tom případě je třeba vědět, jakou kombinací.

Pro uvedené varianty by například bylo možno zpracovat alternativní výpočty jako podklad
pro rozhodování stran.
Nový občanský zákoník k otázce úplaty uvádí v § 1247, že pokud bylo právo stavby zřízeno
za úplatu a ujednala-li se úplata v opětujících se dávkách jako stavební plat, zatěžuje právo
stavby jako reálné břemeno. Nepřihlíží se k ujednání, podle kterého změny výše stavebního
platu závisí na nejisté budoucí události; to neplatí, ujedná-li se závislost výše stavebního platu
na míře zhodnocování a znehodnocování peněz.

3. NĚKOLIK POZNÁMEK K VÝNOSOVÉMU OCEŇOVÁNÍ
3.1

Základní veličiny

K ocenění práva stavby je převážně používána metoda výnosová, Pro získání přehledu
považuje autor za vhodné nejprve stručně připomenout základní pojmy výnosového
oceňování*). Nejpoužívanějšími veličinami zde jsou:
u

… úroková míra [%], též úroková sazba, míra kapitalizace - udává, kolik činí úroky z
jistiny po určitém období. Musí být stanoveno období, za které se za pomoci této
úrokové míry počítá úrok. Obvykle se počítá za rok (p.a. = per annum, za rok)

i

… úroková sazba setinná (bezrozměrná) p.a. (ročně); i = u / 100.

q

… úročitel (bezrozměrný); q = 1 + i = 1 + (u / 100)

U

… úrok [Kč]; částka, která naběhne k jistině J za dobu t při úrokové míře u.

*)

Blíže viz např. [1], kap. 6
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K0 … počáteční hodnota (počáteční kapitál) [Kč]; též J [Kč] jistina; též PV (Present Value,
současná hodnota)
Kt … kapitál [Kč] - množství peněz v čase t
Kn … kapitál [Kč] - množství peněz po n obdobích; též an, též FV (Future Value, budoucí
hodnota)
z

… čistý výnos (zisk) - rozdíl výnosů a nákladů; zt ... zisk v roce t

CV … Cena (hodnota) stanovená výnosovým způsobem [Kč]; též CV
Složené úrokování, někdy též „složité úrokování“: úroky se připočítávají k původní jistině,
v dalších obdobích se z nich počítají úroky (tedy počítají se „úroky z úroků“). Užíváno
prakticky ve všech výpočtech výnosového oceňování.
Úrokování polhůtné (dekurzivní): stav, kdy se úroky platí (připisují) na konci úrokového
období; běžně užíváno, také ve výpočtech výnosového oceňování, kde se zpravidla uvažuje o
platbách na konci daného roku..
3.2

Základní vztahy pro výnosové oceňování

3.2.1 Diskontování budoucího výnosu na současnou hodnotu
Přírůstek – změna kapitálu na počátku K0 za t roků při složeném úrokování úrokovou sazbou
u (%/r) resp. i (= u/100) – budoucí hodnota současného kapitálu:

Kt  K0  1  i   K0  qt
t

Příklad 1 – složené úrokování:
Úroková míra u = 5 %, pak setinná úroková míra i = 5 %/100 = 0,05.
Úročitel q = 1 + i = 1 + 0,05 = 1,05.
Pak částka např. 100 Kč se za 20 let zhodnotí na

Kt  K0  qt  100 Kč  1,0520  100 Kč  2,6533  265,33 Kč
Konec příkladu 1.
Obráceně úpravou uvedené rovnice současná hodnota budoucího kapitálu:

K0 

K0
qt

resp.

PV 

FV
qt

Obdobně diskontování (odúročení) budoucího výnosu z roku t (zisku zt) na současnou
hodnotu:

K0 

zt
qt

/Vzorec 1/

3.2.2 Obecný vztah pro výpočet výnosové hodnoty
Příjmy zt v jednotlivých letech t proměnlivé, omezená doba příjmů n, odvozujeme
součet příjmů v jednotlivých letech, jednotlivě diskontovaných na současnou hodnotu:
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CV 

z1 z2
zn


...

q1 q 2
qn

/Vzorec 2/

resp. po úpravě

 n zt
CV    t
 t 1 q





/Vzorec 3/

3.2.3 Obecný vztah s prodejem na konci
Pokud bude mít věc (nemovitost) na konci uvažovaného období ještě nějakou zbytkovou hodnotu
R, pak je ve výpočtech zpravidla uvažováno, že bude v posledním, n-tém roce za tuto hodnotu
prodána. Je pak třeba tento další budoucí výnos připočíst, ovšem opět s diskontováním (odúročením)
na současnou hodnotu (například: je-li předpoklad, že zbytek prodáme v n-tém roce, pak její
předpokládanou budoucí cenu je třeba diskontovat o –n– roků); výsledný vztah potom bude součtem
diskontovaných příjmů v jednotlivých letech s připočtením diskontované prodejní ceny na konci
období:

CV 

z
z1 z2
R
 2  ...  nn  n
1
q q
q
q

/Vzorec 4/

resp. po úpravě

 n z
CV    tt
 t 1 q

 R
  n
 q

/Vzorec 5/

3.2.4 Výnosy konstantní, omezená doba výnosů
Pokud se předpokládá zisk v jednotlivých letech konstantní ve výši z, omezená doba výnosů n
a na konci nulová hodnota, pak se vzorec /2/ upraví na vztah (součet geometrické řady o n členech)

CV 

1
z
z
z
z
z
1
1
1
1 










z








t
n 1
n 
 q1 q 2
q1 q 2
qt
q n 1 q n
q
q
q



Geometrická řada v závorce má součet, jehož dosazením získáme vztah

qn 1
CV  z  n
q .i

/Vzorec 6/

3.2.5 Konstantní výnosy po určitou dobu, s prodejem na konci
Zde je výnosové hodnota vyjádřena vzorcem /6/ s připočtením diskontované zbytkové
hodnoty:

qn 1 R
CV  z  n  n
q .i q

/Vzorec 7/

3.2.6 Výnosy konstantní po dlouhou dobu (věčná renta)
Budou-li konstantní výnosy pobírány po natolik dlouhou dobu, že ji můžeme
považovat v limitě za blížící se nekonečnu (počet let roste nade všechny meze), půjde o
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součet konvergentní geometrické řady (viz např. Rektorys, Přehled užité matematiky,
SNTL 1973, str. 321; symboly přizpůsobeny zde použitým), jenž po úpravách vyústí
v jednoduchý vztah

CV 

z
100 %
u

/Vzorec 8/

resp. pro setinnou úrokovou míru

CV 

z
i

/Vzorec 9/

Jedná se o nejčastěji používaný výraz pro výpočet výnosové hodnoty, který ovšem platí pouze za
předpokladu dostatečně dlouhé doby, po kterou budou konstantní výnosy pobírány. Právě vzhledem k
tomuto požadavku se vztah nazývá „věčná renta“. V obr. 1 je znázorněn průběh součtu
diskontovaných konstantních příjmů v závislosti na počtu let; limitní hodnotou je zde právě věčná
renta. Na obr. 2 je pak názorně vidět zásadní vliv zvolené míry kapitalizace na výnosovou hodnotu;
příklad je pro míru kapitalizace 5 % p.a. a roční čisté výnosy 1000 Kč.

Limita v obr. 1 je rovna věčné rentě: CV 

z
 100 % 
u

Kč
r  100 %  20 000 Kč
%
5
r

1000

Velmi důležité pro další úvahy je uvědomit si, že vzhledem k míře kapitalizace se
jedná o nepřímou úměru; při konstantních výnosech čím nižší je míra kapitalizace, tím
vyšší je výnosová hodnota. Je to logické: pokud kapitál málo vynáší, musí být vyšší, aby
bylo dosaženo stejných výnosů.
3.2.7 Výnosy po určitou dobu proměnlivé, následně konstantní
Pro případ, kdy prvních n-roků jsou výnosy proměnlivé, následně pak je předpoklad
čistých výnosů konstantních po dlouhou dobu (například několik let rekonstrukce, potom
běžné užívání) lze odvodit vztah, jehož první částí je výpočet pro proměnlivé výnosy. Druhou
část tvoří cena všech zbývajících roků (n+1 a další), po které se předpokládá konstantní čistý
výnos z. Tato část se vypočte vztahem pro věčnou rentu; výsledkem je potom vzorec pro tzv.
odloženou věčnou rentu)

 n zt   z 1 
 n zt 
z
CV    t     n     t  
n
 t 1 q   i q 
 t 1 q  i  q
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Obr. 1 – Výnosová hodnota jako součet diskontovaných budoucích výnosů v závislosti
na počtu let, po která jsou budoucí výnosy předpokládány.
Příklad pro míru kapitalizace 5 % p.a. a roční čisté výnosy 1000 Kč
Fig. 1 - Yield value as the sum of the discounted future revenues, depending on the number
of years after which they are expected future returns.
For example capitalization rate of 5% per annum and annual net income of CZK 1000

Obr. 2 – Výnosová hodnota jako součet diskontovaných budoucích výnosů v závislosti na počtu
let, po která jsou budoucí výnosy předpokládány, při různé míře kapitalizace.
Limitou (asymptotou) křivek je hodnota věčné renty při dané míře kapitalizace
Fig. 2 - The yield value as the sum of the discounted future revenues, depending on the
number of years after which the future income expected at different level of capitalization.
Limit (asymptote) curve is the value of perpetual annuity at the rate of capitalization
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4. K CENĚ POZEMKU ZATÍŽENÉHO PRÁVEM STAVBY
Podstata ocenění zatíženého pozemku

4.1

Hodnotu pozemku, zatíženého právem stavby, lze považovat za obdobu situace při
nájemním vztahu. Hodnotu takového pozemku lze nejlépe stanovit výnosovým způsobem,
tzn. jako součet předpokládaných budoucích čistých výnosů, diskontovaných na
současnou hodnotu.
Výnosy přitom mohou být:



sjednané nebo fiktivní nájemné v jednotlivých letech (někdy i záporné) resp.
jednorázové výnosy nebo náklady.

Mohou přitom nastat různé varianty, například:
A) právo stavby bylo uhrazeno jednorázově,
B) bezplatné zřízení práva stavby, následně stavební plat,
C) kombinace: část při zřízení práva stavby, následně stavební plat

Ocenění při variantě A – ocenění pozemku, právo stavby uhrazeno jednorázově na
počátku

4.2

Nejprve se zabývejme jednodušší otázkou: jakou hodnotu má pro vlastníka ev.
kupujícího pozemek, zatížený právem stavby v případě, že právo stavby bylo uhrazeno
jednorázově v době jeho sjednání. Po dobu trvání práva stavby vlastník pozemku nebude mít
z pozemku žádné užitky (výnosy), ty začnou až v okamžiku skončení práva stavby. Metody
výpočtu se nabízejí následující:
a) Čistě výnosové ocenění (všechny předpokládané budoucí výnosy, kladné i záporné, opět
diskontované).
b) Metoda zbytku (reziduální): od ceny pozemku nezatíženého odečíst všechny užitky
(nájemné), které by nezatížený pozemek po zbývající dobu trvání práva stavby mohl přinášet,
samozřejmě diskontované na současnou hodnotu.

4.2.1 Varianta Aa) – cena pozemku, právo stavby uhrazeno jednorázově, metoda výnosová
Při čistě výnosovém ocenění je třeba pro všechna budoucí léta
1.
2.
3.
4.
5.

zjistit roční hrubé výnosy a
k nim náklady,
z nich pak roční čisté výnosy,
tyto diskontovat na současnou hodnotu
a sečíst.

Použije se přitom vhodný vztah z výše uvedeného.
Příklad 2: výnosové ocenění pozemku zatíženého právem stavby při jednorázové úhradě
na začátku.
Předpoklady:



Do konce práva stavby zbývá n = 50 let.
Vlastník pozemku hradí každoročně daň z nemovitostí z výměry nezatížené právem stavby,
jinak nevyužitelné, ve výši 1 000 Kč (zřejmě řídký případ, zde uvedeno pro úplnost).
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V době ukončení práva stavby bude stavba oprávněným (stavebníkem) odstraněna na jeho
náklady.

Z tohoto vychází následující výnosy a náklady pro dvě fáze, jež je pak třeba sečíst:


první fáze: 50 let ztráta (daň z nemovitostí); výpočet jako záporné konstantní výnosy (z1 = 2 000 Kč/rok) po určitou dobu,



druhá fáze: po ukončení práva stavby hypoteticky možnost pronájmu celého pozemku nebo
opětného zřízení práva stavby; výpočet věčnou rentou. Vzhledem k tomu, že se bude jednat
o příjmy po roce n, výsledkem je pak hodnota k roku n. Tuto hodnotu je tedy třeba ještě
diskontovat na současnou hodnotu. Předpokládané roční nájemné celého pozemku z2 =
30 000 Kč/rok.

Výpočet pro předpokládané roční nájemné celého pozemku z2 = 30 000 Kč/rok, vztah /10/ pro
odloženou věčnou rentu, pro stejnou míru kapitalizace v obou fázích, s úpravou:

qn  1
z2
z1  q n  1  z2
CPZ  z1  n 

q  i i  qn
qn  i

/Vzorec 11/

Dosazením a výpočtem
CPZ 

1 000  1,0550  1  30 000  1 000  11,4674  1  30 000 = 34 066 Kč

1,0550  0,05
11,4674  0,05

Obdobně vypočtené hodnoty pozemku jsou zobrazeny na obr. 3.

Obr. 3 – Příklad závislosti hodnoty pozemku na zbývající době trvání práva stavby.
Platba při zřízení práva, vypočteno výnosovým způsobem
Fig. 3 - Example of land value, depending on the remaining duration of the building right.
Payment on the establishment of rights, calculated yield method
Konec příkladu 2.
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4.2.2 Varianta Ab) – cena pozemku, právo stavby uhrazeno jednorázově, metoda
reziduální
Při metodě zbytku (reziduální) se od ceny pozemku nezatíženého odečtou všechny
čisté výnosy (nájemné), které by nezatížený pozemek po zbývající dobu trvání práva stavby
mohl přinášet, samozřejmě diskontované na současnou hodnotu. Matematicky vyjádřeno:
n

Vt
t
t 1 q

CPZ  CPN  
/Vzorec 12/

kde
CPZ ........ cena (hodnota) pozemku zatíženého právem stavby (Kč) při jednorázové úhradě
práva stavby od stavebníka vlastníkovi pozemku v době zřízení práva;
CPN ........ cena (hodnota) pozemku nezatíženého právem stavby (Kč);
Vt

........ předpokládaná výše čistých ročních výnosů (nájemného) z nezatíženého pozemku
v roce t, kdyby vlastník pozemku odpovídající výměru pozemku pronajal (Kč);

i ............... míra kapitalizace (úroková míra) roční setinná. Vypočte se jako míra kapitalizace
roční v procentech dělená 100 %;
q .............. úročitel, vypočtený dle vztahu q = 1 + i;
n .............. počet zbývajících let, na která je právo stavby zřízeno (tedy doba, po kterou ještě
vlastník pozemku bude omezen v jeho užívání).
V případě konstantních ročních výnosů N pak

qn  1
CPZ  CPN  V  n
q i

/Vzorec 12/

Příklad 3 – Výpočet hodnoty pozemku zatíženého právem stavby, úhrada provedena
v době sjednání práva, ocenění metodou reziduální.
Vstupní hodnoty:
CPN ........ cena (hodnota) pozemku nezatíženého právem stavby (1 000 000,- Kč);
V ............. předpokládaná konstantní výše čistých ročních výnosů (nájemného)
z nezatíženého pozemku, kdyby vlastník pozemku odpovídající výměru pozemku
pronajal (50 000,- Kč);
i ............... míra kapitalizace (úroková míra) roční setinná (-). Vypočte se jako míra
kapitalizace v procentech dělená 100 %; zde pro u = 5 % přepočtem í = 0,050;
q .............. úročitel, vypočtený dle vztahu q = 1 + i ; zde q = 1 + 0,050 = 1,05
n .............. počet zbývajících let, na která je právo stavby zřízeno (tedy doba, po kterou ještě
vlastník pozemku bude omezen v jeho užívání); zde 40 let.
Dosazením do vzorce č. 12 hodnota zatíženého pozemku 40 let před ukončením doby
trvání práva stavby:
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qn  1
1,0540  1
CPZ  CPN  V  n  1 000 000  50 000 
 1 000 000  857 954  142 046 Kč
q i
1,0540  0,05
Celkový průběh hodnoty zatíženého pozemku pro různé zbývající doby trvání práva
stavby je uveden v tabulce č. 1 resp. na grafu v obr. č. 5. Hodnota přitom nezávisí na tom, na
jakou dobu bylo původně právo stavby sjednáno, ale jen na zbývající době trvání.
Tab. 1 – Příklad 3: Hodnota pozemku zatíženého právem stavby
v závislosti na zbývající době trvání práva stavby
Tab. 1 - Example 3: The law of the land burdened construction
depending on the remaining duration of the right to build
Zbývající doba trvání
práva stavby (roků)

Hodnota zatíženého pozemku
Kč

% z ceny nezatíženého
pozemku

99

7 985

0,8

90

12 387

1,2

80

20 177

2,0

70

32 866

3,3

60

53 536

5,4

50

87 204

8,7

40

142 046

14,2

30

231 377

23,1

20

376 889

37,7

10

613 913

61,4

1

952 381

95,2

Možným problémem je ještě vypořádání ceny stavby ke dni zániku práva stavby. Podle
NOZ může vlastník pozemku odkoupit stavbu za polovinu její ceny (pokud není jiná dohoda).
Má tedy vlastně výhodu slevy ve výši neuhrazené ceny stavby; pokud bychom hypoteticky
uvedenou výhodu zohlednili, pak by se vzorec /12/ rozšířil o tuto neuhrazenou část diskontovanou slevu R na

qn  1 R
CPZ  CPN  V  n  n
q i q

/Vzorec 13/

Zda toto uplatnit je otázkou diskuse. Tato úvaha platí i pro další varianty.
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4.3

K použité míře kapitalizace (úrokové míře)

Míru výnosnosti pozemku o známé ceně a známé výši dosažitelného nájemného lze
vypočíst podle vztahu

i

N
CPN

u

resp. v procentech

N
100 %
CPN

/Vzorec 14/

kde
N ............. výše obvykle dosažitelných ročních výnosů z nájemného pozemku nezatíženého
právem stavby (Kč),
CPN ......... cena pozemku nezatíženého právem stavby (Kč).
Na tomto místě je třeba upozornit na problém, pokud by byla zvolená míra kapitalizace pro
diskontování předpokládaných budoucích výnosů odlišná od procenta odvozeného ze
stávajícího nájemného a ceny pozemku. Výše v příkladu č. 1 tvoří nájemné 5 % z ceny
pozemku, pro diskontování je použita míra kapitalizace ve stejné hodnotě. Pokud bychom
použili míru kapitalizace vyšší resp. nižší, pak při stejné výši nájemného by vycházely
hodnoty uvedené v tabulce č. 2.

Obr. 5 – Příklad 3: Hodnota pozemku zatíženého právem stavby v závislosti
na zbývající době trvání práva stavby. Ocenění metodou reziduální. Roční nájemné činí 5 %
z ceny pozemku, pro diskontování budoucích výnosů byla použita míra kapitalizace 5 % p.a.
Fig. 5 - Example 3: The law of the land loaded structures depending on the remaining
duration of the building right. Residual valuation method. The annual rent amounts to 5%
of the land price, for discounting future revenues was used capitalization rate of 5% pa
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Tab. 2 – Problematický výpočet hodnoty pozemku zatíženého právem stavby
v případě, že roční nájemné činí 5 % z ceny pozemku a pro diskontování budoucích výnosů
byla použita míra kapitalizace 3 % p.a.
Tab. 2 - Problematic calculation of the value of the land burdened law works where
the annual rent is 5% of the price of land and for discounting future revenues was used
capitalization rate of 3% pa
Zbývající doba
trvání práva
stavby (roků)

Hodnota
nezatíženého
pozemku (Kč)

99

1 000 000

90

Diskontované
budoucí výnosy
(Kč)

Hodnota
zatíženého
pozemku (Kč)

% z ceny
nezatíženého
pozemku

1 577 344

-577 344

-57,7

1 000 000

1 550 120

-550 120

-55,0

80

1 000 000

1 510 038

-510 038

-51,0

70

1 000 000

1 456 171

-456 171

-45,6

60

1 000 000

1 383 778

-383 778

-38,4

50

1 000 000

1 286 488

-286 488

-28,6

40

1 000 000

1 155 739

-155 739

-15,6

30

1 000 000

980 022

19 978

2,0

20

1 000 000

743 874

256 126

25,6

10

1 000 000

426 510

573 490

57,3

1

1 000 000

48 544

951 456

95,1
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Obr. 6 – Problematický výpočet hodnoty pozemku zatíženého právem stavby v případě, že
roční nájemné činí 5 % z ceny pozemku a pro diskontování budoucích výnosů byla použita
míra kapitalizace 3 % p.a.
Fig. 6 - Problematic calculation of the value of the land burdened law works where the
annual rent is 5% of the price of land and for discounting future revenues was used
capitalization rate of 3% pa
Tab. 3 – Problematický výpočet hodnoty pozemku zatíženého právem stavby v případě, že
roční nájemné činí 5 % z ceny pozemku a pro diskontování budoucích výnosů byla použita
míra kapitalizace 7 % p.a.
Tab. 3 - Problematic calculation of the value of the land burdened law works where the
annual rent is 5% of the price of land and for discounting future revenues was used
capitalization rate of 7% pa
Zbývající doba
trvání práva
stavby (roků)

Hodnota
nezatíženého
pozemku (Kč)

Diskontované
budoucí výnosy
(Kč)

Hodnota
zatíženého
pozemku (Kč)

% z ceny
nezatíženého
pozemku

99

1 000 000

713 405

286 595

28,7

90

1 000 000

712 666

287 334

28,7

80

1 000 000

711 100

288 900

28,9

70

1 000 000

708 019

291 981

29,2

60

1 000 000

701 959

298 041

29,8
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Zbývající doba
trvání práva
stavby (roků)

Hodnota
nezatíženého
pozemku (Kč)

Diskontované
budoucí výnosy
(Kč)

Hodnota
zatíženého
pozemku (Kč)

% z ceny
nezatíženého
pozemku

50

1 000 000

690 037

309 963

31,0

40

1 000 000

666 585

333 415

33,3

30

1 000 000

620 452

379 548

38,0

20

1 000 000

529 701

470 299

47,0

10

1 000 000

351 179

648 821

64,9

1

1 000 000

46 729

953 271

95,3

Obr. 7 – Problematický výpočet hodnoty pozemku zatíženého právem stavby v případě, že
roční nájemné činí 5 % z ceny pozemku a pro diskontování budoucích výnosů byla použita
míra kapitalizace 7 % p.a.
Fig. 7 - Problematic calculation of the value of the land burdened law works where the
annual rent is 5% of the price of land and for discounting future revenues was used
capitalization rate of 7% pa
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Tab. 4 - Příklad hodnoty pozemku zatíženého právem stavby v případě, že roční nájemné
činí 10 % z ceny pozemku a pro diskontování budoucích výnosů byly použity míry
kapitalizace 8, 10 a 12 % p.a.
Tab. 4 - Example value of the land burdened law works where the annual rent amounts to
10% of the land and for discounting the future proceeds were used capitalization rates of 8,
10 and 12% pa
Zbývající doba trvání práva stavby
n (roků)

Cena pozemku oproti pozemku nezatíženému právem stavby
při použité míře kapitalizace (v procentech)
8%

10 %

12 %

99

-24,9

0,0

16,7

90

-24,9

0,0

16,7

80

-24,7

0,0

16,7

70

-24,4

0,1

16,7

60

-23,8

0,3

16,8

50

-22,3

0,9

17,0

40

-19,2

2,2

17,6

30

-12,6

5,7

19,4

20

1,8

14,9

25,3

10

32,9

38,6

43,5

1

90,7

90,9

91,1

Z tabulky 4 a grafů na obr. 8 lze zjistit, že


při míře kapitalizace nižší, než odpovídá podílu obvyklého nájemného vůči ceně pozemku,
vychází v prvních letech cena pozemku záporná; je to způsobeno tím, že pro výpočet jsou
uvažovány budoucí výnosy nižší, než by bylo možno dosáhnout;



naopak při míře kapitalizace vyšší, než odpovídá podílu obvyklého nájemného vůči ceně
pozemku, vychází v prvních letech cena pozemku vyšší; je to způsobeno tím, že pro výpočet jsou
uvažovány budoucí výnosy vyšší, než by bylo možno dosáhnout.

Z uvedeného lze usoudit, že pro objektivní výpočet by měla být použita setinná míra
kapitalizace, odvozená z poměru objektivně dosažitelného nájemného a ceny pozemku
podle vzorce /14/.
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Obr. 8 – Příklad hodnoty pozemku zatíženého právem stavby v případě, že roční nájemné
činí 10 % z ceny pozemku a pro diskontování budoucích výnosů byly použity míry
kapitalizace 8, 10 a 12 % p.a.
Fig. 8- Example value of the land burdened law works where the annual rent amounts to
10% of the land and for discounting the future proceeds were used capitalization rates of 8,
10 and 12% pa
4.4 Varianta B – cena pozemku, bezplatné zřízení práva stavby, následně stavební plat
V případě, že ve smlouvě je sjednáno pouze, že oprávněný bude každoročně hradit stavební
plat, jedná se o obdobu klasického nájemního vztahu. Po ukončení doby práva stavby pak
může následovat několik variant:


Varianta B1: stavba bude odstraněna, pozemek bude nadále možno pronajímat. Potom pro
výpočet ceny pozemku výnosovým způsobem platí vztah pro věčnou rentu odvozený ze
vzorce /8/

CPZ 

sp
100 %
u

/Vzorec 15/

kde značí
sp … sjednanou výši úhrady stavebního platu resp. po jeho ukončení výši nájemného,
uvažovaného ve stejné výši jako stavební plat (Kč/rok), sníženou o případné
roční náklady vlastníka pozemku (např. daň z nemovitostí, pokud by ji nehradil
oprávněný z práva stavby),
u … míru kapitalizace (%/rok).
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V případě, že sjednaný stavební plat by byl odlišný od následně dosažitelného
obvyklého nájemného (například nutností hradit potom daň z nemovitých věcí), je na
místě použít vztah pro dvě fáze - konstantní výnosy na začátku (od doby ocenění do
konce doby práva stavby), ve druhé fázi vztah pro věčnou rentu, diskontovanou na
současnou hodnotu:

 qn 1
N
CPZ  sp   n  
n
 q i  i q

/Vzorec 16/

kde značí
sp … sjednanou výši úhrady stavebního platu (Kč/rok),
n … počet zbývajících let trvání práva stavby,
N … obvyklou výši čistého nájemného z pozemku po uplynutí práva stavby (Kč/rok),
i

… míru kapitalizace setinnou (i = u / 100% p.a.),

q … úročitele (q = 1 + i).


Varianta B2: stavba nebude odstraněna, vlastník pozemku ji odkoupí za část zůstatkové
ceny, stavba se stane součástí pozemku, takže pak již se bude jendat o ocenění souboru
stavba + pozemek jako jedné věci. Pak by bylo na místě použít vzorec /16/ s tím, že za N se
dosadí čisté výnosy z budoucího nájemného celé nemovitosti (pozemku včetně stavby, zde
NN). Na to, aby mohl chtít výnosy ze stavby s pozemkem, musí ovšem vlastník pozemku po
ukončení doby práva stavby odkoupit stavbu za část její zůstatkové ceny (zde RX). Tuto
musíme diskontovat na současnou hodnotu a odečíst, takže vztah /16/ se změní na

 q n  1  NN R X
CPZ  sp   n  
 n
n
q
 q i  i q

/Vzorec 17/

kde dále značí
NN … obvyklou výši výnosů z nájemného z pozemku včetně stavby po uplynutí práva
stavby po odečtení nákladů na jejich dosažení (Kč/rok); poněvadž jsou zde
výnosy i ze stavby, reprezentují tyto vlastně výnosovou hodnotu stavby; tuto
stavbu ovšem musí odkoupit za cenu RX;
RX … vlastníkem pozemku uhrazenou část ceny stavby v okamžiku uplynutí doby
práva stavby (Kč).
Význam jednotlivých částí vzorce /17/:
1. Diskontovaný součet úhrad stavebního platu za zbývající dobu práva stavby.
2. Věčnou rentou spočtené výnosy ze stavby s pozemkem v době po ukončení práva
stavby, diskontované k době odhadu.
3. Cena, kterou musí vlastník pozemku uhradit na konci práva stavby, aby se stal i
vlastníkem stavby a mohl požadovat výnosy z obojího.

Varianta C - kombinace: cena pozemku, když část cena práva stavby uhrazena při
zřízení práva stavby, následně stavební plat
Výpočet pro tuto variantu bude kombinací předchozích způsobů, s přiměřenou úpravou
příslušných hodnot.
4.5
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5. HODNOTA PRÁVA STAVBY
5.1

Obecně k hodnotě práva stavby

Vlastníkem práva stavby (včetně ev. stavby, jež je jeho součástí) je stavebník, hledáme tedy
cenu, jakou má právo stavby pro stavebníka, kdyby je převáděl na jinou osobu, resp. jakou má
cenu pro jinou osobu, kdyby chtěla právo stavby odkoupit. Předpokládáme, že obě tyto ceny
jsou stejné.
5.2

Varianta A: Cena práva stavby při úhradě jednorázově při uzavření smlouvy

5.2.1 K přiměřené hodnotě úhrady za zřízení práva stavby
Jedná se o variantu, kdy došlo k úhradě celé ceny práva stavby jednorázově v době uzavření
smlouvy, s tím, že následně již stavebník po celou dobu trvání práva nebude hradit žádné
další položky.
Pak by v případě, že stavba ještě nebyla zřízena, měla cena práva stavby reprezentovat
ušetřené nájemné pozemku za zbývající dobu trvání práva stavby; tyto každoroční fiktivní
výnosy by pak měly být diskontovány (odúročeny) na současnou hodnotu. Při výpočtu
předpokládáme nájemné v jednotlivých letech konstantní, míru kapitalizace i nájemné bez
vlivu inflace:

qn  1
CPS  N  n
q i

/Vzorec 18/

kde:
CPS … cena (hodnota) práva stavby (Kč);
N

… předpokládaná výše budoucích ročních hypotetických nákladů za nájemné pozemku,
které v případě úhrady na počátku nebude již stavebník muset v průběhu doby
existence práva stavby hradit. V případě, že nebude obvyklá výše nájemného známa,
pak jako náhradní řešení nezbude než použít jako roční nájemné přiměřený podíl
(např. 5 %) z ceny pozemku.
V případě, že stavebník bude pozemek užívat i jinak než pro stavbu, pak je třeba
zohlednit i tuto skutečnost; k tomu viz § 1250 NOZ: Co do stavby vyhovující právu
stavby má stavebník stejná práva jako vlastník; pokud se jedná o jiné užívání
pozemku zatíženého právem stavby, má stejná práva jako poživatel, ledaže je
ujednáno něco jiného.

i

… míra kapitalizace (úroková míra) roční setinná (-);

q

… úročitel, vypočtený dle vztahu q = 1 + i;

n

… počet zbývajících let, na která je právo stavby zřízeno (tedy doba, po kterou
stavebník nebude muset hradit nájemné vlastníkovi pozemku).

Příklad výpočtu je uveden v tabulce č. 5. Z grafu na obr. 9 vyplývá, že cena práva stavby roste
s dobou, na kterou je právo stavby zřízeno (resp. klesá se zkracující se dobou do konce práva
stavby). Je to logické: pokud je právo stavby zřízeno na krátkou dobu, pak po jejím uplynutí
může zase vlastník pozemku s pozemkem disponovat. Rovněž je zřejmé, že pro daný případ
hodnota práva stavby s nezřízenou stavbou je při době trvání práva stavby 99 let prakticky
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rovna ceně pozemku - vlastník pozemku je na velmi dlouhou dobu zbaven možnosti jakkoliv
pozemek užívat nebo pronajmout, takže je to prakticky rovno stavu, jakoby jej prodal.
Tab. 5 - Algoritmus výpočtu přiměřené výše jednorázové úplaty za zřízení práva stavby
Tab. 5 - The algorithm for calculating a reasonable amount of disposable consideration for
the establishment of a building right
Č.

Veličina

Ozn.

Jednotka

Hodnota

Vztah

Poznámka

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Pozemek p.č.

2

Výměra zatíženého pozemku

3

Jednotková cena pozemku

4

111
2

S

m

458

CPj

Kč/m2

2 000,-

Podíl pro výpočet nájemného

p

%

5,00

5

Roční
nájemné
jednotkové

Nj

Kč/m2/r

100,-

6

Roční nájemné z pozemku celkem

N

Kč/r

45 800,-

7

Míra kapitalizace pro diskontování
(p.a.)

u

%/r

5,00

8

Míra kapitalizace pro diskontování
setinná roční

i

-/r

0,0500

i = u / 100

9

Úročitel

q

-

1,0500

q = 1+i

10

Počet let trvání práva stavby

n

roků

99

11

Mocnina úročitele

12

Přiměřená výše úplaty za zřízení
práva stavby

CPS

Kč

908 686,-

Cena pozemku nezatíženého právem
stavby

CPN

Kč

916 000,-

Cena práva stavby s nezřízenou
stavbou podle § 39 oceňovací
vyhlášky (5× roční nájemné)

Kč

229 000,-

CPSN

% z ceny
pozemku

25,00

z

pozemku

q

n

Použití při
náhradním
výpočtu

Nj 

CPj  p
100

N = Nj × S

Pomocné pro
zamezení
chyby
výpočtu

125,2393
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Tab. 6 - Přiměřená výše jednorázové úplaty za zřízení práva stavby
při různé době, na kterou je právo sjednáno, při u = 5 % p.a.
Tab. 6 - Adequate amount of one-time payment for establishing the rights of the building at
different times, which is the law agreed at u = 5% pa
Cena práva stavby

Doba, na kterou je
právo stavby
sjednáno (roků)

Kč

% z ceny pozemku

1

43 619

5

10

353 655

39

20

570 769

62

30

704 058

77

40

785 886

86

50

836 121

91

60

866 961

95

70

885 895

97

80

897 518

98

90

904 654

99

99

908 686

99
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Obr. 9 - Hodnota práva stavby s nezřízenou stavbou
ve vztahu k hodnotě zatíženého pozemku při u = 5 % p.a.
Fig. 9 - The right to build with unrestrained building
in relation to the value of the land at the loaded u = 5% pa
5.2.2 Cena práva stavby v dalších letech, pokud byla úhrada provedena na začátku
V daném případě by cena práva stavby měla opět reprezentovat ušetřené nájemné pozemku za
zbývající dobu trvání práva stavby; součástí práva stavby je ovšem i stavba; je-li rozestavěna
nebo již zřízena, je k ušetřenému nájemnému cenu této stavby (staveb) k datu odhadu
připočíst, poněvadž nelze prodat právo bez stavby, která je jeho součástí.
Výpočet potom za uvedených podmínek by byl proveden podle vztahu, složeného ze dvou
částí – součtu diskontovaného ušetřeného nájemného za zbývající roky trvání práva stavby a
ceny stavby (staveb), jež jsou součástí práva stavby, ke dni, k němuž se provádí ocenění:

CPS  N 

qn  1
 CS
qn  i

/Vzorec 18/

kde
CS … obvyklá cena stavby (staveb) na pozemku k datu, k němuž se provádí ocenění (Kč).
Pokud stavba ještě není zřízena, pak CS = 0.
Při ukončení doby trvání práva stavby zde zůstává otázkou zbytková cena stavby; stavbu
ovšem může vlastník pozemku odkoupit buď za polovinu hodnoty (ceny) stavby, nebo za
cenu sjednanou (§ 1255 NOZ: Není-li nic jiného ujednáno, dá vlastník stavebního pozemku
stavebníkovi při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, za stavbu
náhradu. Náhrada činí polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby, ledaže si strany
ujednají jinak.). Pokud uvažujeme variantu odkupu za část ceny staveb v době odkupu, pak je
asi spravedlivé počítat zbývající neuhrazenou budoucí část ceny staveb jako ztrátu stavebníka,
diskontovanou o zbývající dobu trvání práva stavby na současnou hodnotu, tedy
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CPS  N 

qn  1
R
 CS  n
n
q i
q

/Vzorec 19/

kde dále
R … značí neuhrazenou část ceny stavby (staveb) na pozemku v době uplynutí práva
stavby.
5.3

Cena práva stavby, pokud bude třeba na konci stavbu odstranit

Výpočet podle vzorce /19/ s dosazením odpovídajících hodnot.
Příklad 4:
Vstupní veličiny:
Fiktivní nájemné ročně

........................................................ N ..................... 50 000 Kč

Míra kapitalizace setinná

......................................................... i .......................

0,05

Úročitel

........................................................ q ........................

1,05

Doba, na kterou je právo stavby sjednáno ................................... n ................

99 roků

Stavba započata v roce trvání práva .............................................. ............................

2.

Stavba dokončena v roce trvání práva ........................................... .............................

4.

Cena nové stavby (Kč)

...................................................... CS0 ............. 10 000 000 Kč

Roční
odpisy
stavby,
aby
za
97
let
od
zřízení
stavby
byla
stavba odepsána, poněvadž ji nadále nebude možno využívat ..... ................... 103 093 Kč/r
Cena stavby na konci práva ...................................................... CSn ..............

0 Kč

Náklady na odstranění stavby ......................................................NO ................. 1 000 000 Kč
Ztráta na konci

.............................................. R = NO + CSn ....... 1 000 000 Kč
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Tab. 7 - Výsledky výpočtu příkladu č. 4
Tab. 7 - Results of calculation example no. 4

Počet let do konce práva stavby

Hodnota práva stavby (Kč)

Cena stavby (Kč)

99

984 031

0

97

982 394

0

97

5 982 394

5 000 000

95

10 980 589

10 000 000

90

10 448 910

9 473 684

80

9 380 699

8 421 053

70

8 302 689

7 368 421

60

7 208 718

6 315 789

50

6 088 751

5 263 158

40

4 926 435

4 210 526

30

3 695 140

3 157 895

20

2 351 484

2 105 263

10

824 805

1 052 632

5,22

0

549 967

0

-1 000 000

0
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Obr. 10 – Průběh hodnoty práva stavby se zřízenou stavbou při nutnosti odstranění stavby
stavebníkem.
Fig. 10 –The course of value right structures are established when necessary, removal of
building construction builder.
Konec příkladu 4.
5.4

Cena práva stavby v případě stavebního platu

V případě sjednaného každoročního stavebního platu (ve výši obvyklého nájemného), pokud
by nebyla zřízena stavba, je cena práva prakticky nulová, protože stavebník nemá oproti
předešlému případu nic dopředu „našetřeno“.
V případě existence stavby zde bude cena stavby, na konci pak ztráta z neuhrazené zbytkové
ceny, tedy

CPS  CS 

R
qn

/Vzorec 20/

kde
CPS … cena (hodnota) práva stavby (Kč);
CS … cena (hodnota) stavby, jež je dle NOZ součástí práva stavby, k datu odhadu (Kč);
i

… míra kapitalizace (úroková míra) roční setinná (-);

q

… úročitel, vypočtený dle vztahu q = 1 + i;

n

… počet zbývajících let, na která je právo stavby zřízeno;

R

… v době skončení práva stavby neuhrazená část ceny stavby (staveb) na pozemku
v době uplynutí práva stavby.
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6. K CENĚ PRÁVA STAVBY, ZJIŠTĚNÉ PODLE OCEŇOVACÍHO
PŘEDPISU
Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve
znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a č. 345/2015 Sb. k ocenění práva stavby s nezřízenou
stavbou stanoví:
§ 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 %.
Je zřejmé, že tvůrce oceňovací vyhlášky přizpůsobil výpočet analogicky metodice
ocenění věcného břemene služebnosti podle § 16b odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku. Tento přístup byl ovšem poplatný době vzniku zákona, kdy úrokové míry
v bankách byly v desítkách procent. Za 5 let se přitom vložený kapitál vrátí při míře
výnosnosti (procento kapitalizace)
u

100 %
 20 % / rok .
5 roků

Výsledná hodnota při více než 5 letech, na které je právo sjednáno, činí přitom tímto
výpočtem jen 28 % z ceny pozemku, takže vlastník pozemku by podle tohoto dostal jen
čtvrtinu ceny pozemku, i když jej prakticky po celý život nemůže užívat a již nikdy nedostane
žádné nájemné.
Ocenění podle předpisu také neřeší konkrétně metodiku ocenění v případě, kdy je právo
stavby sjednáno za stavební plat. Pak se jedná prakticky o totéž jako nájemné, takže pokud je
stavební plat sjednán ve výši obvyklého nájemného z obdobného pozemku, lze rozdíl oproti
nájemnímu vztahu spatřovat jen v tom, že po sjednanou dobu je právo stavby prakticky
nevypověditelné. Cena práva stavby je potom vlastně hypotetická.
Pro ocenění práva stavby se zřízenou stavbou pak v § 39 oceňovací vyhlášky je dále uvedeno:
(3) Cena práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje, se určí jako
současná hodnota užitku plynoucího z práva stavby, podle vzorce
n



1
1 i 1
CPS Z 
  ru 
 N  ,
n
i
1  i  


kde
CPSZ … cena práva stavby se zřízenou stavbou v Kč,
ru

… roční užitek z práva stavby v Kč,
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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.

(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 výše úhrady
ujednána, nebo pokud výše náhrady podle smlouvy vychází z ceny stavby v době zániku práva
stavby, určí se výše náhrady z ceny stavby k datu ocenění určené nákladovým způsobem podle
§ 11 a v opotřebení stavby se zohlední její předpokládaný stavebně technický stav při
pravidelné údržbě v době zániku práva stavby.
Pokud uvedený vztah převedeme na vztahy uvedené v tomto příspěvku, pak dostaneme vztah

qn  1 N
CPS Z  ru 

i  qn qn

/Vzorec 21/

První část vztahu /21/ reprezentuje součet konstantních ročních výnosů po dobu trvání práva
stavby. V odst. 4 je k tomu uvedeno, že roční užitek práva stavby se určí ve výši 5 % ze
součtu cen pozemku zatíženého právem stavby a stavby vyhovující právu stavby. Je pravdou,
že stavebník



nemusí hradit nájemné z pozemku, takže toto fiktivní nájemné pozemku je jeho užitkem,
a nemusí hradit ani nájemné ze stavby, poněvadž je jeho vlastnictvím; diskontováním
budoucích výnosů vlastně nahrazujeme výnosovým způsobem stanovenou cenu stavby ze
vztahu /19/.

Druhá část vztahu /21/ pak reprezentuje náhradu při ukončení práva stavby (ve vzorci /19/
označenou R), diskontovanou k datu ocenění.
Otázkou je výše míry kapitalizace; oceňovací vyhláška zde odkazuje na přílohu č. 22
vyhlášky, neuvádí se však, zda podle druhu stavby na pozemku (rozmezí 4,5 až 11 %) nebo
uvažovat hodnotu pro majetková práva ve výši 12 %. Přitom výnosy vyhláška uvažuje v odst.
4 ve výši 5 %; k možnému problému při nestejných hodnotách nájemného a míry kapitalizace
viz výše.

7. ZÁVĚREM
Autor se v příspěvku pokusil osvětlit a diskutovat problematiku ocenění práva stavby a také
ocenění pozemku, právem stavby zatíženého. Problematika je nová, a jak z příspěvku
vyplynulo, s řadou možných variant. Jedná se proto o podnět k diskusi nad uvedenou
problematikou; autor bude rád za názory čtenářů.
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OCENĚNÍ STAVBY POŠKOZENÉ
FINANCIAL ASSESMENT OF DEFECTED BUILDING
Robert Černocký1
ABSTRAKT:
Příspěvek se zabývá řešením stanovení obvyklé ceny souboru nemovitých věcí obsahující
poškozenou stavbu, kterou již nelze hospodárně opravit. Úvodem příspěvku jsou definovány
pojmy a následně je shrnuta zákonná úprava a postupy v procesu odstraňování staveb. Dále
jsou analyzovány zdroje pro stanovení obvyklé ceny nemovitostí s návrhem znaleckého
postupu.
ABSTRACT:
The article describes setteling of usual price methods of set of properties, which includes
defected buildings with no possibilities to be economically rebuilt. Definition of the terms are
at the begining of the article, followed by law legislation then properties demolition
processes.
KLÍČOVÁ SLOVA:
ocenění stavby, stavba poškozená, cena obvyklá, odstranění stavby, znalecký posudek,
stavební zákon
KEYWORDS:
Construction valuation, disrepair, the usual price, surveyor's determination, building Act.,
defected building

1

ÚVOD

Otázky správy a údržby nemovitostí staršího data se stávají stále problematičtější záležitostí
nejen z důvodů ekonomické nákladnosti, ale i z důvodů respektování současných požadavků
daných právními předpisy, kde se v mnoha případech dostává do rozporu původní a současná
právní úprava pro nakládání s těmito nemovitostmi. Mnohdy pak dochází k tomu, že stavby
již nesplňují základní zákonné požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb a hrozí u nich
náhlé či postupné zřícení. Příspěvek se tedy zabývá oceněním takových to staveb
poškozených, kdy znalec musí v rámci znaleckého posudku stanovit obvyklou cenu této
stavby a to i s ohledem na další možnou využitelnost pozemku po jejím případném odstranění
a závěrem se navrhuje řešení, které může být užitečné mnoha znalcům.
Úvodem je nutné stanovit definici stavby poškozené, když obecná definice není v právních
předpisech upravena.
1.1

Definice stavby

Definici pojmu stavba lze najít zejména ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů [1]. Stavební
zákon ve svém úvodu upravuje některé základní pojmy a definice používané při činnostech

Černocký Robert, Ing. – Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118,
612 00 Brno, 602 715 201, robert.cernocky@usi.vutbr.cz
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vykonávaných podle stavebního zákona. Jedná se především o ustanovení § 2 a 3. Stavbou se
rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele
na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na
účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí
dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu (§ 2 odst. 3
stavebního zákona). Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle
okolností i její část nebo změna dokončené stavby (§ 2 odst. 4 stavebního zákona). Zákon
setrvává pouze u jejího účelového vymezení, nejde tedy o aktivní či univerzální definici. Je to
mj. proto, že výraz stavba v sobě zahrnuje jak označení hotového díla (věci), tak proces
výstavby jako probíhající činnost [2]. V případech pochybností, zdali se jedná v konkrétním
případě o stavbu, se vychází ze stanoviska příslušného stavebního úřadu. Pro vymezení pojmu
stavba je též nerozhodný způsob spojení stavby se zemí ve smyslu dělení věcí na movité a na
věci nemovité podle občanského zákoníku [3], který zejména po nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. [4] podstatnou měrou rozšířil dosud zažitý okruh
nemovitých věcí, za které nově považuje i řadu práv, tj. nehmotných věcí (např. právo stavby
dle § 1240 a násl. občanského zákoníku).
Rovněž je potřeba správně rozlišovat dva slovně podobné, ale obsahově zcela odlišné
instituty, a to dočasnou stavbu ve smyslu stavebně právních předpisů, jak je výše definována,
a dočasné právo stavby dle občanského zákoníku, které neznamená časové omezení existence
stavby jako takové, ale duality vlastnictví, tj. odlišnosti subjektu vlastnícího stavbu od
vlastníka pozemku, kdy jde o legislativně přípustné prolomení do práva navrácené právní
zásady superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě).
1.2

Definice stavby poškozené

Pro účely tohoto příspěvku bude považována za stavbu poškozenou taková stavba, která svým
závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí
anebo majetek třetích osob a vykazuje takové poruchy nosných konstrukcí, které zhoršují
nebo narušují její stabilitu do té míry, že ukončují její schopnost plnit požadovanou funkci.
Například u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů je možné za takové stavby
považovat ty, které nesplňují požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb stanovené
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky
č. 20/2012 Sb. [5]. Podle této vyhlášky patří mezi základní požadavky na stavby zejména
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu.
Citace ustanovení § 9 uvedené vyhlášky:
Mechanická odolnost a stabilita
(1) Stavba musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky
zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně
prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit
a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části
nebo přilehlé stavby,
b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby,
mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke
snížení trvanlivosti stavby,
c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení
v důsledku deformace nosné konstrukce,
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d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi,
e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby,
f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem,
přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít
bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit,
g) poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením
nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky
povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení,
h) ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a
propustků.
Jedná se tedy o ty stavby, u kterých jejich stav může způsobit náhlé nebo postupné zřícení,
popř. jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby a tím ohrozit život
nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob. Jedná
se v tomto případě také o stavby, které podléhají režimu řízení o odstranění stavby podle
ustanovení § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.
Stavební úřad nařídí odstranění stavby vlastníku stavby, která svým závadným stavem
ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek
třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil
závadný stav stavby; jde-li o stavbu, která je kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního
právního předpisu [6].
Na stavu poškozených staveb může mít vliv několik složek, které ve svém důsledku zapříčiní
ztrátu hodnoty stavby. Dle Z. Zazvonila [7] se jedná především o:
1) fyzické opotřebování,
2) funkční zastarávání,
3) vady a poruchy staveb,
4) nedokončenost staveb.
Fyzické opotřebování se projevuje především postupným zhoršování stavu stavebních
konstrukcí, materiálů a zařízení a je většinou přímo závislé na ubíhajícím čase. Znaky této
degradace mají nejrůznější podobu, většinou jde o přirozené rozpadávání stavebních prvků
v důsledku jejich postupné únavy a vyčerpanosti, projevující se narušováním jejich
mikrostruktury ve formě rozkladu, chátrání, zvětrávání, drolení, odpadávání, praskání,
koroze, hniloby, sublimace a jinými strukturálními defekty částí staveb. Jednoduše řečeno,
fyzickému působení „zubu času“. Z. Zazvonil pak definuje dvě základní formy opotřebení,
a to odstranitelné a neodstranitelné. Neodstranitelná forma se týká především takových
komponentů stavby, u nichž je výměna technicky nereálná, případně by byla ekonomicky
nepřiměřeně nákladná. Příkladně pak Z. Zazvonil uvádí především nosné konstrukce stavby,
tedy části, které podmiňují dokončenost hrubé stavby a často se uvádí jako prvky hrubé
stavební výroby, tj. prvky s dlouhodobou stavební životností (např. základy, svislé
a vodorovné nosné konstrukce, zastřešení stavby apod.). Odstranitelnou formu fyzického
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opotřebení pak lze očekávat u většiny ostatních komponentů stavby, označovaných běžně
jako prvky pomocné stavební výroby (též prvky dlouhodobé a krátkodobé životnosti [8]).
Uváděné funkční zastarávání se pak netýká vad staveb, které jsou předmětem tohoto
příspěvku, a proto nejsou blíže rozvedeny.
Vady a poruchy staveb mohou mít vliv na znehodnocení stavby. Tyto vady dle uvedené
publikace mohou být důsledkem fyzického opotřebování i funkčního zastarávání stavby,
mohou také vznikat nedostatečnou údržbou, nepřiměřeným provozem a také výsledkem
působení vnějších sil. Vadou se pak rozumí taková nedokonalost stavební konstrukce či
zařízení, která sice přímo neohrožuje její stabilitu, únosnost či využitelnost, avšak je příčinou,
že posuzovaný prvek nesplňuje přiměřená očekávání, která jsou s ním běžně spojována,
případně nesplňuje vlastnosti stanovené právním předpisem nebo dohodnuté smlouvou
Porucha pak představuje rovněž nedokonalost nebo chybu konstrukce, avšak ve smyslu
dodatečné změny oproti původnímu stavu, která zhoršuje, případně narušuje nebo dokonce
vylučuje její stabilitu a únosnost a podstatně omezuje nebo dokonce ukončuje schopnost prvku
dále plnit požadovanou funkci.
Nedokončenost může mít samozřejmě také vliv na znehodnocení stavby, ale stejně jako
uváděné funkční zastarávání se netýká obsahu tohoto příspěvku a není tedy blíže rozváděno.

2
2.1

ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB
Zákonná úprava

Odstraňování staveb je obecně nutno chápat ze dvou hledisek a to jednak z hlediska
soukromoprávního a jednak z hlediska veřejnoprávního (rozdělení je rozepsáno níže). Jedním
z možných rizik při oceňování majetku mohou být také rozdílné výklady předpisů na úseku
oceňování majetku znalci a případně i sama nedostatečná legislativa.
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Obr. 3 - Odstraňování staveb
Fig. 1 - Properties demolition
V daném případě přicházejí v úvahu realizace odstranění stavby poškozených ve dvou
případech. Prvním z nich je režim povolení odstranění stavby dle ustanovení § 128 stavebního
zákona a to na základě ohlášení vlastníka stavby. Druhým případem je nařízení odstranění
v režimu ex offo. Dle stavebního zákona připadají v úvahu dva případy:


odstranění stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo
zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes
rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby
(ustanovení § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona),
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neodkladné odstranění stavby, která svým stavem ohrožuje životy osob nebo zvířat
a hrozí zřícení (ustanovení § 135 odst. 1 stavebního zákona).

V prvním případě se vede řízení o odstranění stavby podle § 129 stavebního zákona a ve
druhém případě postup upravuje ustanovení § 135 stavebního zákona. V případě, že hrozí
nebezpečí z prodlení, může stavební úřad zajistit odstranění stavby prostřednictvím
stavebního podnikatele (a to i bez předchozího projednání s vlastníkem stavby), který je
k provedení odstranění stavby odborně vybaven. Takovému podnikateli může stavební úřad
provedení prací nařídit. Stavební zákon zde řeší i způsob úhrady nákladů na odstranění
stavby.

3

PŘEDMĚT OCENĚNÍ

Předmětem ocenění je stavba poškozená. Poškozená stavba je však zpravidla součástí souboru
nemovitých věcí, a to např. s pozemkem pod samotnou stavbou nebo také i s pozemky, které
jsou se stavbou a tímto pozemkem ve funkčním celku. Dále také s příslušenstvím oceňované
stavby a součástmi pozemků.

4

ANALÝZA ZDROJŮ VHODNÝCH PRO STANOVENÍ OBVYKLÉ
CENY POŠKOZENÝCH STAVEB

Pro vyhodnocení současného stavu autor analyzoval podklady, které by mohly vést k návrhu
znaleckého postupu pro ocenění staveb poškozených.
4.1

Kupní smlouvy

Dle definice v § 2 zákona o oceňování majetku, …. obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci
a určí se porovnáním. Dle názoru Ministerstva financí ČR na výše uvedenou definici je
jediný možný způsob stanovení obvyklé ceny porovnáním nemovité věci s již uzavřenými
kupními smlouvami s obdobnými nemovitými věcmi. Vzhledem ke složitému přístupu
k informacím o realizovaných prodejích a velmi specifickému stavu poškozených staveb není
dle názoru autora příspěvku toto porovnání vždy možné. Dalšími důvody nemožnosti
provedení tohoto způsobu stanovení obvyklé ceny staveb je skutečnost, že se samostatně
běžně poškozené stavby neprodávají nebo se v posuzované lokalitě takto vadné stavby
v posledních letech neprodávaly. Autorovi se nepodařilo dohledat pro účely tohoto příspěvku
ani jeden konkrétní uskutečněný prodej souboru nemovitých věci s poškozenou stavbou.
4.2

Realitní inzerce

Vzhledem k nemožnosti provedení stanovení obvyklé ceny stavby porovnávacím způsobem
dle uzavřených kupních smluv, se autor pokusil zvolit zcela běžnou náhradní metodiku, a to
stanovení obvyklé ceny stavby porovnáním s inzerovanými nemovitými věcmi obsahující
poškozenou stavbu. Autorovi příspěvku se podařilo nalézt v inzerci v rámci celé České
republiky několik inzerátů nabízejících v souboru nemovitých věcí mj. také poškozenou
stavbu. Zpravidla se jedná o stavbu určenou k demolici. Autor níže uvádí ve zjednodušené
tabulce část vzorku, který analyzoval.
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Tab. 5 - Inzerované stavby poškozené
Tab. 1 - Advertisement of defected buildings
Č.

1

2

3

4

Lokalita

Návrší
Svobody,
Brno –
Kohouto
vice

Valchařská, Brno
Husovice

Zakřany,
okres
Brnovenkov

Nenkovice, okres
Hodonín

Cena
uvedená
v inzerci

Výměra
pozemku

(Kč)
Exklusivně nabízíme RD 2+1 v Brně.
Dům se nachází ve velmi atraktivní
lokalitě Brno Staré Kohoutovice a je v
původním stavu určený buď k totální
rekonstrukci, nebo k demolici. Celková
plocha pozemku je 245 m2. Z toho
zastavěná plocha a nádvoří (rovná část) o
velikosti 150 m2, dále nad domem zahrada
(do svahu) 79 m2 a pod domem garáž na
pozemku o velikosti 16 m2. V domě je
zavedena elektřina, plyn a dům je napojen
na veřejnou kanalizaci. Dispozičně je dům
rozdělen na dva pokoje, kuchyň, koupelnu,
komoru, předsíň a WC. V okolí se nachází
spousta lesů. Veškerá občanská
vybavenost s výbornou dostupností do
centra (10 minut), zastávka MHD v
bezprostřední blízkosti. Energetická
náročnost G.

(m2)

Cena
pozemku
(Kč/m2)

Obvyklá
cena 1 m2
pozemku

2 190 000

245

8 939

2170 (dle
cenové
mapy)

Prodej RD o ploše užitné 100 m2 na ulici
Valchařská v Brně - Husovicích. K domu
jsou napojeny inženýrské sítě (obecní
vodovod, kanalizace, elektřina a
plynovod). V RD je možnost využití
půdního prostoru dle vlastního uvážení, k
domu patří zahrada o ploše 79 m2. V
bezprostřední blízkosti je veškerá
občanská vybavenost, více informací v
RK.

2 000 000

141

14 184

2470 (dle
cenové
mapy)

Nabízíme Vám k prodeji RD 2+1 v obci
Zakřany o CP 371m2, dům je řadový, krov
střechy je dřevěný, okna jsou dřevěná, IS
jsou před domem. Pozemek je určen k
výstavbě nového RD, případně totální
rekonstrukci, dům bude předán vyklizený.
Obec Zakřany se nachází v okrese Brnovenkov, je zde škola, školka, restaurace,
cyklostezky, bus - IDS, výborné spojení
do Brna. Průkaz energetické náročnosti
nebyl dodán, z tohoto důvodu je zde
uvedena třída G.

520 000

371

1 402

1275

Exkluzivně nabízíme k prodeji rodinný
dům v Nenkovicích u Kyjova v okrese
Hodonín Nabízíme k prodeji rodinný dům,
který je určen k demolici. Celková plocha
je 359m². Nemovitost je napojena na
všechny IS. V okolí se nachází spousta
lesů. Veškerá občanská vybavenost s
výbornou dostupností do města Kyjov (10
minut), zastávka MHD v blízkosti domu.

330 000

359

919

165

Nemovitost
(citace z realitní inzerce)
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Č.

Lokalita

Cena
uvedená
v inzerci

Výměra
pozemku

(Kč)

Zemědělská usedlost v obci Mišovice okr.
Znojmo, bydlení 2+1 Zemědělská usedlost
se skládá z obytné části, hospodářských
budov a zahrady.Do obytné části se vchází
z hlavní ulice do chodby, vpravo je
kuchyň a za ní další pokoj. Vlevo z
chodby je ložnice. Součásti chodby je
sprchový kout a toaleta. Dispozice tedy
2+1. Součástí nemovitosti je hospodářská
část, která navazuje na obytnou. Další část
zemědělské usedlosti je stodola, která se
nachází na opačné straně pozemku, ke
kterému vede asfaltová cesta. Stavby jsou
dlouhodobě neužívané a neudržované. Po
zjištění všech skutečností z prohlídky
objektu mohu jen konstatovat, že
nemovitost je v havarijním stavu nelze ji
proto užívat. Její předností je napojení na
všechny IS (plyn, kanalizace, voda,
elektřina).

(m2)

Cena
pozemku
(Kč/m2)

Obvyklá
cena 1 m2
pozemku

310 000

1 072

289

280

Nabízíme k prodeji rodinný dům, který je
určen k demolici. Celková plocha je
319m².Pozemek je ze zadní strany
ukončen skálou, která patří stejnému
majiteli s plochou 300m². Inženýrské sítě
jsou rozvedeny po pozemku (voda, plyn),
elektřina je vedena vzduchem. V případě
prohlídky či bližších informací nás
neváhejte kontaktovat.

800 000

319

2 508

1 700

Prodej RD - stavebního pozemku, v centru
města. Ulice Zahradní. Dům je ve špatném
tech. stavu a je tudíž nabízen za cenu st.
pozemku. Přípojky ANO. Zajímavá
lokalita v klidné části centra města.
Zahrada přímo navazuje na lesopark. Z
domu příjemný výhled na město.
Zastavěná plocha a nádvoří 152 m2.
Zahrada 118 m2. Pozemek celkem 270 m2.
Členění: předzahrádka, chodba, dům o
dvou pokojích-dvorek s menšími hosp.
budovami – zahrada.

395 000

270

1 463

1 000

Velmi pěkný pozemek (dispozičně a
rozměrově) na klidném místě v
Bučovicích – Vícemilicích s veškerými IS
(i vč. el. 230/400V) přímo na pozemku,
popřípadě se stávajícím RD k
nenáročnému bydlení (nebo jako rekreační
objekt), k rekonstrukci. Původní dům je

799 000

412

1 939

500

Nemovitost
(citace z realitní inzerce)
Jsme schopni zdarma zajistit financování
pomocí vlastního profesionálního
hypotečního partnera.

5

6

7

8

Mišovice
okr.
Znojmo

ŠebrovKateřina
- Šebrov

Zahradní,
Bučovice

Bučovice
Vícemilice, okres
Vyškov
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Č.

Cena
uvedená
v inzerci

Výměra
pozemku

(Kč)

Exkluzivně nabízíme cihlový rodinný dům
v klidné lokalitě obce Vícemilice Bučovice. Dům je přízemní s dvorkem,
menšími hospodářskými budovami a
zahrádkou. Je vhodný jako stavební
parcela celková výměra cca 500 m2.
Veškeré inženýrské sítě jsou na pozemku.
V tomto případě umíme zprostředkovat
firmu, která stavbu odstraní, zajistí její
uložení a připraví pozemek na stavbu.
Neváhejte mě kontaktovat na prohlídku.

Vnorovy
Lidéřovice, okres
Hodonín

(m2)

Cena
pozemku
(Kč/m2)

Obvyklá
cena 1 m2
pozemku

690 500

510

1 354

500

Nabízíme prodej RD v obci VnorovyLidéřovice, klidná ulice. Určen k demolici
a k využití jako stavební místo. Celková
plocha 375 m2, veškeré IS na pozemku.
Uliční šíře cca 11 metrů. Obec Vnorovy
poskytuje příspěvek na demolici ve výši až
100 000 Kč.

300 000

375

800

1 000

Vnorovy
Lidéřovice, okres
Hodonín

Nabídka zasíťovaného stavební pozemku,
na kterém stojí stavba určená k demolici.
Obec na demolici přispívá až 100 000 Kč.

350 000

349

1 003

1 000

Věteřov,
okres
Hodonín

Nabízíme k prodeji rodinný dům k
demolici za cenu stavebního pozemku.
Dům se nachází v řadové zástavbě ve
Věteřově. Pozemek je vhodný k zastavění.

195 000

584

334

240

Hlavní,
Šakvice

Rodinný dům, Šakvice, okr. Břeclav, ulice
Hlavní. Dům je vhodný k demolici,
vznikne tím krásné stavební místo ve starší
řadové zástavbě, rovinatý pozemek s
absolutním soukromím. Celková plocha
pozemku je 695 m2, šířka 15 m a hloubka
46 m. Všechny inženýrské sítě u pozemku
(elektřina, plyn, voda, kanalizace, vlastní
studna). Obec Šakvice má dobrou
občanskou vybavenost (mateřská škola,
základní škola, pošta, 3 x obchod,
restaurace, penzion, atd…). Obec se
nachází u Pálavy a Novomlýnských jezer
(možnost pěší turistiky, cyklistiky,
windsurfing a další vodní sporty). Obec
má také skvělou dopravní dostupnost
(jezdí zde autobusy IDS, vlaky každé půl
hodiny na hlavní trase Břeclav x Brno,

590 000

695

849

800

Lokalita

Nemovitost
(citace z realitní inzerce)
suchý (smíšené zdivo) se zachovalými
kvalitními trámy (...ve vedlejší obci se
vykupují). Zastavěná plocha a nádvoří:
412 m2, zahrada 394 m2, Přímo naproti je
škola, školka a v těsné blízkosti veškerá
občanská vybavenost. Výborná dostupnost
do Brna.

9

10

11

12

13

Bučovice
Vícemilice, okres
Vyškov
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Č.

Lokalita

Nemovitost
(citace z realitní inzerce)

Cena
uvedená
v inzerci

Výměra
pozemku

(Kč)

(m2)

Cena
pozemku
(Kč/m2)

Obvyklá
cena 1 m2
pozemku

nebo autem do města Hustopeče 7km a
odtud dálnice D2 – cesta do Brna 25
minut).
14

15

16

17

18

19

20

Horní
Poříčí,
okres
Blansko

Nabízíme k prodeji pozemek v obci Horní
Poříčí v okrese Blansko o celkové výměře
199 m2. Na pozemku se nachází zbytek
stavby.

35 000

199

176

350

gen.
Svobody,
Nezamyslice

Nabízíme k prodeji vyhořelý řadový
rodinný dům k demolici jako stavební
pozemek o celkové ploše 154 m2,
současná zastavěná plocha budovy 64 m2,
veškeré IS na hranici pozemku: elektřina,
voda, kanalizace, plyn. Přízemní
nepodsklepená budova ze smíšeného zdiva
ve špatném stavu vhodná k demolici.

80 000

159

503

500

Nezamyslice Těšice,
okres
Prostějov

Nabízíme Vám k prodeji pozemek 2148
m2 v boční ulici obce Těšice u
Nezamyslic. Na pozemku stojí dva
spojené domy (zastavěná plocha 278 m2),
které jsou určené k rekonstrukci nebo
demolici. Zahrada 1870 m2. Veškeré IS na
pozemku. Obec Těšice je cca 1,5 km
vzdálena od Nezamyslic, 4 km od
Ivanovic na Hané a cca 4 km od nájezdu
na D1. Doporučujeme prohlídku.

537 000

2 148

250

250

Senice na
Hané,
okres
Olomouc

Zprostředkujeme Vám prodej řadového
RD v obci Senice na Hané, dům je určený
k demolici/kompletní rekonstrukci.
Zastavěná plocha: 129 m².

199 900

352

568

550

Senička,
okres
Olomouc

Nabízíme Vám k prodeji RD ke kompletní
rekonstrukci nebo demolici za cenu
pozemku. Veškeré inženýrské sítě
napojeny + vlastní studna. Plocha
pozemku 980m2.

390 000

980

398

300

Česká
Ves,
okres
Jeseník

Nádherné místo- samota – stavební
pozemek v lese 3354 m2, s číslem
popisným se zahájenou stavbou (základy,
obvodové zdivo) na samotě, vhodný pro
bydlení, milovníky přírody - myslivce
nebo k výstavbě horské rekreační chaty v
Jeseníkách nad městem Jeseník a Českou
Vsí. Zavedena elektřina, velký pozemek.
Lyžařský vlek a stravování vzdáleno
300m. Příjezd až k pozemku. V okolí
krásná příroda a klid. Vhodné pro náročné
klienty hledající klid samotu a krásnou
přírodu“.

630 000

3 354

188

380

Stavební pozemek o celkové výměře 1288
m2. Na pozemku se nachází zbořeniště
rodinného domu a v jeho blízkosti je

140 000

1 288

109

100

Stará
Červená
Voda,
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Č.

21

22

23

24

25

26

Lokalita

Nemovitost
(citace z realitní inzerce)

Cena
uvedená
v inzerci

Výměra
pozemku

(Kč)

(m2)

Cena
pozemku
(Kč/m2)

Obvyklá
cena 1 m2
pozemku

okres
Jeseník

hospodářská budova s nutnou celkovou
rekonstrukcí. Na hranici pozemku jsou
veškeré inženýrské sítě (plyn, elektřina,
veřejný vodovod a kanalizace ). Klidná,
pěkná lokalita.

Velké
Kunětice,
okres
Jeseník

Nabízíme k prodeji v Jeseníkách v klidné
obci Velké Kunětice pozemek ke stavbě
rodinného nebo rekreačního domu o
celkové ploše 3538 m2 z toho 691 m2
stavební parcela a 2847 m2 zahrada a velká
hospodářská budova s možností
vybudování malé eko farmy. Na hranici
pozemku, plyn, elektřina, na pozemku
vodovod. Pozemek schválený k výstavbě i
více rodinných domů, penzionu, rekreační
chaty apod.. Schváleno k zástavbě
rodinných domů v obci.

180 000

3 538

51

50

Milotice
nad
Opavou,
okres
Bruntál

Nabízíme k prodeji dům se zahradou o
výměře 4.068m2. Pozemek se nachází u
silnice I. třídy č. 11 (Opava-BruntálŠumperk), cca. 300m za obcí Milotice nad
Opavou. Na pozemku se nachází el.
energie, vlastní studna. Pozemek je
jihovýchodní svah, v blízkosti přehrady
Slezská Harta. Nutná rekonstrukce budov.

650 000

4 068

160

150

Hnojník,
okres
FrýdekMístek

Nabízíme k prodeji rodinný dům ke
kompletní rekonstrukci, popřípadě k
demolici. Dům se nachází na slunném
pozemku s veškerými sítěmi (voda,
elektřina, plyn). K domu náleží zděná
garáž. Výborná dopravní dostupnost.

699 000

2 013

347

230

Křížová,
Odry

Exkluzivně nabízíme k prodeji rodinný
dům v Odrách na ulici Křížové. Dům je
přízemní, vhodný spíše k demolici. Na
pozemku je ještě plechová garáž,
uzamykatelná bouda a dřevěná šopa,
studna s pitnou vodou, ovocné stromy,
okrasné keře, pozemek je celooplocen.
Přípojka na vodu z vodovodního řádu je
na pozemku, kanalizace a přípojka O2 v
komunikaci u pozemku, elektřina je v
domě.

579 000

1 349

429

300

Ivana
Kubince,
Kravaře Dvořisko

Nabízíme pozemek o rozloze 480m2. Na
pozemku stojí starší cihlový dům 3+1 k
rekonstrukci s hospodářskou budovou.
Zastavěná plocha 130m2. Lukrativní
lokalita Kravaře.

475 000

480

990

880

Vítkov Podhradí,
okres

Nabízíme Vám ke koupi rekreační objekt
(chalupu), na Podhradí, Osada Podhradí se
nachází v malebném údolí řeky Moravice,

390 000

1 060

368

300
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Č.

Lokalita

Opava

Nemovitost
(citace z realitní inzerce)

Cena
uvedená
v inzerci

Výměra
pozemku

(Kč)

(m2)

Cena
pozemku
(Kč/m2)

Obvyklá
cena 1 m2
pozemku

cca 4 km od městečka Vítkov. Jedná se o
původní zemědělskou usedlost se dvěma
nadzemními podlažími, stodolou a
zahradou o výměře 541 m2. Usedlost se
nachází v souvislé zástavbě, při okraji
obce, terén se svažuje k jihu. Obě budovy
pochází cca z roku 1830 a po roce 1945
byly využívány jako hájovna a stáj pro
koně. Původní budova byla v 90. let 20.
století rozšířena o další obytné a
skladovací prostory. Tato úprava objektu
nebyla však zcela dokončena (chybějící
fasáda na přistavěné části chalupy,
nedodělky v interiéru). V 1.NP (snížená
část) se nachází domácí skladové prostory
a koupelna. Ve 2. NP je dřevěná vstupní
veranda, chodba a schodiště, kuchyně, 5
obytných místností, koupelna, záchod,
komora. Ve 3. NP je chodba, 2 pokoje a
schodiště, zbývající část podlaží zabírá
půda. Chalupa byla připojena na veřejný
rozvod el. proudu a pitné vody,
odkanalizování je provedeno do žumpy (v
současné době nepřipojeno). Možnost
připojení na veřejný rozvod zemního
plynu. Objekt nebyl dlouhodobě využíván
a vyžaduje celkovou rekonstrukci.

Autor příspěvku se zprvu domníval, že by mohl z uvedených inzerátů stanovit obvyklou cenu
nemovitých věcí nebo dokonce cenu poškozené stavby. Při podrobné analýze však dospěl
k závěru, že to možné není. Důvodů je několik, a to zejména malé množství nemovitých věcí
s poškozenou stavbou v případné konkrétní posuzované lokalitě. V inzerci na území celé
republiky jsou dostupné pouze inzeráty v řádu několika desítek, které jsou navíc mj. také
„skryty“ v inzerované sekci pozemky a nikoliv jak by se čtenář mohl domnívat v sekci stavby
určené k demolici. Dalším důvodem je naprosto rozdílný stav poškozených staveb, jejich
druhu, velikosti a vzdálenosti od případné skládky odpadů, na kterou by se odvážel odpad z
demolice, přičemž tato položka má v rozpočtu stavebních prací významný vliv. Autor
příspěvku se snažil zjistit mezi inzeráty nějaké vodítko, které by vedlo k návrhu znaleckého
standardu stanovení obvyklé ceny poškozené stavby. Z tohoto důvodu autor stanovil u
jednotlivých položek v tabulce č. 1 obvyklou cenu pozemku určeného k zastavění rodinnými
domy v posuzované lokalitě a po té vydělil celkovou nabízenou cenu uvedenou v inzerátu,
celkovým počtem metrů uvedených taktéž v inzerátu. Tyto ceny následně porovnal a došel
k závěru, že nemovité věci s poškozenou stavbou nabízené v inzerátech jsou nabízeny
zpravidla za cenu nezastavěného pozemku. Čtenář by se však mohl domnívat, že obvyklá
cena nemovitých věcí s poškozenou stavbou je ve výši obvyklé ceny pozemku. To tak však
bohužel není, protože u sledovaných inzerátů nedocházelo ve většině případů v uplynulém
roce ke změnám a nemovité věci prodány zpravidla nebyly. Ze sledovaného vzorku tedy autor
příspěvku došel k závěru, že nabízené nemovité věci v inzerci mají nulovou hodnotu a jsou
zpravidla neprodejné. Výjimku mohou tvořit pouze nemovité věci, ke kterým má někdo
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zvláštní vztah nebo zájem, např. soused, který si rozšíří zahradu nebo obec, která nechce mít
v obci řadu let stavbu určenou k demolici, popř. se obává toho, že nemovitost bude prodána
nepřizpůsobivým občanům.

5

NÁVRH ZNALECKÉHO POSTUPU OCEŇOVÁNÍ STAVEB
POŠKOZENÝCH

Autor příspěvku se při navrhování znaleckého standardu pro oceňování staveb poškozených
inspiroval v knize prof. Alberta Bradáče, a to konkrétně u metody oceňování zbytku. Metoda
zbytku se zpravidla používá v případech ocenění nemovité věci, která není ve stavu vhodném
k používání. Principem je ocenění nemovité věci za fiktivního předpokladu, že je v pořádku,
a následném odečtení nákladů na dosažení tohoto použivatelného stavu.
Tabulka 6 - Princip metody zbytku [8]
Tab. 2 - Principal residual method [8]
Případ ocenění

Postup

Způsob zjištění výše odpočtu

Nemovitá věc nedokončená

Od obvyklé ceny se odečtou náklady Rozpočtem nebo jako rozdíl
na dokončení
nákladového ocenění bez
koeficientu prodejnosti pro stavbu
dokončenou a nedokončenou

Nemovitá věc se zanedbanou
údržbou

Od obvyklé ceny se odečtou náklady Rozpočtem nebo odborným
na provedení údržby
odhadem

Nemovitá věc s vadou zabraňující Od obvyklé ceny se odečtou náklady Rozpočtem nebo odborným
používání
na odstranění vady
odhadem
Zjištění ceny pozemku, na němž
je stavba, která je ve stavu
vhodném pouze k odstranění

Od obvyklé ceny pozemku
nezastavěného se odečtou náklady
na odstranění stavby a úpravu
pozemku, snížené o obvyklou cenu
využitelných zbytků

Rozpočtem nebo odborným
odhadem

Zjištění ceny pozemku, který je
zastavěn stavbou

Od obvyklé ceny souboru stavby +
pozemek se odečte časová cena
staveb

Pozn.: používá se někdy při
zjišťování ceny pro tvorbu cenových
map stavebních pozemků

V případě poškozené stavby tj. stavby neopravitelné, která je určena k demolici, se postupuje
tak, že se provede ocenění všech nemovitých věcí bez stavby určené k demolici. Tedy vůbec
se k ní nepřihlédne, např. se ocení jen pozemky, použitelné zbytky stavby a její příslušenství.
Při oceňování pozemků je nutné také posoudit další využitelnost z hlediska jejich možného
zastavění novou stavbou.
Prvotně je nutno případný záměr posoudit s platnou územně plánovací dokumentací, která již
nemusí výstavbu obdobné stavby připouštět a to ani podmíněně. Dále je nutné návrh posoudit
zejména z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů [9], která v části čtvrté stanoví požadavky na vymezování
pozemků a umisťování staveb na nich. Zde je nutné konstatovat, že stavební pozemek (§ 2
odst. 1 písm. b) stavebního zákona) se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména
velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval
umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na

238

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Stavební pozemek se vždy
vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno:
a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na
něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování
místních komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky,
b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku
vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných,
c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch,
pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno:
1.

přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami
umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,

2.

jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových
vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami
umístění zařízení k jejich zachycení, nebo

3.

není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované
vypouštění do jednotné kanalizace.

Zde je nutno si uvědomit, že stávající poškozená stavba tyto současně platné požadavky
nemusí splňovat a vzhledem k velikosti pozemku jeho případného umístění např. mezi
komunikacemi splňovat v některých případech už nemůže. Pokud při případném návrhu
nového objektu na pozemku odstraněné poškozené stavby budeme dále uplatňovat požadavky
na odstupové vzdálenosti stanovené citovanou vyhláškou, např.:


je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než
7 metrů,



s ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům,
garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém
případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna,
větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby
na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek,



vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně
3 metry od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace,

může se pozemek jevit pro novou zástavbu vzhledem k situaci a konfiguraci terénu a blízkosti
vozovek jako nezastavitelný.
Pro názornost autor příspěvku uvádí konkrétní případ poškozené stavby rodinného domu na
pozemku o velikosti 234 m2. Samotná zastavěná plocha domu je 125 m2. Dům je umístěn ve
středu obce s cca 180 obyvateli, vzdálené 3 km od obce s rozšířenou působností a 22 km od
krajského města. Obec je možno charakterizovat jako zemědělskou s relativně velkou plochou
orné půdy.
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Obr. 4 - Poškozená stavba – příklad
Fig. 2 - Defected building – example

Obr. 5 - Umístění stavby (fotomapa, zdroj: © GEODIS BRNO, spol. s r.o.)
Fig. 3 - Property placement (earthview, source: © GEODIS BRNO, spol. s r.o.)
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Obr. 6 - Umístění stavby (katastrální mapa)
Fig. 4 - Property placement (Cadastral map)
Z uvedeného příkladu je zřejmé, že další využitelnost pozemku po odstranění poškozené
stavby je dosti problematická a při uplatňování současných požadavků na umisťování staveb
může být pozemek již dále pro původní účel nepoužitelný (pozn.: teoreticky je možné
uvažovat o povolení výjimek za podmínek ustanovení § 169 stavebního zákona).
Po ocenění pozemků, použitelných zbytků stavby a jejího příslušenství se následně vypočtou
náklady na demolici poškozené stavby např. položkovým rozpočtem dle ceníků stavebních
prací. Od ocenění všech nepoškozených nemovitých věcí se odečtou náklady na demolici.
Výsledkem je obvyklá cena nemovitých věcí včetně poškozené stavby. Zde se znalec
zpravidla může potkat se skutečností, že náklady na demolici poškozené stavby jsou vyšší než
hodnota ostatních nemovitých věcí. V tomto případě, je obvyklá cena nemovitých věcí rovna
nule.
Uvedenou metodu je možné dle názoru autora příspěvku použít i tehdy, když je stavba
opravitelná. V takovém případě se provede ocenění všech nemovitých věcí a nepřihlédne se
k poškození stavby. Následně se vypočtou náklady na opravu této poškozené stavby, které se
odečtou od obvyklé ceny všech nemovitých věcí. Výsledkem je obvyklá cena nemovitých
věcí včetně poškozené stavby.
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Tab. 7 - Princip ocenění nemovitých věcí obsahující stavbu poškozenou
Tab. 3 - Financial assesment method of the properties, which includes defected building
Stav poškozené stavby

Postup

Způsob zjištění výše odpočtu

Opravitelná

Od obvyklé ceny nemovitých věcí
se odečtou náklady na opravu
poškozené stavby.

Rozpočtem nebo jako rozdíl
nákladového ocenění bez
koeficientu prodejnosti pro stavbu
dokončenou a nedokončenou.

Poškozená (určená k demolici)

Ocení se nemovité věci vyjma
poškozené stavby a od této ceny se
odečtou náklady na její demolici.

Rozpočtem.

6

ZÁVĚR

Autor se v příspěvku zaměřil na ocenění staveb poškozených, které již nelze hospodárně
opravit. V jednotlivých kapitolách definoval poškozenou stavbu dle platných předpisů a
následně popsal, v jakých případech se v České republice odstraňují stavby a tedy i
v mnohých případech také oceňují. Následně vysvětlil důvody, proč nelze stanovit obvyklou
cenu poškozených staveb porovnáním z uskutečněných prodejů a také ani z inzerátů
nabízející tyto stavby. Následně navrhnul řešení, které může být užitečné mnoha znalcům.
Autor však připomíná, že ve většině případů se jedná o specifické ocenění a znalci musí
navržený postup samozřejmě přizpůsobit danému případu a konkrétnímu znaleckému úkolu.

7
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ZELENÁ STŘECHA JAKO PŘIDANÁ HODNOTA STAVEBNÍHO DÍLA
GREEN ROOF AS AN ADDED VALUE OF A CONSTRUCTION WORK
Dostalová Jitka1)
ABSTRAKT:
Od historie zelených střech k současným trendům. Funkce zelených střech, jejich rostoucí
význam a využití. Zásady správného návrhu a realizace. Typy zelených střech, přibližná cena
realizace, hodnocení kvality a možnosti oceňování. Příklady nejčastějších chyb a jejich
důsledků. Zajímavé projekty ze světa.
ABSTRACT:
Green roofs - from the history to the current trends. The function of green roofs, their
growing importance and use. Principles of proper planning and construction. The types of
green roofs, construction price, quality assessment and pricing possibilities. Examples of the
most common mistakes and their consequences. Interesting green roof projects from abroad.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Zelená střecha, typy vegetačního souvrství, kritéria správného provedení, chyby a jejich
důsledky, možnosti oceňování.
KEYWORDS:
Green roof, construction types of green roofs, criteria of correct implementation, mistakes
and its consequences, value and assessment.

1

ÚVOD

Zelené střechy najdeme už v dávné minulosti, např. babylonské visuté zahrady Semiramidiny
nebo v severských zemích (Island, Skandinávie), kde plnily především funkci tepelně
izolační. Dnes lze díky kvalitním hydroizolačním materiálům a ověřeným technologiím plně
využít jejich potenciál a výhody, které modernímu stavitelství poskytují.

2

FUNKCE ZELENÝCH STŘECH, JEJICH ROSTOUCÍ VÝZNAM A
VYUŽITÍ

Vegetační souvrství zelené střechy působí jako trvalá ochrana hydroizolace a prodlužuje její
životnost. Zlepšuje tepelně izolační vlastnosti střechy především v letním období a
mikroklima v okolí budovy. Snižuje prašnost a hlučnost. Dokáže zadržet cca 30—99 %
srážkové vody za rok, významně snižuje množství nárazově odtékající vody při přívalových
deštích a díky akumulaci dochází k odtoku s časovou prodlevou. Zelené střechy a střešní
zahrady příjemně působí na psychickou pohodu člověka a mohou tvořit buď jednoduché
ekologické plochy téměř bez nároků na údržbu, nebo využívaný pobytový prostor, případně
mohou být využity i komerčně. V souvislosti se změnami klimatu působí rovněž jako
adaptační opatření. V každém případě jsou součástí moderní architektury a udržitelné
výstavby.

Dostálová Jitka, Ing., předsedkyně odborné sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně;
GreenVille service s.r.o., Jahodová 20, 620 00 Brno, tel.: +420 606658099, e-mail: greenville@greenville.cz
1)
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2.1

Zásady správného návrhu a realizace

Navržený typ vegetačního souvrství, jeho skladba, mocnost, druh vegetace a použité
materiály musí odpovídat statickým možnostem objektu, budoucímu využití a možnostem
následné údržby. Např. pro plochy nepřístupné nebo obtížně přístupné, šikmé a nevyužité
k pobytu má zpravidla smysl pouze úsporné jednoduché extenzívní souvrství o mocnosti max.
8 až 10 cm, s nenáročnou suchomilnou vegetací a minimální údržbou. Naopak plochy využité
k pobytu osob lze za předpokladu dostatečné hloubky substrátu, pravidelné následné údržby a
zavlažování ztvárnit podobně jako okrasné zahrady a parky.

Obr. 1 – Zahradní altán – úsporná zelená střecha
Fig. 1 – Summer house – economy green roof

Obr. 2 – Titanium, Brno – veřejně přístupná střešní zahrada na podzemní garáži
Fig. 2 – Titanium, Brno – public roof garden on the underground garage
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Základním předpokladem pro realizaci zelené střechy je hydroizolace odolná proti prorůstání
kořenů, případně doplňková neprorůstavá fólie. Veškeré použité materiály musí být trvale
funkční, musí tedy splňovat požadavky na dlouhodobou odolnost proti působení vlhkosti,
bakteriologických a chemických vlivů v půdním prostředí, musí být stálé a nezávadné pro
rostliny a vodu. Drenážní vrstva musí zajišťovat spolehlivý a rychlý odtok přebytečné vody.
2.2

Možné poruchy a jejich příčiny

Obr. 3 – Rozpadlý dřevěný podpůrný rošt
Fig. 3 – Destroyed wooden grid

Obr. 4 – Nevhodný substrát s malou propustností se splavuje po povrchu
Fig. 4 – Bad substrate with low permeability is washed away
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Sesuv vrstev na šikmé střeše bývá způsoben:




absencí trvale funkčních zábran proti sesuvu
nedostatečným zajištěním nebo nevhodným materiálem zábran s omezenou životností
nezajištění povrchu proti erozi

Splavování materiálu do vpustí a jejich možné následné ucpání v důsledku:




povrchového odtoku způsobeného nevhodným substrátem s nedostatečnou
propustností
absencí kačírkových obsypů kolem vpustí
únikem substrátu do drenážní vrstvy (nedstatečná filtrace, příliš velký podíl jemných
částic v substrátu)

Podmáčená místa s úhynem vegetace mohou mít některou z následujících příčin:













průhyb konstrukce
nedostatečná drenážní schopnost drenážní vrstvy
ucpaná filtrační vrstva
nepropustný substrát (např. ornice)
voda přivedená do zelené střechy z jiných ploch
střechy bez spádu
zamrzání drenážní vrstvy
střechy s dlouhými odvodňovanými úseky a malým spádem
podtlakové odvodnění
málo vpustí
nepravidelné uspořádání ploch
nevhodně použitá jednovrstvá skladba

Slabá a chudá vegetace, holá místa bez vegetace průhyb konstrukce může být důsledkem:







nevhodného substrátu
nevhodně zvolené vegetace
nedostatku živin
nedostatku vody
stínu / nedostatku světla, srážek
působení výduchů z klimatizace

Příčinou nadměrného výskytu plevele bývá:






nekvalitní substrát, primárně zaplevelený
příliš velká mocnost substrátu u extenzívních střech
zanedbaná údržba
vliv okolního prostředí
přemíra vlhkosti a živin

Příčinou větrné eroze bývá:


absence zajištění proti erozi větrem v exponovaných polohách (např. vrstvou kačírku
nebo předpěstovaným vegetačním kobercem)

Poruchy v důsledku jiných vlivů, např.:


odtok vody z jiných ploch do zelené střechy, srážkový stín aj.
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2.3

Typy zelených střech a přibližné náklady na realizaci

2.3.1 Úsporná plochá zelená střecha
představuje směs nenáročných suchomilných rostlin, tvořenou směsí rozchodníků, případně
nízkých suchomilných trav a bylin na souvrství o mocnosti do 10 cm. Náklady na realizaci při
velikosti plochy min. 300 m2 jsou minimální, zpravidla cca 500 až 800 Kč/m2.
2.3.2 Luční plochá zelená střecha
představuje směs suchomilných rostlin tvořenou směsí rozchodníků a lučních trav a bylin na
souvrství o mocnosti od 15 do 20 cm. Náklady na realizaci při velikosti plochy min. 300 m2
činí zpravidla cca 750 až 1000 Kč/m2.
2.3.3 Šikmá zelená střecha > 15°
se stabilizací vrstev proti sjíždění bývá zpravidla extenzívní, s mocností souvrství do 10 cm.
Minimální náklady na realizaci při velikosti plochy min. 300 m2 se pohybují od cca 1800 až
2500 Kč/m2, při sklonech nad 30° mohou být kvůli technické náročnosti prací a nutným
protierozním prvkům výrazně vyšší.
2.3.4 Střešní zahrada
s vegetací tvořenou trávníky, trvalkami a dřevinami vyžaduje automatické závlahy, mocnost
souvrství od 20 cm až do 1,5 m i více. Náklady na realizaci se v konkrétních případech velmi
liší a závisí na druhu, množství a vzrůstu použitých rostlin, příp. dřevin, množství substrátu,
příp. mobiliáři atd.
2.4

Hodnocení kvality

Za kvalitní zelenou střechu lze považovat takovou, která dlouhodobě plní svoji funkci a svým
vzhledem odpovídá záměru a daným podmínkám stanoviště.
2.5

Zajímavé podněty ze světa

Ve světě jsou zelené střechy nejen uznávaným a vysoce ceněným řešením ale v řadě
evropských zemí (např. Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko, Dánsko) jsou na jejich
zřizování poskytovány dotace. Mnohá města je dokonce u staveb přímo vyžadují, příkladem
může být např. Vídeň, Linec, Hamburg. A nejde jen o střechy; také fasády jsou prostorem,
který může výrazně zlepšit naše životní prostředí a pohodu především v hustě zalidněných
městech.

3

ZÁVĚR

Za předpokladu správné skladby, odborného provedení a kvalitních materiálů jsou zelené
střechy rozhodně přínosem a přidanou hodnotou stavebního díla. V opačném případě však
mohou vést i k jejímu znehodnocení.
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STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉHO OPOTŘEBENÍ PRO STAVBY S VYMĚNĚNÝMI
KONSTRUKČNÍMI PRVKY
DETERMINATION OF ADEQUATE WEAR OF BUILDING WITH EXCHANGED
STRUCTURAL ELEMENTS
Vítězslava Hlavinková1)
ABSTRAKT:
Uvedení některých problémů souvisejících s určováním výše opotřebení budov (zjištění
zbývající technické hodnoty) a navržení několika alternativních postupů).
ABSTRACT:
Commissioning some of the problems associated with the determination of the amount wear
of buildings (finding the remaining technical values) and propose several alternatives).
KLÍČOVÁ SLOVA:
Opotřebení budovy, stáří, technická hodnota, životnost, cena, nemovitost, konstrukční prvek.
KEYWORDS:
Wear of building, age, durability, price, real estate, structural elements

1

ÚVOD

Předmětem tohoto příspěvku je přiblížení vypočteného opotřebení aktuálnímu technickému
stavu objektu a možnost korekce výpočtů s ohledem na případné netypické okolnosti.







2
2.1

Posouzení, zda cenové podíly, uvedené v oceňovacím předpise, jsou vhodné pro
korektní výpočet opotřebení, zejména s ohledem na to, že jsou použity jako váha pro
jednotlivé konstrukce a vybavení při výsledné sumarizaci opotřebení. Určení, zda
existuje spojitost mezi pořizovací cenou prvku stavby a významem pro trvanlivost
konstrukce, a to především u prvků dlouhodobé životnosti.
Optimalizace vybraných cenových podílů jednotlivých typů staveb pro
následné použití v analytické metodě výpočtu opotřebení (typicky např. ve vyhlášce
konstantní, ve skutečnosti však proměnný cenový podíl střechy, krytiny, základů v
závislosti na počtu podlaží objektu).
Vliv opotřebení jednotlivých položek (prvků) na opotřebení celku, význam
PDŽ × PKŽ.
Vliv provedených oprav, úprav a rekonstrukcí na opotřebení/technickou
hodnotu resp. na cenu.

POUŽITÉ METODY VÝPOČTU OPOTŘEBENÍ
Analytické metody

Pozornost byla věnována především analytickým metodám, které vycházejí z možnosti
výpočtu opotřebení jako váženého průměru opotřebení jednotlivých prvků konstrukce,
Vítězslava Hlavinková, Ing. Ph.D., ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 464/118, Brno; tel.: 541148936, e-mail:
vitezslava.hlavinkova@usi.vutbr.cz
1)
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v obdobném případě jako je tomu u výpočtu hodnoty rozestavěných staveb. Vahou jsou
zpravidla cenové podíly konstrukcí. Analytické metody umožňují výpočet opotřebení
jednotlivých částí stavby v závislosti na jejich stáří a předpokládané životnosti. Opotřebení je
počítáno lineární metodou samostatně pro každou část s odlišným technickým stavem. Pokud
nelze přesně zjistit stáří stavby nebo jejích jednotlivých částí, odborně se odhadne, případně
se odhadne opotřebení jednotlivých stavebně technických prvků.
S využitím klasických metod výpočtu opotřebení byla navržena metoda kombinující výhody
několika metod.
2.2

Srovnání různých funkčních závislostí při výpočtu opotřebení

Při zjišťování opotřebení stavby jsou možné různé postupy, leč součástí výpočtu ceny zjištěné
nákladovou metodou podle oceňovacího předpisu jsou jen dvě možnosti. Znalec stojí před
volbu, zda použije metodu lineární nebo analytickou. Obě zmíněné a jedině použitelné
metody využívají stejného matematického vztahu a vycházejí ze stejného předpokladu, že
opotřebení roste přímo úměrně s časem.

AL  100 

S
Z

Jediný rozdíl mezi lineární a analytickou metodou uvedenou v cenovém předpise je, že při
lineární metodě předpokládáme, že v čase degraduje stavba jako celek, a pro celkovou
životnost je daná jen jedna možná hodnota; při analytickém způsobu opotřebení
předpokládáme, že každý z výčtu prvků je opotřebovávaný rozdílně. V příloze oceňovacího
předpisu není pro každý prvek uvedena jen jedna hodnota, ale rozmezí, v kterém se životnost
může pohybovat.
Volba mezi lineární a analytickou metodou je přesně vymezena několika odstavci přílohy
č. 21 oceňovacího předpisu, nicméně začlenění formulace „výpočet opotřebení stavby lineární
metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 85 %“v odstavci 4c) pro použití
analytické metody výpočtu opotřebení dává znalci možnost posupovat dle vlastního uvážení,
a co nejvíce se přiblížit reálnému opotřebení stavby. Právě rozsah „volnosti“ je demonstrován
v následujících třech grafech pro průběh opotřebení přízemního rodinného domu,
nepodsklepeného, nebo podsklepeného jen do 1/2 (typy A, E, CH, L), za předpokladu,
že žádné konstrukce nebyly vyměněny.
Ve všech grafech je černou barvou vyznačen průběh pro lineární výpočet opotřebení,
ve shodě s oceňovacím předpisem.
V rozmezí daném modrou a červenou barvou je patrný rozdíl mezi použitím maximální
a minimální životnosti jednotlivých konstrukcí při výpočtu analytickou metodou. Mezi
modrou a červenou křivkou leží i další možné hodnoty opotřebení, kdy pro některé prvky byla
zvolena maximální životnost, pro některé prvky životnost v daném rozmezí a pro další prvky
hodnoty minimální životnosti.
Jako mezní hodnota je dále zvolena životnost 200 let, a to z toho důvodu, že maximální
přípustná doba trvání základů, svislých konstrukcí, stropů a schodů je podle oceňovacího
předpisu právě 200 let. Pro srovnání je pak použit výpočet právě s touto hodnotou, a je
zobrazen šedou barvou.
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Obr. 1 – Průběh opotřebení při nevyměněných konstrukčních prvcích, s využitím lineární
závislosti a srovnání s lineárním průběhem opotřebení (%)
Fig. 1 – Progress wear redeemed structural components, using the linear relationship and
compared with a linear course of wear (%)
Lze říci, že v prvním grafu jsou v souladu s oceňovacím předpisem tři průběhy opotřebení –
obě analytické metody a lineární výpočet opotřebení s možnou životností 100 let. (Výjimku
tvoří i dřevěné domy s předepsanou celkovou životností 80 let.)
Výrazný je velmi rychlý nárůst opotřebení při použití minimálních hodnot životností.
Zajímavá oblast je pro stáží 67 až 70 let pro průběh lineárního opotřebení a opotřebení
vypočteného analyticky s maximálními hodnotami životnosti (černá přímka a červená křivka).
Do cca 70 let jsou rozdíly malé, pak se červená křivka od černé přímky takřka dramaticky
odchyluje a nabádá znalce právě pro použití výše zmíněné formulace v odst. 4c.).

Obr. 2 – Průběhy opotřebení při semikvadratické závislosti opotřebení na životnosti a
srovnání s lineárním průběhem opotřebení (%)
Fig. 2 – Progress wear semikvadratické depending on the wear and durability compared to
the linear course of wear (%)
V grafu č. 2 je jediným průběhem opotřebení, který je v souladu s oceňovacím předpisem,
lineární průběh opotřebení. Ostatní křivky využívají jiný početní vzorec. Poměr stáří
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a životnosti je nahrazen aritmetickým průměrem součtu poměrů druhých mocnin stáří
a životnosti a poměru stáří a životnosti.
S
S2 

AS 50   2 
Z Z 

Oblast „souběhu“ lineárního průběhu opotřebení s analytickým pro minimální životnosti
se posouvá do oblasti kolem 49.-tého roku. Pro doplnění je uveden průběh opotřebení
pro nemovitost jako celek, ovšem semikvadratickou metodou a celkovou životností 200 let
(šedá křivka).

Obr. 3 – Kvadratická závislost opotřebení na životnosti a srovnání s lineárním průběhem
Fig. 3 – Quadratic dependence on the wear life and compared with a linear course of wear
(%)
V grafu č. 3 je opět jediným průběhem opotřebení, který je v souladu s oceňovacím
předpisem, lineární průběh opotřebení. Ostatní křivky využívají jiný početní vzorec. Poměr
stáří a životnosti je nahrazen poměrem druhých mocnin stáří a životnosti:
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Výraznější „souběh“ lineárního průběhu opotřebení s analytickým pro minimální životnosti se
v tomto grafu patrný není. Pro doplnění je uveden průběh opotřebení pro nemovitost jako
celek, ovšem kvadratickou metodou a celkovou životností 200 let (šedá křivka).
2.3

Průběh technické hodnoty/opotřebení při výměně prvků a vliv cenových podílů

V následující tabulce a grafu je uveden příklad, jak by probíhal pokles technické hodnoty
v případě, že by v době dožití byly prvky důsledně vyměňovány podle tabulky uvedené
v cenovém předpise.
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Obr. 4 – Průběh opotřebení při vyměňování všech konstrukčních prvků na konci jejich
životnosti pro typ rodinného domu A, E, CH, L, s využitím lineární závislosti
Fig. 4 – The course of wear swapping all structural elements at the end of their life for a
house type A, E, C, L, using the linear relationship
Pilovitý průběh je způsoben vzestupem technické hodnoty – poklesem opotřebení celku
způsobeného výměnou některých prvků. Vzhledem k tomu, že některé „výměny“ se kumulují,
jsou výkyvy v určitých intervalech výraznější. Samozřejmě, čím má prvek větší cenový podíl,
tím více je výkyv způsobený jeho výměnou patrnější. Dalším faktorem (důvodem)
je i skutečnost, že doporučené životnosti jednotlivých prvků jsou udávány v násobcích
5 a 10 let. Toto však nemusí být pravidlem, protože životnost v konkrétním případě nemusí
být v násobcích 5 nebo 10 zvolena.

Obr. 5 – Průběh opotřebení při vyměňování všech konstrukčních prvků na konci jejich
životnosti pro typ rodinného domu A, E, CH, L, s využitím semikvadratické závislosti
Fig. 5 – The course of wear swapping all structural elements at the end of their life for
a house type A, E, C, L, using semikvadratické addiction

252

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

Obr. 6 – Průběh opotřebení při vyměňování všech konstrukčních prvků na konci jejich
životnosti pro typ rodinného domu A, E, CH, L, s využitím kvadratické závislosti
Fig. 6 – The course of wear swapping all structural elements at the end of their life for a
house type A, E, C, L, using the quadratic dependence
Dále je otázkou, zda lze říci, že bude degradovat stejně rodinný dům konstrukce zděné, jako
železobetonové montované nebo monolitické, či dřevěné,….i když mají stejný počet podlaží.
Ve dvou následujících tabulkách je pro názornost uvedeno, kdy by měly být jednotlivé prvky
měněny; ukazuje, jak se výměny konstrukčních prvků mohou kumulovat v jednotlivých
obdobích.
Tab. 1 – Kumulace výměny prvků podle oceňovacího předpisu, minimální životnosti
Tab. 1 – Exchange accumulation element according to pricing regulation, minimum
lifetime
Stáří objektu

Vyměněné prvky

15

Podlahy obytné a ostatní, vybavení kuchyní

20

Vytápění, rozvody vody, zdroj teplé vody, instalace plynu

25

Elektroinstalace

30

Klempířské konstrukce, fasádní omítky, vnější obklady, vnitřní obklady, podlahy
obytných a ostatních místností, bleskosvod, kanalizace, vybavení kuchyní, vnitřní
hygienické vybavení, záchod, ostatní.

40

Krytina, vytápění, rozvod vody, zdroj teplé vody, instalace plynu.

45

Podlahy obytné a ostatní, vybavení kuchyní

50

Vnitřní omítky, dveře, okna, elektroinstalace

60

Klempířské konstrukce, fasádní omítky, vnější obklady, vnitřní obklady, podlahy
obytných a ostatních místností, vytápění, bleskosvod, rozvod vody, zdroj teplé vody,
instalace plynu, kanalizace, vybavení kuchyní, vnitřní hyg. vybavení, záchod, ostatní.
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70

Krov

75

Podlahy obytné a ostatní, elektroinstalace, vybavení kuchyní

80

Svislé konstrukce, stropy, krytina, schody, vytápění, rozvod vody a zdroj teplé vody,
instalace plynu

90

Klempířské konstrukce, fasádní omítky, vnější obklady, vnitřní obklady, podlahy
obytných a ostatních místností, bleskosvod, kanalizace, vybavení kuchyní, vnitřní hyg.
vybavení, záchod, ostatní

100

Vnitřní omítky, dveře, okna, vytápění, elektroinstalace, rozvod vody, zdroj teplé vody,
instalace plynu

105

Podlahy obytné a ostatní, vybavení kuchyní

120

Krytina, klempířské konstrukce, fasádní omítky, vnější a vnitřní obklady, podlahy obytné
a ostatní, bleskosvod, rozvod vody, zdroj teplé vody, instalace plynu, kanalizace,
vybavení kuchyní, vnitřní hygienické vybavení, záchod a ostatní

125

Elektroinstalace

140

Krov, vytápění, rozvod a zdroj teplé vody, instalace plynu

150

Základy

Obr. 7 – Srovnání cenových podílů na základě rozpočtu a podle cenového předpisu
Fig. 7 – Comparison of the price of shares under budget and price regulation
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Z grafického znázornění výše cenových podílů je patrné, jakým způsobem se liší cenové
podíly u jednotlivých konstrukcí a vybavení. Je evidentní, že prvky dlouhodobé životnosti se
od etalonu (oceňovací vyhláška), výrazně neliší, variabilita jejich provedení není až tak
rozsáhlá. U prvků krátkodobé životnosti je situace odlišná, rozmanitost provedení je mnohem
širší, což se tedy pravděpodobně projevuje i ve větším rozmezí cenových podílů.
Z výše uvedeného je zřejmé, že výpočet opotřebení lze změnit na základě:




korekce cenových podílů o význam dílčích konstrukcí - faktor významu pro celek,
změna funkčních závislostí, užitých pro výpočet,
„metoda dožití“, která optimalizuje analytický výpočet tak, aby po zabudování nové
konstrukce dožily všechny prvky stavba zhruba stejně.

2.3.1 Korekce cenových podílů o význam dílčích konstrukcí - faktor významu pro celek
Před vlastním uplatněním analytické polyfunkční metody je třeba rozhodnout, jakým
způsobem budou vytvořeny skupiny konstrukčních prvků. Vzhledem k požadavku, aby byly
využity stávající prameny, nabízí se použití konstrukčních prvků tak, jak je uvádí oceňovací
předpis, který také respektuje možnost vcelku jednoduchého vizuálního posouzení bez
nutnosti provedení sond nebo použití dalších destruktivních metod.
V současnosti nejčastěji používaným je dělení na prvky dlouhodobé a krátkodobé životnosti.
Pro potřeby navrhovaného postupu však bylo provedeno seskupení podrobnější.
Skupiny konstrukcí seřazené sestupně podle významu pro setrvání stavebního objektu
v dobrém stavu:
1) Čtyři konstrukce, které mají zcela zásadní/rozhodující význam pro setrvání objektu
v provozuschopném stavu: základy, svislé konstrukce, stropy a krov. S výjimkou
schodiště tedy všechny prvky dlouhodobé životnosti.
2) Konstrukce, které svým technickým stavem významně ovlivňují provoz objektu: krytina,
fasádní omítky, vnější obklady, schody, okna, kanalizace.
3) Konstrukce svým charakterem provozní – neovlivňují samotnou existenci, ale bez jejich
správné funkce není možné užívání objektu: klempířské konstrukce, dveře, vytápění,
elektroinstalace, bleskosvod, rozvod vody.
4) Převážně konstrukce tzv. „obálky“, jsou konstrukce, které svým stavem neovlivňují
komfort, ale ekonomiku provozu: vnitřní omítky, podlahy obytných i ostatních místností,
zdroj teplé vody, instalace plynu, vnitřní hygienické vybavení, záchod.
5) Konstrukce charakteru „kosmetického“, dávající objektu estetickou hodnotu, případně
přispívají k „prestižnímu“ charakteru, nebo ovlivňují komfort užívání (např.
u administrativního objektu datové sítě): vnitřní obklady, zařízení kuchyní a ostatní
konstrukce (krby, mříže, vestavěné skříně, zabezpečení….).
Konstrukcí by samozřejmě bylo možné popsat více a seskupit je jiným způsobem.
Z praktického hlediska (pro potřeby oceňování) ale byly skupiny vytvořeny z položek
obsažených v oceňovacím předpise.
U všech stavebních objektů budou mít pro dobrý technický stav objektu základy vždy větší
význam než například vnitřní obklady.

255

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

Otázka konstrukcí, které se u některých typů staveb nevyskytují, je vyřešena tím, že
korigovaný/upravený podíl je vyčíslen jako součin původního cenového podílu a koeficientu
významu, takže pokud se konstrukce v objektu nevyskytuje, její cenový podíl je nulový.
Zařazení do skupin zhruba respektuje i možnou míru škody způsobené nefunkčností
jednotlivých konstrukcí.
Diskutabilní zařazení:
Krytina ve 2. skupině – sice je součástí krovu, ale je v podstatě bez větších problémů
vyměnitelná.
Vnější obklady ve 2. skupině – obklady například podezdívky nejsou až tak důležité pro
technický stav objektu, ale existují stavby, které mají obloženou větší plochu fasády a jsou
vlastně s fasádou zaměnitelné.
Zařazení kanalizace do 2. skupiny a dalších instalací do jiné skupiny – nefunkční přívod vody
na konstrukci neovlivní stav, jen provozuschopnost objektu. Nefunkční kanalizace ovšem
může způsobit zvýšení vlhkosti v objektu, nárůst plísní, podmáčení základů a tím až zborcení.

Obr. 8 – Cenové podíly pro přízemní rodinný dům, před a po korekci koeficientem významu
Fig. 8 – Price for the shares storey house before and after correction coefficient
significance
Co se týče vlastního výpočtu opotřebení, jsou možné dva hlavní postupy:
–

Pro výpočet opotřebení stavebního objektu bude pro všechny konstrukční prvky
použita stejná funkční závislost.

–

Pro výpočet opotřebení stavebního objektu bude použito více funkčních závislostí.
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Lze použít velké množství kombinací. Pro novou metodu výpočtu opotřebení byly nejprve
zkoumány různé užívané metody a nakonec byly zvoleny funkční závislosti pro jednotlivé
konstrukce.
Přiřazení uvedené v následující tabulce je pro přízemní nepodsklepený rodinný dům. Přiřazení
by bylo stejné pro většinu stavebních objektů.
Tab. 2 – Přiřazení funkčních závislostí jednotlivým konstrukčním prvkům
Tab. 1 – Assigning functional dependencies individual structural elements
Konstrukce

Funkce

Základy, svislé konstrukce, stropy

Kvadratická – ozn. K

Krov, vnitřní omítky, fasádní omítky, vnější obklady, schody,
Semikvadratická - ozn. SK
dveře, okna
Krytina, klempířské konstrukce, vnitřní obklady, podlahy,
vytápění, elektroinstalace, bleskosvod, rozvody vody, zdroj teplé
Lineární - ozn. L
vody, instalace plynu, kanalizace, vybavení kuchyní, vnitřní hyg.
vybavení, záchod,

2.4

Funkční závislosti využité pro výpočet

V následujících grafech jsou zobrazeny průběhy nárůstu opotřebení stavebního objektu při
použití analytické metody s různými funkčními závislostmi (lineární, semikvadratické,
kvadratické).
Ve všech třech grafech je opotřebení vypočteno pro přízemní, nepodsklepený rodinný dům se
sedlovou střechou, v cenovém předpise označovaný jako typ A, s celkovou životností 100 let.
Měněnou konstrukcí je v tomto případě krytina, a to po 40 letech. Po 100 letech byly
vyměněny stropy.

Obr. 9 – Opotřebení pro RD typu A, E, CH, L s využitím lineární závislosti
Fig. 9 – Wear for RD type A, E, C, L, using the linear relationship
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Obr. 10 – Opotřebení pro RD typu A, E, CH, L s využitím semikvadratické závislosti
Fig. 10 – Wear for RD type A, E, CH, L using semikvadratic depending

Obr. 11 – Opotřebení pro RD typu A, E, CH, L s využitím kvadratické závislosti
Fig. 11 – Wear for RD type A, E, C, L, using the quadratic dependence
Z grafů v této podkapitole je patrný hlavní problém použití analytické metody: po první
výměně jakéhokoliv konstrukčního prvku je lineární průběh povinně nahrazen průběhem
daným analytickou metodou a opotřebení výrazně vzroste. Je to v rozporu s očekáváním, že
zabudování nové konstrukce pozitivně ovlivní kvalitu celého stavebního objektu a zvýší
technickou hodnotu. Hlavní příčinnou je, že v momentě výměny konstrukce přestává být
stavební objekt posuzován jako celek s dlouhou životností (nejčastěji 100 let), a pro každou
jednotlivou konstrukci začíná platit/je použita její specifická životnost, mnohdy výrazně nižší,
než původní celková
2.5

Metoda dožití

Metoda dožití je metodou, která optimalizuje analytický výpočet tak, aby po zabudování nové
konstrukce dožily všechny prvky stavby v přibližně stejné době.
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Opotřebení při výměně konstrukce
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Obr. 12 – Průběh opotřebení před a po výměně konstrukce se shodnou dobou dalšího trvání
Fig. 12 – Progress of wear before and after changing the design of equal time duration
further

Obr. 13 – Průběh opotřebení do doby výměny konstrukce a po výměně konstrukce (krytina)
Fig. 13 – Progress of wear until the exchange structure, and after replacing the structure
(covering)
Tento rozpor (nárůst opotřebení po výměně konstrukce) lze eliminovat použitím nového
způsobu výpočtu opotřebení po výměně konstrukce:




do doby výměny konstrukce je výpočet proveden lineární metodou, všechny
prvky tedy mají stejnou životnost,
po výměně konstrukce je od původní životnosti odečteno stáří objektu v době
změny konstrukce a tato doba je nadále označovaná jako doba společného dožití,
opotřebení je poté podílem aktuálního stáří a doby dožití.

259

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

3

ZÁVĚR

Žádná odborná literatura s výjimkou cenového předpisu, nestanovuje postup pro určení
poklesu technické hodnoty. Výše uvedené způsoby výpočtu by mohly posloužit při výběru
vhodného způsobu korektního a přiměřeného výpočtu opotřebení stavebního objektu, resp.
vyčíslení jeho technické hodnoty.
Celá řada znaleckých posudků, nejen o ceně zjištěné, využívá v cenovém předpise uvedené
cenové podíly, a to především pro potřeby stanovení ceny časové. Znalci ne vždy zkoumají
přiměřenost cenových podílů, což může negativně ovlivnit i reálnost výsledku při určení
opotřebení.
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POSÚDENIE TECHNICKÉHO STAVU STREŠNEJ KONŠTRUKCIE NA OBJEKTE
NÁKUPNÉHO CENTRA
TECHNICAL STATE ASSESSMENT OF THE ROOF STRUCTURE ON THE
BUILDING OF SHOPPING CENTRE
Ján Karel1), Silvia Gregušová2)
ABSTRAKT:
Predložený príspevok sa zaoberá znaleckým posúdením skutkového technického stavu strešnej
konštrukcie nákupného centra v Bratislave a jeho porovnaním so stavom uvedeným
v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby.
ABSTRACT:
The present paper deals with expert analysis of factual technical condition of the roof
construction of the shopping center in Bratislava and its comparison with the state specified
in the project documentation of the built construction.
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
technický stav, strešná konštrukcia, posúdenie technického stavu, vady a poruchy strešnej
konštrukcie
KEYWORDS:
technical condition, roof construction, the assessment of the technical condition, defects and
disorders of the roof structure

5

ÚVOD

Najzákladnejšou úlohou plochej Pri súčasnom rýchlom tempe výstavby sa stretávame
s množstvom porúch strešných konštrukcií. Popri nevhodnom projektovom riešení sú
najčastejšími príčinami porúch striech nesprávna alebo nekvalitná realizácia remeselníckych
prác a zanedbaná údržba. Najkritickejšími miestami porúch plochých striech sú miesta
vtokov, žľabov, svetlíkov, dilatácií a prestupov (napr. komínových telies, klimatizačných
jednotiek).
Predmetom posúdenia bola strešná konštrukcia na objekte nákupného centra v Bratislave.
Dielo bolo realizované na základe Generálnej investorskej zmluvy medzi investorskou
spoločnosťou a generálnym dodávateľom, vrátane jej dodatkov. Účelom znaleckého posudku
bolo zistenie technického stavu strešnej konštrukcie ku dňu obhliadky a jeho porovnanie so
stavom zakresleným v projekte skutočného vyhotovenia stavby.

Karel, Ján, Ing., PhD., EUR ING – 1. autor, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Ústav súdneho znalectva,
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6
6.1

POSÚDENIE SKUTKOVÉHO STAVU
Miestna obhliadka a vizuálny prieskum strešnej konštrukcie

Pre objektívne splnenie znaleckej úlohy bolo potrebné vykonať dve miestne obhliadky. Prvá
obhliadka bola vykonaná za účasti zástupcov zadávateľa posudku, zástupcu správcu objektu
a zástupcov znaleckého ústavu. Súčasťou obhliadky bolo:
 vyhotovenie záznamu technických a identifikačných údajov predmetu posúdenia,
 vyhotovenie fotodokumentácie skutkového stavu objektu,
 prevzatie podkladov od zadávateľa (realizačný projekt stavby, fotodokumentácia
z obdobia kolaudácie stavby).
Úlohou druhej miestnej obhliadky bolo porovnanie skutkového stavu s dodanou projektovou
dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby.
6.2

Analýza podkladov a miestne šetrenie

Zo stavebnotechnického hľadiska ide o jednoplášťovú plochú strechu s fóliovou povlakovou
krytinou. Strecha je zateplená tuhými tepelnoizolačnými doskami z kamennej vlny zn.
Rockwool. Fóliové izolácie sú náchylnejšie na mechanické poškodenie, ako napr. živičné
(asfaltové) krytiny. Počas obhliadky sa znalec okrem skutkového technického stavu zameral
na porovnanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia so skutkovým stavom
v čase obhliadky.
6.2.1 Závery vyplývajúce z obhliadok a miestneho šetrenia

Obr. 1– Pohľad na oceľové konštrukcie na uchytenie reklamných tabúľ a reklamnú
tabuľu, nezakreslené v projektovej dokumentácii
Fig. 1 – View of steel structures to attach advertising signs and billboard, not illustrated in
the project documentation
Obr. 1 znázorňuje pohľad na oceľové konštrukcie na uchytenie reklamných tabúľ, ako aj
reklamnú tabuľu, namontované na strešnej konštrukcii, ktoré nie sú zakreslené v projektovej
dokumentácii skutočného vyhotovenia. Nosné oceľové konštrukcie sú uchytené na strešnej
konštrukcii a sú vedené cez strešnú hydroizolačnú fóliu.
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Obr. 2 - Uvoľnené plechy z chráničiek dodatočne položených káblov alebo reklamných
tabúľ
Fig. 2 - Loose sheets of additional cabling conduit or billboards

Obr. 3 - Mechanicky poškodený svetlík
Fig. 3 - Mechanically damaged transom
Na obr. 3 je pohľad na mechanicky poškodený – prerazený svetlík, cez ktorý zateká dažďová
voda do interiéru.

Obr. 4 – Dodatočné opravy povlakovej izolácie
Fig. 4 - Additional repair of insulation coating
V mieste napojenia dvoch susedných častí objektu boli na streche identifikované viaceré
opravy hydroizolačnej vrstvy. Počet týchto „záplat“ predstavuje viac ako 50 kusov. Keďže sa
v tejto časti nachádzali cigaretové ohorky a na hydroizolačnej vrstve boli stopy po horení,
došlo s veľkou pravdepodobnosťou k porušeniu strešnej hydroizolačnej fólie vplyvom
prepálenia (obr. 4).
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Obr. 5
Fig. 5
Na streche sa nachádza viacero menších klimatizačných jednotiek s prestupmi cez strešnú
konštrukciu, ktoré nie sú zakreslené v projekte skutočného vyhotovenia stavby (obr. 5).

Obr. 6 Pohľad na veľké klimatizačné jednotky
Fig. 6 View of a large air conditioning units
Na streche boli tiež identifikované veľké klimatizačné jednotky s káblami, nezakreslené v
projekte skutočného vyhotovenia, ktorých vzduchotechnické vedenia prechádzali cez strešnú
konštrukciu (obr. 6).

Obr. 7 Nesystémové riešenie napojenia prestupu odvetracieho komína cez strešnú
konštrukciu po oprave potrubia
Fig. 7 Unsystematic connection transfer of venting chimney through the roof construction
after the pipe repair
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7

ZÁVER

Počas obhliadky bol zaznamenaný nesúlad s projektovou dokumentáciou skutočného
vyhotovenia, ale tiež vady a poškodenie strešnej konštrukcie v zmysle predchádzajúceho
textu. Počas obhliadky boli zaznamenané nasledovné skutočnosti:
 Nesúlad projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia so skutkovým stavom
identifikovaným počas obhliadky. Na streche boli dodatočne osadené:
o vzduchotechnické zariadenia a klimatizačné jednotky,
o oceľové konštrukcie na reklamné panely,
o oceľové chráničky na kabeláž,
o konštrukcie na televízne antény.
 Mechanické poškodenia fóliovej izolácie, na viacerých miestach opravované,
 Mechanicky poškodený – prerazený svetlík,
 Identifikácia ostrých predmetov voľne ležiacich na hydroizolačnej strešnej fólii (kusy
plechu, skrutky),
 Zanedbaná údržba strechy.

8

LITERATÚRA

[4] Znalecký posudok č. 7/2015. Riešiteľ: Znalecký ústav Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Vazovova 5 Bratislava.
[5] Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.
[6] Vyhláška MŽP 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
[7] STN 73 1901 Navrhovanie striech.

265

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY "NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ"
THE BASIC PRINCIPLES OF THE METHOD OF "HIGHEST AND BEST USE"
Pavel Klika1)
ABSTRAKT:
Příspěvek se zabývá oceňováním nemovitých věcí pomocí metody HABU (nejlepšího a
nejvyššího využití). Příspěvek si klade za úkol seznámit čtenáře se základními principy využití
metody a předpoklady, které je nutné řešit pro úspěšné vyhodnocení ocenění pomocí metody
HABU.
ABSTRACT:
The paper deals with the valuation of real estate using the method HABU (the best and
highest use). Contribution aims to familiarize the reader with the basic principles of the use of
the methods and assumptions to be addressed for a successful evaluation using valuation
methods HABU.
KLÍČOVÁ SLOVA:
ocenění nemovitých věcí, HABU, pozemky, stavby
KEYWORDS:
property valuation, HABU, land, buildings

1

ÚVOD

Metoda HABU tedy metoda „Highest and best use“ („Nejvyšší a nejlepší využití“) není sama
o sobě spojena pouze s oceňováním nemovitostí, ale její využití v této oblasti je velmi
důležité a v některých oblastech dokonce nezbytné. Jedná se o metodu oceňování majetku,
kde hodnotíme cenu nemovitého majetku za použití jeho možného zhodnocení. Na základě
několika kritérií pak stanovíme, jak nejlépe nemovitý majetek zhodnotit a jaká je cena takto
zhodnoceného majetku.

2
2.1

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY
Definice jednotlivých pojmů

2.1.1 HABU
Jedná se o zkratku slovního spojení „Highest and best use (Nejvyšší a nejlepší využití)“, ve
zkratce HABU. Někdy se také jako stejný pojem užívá „Highest or best use (Nejvyšší nebo
nejlepší využití)“ a potom se zkratka používá ve formě HBU. Jedná se však o stejný pojem.
Používaný překlad do českého jazyka potom je zpravidla jen „Nejvyšší a nejlepší využití“.
Toto slovní spojení se vyskytuje v mnoha odvětvích a mimo jiné i v oblasti oceňování
nemovitostí. V oblasti zkoumané v této práci se jedná o pojem, který označuje metodu
ocenění, využívanou pro stanovení tržní hodnoty nemovitostí. Metoda je pak založena nikoliv

Klika, Pavel, Ing – 1. autor, Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Purkyňova 118,
612 00 Brno, 54114 8937, pavel.klika@usi.vutbr.cz
1)
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pouze na posouzení stavu a účelu užívání nemovitosti k datu ocenění, ale na „nejlepší
možnosti využití nemovité věci“ bez ohledu na současný stav, tedy na stavu nemovitosti, kdy
nemovitost může produkovat nejvyšší zisk.
Kanadský oceňovací institut (Appraisal Institute of Canada) definuje „Nejvyšší a nejlepší
využití“ jako přiměřeně pravděpodobné a právně možné využití majetku, které je fyzicky a
finančně proveditelné. To má pak za následek nejvyšší hodnotu.
Veškeré navrhované teoretická použití majetku musí projít řadou testů, než může být řešení
přijato jako nejvyšší a nejlepší využití majetku. Zpravidla se v literatuře uvádí, že je třeba
hodnotit, zda navrhované řešení je:





právně přípustné,
fyzicky možné,
finančně proveditelné a
maximálně produktivní.

2.1.2 Cena
V publikaci Teorie oceňování nemovitostí je uvedeno
„Cena je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku za
zboží nebo službu. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým faktem. Může
nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby.“ (3)
Další definici najdeme například v mezinárodních oceňovacích standardech IVS (přeloženo z
originálu)
„Cena je částka, která je požadovaná, nabízená nebo zaplacená za zboží nebo službu. V
okamžiku, kdy tato transakce byla uskutečněna, cena, ať již byla zveřejněna nebo je
udržována v tajnosti, se stává historickou realitou. Cena vyjadřuje stav, při kterém došlo ke
shodě mezi nabídkou a poptávkou.“ (12)
Nový občanský zákoník (11)Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., účinný od 1. 1. 2014,
definuje cenu v § 492:
„(1) Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí jako
cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem.
(2) Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit, s přihlédnutím ke
zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci“ (11)
2.1.3 Cena obvyklá
Cena obvyklá je v současné době definována ve dvou cenových předpisech. Jedná se o zákon
č. 526/1990 Sb., o cenách, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v aktuálním znění (účinnost od 18. listopadu 2009) k
definici obvyklé ceny uvádí:
„§ 2 – Sjednávání ceny
(6) Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného nebo z hlediska
užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi
prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo
personálně nezávislí, na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže.
Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití
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výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných
nákladů a přiměřeného zisku.“ (5)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku definici obvyklé ceny uvádí v § 2 odst. 1:
„(1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný
způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla
dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné
nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se
zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv
zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího
nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí
zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z
osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ (6)
2.1.4 Cena zjištěná
Cena zjištěná podle cenového předpisu; v současné době podle zákona č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 441/2013 Sb. V § 2
odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb. definována takto:
„(3) Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena,
je cena zjištěná.“
Dále je pak uvedeno v odst. 5
„(5) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je
a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení
předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění,
b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného z
výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitulace
tohoto výnosu (úrokové míry),
c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci
odvozením z ceny jiné funkčně související věci,
d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní
nebo která je jinak zřejmá,
e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na
základě předpisů o účetnictví,
f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve
stanoveném období na trhu,
g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji,
popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen.“ (6)
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2.1.5 Hodnota
Definici najdeme například v mezinárodních standardech IVS (přeloženo z originálu)
„Hodnota je ekonomický pojem vztahující se k ceně, která bude s největší pravděpodobností
dohodnuta mezi kupujícími a prodávajícími za zboží nebo služby určené k prodeji. Hodnota
není objektivním faktem, ale jde o takový odhad pravděpodobné ceny, která by v daném čase
platila pro dané zboží a služby, přičemž tento odhad odpovídá určitému vymezení hodnoty.
Hodnota jako ekonomický pojem odráží pohled trhu na ekonomické užitky, které získá ten,
kdo vlastní dané zboží nebo využívá dané služby ke dni, ke kterému se provádí oceňování.“
(12)
V publikaci Teorie oceňování nemovitostí je uvedeno
„Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to ekonomická
kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit, na jedné straně,
a kupujícími a prodávajícími na druhé straně. Jedná se o odhad. Podle ekonomické koncepce
hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, k němuž se odhad
hodnoty provádí. Existuje řada hodnot podle toho, jak jsou definovány (např. věcná hodnota,
výnosová hodnota, střední hodnota, tržní hodnota apod.), přitom každá z nich může být
vyjádřena zcela jiným číslem. Při oceňování je proto vždy zcela přesně definovat, jaká
hodnota je zjišťována.“ (3)
2.1.6 Metoda
„Metoda je postup nebo způsob uplatňovaný k dosažení stanoveného teoretického i
praktického cíle.“ (20)
2.1.7 Metodika
Metodika je obecně pracovní postup (metoda) nebo nauka o metodě.
2.1.8 Zastavěné území obce
Zastavěné území obce je definováno v zákonu č. 183/2006 Sb., stavebním zákoně, v platném
znění, v § 2 odst. 1d) který uvádí
„(1) V tomto zákoně se rozumí
d) zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto
zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná
část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen
"intravilán"),“ (7)
2.1.9 Intravilán
Termín shodný s termínem zastavěné území obce (viz 2.1.9).

2.1.10 Extravilán
Není definován, lze říci, že se jedná o území, které není intravilánem.
2.1.11 Věc nemovitá
Nemovité věci jsou definovány v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním
znění v § 498 v odstavci 1
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„Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i
věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní
předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo
bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“
2.2

Možnosti využití metody HABU v podmínkách ČR

V současných právních či technických předpisech platných v ČR není zakotveno využití
způsobu ocenění pomocí metody HABU. Někdy se tato metoda využívá jako podklad pro
určení ceny obvyklé, jako jedna z náhradních metod ocenění. Často je tato metoda využívána
i jako první „nacenění" stavby pro účely developerských projektů. Lze říci, že pro účely
developerských zájmů je tato metoda ocenění nemovitostí jednou z nejlepších. V metodě
ocenění jsou spojeny důležité rozhodovací faktory, které developer při výstavbě musí
zohlednit. Další velký význam má metoda při oceňování podniků. Podobných kritérií jako pro
metodu HABU se využívá v některých metodikách při oceňování podniku (závodu) u kterých
je řešena strategická analýza ne které stojí podstatná část finančního plánu, a tím i ocenění.
Pro účely ocenění nemovitých věcí pro účely odhadu ceny majetku se však metoda HABU
používá v prostředí ČR jen velmi zřídka. Jak autor zmínil, metoda není zakotvena v žádném
z předpisů, a proto nejsou odhadci nijak vázáni metodu používat. Vzhledem k její velké
pracnosti oproti jiným metodám a nízkým cenám za některé znalecké posudky je metoda
místními znalci potlačována a povědomí o možnosti jejího využití je v praxi oceňování v ČR
velmi malé. V současné době se nejvíce pro oceňování nemovitostí používají metody
porovnávací, nákladový způsob ocenění a výnosový způsob ocenění. Všechny tyto metody
hodnotí pouze současný stav nemovitosti. Z pohledu budoucího investora (kupujícího) však
nemovitost skýtá spoustu možností do budoucna, které by měl zvážit a dle kterých se dále
rozhoduje o výši investice. Metoda HABU hodnotí nemovitost jako investici do budoucna a
hodnotí její možné využití. Disertační práce by měla ukázat možnosti využití této metody a
pomocí systémového přístupu umožnit její kvalitní využití právě pro oceňování nemovitostí.
2.3

HABU v zahraničí

V zahraničí je metoda HABU pro ocenění nemovitostí využívána výrazně častěji. O možnosti
používání metody se zmiňují zejména oceňovací standardy jako je IVS 1, RedBook2, EVS3 a
další. Nejvyšší a nejlepší využití je ve standardech IVS a EVS definováno jako
nejpravděpodobnější využití majetku, které je fyzicky možné, řádně odůvodněné, právně
přijatelné, finančně realizovatelné a které povede k nejvyšší hodnotě oceňovaného majetku.
Z dostupných zdrojů se však nepodařilo zjistit, zda v zahraničí je metoda pro některé případy
závazná ze zákona. Na základě rešerší a zjištěných skutečností o oceňování v zahraničí lze
konstatovat, že je spíše doporučená jako jedna z metod.
Na druhou stranu lze říci, že je v některých zemích hojně užívána. Například při
oceňování ve Velké Británii odhadci při stanovování ceny majetku, respektive
nemovitosti, vždy nahlížejí na tuto věc nikoliv pouze jako na současný majetek, ale
jako na možnost budoucí investice. Z toho důvodu je vždy nutno využívat právě
principů HABU. V některých zemích, zejména pak v severní Americe je hodnota

1

International Valuation Standards (12)

2

The Red Book - RICS Valuation Standards (14)

3

European Valuation Standards (13)
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majetku stanovená pomocí metody HABU, označována jako synonymum pro tržní
hodnotu. Některé, zejména americké standardy jako například The Appraisal of Real
Estate (17) nebo USPAP (18) pak použití HABU pro oceňování majetku považují za
stěžejní.

3

FORMULACE PROBLÉMU A CÍLE JEHO ŘEŠENÍ
Formulace problému

3.1

Jak bylo výše uvedeno, v současných předpisech ČR není metoda HABU nijak zmiňována.
Jedná se přitom o jednu z metod, která pro stanovení ceny neuvažuje pouze o stavu
nemovitosti aktuálním, ale i o stavu nemovitosti v budoucnu, respektive o možnostech jak
v budoucnu nemovitost využít. Lze tedy říci, že metoda by v případě jejího rozšíření výrazně
mohla napomoci při rozhodování subjektů o koupi nemovitosti a zároveň například u
bankovních institucí při rozhodování o výších úvěrů a podobně. Problémem v ČR je
v současné době nízká informovanost o samotné metodě u odborné veřejnosti a žádný platný
předpis či standard, ve kterém by metoda byla zmiňována, doporučována či nařizována. Pro
zajištění toho, aby metoda HABU byla v ČR více využívána je nutno pro tuto metodu
zpracovat standard a systémovým přístupem vytvořit tak podmínky pro jeho používání.
Cíle a řešení problému

3.2

Cílem by mělo být:



Popsat metodu tak, aby byla srozumitelná pro odbornou veřejnost.
Nastavit pravidla pro její použití v podmínkách ČR.

Řešením problému bude systémovým přístupem vytvořit standard pro oceňování nemovitostí
metodou nejvyššího a nejlepšího využití a jeho zveřejnění odborné veřejnosti, a to pro
varianty:


vydáním nezávazného standardu, jehož používání však nebude možné vymoci,
například:
̶
̶

standard pro asociaci (sdružení), kterým by se měli členové na základě stanov
řídit,
standard znaleckého ústavu (například ÚSI VUT v Brně),



publikací doporučeného postupu, například v odborných znaleckých časopisech:
̶
̶
̶
̶



4
4.1

Soudní inženýrství (ÚSI VUT v Brně ve spolupráci s AZO),
Odhadce a oceňování majetku (ČKOM),
Oceňování (IOM VŠE v Praze),
Znalec (KSZ ČR),

zpracování studijních podkladů a zařazení výuky této metody do osnov předmětů ve
znaleckých kursech a v akreditovaných studijních programech.

PROBLÉMOVÉ SITUACE PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ METODY
Právně přípustné

První problémovou situací je, zda navrhované řešení v rámci použité metody je „PRÁVNĚ
PŘÍPUSTNÉ“. U této otázky je zapotřebí si uvědomit, že řešíme možnost alternativního
využití pozemku (pozemku nezastavěného nebo pozemku po odstranění stávající stavby),
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umístění nové stavby na pozemku případně přestavbu stavby na stavbu s jiným účelem
užívání. Pro toto rozhodování je třeba se seznámit s legislativou ČR a určit, co je třeba
zkoumat pro zajištění úspěšného řešení, tedy správného výběru stavby s nejlepším využitím.
Hranice pro umístění typu stavby lze tak stanovit přibližně následujícím postupem.
Vždy prvotním úkonem je zjistit, zda pro hodnocené území je vypracován platný územní
plán; možné alternativy jsou:
1. Když je územní plán, je třeba zjistit:
a. Typ stavby, kterou lze v území umístit; vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných

požadavcích na využívání území stanovuje pravidla pro umísťování typů
staveb do ploch území dle územního plánu (§23 a následující).
b. Podle typů území a typu stavby je třeba zjistit, zda umístění stavby nepodléhá
povinnosti zpracování studie EIA; v takovém případě je možné, že i stavbu
v územním plánu povolenou nebude možno na pozemek umístit. Stavby a
území podléhající této povinnosti jsou uvedeny v přílohách zákona č. 100/2001
Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (9) (např. benzínová stanice,
různé továrny atd.).
c. Dalším omezením by mohly být památkové zóny a rezervace. Zákon
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči stanoví další podmínky, co lze
realizovat, hodnotí se např. pohledy na významné památky. Orgán státní
památkové péče může závazným stanoviskem stanovit další podmínky pro
umístění stavby v těchto lokalitách.
d. Chráněná krajinná oblast má další omezení, pro jednotlivá CHKO jsou
stanoveny vyhláškami další podmínky upřesňující možnosti výstavby.
Obdobně jsou řešeny další chráněné oblasti, národní par, národní přírodní
rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní památka,
chráněné území evropského významu NATURA 2000.
e. Pokud není žádná chráněná oblast, tak mohou umístění stavby omezit
podmínky uvedené v závazných stanoviscích dotčených orgánů (orgány
veřejné moci, které chrání veřejné zájmy, jejichž ochrana je svěřena zvláštními
zákony, např. vodní zákon, zákon o ochraně životního prostředí, hasiči atd.).
Tato ochrana je vždy vázána na konkrétní typ území a typ stavby, nemusí být
uplatněna vždy (v případě střetu veřejných zájmů je nutno uplatnit zásadu
proporcionality, na základě které je možné vyhodnotit či upřednostnit jeden
z veřejných zájmů). Závazné stanovisko je vždy závazné pro další rozhodování
stavebních úřadů, neboť následně rozhodují dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu.
2. Když není územní plán:
a. Stavby se mohou umísťovat do zastavěného území, které je definováno v § 2
odst. 1d stavebního zákona jako intravilán (v katastrálních mapách k 1. 9.
1966).
b. Do nezastavěného území, tj. do extravilánu, je možné umisťovat stavby dle
§ 18 odst. 5 stavebního zákona; také dle § 188a mohou být umisťovány i další
stavby s tím, že některé typy těchto staveb mohou být umístěny do extravilánu
pouze se souhlasem zastupitelstva obce, které může stanovit podmínky pro
umístění této stavby (jedná se především o komunikace a stavby pro bydlení).
c. Další postup je shodný s postupem uvedeným pod body b) až e) u území, kde
je zpracován územní plán.
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Za důležité považuji na tomto místě uvést, že když není pro hodnocené území zpracován
územní plán, je řízení o umístění stavby vždy veřejné a veřejnost může uplatňovat připomínky
(veřejnost není účastníkem řízení, ale může se účastnit projednání, nahlížet do spisu a
uplatňovat připomínky, nemůže se odvolávat oproti rozhodnutí stavebního úřadu).
4.2

Fyzicky možné

Druhou problémovou situací je, zda navrhované řešení v rámci použité metody je
„FYZICKY MOŽNÉ“. Případné použití zvoleného návrhu musí být fyzicky možné
vzhledem k velikosti, tvaru, topografii a dalším charakteristikám zvoleného území. Pro
umístění stavby je třeba tedy kromě právního hodnocení stavby hodnotit také kritéria
technická. Jedním ze základních kritérií, které zmiňuje i zahraniční literatura, je velikost
pozemku. Není třeba možné na pozemek o velikosti 1 000 m2 umístit stavbu skladu o
zastavěné ploše 5 000 m2. Dalšími podmínkami by mohly být například tvar pozemku,
základové podmínky, hladiny spodních vod, povětrnostní vlivy, dopravní dostupnost atd.
V práci bude třeba vyhodnotit základní kritéria, která bude třeba pro využití metody HABU
hodnotit.
4.3

Finančně proveditelné

Třetí problémovou situací je, zda navrhované řešení v rámci použité metody je „FINANČNĚ
PROVEDITELNÉ“. Navrhované využití nemovitosti musí generovat dostatečné výnosy
k tomu, aby pokryly vložené investice včetně nákladů na výstavbu resp. rekonstrukce,
zvýšené o přiměřený zisk pro developerské společnosti zajišťující výstavbu. U staveb, kde se
při jejich stávajícím užívání předpokládá nadále dobré ekonomické využití, se stává myšlenka
dalšího zlepšování majetku a tedy i finanční proveditelnosti poněkud irelevantní. V případě,
kdy ovšem hodnocená stavba již negeneruje dostatečné finanční prostředky a je tedy tzv. na
konci své ekonomické životnost, se stává otázka finanční proveditelnosti maximálně
důležitou.
Pro hodnocení finanční použitelnosti se pak zjišťuje, zda hodnota prázdného pozemku
nepřevyšuje hodnotu budoucího majetku (určeného jako nejlepší možné řešení) sníženého o
náklady na přestavbu či demolici. V kladném případě se jedná o finančně proveditelné řešení.
Ostatní varianty nepřevyšující tuto hodnotu se považují za finančně neproveditelné.
V některých případech totiž u navrhovaného využití mohou z nějakého důvodu náklady na
úpravu původní stavby na stavbu navrhovanou přesáhnout navýšení ceny původní. Potom by
se stala stavba bez úprav stavbou s nejvyšším a nejlepším využitím.
Příkladem může být průmyslově užívaná stavba, která může být použita legálně na výstavbu
výškových obytných budov, ale výstavba a sanace místa bude stát tolik, že hodnota v
současné době užívané stavby je vyšší než rozdíl nákladů a ceny stavby nové. V tomto
případě, je-li možné pokračovat v užívání stávající průmyslové stavby, pak by mohla být tato
stavba stavbou s nejvyšším a nejlepším využitím.
Při řešení finanční opodstatněnosti je nutné řešit mnoho problémů. Nejedná se pouze o cenu,
kterou je nutné zaplatit při nákupu stavby, náklady spojené se stavebními pracemi ale také o
výdaje spojené s financováním celého projektu jako jsou náklady spojené s úvěry, je nutné
řešit i délku financování a jedním ze zásadních problému je správné určení výnosů
z hodnocené stavby v budoucím stavu. V některých situacích dochází ke stavu, kdy pro
výpočet výnosů nelze využít běžných postupů pro oceňování nemovitostí, tedy výnosů
stanovených na základě nájemného (např. bytové domy, sklady, administrativní objekty) ale
metoda se přibližuje spíše oceňování podniků, kde je nutné řešit výnosy z příjmů
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z provozování aktivit v objektu a nákladů jak na provoz stavby, tak na mzdy a další (penziony
pro důchodce, sanatoria, školky). Někdy je možné provedení kombinace obou variant, kdy
může být vhodné jak prostory objektu pronajímat, tak přímo prostory provozovat. V takovém
případě se jedná o dvě řešené varianty (např. restaurace, obchody).
4.4

Maximálně produktivní

Čtvrtou problémovou situací je, zda navrhované řešení v rámci použité metody je
„MAXIMÁLNĚ PRODUKTIVNÍ“. Jedná se vlastně o závěrečné hodnocení, které
z navrhovaných řešení je nejvhodnější. V této problémové situaci je nutné zhodnotit, které
z navrhovaných řešení generuje nejvyšší čistý výnos.

5

OBECNÉ VARIANTY PRO ŘEŠENÍ OCENĚNÍ METODOU HABU

HABU lze obecně rozdělit na ocenění jednotlivých druhů nemovitých věcí, a to pro jednotlivé
typy staveb a jednotlivé typy území. Jak již bylo nastíněno, metoda ocenění HABU slouží pro
oceňování majetku, kdy se zjišťuje nejlepší možné využití tohoto majetku. Předpokladem pro
správné použití je vyhodnocení možnosti zhodnocení pozemku, zpravidla stavbou na něm
umístěnou. Je tedy zřejmé, že pro jednotlivá území bude velmi odlišné posuzování
zhodnocení pozemku.
Jak je zakotveno i v současném občanském zákoníku, zjednodušeně řečeno je nemovitostí
pozemek, stavby jsou jeho součástí. Je tedy zřejmé, a i metoda HABU takto uvažuje, že
prioritní je pro hodnocení pozemek a pak teprve následně stavby na něm umístěné. Z hlediska
systémového pojetí se pak jeví jako nejvhodnější členit jednotlivá řešení právě v návaznosti
na druh pozemku a následně možnosti jeho dalšího využití.
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Tab. 1 – Návrh způsobu rozdělení pozemků a jejich nového využití
Tab. 1 – Proposal of distribution of land and their new use
Způsob budoucího využití

Druh pozemku
Zemědělské pozemky

původní stav
orná půda
louka, pastvina
kombinace, jiné
skládka
sportoviště
komunikace
rodinné domy
bytové domy
administrativa
průmysl
kombinace, jiné

Nadále jako zemědělský

Stavební

Stavební pozemky

Stavební nezastavěné

Stavební zastavěné

původní stav
skládka
sportoviště
komunikace
rodinné domy
bytové domy
administrativa
průmysl
jiné
původní stav
běžná oprava
rekonstrukce či modernizace
bytové domy
administrativa
přestavba se změnou užívání
průmysl
kombinace, jiné
pozemek pronajmou
zřídit právo stavby
stavbu odstranit
pozemek prodat
na pozemku postavit stavbu novou
kombinace, jiné
kombinace, jiné

Pro každou z variant tab. 1 je vždy jiný postup a je třeba provádět jiné kroky (řízení na
stavebních úřadech, projekty pro stavební povolení, prováděcí projekt, vyjmutí z půdního
fondu atd.), které je nutné provést, aby bylo možné případnou změnu stavby či užívání
pozemku realizovat.
Varianty změn budou mít i různé postupy finanční analýzy pro rozhodování, zda je vybraná
varianta „finančně proveditelná“. Je tedy třeba stanovit opět pro jednotlivé varianty postup tak
aby bylo na závěr možné zhodnotit poslední problémovou situaci a to, která varianta je
„maximálně produktivní“.
5.1

Stavební pozemky zastavěné – bez změny užívání

Jako příklad uvádím několik možností pro stavební pozemky zastavěné, u kterých nebude
provedena změna užívání.
5.1.1 Ponechání původního stavu
Jedná se o variantu, která může být uvažována vždy jako výchozí. U této varianty se
nepředpokládá, že by nebylo možné nemovitost užívat, když již stav nastal.
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Právně přípustné
Pokud již je nemovitost užívána, není v legislativním prostředí české republiky uvedeno, že
by nebylo možné stavbu dále užívat, pokud nenastanou změny, které by užívání znemožnily.
Pokud by však stavby na pozemku byla v tak špatném stavebně technickém stavu, či její
provoz ohrožoval okolní prostředí, je možné, že by došlo i na základě platné legislativy
k zákazu užívání staveb. V takovém případě by i již existující stavba nemusela projít
kontrolou právní přípustnosti.
U zastavěných pozemků je tedy nutno vzhledem k právní přípustnosti sledovat:
-

zda stavebně technický stav neznemožňuje užívání stavby, toto má i zásadní vliv na kritérium
„fyzicky možné“,
zda stavba na pozemku při svém užívání neohrožuje své okolí (nadměrný hluk, exhalace, a
podobně),
znečištění pozemků nevhodnými látkami.

Fyzicky možné
Pokud předpokládáme, že stavba bude užívána ve stavu původním, pokud nevykazuje
havarijní stavebně technický stav, lze předpokládat, že u zastavěného stavebního pozemku je
kritérium „fyzicky možné“ automaticky splněno. Při hodnocení je tedy nutné posoudit pouze,
zda stavebně technický stav objektu není v tak havarijním stavu, že ho nelze užívat (zásadní
statické poruchy, prostředí nesplňující povinné normové hodnoty, atd.).
Finančně opodstatněné
Při řešení finanční opodstatněnosti je nutné volit několik možných přístupů. Je vždy nutné
namodelovat stav nemovitosti do budoucna a předpoklad dalšího nakládání s nemovitostí.
Tento postup lze přirovnat k metodikám při oceňování podniku (závodu) u kterých je řešena
strategická analýza. Metoda HABU nepředpokládá pouze s prodejem nemovitosti ale s jeho
kratším či delším užíváním. Je také třeba zohlednit, zda k prodeji je nutné zvolit nákup
pomocí hypotečního úvěru a podobně. Všechna tato kritéria se následně mohou projevit i ve
výsledné hodnotě nemovitosti.
V případě finanční opodstatněnosti je varianta ponechání v původním stavu jednou
z nejjednodušších variant. Není nutné řešit budoucí využití stavby a není nutné řešit náklady
na stavební úpravy či demolice. Finanční opodstatnění se pak soustředí pouze na výnosové
ocenění. Výnosy z nemovitosti pak musí pokrýt náklady na nákup nemovitosti, splácení
hypotečního úvěru a náklady spojené s provozem nemovitosti.
Pokud je tato varianta vyhodnocena jako finančně opodstatněná, je cena rovna ceně stanovené
například stanovené cenovým porovnáním, tedy dle současné legislativy ceně obvyklé.
5.1.2 Běžná oprava
Jedná se o variantu, která může být také téměř vždy uvažována. U této varianty se také
nepředpokládá, že by nebylo možné nemovitost užívat, když již stav nastal.
Právně přípustné
U této varianty je nutné provádět stejná hodnocení jako u varianty ponechání ve stávajícím
stavu.
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Fyzicky možné
Pokud předpokládáme, že stavba bude užívána ve stavu původním a bude provedena pouze
běžná oprava, nepředpokládá se havarijní stavebně technický stav, lze předpokládat, že u
zastavěného stavebního pozemku je kritérium „fyzicky možné“ automaticky splněno.
Finančně opodstatněné
V případě finanční opodstatněnosti je u varianty „běžná oprava“ oproti variantě „ponechání
v původním stavu“ navíc nutné uvažovat s náklady na provedení oprav. Není však nutné řešit
budoucí využití stavby. Finanční opodstatnění se pak soustředí pouze na výnosové ocenění a
výpočet nákladů na provedení běžné opravy. Výnosy z nemovitosti pak musí pokrýt náklady
na nákup nemovitosti, splácení hypotečního úvěru, náklady na opravy a náklady spojené
s provozem nemovitosti.
Pokud je tato varianta vyhodnocena jako finančně opodstatněná, je hodnota nemovitosti rovna
ceně stanovené například stanovené cenovým porovnáním ovšem stavby po provedených
opravách, od které je nutné odečíst výši nákladů na provedené opravy, náklady spojené
s využitím úvěrů a další.

6

OBECNÉ SCHÉMA METODY HABU

Z výše uvedených informací lze sestavit obecné schéma pro metodu HABU. Vzhledem
k velmi různé variabilitě při ocenění jsou uvedeny nejčastější varianty, které by při ocenění
nemovitostí mohly nastat.
CHABU = max Ci
CHABU … optimální cena nemovité věci stanovená metodou HABU [Kč]
Ci

… cena nemovitosti podle jednotlivých variant [Kč] (uvažují se jen ty, které splňují
čtyři podmínky (kriteria) HABU)

Cena Ci podle jednotlivých variant:
a) Cena při zachování stávajícího stavu

Ci = COB
kde
COB … obvyklá (tržní) cena nemovitosti, určená zpravidla zejména cenovým
porovnáním, případně výnosovou metodou, ke dni odhadu
b) Cena při provedení rekonstrukce

Ci = COB – (CP + NO)
kde
COB … obvyklá (tržní) cena nemovitosti po provedené rekonstrukci, určená zpravidla
zejména cenovým porovnáním, případně výnosovou metodou
CP
… pořizovací cena nemovitosti k datu odhadu
NO
… náklady na rekonstrukci nemovitosti
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c) Cena při změně užívání

Ci = COB – (CP + NZ)
kde
COB … obvyklá (tržní) cena nemovitosti po provedené změně, určená zpravidla zejména
cenovým porovnáním, případně výnosovou metodou
CP
… pořizovací cena nemovitosti k datu odhadu
NZ
… náklady na stavební či jiné úpravy nemovitosti a změny v příslušných položkách
u státní správy
d) Cena při odstranění stavby

Ci = COB – D
kde
COB … obvyklá (tržní) cena nemovitosti po provedeném odstranění stavby, určená
zpravidla zejména cenovým porovnáním
D
… náklady na odstranění stavby
e) Cena při odstranění stavby a zřízení práva stavby

Ci = COB – D + PS
kde
COB … obvyklá (tržní) cena nemovitosti po provedené změně, určená zpravidla zejména
cenovým porovnáním
D
… náklady na odstranění stavby
PS
… cena práva stavby snížená o náklady na jeho zřízení
f) Cena při výstavbě stavby na prázdném pozemku

Ci = COB – (CP + NV + NZ)
kde
COB … obvyklá (tržní) cena nemovitosti po provedené změně, určená zpravidla zejména
cenovým porovnáním, případně výnosovou metodou
CP
… pořizovací cena nemovitosti k datu odhadu
NV
… náklady na výstavbu a stavební řízení
NZ

7

…

na změnu druhu pozemku na pozemek stavební

VZOROVÉ PŘÍKLADY

Ve vzorových příkladech autor uvádí typické situace výpočtu pro jednotlivé varianty návrhu
budoucího využití pozemku.
7.1

Zastavěný pozemek

Jako příklad postupu ocenění metodou HABU autor uvádí variantu zastavěného pozemku
stavbou výrobního areálu v centru města Brna (jedná se o smyšlený příklad se smyšlenými
hodnotami – bez výpočtů).
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Popis situace:

Obr. 7 – Výřez katastrální mapy s vyznačením hodnoceného pozemku
Fig. 8 – Trimming cadastral maps showing improvements on the land
zdroj: www.cuzk.cz, ze dne 18. 6. 2014
Pozemek parc. č. 89/5, k. ú. Trnitá, obec Brno, okres Brno – město je součástí bývalého
výrobního areálu. Pozemek je v plochách uváděných jako „brown fields“. Ve městě Brně je
územní plán a hodnocená stavba je v návrhových plochách smíšených označených SO, tedy
Smíšené plochy obchodu a služeb. Index podlažní plochy1 není uveden, v okolí je tento index
v hodnotách od 0,8 do 3,5 (území je podrobně řešené ve schválené navazující ÚPD která je
k dispozici na OÚPR, pro příklad nebude využita, ve skutečnosti by bylo nutné její
zkoumání). Dle vyhlášky města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno:
„SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB
Slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy, které
podstatně neruší bydlení.
Pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, požaduje se
využití minimálně částí vnitrobloku přilehlých k bytovým domům pouze pro každodenní
rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se
nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že
příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude
využívána, jak je výše požadováno.

Index podlažní plochy (IPP) vyjadřuje intenzitu využití území, možného zatížení technické infrastruktury
apod., tj. počet m2 hrubé podlažní plochy na m2 základní plochy. Za hrubou podlažní plochu se přitom považuje
půdorysná plocha všech plných nadzemních podlaží staveb včetně konstrukcí a za plné nadzemní podlaží pak
každé podlaží vyjma podkroví a podzemních podlaží.
1
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Přípustné jsou:









administrativní budovy,
stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výměry funkční plochy,
maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy,
maloobchodní provozovny do velikosti 3 000 m2 prodejní plochy za předpokladu
situování ve vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a zajištění
parkování v objektu,
provozovny stravování a ubytovací zařízení,
řemeslné provozovny,
služebny městské policie,
stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní
účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit,

Podmíněně mohou být přípustné:




maloobchodní provozovny do 10 000 m2 prodejní plochy za podmínky prověření v
navazující ÚPD,
maloobchodní provozovny do 3 000 m2 prodejní plochy nesplňující výše uvedené
podmínky pro přípustné stavby za podmínky prověření v navazující ÚPD.
zábavní zařízení.“1

Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., v posledním znění, lze pak tyto plochy zařadit dle § 8 jako
plochy smíšené obytné. V této vyhlášce je uvedeno
„§ 8
Plochy smíšené obytné
(1) Plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na
charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit
území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umisťování staveb a
zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, například pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké
strojírenství, asanační služby.
(2) Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb
pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále
pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze
zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením
nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího
území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou
nezvyšují dopravní zátěž v území.“ (8)

1

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších předpisů
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Obr. 9 – Mapa s vyznačením ploch „brown fields“
Fig. 10 – Mapa s vyznačením ploch „brown fields“
zdroj: gis.brno.cz, ze dne 18. 6. 2014

Obr. 11 – Územní plán Města Brna
Fig. 12 – Spatial Plan for Brno
zdroj: gis.brno.cz, ze dne 18. 6. 2014
Pozemek je celý zastavěn stavbou. Na pozemku se nachází budova z období první republiky,
rok výstavby se datuje přibližně k roku 1930. Jedná se o 5 podlažní budovu bývalého areálu
na textilní výrobu, která se v současnosti pronajímá v průměru za 300 Kč/m2 podlahové
plochy.
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Obr. 13 – Letecký snímek hodnoceného objektu
Fig. 14 – Aerial photograph of the object under review
zdroj: www.mapy.cz, ze dne 18. 6. 2014
Budova je k datu ocenění téměř v původním stavu, byly vyměňovány pouze prvky krátkodobé
životnosti, které byly již ve zcela havarijním stavu. Za posledních 20 let se stavba pouze
udržuje. Budova je provedena v kombinaci železobetonové a zděné konstrukce. Hlavní nosné
prvky jsou tvořeny jako železobetonový monolitický skelet, obvodové zdivo je pak provedeno
z plných pálených cihel. Vnitřní příčky jsou cihelné, vnitřní členění prostoru je minimální.
V současném stavu je objekt využíván jako skladový prostor a opravna elektrospotřebičů.
V budově jsou využita pouze první tří podlaží. Vzhledem k absenci výtahu jsou další podlaží
jako sklad téměř nevyužitelná, jiný způsob užívání je vzhledem ke stavu objektu nemožný.
Z tohoto důvodu jsou poslední dvě podlaží dlouhodobě nepronajata.
Plocha pozemku i zastavěná plocha stavby je 554 m2, průměrná výška jednotlivých podlaží je
4 m, na objektu je provedeno zastřešení sedlovou střechou, která umožňuje vestavbu
podkroví. Celkový obestavěný prostor stavby činí 14 000 m2.
Problémová situace „Právně přípustné“
Při rozhodování, zda řešení je právně přípustné, je třeba postupovat v souladu s postupem
uvedeným v odstavci 4.1.
U pozemku zastavěného stavbou připadá v úvahu několik variant. První variantou je vždy
ponechat nemovitost v původním stavu nebo provést opravu či rekonstrukci bez změny
způsobu užívání. Další variantou je stavbu odstranit a místo ní vybudovat stavbu novou a to
se stejným nebo odlišným způsobem užívání. Poslední varianta je stavbu přebudovat a změnit
její způsob užívání. Jednotlivých variant je velké množství. Vzhledem k současnému stavu
objektu, jeho způsobu užívání, které neodpovídá současným požadavkům na obdobné
budovy, se jeví varianta bez rekonstrukce jako zcela nevhodná. Odstranění obdobné stavby je
velmi nákladné a současné nosné konstrukce umožňují jiné využití a proto se jeví i odstranění
stavby jako ne zcela vhodné. Pro příklad tedy zvolíme výpočet ceny nemovitosti metodou
HABU, u kterého budeme řešit srovnání dvou možných situaci. První bude varianta, kdy bude
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hodnocená stavba na pozemku rekonstruována a druhá kdy bude provedeno přebudování
stavby na stavbu s jiným účelem užívání. Účel užívání nám upravují závazné předpisy mimo
jiné územní plán Města Brna.
Budeme tedy postupovat v souladu s územním plánem a navrhneme nové využití stavby.
7.2

Celková rekonstrukce

Pro první variantu předpokládáme, že bude provedena rekonstrukce stavby tak, aby se
pronajímané prostory daly lépe pronajmout a bylo možné pronajímat všechna podlaží.
Pronájem se tak zvýší na 500 Kč/m2 za rok.
U druhé varianty předpokládejme, že stavba bude přebudována na polyfunkční objekt, kde 50
% podlahových ploch bude sloužit k bydlení (4. až 6. podlaží – předpoklad podkrovních
bytů), 1. podlaží bude sloužit jako garážová stání, 2. podlaží bude užíváno pro obchod a
služby, 3. podlaží bude užíváno jako kanceláře. Pronájem bytů bude počítán v cenách
1 500 Kč/m2 za rok, kanceláře pak 2 000 Kč/m2 za rok a parkovací stání v 1. NP bude
součástí nájmu kanceláří a bytů.
U obou variant budeme uvažovat, že v každém podlaží je možné užívat 300 m2 podlahových
ploch, zbylá část zastavěné plochy připadá na konstrukce a společné prostory.
Tato varianta se jeví jako právně přípustná, nejsou prováděny zásadní změny ve tvaru ani
vzhledu stavby, způsob užívání je v souladu s územním plánem. Pro vzorový příklad nejsou
další kritéria zkoumána.
Problémová situace „Fyzicky možné“
Vzhledem ke zvolené variantě, kdy nebude stavba, respektive její nosný systém nijak zásadně
měněn a tvar stavby zůstane stejný, se jeví úprava jako fyzicky možná. Jako jeden z větších
problémů vidím pouze problematiku dopravní dostupnosti a parkování. Pravděpodobně by při
realizaci bylo nutné zajistit nejen odkup pozemku celého zastavěného stavbou, ale i část
pozemků okolních pravděpodobně i s jinými stavbami. V zásadě lze však říci, že pro vzorový
příklad je zvolená varianta „fyzicky možná“.
Problémová situace „Finančně proveditelné“:
Základní myšlenka pro posuzování finanční proveditelnosti je, že navrhované využití
nemovitosti musí generovat dostatečné výnosy k tomu, aby náklady na pořízení nemovitosti a
na výstavbu, zvýšené o zisk pro developerské společnosti zajišťující výstavbu, pokryly
vložené investice.
Jak již bylo uvedeno, současný stav nemovitosti je zcela nevyhovující. Rekonstrukcí a
částečnou modernizací by se pravděpodobně docílilo vyšších zisků z pronájmů skladových
prostor a vybudování výtahu by zajistilo možnost pronájmu celé nemovitosti.
Pro srovnání budeme hodnotit tyto dvě varianty, tedy ponechání původního účelu užívání s
rekonstrukcí a přebudování stavby na polyfunkční objekt. Pro postup výpočtu byl použit jako
vzor příklad z časopisu Soudní inženýrství (16).
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1. varianta - rekonstrukce
Stavební náklady
Úvěr (cca 60 % nákladů)
Charakteristika úvěru
roční úroková míra
úvěrový termín
počet plateb
Hotovostní vklad (cca 40 % nákladů)
Vstupní možný hrubý příjem
Roční výdaje
Předpokládaná doba vlastnictví
Současná kapitalizační míra (RO)
Výstupní kapitalizační míra (RN)
Vyžadovaná ekvitní míra (YO)
Prodejní náklady
Trvale nepronajaté prostory

5 000 000 Kč
3 000 000 Kč
10.00 %
25
12
2 000 000
750 000
3%
30.00 %
10
10.00 %
11.00 %
16.00 %
6.00 %
4%

let
ročně
Kč
Kč
roční navýšení
skutečného hrubého příjmu
let

Výpočtem z výše uvedených údajů byla stanovena částka jako měsíční splátka úvěru na
27 261 Kč, a výše zbytkového úvěru k roku prodeje pak 2 536 841.
Pokud vypočteme jednotlivé hotovostní toky pro hodnocených 10 let, pak
Tab. 8 – Hotovostní toky pro 1 až 5 rok (rekonstrukce)
Tab. 9 – Cash flows for 1-5 years (reconstruction)
Rok
Příjem v roce
Ztráty nepronajmutím
Skutečný hrubý příjem
Výdaje
Čistý příjem
Hypoteční splátka
Hotovostní tok

1
750 000 Kč
30 000 Kč
720 000 Kč
216 000 Kč
504 000 Kč
327 132 Kč
176 868 Kč

2
772 500 Kč
30 900 Kč
741 600 Kč
222 480 Kč
519 120 Kč
327 132 Kč
191 988 Kč

3
795 675 Kč
31 827 Kč
763 848 Kč
229 154 Kč
534 694 Kč
327 132 Kč
207 561 Kč

4
819 545 Kč
32 782 Kč
786 763 Kč
236 029 Kč
550 734 Kč
327 132 Kč
223 602 Kč

5
844 132 Kč
33 765 Kč
810 366 Kč
243 110 Kč
567 256 Kč
327 132 Kč
240 124 Kč

Tab. 10 – Hotovostní toky pro 6 až 10 rok (rekonstrukce)
Tab. 11 – Cash flows for 6-10 years (reconstruction)
Rok
Příjem v roce
Ztráty nepronajmutím
Skutečný hrubý příjem
Výdaje
Čistý příjem
Hypoteční splátka
Hotovostní tok

6
869 456 Kč
34 778 Kč
834 677 Kč
250 403 Kč
584 274 Kč
327 132 Kč
257 142 Kč

7
8
895 539 Kč
922 405 Kč
35 822 Kč
36 896 Kč
859 718 Kč 885 509 Kč
257 915 Kč 265 653 Kč
601 802 Kč 619 856 Kč
327 132 Kč 327 132 Kč
274 670 Kč 292 724 Kč

9
950 078 Kč
38 003 Kč
912 074 Kč
273 622 Kč
638 452 Kč
327 132 Kč
311 320 Kč

10
978 580 Kč
39 143 Kč
939 437 Kč
281 831 Kč
657 606 Kč
327 132 Kč
330 473 Kč

Pokud předpokládáme, že objekt slouží stále jako skladový prostor a jeho rekonstrukcí se
vylepší možnosti skladování a to jak kvalitou, tak výměrou (umožnění pronájmu všech
podlaží), potom jako nejpravděpodobnější prodejní cena se dá předpokládat cena stanovená
výnosovým způsobem pomocí tzv. věčné renty. Když provedeme jednoduchý výpočet, kde
jako vstupní údaj je 5 × 300 m2 podlahové plochy, 500 Kč/m2 nájemné za rok a míra
kapitalizace v době prodeje 11 %, vyjde nám tzv. očekávaná prodejní cena objektu
8 896 181 Kč.
Čistá prodejní hodnota po odečtení nákladů na prodej a splacení zbytkového úvěru, je
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Prodejní hodnota
Prodejní náklady
Zbytkový úvěr

8 896 181 Kč
-533 771 Kč
-2 536 841 Kč

Čistá prodejní hodnota

5 825 569 Kč

Z takto vypočtených hodnot lze stanovit čistou současnou hodnotu, na její výpočet použijeme
vzorec
𝑛

∑
𝑡=1

𝐻𝑇𝑡
− 𝐻𝑇0
(1 + 𝑖)𝑡

HT = hotovostní tok
i = roční úroková míra
t = časová perioda
V uvedeném příkladu pak čistá současná hodnota nemovitosti je 1 705 330 Kč.
Vzhledem k tomu, že zbytková hodnota majetku je kladná, návrh úprav je finančně
proveditelný, pokud je možné pozemek se stavbou koupit za cenu nižší než 1 705 330 Kč.
Když porovnáme cenu pozemků v cenové mapě, která činí 2500 Kč/m2, činí cena pozemku
dle cenové mapy 1 385 000 Kč. Prodej takové nemovitosti (pozemek + stavba) za
1 705 330 Kč se zdá pak téměř nerealizovatelný.
Celková prodejní hodnota nemovitosti by v takovém případě tedy činila

7.3

Hodnota nemovitosti (zbytková)
Hotovostní vklad
Úvěr

1 705 330 Kč
2 000 000 Kč
3 000 000 Kč

Celková prodejní hodnota
nemovitosti

6 705 330 Kč

Změna užívání – přestavba na polyfunkční objekt (byty, garáže, kanceláře)
Stavební náklady
Úvěr (cca 60% nákladů)
Charakteristika úvěru
roční úroková míra
úvěrový termín
počet plateb
Hotovostní vklad (cca 40% nákladů)
Vstupní možný hrubý příjem
Roční výdaje
Předpokládaná doba vlastnictví
Současná kapitalizační míra (RO)
Výstupní kapitalizační míra (RN)
Vyžadovaná ekvitní míra (YO)
Prodejní náklady
Trvale nepronajaté prostory

30 000 000 Kč
18 000 000 Kč
10.00%
25
12
12 000 000
2 550 000
3%
30.00 %
10
10.00 %
11.00 %
16.00 %
6.00 %
4%

let
ročně
Kč
Kč
roční navýšení
skutečného hrubého příjmu
let

Výpočtem z výše uvedených údajů byla stanovena částka jako měsíční splátka úvěru na
163 566 Kč, a výše zbytkového úvěru k roku prodeje pak 15 221 046 Kč.
Jednotlivé hotovostní toky pro hodnocených 10 let pak
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Tab. 12 – Hotovostní toky pro 1 až 5 rok (přestavba)
Tab. 13 – Cash flows for 1-5 years (rebuilding)
Rok
Příjem v roce
Ztráty nepronajmutím
Skutečný hrubý příjem
Výdaje
Čistý příjem
Hypoteční splátka
Hotovostní tok

1
2 550 000 Kč
102 000 Kč
2 448 000 Kč
734 400 Kč
1 713 600 Kč
1 962 794 Kč
-249 194 Kč

2
2 626 500 Kč
105 060 Kč
2 521 440 Kč
756 432 Kč
1 765 008 Kč
1 962 794 Kč
-197 786 Kč

3
2 705 295 Kč
108 212 Kč
2 597 083 Kč
779 125 Kč
1 817 958 Kč
1 962 794 Kč
-144 835 Kč

4
2 786 454 Kč
111 458 Kč
2 674 996 Kč
802 499 Kč
1 872 497 Kč
1 962 794 Kč
-90 297 Kč

5
2 870 047 Kč
114 802 Kč
2 755 246 Kč
826 574 Kč
1 928 672 Kč
1 962 794 Kč
-34 122 Kč

Tab. 14 – Hotovostní toky pro 6 až 10 rok (přestavba)
Tab. 5 – Cash flows for 1-5 years (rebuilding)
Rok
Příjem v roce
Ztráty nepronajmutím
Skutečný hrubý příjem
Výdaje
Čistý příjem
Hypoteční splátka
Hotovostní tok

6
2 956 149 Kč
118 246 Kč
2 837 903 Kč
851 371 Kč
1 986 532 Kč
1 962 794 Kč
23 738 Kč

7
3 044 833 Kč
121 793 Kč
2 923 040 Kč
876 912 Kč
2 046 128 Kč
1 962 794 Kč
83 334 Kč

8
3 136 178 Kč
125 447 Kč
3 010 731 Kč
903 219 Kč
2 107 512 Kč
1 962 794 Kč
144 718 Kč

9
3 230 264 Kč
129 211 Kč
3 101 053 Kč
930 316 Kč
2 170 737 Kč
1 962 794 Kč
207 944 Kč

10
3 327 172 Kč
133 087 Kč
3 194 085 Kč
958 225 Kč
2 235 859 Kč
1 962 794 Kč
273 066 Kč

Pro výpočet předpokládané prodejní ceny opět využijeme výpočet věčnou rentou, tímto
způsobem vyjde očekávaná prodejní cena objektu 30 247 015 Kč.
Čistá prodejní hodnota po odečtení nákladů na prodej a splacení zbytkového úvěru, je
Prodejní hodnota
Prodejní náklady
Zbytkový úvěr

30 247 015 Kč
-1 814 821 Kč
-15 221 046 Kč

Čistá prodejní hodnota

13 211 148 Kč

Z vypočtených hodnot stanovená čistá současná hodnota je – 7 171 064 Kč.
Vzhledem k tomu, že zbytková hodnota majetku vychází záporná, návrh úprav není finančně
proveditelný.
Problémová situace „Maximálně produktivní“
Jedná se o závěrečné hodnocení zjištěných výsledků. Vzhledem k tomu, že u jedné
z hodnocených variant bylo zjištěno, že není finančně proveditelná, je zcela zřejmé, že
maximálně produktivní je ze zvolených variant varianta provedení rekonstrukce objektu.
V případě, že by všechny hodnocené varianty splňovaly požadovaná kritéria (právně
přípustné, fyzicky proveditelné a finančně proveditelné), pak by se posuzovalo, u které
z variant je větší čistá zůstatková hodnota. Varianta rekonstrukce, která se zdá být maximálně
produktivní naráží na požadovanou velmi malou částku na pořízení nemovitosti a to cca
1 700 000 Kč. V takovém případě je třeba provést hodnocení dalších možných variant,
například provést hodnocení již na počátku zamítnuté hypotézy, ponechat stavbu v původním
stavu a pouze udržovat.
Je však třeba upozornit, že vstupní hodnoty byly u obou variant smyšlené. Pro přesnější
výsledky je nutné vstupní data (stavební náklady, nájemné, atd.) stanovit výpočtem na
základě tržních cen.
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8

ZÁVĚR

Podobné řešení výpočtů jak je uvedeno v předchozí kapitole lze využít téměř pro všechny
varianty ocenění. Metoda HABU má velmi široké využití. Jak je však z výše uvedených
informací patrné, je třeba všechny postupy velmi dobře zvážit. Vzhledem k velké variabilitě je
při nevhodném použití vstupních dat dojít ke zcela zavádějícím výsledků. Jedná se tedy o
metodu, kterou by měl využívat odhadce, který má v oboru zkušenosti.

9
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ZÁKLADNÍ BODY PŘIPRAVOVANÉ NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA
BASIC POINTS OF PREPARED AMENDMENT OF THE BUILDING ACT
Alena Kliková1)
ABSTRAKT:
Příspěvek je věnován připravovaným změnám stavebního zákona č. 183/2006 Sb., které by
měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování
staveb. Novela stavebního zákona, by měla přinést řadu změn, které by měly být většího
rozsahu a měly by postihnout téměř celý stavební zákon. Příspěvek se zaměřuje pouze na
vybrané navrhované změny.
ABSTRACT:
Contribution is devoted to prepared changes to the Building Act No. 183/2006 Coll. The
prepared changes should bring simplification and clarification of procedures for permitting
and siting of buildings. The amendment to the Building Act should bring a number of changes
that should be higher and should affect almost the whole Building Act. This contribution
focuses only on some proposed changes.
KLÍČOVÁ SLOVA:
stavební zákon, územní plánování, stavební povolení, kolaudace, užívání staveb
KEYWORDS:
Building Act, Territorial Planning, Building Permits, Acceptance, Use of Buildings

1

ÚVOD

Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti stavební zákon č. 183/2006 Sb., který nahradil tehdejší
stavební zákon č. 50/1976 Sb. Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. měl zpřehlednit
jednotlivé procesy a zavést nové instituty do územního plánování a zjednodušit postupy
v rámci povolování staveb. Tento zamýšlený cíl se však ne vždy zcela zdařil a proto bylo
nutné mnohdy překlenovat nedostatky právní úpravy výkladem. Často docházelo ke sporům,
které se musely řešit soudní cestou, a často nebyla judikatura jednoznačná. V řadě případů
pak rozhodoval tzv. rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, jehož úkolem je
rozhodování v případě odlišných právních názorů různých senátů Nejvyššího správního
soudu.2 Mimo jiné toto byly důvody, proč se zákonodárce rozhodl nesrovnalosti řešit. Do
dnešního dne stavební zákon prošel již 14-ti novelizacemi, a to novela schválená a vydaná ve
sbírce zákonů pod číslem 350/2012 Sb., byla považována za zásadní a byla nazývána velkou
novelou stavebního zákona. Tato novela měla 243 novelizačních bodů, což samo o sobě
napovídá rozsahu novely, která zasáhla téměř každou oblast stavebního zákona. Bohužel ani
tato novela neodstranila řadu rozporů a komplikací při aplikaci stavebního zákona.

1)

Kliková Alena, JUDr., Ph.D. – PrFMU, Veveří 70, Brno, alena.klikova@law.muni.cz

Ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů: Dospěl-li
senát Nejvyššího správního soudu při svém rozhodování k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru
již vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, postoupí věc k rozhodnutí rozšířenému senátu. Při
postoupení svůj odlišný právní názor zdůvodní.
2
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Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve své současné úpravě je normou, která nesplnila očekávání
ani po předchozích novelizacích a proto přistoupili zákonodárci k přípravě další velké novely,
která by měla přinést další zpřesnění, zjednodušení a zkvalitnění předmětné právní úpravy.
Novela by se měla dotknout celé řady ustanovení stavebního zákona, ať už části územního
plánování, tak stavebního řádu. Předpokládané datum nabytí účinnosti je v stanoveno k 1.
červnu 2016. K dnešnímu dni1 je skončeno vypořádávání připomínek a dle legislativních
pravidel vlády by nyní mělo dojít k projednání Legislativní radou vlády a následně by novela
měla být schválena Parlamentem. Cílem předkládané novely by opět mělo být zjednodušení a
zrychlení jednotlivých procesů povolování stavebních záměrů, zpřesnění poskytování údajů o
území pro územně analytické podklady, zjednodušení pořizování aktualizací a změn územně
plánovací dokumentace, uplatňování závazného stanoviska dotčenými orgány, koordinované
povolení pro realizaci záměru, upřesnění uvádění staveb do užívání (kolaudace), a řada
dalších změn, kterými by mělo dojít k naplnění cílů novely. Navrhované změny by měly
napravit stávající nedostatky a kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování
stavebního záměru. Zůstává však i nadále otázkou, zda se této novele podaří cíle dosáhnout.
Ve svém příspěvku bych se chtěla věnovat pouze některým vybraným navrhovaným změnám
stavebního zákona.

2

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
NAVRHOVANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

Jak je uvedeno v úvodu příspěvku, současné znění stavebního zákona způsobuje při jeho
aplikaci řadu komplikací, které se týkají jak výkladů jednotlivých pojmů a některých institutů,
tak oblasti územního plánování i stavebního řádu, např. se jedná o složité a zdlouhavé
povolování staveb, komplikovaná příprava území pro výstavbu, problémy spojené s nutností
propojení veřejných a soukromých záměrů na využití území, apod. Z důvodu rozsáhlosti
novely se tento příspěvek bude věnovat pouze navrhovaným změnám ve vztahu k definicím,
dotčeným orgánům a kolaudaci.
2.1

Navrhované změny některých definic

Aby došlo ke zjednodušení chápání některých pojmů a institutů a také ke sjednocení praxe,
mělo by novelou dojít ke zpřesnění některých pojmů. V řadě případů docházelo ze strany
stavebních úřadů i stavebníků a investorů k nestejným výkladům týkajících se definic
stavebního zákona, čímž mohlo docházet např. k porušování zásady předvídatelnosti, která
má zajistit určité legitimní očekávání dotčených osob, že v jejich věci bude postupováno a věc
bude posuzována obdobně jako v jiných obdobných případech. Pro zajištění obdobného
přístupu vydává Ministerstvo pro místní rozvoj řadu metodických doporučení a výkladů, které
však nejsou závazným předpisem. Novela reaguje na některé (dle ministerstva) sporné
případy a navrhuje do zákona zahrnout definici souboru staveb a definici stavby hlavní.
V této souvislosti si dovoluji ocitovat komentář ke stavebnímu zákonu „Pojem soubor staveb
je ustáleným označením pro více staveb vzájemně funkčně a místně (prostorově)
souvisejících; pojem soubor staveb totiž není ve stavebním zákoně definován, nicméně se
jedná o dlouhodobou praxí ustálený výraz, který se vžil pro více staveb vzájemně souvisejících

1

Ke dni 10.1.2016
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svým účelem a místem.“ 1 Stejně tak komentář vysvětluje pojem stavba hlavní jako praxí
ustálený výraz, který byl vždy užíván jako protiklad k pojmu doplňková stavba.
Dle názoru autorky chybějící definice pojmů „soubor staveb“ a „stavba hlavní“ sice na jednu
stranu může vyvolávat potíže při výkladu, ale na stranu druhou a v návaznosti na ustálenou
praxi by měl mít každý stavební úřad určitý prostor pro správní uvážení a možnost každou
konkrétní situaci posuzovat individuálně a měl by mít prostor pro volbu určitého řešení.
Navrhované znění novely dle mého názoru pouze kopíruje praxí ustálený výklad2,3.
2.2

Navrhované změny týkající se dotčených orgánů a jejich činnosti

Dále novela navrhuje upravit ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona, a to ve vztahu
k závazným stanoviskům dotčených orgánů. Návrh reaguje na problémy vznikající v praxi, a
to např. překračování působnosti a pravomoci dotčenými orgány a posuzování věci nad rámec
zmocnění zvláštními právními předpisy, dále nestejné formy a obsahy jednotlivých závazných
stanovisek a problematika kontroly podmínek nastavených dotčenými orgány. Dle názoru
autorky však nesprávný úřední postup nelze zhojit změnou právní úpravy. Dle obecných
principů činnosti správních orgánů má správní orgán uplatňovat svou pravomoc pouze k těm
účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu
byla svěřena.4 Toto pravidlo nastavuje povinnost i dotčeným orgánům nepřekračovat rozsah
jejich oprávnění, která jsou jim svěřena zákonem. Je otázkou, zda další zakotvení této
povinnosti přinese očekávanou změnu ve vztahu k zamezení nesprávných úředních postupů.
Dalším novelou uváděným novým požadavkem ve vztahu k dotčeným orgánům by mělo být
zákonné zpodrobnění obsahu závazného stanoviska, které by mělo obsahovat závaznou část a
odůvodnění. Za zajímavý a praktický návrh v souvislosti s dotčenými orgány můžeme označit
povinnost dotčených orgánů kontrolovat splnění podmínek, které dotčené orgány stanovili ve
svém závazném stanovisku.
2.3

Navrhované změny při uvádění staveb do užívání (kolaudace)

Za jednu z významných změn můžeme označit změnu samotného názvu celé části čtvrté, díl 2
stavebního zákona. Novela navrhuje změnu nadpisu z „Užívání staveb“ na „Kolaudace“.
Vzhledem k tomu, že pojem „kolaudace“ se využívá v praxi již mnoho let a jak odbornou tak
laickou veřejností je tento pojem chápán jako označující uvádění staveb do užívání, je
logické, že se tento dlouhodobě užívaný pojem vrací do zákona.
Další změnou, kterou se vrací právní úprava do dob před vydáním stavebního zákona č.
183/2006 Sb., je zpětné zavedení možnosti projednání změny spočívající v nepodstatných
odchylkách od ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace, kdy se nemění
umístění, půdorysný ani výškový rozsah stavby, účel, konstrukční ani dispoziční řešení, při

1

Machačková, J. a kol., Stavební zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 35

Soubor staveb: „Souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se uskutečňuje výstavba na
souvislém území nebo výstavba ke společnému účelu.“
2

Stavba hlavní: „Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.
Další vedlejší stavby v souboru staveb jsou podmiňující nebo doplňkové, které se stavbou hlavní svým účelem
nebo umístěním souvisejí a které zabezpečují uživatelnost stavby hlavní nebo doplňují základní účel využití
stavby hlavní.“
3

4

Ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu
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vydání kolaudačního souhlasu. Tuto navrhovanou změnu autorka považuje za velmi
praktickou, neboť při stavebních činnostech mnohdy dochází k řadě odchylek, které však
nelze považovat za závažné a je vhodné tedy umožnit stavebníkovi jejich zjednušené
projednání.
Novela navrhuje zrušení § 120 stavebního zákona, což znamená zrušení zjednodušené
klaudace (oznámení užívání). Na stranu druhou se však zavádí možnost kolaudace v rámci
kolaudačního řízení. Opět by novelou došlo částečně k návratu k původní formě kolaudace.
Do budoucna by tak měl stavebník dvě možnosti jak uvést stavbu do užívání, a to získat
kolaudační souhlas a nebo získat kolaudační rozhodnutí.

3

ZÁVĚR

Závěrem tohoto příspěvku lze konstatovat, že část navrhovaných změn vychází z požadavků
praxe. Novelizační body se snaží se reflektovat tyto požadavky. Nelze však říci, že všechny
navrhované změny úplně přesně cíle naplňují. Je otázkou, zda navrhované změny přinesou
očekávaný výsledek a veškeré postupy dle stavebního zákona zjednoduší, zprůhlední a
zkvalitní.

4
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PŘÍKLADY VÝPOČTU NEHMOTNÉHO MAJETKU U NEMOVITOSTÍ
EXAMPLES OF CALCULATION OF INTANGIBLE ASSETS IN REAL ESTATE
Vladimír Kulil1)
ABSTRAKT:
Cena majetku vždy zahrnuje hmotné a nehmotné součásti. Nehmotné vlivy mají na cenu
majetku podstatný či rozhodující vliv a pro ocenění je vhodné provést rozbor součástí ceny. V
článku je proveden výzkum nehmotných vlivů a jeho vyhodnocení. Dále je zahrnut návrh
postupů při ocenění nehmotného majetku a příklady výpočtu nehmotného majetku u
konkrétních nemovitostí.
ABSTRACT:
Property price always includes tangible and intangible components. Intangible influences
have on the price of the property significant or decisive influence and the valuation is
appropriate to analyze part of the price. The paper conducted research on the effects of
intangibles and its evaluation. Furthermore, the proposal includes procedures for the
valuation of intangible assets and calculation examples of intangible assets in specific real
estate.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Hmotný majetek, nehmotný majetek, goodwill, badwill, ceny nemovitostí.
KEYWORDS:
Tangible assets, intangible assets, goodwill, badwill, the price of real estates.

1

ÚVOD

Nehmotné vlivy, které působí na cenu nemovitostí, lze definovat jako vlivy nehmotného
charakteru, které tvoří reziduum mezi cenou obvyklou (tržní hodnotou nemovitosti) a cenou
časovou nemovitosti. Pokud je rozdíl kladný, jedná se o goodwill, v záporném případě je to
badwill. Nehmotný majetek typu goodwill a badwill se podle své povahy dělí na nehmotný
majetek s hmotným nosičem (například budova s hmotnou podstatou obsahuje
architektonickou kvalitu – nadhodnotu nehmotného charakteru) a na nehmotný majetek bez
hmotného nosiče (například dobrá pověst budovy, ve které žila význačná osobnost nebo zde
působila významná instituce).

Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., ředitel Ústavu oceňování majetku při EkF VŠB - Technické univerzity Ostrava,
Sokolská 33, Ostrava, vladimir.kulil@vsb.cz.
1)
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NÁVRH POSTUPU

2
2.1

Řešení

Autor provedl ocenění nemovitostí, u kterých existuje potenciál nehmotného majetku, a tento
odhadl jako podíl k měrné jednotce hlavní stavby. Pro demonstraci bylo vybráno portfolio
bývalých zastupitelských úřadů ve městě Cetinje, které bylo dříve hlavním městem Černé
Hory. Jelikož bylo hlavní město státu po roce 1918 z praktických a geomorfologických
důvodů přesunuto do dnešní Podgorice, je zajímavé sledovat, jaké jsou zde nyní vlivy na výši
nehmotného majetku u nemovitostí. Dále navržené postupy aplikují postupy k výpočtu
nehmotných vlivů pro oceňování majetku, které autor zařadil do položky goodwill, v záporné
hodnotě badwill, a podrobně popsal ve své publikaci Goodwill a oceňování [27].
2.2

Historické souvislosti

Nehmotný majetek typu goodwill je obchodován už po staletí. Obsah pojmu goodwill je
zaznamenán v literatuře již od roku 1571 v Anglii, pojmenován byl původně jako good will. Z
volného překladu tohoto pojmu jako „dobře v budoucnu“ vyplývá jeho nadčasovost, kdy
předmětem ocenění zejména podle výnosové hodnoty je kapitalizace budoucích příjmů z
tohoto nehmotného majetku. Od roku 1878 po Berlínském kongresu byla mezinárodně uznána
existence státu Montenegro – Černá Hora se statutem království. Toto mělo za důsledek
otevření zastupitelských úřadů států, pro které byla Černá Hora důležitá. Z toho vyplynula
rozsáhlejší stavební činnost a vznik hodnotných nemovitostí včetně nehmotného majetku,
který ve své podstatě tvoří dobré jméno - goodwill.

3

ODHAD NEHMOTNÝCH VLIVŮ

3.1 Metodické postupy
Je použit princip logického přístupu, úvah a následného dokazování. Pomocně je použito
systémového členění pro modelování na základě principu podobnosti.1) Pro další šetření je
potřebné upřesnit, co je předmětem majetku goodwill a badwill. Podle autora a dostupné
literatury lze započítat pojmově pouze hodnotu nehmotných výhod či nevýhod plynoucích
z hodnoty majetku a z toho vyplývající dobré či špatné pověsti nemovitosti. Podle
Mezinárodních oceňovacích standardů IVS je goodwill či badwill v obvyklé ceně rozdílem
mezi obvyklou cenou majetku a součtem ocenění jednotlivých nákladových položek majetku.
Jiným nehmotným majetkem jsou zejména autorská práva, průmyslová práva, práva na
označení, know-how, výhodné vztahy, práva pořizovatele databáze, jiná výhodná práva,
obchodní tajemství a ochranné známky. Jejich hodnota se vypočítá samostatně jako jiný
nehmotný majetek a do majetku goodwill pro výpočet se nezahrnuje. U nemovitostí se tento
vyjmenovaný jiný nehmotný majetek nevyskytuje a nemovitosti tak mají pouze dvě součásti
ceny. Je to cena časová a goodwill nebo badwill.
3.2 Předmět ocenění
Byl proveden zkrácený rozbor u deseti bývalých ambasád států: Rakousko-Uhersko, Rusko,
Francie, Itálie, Turecko, Velká Británie, Bulharsko, Srbsko, Německo a Belgie. Ambasáda
USA byla umístěna v hotelu GRAND, takže zde se rozbor neprovádí.

1)

Bradáč A., a kol: Soudní znalectví. Akademické nakladatelství CERM Brno 2010, s. 79 - 92.
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3.3 Způsob ocenění nehmotných vlivů
Pro ocenění goodwillu a badwillu u nemovitostí se provedlo ocenění metodou porovnávací
jako odhad výše nehmotných vlivů pomocí procentní přirážky či srážky vůči hmotné součásti
ceny. Pozemky se započítávají jako součást ceny nemovitosti. Nehmotnou složku ceny
pozemku tvoří jak vliv zásahů člověka, to znamená jakékoliv zhodnocení či znehodnocení,
tak jeho náhled na pozemek z hlediska výhodnosti pro konkrétní užití. Cena pozemku je vždy
tvořena jako nehmotná část majetku, tedy právo pozemek užívat, jelikož jej nelze
plnohodnotně vlastnit pro jeho charakter. Informace o nemovitostech a situaci na místě zjistil
autor při místních šetřeních, které provedl v letech 2013 a 2015. Dále bylo čerpáno
z publikace Tatjany Jovič: The Historical Capital of Montenegro CTO 086/230-251 [25] a na
stránkách http://www.roughguides.com/ [26].
3.4 Vlastní ocenění nehmotných vlivů
Pro obor soudní inženýrství se jeví jako prospěšné užití komplexního výčtu nehmotných vlivů
pro všechny typy a metody oceňování. Všechny vlivy nelze předem obsáhnout, autor navrhuje
100 dále uvedených vlivů v deseti skupinách s užitím pro stavby i pozemky.
Tab. 1 - Odhad ceny vlivů.
Tab. 1 – Estimate the effects.
A.
Vliv č.

Cenové vlivy nehmotné úpravou Kp
za položku

Doporučené
rozpětí %

Odhad %

1.

Výhodnost polohy v místě oproti průměru
lokality

(-10% až +10%)

x

2.

Jméno nemovitosti, prestižnost,
dominantnost

(-10% až +10%)

x

3.

Historická hodnota, náklady památkové
ochrany

(-10% až +10%)

x

4.

Architektonické ztvárnění, kvalita dispozice,
výhled

(-10% až +10%)

x

5.

Bezpečnost, soukromí uživatelů, konfliktní
obyvatelstvo v okolí

(-50% až +10%)

x

6.

Nebezpečí záplav, sesuvů, poškození od
dopravy, pachy, čistota ovzduší

(-10% až +10%)

x

7.

Nebezpečné řešení dispozice staveb a
závadné materiály, radon

(-10% až 0%)

x

8.

Dopravní dostupnost s ohledem na etalon
průměru v blízkém okolí

(-10% až +10%)

x

9.

Vliv řadové zástavby, dům uvnitř řady nebo
koncový

(-10% až 0%)

x

10.

Cenová perspektiva nemovitosti a ostatní
vlivy

(-10% až +10%)

x
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X%

Celkem
B. Výnosová hodnota:
Míra kapitalizace P stanovená pro výpočet
výnosové hodnoty bude upravena o x %
(snížené či zvýšené riziko) oproti
nemovitosti standardního charakteru s mírou
kapitalizace k.
P(%) = k(%) – x %

X%

C. Porovnávací metoda:
Budou použity stejné vlivy a sazby
jednotlivých položek č. 1 až č. 10
k porovnání s nemovitostmi srovnávanými.

O sazbu x % bude
upravena cena
oproti průměru bez
těchto vlivů

X%

Tab. 2 - Zkrácené ohodnocení nehmotných vlivů na 1 m3 OP hlavní stavby.
Tab. 2 – Abbreviated evaluation of intangible impacts for 1 m3 BS main building.
Vliv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

∑[%]

[%]

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

3.5 Soupis nehmotných vlivů pro nemovitosti cenou obvyklou
U obvyklé ceny bude provedeno ocenění záporného či kladného nehmotného vlivu všech
součástí a příslušenství nemovitosti včetně pozemků podle následujícího navrženého
seznamu:
Tab. 3 - Podrobný rozpis skupin nehmotných vlivů se 100 položkami.
TAB. 3 - A detailed breakdown of groups of intangible impacts 100 items.
Vliv
č.
1.

Zvláštní cenové vlivy nehmotné úpravou Kp za položku
s podrobným rozpisem
Výhodnost polohy v místě oproti průměru lokality
1. kvalita lokality – poloha,
2. kvalita okolní občanské vybavenosti a infrastruktury,
3. situace pro obchod,
4. situace pro zdravotnictví,
5. situace pro kulturu,
6. možnosti pro sport,
7. možnosti vzdělávání,
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8. kvalita okolní krajiny,
9. klimatické podmínky, místa s mimořádně chladným prostředím
a větrné oblasti,
10. suché oblasti, prašná území, kvalita životního prostředí,
11. oslunění, mimořádné zastínění,
12. úrodnost krajiny a pozemku,
13. rekreační možnosti, turistický a cizinecký ruch,
14. pracovní příležitosti,
15. stavební uzávěra a obdobná omezení,
16. CHKO, lázně, národní parky a chráněná přírodní místa,
17. ochranná pásma chráněných území, přírodních výtvorů,
památek, silnic, drah, vojenských újezdů, rybářských ploch,
ploch letišť a nerostných surovin,
18. možnosti napojení na inženýrské sítě,
19. ochranná pásma inženýrský sítí.
2.

Jméno nemovitosti, prestižnost, dominantnost

(-10% až
+10%)

20. dobrá pověst nemovitosti z hlediska historie užívání a provozu,
jméno budovy, vily,
21. zavedené jméno oblasti či regionu ve vztahu k oceňovanému
majetku,
22. vliv dominance pro místo a okolí,
23. zda v objektu působí či působila významná osobnost, VIP osoby,
instituce nebo společnosti,
24. skutečnost, že byl v nemovitosti spáchán závažný zločin, o
kterém je povědomí v okolí,
25. vliv nabídky a poptávky trhu po nemovitostech předmětného
druhu, konkurence,
26. vliv dezinformací a cenových bublin.

3.

Historická hodnota, náklady památkové ochrany
27. historická hodnota prvků staveb,
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28. historická hodnota trvalých porostů,
29. vliv historie na vlastní nemovitost,
30. vliv okolních historických staveb na oceňovanou nemovitost,
31. území s památkovou ochranou,
32. náklady spojené se stavebně-historickým a s archeologickým
výzkumem,
33. vliv z hlediska vícenákladů na údržbu historických prvků a na
budoucí provoz,
34. vliv

z

hlediska

delší

doby

provádění

stavebních

a

restaurátorských prací chráněných staveb.
4.

Architektonické ztvárnění, kvalita dispozice, výhled

(-10% až
+10%)

35. hodnota architektonického ztvárnění,
36. vliv urbanismu,
37. umělecká hodnota,
38. jméno - proslulost autora projektu staveb a pozemkových úprav
či jméno stavitele,
39. nedefinovatelná,

či

nevhodná

kombinace

různých

architektonických stylů,
40. morální zastaralost staveb,
41. technické řešení a dispoziční ve vztahu k výnosnosti nemovitosti,
typové projekty,
42. vhodnost umístění provozů v nemovitosti,
43. komplikovanost změn dispozice,
44. vliv umístění podle podlaží vůči předmětnému užívání,
45. intenzita využívání a provozu (počet provozních či obytných
jednotek),
46. kvalita zázemí v nemovitosti pro její užívání, doprovodné stavby
jako příslušenství,
47. vliv konfigurace terénu na účel užití,
48. velikost a tvar pozemku,
49. výhodnost druhu parcely (například rohové),
50. výhled,
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51. orientace ke světovým stranám.
5.

Bezpečnost, soukromí uživatelů, konfliktní obyvatelstvo v okolí

(-70% až
+10%)

52. zajištění bezpečnosti a soukromí uživatelů, omezení výhledu do
nemovitosti,
53. kvalita řešení a dispozice staveb, pozemků a trvalých porostů
z hlediska bezpečnosti,
54. zajištění utajení výrobních provozů,
55. kvalita ochrany uživatelů ze strany útoků osob a terorismu,
56. přítomnost konfliktního obyvatelstva v nemovitosti,
57. přítomnost konfliktního obyvatelstva v blízkém okolí.
6.

Nebezpečí záplav, sesuvů, poškození od dopravy, pachy, čistota
ovzduší

(-10% až
+10%)

58. nebezpečí záplav, sesuvů půdy, skalních sesuvů, otřesů,
59. nebezpečí pádu stromů,
60. nebezpečí pádu staveb,
61. nebezpečí poškození nárazem od dopravních prostředků,
62. znečištění ovzduší, imisní zatížení, pachy,
63. prach a hluk z průmyslových a zemědělských zdrojů,
64. zdravotně závadná území například s výskytem encefalitidy,
zamořená území.
7.

Nebezpečné řešení dispozice staveb a závadné materiály, radon
65. nebezpečné prostředí v nemovitosti, nebezpečné detaily jako
potenciální zdroje úrazů,
66. nedodržení norem pro výstavbu,
67. riziko snížení únosnosti podloží dle účelu užití,
68. rizika s ohledem na poddolovaná území,
69. rizika s ohledem na zamokření, na vysokou hladinu spodní vody,
70. záplavová oblast,
71. rizika a nejistoty z přítomnosti radonu,
72. rizika a nejistoty z ekologického znečištění pozemků a staveb,
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73. rizika a nejistoty z přítomnosti zdravotně závadných materiálů
staveb (například azbest, formaldehyd).
8.

Dopravní dostupnost s ohledem na etalon průměru v blízkém

(-10% až
+10%)

okolí
74. dopravní infrastruktura v místě,
75. dopravní dostupnost z hlediska příjezdů k nemovitosti pro
osobní či nákladní dopravu,
76. možnosti parkování,
77. kvalita hromadné dopravy.
9.

Vliv řadové zástavby, dům uvnitř řady nebo koncový

(-10% až
0%)

78. vliv u komerčních nemovitostí,
79. vliv u rezidenčních nemovitostí.
10.

Cenová perspektiva nemovitosti a ostatní zvláštní vlivy
80. rozvojové

možnosti

nemovitosti,

možnost

(-10% až
+10%)
přístaveb,

modernizace,
81. cenová perspektiva ve vztahu k chystaným změnám v okolí,
synergie,
82. makroekonomická situace ve státě a perspektiva ve vztahu
k segmentu ocenění,
83. dotační a daňová politika státu ve vztahu k segmentu ocenění,
84. nejasné vlastnické vztahy a jiná právní omezení,
85. stavba na cizím pozemku, přistup po neveřejném cizím pozemku,
86. podílové spoluvlastnictví například u bytových domů,
87. velký počet vlastníků,
88. družstevní vlastnictví,
89. vliv existence stavby na cenu pozemku a na cenu jiných staveb,
90. práva výstavby pro nadzemní i podzemní část nemovitosti,
včetně vodních nádrží,
91. práva využití podzemí,
92. vliv územních rozhodnutí, rozhodnutí o využití území,
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93. vliv demoličního výměru na cenu,
94. vliv z hlediska atypických nemovitostí, podzemních staveb,
95. práva těžby, právo čerpat vodu,
96. možnosti lodní plavby,
97. možnost využití vodní energie,
98. rybářství, myslivost, možnost zřízení honitby,
99. vliv módy,
100. ostatní zvláštní nehmotné vlivy podle názoru znalce ovlivňující
výnosnost a prodejnost.
3.6

Ocenění

3.6.1 Ocenění bývalé ambasády Rakousko-Uherské
V této monumentální budově, postavené podle návrhu architekta Josipa Slade z Trogiru v
letech 1897 až 1899, bylo velvyslanectví až do první světové války pro diplomatické styky s
touto malou zemí na Balkáně. Pro své potřeby a pro potřeby ostatních katolických věřících na
velvyslanectví byla také postavená na severní straně římsko-katolické kaple v
neonormanském stylu. Fasáda kaple v podkroví je doplněna postavami Panny Marie a dvěma
anděly. Interiér navrhnul italský architekt Corradiny. Luxusní provedení a harmonický
souzvuk budovy s okolím doplňuje zahrada s tenisovým kurtem. Vlastní park je uzavřen
kamenným a železným oplocením. V průběhu dějin budova změnila svůj účel na různé
příležitosti. Za rakouského-uherské okupace tu sídlila její správa a mezi světovými válkami
správní úřad.

Obr. 1 - Celkový pohled.
Fig. 1 – Overall view.
V prostorách bývalého rakousko-uherského velvyslanectví se dnes nachází Institut pro
ochranu kulturních památek republiky Černá Hora.
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Tab. 4 - Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m3 OP hlavní stavby.
Tab. 4 - Evaluation of specific impacts for 1 m3 BS main building.
Vliv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

∑[%]

[%]

1

3

3

3

3

0

0

1

0

1

15

3.6.2 Ocenění bývalé ambasády Velké Británie
Velká Británie otevřela poslední diplomatické zastoupení v Cetinje. Rok poté, co Černá Hora
získala nezávislost na Berlínském kongresu, vznikly diplomatické vztahy s Velkou Británií a
samotná budova byla postavena v letech 1913 - 1914 v bezprostřední blízkosti královského
paláce a hotelu Lokanda.

Obr. 2 - Celkový pohled.
Fig. 2 – Overall view.
Styl připomíná letní rezidenci s uzavřenou verandou, nad kterou je balkon, Belveder na střeše
připomíná architekturu doby romantiky, s největší pravděpodobností je spoluautorem
anglický architekt Harty. Interiér vyzařuje jednoduchost, v souladu s praktickým národním
duchem Angličanů, zatímco bohatě vybavená zahrada v letních měsících bývala dějištěm
řešení důležitých diplomatických jednání na recepcích. Během první světové války byla
budova převzata okupační správou Rakousko-Uherska. V současné době se zde nachází
Hudební akademie.
Tab. 5 - Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m3 OP hlavní stavby.
Tab. 5 - Evaluation of specific impacts for 1 m3 BS main building.
Vliv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

∑[%]

[%]

1

3

3

2

3

0

0

1

0

1

14

3.6.3 Ocenění bývalého konzulátu Belgie
Oficiální vztahy mezi královstvím Černá Hora a Belgickým královstvím byly založeny v roce
1910 (kdy byla Černá Hora vyhlášena jako království) a tyto trvaly až do roku 1914. Toto
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diplomatické zastoupení bylo jedním z posledních v Cetinje. Na návrh ministra zahraniční byl
jmenován králem Belgie Albertem vicekonzulem Belgického království v Cetinje Vuk Jeftov
Vuletić, známý obchodník a hoteliér. Rezidence byla postavena jako řadový dům, který se
nachází na hlavní třídě. Tento dům je v současné době používán jeho dědici.

Obr. 3 - Znak.
Fig. 3 – Symbol.

Obr. 4 - Celkový pohled.
Fig. 4 – Overall view.
Tab. 6 - Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m3 OP hlavní stavby.
Tab. 6 - Evaluation of specific impacts for 1 m3 BS main building.
Vliv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

∑[%]

[%]

1

1

1

0

0

0

0

1

-5

1

0

3.6.4 Ocenění bývalé ambasády Bulharska
Oficiální diplomatické vztahy mezi Černohorským knížectvím a královstvím Bulharsko byly
založeny v roce 1896 a trvaly až do roku 1914. Na začátku roku 1910, s povolením jeho
majitele, knížete Ivo Radonjiće, bulharská vláda nechala pro účely zastupitelského úřadu
přizpůsobit koncový řadový dům, který se nachází na hlavní třídě města. Adaptace byla
navržena architektem Fernando Balacco, který pracoval ve stejnou dobu na rekonstrukci
paláce - rezidence knížete Nikoly I.
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Obr. 5 - Celkový pohled.
Fig. 5 – Overall view.

Obr. 6 - Znak.
Fig. 6 – Symbol.

Obr. 7 - Informační tabulky.
Fig. 7 – Information boards.

304

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

Tab. 7 - Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m3 OP hlavní stavby.
Tab. 7 - Evaluation of specific impacts for 1 m3 BS main building.
Vliv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

∑[%]

[%]

1

2

1

0

0

0

0

1

-5

1

1

3.6.5 Ocenění bývalé ambasády Německa
Oficiální diplomatické vztahy mezi Černou Horou a Říší Německo byly založeny v roce 1906
a trvaly do 10. srpna 1914. Jelikož Německo otálelo s otevřením diplomatického zastoupení
v Cetinje, princ Nikola přijel dne 17. května 1905 do Berlína a navštívil německého císaře
Viléma. Po-té byla otevřena mise v soukromém řadovém domě v centu města, který vlastnil
Jovan Piper Milunović. Budova je dnes obytnou budovou.

Obr. 8 - Celkový pohled původní.
Fig. 8 – Overall view original.

Obr. 9 - Celkový pohled.
Fig. 9 – Overall view.
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Tab. 8 - Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m3 OP hlavní stavby.
Tab. 8 - Evaluation of specific impacts for 1 m3 BS main building.
Vliv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

∑[%]

[%]

1

1

1

0

0

0

0

1

-5

1

0

3.6.6 Ocenění bývalé ambasády Turecka
Oficiální diplomatické vztahy mezi Černou Horou a Říší Turecko byly založeny v roce 1879 a
trvaly až do roku 1912. Objekt mise byl užíván od roku 1880, původní dům vévody Mašo
Vrbicy byl postaven v centru historického jádra města Cetinje v blízkosti správní budovy
Dívčího institutu. Budova je nyní používána pro Divadelní fakultu University of Montenegro
Cetinje.

Obr. 10 - Celkový pohled.
Fig. 10 – Overall view.

Obr. 11 - Znak.
Fig. 11 – Symbol.
Tab. 9 - Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m3 OP hlavní stavby.
Tab. 9 - Evaluation of specific impacts for 1 m3 BS main building.
Vliv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

∑[%]

[%]

1

1

1

1

0

0

0

1

-5

1

1
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3.6.7 Ocenění bývalé ambasády Francie
V Cetinje se objekt bývalé mise považuje za jednu z nejkrásnějších budov, postavena byla
v letech 1908 - 1910 podle projektu francouzského architekta Paula Godeta. Historické
záznamy ukazují, že budova byla používána francouzským velvyslanectvím do roku 1915. Od
roku 1949 je zde Ústřední národní knihovna Đurđe Crnojeviće. Dodnes je zřejmý jedinečný
vzhled se zahradou a ocelovým a kamenným plotem, fasády jsou s hojnými keramickými
obklady a dlažbami, které se liší v barvě, tvaru a velikosti.

Obr. 12 - Celkový pohled.
Fig. 12 – Overall view.
Tab. 10 - Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m3 OP hlavní stavby.
Tab. 10 - Evaluation of specific impacts for 1 m3 BS main building.
Vliv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

∑[%]

[%]

1

3

2

3

3

0

0

1

0

1

14

3.6.8

Ocenění bývalé ambasády Itálie

Diplomatické styky s Itálií navázala Černá Hora v roce 1879, mise bývala v budově, která
nyní patří k budovám Národní knihovny "Đurđe Crnojević" a je v novější části města. Objekt
navrhl italský architekt Corradini, jehož vliv je zřejmý v jednoduchém exteriéru a luxusním
interiéru. Základní kámen byl položen v roce 1905, stavba byla dokončena o čtyři roky
později a bylo to v roce, kdy byla vyhlášena Černa Horu jako království, v roce 1910. Stejně
jako většina diplomatických misí byl objekt obklopen krásným parkem, byly zde prostory pro
tenis a golf.
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Obr. 13 - Celkový pohled.
Fig. 13 – Overall view.
Tab. 11 - Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m3 OP hlavní stavby.
Tab. 11 - Evaluation of specific impacts for 1 m3 BS main building.
Vliv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

∑[%]

[%]

1

3

3

3

3

0

0

1

0

1

15

3.6.9 Ocenění bývalé ambasády Ruska
Velvyslanectví Ruské federace je bezesporu jedním z nejreprezentativnějších děl architektury
v Cetinje. Budova, ve které se nyní formuje nová generace výtvarníků, navrhl italský architekt
Corradini ve stylu pozdního baroka, v ruském stylu zvaným "říšským petrohradským". Bylo
tu velvyslanectví od data dokončení, výstavba proběhla v letech 1900 až 1903. Mezi
světovými válkami zde byla střední škola a učitelský institut. Po druhé světové válce byla
stavba používána pro různé účely, od 1988 je zde Fakulta výtvarných umění University of
Montenegro. Bohatá výzdoba je zvenku, taktéž zde byl luxusní interiér. Objekt je obklopen
pěkným parčíkem, oploceným ocelovým plotem. K dispozici jsou dva předsunuté domky pro
bezpečnostní a konzultační účely, které jsou esteticky navázány na hlavní objekt.
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Obr. 14 - Celkový pohled.
Fig. 14 – Overall view.

Obr. 15 - Informační tabule u vstupu.
Fig. 15 – Information board at the entrance.
Tab. 12 - Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m3 OP hlavní stavby.
Tab. 12 - Evaluation of specific impacts for 1 m3 BS main building.
Vliv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

∑[%]

[%]

1

3

2

3

3

0

0

1

0

1

14

3.6.10 Ocenění bývalé ambasády Srbska
Jednoduchý řadový koncový objekt na hlavní třídě z roku 1883 je bez zvláštních stylistických
rysů, v budově je v současné době Etnografické muzeum Černé Hory. Sídlo srbského
velvyslanectví zde bylo v letech 1914 až 1915. Budova byla původně svatebním darem od
prince Nikoly I jeho dceři princezně Zorce, manželky srbského krále Petra Karadordeviće,
jehož osobním majetkem se budova potom stala. Před tím, než se stalo velvyslanectvím,
srbský stát měl zastoupení se statusem Representation a zřízení diplomatického zastoupení
bylo od roku 1897 lokalizováno v soukromém domě na ulici Milunović - Piper. Mezi
světovými válkami byl v budově Dům důstojníků. Etnografické muzeum je zde od roku 1987.
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Obr. 16 - Celkový pohled.
Fig. 16 – Overall view.
Tab. 13 - Ohodnocení zvláštních vlivů na 1 m3 OP hlavní stavby.
Tab. 13 - Evaluation of specific impacts for 1 m3 BS main building.
Vliv

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

∑[%]

[%]

1

3

1

1

0

0

0

1

-5

1

3
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4

VYHODNOCENÍ PROVEDENÝCH ZJIŠTĚNÍ
Vyhodnocení nehmotných vlivů u ocenění portfolia nemovitostí

4.1

Tab. - 14 Soupis bývalých zastupitelských úřadů s oceněnými vlivy.
Tab. 14 - Inventory former embassies, with the price impact influences.
Vyhodnocení nehmotných vlivů u nemovitostí

Pořadové
číslo
Název a místo zastupitelského úřadu

Procento NM
celkem bez
vlivu řadové
výstavby

1

ZÚ Rakousko-Uhersko

15

15

2

ZÚ Velká Británie

14

14

3

ZÚ Belgie

0

5

4

ZÚ Bulharsko

1

6

5

ZÚ Německo

0

5

6

ZÚ Turecko

1

6

7

ZÚ Francie

14

14

8

ZÚ Itálie

15

15

9

ZÚ Rusko

14

14

10

ZÚ Srbsko

3

8

7,70 %

10,20

1,077

1,020

Průměr pro skupiny vlivů č. 1 - 10
Index pro skupiny vlivů č. 1 - 10
4.2

Procento NM
celkem

Komentář - vyhodnocení praktických příkladů:

Přestože bývalé ambasády skončily svoji činnost k roku 1918, dodnes má skutečnost, že se
jednalo o zastupitelské úřady, kladný vliv na cenu kupní i pro pronájem. Je však nutno o této
skutečnosti důkladně informovat a je nutno této informace využít v marketingu pro případné
kupce nebo nájemce. Také je nutné využít uvedené okolnosti pro případné nové určení využití
nemovitosti, pak se teprve využije potenciál pozitivní vůči ceně dosažitelné. To se podařilo u
nemovitostí hodnocených 14 – 15 % přirážek. Naopak bývalá německá ambasáda je
používána jako běžný bytový dům a pozitivní nadhodnota historie není řádně využita a
přirážka celková je odhadnuta na 0 %. Bývalá ruská ambasáda je využívána nyní jako fakulta
uměleckého zaměření, avšak chybí provedení rekonstrukce, jelikož objekt je ve velmi
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špatném technickém stavu. Avšak tento atribut se projeví v položce věcná hodnota v rámci
příslušné srážky za technické opotřebení. Tato zbytková cena se potom upraví o odhadnutou
přirážku za nehmotný majetek ve výši odhadnuté na 14 %, tedy o index 1,14, který také
zahrnuje výjimečně kvalitní architektonické ztvárnění.
Je nutno konstatovat, že i budovy bývalých ambasád vedle ostatních státních budov a institucí
bývalých mají pozitivní vliv na cizinecký ruch a podílejí se na vyšší poptávce po
nemovitostech a mají tedy pozitivní vliv na ceny nemovitostí v Cetinje celkově.
Jednotlivá kritéria č. 1 až č. 10 se pohybují v rozptylu hodnot -5 % až +3 %. Součty kritérií
K1 až K10 se pohybují v rozptylu hodnot +0 % až +15 %. Maxima jsou dosahována u kritérií
prestižnosti, dobrého jména, architektonického ztvárnění, kvality dispozice, výhledy. Minima
ve výši -5 % jsou za umístění v omezující řadové výstavbě. Tedy v praktických případech při
oceňování mimo extrémní případy lze důvodně předpokládat pouze mírný rozptyl až do
hodnoty kolem 5 % jednotlivých přirážek a srážek za kvalitu nehmotných vlivů. A ani
v extrémních případech by součty kritérii č. 1 až č. 10 neměly přesáhnout rozmezí -30 % až
+30 % oproti nemovitostem průměrného charakteru. Znalec by tedy měl postupovat při
ocenění nehmotných vlivů na základě principu opatrnosti.
Z provedených ocenění cenou obvyklou je zřejmé, že je nutno provést odborný odhad, rozpětí
je pouze doporučené a pro cenu obvyklou nemůže být závazné. Nehmotné vlivy přesně
spočítat nelze. Tento odhad sice zahrnuje subjektivní stanovisko znalce, ale na základě
navržené procentní úpravy ceny lze vypočítat, jaká je cena těchto vlivů a odhadnout, zda je na
místním trhu za celkovou navrženou cenu nemovitost prodejná. Nehmotné vlivy byly oceněny
odhadnutými sazbami v rozmezí doporučených sazeb. Portfolio uvedených nemovitostí v této
kapitole vykazuje pozitivní vliv na cenu. Průměr je + 7,70 %, což je podstatný vliv, celkově
jde o goodwill. Převážná většina uvedených nemovitostí má goodwill ve vztahu k poloze, k
funkci reprezentační, k architektonické kvalitě, v bezpečnostních aspektech, dopravní
dostupnosti a cenové perspektivě. Pokud by se nejednalo o řadovou výstavbu u některých
případů, pak by vliv průměrný dosahoval zaokrouhleně 10 %. Přirážka za prestižnost ve
vztahu ke skutečnosti, že se jedná o bývalé ambasády, byla odhadnuta v průměrné výši 2,30
%.

5

ZÁVĚR

Byly navrženy kontrolovatelné postupy pro oceňování tohoto nehmotného majetku. U
nemovitého majetku byly definovány pojmy goodwill při kladném vlivu (GW) a badwill
(BW) při záporném vlivu k použití pro praktické oceňování.
Ze vzorových příkladů pro ocenění zvláštních vlivů vyplývá nutná opatrnost a zkušenosti
znalce. Je zřejmé, že kvalitativní výhody a nevýhody u nemovitostí nad rámec etalonu
průměrné nemovitosti v místě je nutno promítnout do ceny. Přirážka ceny do 10 % z titulu
nehmotných vlivů je akceptovatelná u běžných nadstandardních nemovitostí, přirážky či
srážky do 30 % je možné uplatnit jen v mimořádných případech kvality nebo zásadních
závad. Nad limit ± 30 % je možné ocenit vlivy jen zcela výjimečně, kdy trh bude akceptovat
toto odlišení. Může se jednat u badwillu například o skupinu vlivů č. 6 metodiky s
konfliktním obyvatelstvem v okolí s ohrožením bezpečnosti uživatelů, kde lze akceptovat i
podstatně vyšší srážku z ceny než 30 %.
Nemovitosti mají pouze dvě součásti obvyklé ceny. Je to hmotná cena časová upravená o
nehmotný goodwill nebo badwill. Pokud bude v ocenění použit koeficient prodejnosti, pak
tento bude přímo kvantifikovat výši nehmotného majetku. Goodwill nebo badwill jako souhrn
zvláštních nehmotných vlivů v ceně obvyklé se vypočítá jako rozdíl mezi obvyklou hodnotou
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majetku a jeho časovou cenou. Toto pravidlo platí všeobecně pro majetek movitý, nemovitý a
podniky.
Hmotná část ceny pozemků představuje jen cenu vlastního původního pozemku a jen jako
opory bez právních úkonů a bez úprav člověkem. Nehmotnou část ceny představují všechna
práva, která souvisejí s lidskou činností na pozemku včetně výstavby. U pozemků je podíl
hmotné součásti ceny zanedbatelný, cena pozemku má charakter nehmotného majetku.
Nehmotná část ceny pozemku není určena v náhodné výši, nýbrž je odrazem hodnoty
konkrétní stavby či úpravy tam umístěné nebo plánované. Vlastníkem nehmotné součásti ceny
nemovitosti je investor, který úpravy na této nemovitosti financuje nebo plánuje. Goodwill a
badwill vyvolaný investicemi v okolí oceňované nemovitosti automaticky a bezúplatně
přechází do vlastnictví vlastníka této nemovitosti. Navržená metodika umožňuje rozdělit
každý majetek movitý, nemovitý včetně pozemků a majetek podnikový na hmotnou a
nehmotnou část s dostatečnou odhadnutou přesností pro praktické využití.

6
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ZNALEC BY MAL BYŤ PARTNEROM A NIE BEZDUCHÝM SLUHOM SÚDOV
FORENSIC EXPERTS SHOULD BE PARTNERS, NOT SOULLESS SERVANTS OF
THE COURTS
Milan Nič1), Ladislav Eliáš2), Marína Majerčáková3).
ABSTRAKT:
Vývoj znaleckej činnosti a prehľad vývoja predpisov pre znalcov v bývalom Československu
a Slovenskej republike. Prehľad legislatívy Slovenskej republiky v znaleckej činnosti. Súčasný
stav a vytipovanie problémových oblastí v znaleckej činnosti. Návrhy zmeny predpisov pre
urýchlenie a skvalitnenie znaleckej činnosti.
ABSTRACT:
The paper presents the development of expert activities to the present and outlines regulations
for forensic experts in the former Czechoslovak, current Slovak Republic. It provides an
overview of Slovak legislation in expert activities; defines the current status and identifies
problem areas. It proposes regulatory changes to speed up and improve quality of expert
activities.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Znalec, Znalecká činnosť, Vývoj znaleckej činnosti, Legislatíva v oblasti znaleckej činnosti,
Návrhy zmien predpisov.
KEYWORDS:
Forensic expert, Expert activities, Development of expert activities, Legislation in the field of
expert activities, Propose of regulatory changes.

1

ÚVOD

Orgány štátnej a verejnej správy nariaďujú znalecké dokazovanie spravidla ak je potrebné
posúdiť zložité skutočností, na ktoré sú potrebné aj vedecké poznatky.
V súčasnosti je v Slovenskej republike (ďalej SR), všeobecná nespokojnosť s prieťahmi
v konaní pred štátnou a verejnou správou. Orgány štátnej a verejnej správy pri zdôvodňovaní
zistených prieťahov sa niekedy obhajovali, že tieto prieťahy spôsobili znalci [1], [2].
Autori príspevku nespochybňujú skutočnosť, že v konkrétnych prípadoch môžu znalci svojím
konaním spôsobiť prieťahy v konaní z objektívnych, alebo aj subjektívnych dôvodov.
V záujme urýchlenia ako aj skvalitnenia znaleckej činnosti chceme upriamiť pozornosť na
niektoré systémové nedostatky, ktoré znalcom výrazne sťažujú a komplikujú ich činnosť.
Tieto systémové nedostatky v znaleckej činnosti spravidla vyvolávajú prirodzené reťazové
nadväzností, ktorých výsledkom sú prieťahy v konaniach pred štátnou a verejnou správou.

1)

2)

3)

Nič Milan, doc. Ing. PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
T.:+421905860838; e-mail: milan.nic@stuba.sk;
Eliáš Ladislav Mgr., Slovenská technická univerzita v Bratislave, doktorand, Ústav manažmentu,
T.:+421903639068; e-mail: elias@tomura.sk;
Majerčáková, Marína Ing., Slovenská technická univerzita v Bratislave, doktorandka, Ústav manažmentu,
T.:+421908710424; e-mail: marina.majercakova@gmail.com;
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Medzi tieto systémové nedostatky, ktoré výrazne sťažujú znalcom SR v odbore 37 00 00
Stavebníctvo ich činnosť môžeme zaradiť najmä: nekvalitné predpisy upravujúce znaleckú
činnosť ako aj spoločenské nedocenenie úlohy znalcov.
V príspevku popisujeme zistené systémové nedostatky najmä v občianskosúdnom konaní.
Súčasne konštatujeme, že v SR v roku 2015 sa ukončila rekodifikácia zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok, ktorý bol nahradený tromi predpismi: zákonom č. 160/2015 Z. z.
Civilný sporový poriadok; zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok;
a zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Tieto zákony, ktorých účinnosť je od
1. 7. 2016, by mali výrazne urýchliť konania a vytvoriť lepší rámec na vymožiteľnosť práva
v civilnom súdnom konaní.
V pôvodných legislatívnych úlohách bola aj úplná novela zákona o znaleckej činnosti, ktorá
sa však nedokončila Nová úprava sa dotýka iba povinného vedenia znaleckého denníka
v predpísanej elektronickej podobe.
Neukončenie úplnej novely zákona o znaleckej činnosti v roku 2015 vytvára priestor na
verejnú diskusiu okolo otázok ktoré majú podstatný vplyv na znaleckú činnosť.
Pred samotným návrhom zmien súčasného stavu si v krátkosti premietneme vývoj predpisov
pre znaleckú činnosť na území SR, ako aj krátky pohľad na súčasné postavenie znalcov pri
výkone znaleckej činnosti.

2

VÝVOJ PREDPISOV PRE ZNALECKÚ ČINNOSŤ

V bývalom Rakúsko – Uhorsku, medzivojnovej Československej republike (1918 – 1939)
a vojnovej Slovenskej republike (1939 – 1945) nebola znalecká činnosť upravená zákonnou
normou. Znaleckú činnosť v prvej polovici 20 storočia v Československej republike
upravovali vládne nariadenia (Vládne nariadenie zo dňa 23. júna 1933, č. 100 Sb., ktorým sa
vydávajú predpisy o odhade nehnuteľností v konaní exekučnom (odhadný poriadok); a
Vládne nariadenie zo dňa 13. júla 1939, č. 269 Sb., o zoznamoch stálych súdnych znalcov).
Zákonné normy pre úpravu znaleckej a tlmočníckej činnosti sa prijali až v povojnovej
Československej republike a Slovenskej republike [3].
1) Zákon č. 167/1949 Zb. o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch,
2) Zákon č. 47/1959 Zb. o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov,
3) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch,
4) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch,
V tomto príspevku nie je priestor na podrobný opis jednotlivých predpisov, pokúsime sa však
z nich vybrať ustanovenia týkajúce sa postavenia znalcov pri znaleckej činnosti.
2.1

Zákon č. 167/1949 Zb. o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch

Zákon o stálych prísažných znalcoch a tlmočníkoch z 16. 6. 1949 bol v zbierke zverejnený
pod č. 167/1949 Zb. Nadobudol účinnosť od 2.7.1949, pozostával z 28 paragrafov,
rozčlenených do troch častí.
V prvej časti – „Všeobecné ustanovenia“ boli v 21 paragrafoch definované: ustanovenia
znalcov, počet znalcov, prísaha znalcov, dekrét a zápis do zoznamu, výkon úradu, znalečné,
dozor a kárna moc, prečiarknutie v zozname a konanie. V druhej časti – boli v štyroch
paragrafoch definované „Osobitné ustanovenia pre stálych prísažných tlmočníkov“. V tretej
časti – boli v troch paragrafoch popísané „Prechodné a záverečné ustanovenia“. Na zákon
nadväzovalo Vládne nariadenie č. 76/1950 Zb. o odmene a náhrade hotových výdavkov
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stálych prísažných znalcov a tlmočníkov z 6. 6. 1950, kde v 7 paragrafoch boli stanovené
podmienky vyplácania odmien a náhrad hotových a cestovných výdavkov znalcom a
tlmočníkom.
Podľa zákona č. 167/1949 Zb. znalca ustanovoval krajský súd. Ak bol znalec ustanovený
z úradnej moci, musel „úrad“ prijať.
2.2

Zákon č. 47/1959 Zb. o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov

Zákon č. 47/1959 Zb. o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov nadobudol účinnosť
od 1.9.1959, pozostával z 20 paragrafov, rozčlenených do štyroch častí.
V §§ 2 až 9 boli ustanovenia upravujúce znaleckú činnosť. Podľa tohto zákona boli
zamestnávatelia povinní na žiadosť súdov a štátnych organov označiť zo svojich pracovníkov
(členov) osobu, ktorá má vykonať znalecký úkon z pôsobnosti dožiadaného orgánu alebo
organizácie. Vo výnimočných, zvlášť obťažných prípadoch, vyžadujúcich osobitné vedecké
posúdenie, mohli súdy a štátne orgány požiadať štátny orgán alebo štátny ústav, aby sám
podal posudok alebo preskúmal posudok podaný znalcom. Ministerstvo spravodlivosti malo
zostaviť podľa jednotlivých odborov činnosti všeobecný zoznam orgánov a organizácií
povinných označovať svojich pracovníkov na vykonanie znaleckých úkonov, ktorý sa mal
postupne doplňovať.
2.3

Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch

Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch nadobudol účinnosť dňa 1. 7. 1967,
pozostával z 29 paragrafov členených do piatich oddielov.
Účelom zákona bolo zabezpečenie riadneho výkonu znaleckej a tlmočníckej činnosti v konaní
pred štátnymi orgánmi, ako aj znaleckej a tlmočníckej činnosti vykonávanej v súvislosti
s právnymi úkonmi občanov alebo organizácií.
Znalcov vymenúval pre jednotlivé odbory minister spravodlivosti alebo predseda krajského
súdu v rozsahu, v ktorom ho minister spravodlivosti na to poveril. Návrhy na vymenovanie
znalca mohli podať: štátne orgány, vedecké inštitúcie, vysoké školy, ďalej organizácie,
v ktorých pracovali osoby prichádzajúce do úvahy, ako aj príslušné orgány spoločenských
organizácií. Navrhovaný však musel s vymenovaním súhlasiť. Ďalej za znalca mohol byť
vymenovaný aj ten, kto sám o vymenovanie požiadal. K vymenovaniu za znalca došlo na
základe výberu medzi osobami, ktoré spĺňali podmienky pre vymenovanie.
Znalec bol povinný podať posudok, ak bol ustanovený za znalca v konaní pred štátnym
orgánom. Znalec podával posudok aj mimo konania pred štátnymi orgánmi v súvislosti
s právnymi úkonmi občanov alebo organizácií, na základe ich žiadosti.
2.4

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Súčasne platný zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je účinný od 1. 9. 2004. Zákon pozostáva z 38 paragrafov
členených do šiestich samostatných častí. Upravuje podmienky výkonu znaleckej,
tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, práva a povinnosti znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov, podmienky činnosti znaleckých ústavov, a pôsobnosť Ministerstva
spravodlivosti SR. Ministerstvo spravodlivosti SR presadilo tento zákon v pomerne
reštrikčnej forme hlavne voči znalcom. V jeho dôvodovej správe [4] je uvedené: „Tým sa
sleduje určité „prečistenie“ radov znalcov a tlmočníkov ktorí už nebudú mať záujem o výkon
svojej činnosti za nových podmienok.“
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Zákon č. 382/2004 Z. z. zaviedol do znaleckej praxe najmä tieto nové skutočností:
a) znalec vykonáva svoju činnosť za znalečné ktoré tvorí: odmena, náhrada hotových
výdavkov a náhradu za stratu času,
b) znalecká činnosť nie je podnikanie,
c) možnosť dohody na zmluvnej odmene; ak nie je dohoda, znalcovi patrí tarifná
odmena, ktorá sa určí tromi spôsobmi: časovým, podielovým, alebo paušálnym; pri
časovej odmene sa zvýšila základná hodinová sadzba znalca z 200 Sk za hodinu na
dvojnásobok, 400 Sk/h (13,28 €/h),
d) vedenie zoznamov znalcov sa presunulo z krajských súdov na Ministerstvo
spravodlivosti SR,
e) v zozname sa oddiel znalcov člení na tri skupiny: fyzické osoby, znalecké organizácie
a znalecké ústavy,
e) zaviedla sa povinná odborná skúška znalcov,
f) povinné poistenie znalcov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom znaleckej
činnosti,
g) výrazne sa rozšírili znalecké úkony na: znalecký posudok a jeho doplnok, odborné
stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie,
h) definoval sa znalecký ústav ako špecializované vedecké a odborné pracovisko, ktoré
plní funkciu rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti zapísanej
v zozname.,
i) definovala sa pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti SR v oblasti výkonu činnosti,

3

SPOLOČENSKÉ NEDOCENENIE ÚLOHY ZNALCOV

Tento príspevok je dôsledkom všeobecnej nespokojnosti znalcov s nedostatočným
zohľadnením a ocenením úlohy znalcov v konaní pred štátnou správou. Táto nespokojnosť
je u jednotlivých znalcov výrazne individuálna, získaná osobnými skúsenosťami, ale
stretávame sa s týmito najčastejšími výhradami:
a) absencia konzultácií zo strany zadávateľa o: správnosti zadaných úloh pre znalca;
lehoty potrebnej na vypracovanie znaleckého úkonu a predpokladanej výšky
preddavku na trovy znaleckého dokazovania,
b) v spise spravidla nie sú dostačujúce a úplne podklady umožňujúce znalcovi splniť
zadanú úlohu,
c) nespolupracujúce strany sporu,
d) veľmi nízke odmeny znalcov,
e) zaradenie odborného stanoviska alebo potvrdenia, alebo odborného vyjadrenia
a vysvetlenia do znaleckých úkonov,
f) povinné poistenie znalcov.
3.1

Absencia konzultácií zo strany zadávateľa

Zákon č. 382/2004 Z. z. umožňuje zadávateľovi pred vykonaním úkonu znaleckej činnosti
prekonzultovať so znalcom znalecké otázky, prerokovať uplatnenie nároku na preddavok a
možnosti znalca vykonať úkon znaleckej činnosti v požadovanej lehote.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom
poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v § 51 a, ods. 1
stanovuje:
„V rozhodnutí o pribratí znalca do konania určí súd znalcovi aj primeranú lehotu na
vypracovanie a doručenie znaleckého posudku.“
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Ďalej § 51 a ods. 3 stanovuje:
„Pred ustanovením znalca je potrebné zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti
včas, ozrejmiť mu obsah a rozsah znaleckého dokazovania a zistiť predpokladanú výšku
znalečného. Ak je to možné, vyberie sa od účastníkov vždy primeraný preddavok na trovy
tohto dokazovania. Ak ide o vec zložitú, je potrebné so znalcom ešte pred ustanovením
konzultovať správnosť zadaných úloh, podať mu potrebné vysvetlenia zo súdnych spisov a
skutočností, ktoré sú významné z hľadiska posudzovania veci. Je potrebné dbať na to, že
úlohou znalca nie je vykonávať hodnotenie dôkazov a ani riešiť právne otázky.“
V znaleckej praxi sa stáva, že znalec dostane rozhodnutím zadané úlohy ktoré s ním neboli
konzultované s nesplniteľným termínom podania posudku (napr. do 30 dní) a nízkym
preddavkom na trovy znaleckého dokazovania.
V znaleckom odbore stavebníctvo spravidla nie je možné vypracovať objektívny a nestranný
posudok, iba z podkladov zahrnutých v spise, takže znalec musí vykonať obhliadku
posudzovanej stavebnej konštrukcie alebo nehnuteľností. Do stanovených 30 dní znalec nie je
schopný zvolať ani obhliadku.
3.2

Chýbajúce podklady a nespolupracujúce strany sporu

Ďalším problémom znalcov v odbore stavebníctvo je skutočnosť, že spis neobsahuje všetky
podklady, ktoré znalec na objektívne a nestranné vypracovanie zadaných úloh potrebuje.
Súd spravidla v rozhodnutí uloží podľa § 127 ods. 3 O. s. p. účastníkom, aby so znalcom
spolupracovali, poskytli mu všetky potrebné vysvetlenia, vyjadrenia, doklady, ktoré bude
znalec potrebovať pre vypracovanie znaleckého posudku.
3.3

Odmeny znalcov

Podľa informácií od znalcov pôsobiacich v západných štátoch Európskej únie ich odmeny sú
vo výške cca 120 € za hodinu, čo predstavuje 9 násobok odmeny znalcov v SR (13,28 €/h).
Ak zohľadníme skutočnosť, že táto sadzba 13,28 €/h je jeho hrubým príjmom, z ktorého platí
povinné poistenie, náklady na vzdelávanie, odvody a dane jeho čistá odmena je výrazne
nižšia. V znaleckom odbore stavebníctvo sa zvyčajne súdia solventní občania vlastniaci
nehnuteľnosti o vysokej hodnote, takže spravidla by nemali mať existenčný problém
s úhradou primeranej odmeny znalcov.
3.4

Zaradenie odborného stanoviska alebo potvrdenia alebo odborného vyjadrenia
a vysvetlenia do znaleckých úkonov

Zákonom 382/2004 Z. z. veľkorysé rozšírenie pôvodných znaleckých úkonov, ktoré pôvodne
zahrňovali znalecký posudok a jeho prípadný doplnok o ďalšie štyri kvalitatívne výrazne
nižšie úkony: odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie,
výrazne znížilo spoločenský štatút znalcov.
Stretli sme sa s prístupom niektorých notárov, ktorí nabádali svojich klientov, aby od znalcov
vyžadovali nie znalecký posudok, ale odborné stanovisko, alebo iný znalecký úkon, aby tým
ušetrili na znalečnom.
3.5

Povinné poistenie znalcov

Povinné poistenie znalcov zaviedol zákon 382/2004 Z. z. bez odbornej diskusie, znalci
nemajú podklady o nákladoch súkromných poisťovní na plnenie poistných udalostí. Sú to
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zvýšené náklady na znaleckú činnosť, pričom opodstatnenosť povinného poistenia ako aj
skutočné náklady poisťovní na plnenie poistných udalostí neboli verejne preukázané.

4

NÁVRHY NA ZEFEKTÍVNENIE ZNALCKEJ ČINNOSTI

Od zavedenia nových troch procesných kódexov: zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok; zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok; a zákona č. 162/2015 Z.
z. Správny súdny poriadok sa očakáva výrazné urýchlenie civilných súdnych konaní.
Na tieto nové procesné kódexy civilného práva by mala nadväzovať novelizácia zákona
o znalcoch.
Pred samotnou tvorbou nového zákona o znalcoch by bolo potrebné verejne prediskutovať
aktuálne problémy znaleckej činnosti najmä:
a) zavedenie povinnosti zadávateľa pred stanovením znalca konzultovať s ním: vecnú
správnosť zadaných úloh; lehotu potrebnú na vypracovanie znaleckého úkonu
a predpokladanú výšku preddavku na trovy znaleckého dokazovania,
b) odbremenenie znalca od prácneho a časovo náročného „zháňania“ chýbajúcich
podkladov a prijať zásadu, že znalec vypracuje posudok z podkladov dodaných
zadávateľom,
c) preverenie opodstatnenosti povinného poistenia znalcov
d) pri komplikovaných sporoch zabezpečenie účasti zástupcov štátnych orgánov na
obhliadke stavby alebo nehnuteľností,
e) zostavenie časového plánu harmonizácie odmien znalcov, so znalcami pôsobiacimi
v štátoch Európskej únie,
f) zníženie počtu znaleckých úkonov
g) zníženie počtu znaleckých odvetví v znaleckom odbore 37 00 00 Stavebníctvo.
4.1

Absencia konzultácií zo strany zadávateľa

V metodológií vied platí zásada, že dobre položená otázka predstavuje polovicu riešenia.
V znaleckej praxi sa stretávame s viacerými problémami súvisiacimi s úlohami kladenými na
znalcov, ktoré sú spravidla zadávané formou otázok. Niekedy sú otázky doslovným opisom
návrhov sporných strán, takže niektoré otázky sa navzájom vecne prekrývajú úplne pri inej
gramatickej štylizácií, niektoré čiastočne. Znalec musí vykonávať zbytočne duplicitnú prácu,
čo iste neprispieva k urýchleniu konania pred štátnymi orgánmi.
Ďalšou skupinou sú úlohy, ktoré sa nedajú objektívne vykonať znaleckým dokazovaním. Ako
príklad takejto nesplniteľnej úlohy môžeme uviesť úlohu zadanú znalcovi v decembri 2011
v znení:
„Vyjadriť sa, či mohlo dôjsť k realizácii hrubej stavby domu odporcu v období od 16.6.1974
do 3.4.1975, resp. vyjadriť sa kedy došlo k realizácii hrubej stavby domu odporcu.“
Ak medzi samotnou realizáciou stavby a znaleckým dokazovaním ubehlo viac ako 35 rokov,
znalec nemôže objektívne a nestranne potvrdiť alebo vyvrátiť realizáciu posudzovanej hrubej
stavby v danom časovom rozmedzí.
Podobnú situáciu ako v prípade absentujúcej konzultácie otázok vytvárajú aj absentujúce
konzultácie o predpokladanom termíne zhotovenia znaleckého úkonu ako aj výške
predpokladaných nákladov.
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4.2

Odbremenenie znalca od „zháňania“ chýbajúcich podkladov

V znaleckom odbore 37 00 00 Stavebníctvo zadané úlohy spravidla nie je možné splniť iba na
z podkladov vedených v spise. Zháňanie podkladov sa doteraz spravidla prenieslo na plecia
znalcov a premietlo sa aj do ich časovej lehoty potrebnej na vypracovanie znaleckého úkonu.
V hore uvedenom texte sme popisovali doterajšie skúsenosti získané počas platnosti zákona
č 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok,
Očakávame, že od 1. 7. 2016 kedy nadobudnú účinnosť nové zákony: č. 160/2015 Z. z.
Civilný sporový poriadok; č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok; a č. 162/2015 Z.
z. Správny súdny poriadok, budú tieto popísané problémy eliminované.
4.3

Preverenie opodstatnenosti povinného poistenia znalcov

Povinné poistenie znalcov zaviedol zákon 382/2004 Z. z. so zdôvodnením [4]:
„Na krytie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone znaleckej činnosti (tlmočníckej
alebo prekladateľskej) bolo potrebné zaviesť povinnosť uzatvoriť poistenie, tak ako pri výkone
iných slobodných povolaní (notárstvo, advokácia a iné), a tak ako je to v rámci úpravy
okolitých krajín obvyklé.“
Okrem skutočnosti, že zavedenie povinného poistenia spôsobilo ukončenie činnosti viacerých
uznávaných znalcov, dochádza aj úsmevným situáciám. Napríklad autorizovaný stavebný
inžinier je podľa zákona č. 138/1992 Zb. povinne poistený na škody spôsobené svojou
činnosťou 24 hodín denne. Ten istý autorizovaný stavebný inžinier, ak sa rozhodne, že vo
svojom voľnom čase bude vykonávať aj znaleckú činnosť, zo zákona musí povinne zaplatiť aj
druhú poistku zase v rozsahu 24 hodín denne.
Sú to zvýšené náklady na znaleckú činnosť, pričom opodstatnenosť povinného poistenia ako
aj skutočné náklady poisťovní za plnenie poistných udalostí neboli verejne preukázané.
4.4

Účasť zástupcov štátnych orgánov na obhliadke nehnuteľností

Pri obhliadke nehnuteľností má znalec plné ruky práce so zistením skutkového stavu a jeho
dokumentáciou pre splnenie úloh zadaných zadávateľom.
Pri komplikovaných vzťahoch medzi spornými stranami je znalec postavený do nepríjemnej
úlohy, keď niekedy v snahe získať potrebné podklady, je donútený komunikovať separátne
s vlastníkmi týchto podkladov. Následne môže byť druhou stranou napadnutý, že nie je
nestranný. Tieto procesné problémy by mal vyriešiť zadávateľ.
Aj tu očakávame, že od 1. 7. 2016 kedy nadobudnú účinnosť nové zákony: č. 160/2015 Z. z.
Civilný sporový poriadok; č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok; a č. 162/2015 Z.
z. Správny súdny poriadok, budú tieto popísané problémy eliminované.
4.5

Harmonizácie odmien znalcov s odmenami znalcov západných štátov EÚ

V dôvodovej správe k zákonu č. 382/2004 Z. z. [4] pri zdôvodnení zvýšenia znaleckej
odmeny je uvedené:
„Preto je nevyhnutné zvýšenie odmeny za väčšinu znaleckých, resp. tlmočníckych úkonov.
V inom prípade hrozí nebezpečenstvo, že špičkoví odborníci dajú prednosť komerčnej alebo
súkromnej sfére, kde sú aj adekvátne za svoje kvality odmeňovaní. Verejný záujem tak opäť
raz bude ťahať za kratší koniec.“
Argumenty uvedené v dôvodovej správe k zákonu č. 382/2004 Z. z. platia aj naďalej a ak
porovnáme odmenu znalcov vo výške cca 120 € za hodinu, v západných štátoch Európskej
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únie odmenou znalcov v SR vo výške 13,28 € za hodinu, je reálne nebezpečenstvo, že záujem
fyzických osôb o znaleckú činnosť bude ochabovať.
4.6

Zníženie počtu znaleckých úkonov

Znížením počtu znaleckých úkonov zo súčasných šesť úkonov na dva a to: znalecký posudok,
prípadne jeho doplnok sa vrátime k zaužívaným a osvedčeným postupom.
Dá sa konštatovať, že experiment šesť znaleckých úkonov: „znalecký posudok a jeho
doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie“ zavedený
zákonom č. 382/2004 Z. z. sa v praxi neosvedčil.
4.7

Zníženie počtu znaleckých odvetví v znaleckom odbore 37 00 00 Stavebníctvo

V zozname znalcov v Znaleckom odbore 37 00 00 Stavebníctvo bolo k 18.12.2015
získaných podľa podkladov získaných na Ministerstve spravodlivosti 1099 znalcov –
fyzických osôb.
Počty znalcov zapísaných v jednotlivých znaleckých odvetviach sú uvedené v Tab. 1.
Tab. 1 – Počty znalcov v znaleckých odvetviach
Tab. 1 – The numbers of experts in expert sectors
Číslo
Názov
Počet znalcov
37 01 00
Pozemné stavby
625
37 02 00
Dopravné stavby
9
37 03 00
Vodohospodárske stavby
13
37 04 00
Banské stavby
0
37 05 00
Líniové vedenia a rozvody
5
37 06 00
Stavebná fyzika
18
37 07 00
Statika stavieb
28
37 08 00
Projektovanie v stavebníctve
18
37 09 00
Odhad hodnoty nehnuteľností
1060
37 10 00
Odhad hodnoty stavebných prác
7
37 11 00
Stavebný materiál
10
37 12 00
Stavebné konštrukcie
2
37 13 00
Poruchy stavieb
20
Spolu
1882
Navrhujeme tento pomerne široký rozsah zharmonizovať s akreditovanými študijnými
programami stavebných fakúlt technických univerzít v Slovenskej republike ako aj
s kategóriami autorizovaných stavebných inžinierov uplatňovaných v Slovenskej komore
stavebných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. a platnou Klasifikáciou stavieb podľa
vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z. z.
Ako je z prehľadu počtu znalcov uvedený v Tab. 1 zrejme, v znaleckom odvetví 37 04 00 nie
je zapísaný žiaden znalec. Pričom podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 323/2010 Z. z. sú Banské stavby
zaradené do triedy 2301 pod názvom Banské stavby a ťažobné zariadenia.
Pri novele zákona o znalcoch navrhujeme znalecký odbor rozdeliť do siedmych znaleckých
odvetví nasledovne:
1. Budovy (pozemné stavby + stavebná fyzika),
2. Inžinierske stavby dopravné (dopravné stavby),
3. Inžinierske stavby vodohospodárske (vodohospodárske stavby),
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4.
5.
6.
7.

Inžinierske stavby ostatné (banské stavby + líniové vedenia a rozvody),
Nosné konštrukcie stavieb (statika),
Odhad hodnoty nehnuteľností,
Zhotovovanie stavieb (odhad hodnoty stavebných prác + stavebný materiál)

V zátvorke sú uvedené súčasné názvy odvetví, ktoré by nové členenie zahrňovalo. Súčasne
navrhujeme zrušiť bez náhrady tri odvetvia: Projektovanie v stavebníctve, Stavebné konštrukcie a
Poruchy stavieb. Náplň týchto troch zrušených odvetví by prešla do pôsobnosti nových
siedmych znaleckých odvetví.

5

ZÁVER

V snahe zvýšiť úroveň znaleckej činnosti a prispieť k skráteniu lehoty potrebnej na znalecké
dokazovanie sme naniesli niektoré problémy s ktorými sú znalci v znaleckom odbore
Stavebníctvo konfrontovaní pri vypracovaní zadaných úloh.
Návrhy na zefektívnenie znaleckej činnosti popísané v kapitole 4 tohto príspevku nechápeme
ako uzavretý materiál, ale iba ako podklad na vyvolanie odbornej diskusie v znaleckej obci.
Previazanosť právnych predpisov a technických noriem medzi Českou republikou a SR je aj
po 23 rokoch od nášho rozdelenia stále ešte vysoká. Sme presvedčení, že spoločnou diskusiou
môžeme prispieť k spoločným a koordinovaným postupom ktoré sa môžu uplatniť nielen
v Českej alebo Slovenskej republike, ale aj štátoch Vyšegradskej štvorky a prípadne aj vo
vybraných štátoch Európskej únie.
Recenzoval: doc. Ing. Pavol Marton, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Stavebná fakulta, T.:+421907158158; e-mail: pavol.marton@stuba.sk;
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PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ČLENĚNÍ STAVBY PO FUNKČNÍCH DÍLECH A
STRUKTUROVANÉ DOKUMENTACE STAVBY
USAGE OF BUILDING SPLIT INTO FUNCTIONAL SECTION ON-SITE AND
STRUCTURALIZED CONSTRUCTION DOCUMENTATION
Jindřich Novák1)
ABSTRAKT:
Cílem článku je přiblížit praktické výhody členění staveb po funkčních dílech. Například dnes
jsou rozpočty členěny do oddílů, které mají vztah k druhu či charakteru prací. Toto dělení
není příliš vhodné pro dnešní stavební praxi a pro celý životní cyklus stavby. Rovněž tak
stavební deníky jsou stále psány ručně a údaje jsou v nich chronologicky uspořádány a tak je
v nich obtížné vyhledávání informací. Článek demonstruje na jednotlivých příkladech
praktické výhody členění po funkčních dílech a výhody strukturovaných informací. V další
části jsou přiblíženy výhody tohoto pojetí členění staveb pro soudně znaleckou praxi. V závěru
jsou uvedena doporučení pro výrobce rozpočtářských softwarů a příslušnou úpravu platné
legislativy.
ABSTRACT:
The aim of the article is to show practical advantages of building split into functional section.
For example: Nowadays, budgets are divided into a part that has connection to type of the
work. This split is not suitable for current in-site praxis and for current life cycle of a
building. Building diaries are written by hand and data are structured in chronological order.
It is difficult to search for information in them.
The article demonstrate, with the help of example, practical advantages of split to functional
section.
In next section of the article are advantages of this split focused on forensic practise. In the
end of the article, there are set recommendations for producers of budget software and
legislative change.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Rozpočet, stavba, zákon, funkční díl, stavební deník
KEYWORDS:
Budget, building, law, functional part, construction diary

1

ÚVOD

Dnešní stavební díla jsou stále složitější a sofistikovanější. Navíc je na většinu staveb kladen
požadavek, aby vznikly v co nejkratším čase a za co nejnižší cenu. Tento fakt může negativně
ovlivnit výslednou kvalitu díla. Má-li stavba vzniknout v krátké lhůtě, je důležitá výměna
informací mezi projektantem a zhotovitelem stavby. K tomuto účelu slouží projektová
dokumentace a rozpočet stavby. Pro účelný, rychlý a přesný přenos potřebných informací je

Novák, Jindřich, Ing. et Ing. – Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118; 612 00 Brno, tel. 776 288 756,
jindrichnovak@centrum.cz
1)
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třeba informace strukturovat a přesně definovat jejich obsah. Dnes není neobvyklé, že
informace ve výkresové části se liší od informací, které jsou uvedeny v rozpočtu, nebo
technické zprávě. S informacemi nepracujeme jen ve fázi investiční, ale také ve fázi
předinvestiční, provozní a fázi likvidační. Mimo tyto fáze můžeme s výhodou využívat
strukturovaných informací v soudně znalecké praxi pro řešení otázek znaleckých posudků.
Výsledkem kvalitních strukturovaných a provázaných informací je, že budou sloužit všem
účastníkům výstavbového procesu v rámci jednotlivých fází životního cyklu stavby.

2

MOŽNOSTI TŘÍDĚNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ
Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)

2.1

Historie třídníku stavebních konstrukcí a prací spadá až do roku 1963, kdy byl vypracován.
V následujícím roce byl připomínkován národními podniky a vydán tiskem. Hlavní
myšlenkou TSKP bylo propojení všech úseků řízení a správy stavební výroby. A to konkrétně
od projektové přípravy přes rozpočet, výrobní přípravu, jednotlivé části plánu,
národohospodářskou evidenci až po technickoekonomický rozvoj a vyhodnocení. [2]
První povinnost používat TSKP upravoval Výnos ministerstva stavebnictví ze dne 4. března
1964.
Základní jednotkou třídění je stavební díl, který je definován jako účelově a funkčně
vymezená část stavebního objektu, zahrnující soubor konstrukcí a prací provedených různými
technologiemi a z různých materiálů. [3]Nadřazenou složkou je skupina stavebních dílů, jenž
umožňuje rozlišení na konstrukce hlavní stavební výroby (HSV) a přidružené stavební výroby
(PSV). Konstrukce a práce HSV jsou navíc rozděleny podle rámcově vymezeného účelu
jednotlivých stavebních dílů. [3]
Přehled skupin stavebních dílů:











0 – všeobecné konstrukce
1 – zemní práce
2 – zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin
3 – svislé a kompletní konstrukce
4 – vodorovné konstrukce
5 – komunikace
6 – úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů
7 – konstrukce a práce PSV
8 – trubní vedení
9 – ostatní konstrukce a práce, bourání [3]

Struktura číselného kódu TSKP práce HSV:
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X

X

stavební díl v rámci skupiny

druh konstrukce nebo práce v
rámci stavebního dílu

X

X
zpodrobňující charakteristiky

X

skupina stavebních dílů
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Příklad:
346 23 – stěny a příčky – izolační ochranné přizdívky a stěny – z cihel a tvárnic pálených
X

X

stavební díl v rámci skupiny

druh konstrukce nebo práce
nebo řemeslného oboru v
rámci SD

X

X

individuální zpodrobňující
charakteristiky

X

skupina stavebních dílů

Struktura číselného kódu TSKP práce PSV:

Příklad:
764 25 – konstrukce klempířské – krytiny a střešní prvky z mědi a zinku – žlaby
Třídník stavebních konstrukcí a prací využívá většina rozpočtářských programů jako systém
struktury své datové základny.
Rovněž tak český statistický úřad využívá pro třídění cenových indexů vybraných stavebních
prací od roku 2012 systém číselníků TSKPstat, který vychází z Třídníku stavebních
konstrukcí a prací CS ÚRS, jehož správcem je společnost ÚRS Praha, a.s. [4]
2.2

Funkční díly

Rozpočet, který má strukturu dle TSKP má jednotlivé položky seřazeny do skupin stavebních
dílů, bez ohledu na to, ve které části stavby jsou umístěny. Například tepelné izolace jsou
vykázány ve skupině stavebních dílů číslo 7 konstrukce a práce PSV – 71 izolace – 713
izolace tepelné. Takovéto zatřídění, ale nemá vypovídající hodnotu o tom, zda je tepelná
izolace umístěna v podlahách, základech nebo střešním plášti, není-li to přímo u popisu
položky upřesněno. Toto členění je spíše srozumitelné rozpočtáři než investorovi a jen
obtížně se dá použít v celém životním cyklu. Tento nedostatek by mohl být vyřešen,
zavedením struktury funkčních dílů, které umožňují seskupení informací nejnižšího řádu do
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informačních celků použitelných pro řízení procesu výstavby i užívání, opravování či
modernizování staveb.
V rámci grantového projektu s názvem „Projekt optimalizace technickoekonomických
charakteristik životního cyklu stavebního díla“ vznikl následující seznam funkčních dílů:











3

01 – základy
02 – svislé konstrukce
03 – vodorovné konstrukce
04 – střecha
05 – povrchy vnitřních a vnějších stěn
06 – výplně otvorů
07 – podlahy
08 – instalace
09 – ostatní
10 – vnější úpravy [1]

PRAKTICKÉ VÝHODY A DOPORUČENÍ PRO ROZDĚLENÍ NA
FUNKČNÍ DÍLY

Vytvořit skupinu funkčních dílů tak, aby byla univerzální pro všechny stavby, je nereálné.
Rozdílnou skladbu funkčních dílů budou mít výrobní haly, administrativní budovy nebo
mosty. Z tohoto důvodu musí být pro každou skupinu staveb definován soubor funkčních
dílů. Pro zjednodušení dále v textu, bude uvažován soubor funkčních dílů pro stavby
administrativní a obytné.
Funkční díl můžeme definovat jako ucelenou konstrukci či skladbu, která na objektu plní svou
funkci.
Pro rozdělení staveb na funkční díly je potřebné si uvědomit, jak stavby vznikají a jak jsou
v průběhu životního cyklu užívány. Většina velkých staveb vzniká pomocí generálního
dodavatele (GD), který jsi na jednotlivé celky, najímá subdodavatele. Pro definování
předmětu díla se často používá položkový rozpočet. Zde záleží jen na šikovnosti přípraváře
staveb, který jednotlivé položky rozdělí dle příslušnosti k danému oboru. Ale není problém se
setkat s tím, že dodavatel komunikací dodává revizní chodníky na střechy, jelikož jsou
vykázány v rámci komunikací.
Výše uvedený problém by mohl být vyřešen zavedením členění rozpočtu po funkčních dílech
do praxe.
Takto členěný rozpočet by měl výhodu i pro investora, jelikož by měl představu, co za své
peníze dostává a na první pohled by viděl například, že na fasádu bude použito oplechování
z mědi a na střechu oplechování z pozinkovaného plechu. Nyní se obě položky nachází
v oddílu konstrukce klempířské a je nutné si dle popisu položky prvek dohledat. Výhodné by
bylo použití rozpočtu i při správě budovy. Pokud by na konci výstavbového procesu došlo
k narovnání rozpočtu na základě skutečnosti, mohl by být s výhodou použit správcem či
majitelem budovy pro zadávání oprav, údržby, a revizí. Měl by tak jasně definovanou
výměru, kterou má poptávat.
Velkou výhodou by bylo propojení dokumentace s rozpočtem a stavebním deníkem tzn.
technická zpráva, rozpočet a stavební deník by měly stejné členění. Tím by vznikla možnost
díky výpočetní technice si filtrovat veškeré údaje spojené s určitým funkční dílem. Tato
možnost by mohla najít uplatnění v soudně znalecké praxi při řešení otázek znaleckých
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posudků. O používání jistých funkčních dílů můžeme hovořit v oceňovací vyhlášce
č.441/2013 Sb., příloha č.8 a č. 9 při popisu standardů budov a hal. Pokud by byla zavedena
jednotná struktura používání funkčních dílů v rozpočtu a v oceňovací vyhlášce, mohl by
soudní znalec pro zpracování posudku s výhodou používat rozpočet stavby, jako informační
zdroj.
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3.1

Doporučené rozdělení staveb na funkční díly
Tab.1 – Funkční díly
Tab.1 – Functional parts

Číslo stavebního
dílu

Podskupina
stavebního dílu
1
1
2
3
4
5
6
2
1
2
3
4
5
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
5
1
2
3
4
6
1
2
3
4
5
6
7
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3

Název funkčního dílů
Spodní stavba
zemní práce
základy
Svislé nosné konstrukce
hydroizolace
podkladní, krycí a ochranné konstrukce hydroizolací
tepelné izolace
Svislé konstrukce
svislé nosné a obvodové zděné konstrukce
příčky a dělící stěny
komíny
překlady
bednění
Vodorovné konstrukce
stropní nosné konstrukce
balkóny, terasy, lodžie
bednění
Střecha
nosná konstrukce zastřešení
střešní okna, světlíky, výlezy
tepelné izolace
krytina střechy
klempířské prvky
zámečnické konstrukce
Vertikální spojovací konstrukce
schodiště
rampy
žebříky
výtahy
Fasády
prosklené fasády
fasády z panelů
provětrávané fasády
konatktní zateplovací systém
konstrukce klempířské
vnější povrchové úpravy
Úpravy vnitřních povrchů
stěn
omítky
malby
obklady
izolace
stropů
omítky
malby
podhledy
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Číslo stavebního
dílu

Podskupina
stavebního dílu
8
1
2
3
4
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1
2
3
12
1
2
3
4
13
1
14
15

Název funkčního dílů
Výplně otvorů
dveře vnitřní
dveře vnější
vrata
okna
Podlahy
Technika prostředí staveb
zdravotně technické instalace
instalace plynu
vzduchotechnika
vytápění
chlazení
měření a regulace
silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
Požární zabezpečení EPS
Zabezpečovací zařízení
Venkovní úpravy
Komunikace
zpevněné plochy
sadové úpravy
Inženýrské sítě
areálový vodovod, přípojka vody
areálový plynovod, přípojka plynu
areálová kanalizace, přípojka kanalizace
přípojka NN nebo VN, trafostanice
Dočasné konstrukce
lešení
Ostatní konstrukce
Demolice, bourání

Popis funkčních dílů

3.2


01 – spodní stavba
Spodní stavba je pojata jako celek. Zde je za potřebí si uvědomit, že zemní práce
nevyžadují pouze výkopy stavebních základů, ale může být zahloubené celé podzemní
podlaží. Výměru stavební jámy je pak nutné vykázat.
Funkci hydroizolační, mohou přebírat i nosné konstrukce, pak hovoříme o tzv. bílých
vanách (konstrukce z vodonepropustého betonu se systémovým těsněním pracovních a
dilatačních spár). Z tohoto důvodu by funkční díl obsahoval i vodorovné a svislé
konstrukce, které se nacházejí pod úrovní terénu. Pokud je použito povlakových
hydroizolacích, tak celé souvrství je složeno z podkladní vrstvy, hydroizolační vrstvy
a vrstvy ochranné. Ve funkčním díle jsou zahrnuty i zámečnické konstrukce pro
těsnění prostupů a klempířské konstrukce k ukončení hydroizolace.
Dále zde jsou zahrnuty betonové mazaniny a izolace tepelné.



02 – svislé nosné konstrukce
Funkční díl, který zahrnuje veškeré svislé konstrukce ať nosné nebo nenosné včetně
příček. Jsou zde obsaženy překlady i konstrukce dočasné – bednění a lešení do výšky
podlahy 1,9 m.
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03 – vodorovné konstrukce
Zde jsou zahrnuty veškeré vodorovné konstrukce, včetně konstrukcí předsazených a
venkovních (balkony, lodžie, terasy). Jelikož jsou konstrukce teras a balkonů velmi
poruchové, zůstává otázkou, zda v rámci tohoto funkčního dílu nevykázat pouze
nosnou konstrukci a ostatní části skladby v rámci střech. Jednalo by se především o
hydroizolaci, tepelnou izolaci, oplechování, dlažby atd. Autor se přiklání, aby
obsahem funkčního dílů byly pouze nosné konstrukce předsazených a venkovních
konstrukcí a to z důvodu, že jsou tyto konstrukce převážně namáhány deštěm. Terasy
bývají často součástí ploché střechy.
Obsahem tohoto funkčního dílu je rovněž bednění a lešení do výšky podlahy 1,9 m.



04 –Střecha
Je zde obsažena nosná konstrukce zastřešení, pokud není tvořena v rámci funkčního
dílu č.3 – vodorovné konstrukce (týká se převážně plochých střech). Dále jsou zde
obsaženy veškeré části tvořící střešní plášť včetně konstrukcí doplňkových (výlezy,
lávky, střešní okna atd.).
Funkční díl dále obsahuje klempířské konstrukce, odvodnění střech, dlažby revizních
chodníků a teras.
A dle názoru autora by zde měly být obsaženy i skladby balkonů a teras.



05 – Vertikální spojovací konstrukce
V rámci tohoto funkčního dílu jsou obsaženy veškeré vertikální spojovací konstrukce
(schodiště, rampy, výtahy, žebříky), které si díky své důležitosti zasluhují samostatný
díl. Zvláště u výtahů je nutné v rámci správy objektu provádět pravidelné servisní
prohlídky a revize.



06 – Fasády
Nově zavedený funkční díl místo povrchů vnějších stěn. A to z důvodu, že fasáda
bude pojata jako celek a bude zahrnovat veškeré povrchové úpravy i samostatné
konstrukce jako například prosklené hliníkové konstrukce, fasády ze sendvičových
panelů, provětrávané fasády atd. Funkční díl bude rovněž zahrnovat oplechování,
perforované lišty, tepelné izolace, pojistné folie atd.



07 – Úpravy povrchů vnitřní
Funkční díl, který především zahrnuje omítky, malby a obklady.



08 – Výplně otvorů
Jsou zde zahrnuty veškeré výplně otvorů včetně zárubní.



09 – Podlahy
Funkční díl zahrnuje celou skladbu podlahy tj. kročejovou izolaci, roznášecí vrstvu a
nášlapnou vrstvu eventuelně hydroizolaci.



10 –Technika prostředí staveb
Funkční díl je rozdělen na podskupiny dle jednotlivých profesí. Rozdělení funkčního
dílu jednak respektuje dělení na jednotlivé profese dle vyhlášky 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb a za druhé sleduje, jak v praxi stavba vzniká. Obvykle každou
profesi provádí jiná firma či středisko. Proto kdyby byl vykázán funkční díl jako celek
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a nebyl dělen na podskupiny, byla by obtížná údržba i zadávání předmětu díla po
jednotlivých profesích, jelikož některá řemesla používají shodné materiály.


11 – Venkovní úpravy
Funkční díl zahrnující převážně zpevněné plochy (komunikace, chodníky, parkoviště
atd.) a sadové úpravy včetně mobiliáře.



12 – Inženýrské sítě
Zde jsou zahrnuty veškeré přípojky na inženýrské sítě a jejich areálové rozvody. Dále
funkční díl obsahuje objekty na těchto sítích jako například trafostanice, lapače tuku,
retenční nádrž atd.



13 – Dočasné konstrukce
Jedná se především o lešení. Potřebujeme ho pro montáž několika funkčních dílů
současně. Příkladem lze uvést montáž výplní otvorů ve fasádě, samotné provedení
fasády, osazení klempířských prvků a podobně. Bylo-li by vykázáno u každého
funkčního dílu samostatně, docházelo by k dublování položky. Stejné rozdělení na
funkční díly jako rozpočet, by měl ctít i elektronický stavební deník. Při realizaci
stavby co se týká bezpečnosti práce, mají záznamy o lešení velký význam.



14 – Ostatní konstrukce
Zde jsou zahrnuty veškeré výše neuvedené konstrukce a dodávky.



3.3

15 – Demolice, bourání
Funkční díl, který zahrnuje demolici objektu na konci jeho životnosti, nebo bourání při
rekonstrukcích.
Praktická ukázka rozpočtu po funkčních dílech

Pro vytvoření ukázek rozpočtů byl použit program BUILDpower od společnosti RTS a.s.
Rozpočet je vytvořen na provedení střechy a fasády. V prvním příkladu je demonstrováno
zažité členění rozpočtu a ve druhém příkladu jsou data seřazena dle příslušnosti k funkčnímu
dílu. Možnosti filtrování dat po funkčních dílech bylo umožněno díky nastavení jednotlivých
uživatelských dílů.
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3.3.1 Položkový rozpočet se strukturou dle TSKP
Tab. 2 – Položkový rozpočet se strukturou dle TSKP
Položkový rozpočet
S:

2015

Exfos

O:

01

Střecha+fasáda

R:

01

Střecha+fasáda

P.č. Číslo položky
Díl: 5
1 596811111RT4

Díl: 712
2 712311101RZ1

Název položky
Komunikace

MJ množství

cena / MJ

Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.,
včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm

m2

20,00000

435,21

za studena ALP, 1 x

m2

100,00000

16,80

1 680,00

NAIP přitavením, 1

m2

100,00000

69,15

6 915,00

fólií PVC, 1 vrstva - fólie

m2

100,00000

102,66

10 266,00

150 mm

Živičné krytiny

Celkem
8 704,20
8 704,20

90 046,08

5 712378001R00

Povlaková krytina střech do 10°,
nátěr - včetně dodávky ALP
Povlaková krytina střech do 10°,
vrstva - materiál ve specifikaci
Povlaková krytina střech do 10°,
ve specifikaci
Atiková okapnice VIPLANYL RŠ

m

44,00000

157,48

6 929,12

6 712378007R00

Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm

m

44,00000

110,09

4 843,96

7 712391171R00

Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie

m2

100,00000

29,62

2 962,00

8 712391172R00

Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie

m2

100,00000

38,82

3 882,00

9 712391382RZ1

m2

100,00000

39,00

3 900,00

10 28322103.AR

Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm, tl. 5cm
- včetně dodávky kameniva
Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá

m2

126,00000

190,00

23 940,00

11 62852265R

Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral

m2

110,00000

139,00

15 290,00

12 69366198R

Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP

m2

110,00000

32,20

3 542,00

13 69366199R

Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP

m2

110,00000

53,60

3 712341559RT1
4 712371801RT1

Díl: 713

Izolace tepelné

5 896,00

40 809,00

14 713141151R00

Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá

m2

100,00000

16,99

15 713141151R00

Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá

m2

100,00000

16,99

1 699,00

16 28375704R

Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm

m3

11,00000

1 593,00

17 523,00

17 28375971R

Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil

m3

8,80000

2 260,00

Díl: 721
18 721234104R00

Díl: 764

Vnitřní kanalizace

1 699,00

19 888,00

5 092,12

Vtok střešní PP HL62.1H pro plochou střechu

kus

1,00000

5 092,12

Konstrukce klempířské

5 092,12

18 720,55

19 764410340R00

Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm

m

25,00000

311,67

7 791,75

20 764430320R00

Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 330 mm

m

40,00000

273,22

10 928,80

200,00000

3 082,87

616 574,00
20 434,75

Díl: 767

Konstrukce zámečnické

666 001,95

21 767427231R00

Provětr.fasáda,příchytky, ker.obklad, MV tl.16 cm

m2

22 767427232RT2

Ostění a nadpraží,uchycení příchyt.,do hl. 250 mm, z
hliníkového komaxitového plechu
Spodní perforované ukončení RŠ do 330mm

m

25,00000

817,39

m

40,00000

724,83

23 767427236R00

Díl: 783
24 783942502RT2

Nátěry

28 993,20

119 428,00

Nátěr ochranný BASF Prince Color Antigraffiti 2x, cihla,
pískovec

Cena celkem s DPH: 1 148 050,00 Kč
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3.3.2 Položkový rozpočet respektující strukturu funkčních dílů
Tab. 3 položkový rozpočet seřazený po funkčních dílech
Položkový rozpočet
S:

2015

Exfos

O:

01

Střecha+fasáda

R:

01

Střecha+fasáda

P.č. Číslo položky
Název položky
Díl:

4

MJ množství

cena / MJ

Celkem

Střecha

Díl dle TSKP

155 580,20

1 596811111RT4Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.,
včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm
2 712311101RZ1Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x
nátěr - včetně dodávky ALP
3 712341559RT1Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1
vrstva - materiál ve specifikaci
4 712371801RT1Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie
ve specifikaci
5 712378001R00Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 150 mm

m2

20,00000

435,21 8704,2

m2

100,00000

16,80 1680

712,00

m2

100,00000

69,15 6915

712,00

m2

100,00000

102,66 10266

712,00

m

44,00000

157,48 6929,12

712,00

6 712378007R00Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm

m

44,00000

110,09 4843,96

712,00

7 712391171R00Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie

m2

100,00000

29,62 2962

712,00

8 712391172R00Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie

m2

100,00000

38,82 3882

712,00

9 712391382RZ1Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm, tl. 5cm
- včetně dodávky kameniva
10 28322103.AR Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá

m2

100,00000

39,00 3900

712,00

m2

126,00000

190,00 23940

712,00

11 62852265R

Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral

m2

110,00000

139,00 15290

712,00

12 69366198R

Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP

m2

110,00000

32,20 3542

712,00

13 69366199R

Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP

m2

110,00000

53,60 5896

712,00

14 713141151R00Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá

m2

100,00000

16,99 1699

713,00

15 713141151R00Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá

m2

100,00000

16,99 1699

713,00

16 28375704R

Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm

m3

11,00000

1 593,00 17523

713,00

17 28375971R

Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil

m3

8,80000

2 260,00 19888

713,00

18 721234104R00Vtok střešní PP HL62.1H pro plochou střechu

kus

1,00000

5 092,12 5092,12

721,00

20 764430320R00Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 330 mm

m

40,00000

273,22 10928,8

764,00

Díl:

6

Fasáda

5,00

793221,7

21 767427231R00Provětr.fasáda,příchytky, ker.obklad, MV tl.16 cm

m2

200,00000

22 767427232RT2Ostění a nadpraží,uchycení příchyt.,do hl. 250 mm, z
hliníkového komaxitového plechu
23 767427236R00Spodní perforované ukončení RŠ do 330mm

m

25,00000

3 082,87 616574
817,39 20434,75

767,00
767,00

m

40,00000

724,83 28993,2

767,00

24 783942502RT2Nátěr ochranný BASF Prince Color Antigraffiti 2x, cihla,
pískovec
19 764410340R00Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm

m2

200,00000

597,14 119428

783,00

m

25,00000

311,67 7791,75

764,00

Cena celkem s DPH: 1 148 050,00 Kč

4

ZÁVĚR

Závěrem lze konstatovat, že rozpočet členěný po funkčních dílech by mohl přispět
k rychlejšímu a kvalitnějšímu předávání informací mezi projektantem, zhotovitelem stavby a
objednatelem. Velmi účelné by bylo, kdyby vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a
vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
používaly stejné členění na funkční díly jako rozpočet. Mohlo by tak dojít k praktickému
provázání informací, mezi projektovou dokumentací, rozpočtem a případným znaleckým
posudkem. Pokud by stejné členění používal i elektronický stavební deník usnadnilo by se
díky výpočetní technice filtrování informací týkajících se jistého funkčního dílu. Tato
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skutečnost by mohla být s výhodou používána v soudně znalecké praxi při řešení poruch
funkčních dílů, zabudování nekvalitních materiálů atd.
Zavedení členění rozpočtu po funkčních dílech by mělo i velkou výhodu pro generální
dodavatele staveb při definování předmětu díla do smluv s jednotlivými subdodavateli.
Samotný výstavbový proces je jen začátek celého životního cyklu stavby. Nejdelší období je
užívání stavby, vyžadující řádnou údržbu a péči, která je velmi často zanedbávána. Dnes při
předání díla objednateli, vznikají manuály k údržbě staveb. Pokud by byla zavedena struktura
funkčních dílů, mohl by být tento manuál propojen s rozpočtem stavby.
Jak je vidět na výše uvedených příkladech, dnes není problém v rozpočtářských programech
si nadefinovat funkční díly a podle nich následně členit položky rozpočtu.
Funkční díly by měly být vytvořeny ke každé skupině objektů v klasifikaci CZ-CC.
To zda se více v praxi uplatní členění rozpočtů dle TSKP nebo členění po funkčních dílech
ukáže čas. Každé má své výhody i nevýhody, ale díky dnešní výpočetní technice jsme schopni
si databáze filtrovat dle našich potřeb. To znamená, pokud je rozpočet řádně zadán a každé
položce přiřazen i uživatelský díl jsme schopni si během pár kroků, rozpočet seskupit po
funkčních dílech.

5
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STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ REALIZOVANÝCH PRODEJŮ POZEMKŮ
POD STAVBAMI V ZEMĚDĚLSKÝCH AREÁLECH
STATISTICAL EVALUATION OF REALIZED SALES OF LAND UNDER THE
BUILDINGS IN AGRICULTURAL AREAS
Marie Ruberová1)
ABSTRAKT:
Autorka článku, v rámci zpracovávání disertační práce s názvem Obvyklá cena pozemku
zastavěného stavbou cizího vlastníka v zemědělských areálech, komunikuje se zástupci
zemědělských družstev a zemědělských společností v různých částech České republiky.
Na základě informací o realizovaných prodejích pozemků v zemědělských areálech získaných
od těchto zástupců autorka sestavila databázi s realizovanými (historickými) cenami. Článek
představuje statistické vyhodnocení těchto dat.
ABSTRACT:
The author of the article, within elaboration of the doctoral thesis titled The usual valuation
price of the land under the buildings in agricultural areas, communicates with representatives
of agricultural cooperatives and agricultural companies in various parts of the Czech
Republic. Based on the information about realized sales of the land in agricultural areas
obtained from these representatives, the author compiled a database with realized (historical)
prices. The article presents a statistical evaluation of the data.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Statistické vyhodnocení; zemědělské areály; land; obvyklá cena; cizí vlastník.
KEYWORDS:
Statistical evaluation; agricultural areas; land; the usual valuation price; foreign owner.

1

ÚVOD

Do 31. prosince 2013 nebyla stavba podle české judikatury součástí pozemku, tudíž
vlastníkem pozemku a stavby nemusela být vždy totožná osoba. K 1. lednu 2014 vešel
v účinnost tzv. „nový“ občanský zákoník, který přinesl mimo jiné podstatnou změnu v tom,
že stavba je součástí pozemku, avšak jen v případě, má-li vlastnické právo ke stavbě
i vlastnické právo k pozemku stejná osoba. V případě, že ke dni nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku byla stavba spojená se zemí pevným základem ve vlastnictví osoby
odlišné od vlastníka pozemku, nestala se součástí pozemku a je nadále samostatnou věcí
nemovitou. [1]
Mezi znalci a odhadci je problematika oceňování pozemku zastavěného stavbou jiného
vlastníka často diskutovaným tématem. Jedná se o velmi složitou a komplikovanou úlohu,
pro kterou doposud není vydána žádná oficiální jednotná metodika. Znalci, resp. i znalecké
ústavy, k ní proto přistupují individuálně, na základě svých odborných zkušeností a znalostí.

Ruberová, Marie, Ing. et Ing., ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, +420 541 148 929,
marie.ruberova@usi.vutbr.cz
1)
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Jedná se například o pozemky zastavěné administrativními budovami, bytovými domy nebo
zemědělskými areály.
Článek představuje statistické vyhodnocení dat, tj. realizovaných cen, získaných v rámci
zpracovávání disertační práce s názvem Obvyklá cena pozemku zastavěného stavbou cizího
vlastníka v zemědělských areálech. Pro výpočet základních číselných charakteristik byly
vybrány ceny pozemků z kupních smluv sepsaných v letech 2001 až 2008. Předmětné
pozemky jsou situovány ve 4 zemědělských střediscích nacházejících se v okrese Brnovenkov, které jsou od sebe vzdáleny do 6 km. Ze získaného souboru dat byl vytvořen také
histogram rozdělení četností a dále byla testována normalita tohoto souboru. Statistické
zpracování dat bylo provedeno pomocí základního, nejrozšířenějšího a v oceňovací praxi
nejčastěji používaného výpočetního programu – Microsoft Excel ze systému Microsoft
Office.

2
2.1

VYBRANÉ STATISTICKÉ POJMY A VZORCE
Základní číselné charakteristiky

Číselných charakteristik existuje celá řada. Dále budou popsány pouze ty základní, se kterými
bude následně v článku pracováno.
2.1.1 Míry centrální tendence (charakteristiky polohy)
Míry centrální tendence se snaží charakterizovat typickou hodnotu dat. Označovány bývají
také jako střední hodnoty, resp. míry střední hodnoty nebo míry polohy (určují, kde je vzorek
na číselné ose rozložen). Nejznámější charakteristiky polohy jsou aritmetický průměr, medián
a modus. Jestliže jsou data symetricky rozdělená, všechny tyto charakteristiky jsou přibližně
stejné. [6]
Aritmetický průměr je definován jako součet všech hodnot podělený jejich počtem:
x

1
n

n

x
i 1

i

Pozn. Microsoft Excel – funkce PRŮMĚR ve statistické kategorii.
Medián znamená hodnotu, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně
početné poloviny. [6]
Jestliže n je sudé číslo, platí vztah: Me = 0,5 (xn/2 + xn/2+1).
Jestliže n je liché číslo, platí vztah: Me = x(n+1)/2.
Pozn. Microsoft Excel – funkce MEDIAN ve statistické kategorii.
Modus je hodnota, jež se v datech vyskytuje nejčastěji [6], neboli hodnota, která má největší
četnost.
Pozn. Microsoft Excel – funkce MODE ve statistické kategorii.
2.1.2 Míry rozptýlenosti (charakteristiky variability)
Náhodně proměnlivé údaje není dostačující charakterizovat jen střední hodnotou, jelikož ta
pouze udává, kolem jaké hodnoty se data centrují. Data se stejnou střední hodnotou mohou
mít různou rozptýlenost. Velikost proměnlivosti lze zachytit vhodně vybranou mírou
rozptýlenosti dat, mezi které se řadí i variační rozpětí a výběrová směrodatná odchylka. [6]
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Variační rozpětí je rozdíl maximální a minimální hodnoty: R = xmax – xmin.
Výběrová směrodatná odchylka je odmocnina z rozptylu. Rozptyl je definován jako
průměrná kvadratická odchylka od aritmetického průměru, přičemž při průměrování této
odchylky se dělí číslem (n-1). Dělení číslem n se používá jen v případě, že se jedná o úplný –
základní soubor, který obsahuje všechny hodnoty, což při oceňování není běžné. Při větších
rozsazích není rozdíl mezi dělením číslem n a n-1 významný. [6]
Pozn. Microsoft Excel – funkce SMODCH.VÝBĚR ve statistické kategorii.
Za přijatelný interval spolehlivosti pro vyhodnocení souboru dat o cenách nemovitých věcí
za účelem odhadu lze považovat aritmetický průměr ± 1 s. Toto reprezentuje pravděpodobnost
68,27 %, tedy pravděpodobnost převažující až velkou. Jedná se tedy o pravděpodobnou
spodní a horní hranici. [3]
2.1.3 Míry špičatosti a šikmosti (charakteristiky špičatosti a šikmosti)
Charakteristiky špičatosti a šikmosti se obvykle používají společně a pomocí nich se také
hodnotí, jak se rozdělení dat podobá normální (Gaussově) křivce. Normální rozdělení je jedno
z nejdůležitějších rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné proměnné.
Charakteristika šikmosti udává, jsou-li hodnoty kolem zvoleného středu rozloženy
souměrně, nebo je rozdělení hodnot zešikmeno na jednu stranu, a určuje tím zároveň vztah
mezi aritmetickým průměrem, mediánem a modem. Pokud je šikmost kladná, bude průměr >
medián > modus. Pokud bude záporná, pak průměr < medián < modus; při nulové šikmosti
jsou si všechny rovny. [3]
Koeficient špičatosti měří odchylku špičatosti zkoumaného rozdělení od normálního
rozdělení. Pro normální rozdělení má špičatost hodnotu 0. [6] Kladná špičatost značí, že
většina hodnot leží blízko střední hodnoty, křivka hustoty je špičatější, nežli u normálního
rozdělení. Záporná špičatost značí, že rozdělení je rovnoměrnější a jeho křivka hustoty je
plošší nežli u normálního rozdělení.
2.2

Histogram

Histogram je sloupcový graf používaný při intervalovém třídění. Tvoří ho obdélníky, jejichž
základna se rovná šířce intervalu a výška i-tého sloupce se rovná jeho četnosti.
2.3

Test normality

Různé statistické testy a analýzy zpravidla fungují jen při splnění určitých předpokladů. Mezi
ně patří i předpoklad normality dat, tj. že náhodný výběr pochází z normálního rozložení. [4]
Pozn. statistické testy a analýzy (např. Grubbsův test) nejsou předmětem tohoto článku.
Mezi numerické testy normality dat patří i test založený na statistikách výběrové šikmosti a3
a výběrové špičatosti a4. Postup je takový, že nejprve se vypočte koeficient šikmosti (pozn.
Microsoft Excel – funkce SKEW ve statistické kategorii) a koeficient špičatosti (pozn.
Microsoft Excel – funkce KURT ve statistické kategorii).
Dále se stanoví jejich rozptyly a to dle následujících vztahů:
var a3 = [6 (n – 2)] / [(n + 1) (n + 3)],
var a4 = [24 n (n – 2) (n – 3)] / [(n + 1)2 (n + 3) (n + 5)].

338

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

Následně se vypočtou veličiny U3 a U4:
U3 = a3 / (var a3)1/2,
U4 = (a4 – Ea4) / (var a4)1/2, kde Ea4 = 3 – 6 / (n+1).
Pokud lU3l ≥ u (α/2), zamítá se hypotéza, že jde o výběr z normálního rozdělení. V případě, že
lU4l ≥ u (α/2) hypotéza normality se také zamítne. [2]
Podrobněji o testu založeném na statistikách výběrové šikmosti a3 a výběrové špičatosti a4 se
pojednává v publikaci Jiřího Anděla Základy matematické statistiky.

3

STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ VYBRANÉ DATABÁZE

Jak je již uvedeno výše, předmětem statistického zkoumání v tomto článku je databáze
tvořená cenami pozemků z kupních smluv z let 2001 až 2008. Jedná se o celkem 296
pozemků. Z podrobného zkoumání 57 kupních smluv vyplynulo, že nelze vždy jednoznačně
přiřadit jednotkovou cenu pozemku přímo pod budovou se zemědělským využitím a pozemku
užívanému jako manipulační plocha nebo pozemku pod komunikacemi v zemědělských
areálech. Z tohoto důvodu je dále uvažováno s cenami, které byly vypočteny jako podíl
celkové ceny z kupní smlouvy a celkové výměry všech pozemků uvedených v kupní smlouvě.
Z databáze všech 296 pozemků byly vypočteny níže uvedené číselné charakteristiky a dále
sestaven histogram četností cen pozemků. Na ose x je v histogramu uveden interval – cenové
rozmezí a na ose y absolutní četnost – počet prodaných pozemků.
Tab. 1 – Číselné charakteristiky.
Tab. 1 – Numerical characteristics.
Aritmetický průměr

17,66

Medián

14,16

Modus

14,16

Minimum

10,78

Maximum

107,14

Variační rozpětí

96,36

Výběrová směrodatná odchylka

9,69

Pravděpodobná spodní hranice

7,97

Pravděpodobná horní hranice

27,35
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Histogram četností cen pozemků
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Obr. 1 – Histogram.
Fig. 1 – Histogram.
Z grafického posouzení je zřejmé, že se nejedná o normální rozložení dat. Většina pozemků
byla prodána za jednotkové ceny od 11 do 20 Kč/m2, žádný pozemek nebyl prodán levněji
a pouze jeden pozemek byl prodán za cenu nad 100 Kč/m2.
Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v předmětném období se podle údajů Českého
statistického úřadu [7] pohybují v okrese Brno-venkov v obcích do 2 000 obyvatel od 215
do 514 Kč/m2, tedy až 50 krát dráž.
Zamítnutí normálního rozložení je potvrzeno i testem normality:
Tab. 2 – Test normality.
Tab. 2 – Test of normality.
H0: Data pocházejí z normálního rozdělení
Rozsah datového souboru

296

Výběrová šikmost a3

4,83

Výběrová špičatost a4

31,92

Rozptyl šikmosti var a3

0,019864

Rozptyl špičatosti var a4

0,077085

Testové kritérium šikmosti U3

34,266024

Testové kritérium špičatosti U4

104,231131

Kvantil normálního rozdělení u (α/2) = u0,025

1,96

Podmínky zamítnutí H0
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lU3l ≥ u (α/2)
lU4l ≥ u (α/2)
Výsledek
lU3l > u (α/2), zamítnutí hypotézy o normalitě v případě šikmosti.
lU4l > u (α/2), zamítnutí hypotézy o normalitě v případě špičatosti.

Z následujícího grafu jsou patrné průměrné jednotkové ceny pozemků v jednotlivých
zemědělských střediscích za sledované období a počty prodaných pozemků (četnost).
V zemědělském středisku s nejmenším počtem prodaných pozemků byly realizovány také
nejnižší ceny. Zatímco průměrná jednotková cena v zemědělském středisku s největším
počtem prodaných pozemků se nejvíce blíží aritmetickému průměru vypočtenému ze všech
hodnot.

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

35
31,41

30
25
20

19,22

16,48

13,02

15
10

19

7

33

237

A

B

C

D

5
0

Zemědělská střediska
Četnost

Průměrná jednotková cena v Kč/m2

Četnost

Průměrné ceny pozemků v jednotlivých střediscích

Průměrná jednotková cena

Obr. 2 – Průměrné ceny pozemků v jednotlivých zemědělských střediscích.
Fig. 2 – Average land prices in various agricultural centers.
Další graf znázorňuje vývoj cen pozemků od roku 2001 do roku 2008 a počet hodnot,
ze kterých byly průměrné jednotkové ceny vypočteny. Z grafu je patrné, že ceny pozemků
od roku 2001 do roku 2004 klesaly, pak následoval vzrůst až do roku 2007 a pak zase pokles.
Ve srovnání s údaji dle ČSÚ jsou vzrůsty a poklesy cen v jednotlivých letech výrazně nižší.
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Obr. 3 – Vývoj cen pozemků.
Fig. 3 – Evolution of land prices.

4

ZÁVĚR

I přesto, že zpracovávaná databáze obsahuje relativně velké množství cen, nebylo potvrzeno
očekávané normální rozložení dat. A to jak na základě grafického posouzení, tak i testu
normality. Je však nutno poznamenat, že byl proveden pouze jeden test. V rámci zpracování
disertační práce bude pokračováno ve statistickém hodnocení, mimo jiné budou aplikovány
i další testy a samotná databáze bude rozšířena.

5
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ZJIŠTĚNÍ VÝŠE INVESTIC DO NEMOVITÉHO MAJETKU PRO MAJETKOVÉ
VYPOŘÁDÁNÍ - PŘÍPADOVÁ STUDIE
FINDINGS INVESTMENT IN IMMOVABLE PROPERTY FOR PROPERTY
SETTLEMENT - CASE STUDY
Dana Siblíková1)
ABSTRAKT:
Cílem článku je navrhnout postup pro zjištění výše investic vložených do nemovitého
majetku, jeho zhodnocení, či naopak jeho znehodnocení formou opotřebení daného
nemovitého majetku v průběhu společného užívání. Častou otázkou soudu kladenou znalcům
je vyčíslení investice vložené do nemovitého majetku v průběhu trvání manželství. Ať už se
jedná o společný majetek či majetek pouze jednoho z manželů. Nelze vycházet z předložených
faktur, jak se často dotyční domnívají. Článek navrhuje dva přístupy k vyřešení dané
problematiky a to z pohledu časové ceny před rekonstrukcemi stavby a časové ceny po dílčích
rekonstrukcích, vše k datu ocenění majetku, dále z pohledu obvyklé hodnoty před a po
rekonstrukci. Srovnání rozdílů jak časových cen tak rozdílů obvyklých cen dále vypovídá o
ekonomické investici v průběhu trvání manželství.
Jako případovou studii uvádím průběžnou přestavbu rozlehlé zemědělské usedlosti s
jedním bytem na vícebytovou budovu o čtyřech bytech v průběhu 35ti let trvání manželství.
Otázka pro znalce je zjistit hodnotu kapitálu vloženého do nemovitosti v cenové úrovni ke dni
ocenění majetku.
ABSTRACT:
This article aims to propose a procedure for determining the amount of investments into real
estate, the appreciation or depreciation on the contrary, its form of wear of immovable
property in the course of joint use. One frequently asked question Asked court experts is to
quantify the investments in real estate during the marriage. Whether it is a common property
or property of only one spouse. Can not based on invoices submitted, as they often feel
concerned. This paper proposes two approaches to solve this issue from the perspective of
time before the price of reconstruction and construction time prices after partial
reconstruction, all at the date of valuation of the property, as well as from the perspective of
common values before and after renovation. Compared to the time differences and price
differences prevailing prices also testifies to economic investment during the marriage.
As a case study I mention the ongoing rebuilding of a large farmhouse with one flat on multibyte building of four homes during 20 years of marriage. The question for the experts to find
out the value of capital invested in real estate assets on the valuation date.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Hodnota kapitálu vloženého do nemovité věci v cenové úrovni ke dni ocenění.
KEYWORDS:
The value of capital invested in immovable assets at the valuation date

1)
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1

ÚVOD

Častou otázkou soudu na znalce je vyčíslení investic vložených do nemovitého
majetku během trvání manželství jako podklad pro vypořádání majetku mezi oběma stranami.
K investování do nemovitého majetku dochází v různých období, ne vždy tato investice
nemovitost zhodnotí, není-li rekonstrukce správně provedena. Společně uhrazená
rekonstrukce nemovité věci byla manžely společně užívána, k právnímu účinku rozvodu byla
též společně opotřebována. Sledoval-li by se pouze vložený kapitál z prokázaných faktur v
průběhu manželství, na konci manželství by se spočítala hodnota budoucího kapitálu po n
rocích manželství. Tzn. složené úročení jistiny po n-tém roce s reálnou úrokovou mírou.
Kapitál byl ale vložen do nemovité věci s cílem ji zhodnotit. Poté byla nemovitost využívána,
tady opotřebována. Kapitál tedy začal ztrácet na hodnotě v průběhu let díky opotřebení
nemovité věci. Dále velmi záleží na ekonomické a politické situaci v době ocenění.
Zadaný úkol je možné vyhodnotit z několika hledisek:


z hlediska investovaného kapitálu a jeho budoucí hodnotě záleží na úrokové míře
reálné, která v sobě zohledňuje inflaci.



z hlediska časové ceny nemovité věci k datu ocenění respektive ke dni dělení majetku,
po provedených rekonstrukcích, které mohly proběhnout díky investovanému kapitálu.



z hlediska obvyklé hodnoty nemovité věci ke dni dělení majetku, tedy jak danou
nemovitou věc akceptuje současný segment trhu.

Které hledisko nejlépe vystihuje položenou otázku "Jaká je výše investice vložené do
nemovitého majetku v průběhu trvání manželství v cenové úrovni ke dni dělení majetku ?"

2
2.1

PŘÍPADOVÁ STUDIE
Určení výše investice do zemědělské usedlosti

Jako případovou studii uvádím průběžnou přestavbu rozlehlé zemědělské usedlosti s
jedním bytem na vícebytovou budovu o čtyřech bytech v průběhu 35ti let trvání manželství.
Otázka pro znalce je zjistit hodnotu kapitálu vloženého do nemovitosti v cenové úrovni ke dni
ocenění majetku.

Obr. 1 – zemědělská usedlost-pohled ze dvora
Fig. 1 – farmhouse- View from the yard
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Obr. 1 – zemědělská usedlost-pohled z ulice
Fig. 1 – farmhouse- view from the street
2.1.1 Popis situace objektu
Předmětem ocenění je areál, obsahující následující nemovitosti:
Dle výpisu z KN: zemědělská usedlost č.p. 13 na pozemku p.č. 1/1, rodinný dům č.p.
30 na pozemku p.č. 1/2.
Dle skutečnosti objekt č.p.13 na parc.č. 1/1 je přebudována pro účel užití bydlení a je s
objektem č.p. 30 na parc.č. 1/2 stavebně i provozně propojen. Tvoří tak jednu budovu se
čtyřmi byty.
Nemovitost je ve vlastnictví pouze jednoho z manželů, společně pak nemovitost
opravovali a zvětšovali.
Stáří a technický stav objektu
Původní část:

cca 1915

Užívání od roku

cca 1915

Provedené úpravy / rok

V 1.NP domu byly v obytné části provedeny pouze nejnutnější úpravy či
adaptace, hospodářská část dvorního křídla byla přebudována v obytnou část
2.NP předního křídla domu bylo přestavěno či prošlo zásadní rekonstrukcí nové stropy včetně rekonstrukce střechy cca v r. 1990,
2.NP dvorního křídla domu bylo přistavěno v roce 2000
Celkem v domě vznikly tři nové bytové jednotky: 4+1, 4+1, 3+1

Celkový technický stav:

vzhledem ke stáří a prováděné údržbě a rekonstrukci je průměrný

2.1.2 Návrhy řešení daného úkolu[1][2]
Úkolem znalce bylo stanovit výši investic vložených do původní zemědělské
usedlosti. Takto položená otázka navozuje několik přístupů, jak zadaný úkol řešit.

345

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

1) Z pohledu klienta a jeho informací o provedených stavebních pracích a pořízení
stavebního materiálu včetně předložených faktur by znamenalo daný problém vyřešit z
pohledu finanční matematiky.
V průběhu manželství tzn. cca 35 byl objekt opravován a přestavován ve třech fázích.
V každém období do objektu byla investována jiná částka, kterou dokážeme vztáhnout k
určitému roku. Z pohledu finanční matematiky by tak stačilo úročit tyto každé investované
částky v jednotlivých rocích úrokovou mírou reálnou k roku vypořádání majetku. Respektive
transformovat minulé náklady na současnou hodnotu, tzn. ke dni vyrovnání majetku
Další důležitým faktorem je úroková míra. Úroková míra je trhem určená požadovaná
míra návratnosti, odvozená jako riziko asociované s určitým stupněm bezpečnosti investice.
Úroková míra vyjadřuje rovnováhu na trhu s danou nemovitostí charakterizovanou jistými
výnosy a mírou rizika.
Jestliže se předpokládá složené polhůtné úročení uvažuje se s roční úrokovou mírou iu
pak budoucí hodnota B původní částky P při roční úrokové míře iu po uplynutí 1 roku se zvýší
o úrok a bude činit:

B1  P  P * iu  P1  iu 
na konci druhého roku to již bude:

B2  B1 1  iu   P1  iu 1  iu   P1  iu 

2

na konci třetího roku:

B3  B2 1  iu   P1  iu  1  iu   P1  iu 
2

3

a na konci n-tého roku:

Bn  P1  in 

n

Pro výpočet budoucí hodnoty platí vzorec:

BH  PH 1  iu 

n

BH  PH * q n
kde:

q n  1  iu 
BH

je úročitel

PH

je původní hodnota kapitálu

in

je úroková míra

n

je období k němuž je budoucí hodnota uvažována

n

je budoucí hodnota kapitálu
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Pro takovýto přístup by bylo nutné znát výši investovaného kapitálu, roky v kterých investice
proběhla, datum majetkového vypořádání a následně při použití výše uvedených vzorců určit citlivě
úrokovou míru reálnou v jednotlivých rocích investování.
Úrokovou míru reálnou dostaneme z rozdílu nominální úrokové míry a inflace, dělený úročitelem
inflace nebo násobený odúročitelem inflace nazývaný Fisherova rovnice:

ir * 1  ii   in  ii

ir  ir * ii  in  ii
ir  in  ii  in * ii 
Z výše uvedeného přístupu je zřejmé, že investovaný kapitál je hodnocený pouze
jednostranně, bez ohledu na to k jakým účelům byl vynaložen. Tímto způsobem by bylo vhodné
hodnotit kapitál vložený na odpovídající úrok do finančního ústavu. Tento přístup nehodnotí
zhodnocení kapitálu vloženého do stavebních úprav, jejich náročnost a preciznost jejich provedení
nebo naopak jeho znehodnocení nedbalým provedením prací, dále pak také jejich následné opotřebení.
Při tomto přístupu se nehodnotí o kolik se nemovitosti zhodnotily vlivem rekonstrukce a
nástavby 2.NP provedené během manželství k datu ocenění, přestože vložený kapitál je pouze v této
formě.
Tento přístup k řešení daného úkolu je špatně proveditelný neboť zjistit jak velký kapitál byl
na nemovitost spotřebován lze velmi těžko. Nelze vycházet z cen stavebních materiálů a prací, protože
mohl být použit materiál dříve pořízený nebo použitý, práci mohli provádět manželé samy, některé
práce mohly nemovitost znehodnotit atd.
2) Z hlediska věcné hodnoty čili časové ceny opravené a zrekonstruované nemovitosti a zjištění
o kolik její časová cena narostla vlivem vloženého kapitálu, respektive jak byl vložený kapitál
zúročen či vlivem špatně provedených prací znehodnocen se vychází z nákladové metodiky
ocenění.
V průběhu manželství tzn. cca 35 byl objekt opravován a přestavován ve třech fázích,
znamená to že jednotlivé konstrukce a vybavení byly přestavovány, opravovány či dostavovány ve
třech různých období a v různém standardu, podstandardu či nadstandardu provedení. Jedna každá
konstrukce či vybavení se rozdělila na tři části dle stáří, jejího povedení, typu provedení a každá část
konstrukce měla i rozdílné opotřebení, pouze stejnou dobu dalšího trvání.
Na otázku o kolik se nemovitosti zhodnotily vlivem rekonstrukce a nástavby 2.NP provedené
během manželství, přičemž stavebně technický stav nemovitosti je uvažován k datu právního účinku
rozvodu, cenová úroveň je uvažována k datu majetkového vypořádání lze odpovědět rozdílem
časových cen.
Nejprve se určí časová cena neboli věcná hodnota zemědělské usedlosti jakoby na ní nebyly
provedeny žádné rekonstrukce a opravy, stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení se uvažuje od
začátku užívání stavby k právnímu účinku rozvodu manželství a cenová úroveň k datu vypořádání
majetku.

Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem bez provedených nadstaveb, přístaveb, úprav,
výměn konstrukcí a vybavení:
Obestavěný prostor původní stavby

OP

Opotřebení původní stavby analytickou metodou
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m3

1 3500

%

75,49
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Časová cena původní stavby

ČCPův

Kč

1 600 000,00

Dále se určí časová cena neboli věcná hodnota zrekonstruované zemědělské usedlosti s
nástavbou, stavebně technický stav (provedení, opotřebení, stáří) se uvažuje k datu právní moci
rozsudku o rozvodu manželství a cenová úroveň k datu vypořádání majetku.
Vlivem rekonstrukce objektu se zvětšil jeho obestavěný prostor, došlo ke změně účelu jejího
užití ze zemědělské usedlosti na vícebytový dům netypový, jednotlivé konstrukce mají až tři různé
druhy provedení, stáří a opotřebení.

Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem se zohledněním provedených nadstaveb,
přístaveb, úprav, výměn konstrukcí a vybavení:
Obestavěný prostor zrekonstruované stavby

OP

Opotřebení zrekonstruované stavby analytickou metodou

Časová cena zrekonstruované stavby

ČCRek

m3

2 090

%

45,90

Kč

4 500 000,00

Rozdíl časové ceny zrekonstruované stavby a časové ceny původní stavby obě vztažené k
cenové úrovní roku vypořádání majetku nejlépe vystihuje položenou otázku "Jaká je výše investice
vložené do nemovitého majetku v průběhu trvání manželství v cenové úrovni ke dni dělení majetku.
Respektive jakou hodnotu investovaný kapitál má k datu vypořádání majetku, tedy co z něho zbylo
nebo nakolik se zhodnotil během manželství neboť užitek z něho určitou dobu oba užívali.

R = ČCRek - ČCPův
R = 4 500 000 - 1 600 000 = 2 900 000 Kč
kde:
R

je rozdíl časové ceny zrekonstruované stavby a časové ceny původní stavby

ČCRek

je časová cena zrekonstruované stavby

ČCPův

je časová cena původní stavby

3) Z hlediska obvyklé hodnoty majetku nelze tento přístup použít neboť původní
zemědělskou usedlost nabyl darem jeden z manželů a tudíž není součástí společného
jmění manželů. Manželé majetek společně zvelebovali avšak nemovitost společně
nepořizovali, neplatili za lokalitu ani za pozemek jako takový.
Podle NOZ § 742 odst. (2):
"Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela,
stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný
majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho,
jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo
zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na níž byl náklad vynaložen."
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3

ZÁVĚR

Z pohledu nákladů na provedené stavební práce a na stavební materiál včetně předložených
faktur by znamenalo daný problém vyřešit z pohledu finanční matematiky.
Tento přístup k řešení daného úkolu je špatně proveditelný neboť zjistit jak velký kapitál byl na
nemovitost spotřebován lze velmi těžko. Nelze vycházet z cen stavebních materiálů a stavebních prací,
protože mohl být použit materiál dříve pořízený, práci mohli provádět manželé samy, případně některé
práce mohly nemovitost znehodnotit.
Z hlediska obvyklé hodnoty majetku nelze tento přístup použít neboť původní zemědělskou
usedlost nabyl darem jeden z manželů a tudíž není součástí společného jmění manželů. Manželé
majetek společně zvelebovali avšak nemovitost společně nepořizovali, neplatili za lokalitu ani za
pozemek jako takový.

Z výše uvedených návrhů na řešení zjištění výše investic vložených do nemovitého
majetku, jejich zhodnocení vlivem vybudování atraktivní nemovitosti či naopak jejich
znehodnocení vlivem špatně provedených stavebních prací či nekvalitního stavebního
materiálu a následně opotřebení nemovitého majetku vlivem dalšího společného užívání
manželů je v daném případě nejvhodnější použít rozdíl časových cen.
Rozdíl časové ceny zrekonstruované stavby a časové ceny původní stavby obě vztažené k
cenové úrovní roku vypořádání majetku nejlépe vystihuje položenou otázku "Jaká je výše investice
vložené do nemovitého majetku v průběhu trvání manželství v cenové úrovni ke dni dělení majetku.
Tento rozdíl udává jakou hodnotu investovaný kapitál má k datu vypořádání majetku, tedy co
z něho zbylo nebo nakolik se zhodnotil během manželství neboť užitek z něho určitou dobu oba
užívali.

4

LITERATURA

[1] Radová Jarmila, Dvořák Petr, Málek Jiří: Finanční matematika pro každého. Grada
Publishing, a.s., 2005 Praha, 288 s. ISBN: 80-247-1230-X
[2] BRADÁČ, Albert a kol.: Teorie a praxe oceňování movitých věcí. Akademické
nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2016 Brno, 790 s. ISBN: 978-80-7204-930-1.
[3] BRADÁČ, Albert a kol.: Úřední oceňování majetku 2016. Akademické nakladatelství
CERM, s.r.o., Brno, Prosinec 2015 Brno, 328 s. ISBN: 978-80-7204-927-1.
[4] 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.
[5] Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, občanský zákoník v platném znění. V textu
zkráceně NOZ

349

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

ANALÝZA DEGRADACE VNĚJŠÍCH TITANZINKOVÝCH PARAPETŮ A
OPLECHOVÁNÍ
ANALYSIS OF DEGRADATION OF EXTERNAL TITAN-ZINC WINDOW SILLS
AND SHEET – METAL LINING
Šárka Šilarová1).
ABSTRAKT:
Jedná se o zjištění příčin degradace vnějších titanzinkových parapetů a oplechování na
zatepleném objektu v podhorských klimatických podmínkách. Vzhledem ke způsobu aplikace
oplechování lepením bylo nutné ověřit detaily nejen z hlediska chemické snášenlivosti, ale i
bilančním výpočtem na šíření vlhkosti v konstrukcích.
ABSTRACT:
Finding cause of degradation of external titan-zinc window sills and sheet – metal lining on
an insulated object built in foothills climate. The sheet – metal lining were applied by gluing
and therefore it was necessary to check the details not only for chemical tolerance, but as
well by balance calculation for humidity spreading in constructions.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Parapet, oplechování, titanzinkový plech, lepidlo, chemická snášenlivost, klimatické
podmínky, šíření vlhkosti
KEYWORDS:
Window sill, sheet – metal lining, titan-zinc sheet of tin, glue, chemical tolerance, climate
conditions, humidity spreading

1

ÚVOD

Objekt, kde došlo k masivnímu poškození oplechování a parapetů byl realizován jako zděný
stěnový systém s dodatečným kontaktním zateplovacím systémem. V období 2009 – 2010
probíhalo na původním objektu zateplení fasády a výměna otvorových výplní. Parapety a
oplechování říms byly prováděny v roce 2010, dokončeny 29. 10. 2010.

2

ANALÝZA PŘÍČIN PORUCH VNĚJŠÍCH TITANZINKOVÝCH
PARAPETŮ A OPLECHOVÁNÍ
Místní šetření

2.1

Místní šetření bylo provedeno za účelem ověření degradace oplechování parapetů a říms a
bylo zaměřeno především na:



provedení oplechování parapetů a říms
osazení vnitřních parapetů

Šilarová Šárka, Doc. Ing. CSc. – ČVUT fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6, +420224357150,
silarova@fsv.cvut.cz
1)
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osazení otvorových výplní v parapetní části
kondenzaci vody pod vnějšími parapety;

2.1.1 Realizace připojovacích spár otvorových výplní
Vnitřní připojovací spára parapetu z interiéru bez nutného parotěsného uzávěru, spára není
vyplněna montážní pěnou (parapetní profil je aplikován těsně na parapetní konstrukci). Z
hlediska hodnoty součinitele prostupu tepla je doplňkový rámový profil v parapetní části
tepelným mostem, neboť má nedostatečnou stavební hloubku pouze 23mm, přičemž rám okna
má hloubku 70mm!
2.1.2 Šíření vlhkosti v detailech parapetů
Pro ověření bilance zkondenzované vodní páry v detailech parapetů bylo provedeno
porovnání charakteristických detailů bez uzávěrů a s uzávěry připojovacích spár. Matematické
modely byly provedeny pomocí stacionárního 2D výpočetního modelu pole teplot a vlhkostí
na detailech reálného rekonstruovaného objektu.
Z hlediska umístění stavby ve vazbě na klimatické vlivy se objekt nachází ve IV. teplotní
oblasti (dle platné ČSN 73 0540-3). Vnější okrajové podmínky pro Trutnov jsou
charakterizovány vnější teplotou θe = - 19 °C a vlhkostí vnějšího vzduchu φe = 85%.
Parametry vnitřního prostředí v interiéru jsou teplota θi = 20°,6 C a relativní vlhkostí vnitřního
vzduchu φi = 50% (dle tabulky I. 1 ČSN 73 0540-3).
Rozložení vlhkosti v detailu

Obr. 1 – Šíření vlhkosti v detailu parapetu realizované řešení
Fig. 1 – Humidity Spreading in Detail Window sill realization
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Rozložení vlhkosti v detailu

Obr. 2 – Šíření vlhkosti v detailu parapetu správné řešení
Fig. 2 – Humidity Spreading in Window Sill Detail of Realised Solution

3

ZÁVĚR

Z provedených výpočtů je patrné, že:






4

Ke kondenzaci pod oplechováním parapetů dochází z důvodu aplikace materiálu
(např. TiZn) s vysokým difusním odporem na vnější líc obvodové konstrukce.
Četnost výskytu kondenzátu v jednotlivých charakteristických detailech byla
prokázána výpočty ve dvourozměrném teplotním poli
Příčinou defektu/korozí degradace vnějších TiZn parapetů je nedodržení
požadavků technických listů a technologických postupů deklarovaných
dodavateli materiálů TiZn. Příčinou defektů na nalepených TiZn pleších
lepidlem je chemická reakce, která vzniká mezi materiály, vlivem přímého kontaktu
mezi titanzinkovým plechem s vysoce zásaditými složkami podkladu (stavebních
hmot) a je iniciována přítomností kondenzační vody pro její hodnotu pH. Voda
v tomto případě má funkci elektrolytu
Vnější oplechování parapetů z TiZn bez povrchové úpravy a bez respektování
tepelné roztažnosti plechů, nelze spolehlivě lepit lepidlem, které nevytvoří
ochranu TiZn plechu a nerespektuje jeho roztažnost!
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PROBLEMATIKA OVĚŘOVÁNÍ, ZAZNAMENÁVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
TRHLIN V OBJEKTECH POZEMNÍCH STAVEB
PROBLEMATICS OF CHECK, EVIDENCE AND EVALUATION OF FISSURES IN
BUILDINGS OF GROUND CONSTRUCTIONS
Milan Šmahel1
ABSTRAKT:
Ke zpracování tohoto příspěvku autora vedlo zpracovávání znaleckých posudků v soudních
sporech ve věci vzniku škod na objektech pozemních staveb, jejichž průvodním jevem byl vznik
trhlin. Hlavními úkoly znalce v takových případech bývá ověřování, zaznamenávání
a vyhodnocování příčin vzniku trhlin, určování primárních příčin vzniku trhlin
a sekundárních příčin případného obnovení aktivity těchto trhlin. V případě vzniku škody
na objektech pozemních staveb, jejichž průvodním jevem byl vznik trhlin, pak dochází někdy
k vleklým soudním sporům a zpracovávání znaleckých posudků právě o určení primární
příčiny vzniku trhlin, což vedlo autora zabývat se problematikou ověřování, zaznamenávání
a vyhodnocování trhlin v objektech pozemních staveb.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Objekt, pozemní stavba, místní šetření, pasportizace objektu, vada, porucha, trhlina, zákres
trhlin, škoda, primární příčina, sekundární příčina, anamnéza, soudní spor, znalecký
posudek.
ABSTRACT:
Compilation of expertises in litigation cases of damage creations in buildings of ground
constructions, whose side effect was the creation of fissures, led the author to elaborate this
contribution. In such cases, appraiser mainly deals with check, evidence and evaluation of
causes of fissures creation as well as with the setting of primary causes of fissure creation
and of secondary causes of possible activity restoration of these fissures. In case of damage
creation in buildings of ground constructions whose side effect was the creation of fissures,
long litigations sometimes arise, as well as expertises are compiled to set primary cause of
fissure creations. This fact led the author to deal with the problematics of check, evidence and
evaluation of fissures in buildings of ground constructions.
KEYWORDS:
Building, ground construction, local examination, building condition survey, fault, error,
fissure, fissures map, damages, primary cause, secondary cause, anamnesis, litigation,
expertise.

1

ÚVOD

V tomto příspěvku se budeme zabývat vznikem škod na zděných objektech pozemních
staveb, jejichž průvodním jevem byl vznik trhlin. Zdivo je stavební materiál, který se skládá
ze dvou výrazně makroskopických složek – prvků (hranolů) a malty. Prvky tvaru hranolu se
obecně nazývají kusová staviva. Spojovacím médiem kusových staviv je malta. Při procesu
ŠMAHEL Milan, Ing., Ph.D. ÚSI VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno, 541 146 030, milan.
smahel@usi.vutbr.cz
1
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porušování vznikají ve zdivu lokální poruchy – zejména trhliny. Současně může docházet
též k místnímu drcení cihel nebo malty.

2

OVĚŘOVÁNÍ, ZAZNAMENÁVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ TRHLIN

Pro hodnocení trhlin jsou důležité zejména následující informace:







rozmístění a průběh trhlin,
šířka trhlin,
hloubka trhlin,
průběh trhlin rovnoběžně a kolmo k povrchu stavební konstrukce,
stáří trhlin,
v budoucnu očekávaný pohyb v trhlinách (trhliny, které se dále nerozvíjejí, lze
nazývat neaktivní nebo stabilní; trhliny, které se pohybují nebo rozvíjejí, lze nazývat
aktivní či nestabilní.

Jednoduchými metodami pro zjištění (ověření) těchto informací jsou např.:






rozmístění a průběh trhlin – zakreslení trhlin do výkresů pohledů,
šířka trhlin – zaměření pomocí měřítka na trhliny nebo měřící lupy,
hloubka trhlin – odběr vzorků omítky, nebo průzkum podkladu omítky jádrovým
vrtákem,
stáří trhlin – porovnání stavu ploch trhliny s čerstvou lomovou plochou,
časové změny šířky trhlin – zjišťování pomocí sádrových terčů s datováním a čárkové
značky kolmo k trhlině; sádrovými terči však nejsou měřitelná zmenšení šířek trhlin
ani pohyb v trhlinách ve směru kolmém k povrchu stavební konstrukce; v mnoha
případech je možné odvodit očekávaný pohyb ploch trhlin z mechanismu příčin
vzniku trhlin, ze stáří budovy, případně ze stáří trhlin (pokud jsou známy).

Průzkum trhlin ve zděných konstrukcích vícepodlažních pozemních staveb (budov) se
většinou provádí nejprve v rozmezí jednotlivých podlaží na základě prohlídky všech vnitřních
prostor v budově. Následně se vyšetří a zakreslí trhliny zjištěné na vnějším povrchu všech
obvodových stěn budovy.
K dalším etapám průzkumu patří:





vyšetření, zda a jak trhliny, zjištěné v jednotlivých podlažích, na sebe navazují a jakou
soustavu tvoří v rozmezí celé výšky objektu,
vyšetření, zda trhliny procházejí celou tloušťkou zděných konstrukcí (zda jsou
„průběžné“),
vyšetření, zda-li je budova průběžnými trhlinami rozdělena na dvě nebo více částí,
vyšetření, zda se šířka trhlin mění v čase, tj. zda se trhliny postupně trvale rozevírají
nebo svírají, nebo se jejich šířka periodicky mění v závislosti na ročních obdobích;
trhliny, jejichž šířka se v čase nemění (mění), se označují jako stabilizované
(nestabilizované).

K nejčastějším příčinám vzniku trhlin ve zděných svislých nosných konstrukcích (jsou
namáhány účinky od vlastní hmotnosti, vodorovných konstrukcí včetně užitného zatížení
a konstrukcí střech včetně zatížení způsobených povětrnostními vlivy) patří:


rozdělení budovy trhlinami na dvě nebo více částí, které nastalo vlivem podmáčení
části jejího podzákladí,
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rozdělení budovy trhlinami na dvě nebo více částí, které nastalo vlivem
nerovnoměrného sedání základové půdy,
rozdělení budovy trhlinami na dvě nebo více částí, které nastalo vlivem
nerovnoměrného sedání základové půdy a objemových změn zděných stěn vlivem
vnějšího i vnitřního prostředí,
vznik trhlin v místě styku atiky lemující plochou střešní konstrukci s průčelními
a bočními zděnými stěnami u jedno i vícepodlažních budov vlivem objemových změn
ploché střešní konstrukce, vyvolaných změnami teploty vnějšího prostředí.

K nejčastějším příčinám vzniku trhlin ve zděných svislých nenosných konstrukcích (jsou
namáhány pouze účinky od vlastní hmotnosti a zanedbatelným vodorovným zatížením) patří:





nadměrné deformace přilehlých nosných konstrukcí, na nichž jsou svislé nenosné
konstrukce uloženy, nebo s nimiž souvisejí soudržností, třením nebo prostřednictvím
speciálních spojů,
účinky bočních (kolmých na povrch příček nebo nenosných stěn) nárazů,
účinky podporových reakcí v místě kotvení zařizovacích předmětů,
účinky nadměrného oslabení příček nebo svislých nenosných stěn způsobeného
bouracími pracemi a pod.

U vzniku trhlin ve zděných svislých nenosných konstrukcích převažují případy uložení na
dřevěných trámových stropních konstrukcích s „klasickým“ konstrukčním uspořádáním –
trámovým stropem, záklopem, násypem, hrubou a čistou podlahou.
Z hlediska účinků průhybu na příčku nerozhoduje, zda je příčka uložena bezprostředně na
nedostatečně tuhém stropním trámu (biologicky nenapadeném nebo napadeném), nebo na
nadměrně poddajné konstrukci podlahy (při poměrně tuhém stropním trámu).
Průzkum poruch zděných příček a svislých nenosných stěn má vždy zahrnovat vyšetření
příčin těchto poruch, tj. zejména rozbor tuhosti stropních a popřípadě dalších souvisejících
konstrukcí či prvků.
V případech, že jde o trhliny podmíněné konstrukčně i omítkou, rozlišujeme:



rohové trhliny – navazují diagonálně na rohy pravoúhlých otvorů v omítce nebo zdivu,
vznikají v důsledku koncentrace napětí v koutech otvorů v omítkách nebo stěnách,
spárové trhliny – tvoří pravidelný obrazec, který připomíná průběh ložných (případně
i styčných) spár podkladu (zdícího prvku), šířky trhlin jsou cca 0,05 – 0,15 mm.

V případech, že jde o trhliny podmíněné pouze omítkou, rozlišujeme:





kapsové trhliny – jsou krátké převážně vodorovně probíhající o délce 100 – 200 mm,
šířky těchto trhlin jsou do cca 3 mm,
smršťovací trhliny v čerstvé omítce – síťově rozložené trhliny, které dosahují při
průměrné vzdálenosti cca 200 mm tloušťku do cca 0,5 mm,
smršťovací trhliny v zatvrdlé omítce – mohou mít podobu sítě nebo rozdvojení
(y-forma) a mohou zasahovat až k podkladu, vznikají převážně v době 1 – 2 měsíců
po dokončení stavby,
trhliny z nadbytku jemných částic – tzv. „masné“ trhliny jsou krátké vlasové trhliny,
které zasahují pouze povrch omítky, mohou vznikat např. na minerálních
dekorativních omítkách se strukturovanou zrnitostí.
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3

DIAGNOSTIKA – PRŮBĚH PRŮZKUMU ZDIVA

Pod pojmem diagnostika zdiva se rozumí souhrn všech postupů, které jsou potřebné ke
zjištění (ověření) stavu předmětného zdiva, objasnění příčin vzniku poškození a z toho
plynoucích návrhů na opravy a údržbu. Výsledky ze zkoumání stavu zdiva přitom dávají
podklady k posudkům pro užívání a statiku.
Návrh průběhu průzkumu (diagnostiky) zděných konstrukcí pozemních staveb.







4

Orientační prohlídka stavby – stanovení postupu průzkumu a potřeby zkoušek, odhad
nákladů.
Popis stavu konstrukce a rozsahu jejího poškození (anamnéza konstrukce) – podrobná
prohlídka stavby, stavební plány, archivní materiály.
Plánování stavebního průzkumu a zkoušek – postup, určení jednotlivých průzkumů
a zkoušek, náklady na stavební průzkum, náčrtky, zaměření.
Průzkumy a zkoušky na stavbě a v laboratoři – druh zdiva, rozměry, složení, údaje
o stavebních hmotách, vlhkost a salinita.
Vyhodnocení výsledků průzkumu.
Projekt sanace/rekonstrukce – návrh způsobu, rozsahu a postupu sanace/rekonstrukce,
včetně technologií a materiálů na základě zadání předpokládané funkce a využití
objektu.

ORIENTAČNÍ PROHLÍDKA STAVBY

Pochůzkou stavby začíná vizuální zhodnocení stavu konstrukce a rozsahu jejího
poškození. Nedílnou součástí této prohlídky je:




fotografické, textové a výkresové zdokumentování stavu objektu a jeho poškození,
jednoduché otestování stavu zdiva, např. poklepem,
inventarizace stavu a poškození na stavebním objektu – může zahrnovat jedno
nebo více mapování z různých hledisek (poškození – mapování škod, stavební hmoty
– mapování stavu), často jsou dostatečným podkladem náčrtová nebo fotografická
(nebo obojí) zachycení zón s výsledkem poškození a s typickými škodami.

Spolu s vizuálním pozorováním mohou být na místě provedeny i jednoduché zkoušky.
Anamnéza je souhrnem všech poznatků i z předešlého užívání objektu. Tyto poznatky
můžeme získat z:






archívů,
stavebních podkladů,
starých podkladových materiálů,
druhotné literatury,
historie užívání.

Znalost anamnézy nebo historie zdiva objasňuje podmínky její výstavby, druhu, rozsahu
a časových změn, jakož i s tím spojených zásahů do stavebních konstrukcí a do struktury
zdiva.
Vedle zjištění původního stavu a původních stavebních materiálů je možné i podle archiválií
zjistit informace o konstrukci zdiva a stanovit časový okamžik stavebních změn tak i použité
materiály.
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Anamnéza může poskytnout údaje o slabých místech a o příčinách poškození stavby.
Na základě těchto znalostí můžeme efektivně plánovat potřebu a sled zkoušek.

5

PLÁNOVÁNÍ ZKOUŠEK

Cílem je specifikovat potřebné sondy a zkoušky, a to na základě shromážděných poznatků,
z inventarizace stavu a škod.
Přitom se volí metody odpovídající stavebnímu materiálu a vymezuje se potřebný rozsah.
Musí se stanovit druh, místa a rozsah zkušebních sond a odběry vzorků, požadovaný rozsah
diagnózy a náklady na její provedení. Přednost musí mít nedestruktivní zkoušky nebo takové,
které vyvolají jen malou destrukci při zastupitelných nákladech a srovnatelné vypovídací
schopnosti. Zejména u zkoušek, prováděných v závislosti na ročním období, se musí stanovit
časový průběh. Možnosti stavebních zásahů při odebírání vzorků u památkově chráněných
staveb je nutno předem projednat s orgánem památkové péče.
Výsledkem plánování zkoušek je stanovení:



zkušebních postupů a metod,
rozhodnutí o místu, době, případně časovém období, počtu a rozsahu odběru
zkušebních vzorků.

Zásadně musí plánované zkoušky ve vybraných místech poskytovat výpověď o konstrukci,
o kvalitě zabudovaných materiálů, o celkovém stavu stavby a o jejím poškození.
Rozsah zkoušek je závislý na rozsahu poškození stavby, na množství použitých materiálů
a na počtu stavebních zásahů provedených v předchozím období.

6

PRŮZKUMY A ZKOUŠKY

Zdivo je kompozitním systémem s alespoň dvěma složkami – kusové stavivo a pojivo (malta)
pro zdění. Jeho únosnost a trvanlivost je určena:




současným stavem jednotlivých materiálů,
spolupůsobením jednotlivých materiálů,
působením podmínek okolního prostředí.

Posouzení zděné stavební konstrukce a její chování vůči mechanickému, fyzikálnímu nebo
chemickému působení, objasnění poškození, které se na konstrukci vyskytly, předpokládá
znalosti o vlastnostech a spolupůsobení složek zdiva.
Požadované parametry zdiva lze zjistit průzkumem provedeným na místě samém a odebráním
vzorků pro následné laboratorní analýzy.
Obvykle průzkumem na místě zjišťujeme:






struktury a sled vrstev stavebních konstrukcí, (sondáž vrty a endoskopie),
soupis trhlin,
rozsah zavlhčení a polokvantitativní měření vlhkosti,
měření klimatu,
průzkumy základové půdy a hydrogeologických poměrů.

Pro laboratorní analýzy musí být odebrány vzorky. Rozsah, druh a množství odebraných
vzorků závisí na konkrétním cíli analýzy a na zvolené analytické metodě. Výběr vzorků musí
reprezentovat různé stavební hmoty a stavební díly a všechny formy jejich poškození.
Odebrané vzorky musí být vzhledem ke zvolené analytické metodě dostatečně velké a musí
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tvořit reprezentativní statistický soubor. Nedostatečný počet zkušebních vzorků nebo příliš
malé vzorky nezohledňují heterogenitu analyzovaného materiálu.
Typickými velikostmi vzorků jsou:




vrtané jádro průměru 100 mm, délky větší nebo rovné 120 mm – pro posouzení
parametrů pevnosti,
vrtané jádro o průměru větším než 30 mm, délky větší nebo rovné 50 mm – ke zjištění
struktury zdiva a obsahu vlhkosti a solí,
vrtaná moučka 50 – 100 g / na vzorek – k určení obsahu vlhkosti a solí.

Způsob a doba odběru vzorků a klimatické podmínky během odběru vzorku se musí
dokumentovat. Místa odběru vzorků se musí dokumentovat se zřetelem na polohu
a souřadnice místa odběru (údaje o výšce a hloubce).
Charakteristické parametry odebraných materiálů se nesmí změnit během zabalení, přepravy
a skladování souboru vzorků (např. vlhkost materiálu).
Typickými laboratorními zkouškami jsou:






zjištění parametrů pevnosti,
analýza stavebních hmot, určení pojiva,
zjištění obsahu vody (vlhkosti),
polokvantitativní a kvantitativní určení druhu a množství vodorozpustných solí
ve vodním výluhu,
zjištění porozity, nasákavosti, a rovnovážné vlhkosti materiálu.

Vyhodnocení výsledků - diagnóza
Cíleným zjištěním parametrů ze zkoušek zdiva jsou odborníkům k dispozici podklady
k popisu stavu a příčin škod (např. trhlin), to jest pro stanovení diagnózy. K tomu se
zdokumentují jednotlivé výsledky v uspořádané formě a popíší se poznané příčiny škod
(např. trhlin), jednotlivě podle závažnosti. Diagnózou je získán předpoklad pro odborné
plánování opravy (sanace). Z výsledků diagnózy zdiva lze stanovit náročnost sanačních
opatření.

7
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ROLE STAVEBNICTVÍ V ČESKÉM HOSPODÁŘSTVÍ*
THE ROLE OF THE CONSTRUCTION SECTOR IN THE CZECH ECONOMY
Jan Vejmělek1)
ABSTRAKT:
Cílem příspěvku je objasnit roli sektoru stavebnictví v české ekonomice a posoudit vztahy,
kterými stavebnictví přispívá k růstu hospodářství jako celku. A naopak analyzovat transmisní
mechanismy, kterými se kondice národního hospodářství jako celku odráží v situaci
stavebního sektoru.
Využitím kvantitativních metod analýzy časových řad byla prokázána existence dlouhodobých
vztahů mezi reálným hrubým domácím produktem, hrubou tvorbou fixního kapitálu a hrubou
přidanou hodnotou ve stavebnictví, ale i existence krátkodobých vztahů mezi těmito časovými
řadami. Hospodářský cyklus hraje ve stavebním sektoru významnou roli.
ABSTRACT:
The objective of the paper is to clarify the role of the construction sector in the Czech
economy and to assess the relationships through which the construction industry contributes
to the growth of the economy as a whole. On the other hand, the paper analyses the
transmission mechanisms through which the macroeconomic framework is reflected in the
construction sector.
Using quantitative methods of time series analysis, not only the existence of long-term
relationships between real gross domestic product, gross fixed capital formation and gross
value added in construction, but also the existence of short-term relationships between these
time series have been proved. The business cycle plays an important role in the construction
sector.
KLÍČOVÁ SLOVA:
HDP, investice, stavebnictví, kvantitativní metody, prognóza
KEYWORDS:
GDP, Investment, Construction, Quantitative Methods, prognosis
JEL KLASIFIKACE: C32, C51, C52, E32, E37, L74
JEL CLASSIFICATION: C32, C51, C52, E32, E37, L74

1

ÚVOD

Stavebnictví můžeme definovat jako sektor národního hospodářství, který zajišťuje novou
výstavbu a její údržbu, dále pak aktivity související s modernizací a rekonstrukcí stavebních
objektů a zahrnuje i poslední fázi procesu, tedy demolici. Všechny výše uvedené kroky mají
poměrně silnou vazbu na tvorbu investic v národním hospodářství včetně demolice, která se
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stává základem pro budoucí investice. Je tedy zřejmé, že skrze investiční aktivitu se stavební
výroba významným způsobem podílí na výkonnosti národního hospodářství a přispívá k jeho
skutečnému i potenciálnímu růstu. Na straně druhé je zřejmé, že existuje i zpětná vazba, tj. že
celková kondice národního hospodářství má dopad do stavební aktivity.
Cílem tohoto příspěvku je zaměřit se na roli stavebního sektoru v české ekonomice, na
vzájemné vazby mezi makroekonomickými agregáty na straně jedné a sektorovými daty ze
stavebnictví na straně druhé.
Při analýze budeme vycházet primárně z údajů národního účetnictví prezentovaného Českým
statistickým úřadem. Analyzovány budou dostupné časové řady s čtvrtletní frekvencí od
počátku roku 1995 v případě úrovňových dat, respektive od počátku roku 1996 v případě
meziročních statistik. Vzhledem k sezónnímu charakteru daných časových řad budeme
pracovat s jejich sezónně očištěnými verzemi tak, jak je dodává ČSÚ.
Struktura práce bude následující: v první části se zaměříme na popisné charakteristiky
českého stavebního sektoru a jeho vývoje v čase. Ve druhé části se pokusíme kvantitativně
vymezit vzájemné vztahy mezi stavebním sektorem a národním hospodářstvím. Třetí kapitola
se pak zaměří na aktuální a očekávanou makroekonomickou situaci a možný dopad do
předpokládaného vývoje české stavební výroby v roce 2016.

2

POSTAVENÍ STAVEBNICTVÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE tvoří stavebnictví sekci F a zahrnuje
specializované i nespecializované stavební činnosti a dále se dělí na výstavbu budov (oddíl
41), inženýrských děl (oddíl 42) a specializované stavební činnosti v případě, kdy představují
pouze
část
z
celkového
stavebního
procesu
(oddíl
43)
(viz
https://www.czso.cz/csu/xb/klasifikace-ekonomickych-cinnosti-cz-nace-stavebnictvi).
Z pohledu vytvořené hrubé přidané hodnoty činil podíl stavebnictví v roce 2014 5,8 %. Patrný
je tedy dlouhodobě mírně klesající trend, když ještě v roce 1996 činil tento podíl 7,4 %. Při
pohledu na dlouhodobý vývoj je zřetelný snižující se trend ve druhé polovině 90. let
následovaný stabilizací podílu či dokonce jeho mírným zvyšováním po celou minulou
dekádu. S nástupem současné dekády byl snižující se trend obnoven.
Významnější roli hraje stavební sektor v oblasti zaměstnanosti. Podíl zaměstnanců
ve stavebním sektoru na celkové zaměstnanosti činil v roce 2014 6,4 %. Dlouhodobý trend
zaměstnanosti v sektoru v podstatě kopíroval vývoj přidané hodnoty v sektoru. Ještě v roce
1995 činil podíl zaměstnanců ve stavebnictví 9,3 %. Na přelomu milénia již představoval
pouze 7,1 %. Po celou minulou dekádu byla patrná stagnace. V posledních pěti letech pak
začal podíl zaměstnanosti opět klesat. V absolutních počtech se počet zaměstnanců v sektoru
snížil ze 418 587 v roce 1995 na 275 100 v roce 2014.
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Obr. 1:Podíl HPH ve stavebnictví na celkovém HDP a zaměstnanosti v sektoru (v%)
Zdroj: vlastní výpočty autora, ČSÚ
Z výše uvedeného je zřejmá silná vazba na celkový ekonomický cyklus. Druhá polovina
devadesátých let byla ve znamení recese způsobené domácími faktory – restriktivní a
nekoordinovanou měnovou a fiskální politikou, nestabilního politického i podnikatelského
prostředí a následnou měnovou krizí. Výsledkem byl zejména propad investiční aktivity.
K jejímu obnovení došlo až s novu dekádou, kdy byla patrné zvýšení politické stability. To
v kombinaci s dokončením privatizace bankovního sektoru a zatraktivnění podmínek pro
zahraniční investory vedlo k investičnímu boomu, který se pozitivně projevil i
ve stavebnictví, a vydržel až do období nástupu globální finanční krize. Její rozmach a
následné přelití do hluboké globální recese roku 2009 zaznamenalo i hospodářský pokles
české ekonomiky. Bohužel u recese roku 2009 jsme nezůstali, meziroční snížení reálného
hrubého domácího produktu vykázala česká ekonomika i v letech 2012 a 2013. Zejména
absence domácí poptávky (investiční i spotřebitelské) se podepsala na tom, že česká stavební
výroba byla tímto obdobím výrazně zasažena.
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Obr. 2:Roční dynamika HDP a HPH ve stavebnictví (v %)
Zdroj: ČSÚ
Obdobný obrázek je patrný i z pohledu na vývoj indexu stavební produkce. V tomto případě
máme časovou řadu měsíčních hodnot od roku 2000, jak ji zachycuje obrázek 3 na další
straně vlevo. Z ní je patrné, že až do počátku roku 2008 objem stavební výroby rostl a
reflektoval rostoucí fázi hospodářského cyklu v české ekonomice. Růst byl přitom viditelný v
obou složkách stavební produkce – pozemním i inženýrském stavebnictví. Recese let 2009 a
2012-13 se ale na stavebním sektoru podepsala výrazně negativně. V letech 2009 až 2013
objem stavební výroby kontinuálně klesal. Lokálního dna bylo dosaženo v březnu 2013, kdy
se objem stavební výroby propadl z úrovňového pohledu na nejnižší hodnotu od září 2001.
Recese dopadla zejména na sektor inženýrského stavebnictví. Konsolidace veřejných financí
v letech 2011 až 2013 se podepsala především na omezení investic včetně infrastrukturních.
A jak dokumentuje obrázek 3 na další straně vpravo, podíl veřejně financované stavební
produkce je signifikantní. Ještě v roce 2009 činil 51,3 %, v době vrcholící fiskální
konsolidace v roce 2013 činil pouze 36,6 %. Vládní hospodářská politika tedy situaci ve
stavebnictví významným způsobem determinuje.
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Obr. 3:Index stavební produkce od roku 2000 a jeho struktura (průměr toku 2010=100) a
podíl stavebních prací financovaných z veřejných rozpočtů
Zdroj: ČSÚ
Významnou charakterovou vlastností stavebního sektoru je jeho vysoký multiplikační efekt.
Jak ukazuje např. M. Rojíček (in Spěváček V. et al, 2012) stavebnictví dosáhlo nejvyšší
multiplikační efekt ze všech 29 sledovaných odvětví. To znamená, že stavebnictví je schopno
v největším rozsahu ze všech odvětví přenést poptávkové impulsy do dalších odvětví v
ekonomice. Pro stavebnictví činil za rok 2009 dle M. Rojíčka 2,43. Za jeho vysokou
hodnotou stojí především nízký podíl vstupů odvětví z dovozu, materiálová náročnost odvětví
a siné vazby na další odvětví v ekonomice.
Klíčová je pro sektor stavebnictví tuzemská výroba, jejíž podíl činil v roce 2014 plných 97,4
%. Zbytek připadal na zakázky v zahraničí, které ovšem na rozdíl od tuzemských dlouhodobě
rostou. Zatímco v roce 1994 činil celkový objem stavebních prací provedených v zahraničí
3,0 mld. Kč, v roce 2014 to bylo 11,3 mld. Kč. Z celkového objemu stavebních prací
provedených v roce 2014 plných 70,6 % představovala nová výstavba, rekonstrukce a
modernizace, 26,7 % připadalo na opravy a údržbu. V rámci nové výstavby byl v roce 2014
nejvýznamnější podíl inženýrských staveb ve výši 43,2 % (130,6 mld. Kč) následovaný
nebytovými výrobními (20,0 %) a nebytovými nevýrobními (19,8%) budovami. Na bytové
budovy připadalo 15,3 %. Zbytek ve výši 1,7 % připadal na vodohospodářské stavby.
Zatímco v inženýrském stavitelství hrají klíčovou roli projekty financované z veřejných
prostředků (a kofinancované prostředky z fondů Evropské unie), u výrobních budov hraje roli
investiční aktivita privátního korporátního sektoru. Jak uvádí V. Spěváček (in Spěváček V.
et al, 2012) důležitou složkou investic s potenciálem ovlivnit celkový hospodářský růst je
bytová (rezidenční) výstavba. Ta navíc díky svému multiplikačnímu efektu příznivě ovlivňuje
navazující sektory produkující vybavení domácností. Stav trhu rezidenčního bydlení je
„lakmusovým papírkem“ aktuálního stavu ekonomiky jako celku. „Oživení bytové výstavby
naznačuje zlepšující se ekonomikou situaci země a zlepšená očekávání domácností. Naopak,
silný pokles bytové výstavby spojený s poklesem cen nemovitostí bývá předzvěstí recese
ekonomiky.“ (Spěváček V. et al, 2012, str. 215).
Klíčovou roli v dynamice bytové výstavby hraje finanční dostupnost bydlení pro domácnosti.
Tu na straně jedné ovlivňují ceny nemovitostí, na straně druhé schopnost domácností
nemovitost zafinancovat. Ta se odvíjí jednak od příjmové situace domácností, tedy od
mzdového vývoje, jednak od dostupnosti hypotéčních úvěrů kvantifikované úrokovou sazbou
z těchto úvěrů. Klíčové faktory ovlivňující dostupnost bydlení pro domácnosti můžeme spojit
do jednoho indexu – Indexu dostupnosti bydlení (HAI). Konstrukce indexu dostupnosti
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bydlení bere v potaz tři základní faktory: průměrnou mzdu, průměrné realizované ceny
nemovitostí a průměrnou výši úrokové sazby. Subindexy pro tyto proměnné pak tvoří celkový
index HAI. (Frayer, 2015) Zdrojem pro tato data jsou ČSÚ a ČNB. Interpretace je následující:
růst subindexu průměrné mzdy zvyšuje celkovou úroveň HAI, což znamená dostupnější
bydlení pro domácnosti, naopak růst subindexů cen nemovitostí a splátky hypotéky index
HAI snižuje.
170
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Obr. 4:Index dostupnosti bydlení, složky indexu dostupnosti bydlení
Zdroj: propočet autora na základě dat z Frayer (2015), ČSÚ, ČNB
Index dostupnosti bydlení se v historickém pohledu nachází v posledních dvou letech na
vysokých úrovních, což se odráží ve zvyšující se aktivitě na trhu s bydlením. Nejvýznamněji
se na dostupnosti bydlení projevují historicky nejnižší úrokové sazby z hypotéčních úvěrů.
Postupně se začíná projevovat i zrychlující dynamika mzdového vývoje. Naopak oživující
rezidenční trh se začíná promítat do zvyšujících se cen nemovitostí. Právě rostoucí ceny
nemovitostí stojí za tím, že Index dostupnosti bydlení má již zřejmě svůj vrchol za sebou.

3

KVANTITATIVNÍ ANALÝZA VZTAHŮ MEZI ZÁKLADNÍMI
AGREGÁTY NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍHO
SEKTORU1

Deskriptivní kapitola 2 naznačuje, že na první pohled existuje souvislost mezi cyklickým
vývojem ekonomiky jako celku a produkcí stavebního sektoru, přičemž zmiňovaná souvislost
může být oboustranná. Při kvantitativní analýze těchto vztahů budeme vycházet z metod
analýzy časových řad, jak doporučuje například Green (2008) či v české literatuře Arlt,
Arltová (2009) nebo Cipra (2008).
Druhá kapitola nám též pomohla vymezit časové řady, se kterými budeme v této části
pracovat. Na straně makroekonomických agregátů budeme pracovat s časovou řadou reálného
hrubého domácího produktu, tvorby hrubého fixního kapitálu (tj. investic) a hrubé přidané
hodnoty vytvořené v sektoru stavebnictví. Všechny tyto tři časové řady jsou primárně
vykazovány jako úrovňové, v mld. Kč., a jsou nestacionární prvního řádu, tedy I(1)2.

Za konzultace při přípravě této kapitoly bych velice rád poděkoval doc. Ing. Markétě Arltové, Ph.D. z Katedry
statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Veškeré chyby
a opomenutí jsou samozřejmě výlučně mou odpovědností.
1

2

Nestacionaritu prvního řádu všech časových řad jednoznačně potvrdil rozšířený Dickey-Fuller test i KPSS test.
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3.1

VAR model

Protože hledáme dlouhodobé vzájemné vztahy mezi uvedenými třemi časovými řadami, aniž
by z teoretického pohledu bylo zřejmé, která časová řada může být vysvětlující a která
vysvětlovanou proměnnou, přistoupíme v první fázi ke konstrukci modelu vektorové
autoregrese (VAR). Pro identifikaci řádu VAR modelu využijeme jednak Waldův test, jednak
postupnou aplikaci LR-testu a rozhodování pomocí informačních kritérií AIC, SC a HQ.
Waldův test1 souhrnně identifikuje model jako VAR(2). Postupná aplikace LR-testu
identifikovala třírozměrnou časovou řadu též jako VAR(2), stejně jako AIC, SC a HQ
informační kritéria2. Na základě diagnostické kontroly modelu (viz dále) jsme nakonec ale do
modelu museli vložit nula-jedničkovou proměnnou.3
Výsledný model má tedy tento tvar:
(

𝐻𝐷𝑃𝑡
𝐻𝑇𝐹𝐾𝑡
)
𝑆𝑇𝐴𝑉𝐸𝐵𝑁𝐼𝐶𝑇𝑉𝐼𝑡
𝐻𝐷𝑃𝑡−1
0,84 1,04 −1,22
33 635,4
𝐻𝑇𝐹𝐾
= ( 9 439,0 ) + (0,03 1,43 −0,91) (
)
𝑡−1
𝑆𝑇𝐴𝑉𝐸𝐵𝑁𝐼𝐶𝑇𝑉𝐼𝑡−1
0,00 0,05 0,51
−308,6
𝜀1𝑡
𝐻𝐷𝑃𝑡−2
0,22 −1,31 0,92
18 809,6
𝜀
𝐻𝑇𝐹𝐾𝑡−2
+ (0,00 −0,53 0,64) (
) + ( 2 716,8 ) 𝐷1 + ( 2𝑡 )
𝜀3𝑡
0,00 0,00 0,28 𝑆𝑇𝐴𝑉𝐸𝐵𝑁𝐼𝐶𝑇𝑉𝐼𝑡−2
−921,0

Z odhadnutých parametrů modelu (t-testů)4 je patrné, že na 5% hladině významnosti lze
dynamiku hrubého domácího produktu vysvětlit o jedno čtvrtletí zpožděnou hodnotou stejné
časové řady; statisticky významná jsou zpoždění o jedno a dvě čtvrtletí i v případě tvorby
hrubého kapitálu (ovšem s opačnými znaménky). Současnou hodnotu tvorby hrubého fixního
kapitálu lze vysvětlit hrubou přidanou hodnotou ve stavebnictví vytvořené v předchozím
čtvrtletí a stejnou časovou řadou se zpožděním dvou čtvrtletí, sice s opačným znaménkem, ale
výrazně nižším koeficientem než v případě zpoždění o jedno čtvrtletí. A nakonec tvorba hrubé
přidané hodnoty ve stavebnictví je vysvětlitelná o jedno čtvrtletí zpožděnou hodnotou hrubé
přidané hodnoty ve stavebnictví.
Diagnostická kontrola modelu potvrzuje jeho validitu. Převrácené hodnoty kořenů
odhadnutého autoregresního polynomu leží uvnitř jednotkového kruhu5, odhadnutý model
VAR(2) je tedy stacionární. Nekorelovanost odhadnutých reziduí byla potvrzena LM-testem i
Portmanteau testem autokorelace. Jarque-Berra test potvrdil normalitu odhadnutých reziduí.
Whiteův test reziduální heterskedasticity nezamítá hypotézu homoskedasticity reziduí.6

1

Viz příloha 1

2

Viz příloha 2

3

Statisticky významné „jedničky“ byly identifikovány ve čtvrtletích: I/2005, IV/2007-III/2008, I/2011 a I/2015.

4

Viz příloha 3

5

Viz příloha 4

6

Viz přílohy 5, 6, 7 a 8
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Dlouhodobé vztahy mezi časovými řadami

3.2

Nyní se zaměříme na posouzení dlouhodobé (ne)existence vztahů mezi našimi třemi
analyzovanými časovými řadami. Existenci jednoho či více kointegračních vektorů mezi
danými časovými řadami budeme hledat na základě Johansenova testu. Testy indikují mezi
časovými řadami právě jeden kointegrační vztah1. Můžeme tedy přistoupit ke konstrukci
vektorového modelu korekce chyby. Ten má následující podobu2:
𝑑𝐻𝐷𝑃𝑡
𝑑𝐻𝑇𝐹𝐾𝑡
(
)
𝑑𝑆𝑇𝐴𝑉𝐸𝐵𝑁𝐼𝐶𝑇𝑉𝐼𝑡
0,07
= (0,01) (519567,3 + 𝐻𝐷𝑃𝑡−1 − 6,89𝐻𝑇𝐹𝐾𝑡−1 + 6,75𝑆𝑇𝐴𝑉𝐸𝐵𝑁𝐼𝐶𝑇𝑉𝐼𝑡−1 )
0,00
𝜀1𝑡
𝑑𝐻𝐷𝑃𝑡
−0,15 1,44 −1,34
𝑑𝐻𝑇𝐹𝐾𝑡
+ ( 0,01 0,56 −0,90) (
) + (𝜀2𝑡 )
𝜀3𝑡
0,02 0,04 −0,40 𝑑𝑆𝑇𝐴𝑉𝐸𝐵𝑁𝐼𝐶𝑇𝑉𝐼𝑡
Časová řada hrubé přidané hodnoty ve stavebnictví se tak jeví jako slabě exogenní (viz Arlt,
Arltová 2009).
Na základě diagnostické kontroly modelu můžeme konstatovat validitu modelu. Testy
autokorelace reziduí (Portmanteau test, LM test), test normality reziduí i Whiteův test
heteroskedasticity vedou ve všech případech k nezamítnutí hypotézy neautokorelace,
normality a homoskedastivity3.

4

PROGNÓZA ČESKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍ VÝROBY
PRO ROK 2016

V této části práce se budeme zabývat aktuální situací (tedy situací roku 2015) a očekáváními
pro rok 2016, a to jak na úrovni národního hospodářství tak úrovni stavebního sektoru jako
celku. Výsledky předchozích dvou kapitol nám potvrdily, že existuje vztah mezi cyklickým
vývojem klíčových makroekonomických agregátů a produkcí stavebního sektoru a toho
využijme i pro formování očekávání pro rok 2016.
Testování kauzality

4.1

Dříve než se budeme zabývat výsledky samotné prognózy, podívejme se ještě na
problematiku kauzálních vztahů mezi časovými řadami z kapitoly 3. Zkoumání kauzality
provedeme dle přístupu Grangera (1969). Ten se soustřeďuje na to, zda existuje korelovanost
mezi současnou hodnotou jedné proměnné a minulými hodnotami jiných proměnných (Cipra
2008). Aplikací metod kauzality dle Grangera (Granger 1969) na VAR(2) model
stacionarizovaných (diferencovaných) časových řad lze učinit následující závěry4:


Existuje jednostranná závislost hrubého domácího produktu na hrubé tvorbě fixního
kapitálu.

1

Viz příloha 9

2

Statistické parametry modelu viz příloha 10

3

Viz příloha 11

4

Viz příloha 12
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4.2

Existuje jednostranná závislost hrubé přidané hodnoty ve stavebnictví na hrubém
domácím produktu.
Hrubá tvorba fixního kapitálu kauzálně působí na obě zbývající proměnné – hrubý
domácí produkt a hrubou přidanou hodnotu ve stavebnictví.
Prognóza

Výhledy české ekonomiky a stavebního sektoru pro rok 2016 vycházejí z makroekonomické
prognózy publikované Komerční bankou (Vejmělek et al, 2015).
Růst české ekonomiky jako celku dosáhl podle našeho odhadu v roce 2015 hodnoty 4,4 %,
což znamená nejvyšší dynamiku od roku 2007. Nedomníváme se ale, že by takto vysoká
růstová dynamika byla udržitelná. Rok 2015 byl totiž výjimečným rokem, kdy se sešlo
několik jednorázových faktorů, které českou ekonomiku podpořily (Vejmělek 2015b). (1) V
prvé řadě se jednalo o využití prostředků z fondů EU. V roce 2015 byla poslední šance
vyčerpat finanční prostředky z programového období let 2007 až 2013. To se projevilo
zejména v infrastrukturních investicích a tedy i vzestupu stavební produkce jako celku. (2)
Druhým faktorem byl propad cen ropy a tedy i cen pohonných hmot. To ve výsledku
znamenalo více volných prostředků v držení domácností i firem (důchodový efekt), které
povzbudily spotřebitelské i investiční výdaje. (3) Třetím faktorem pak je změna pravidel při
zdanění tabákových výrobků, což způsobilo podhodnocení růst hrubého domácího produktu
v roce 2014 ve srovnání s hrubou přidanou hodnotou a naopak nadhodnotilo růst hrubého
domácího produktu ve srovnání s hrubou přidanou hodnotou v roce 2015.
Protože by se žádný z výše uvedených faktorů neměl v roce 2016 opakovat, celkový růst
ekonomiky zpomalí pod tři procenta na hodnotu 2,8 % (Vejmělek et al, 2015a). Růst by měl
zůstat široce založený, patrný ve všech klíčových sektorech české ekonomiky. Investiční
aktivita zaznamenala dle našeho odhadu za rok 2015 vzestup o vysokých 7,4 %, když
v průběhu celého roku postupně zrychlovala. Za tím stálo jak započítání nájmu letadel Gripen
ke konci roku, tak především akcelerace v čerpání evropských fondů z programového období
2007-2013. Právě evropské fondy stály za loňskou zvýšenou investiční aktivitou. Nové
projekty se týkaly zejména infrastruktury, ale relativně velký podíl byl investován i do
rozšíření či modernizace výrobních kapacit a pořízení nových strojů. Pro rok 2016
očekáváme, že investice zpomalí svůj růst na 1,3 %. Dokončovány budou některé
infrastrukturní projekty nastartované v roce 2015 a předpokládáme, že více investic přijde i ze
soukromého sektoru, ve kterém se v posledních dvou letech výrazně zvýšily provozní zisky i
díky intervenčnímu režimu ČNB a nižším cenám vstupů. A jak uvádí M. Dřímal (in Vejmělek
et al, 2015a) fiskální impuls bude sice v roce 2016 slabší než v předchozím roce, i tak ale
bude fiskální politika ekonomiku podporovat.
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Meziroční dynamika HDP
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Obr. 5:Prognóza meziroční dynamiky HDP
Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka, ČSÚ
Z pohledu růstové dynamiky byl rok 2015 ve stavebnictví nejúspěšnější od roku 2004.
Loňský růst totiž odhadujeme na 8,0 %. Klíčovým faktorem byly vládní investice do
infrastruktury financované z prostředků fondů Evropské unie. Stavby budov prozatím
zaostávaly. To může být dle V. Zeisela (in Vejmělek et al, 2015a) do velké míry důsledkem
omezené celkové kapacity českého stavebnictví, která byla využívána v inženýrském
stavitelství. To by ale letos mělo výrazně zpomalit, když se sníží příliv peněz z rozpočtů EU.
Část uvolněné kapacity by mohla být znovu použita ke stavbě budov. Celkově odhadujeme,
že po 8% růstu v roce 2015 letos stavební výroba přidá 3,7 % (Vejmělek et al, 2015a).

5

ZÁVĚR

Stavební sektor představuje významnou část českého hospodářství. Je výraznou složkou
investic, které determinují současný ale i budoucí růst ekonomiky jako celku.
Makroekonomický obrázek české ekonomiky se pak zpětně projevuje v situaci stavebního
sektoru. Ta je vzhledem k váze veřejně financovaných stavebních investic i funkcí vládní
rozpočtové politiky.
Provedená kvantitativní analýza potvrdila nejenom dlouhodobé vztahy mezi reálným hrubým
domácím produktem, hrubou tvorbou fixního kapitálu a hrubou přidanou hodnotou ve
stavebnictví, ale i existenci krátkodobých vztahů mezi těmito časovými řadami. Hospodářský
cyklus hraje ve stavebním sektoru významnou roli.
Recese roku 2009 a let 2012-13 se na českém stavebním trhu podepsala velmi negativně
dlouhodobým poklesem objemu produkce. Ke změně trendu došlo až v roce 2014
v souvislosti s lepší makroekonomickou kondicí české ekonomiky a zejména díky rozjezdu
investic do infrastruktury financované z veřejných peněz (a kofinancované prostředky z EU).
Rok 2015 tak byl pro české stavebnictví nejúspěšnější od roku 2004. Růst v sektoru by měl
pokračovat i letos, i když zhruba poloviční dynamikou.
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PŘÍLOHY
1. Waldův test v rámci identifikace VAR modelu

VAR Lag Exclusion Wald Tests
Date: 12/08/15 Time: 20:23
Sample: 1995Q1 2015Q2
Included observations: 76
Chi-squared test statistics for lag exclusion:
Numbers in [ ] are p-values
GDP_CONSTP_SA GFCF_CONSTP_SA GVA_CONSTR_CONSTP_SA
Lag 1

Lag 2

df

Joint

98.53694

149.4196

26.10546

293.8680

[ 0.000000]

[ 0.000000]

[ 9.06e-06]

[ 0.000000]

13.59008

17.88790

4.862316

50.37846

[ 0.003520]

[ 0.000464]

[ 0.182161]

[ 9.14e-08]

3

3

3

9
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2. Postupná aplikace LR-testu a informační kritéria v rámci identifikace
modelu VAR
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: GDP_CONSTP_SA GFCF_CONSTP_SA GVA_CONSTR_CONSTP_SA
Exogenous variables: C D1
Date: 12/08/15 Time: 20:24
Sample: 1995Q1 2015Q2
Included observations: 71
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

-2380.590

NA

3.16e+25

67.22788

67.41909

67.30392

1

-2078.101

562.3738

8.11e+21

58.96058

59.43861

59.15068

2

-2056.842

37.72691*

5.76e+21*

58.61526*

59.38011*

58.91942*

3

-2054.435

4.067732

6.96e+21

58.80099

59.85266

59.21920

4

-2046.322

13.02659

7.20e+21

58.82597

60.16446

59.35825

5

-2039.854

9.838148

7.83e+21

58.89731

60.52261

59.54364

6

-2032.039

11.22717

8.25e+21

58.93069

60.84281

59.69108

7

-2026.041

8.110090

9.21e+21

59.01525

61.21419

59.88970

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
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3. Parametry odhadnutého VAR(2) modelu
Vector Autoregression Estimates
Date: 12/07/15 Time: 19:58
Sample (adjusted): 1996Q3 2015Q2
Included observations: 76 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

GDP_CONSTP_SA(-1)

GDP_CONSTP_SA GFCF_CONSTP_SA GVA_CONSTR_CONSTP_SA
0.840674
0.030633
0.004002
(0.13836)
(0.05564)
(0.02324)
[ 6.07615]
[ 0.55057]
[ 0.17221]

GDP_CONSTP_SA(-2)

0.220919
(0.14260)
[ 1.54920]

0.003035
(0.05735)
[ 0.05293]

-0.003574
(0.02395)
[-0.14920]

GFCF_CONSTP_SA(-1)

1.037911
(0.35317)
[ 2.93881]

1.431450
(0.14203)
[ 10.0787]

0.048444
(0.05932)
[ 0.81659]

GFCF_CONSTP_SA(-2)

-1.310534
(0.35640)
[-3.67718]

-0.533033
(0.14332)
[-3.71910]

-0.003495
(0.05987)
[-0.05838]

GVA_CONSTR_CONSTP_SA(-1)

-1.220333
(0.84021)
[-1.45241]

-0.914998
(0.33789)
[-2.70800]

0.511535
(0.14113)
[ 3.62444]

GVA_CONSTR_CONSTP_SA(-2)

0.918523
(0.88996)
[ 1.03210]

0.642975
(0.35789)
[ 1.79656]

0.277471
(0.14949)
[ 1.85610]

C

33635.42
(9262.29)
[ 3.63144]

9438.997
(3724.78)
[ 2.53411]

-308.5957
(1555.84)
[-0.19835]

D1

18809.55
(5420.06)
[ 3.47036]

2716.815
(2179.65)
[ 1.24645]

-920.9629
(910.437)
[-1.01156]

0.997257
0.996974
9.12E+09
11580.85
3531.334
-814.7530
21.65139
21.89673
795320.4
210535.2

0.991184
0.990277
1.47E+09
4657.174
1092.234
-745.5212
19.82951
20.07485
224630.3
47230.37

0.972076
0.969201
2.57E+08
1945.298
338.1666
-679.1737
18.08352
18.32886
45609.34
11084.59

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent
Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

4.11E+21
2.94E+21
-2202.003
58.57902
59.31505
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4. Převrácené hodnoty kořenů odhadnutého autoregresního polynomu
Roots of Characteristic Polynomial
Endogenous variables: GDP_CONSTP_SA
GVA_CONSTR_CONSTP_SA

GFCF_CONSTP_SA

Exogenous variables: C D1
Lag specification: 1 2
Date: 12/08/15 Time: 20:25
Root

Modulus

0.988602

0.988602

0.856003 - 0.147301i

0.868584

0.856003 + 0.147301i

0.868584

0.608083

0.608083

-0.318724

0.318724

-0.206308

0.206308

No root lies outside the unit circle.
VAR satisfies the stability condition.

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5
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5. LM test autokorelace reziduí odhadnutého VAR(2) modelu
VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h
Date: 12/08/15 Time: 20:27
Sample: 1995Q1 2015Q2
Included observations: 76
Lags

LM-Stat

Prob

1

4.337413

0.8878

2

5.379599

0.8000

3

7.892803

0.5450

4

16.33593

0.0602

5

5.390495

0.7990

6

6.986525

0.6385

7

15.95229

0.0679

8

22.33220

0.0079

9

5.262734

0.8108

10

10.35389

0.3226

11

7.611741

0.5737

12

11.98540

0.2141

Probs from chi-square with 9 df.
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6. Portmanteau test autokorelace reziduí odhadnutého VAR(2) modelu
VAR Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations
Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h
Date: 12/08/15 Time: 20:28
Sample: 1995Q1 2015Q2
Included observations: 76
Lags

Q-Stat

Prob.

Adj Q-Stat

Prob.

df

1

0.877236

NA*

0.888933

NA*

NA*

2

5.435881

NA*

5.570784

NA*

NA*

3

12.66094

0.1786

13.09276

0.1585

9

4

27.99587

0.0621

29.27963

0.0451

18

5

32.89764

0.2005

34.52659

0.1513

27

6

39.62926

0.3113

41.83522

0.2323

36

7

54.32745

0.1607

58.02452

0.0921

45

8

72.41774

0.0479

78.24309

0.0172

54

9

76.88799

0.1122

83.31382

0.0443

63

10

86.62231

0.1152

94.52304

0.0388

72

11

94.06893

0.1520

103.2299

0.0485

81

12

104.0567

0.1476

115.0904

0.0385

90

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order.
df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution
*df and Prob. may not be valid for models with exogenous variables

375

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

7. Jarque-Bera test normality reziduí
VAR Residual Normality Tests
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal
Date: 12/08/15 Time: 20:28
Sample: 1995Q1 2015Q2
Included observations: 76

Component

Skewness

Chi-sq

df

Prob.

1

0.744033

7.012083

1

0.0081

2

0.232572

0.685140

1

0.4078

3

0.548962

3.817219

1

0.0507

11.51444

3

0.0092

Joint

Component

Kurtosis

Chi-sq

df

Prob.

1

4.106737

3.878745

1

0.0489

2

3.538299

0.917593

1

0.3381

3

4.449202

6.650592

1

0.0099

11.44693

3

0.0095

Joint

Component

Jarque-Bera

df

Prob.

1

10.89083

2

0.0043

2

1.602732

2

0.4487

3

10.46781

2

0.0053

Joint

22.96137

6

0.0008
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8. Whiteův test heteroskedasticity reziduí
VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares)
Date: 12/08/15 Time: 20:29
Sample: 1995Q1 2015Q2
Included observations: 76

Joint test:
Chi-sq

df

Prob.

92.70489

78

0.1224

Individual components:
Dependent

R-squared

F(13,62)

Prob.

Chi-sq(13)

Prob.

res1*res1

0.417888

3.423744

0.0005

31.75947

0.0026

res2*res2

0.172534

0.994426

0.4675

13.11257

0.4392

res3*res3

0.175568

1.015639

0.4482

13.34318

0.4217

res2*res1

0.226068

1.393107

0.1885

17.18116

0.1912

res3*res1

0.304321

2.086276

0.0277

23.12841

0.0402

res3*res2

0.329413

2.342792

0.0130

25.03538

0.0228
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9. Johansenovy kointergrační testy
Date: 12/08/15 Time: 20:37
Sample: 1995Q1 2015Q2
Included observations: 76
Series: GDP_CONSTP_SA GFCF_CONSTP_SA GVA_CONSTR_CONSTP_SA
Exogenous series: D1
Warning: Rank Test critical values derived assuming no exogenous series
Lags interval: 1 to 1
Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model
Data Trend:
Test Type
Trace
Max-Eig

None

None

Linear

Linear

Quadratic

No Intercept
No Trend
1
0

Intercept
No Trend
1
1

Intercept
No Trend
1
1

Intercept
Trend
1
1

Intercept
Trend
1
1

*Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
Information Criteria by Rank and Model
Data Trend:

None

None

Linear

Linear

Quadratic

No Intercept
No Trend

Intercept
No Trend

Intercept
No Trend

Intercept
Trend

Intercept
Trend

-2218.482
-2205.239
-2202.852
-2202.003

-2218.482
-2205.234
-2198.147
-2195.965

-2217.578
-2204.395
-2197.366
-2195.965

Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns)
0
58.90168
58.90168
58.69690
1
58.84296
58.57234
58.50628*
2
58.87511
58.59759
58.60137
3
59.01154
58.73692
58.73692

58.69690
58.53246
58.53017
58.65697

58.75204
58.56303
58.53596
58.65697

Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns)
0
59.17769
59.17769
1
59.30298
59.06302
2
59.51913
59.30295
3
59.83956
59.65695

59.06491
59.11515
59.32753
59.66900

59.21205
59.20705
59.36398
59.66900

Rank or
No. of CEs

Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns)
0
-2229.264
-2229.264
1
-2221.033
-2209.749
2
-2216.254
-2203.709
3
-2215.438
-2202.003
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10.Model vektorové korekce chyby
Vector Error Correction Estimates
Date: 12/08/15 Time: 20:46
Sample (adjusted): 1996Q3 2015Q2
Included observations: 76 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
Cointegrating Eq:

CointEq1

GDP_CONSTP_SA(-1)

1.000000

GFCF_CONSTP_SA(-1)

-6.886271
(1.19835)
[-5.74646]

GVA_CONSTR_CONSTP_SA(-1)

6.754521
(4.98808)
[ 1.35413]

C

519567.3
(77622.1)
[ 6.69355]

Error Correction:

D(GDP_CONSTP_ D(GFCF_CONSTP D(GVA_CONSTR_
SA)
_SA)
CONSTP_SA)

CointEq1

0.070079
(0.01409)
[ 4.97269]

0.013811
(0.00559)
[ 2.47191]

0.000104
(0.00244)
[ 0.04246]

D(GDP_CONSTP_SA(-1))

-0.153716
(0.13920)
[-1.10428]

0.008042
(0.05519)
[ 0.14573]

0.019646
(0.02408)
[ 0.81572]

D(GFCF_CONSTP_SA(-1))

1.443140
(0.35358)
[ 4.08152]

0.562311
(0.14018)
[ 4.01147]

0.036030
(0.06117)
[ 0.58897]

D(GVA_CONSTR_CONSTP_SA(-1))

-1.341230
(0.80537)
[-1.66536]

-0.900052
(0.31929)
[-2.81895]

-0.399320
(0.13934)
[-2.86580]

D1

21930.29
(4838.96)
[ 4.53203]

1991.664
(1918.39)
[ 1.03819]

-311.9259
(837.205)
[-0.37258]
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R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

0.261044
0.219413
9.76E+09
11725.29
6.270385
-817.3356
21.64041
21.79375
9217.829
13271.29

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

0.276597
0.235842
1.53E+09
4648.468
6.786822
-747.0196
19.78999
19.94333
1841.026
5317.633
4.43E+21
3.61E+21
-2209.749
58.65129
59.23397

380

0.080445
0.028639
2.92E+08
2028.633
1.552822
-684.0022
18.13164
18.28498
352.0658
2058.322

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

11.Diagnostická kontrola modelu vektorové korekce chyby
VEC Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations
Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h
Date: 12/12/15 Time: 12:05
Sample: 1995Q1 2015Q2
Included observations: 76
Lags

Q-Stat

Prob.

Adj Q-Stat

Prob.

df

1

0.904719

NA*

0.916782

NA*

NA*

2

5.059885

0.9954

5.184250

0.9948

16

3

10.13402

0.9963

10.46691

0.9952

25

4

27.85331

0.7622

29.17061

0.7033

34

5

35.25173

0.7935

37.09004

0.7245

43

6

38.81696

0.9122

40.96087

0.8651

52

7

47.86247

0.8899

50.92404

0.8177

61

8

71.05048

0.4425

76.84004

0.2689

70

9

76.94348

0.5445

83.52465

0.3423

79

10

85.22648

0.5639

93.06264

0.3356

88

11

91.79666

0.6302

100.7447

0.3771

97

12

101.2065

0.6135

111.9189

0.3282

106

*The test is valid only for lags larger than the VAR lag order.
df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution
*df and Prob. may not be valid for models with exogenous variables
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VEC Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h
Date: 12/12/15 Time: 12:11
Sample: 1995Q1 2015Q2
Included observations: 76
Lags

LM-Stat

Prob

1

7.997392

0.5344

2

7.534464

0.5817

3

9.036382

0.4339

4

21.74023

0.0097

5

10.96263

0.2783

6

6.556066

0.6832

7

13.28271

0.1502

8

28.52731

0.0008

9

8.319859

0.5023

10

11.63571

0.2346

11

9.678571

0.3771

12

13.76736

0.1308

Probs from chi-square with 9 df.
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VEC Residual Normality Tests
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal
Date: 12/12/15 Time: 12:12
Sample: 1995Q1 2015Q2
Included observations: 76

Component

Skewness

Chi-sq

df

Prob.

1

0.522428

3.457122

1

0.0630

2

0.202026

0.516983

1

0.4721

3

0.593968

4.468780

1

0.0345

8.442885

3

0.0377

Joint

Component

Kurtosis

Chi-sq

df

Prob.

1

4.720419

9.372835

1

0.0022

2

3.348007

0.383511

1

0.5357

3

4.669980

8.831310

1

0.0030

18.58766

3

0.0003

Joint

Component

Jarque-Bera

df

Prob.

1

12.82996

2

0.0016

2

0.900495

2

0.6375

3

13.30009

2

0.0013

Joint

27.03054

6

0.0001

383

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

VEC Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares)
Date: 12/12/15 Time: 12:12
Sample: 1995Q1 2015Q2
Included observations: 76

Joint test:
Chi-sq

df

Prob.

54.40616

54

0.4589

Dependent

R-squared

F(9,66)

Prob.

Chi-sq(9)

res1*res1

0.219475

2.062051

0.0458

16.68009

res2*res2

0.125962

1.056848

0.4060

9.573147

res3*res3

0.119378

0.994110

0.4536

9.072695

res2*res1

0.184422

1.658243

0.1172

14.01606

res3*res1

0.156577

1.361392

0.2237

11.89984

res3*res2

0.139220

1.186072

0.3186

10.58072

Individual components:
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12.Testy kauzality dle Grangera
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 12/12/15 Time: 15:20
Sample: 1995Q1 2015Q2
Included observations: 73

Dependent variable: DL_GDP
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

DL_GFCF

9.855199

4

0.0429

DL_GVA_CONST
R

5.051214

4

0.2821

All

11.04582

8

0.1991

Dependent variable: DL_GFCF
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

DL_GDP

7.266001

4

0.1225

DL_GVA_CONST
R

5.793277

4

0.2151

All

24.18044

8

0.0021

Dependent variable: DL_GVA_CONSTR
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

DL_GDP

19.13347

4

0.0007

DL_GFCF

3.615533

4

0.4605

All

26.22088

8

0.0010
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13.Použité zkratky proměnných
GDP_CONSTP_SA

Hrubý domácí produkt ve stálých cenách, sezónně
očištěno

GFCF_CONSTP_SA

Tvorba hrubého fixního kapitálu ve stálých cenách,
sezónně očištěno

GVA_CONSTR_CONSTP_SA

HDP ve stálých cenách, sezónně očištěno

D(X)

První diference proměnné X

DL(X)

První diference logaritmu proměnné X
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NEZÁVISLÍ EXPERTI JAKO MIMOŘÁDNĚ ÚČINNÝ NÁSTROJ
ALTERNATIVNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ PŘI REALIZACI VELKÝCH STAVEBNÍCH
PROJEKTŮ
THE USE OF NEUTRAL EXPERTS AS A VITAL ADR TOOL FOR EFFECTIVE
DISPUTE RESOLUTION IN LARGE CONSTRUCTION PROJECTS
Sergey Zakharov1)
ABSTRAKT:
Otázka jak zabránit nákladným soudním a arbitrážním sporům je u velkých stavebních
projektů velmi vážným problémem. Článek popisuje nejtypičtější stavební spory týkající se
chybné dokumentace, stavebních závad a poruch, dodatečných prací, překročení lhůt
výstavby, výměn subdodavatelů, dodatečných nákladů atd. Klíčová otázka, kterou je třeba v
takových situacích řešit, zní: existují vskutku důvody pro změny a navýšení smluvní ceny?
Pouze nezávislý expert poskytne všem zúčastněným nezávislou a odbornou analýzu sporu.
Tento nezávislý expert může být také využit k řešení sporů, které se vyskytnou během projektu.
Nezávislí experti jsou angažováni pro sledování jeho průběhu, reagují na spory, které jim
[smluvní]strany předloží a poskytují nezávislé odborné posudky. Velké investiční projekty
zahrnují spoustu informací, dat a dokumentů, událostí a dohod uzavřených mezi smluvními
stranami. Jen jednorázové zapojení nezávislého experta by ale bylo drahé. Článek předkládá
nový způsob řešení stavebních sporů - služby nezávislých expertů k řešení sporů v projektem
požadovaném čase, a řeší též otázku, kdo může vykonávat funkci nezávislého experta, kde
mohou smluvní strany takového experta najít a jak se může každá strana ujistit, že expert
bude opravdu nezávislý.
ABSTRACT:
To prevent costly and contentious litigation is one of the most urgent problems in large
construction projects. The article describes the most typical construction disputes concerning
incorrect documentation, construction defects, additional scope of works, schedule delays,
subcontractor substitution, additional payments etc. The key problem to be solved in such
situations – are there real reasons for changes and increasing of the contract price? Only a
Neutral Expert provides all parties with an independent and professional analysis of the
claim. The Neutral Expert can also be used to resolve disputes that occur during a project.
Neutral Experts are assigned to monitor the project’s progress, respond to disputes that are
presented to them by the parties and provide independent expert opinions. Large investment
projects contain a lot of facts, data and documents, events and agreements reached between
parties. Therefore, a one-time involvement of Neutral Experts will be expensive. The article
presents a new way of resolving construction disputes – a real-time Neutral Expert Claim
Service, and addresess the issues of who can be a Neutral Expert, where the parties can find
them and how can one party be sure that the expert will really be neutral.
KLÍČOVÁ SLOVA:
ADR, Nezávislý expert, Spory, Stavebnictví
KEYWORDS:
ADR, Neutral Expert, Disputes, Litigation, Construction
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1

ÚVOD

Neustále rostoucí množství sporů týkajících se velkých investičních projektů vedlo smluvní
strany k hledání jiných možností řešení takovýchto sporů, a to mimo soudní síň.
Hlavním problémem je, že v průběhu plnění smlouvy zhotovitel velmi často (přesněji - vždy)
zjistí, že projektová dokumentace, dokumentace geologického průzkumu místa atd. obsahuje
chyby. V takovém případě je třeba vykonat další práce. Navíc by se měla odpovídajícím
způsobem navýšit smluvní cena. Klíčovou otázkou k řešení v této situaci je: existuje skutečný
důvod pro zvýšení rozsahu prací a ceny zakázky? To je většinou důležité u smlouvy s pevnou
cenou, kde musí dodavatel podat důkaz, že rozsah prací je opravdu větší, ale musí též
prokázat, že má právo na dodatečné uhrazení [takových výdajů]. Zdůvodňující odpověď lze
najít pouze po provedení analýzy jak veškeré projektové dokumentace tak smlouvy,
speciálních kódů, platné legislativy a též kontroly na místě.

2
2.1

TYPICKÉ SPORY VE STAVEBNICTVÍ
Plány a specifikace / rozsah prací

Jednou z nejvýznamnějších oblastí sporů u stavebních projektů jsou spory o smluvním
rozsahu práce obsaženém v projektové dokumentaci a specifikacích (v platném znění či po
odsouhlasených úpravách), Typicky se vyskytují spory mezi investorem a generálním
dodavatelem / subdodavatelem, kdy dodavatel a projektanti často interpretují dokumenty
odlišně, a to zejména v případě, kdy popis prací v projektové dokumentaci / specifikaci je
nejasný nebo dvojznačný, nebo když jsou projekty v rozporu se specifikacemi. Obvykle se ze
strany investora předpokládá záruka, že projektová dokumentace / specifikace je správná,
přiměřená, přesná a realizovatelná. Ve smlouvě jsou vždy samozřejmě i zprošťující doložky,
kde se investor snaží přesunout odpovědnost na zhotovitele. Bitva tedy často probíhá mezi
předpokládanou zárukou a prosazováním zprošťující doložky.
2.2

Rozsah práce mezi dodavatelem a subdodavatelem

Zhotovitel často požádá subdodavatele, aby se ucházel o určitý rozsah prací, ale konkrétní
dílčí úsek práce uvede bez podrobného upřesnění v projektové dokumentaci a bez specifikací
vztahujících se k tomuto rozsahu práce. Tím pádem si subdodavatel sám určuje, o jaký rozsah
práce půjde. Když pak subdodavatel nabídne pouze část práce - ale zhotovitel očekával, že
subdodavatel provede rozsah jiný a větší – vznikne spor.
2.3

Dílenské výkresy a dodané podklady

Důsledkem sporů vyplývajících z projektové dokumentace jsou spory vzniklé kolem
dílenských výkresů a dalších dodaných podkladů. Týká se to především zpoždění, a to buď
včasnosti dodání dílenských výkresů a dalších podkladů od zhotovitele / subdodavatelů nebo
pozdní odezvy projektantů. Další obvyklý problém je spolupráce mezi projektantem a
dodavatelem / subdodavatelem, kdy projektant odmítá dodané podklady bez přiměřeného
vysvětlení a také kdy podklady zhotovitele / subdodavatele jsou nedostatečné.
2.4

Požadavky na změnu / zvláštní práce nebo vícepráce.

Spory týkající se požadavků na změnu a na zvláštní práce či vícepráce směřují hlavně k ceně
změněného požadavku, a zda je dodavatel / subdodavatel oprávněn mít povoleno prodloužení
nebo ne. Často investor akceptuje cenu za změněnou práci, ale pak nesouhlasí s žádostí o
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změnu ceny a čas navíc a nařizuje, aby práce pokračovaly podle plánu. Tato situace vyústí
v boj stran o částku a čas na konci projektu.
2.5

Odlišné podmínky na místě stavby

Existují dva odlišné přístupy k odpovědnosti investora za stávající podmínky na staveništi.
Většinový přístup je, že investor je povinen zveřejnit veškeré informace o podmínkách na
staveništi, které má k dispozici. I když nelze předložit žádné studie, investor se zaručuje, že
stavba je proveditelná a tuto předpokládanou záruku nelze smluvně odstranit. Proto obecná
zprošťující ustanovení pravděpodobně nezbavují investora této záruky.
2.6

Fáze stavby / přístupnost staveniště

Investor se obvykle zaručuje, že dodavatel / subdodavatel bude mít přístup na staveniště.
Spory vzniknou například tehdy, když investor není schopen zajistit přístup, zejména při
přestavbách obydlených budov, kdy je třeba získat potřebná povolení, zohlednit věcná
břemena, koordinovat více hlavních dodavatelů nebo včas poskytnout investorem dodávané
zařízení.
2.7

Závady na stavbě

V průběhu stavby může investor zjistit, že provedené práce nejsou v souladu s projektovou
dokumentací / specifikací. V případě, že dodavatel / subdodavatel nesouhlasí s tvrzením
investora o vadách na stavbě, vznikne spor. Dodavatelské i subdodavatelské smlouvy obvykle
umožňují investorovi / generálnímu dodavateli nařídit odstranění a nahrazení nebo opravu
údajně vadného díla. Pokud by dodavatel / subdodavatel vyhověl, existuje možnost žalovat
investora v závěru projektu, jestliže se dodavatel / subdodavatel přizpůsobil projektové
dokumentaci a specifikací.
Případné velké ztráty v nákladech a riziko ztráty dobré pověsti - to jsou hlavní faktory, které
nutí hledat nové metody řešení sporů, aby se zabránilo sporům již od počátku projektu.
Výsledkem toho je, že předcházení žalobám v konečném důsledku nákladným a diskutabilním
sporům se stává obchodní imperativem pro stavebníky, inženýry a architekty.

3

SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ - UŽITÍ NEZÁVISLÝCH EXPERTŮ

V poslední době se ve stavebnictví vynakládá úsilí na předcházení sporům a řešení neshod u
projektů různými metodami, které lze využít téměř v kterékoli fázi stavebního projektu.
Možnosti sahají od běžného vyjednávání až po alternativní techniky řešení sporů (ADR).
Hlavním cílem je zde vyřešení konfliktu raději dříve, než později, a méně konfrontačním
způsobem.
V minulosti se ve stavebnictví při řešení sporů převážně spoléhalo na arbitráž. Ale složité
smluvní spory které zahrnují obrovské překročení nákladů, dlouhá zdržení harmonogramu a
složité technické specifikace a požadavky nejsou v mnoha případech nejlépe vyřešeny arbitry,
kteří nemají odborné znalosti v oboru stavebnictví. Kromě toho také právníci, dobře vyškolení
v právu, ale často bez praktických znalostí procesů ve stavebnictví, řeší právní podstatu
problému se soudcem s podobnou neznalostí technických stránek věci.
Zatímco dříve byla arbitráž považována za jedinou alternativu soudního sporu, dnes se
považuje za stejně nežádoucí poslední možnost jako soud a používá se, pouze pokud všechny
další snahy selhaly.
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V poslední době získává využití expertů jako nezávazný proces čím dál tím větší přijetí u
velkých investičních akcí. Je samozřejmě jasné, že tento proces je jen tak dobrý a užitečný,
jako odhodlání smluvních stran jej využít a míra schopností angažovaných expertů.
Nyní je však ve stavebnictví k dispozici skvělý nový koncept pro předcházení a řešení sporů,
který zahrnuje techniky řešení sporů již od samého začátku projektu.
Nezávislý expert – znalec poskytne všem stranám sporu nezávislou odbornou analýzu sporu.
Nezávislý expert – ve skutečnosti tým složený z několika stavebních odborníků – provede
objektivní a nezávislou technickou analýzu s ověřením faktů a vyhodnocení zpoždění či škod,
a poskytne taková doporučení, aby se smluvní strany mohly dohodnout a mohly se vyhnout
následkům jako pokažení vzájemných vztahů, které obvykle po soudním sporu následuje.
Tým nezávislých expertů angažovaný na řešení sporu je veden odborníkem, který je schopen
zkušeně pomoci stranám pochopit výsledky odborníkova průzkumu. Takový odborník musí
též mít profesionální schopnosti mediátora, takže pokud vyvstane potřeba “odborného
zprostředkování”, strany se mohou rychle posunout směrem ke shodě na vzájemně
přijatelném řešení.
Využití nezávislého experta je nejen inovativním způsobem řešení stávajících sporů, ale může
se realizovat již od začátku projektu k vyřešení neshod, které mohou během přípravy a
realizace projektu vzniknout. Koncept nezávislého experta je založen na jednom faktu: spory
jsou nevyhnutelné, ale žaloby nejsou. Způsob, jak se vypořádáte se spory v průběhu projektu
pak určí, zda budete nebo nebudete muset řešit soudní při.
Nezávislí experti jsou angažováni, aby sledovali postup projektu, reagovali na neshody, které
jim budou stranami předloženy a aby oběma stranám poskytovali nezávislé odborné názory.
Tím se šance na přátelské a rychlé vyřešení neshod výrazně zvyšuje.
Využití nezávislých expertů má několik obecných výhod, ať se použije jako preventivní
opatření, nebo až když došlo ke sporu:







Odborníci ve stavebnictví jsou ihned k dispozici a mají již patřičné znalosti o projektu
a lidech; věnují se projektu a jsou schopni rychle jednat.
Nezávislé zjišťování faktů provádějí techničtí odborníci s přístupem k dokumentům a
záznamům obou stran, čímž snižují duplicitu nákladů a úsilí.
Schopnost objektivně analyzovat konkrétní problémy týkající se zodpovědnosti,
nákladů, dopadu na harmonogram a škody.
Závěry a doporučení poskytnuté smluvním stranám a poté aktivní účast na vyřešení
sporu, včetně odborné mediace; již obeznámeni s problémy daného projektu;
minimalizují se náklady na projekt, zdržení a vyrušení, což umožňuje soustředit se
především na hlavní cíl, tj. úspěšnou realizaci projektu.
Strany si v tomto soukromém procesu ponechávají kontrolu nad celým procesem a
jednají pouze s profesionály – odborníky v oboru.

V současné době tyto odborné služby využili klienti jak z veřejného, tak soukromého sektoru,
k vyřešení sporů a též předcházení potenciálním neshodám a jejich řešení ihned při jejich
vzniku.
Ačkoli délka jakéhokoli procesu řešení závisí především na vůli obou stran, obvyklé trvání
činnosti nezávislého experta u velkých investičních projektů je pouze cca 2 měsíce.
Stavební sektor již zjišťuje, že toto odborné mediátorství nové generace neboli využití
nezávislého experta je hodnotným a efektivním nástrojem řešení sporů, ať již takové spory či
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žaloby nastaly, nebo se expert využívá jako preventivní technika předcházení sporům do
budoucna.

4

JAK VYUŽÍVAT NEZÁVISLÝ EXPERTY?

Je všeobecně známo, že velké investiční projekty, obsahují velké množství faktů, dat a
dokumentů, událostí a dohod uzavřených mezi stranami. Proto bude jednorázové zapojení
nezávislých expertů stejně drahé jako znalec soudu. Nicméně, nezávislý experti budou mít
stejný nezávislý pohled na problematiku tak jako soudní znalci. Jelikož značný počet
informací z projektu není takovým expertům znám nebo je nelze použít z procesních důvodů
– např. ústní dohody.
K dispozici je nyní nový a inovativní způsob, jak vyřešit stavební spory, aby se zabránilo
jejich rozkladu, kdy se z nich stanou náročné žaloby a naruší úspěšné dokončení projektu.
Tuto metodu nazýváme v Mediační služba nezávislého experta (Neutral Expert Claim Service
– NECS).
Existuje několik přístupů k NECS. Jedním z nich je, že si strany v době uzavření smlouvy určí
nezávislého experta. Nezávislý expert je vyškolený mediátor - specialista, který se připojí k
projektu na jeho samém počátku a sleduje proces stavby od základů až do jeho dokončení.
Nezávislý expert, na rozdíl od jiných členů stavebního týmu, má pouze jednoho klienta:
samotný projekt.
Nezávislý Expert je využíván pro zprostředkování a usnadnění řešení sporů, které nelze
vyřešit na úrovni řízení projektu a pokud se strany dohodnou, skutečně rozhoduje o věcech
tak, že spory lze řešit průběžně. Pomocí proaktivního přístupu může nezávislý expert také
pracovat s projektovým týmem směrem dopředu a vyhnout se případným sporům úplně, díky
rozpoznání a vyřešení potenciálních problémů dříve, než nastanou.
Nicméně je třeba vyřešit několik důležitých záležitostí.
1.

Kdo může být nezávislým expertem a kde mohou strany nějakého najít?

Některé odborníky lze nalézt v různých registrech znalců, ale dnes jsou jen oficiální registry
odborníků podle práva určitého státu. Nejsou k dispozici žádné registry odborníků ADR či
nezávislých expertů. Pro vyřešení tohoto problému byl založen Mezinárodní rejstřík expertů
pro rozhodčí řízení a alternativní řešení sporů (ADR) a je veden u Mezinárodního centra pro
soudní posudky Evropské Rozhodčí komory (Brusel). Tento registr zahrnuje nejen odborníky
ze zemí EU, ale také ze zemí mimo EU, jakož. Tento registr byl založen v první řadě pro
odborníky v rámci přeshraničních projektů a žalob.
2.

Jak může jedna strana být jista, že odborník bude opravdu nezávislý?

Jedná se o velmi složitý problém, a existuje mnoho úkolů, které je třeba vyřešit, zejména a
především – mezi smluvními stranami. Nicméně, základní princip je následující – strany by
měly s expertem nebo týmem expertů podepsat třístrannou smlouvu.

5

ZÁVĚR

Existuje mnoho příkladů z praxe členů expertní skupiny ASN, kdy se po jmenování našeho
týmu jako nezávislého experta podařilo, že strany dosáhly smírného řešení dohodou. Náš
znalecký posudek tvořil základ a stal se nedílnou součástí konečného rozhodnutí stran a
následné změny smlouvy.
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Mediační služba nezávislého experta (NECS) je obvykle vhodné využít v následujících
situacích:
• Překážky a zpoždění jiných dodavatelů.
• Překážky a zpoždění na straně projektantů.
• Změněné podmínky.
• Účinky dodatečného rozsahu prací.
• Náklady na několikeré změny.
• Zjišťování skutečností a rozhodování nezávislého experta.
• Soudní spory a podpora soudního znalce.
Klíčové otázky, které mohou NECS vyřešit
• Kdo inicioval určité změny?
• Změna rozsahu nebo menší změna.
• Kdy použít rezervní finanční prostředky.
• Odsouhlasená částka změnového příkazu ve srovnání s vynaloženými prostředky.
• Duplicitní nebo nepřesné náklady.
• Nedostatečná dokumentace.
• Reklamované zpoždění oproti skutečnému trvání.
• Stavební vady.
• Vliv na obecné podmínky a administrativní náklady.
• Kdo způsobil zpoždění, kdy, kde, proč, v jakém rozsahu.
• Podmínky neznámé, sdělené, ověřitelné.
• Přiměřenost průzkumů, inspekcí, testů, atd.
• Chyby hlavního inženýra, architekta, vedoucího projektu nebo dodavatele; kdo je
zodpovědný.
• Nedostatečná korespondence, zápisy z porad atd.
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ANALÝZA POŽIARNEHO RIZIKA POLYMÉRNCH MATERIÁLOV
S KARBONIZAČNOU TENDENCIOU
FIRE RISK ANALYSIS OF POLYMERS WITH CARBONIZATION TENDENCY
Karol Balog1), Jozef Martinka2), Peter Rantúch3), Ivan Hrušovský4), Vladimír Adamec5)
ABSTRAKT:
Polymérne materiály s karbonizačnou tendenciou predstavujú významné požiarne riziko pri
ich aplikácii. Sú schopné tepelne degradovať a horieť bezplameňovým spôsobom. Proces
horenia môže mať u niektorých typoch polymérov bimodálny charakter, materiál horí
plameňom a potom tlie alebo dochádza iba k tleniu alebo žeraveniu. Tlenie a žeravenie
materiálu spôsobuje problémy najmä pri detekcii iniciačnej fázy požiaru. Typickým
predstaviteľom materiálov, ktoré majú karbonizačnú tendenciu sú najmä materiály na báze
lignocelulózy, ako sú drevo a výrobky na báze dreva. V príspevku sú analyzované podmienky
ovplyvňujúce tvorbu karbónového zvyšku pri tepelnej degradácii lignocelulózových
materiálov.
ABSTRACT:
Polymeric materials with a carbonization tendency to present important fire risks in their
application. They are able to thermally degrade and burn flameless way. The burning process
may take at certain types of polymers bimodal way, material flame burns and smolders or
there is only smoldering or glowing held. Smoldering and glowing material causes problems
especially in detecting initiation phase of a fire. A typical representative of the materials that
have a tendency to carbonation are particular lignocellulose-based materials such as wood
and wood based products. The contribution analyzed conditions affecting the formation of
carbon residue at thermal degradation of lignocellulosic materials.
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Horenie polymérnych materiálov, lignocelulózové materiály, drevo a materiály na báze
dreva, karbonizačná tendencia, tlenie, žeravenie, limitné kyslíkové číslo
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1

ÚVOD

V posledných rokoch sa zvyšuje snaha teoreticky zvládnuť zložité procesy, ktoré nastávajú
v dôsledku tepelného namáhania tuhých materiálov a procesy horenia iniciované rôznymi
zdrojmi zapálenia, prebiehajúce za rôznych termodynamických a kinetických podmienok.
Proces horenia sa skúma podrobnejšie i z hľadiska lepšieho využitia energie a ochrany
životného prostredia.
Pochopenie základných princípov o horení polymérnych materiálov je prvým predpokladom
predvídania požiarneho rizika, hľadania primeraných odpovedí pri porovnávaní účinnosti
protipožiarnych opatrení s teoretickými poznatkami, zníženia nežiaducich skôd, strát na
ľudských životoch a aj neúčinných preventívnych nákladov. Pre potreby efektívnych
protipožiarnych opatrení sa vyžaduje, aby naďalej bol študovaný priebeh procesu horenia
a jednotlivé metódy požiarneho skúšobníctva. Požiarne inžinierstvo by sa malo rozvíjať na
základe dôkladných poznatkov o horení.
Nedostatočné poznatky sa pociťujú najmä v oblasti určenia tzv. prechodových stavov, (kedy
dochádza k vznieteniu, vzplanutiu a zhasnutiu horiaceho materiálu), zistenia mechanizmov
retardácie procesu horenia, stanovenia limitných podmienok bezplameňovej propagácie
procesu horenia ako je tlenie a žeravenie, tvorby dymu a toxicity produktov horenia [1,2,]
Napriek početným snahám nie sú doposiaľ k dispozícii jednoznačnejšie a presnejšie údaje
o iniaciácii a propagácii procesu horenia u takých klasických materiálov ako sú drevo,
výrobka na báze dreva, papier, bavlna. Ešte väčší nedostatok sa pociťuje v oblasti horenia
materiálov vyrábaných na báze syntetických polymérov a kompozitov.
Proces bezplameňového horenia je v súčasnosti študovaný najmä z hľadiska chemizmu
a vplyvu vonkajších podmienok na samoudržiavací proces horenia v rôznych formách.
Štúdium špecifického charakteru lignocelulózových materiálov propagovať plameňové a
bezplameňové horenie je žiadúce najmä pre vypracovane protipožiarnych opatrení a taktiež
v oblasti zisťovania príčin požiarov na vedeckých základoch [3,4].

2

CHARAKTERISTIKA PLAMEŇOVÉHO A BEZPLAMEŇOVÉHO
HORENIA MATERIÁLOV S KARBONIZAČNOU TENDENCIOU

Priebeh procesu horenia tuhých materiálov sa často rozdeľuje do niekoľkých po sebe
nasledujúcich, vzájomne ovplyvňujúcich stupňov. Sú to v podstate stupne iniciačné,
propagačné a terminačné. Iniciácia procesu horenia je rozhodne najdôležitejším a súčasne
najmenej objasneným stupňom horenia [5,6,7]. Pre túto časť procesu horenia nie sú
dostatočne zvladnuté ani otázky terminológie.
Iniciáciu procesu najviac ovplyvňujú [5,7]:




tepelné podmienky (podmienky pre prestup, vývoj a akumuláciu tepla, intenzita
vonkajšieho tepelného zdroja, teplota materiálu)
pôsobenie oxidovadla (koncentrácia kyslíka, jeho distribúcia a podmienky pre reakcie)
množstvo a forma materiálu (fyzikálno-chemické vlastnosti materiálu, distribúcia
paliva v kondenzovanej a plynnej fáze, jeho zriedenie).
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Polymérne materiály z hľadiska tvorby zvyšku po predchádzajúcej termolýze, resp.
termooxidačnej degradácie môžeme zatriediť do nasledovných skupín [5,7]:
1. Polyméry, pri termolýze ktorých nevzniká vo významnej miere uhlíkatý zvyšok
(polypropylén, polyetylén, polymetylmetakrylát)
2. Polyméry, pri termolýze ktorých vzniká vo významnej miere uhlíkatý zvyšok
(polykarbonát, polyvinylchlorid, polyakrylonitril)
3. Polyméry, pri termolýze ktorých tvorba karbónového zvyšku sa dá výrazne ovplyvniť
zmenou podmienok v priebehun procesu horenia (polyamid, polyester, mäkká
polyuretánová pena).
Polyméry prvej skupiny sa vplyvom tepla a kyslíka sa rozkladajú prevážne na horľavé plynné
produkty a po vznietení horia tzv. plameňovým horením . Chemické reakcie sú v plynnej
fáze kontrolované tokom paliva cez fázové rozhranie a termooxidačnou degradáciou, prípadne
termolýzou polyméru.
Vznietenie polymérov druhej skupiny, pri termolýze ktorých vzniká významné množstvo
karbónových zvyškov, sa skladá z dvoch stupňov. Pokiaľ sa pri termooxidačnej degradácii
uvoľní dostatočné množstvo prchavých horľavých produktov, polymér, sa môže vznietiť
a určitý časový interval horieť plameňovým horením [8,9]. Pretože kvalita fázového rozhrania
sa počas procesu horenia mení (polymér na povrchu karbonizuje), prestup tepla z plynnej fázy
do povrchu sa zhoršuje a plameň zhasína. Po zhasnutí plameňa je exotermický proces alebo
ukončený alebo pokračuje ďalej ako bezplameňové horenie. Bezplameňové horenie je termín
používaný na vyjadrenie dvoch spôsobov propagácie procesu horenia, a to tlenia a žeravenia,
ktoré často prebiehajú simultánne.
Teplogeneračný proces sa prakticky prenáša do tuhej fázy alebo do najtesnejšej blízkosti k jej
povrchu. Žeravenie sa líši od tlenia v podstate v tom, že je doprevádzané na hranici plameňa
a kondenzovanej fázy horením uhlíka vytváraného v priebehu propagácie za tvorby monoxidu
uhlíka [10,11].
Typickými materiálmi tretej skupiny sú polyuretány. Spôsob horenia polyuretánov
(plameňom, žeravením alebo tlením) je limitovaný špecifickými vonkajšími podmienkami.
Vplyv podmienok na tvorbu karbónového zvyšku alebo dechtu ovplyvňuje chemický faktor
(zvýšený obsah vody, retardéry horenia), fyzikálny faktor (malý rýchlosť horenia, smer
prúdenia oxidovadla, veľký merný povrch). Všeobecne možno povedať, že polymérny
materiál bude mať tendenciu k bezplameňovému horeniu ak pri tepelnej degradácii vytvára
dostatočné množstvo karbónového zvyšku.
2.1

Bezplameňové horenie polymérov

Proces bezplameňového horenia je študovaný najmä z hľadiska chemizmu a podstaty procesu
horenia, nakoľko tento typ požiaru sa ťažko detekuje alebo len veľmi neskoro, kedy dochádza
už k prechodu do plameňového horenia. Bezplameňové šírenie procesu horenia
v lignocelulózových materiáloch, ktoré v zjednodušenej forme pripomína horenie cigarety,
môže pokračovať, ak koncentrácia kyslíka a množstvo tepla uvoľnené pri bezplameňovom
horení je dostatočne veľké.
Typické pre bezplameňové horenie materiálov ako sú cigareta, drevo a výrobky na báze
dreva, bavlna, mikroporézna guma je tvorba uhlíkom obohatenej časti, ktorá je oveľa bohatšia
na uhlík ako pôvodný materiál. Vytvorený karbónový zvyšok je citlivý na rýchlu oxidáciu
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kyslíkom aj pri nižších teplotách a dochádza k uvoľňovaniu významného množstva tepla
dostačujúceho na udržanie procesu bezplameňového horenia za tvorby oxidov uhlíka.
Oxidovaný karbónový zvyšok je tepelným zdrojom pre udržiavanie procesu tlenia alebo
žeravenia, ktoré môže prebiehať dlhší čas bez možnosti detekcie. Materiály, ktoré majú
tendenciu vytvárať pri tepelnej degradácii významný karbónový zvyšok majú významný
potenciál pre bezplameňové horenie. Ak pri tlení alebo žeravení materiálov sú vytvorené
dobré podmienky na tvorbu splodín horenia (v rozmedzí medzí horľavosti) a zároveň je
dostatočný tepelný iniciačný zdroj (tlejúci alebo žeravejúci karbónový zvyšok), môže
dochádzať k prechodu na plameňové horenie. Typickými syntetickými polymérmi, ktoré majú
tendenciu k tleniu sú penové materiály (polyuretánová pena, mikroporézna guma, latexová
guma), kde významnú úlohu má štruktúra a porozita materiálov [11,5,6,12,13].
Dôležitosť určenia sklonu materiálov k bezplameňovému horeniu dokumentujú požiare, kde
proces bezplameňového horenia môže trvať v niektorých prípadoch i viac hodín. Štandardné
metódy založené na vizuálnom pozorovaní šírenia bezplameňového horenia nepostačujú pre
určenie požiarneho nebezpečenstva väčšiny tuhých materiálov. Existujú materiály, ktoré
veľmi ťažko šíria bezplameňové horenie, ale sú potenciálnym zdrojom pre okolité ľahko
horľavé látky. Teplota žeravenia u niektorých materiálov dosahuje až (450 – 900) oC, sú to
napr. cigareta, hobrex, heraklit, čadičové plstené izolácie, výrobky z lignocelulózových
materiálov, sklená vata, retardované celulózové materiály a pod.). Niektoré literárne údaje
o parametroch tlenia rozličných materiálov sú uvedené v tab. 1. [14].
Tab. 1 – Lineárna rýchlosť tlenia a maximálne teploty tlenia niektorých horľavých
materiálov
Tab. 1 – Linear velocity and maximum temperatures of some smoldering combustible
materials
Materiál

Rýchlosť tlenia

Maximálne teploty

-1

o

cm.s

C

Literatúra

Bukové piliny

0,10

762 - 932

Palmer 1957 [54]

Drevovláknitá doska

0,20

-

Palmer 1957 [54]

Cigarety

0,30

822

Egerton a kol. 1963 [57]

Lepenka

0,60

-

Kinbara a kol. [58]

Polyuretánová pena

0,60

352 - 452

Rogers a kol. 1980 [59]

Bavlna (slučkovaná tkanina)

1,2 – 2,0

-

McCarter 1977 [1977]

Celulózová tyčinka

1,0 – 1,8

727 - 800

Moosa a kol. 1977 [61]

Latexová guma

0,2 – 0,4

300 - 460

Balog a kol. 1983 [64]

Smrekové drevo

0,025

-

Košík a kol. 1977 [63]

Najväčšia pozornosť v oblasti bezplameňovej propagácie procesu horenia v súčasnosti sa
venuje celulózovým materiálom čistým a upraveným rôznými chemickými a tepelnými
postupmi. V podstate čistá celulóza nemá schopnosť tlieť, nakoľko neprodukuje dostatočné
množstvo karbónového zvyšku. Celulóza upravená anorganickými soľami sa aktívne rozkladá
pri nižších teplotách ako pôvodná. Rozklad sa spomalí a vytvára sa karbónový zvyšok, ktorý
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má tendenciu k bezplameňovému horeniu [14,15]. Málo informácii je o iniciačnej fáze
bezplameňového horenia materiálov, ktoré boli dlhodobe tepelne namáhané pri teplotách nad
100 oC.
Shafizadeh a kol. [16,17] študovali proces bezplameňového horenia a vplyv vonkajších
podmienok na priebeh degradácie celulózových materiálov. Poukazujú na vysokú reaktivitu
karbónového zvyšku, tvoriaceho sa pri nízkoteplotnej termolýze, v porovnaní s grafitom alebo
inými formami čistého uhlíka.
Množstvo vzniknutého karbónového zvyšku je funkciou štruktúry polyméru. Van Krevelen
[18] poukázal na na kvantitatívnu závislosť medzi horľavosťou polyméru, jeho chemickou
štruktúrou a množstvom karbónového zvyšku po pyrolýze. Pre vyjadrenie karbonizačnej
tendencie navrhol tzv. „uhlíkový ekvivalent“, ktorý vyjadroval schopnosť látky vytvárať
karbónový zvyšok (char forming tendency). Karbónové zvyšky vznikajúce pri termolýze
rôznych polymérov majú rôzny charakter a to nielen pokiaľ ide o ich morfológiu a hustotu,
ale aj z hľadiska chemického zloženia.
2.1.1 Vplyv predbežného tepelného namáhania na stanovené parametre horľavosti
Tvorba karbónového zvyšku pri degradácii lignocelulózových materiálov má významnú
úlohu pre iniciáciu plameňového a bezplameňového horenia. Pri našich experimentoch sme
sledovali stupeň degradácie smrekového dreva na základe úbytku hmotnosti skúšobnej vzorky
a pomocou elementárnej analýzy. U degradovaných vzoriek smrekového dreva boli stanovené
limitné kyslíkové čísla (LOIFl - dolná limitná koncentrácia kyslíka pre plameňové horenie,
LOISl – dolná limitná koncentrácia kyslíka pre bezplameňové horenie, LOISu - horná limitná
koncentrácia kyslíka pre bezplameňové horenie) a spalné teplá (∆ Hspal).
Vzorky smrekového dreva o rozmeroch (150 x 10 x 5,3) mm sa izotermicky zahrievali
v atmosfére prúdiaceho dusíka po dobu 1 h pri teplotách (220 – 375) oC v horizontálnom
reaktore o objeme 30 dm3 .
Ako vyplýva z výsledkov merania, stupeň degradácie smrekového dreva indikuje, že za
podmienok, kedy úbytok na hmotnosti skúšobnej vzorky dosiahne viac ako 30% pri teplote
290 oC , dochádza k významným kvalitatívnym zmenám.
Percentuálne zastúpenie uhlíka v skúšobných vzorkách termolyzovaných nad teplotou 280 oC
sa zvýši z pôvodných 49,3% na 56,8% a obsah vodíka klesne z pôvodných 6,3% na 5,1%.
V súvislosti s tým dochádza k výraznemu zvýšeniu LOIFl a ∆ Hspal. Maximálna rýchlosť
degradácie zodpovedá teplotám (295 – 350) oC, čo zodpovedá aktívnemu termickému
rozkladu celulózy a výsledky dobre korelujú s termogravimetrickými meraniami.
Zvýšený stupeň karbonizácie u skúšobných vzoriek termolyzovaných pri teplote 350 oC
(68,5% uhlíka a 2,6% vodíka) eliminuje plameňový spôsob horenia a celý proces propagácie
sa prenáša do kondenzovanej fázy.
Opačnú tendenciu vykazuje LOISl , ktorá v celom experimentálnom rozsahu klesá, čo je
spôsobené veľkou reaktivitou tvoriaceho sa pórovitého karbónového zvyšku. Hodnota LOISl
u smrekového dreva klesla z pôvodných (32 – 34 ) % obj. O2 na (20 – 30) % obj. O2 u vzoriek
termolyzovaných pri teplote 372 oC (obr. 1)

397

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

Obr. 1 – Závislosť dolného limitného kyslíkového čísla pre plameňové (LOIFl)
a bezplameňové (LOISl) horenie a pomeru H/C od teploty termolýzy pre smrekové drevo za
izotermických podmienok (60 min) v dynamickej atmosfére dusíka
Fig. 1 – Dependence lower limiting oxygen index of flaming (LOIFl) and smoldering
(LOISl) burning and H / C ratio from the temperature thermolysis of spruce for isothermal
conditions (60 min) in the dynamic atmosphere of nitrogen
Vyhodnotením experimentálnych výsledkov sa zistilo:





Predbežná degradácia lignocelulózových materiálov sa prejaví zvýšenou odolnosťou
proti plameňovému horeniu. Rozhodujúci je pomer vodíka k uhlíku
Ak pomer H/C u smrekového dreva dosiahne hodnoty 0,039 ± 0,002, proces horenia
sa prenáš do tuhej fázy alebo k najtesnejšej blízkosti jej povrchu
Sklon k bezplameňovému horeniu sa zväčšuje so zvýšeným stupňom karbonizácie
(obr. 2).
Vlastnosti karbónového zvyšku vzniknutého po primárnej premene lignocelulózových
materiálov ovplyvňujú priebeh teplogeneračného procesu s možnosťou iniciácie
ďaľšej propagácie procesu horenia plameňovým alebo bezplameňovým spôsobom
(obr. 2).
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Obr. 2 – Závislosť spalného tepla (∆ Hspal ) a limitného kyslíkového čísla (LOIFl - plameňové
horenie a LOISl – bezplameňové horenie) smrekového dreva tepelne degradovaného
v atmosfére dusíka od obsahu uhlíka (Xc) v karbónových zvyškoch
Fig. 2 – The dependence of the gross calorific value (Δ Hspal) and limiting oxygen index
(LOIFl - smoldering burning and LOISl – flaming burning) of thermally degraded spruce in
a nitrogen atmosphere from the carbon content (XC) in the carbon residues
2.1.2 Gravimetrický spôsob sledovania limitných koncentrácií kyslíka na propagáciu
procesu horenia
Hlavnou nevýhodou klasického testu na stanovenie limitného kyslíkového čísla (LOI –
Limited oxygen index) je, že vizuálne porovnanie propagácie procesu horenia je veľmi
obtiažne u materiálov, ktoré horia iba bezplameňovým spôsobom a v prípadoch, kedy LOI je
značne vysoké (napr. u retardovaných materiálov).
Pre tento účel sa navrhla metodika, ktorej princípom je kombinácia pôvodnej metódy
stanovenia LOI a termoanalytickej techniky (obr. 3). Vzorky definovanej geometrie (1,1 – 9,5
x 10 x 150) mm sa umiestňovali do ohňovzdornej spaľovacej trubice na nosič skúšobných
vzoriek, ktorý bol spojený s váhadlom termoanalytického zariadenia. Skúšobné vzorky sa
zapaľovali elektricky vyhrievanou špirálou, aby sa odstránil vplyv koncentrácie kyslíka
v oxidačnej zmesi na teplotu zapaľovacieho plamienka, ktorý sa používa pri klasickom teste.
Pri stanovení limitného kyslíkového čísla bezplameňového horenia (LOISl/TG ) skúšobná
vzorka bola iniciovaná do plameňového horenia a po ustálení propagácie horenia bol plameň
potlačený prúdom oxidu uhličitého. Úbytok na hmotnosti skúšobnej vzorky pri plameňovom
a bezplameňovom horení bol registrovaný elektromagnetickými kompenzačnými váhami.
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Obr. 3 – Zariadenie na gravimetrické stanovenie limitných koncentrácii kyslíka pre
plameňové a bezplameňové horenie
Fig. 3 – Equipment for gravimetric determination of limiting oxygen concentration of
flaming and smoldering mass loss rate
Táto metodika sa ukázala vhodná pre posudzovanie sklonu látok k bezplameňovému horeniu
ako sú lignocelulózové materiály, kompozity, retardované polyméry, minerálne izolácie
a pod. Metodika umožňuje priame sledovanie rýchlosti bezplameňovej i plameňovej
propagácie a prechodné javy pri propagácii a iniciácii procesu horenia (prechod
bezplameňového horenia na plameňové a opačne).
Dynamické sledovania úbytkov na hmotnosti škúšobných vzoriek po ich zapálení umožňuje
exaktne skúmať bezplameňové šírenie procesu horenia (tlenie, žeravenie) v závislosti od
koncentrácie kyslíka v okolitej atmosfére. Pre väčšinu skúmaných retardovaných
a neretardovaných materiálov je hmotnostná rýchlosť bezplameňového horenia úmerná
koncentrácii kyslíka (obr. 4).
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Obr. 4 – Vplyv koncentrácie kyslíka na hmotnostnú rýchlosťbezplameňového horenia
čistého a retardérmi impregnovaného smrekového dreva
Fig. 4 – Dependence of smoldering mass loss rate of pure and with fire - retardant
impregnated spruce on oxygen concentration
Keď analyzujeme podrobnejšie výsledky experimentálnych meraní, prídeme k záveru, že
dôležitou informáciu o požiarnom nebezpečenstve tuhých materiálov môže byť hodnota
kyslíkového čísla, kedy nedochádza k propagácii bezplameňového horenia (koncentrácia
kyslíka pri ktorej rýchlosť bezplameňového horenia sa blíži k nule).Takúto hodnotu LOI nie
je možné experimentálne namerať, ale je možné určiť ako limitu z lineárnej závislosti
hmotnostnej rýchlosti horenia od koncentrácie kyslíka (obr. 4) a nazývame ju „limitné
kyslíkové číslo bezplameňového horenia – LOIsl/TG.
Pre mnohé horľavé tuhé materiály existuje ďaľšia limitná koncentrácia kyslíka, nad ktorou
dochádza samovoľnému prechodu z bezplameňového horenia na plameňové horenie (Obr. 5).
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Obr. 5 – Vplyv koncentrácie kyslíka na hmotnostnú rýchlosť bezplameňového
a plameňového horenia drevovláknitek dosky. Skúšobná vzorka o rozmeroch (150 x 10 x 3)
mm
Fig. 5 – Dependence of smoldering and flaming mass loss rate of fibreboard on oxygen
concentration. Test pieces dimensions (15O x 10 x 3) mm
Táto hodnota je odlišná ako je definovaná podľa „STN EN ISO 4589-2: 2001 Plasty.
Stanovenie horľavosti metódou kyslíkového čísla. Časť 2: Skúška pri teplote okolia”.
Nazývame ju „horné limitné kyslíkové číslo bezplameňového horenia – LOISu/TG“. Nad
hodnotou LOISu/TG po ustálení plameňového horenia materiálu, ak je plameň potlačený
prúdom oxidu uhličitého, zháša a vzápätí dochádza k opätovnému spontánnemu vznieteniu
a plameňovému horeniu.
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3

ZÁVER

Bezplameňové horenie vo forme tlenia alebo žeravenia predstavuje zvýšené nebezpečenstvo
pri aplikácii polymérnych materiálov ako sú drevo, výrobky na báze dreva, izolačné
materiály, kompozity, textílie, čalúnený nábytok, penové polyméry a kombinácie rôznych
prírodných a synteticky vyrobených polymérnych materiálov. Poznanie spôsobu propagácie
procesu horenia u polymérnych materiálov môže významne prispieť k objasneniu iniciačnej
fázy požiaru a k efektívnému výberu retardérov horenia pre každý spôsob horenia.
Všeobecne možno povedať, že polymérny materiál bude mať tendenciu k bezplameňovému
horeniu za nasledovných podmienok:







iniciačný zdroj musí byť nízkej intenzity, alebo oxidačná zmes musí mať limitnú
hodnotu, aby nedošlo priamo k plameňovému horeniu
materiál má mať tendenciu vytvárať karbónový zvyšok
tvoriace sa plynné produkty horenia musia byť zriedené, aby nedošlo k vytvoreniu
horľavej zmesi s kyslíkom a horenie plameňom
tepelný zdroj musí pôsobiť dlhšiu dobu
tvoriaci sa karbónový zvyšokmusí mať veľký povrch
materiál musí byť porézny.

Navrhnutý postup sledovania propagácie plameňového a bezplameňového procesu horenia
založený na termogravimetrickom spôsobe sledovania úbytku na hmotnosti skúšobnej vzorky
pri rôznych koncentráciách kyslíka odstraňuje nedostatky termoanalytických metód, ktoré
vyplývajú z použitia extrémne malých vzoriek nedefinovaného tvaru [19], ako aj nevýhody
stanovenia kyslíkového čísla [20], ktoré neumožňovalo kvantitatívne hodnotiť látky so
sklonom k bezplameňovému horeniu. Pri hodnotení horľavosti tuhých materiálov sa navrhuje
stanovovať ako nové požiarnotechnické charakteristiky limitné koncentrácie kyslíka pre
plameňové a bezplameňové horenie.
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ANALÝZA NEBEZPEČENSTVA BIELEHO FOSFORU PRI PREPRAVE
ŽELEZNICOU
Karol Balog1), Jozef Martinka2), Vladimír Adamec3), Barbora Schüllerová4).
ABSTRAKT:
Biely fosfor je toxická látka s veľkým nebezpečenstvom samozahrievania a samozapálenia na
vzduchu. Havárie za výskytu bieleho fosforu sú veľmi nebezpečné pre ľudí, ako aj životné
prostredie. Veľké riziko predstavuje doprava bieleho fosforu po železnici, kedy sa prepravuje
niekoľko ton veľmi toxickej a samozápalnej látky pod hladinou vody. Pri nakladaní s bielym
fosforom (technologické spracovanie, doprava a skladovanie) je nevyhnutné poznať
verifikované požiarnotechnické charakteristiky, nakoľko riziko požiaru a otrávenia s
toxickými parami je veľmi vysoké. Táto práce je venovaná skúmaniu vplyvu vonkajších
podmienok na zápalnosť bieleho fosforu a na rýchlosť odhorievania v oxidačnej atmosfére.
ABSTRACT:
White phosphorus is a toxic substance with high risk of selfheating and selfignition in air. The
occurrence of accidents in white phosphorus are very dangerous for people and the
environment. A high risk is white phosphorus transport by rail when transporting several tons
of highly toxic and self igniting substances under water. In dealing with white phosphorus
(technological processing, transport and storage) it is necessary to know verified fire
technical characteristics, because the risk of fire and poisoning with toxic steam is very high.
In this work it was studied experimentally the external influences on flammability of white
phosphorus and on rate of burning in an oxidizing atmosphere.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Biely fosfor, požiar, havária, samovznietenie, rýchlosť horenia havarijné stáčanie bieleho
fosforu
KEYWORDS:
White phosphorus, fire, accident, self-ignition, burning rate, emergency draw of white
phosphorus
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1

ÚVOD

Silná afinita bieleho fosforu ku kyslíku spôsobuje jeho nestabilitu v atmosfére vzduchu a tým
vzniká nebezpečenstvo havárií, hlavne pri jeho doprave, manipulácii a spracovávaní. Pre
potreby praxe je dôležitá znalosť kritických podmienok, kedy je biely fosfor relatívne odolný
voči oxidácii [1, 2]. Za týmto účelom boli vykonané experimentálne práce umožňujúce
sledovať proces samovznietenia v závislosti od teploty okolia, koncentrácie kyslíka a
rýchlosti prúdenia oxidačnej atmosféry.

2

CHEMICKÉ VLASTNOSTI BIELEHO FOSFORU

Hlavné formy fosforu sa podstatne líšia chemickou reaktivitou, biela forma je
najreaktívnejšia, čierna najmenej reaktívna. Biely fosfor(v literatúre je tiež známy ako žltý
fosfor) má sklon k tepelnému samozahrievaniu a samozapáleniu. Vlastný ohrev začína už pri
teplote miestnosti. Pri styku s halogénmi, oxidovadlami, kyselinou sírovou alebo dusičnou
ako aj s časticami jemne rozptýlených kovov je možné chemické samovznietenie. Červený
fosfor je podstatne stálejší a menej aktívny než biely fosfor. Pri styku s oxidačnými činidlami
má sklon k chemickému samovznieteniu [3 - 9].
Tab. 1 – Fyzikálno-chemické a požiarnotechnické charakteristiky bieleho fosforu [3-9]
Tab. 1 – The physicochemical and flammabilty characteristics of white phosphorus [3-9]
Jednotka veličiny

Biely fosfor

Červený fosfor

Čierny fosfor

kg.m-3

1828

2200

2690

o

44,2

590-620

580

Teplota varu

o

280

Výhrevnosť

MJ.kg–1

25,121

J.kg-1.K-1

795

J.mol-1.K-1

24,6

o

30-50

Charakteristika
Hustota
Teplota topenia

C

Pri tlaku 101,325 kPa

Merné teplo

C

Pri stálom tlaku, 20oC
Molárne teplo
pri stálom tlaku, 20oC
Teplota vznietenia
Rozpustnosť vo vode

Rozpustnosť v sirouhlíku

C

prakticky
nerozpustný
Dobre
rozpustný

406

754

400
nerozpustný

nerozpustný

nerozpustný

nerozpustný
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POŽIARNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI BIELEHO FOSFORU

Obyčajný, bezfarebný alebo biely fosfor je priesvitná, voskovitá, mäkká látka
charakteristického zápachu po cesnaku, ktorá sa dá krájať. Chemicky je neobyčajne reaktívny.
Má silný sklon k samozapáleniu. V jemne rozptýlenom stave (získaný napríklad odparením
jeho sírouhlíkového roztoku na filtračnom papieri) sa už na vzduchu samovoľne vznieti. V
kompaktných kusoch sa biely fosfor môže vznietiť už pri teplote menej ako 40 °C, alebo pri
trení alebo údere. Preto sa môže krájať len pod vodou. Horí žltobielym plameňom, pričom sa
tvorí hustý biely dym oxidu fosforečného. Biely fosfor je požiarne veľmi nebezpečný. Je
prudko jedovatý.
Zahrievaním bieleho fosforu v inertnej atmosfére asi na 260 °C sa mení na chemicky omnoho
menej aktívny červený fosfor. Je to tmavočervený, horľavý, na vzduchu stály prášok. Výroba
červeného fosforu z bieleho je požiarne veľmi nebezpečná, sám červený fosfor nie je požiarne
zvlášť nebezpečný. Nárazmi ani trením sa nezapaľuje. Červený fosfor sa vo veľkých
množstvách používa pri výrobe zápaliek. Je málo jedovatý, ale v podobe prachu môže mať
toxické účinky. Hlavné nebezpečenstve z hľadiska toxicity spočíva v tom, že môže obsahovať
0,6 až 1 % bieleho fosforu.
Treťou dobre definovanou modifikáciou fosforu je čierny fosfor. Vzniká zahrievaním bieleho
fosforu na 200 °C pod tlakom, alebo dlhodobým zahrievaním bieleho fosforu za prítomnosti
jemne rozptýlenej kovovej ortuti na 380 °C pri normálnom tlaku. Svojim chemickým
chovaním sa veľmi podobá červenému fosforu, na vlhkom vzduchu sa však oxiduje
rýchlejšie. Je kovovo šedý a kovovo lesklý. Vedie elektrický prúd ako kov a dobre vedie
teplo. Pod teplotou asi 550 °C je termodynamicky najstálejšou modifikáciou tohto prvku. Je
chemicky najmenej reaktívny, na vzduchu je stály a len ťažko sa zapaľuje [3 - 9]. V tab. 1 sú
uvedené niektoré vybrané vlastnosti elementárneho fosforu.

4

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ

V súčasnosti je nedostatok podrobnejších informácií o požiarnotechnických vlastnostiach
bieleho fosforu. Výsledky laboratórnych experimentov s bielym fosforom dokazujú, že
nebezpečenstvo tejto látky je veľmi vysoké vzhľadom na to, že je schopná sa zapáliť i pri
minimálnych koncentráciách kyslíka a nízkej teplote.
Na laboratórne skúšky horľavosti bol použitý biely fosfor a experimentálne práce boli
vykonané tak, aby umožňovali sledovať proces samozapálenia v závislosti od teploty okolia a
koncentrácie kyslíka v oxidačnej atmosfére. Vzorky fosforu pre jednotlivé skúšky boli
pripravované pod ochrannou vrstvou vody. Tesne pred skúškou boli odvážené kúsky fosforu
(cca 3 g) vybrané z vody a vložené do testovacieho reaktora, ktorého reakčný priestor bol
vyhriaty na požadovanú teplotu. Merania boli vykonané v dynamickej atmosfére zmesi dusíka
a kyslíka s prietokom 2,1 litra za minutu. Požadovaná oxidačná zmes potrebná na reakciu
fosforu bola predmiešaná a kontrolovaná pomocou paramagnetického analyzátora kyslíka.
Po vložení fosforu do testovacieho priestoru reaktora s oxidačným prúdom bol spustený
digitálny časový merač a sledovaný priebeh oxidácie. Po skončení skúšky bol horizontálny
reaktor z kremenného skla vyčistený od vzniknutých oxidov fosforu prepláchnutím vodou a
pripravený na ďalšie meranie.
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Takto získané experimentálne údaje o vplyve teploty reakčného priestoru a koncentrácie
kyslíka v oxidačnej atmosfére na priebeh procesu samozapálenia bieleho fosforu umožnili
hodnotiť aj kinetiku procesu oxidácie. Experimentálne údaje indukčných periód
samozapálenia bieleho fosforu v intervale teplôt 30 oC až 65 oC a pri koncentrácii kyslíka (3 99,6 ) obj. % sú uvedené v tab. 2. Taktiež boli vyrátané príslušné aktivačné energie procesu
samozapálenie podľa rovnice, ktorú odvodil N. N. Semenov [10,11].
Tab. 2 – Vplyv koncentrácie kyslíka a teploty na indukčnú periodu samozapálenia bieleho
fosforu
Tab. 2 – The effect of temperature and concentration of oxygen on induction periods of
selfignition of white phosphorus

Z uvedených hodnôt je zrejmé, že zvyšovaním obsahu kyslíka v oxidačnej zmesi dusíka a
kyslíka sa hodnota aktivačnej energie samozapálenia bieleho fosforu znižuje i napriek tomu,
že sa znížila teplotná oblasť skúmania. V praxi to znamená, že boli pozorované kratšie časy
indukčných periód samozapálenia. Aby bolo možné tento vplyv vyhodnotiť, priebeh procesu
samozapálenia bieleho fosforu bol študovaný pomocou ortogonálneho plánovania pokusov
druhého rádu. Experimenty boli vykonané pri teplotách (40-90) oC a pri koncentráciách
kyslíka (5-21) obj. % (obr. 1).
Na získanie informácie o časovom priebehu oxidácie bieleho fosforu boli vykonané skúšky
odhorievania na upravených elektrických váhach, ktoré boli chránené proti sálavému teplu a
padajúcim kvapkám horiaceho fosforu nehorľavým krytom. Teplota okolia bola 31 °C. V
priebehu horenia sa sledoval úbytok hmotnosti na skúšobnej vzorke až do časového
okamžiku, keď došlo k samovoľnému uhasnutiu horiaceho fosforu.
Pre posúdenie požiarneho nebezpečenstva materiálu je hmotnostná rýchlosť horenia jedna zo
základných požiarnotechnických vlastností. Úbytok hmotnosti bieleho fosforu v priebehu
horenia je spôsobený jeho oxidáciou kyslíkom. Vznikajúce oxidy fosforu sú ťažšie než
vzduch a usadzujú sa na fosfore, resp. zrieďujú oxidačnú zmes a zamedzujú prístupu kyslíka k
povrchu fosforu. V prvej fáze oxidácie bieleho fosforu (bezplameňové horenie) vytvárané
reakčné teplo sa spotrebuje na roztavenie fosforu a zohriatie okolitej atmosféry. V časovom
okamžiku, keď množstvo tepla vzniknutého oxidáciou fosforu prevýši straty do okolia a
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fosfor sa ohreje na kritickú teplotu, dochádza k samovznieteniu a plameňovému horeniu.

Obr. 1 – Závislosť indukčnej periódy samozapálenia bieleho fosforu (s) od teploty okolia
(oC) v riadenej atmosfére zmesi kyslíka a dusíka
Fig. 1 – Dependence of induction period of selfignition of white phosphorus (s) from
ambient temperature (oC) in a controlled atmosphere (mixture of oxygen and nitrogen)
Voľne uložená vzorka fosforu sa nechala samovznietiť pri teplote okolia 31 °C a bol
sledovaný časový priebeh úbytku hmotnosti pri horení. Na základe úbytku hmotnosti bola
vypočítaná okamžitá rýchlosť horenia a priemerná rýchlosť horenia (obr. 2). Z analýzy
výsledkov odhorievania je zrejmé, že v priebehu plameňovej oxidácie fosforu dochádza k
dvom hladinám hmotnostnej rýchlosti horenia. Prvej hladine prináleží „maximálna rýchlosť
odhorievania“ (6-8) g.min-1 a druhej hladine prináleží „minimálna rýchlosť odhorievania“ (4
až 5) g.min-1. Vytvorenie dvoch hladín hmotnostne rýchlosti plameňového horenia bieleho
fosforu sa dá čiastočne vysvetliť vytesňovaním kyslíka vytvorenými oxidmi fosforu, čím
dochádza k poklesu hmotnostnej rýchlosti horenia a opätovným prívodom vzdušného kyslíka
k povrchu horiaceho fosforu po čiastočnom usadení oxidov fosforu.
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Obr. 2 – Hmotnostný rýchlosť horenia bieleho fosforu v atmosfére vzduchu (podmienky
experimentu: teplota prostredia 31 oC a hmotnosť vzorky 10,5 g)
Fig. 2 – The mass burning rate of white phosphorus in air (experimental conditions: 31 ° C
ambient temperature and sample weight 10.5 g)

5

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY PRI NAKLADANÍ S BIELYM
FOSFOROM DOPRAVOVANÉHO PO ŽELEZNICI

Biely fosfor patrí medzi vysoko toxické látky. Pre je sklon k samozapáleniu na vzduchu sa
uchováva pod vrstvou vody. Takisto jeho mechanické delenie je nutné vykonávať pod
ochrannou vrstvou vody, pretože teplo vzniknuté trením je dostatočné k jeho zapáleniu.
Doprava bieleho fosforu v malom množstve sa vykonáva v špeciálnch kontajneroch. Pre
prepravu bieleho fosforu po železnici platia podmienky uvedené v predpise RID.
5.1

Preventívne opatrenia pri manipulácii s bielym fosforom

Biely fosfor je spravidla do spracovateľského závodu prepravovaný po železnici. V jednej
zásobnej nádrži môže sa prepravovať niekoľko desiat ton fosforu. K preprave bieleho fosforu
vo väčšom množstve používajú aj nádržkové vozne. Biely fosfor musí byť pokrytý vrstvou
vody. Ako náplň voľného priestoru nad povrchom bieleho fosforu sa k inertizácii používa
dusík. V uvedenom prípade sa nádrž môže naplniť maximálne na 86 % objemu. Tlak dusíka
však nesmie klesnúť pod atmosferický tlak ani pri ochladení fosforu a nádrž musí byť
plynotesne uzavretá. Pomusí byť vyčerpaní bieleho fosforu sa vyžaduje naplnenie nádrže
dusíkom a pri odovzdaní k preprave sa plynotesne uzavrie. Pri použití vody musí byť nádrž

410

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

naplnená minimálne do 96 % obj. a maximálne do 98 % obj. celkového objemu. V určenom
období sa k vode musí pridávať prostriedok proti zamŕzaniu [1,12].
5.2

Havarijné stáčanie bieleho fosforu z poškodených nádržkových vozňov

Stáčanie a prečerpávanie bieleho fosforu je veľmi nebezpečný technologický proces
z hľadiska možného požiaru. Biely fosfor sa pred pretáčaním ohreje do tekutého stavu.
Teploty fosforu v nádrži môžu dosiahnúť (80- 90) oC . Vlastné prečerpávanie fosforu
vykonáva sifónovaním do prečerpávacej nádrže a odtiaľ do skladovacích zásobníkov. Kryciu
vrstvu nad skladovaným fosforom tvorí vrstva vody a nad hladinou vody sa udržuje inertná
atmosféra [12,13].
Pri príprave nádrže k havarijnímu stáčaniu bieleho fosforu sa najprv odstránia zistené
netesnosti, ktoré sú prístupné a tesne sa uzavřu všetky odvádzače kondenzátu. Netesnosti na
nádrži sa kontroľujú ultrazvukom. Na nádrž sa pripevní špeciálne zariadenie pre postupné
odsávanie bieleho fosforu, ktoré s napojí na stabilné sifónovacie potrubie a paru. Tuhý fosfor
sa parným potrubím, ktoré je zakončené perforovaným trubkovým vencom, lokálne ohrieva a
prechádzs do kvapalného stavu. Súčasne s uvedením sifónovacieho zariadenia do činnosti sa
zaháji doplňovanie horúcej vody do nádrže. Prítok vody o teplote 80 oC je regulovaný tak,
aby jej hladina bola trvale na úrovni príruby prierezu nádrže. Po poklese odsávacieh potrubia
sa do nádrže zavedú trubky pre prívod pary, pomocou kterých sa miestne ohrieva obsah
nádrže. V priebehu miestneho ohrevu bieleho fosforu skvapalnený fosfor steká k odsávacej
trubke a v okolí zistenej netesnosti zostáva fosfor v tuhom stave. Po stočení fosforu z nádrže
sa stočí fosforová voda [12,13].

Obr. 1 – Schéma havarijného stáčania bieleho fosforu z poškodeného nádržkového
železničného vozňa
Fig. 1 – Scheme of emergency draw of
white phosphorus from the damaged tank-wagon
5.3

Príčiny požiarov bieleho fosforu

Bezpečnú prepravu bieleho fosforu v tuhom stave do spracovateľského závodu zaručuje
hlavne ochranná vrstva vody. Častou príčinou samozapálenia bieleho fosforu je reakcia so
vzdušným kyslíkom v dôsledku mechanického narušenia plášťa nádrže alebo nedostatočnej
ochrannej vrstvy vody. K mechanickému poškodeniu plášťa nádrže dochádza najmä pri
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dopravných nehodách. V prípade použitia kontajnerov môže dôjsť k dehermetizácii i pri
manipulácii s nimi na prekladišti. Zvlášť veľké je nebezpečenství pri nahriatí nádrže sálavým
teplom od iného požiaru. K požiarom nádržkových vozňov môže prichádzať i po odčerpaní
bieleho fosforu pri jeho stáčaní z nádržkových vozňov a jeho prečerpávaní do skladovacích
nádrží. Pri týchto pracovných postupech je najväčšie riziko vzniku požiaru.

6

ZÁVER

Požiarne riziko pri manipulácii s bielym fosforom je mimoriadne veľké, pretože ide o látku na
vzduchu samozápaľnú a rýchle horiacu. Silná afinita bieleho fosforu ku kyslíku spôsobuje
množstvo bezpečnostných problémov pri jeho výrobe, preprave, manipulácii a priemyselnom
spracovaní. Na základe experimentov v dynamickej oxidačnej atmosfére sme zistili, že
kritická teplota samovznietenia bieleho fosforu je 32 ̊C a príslušný čas do samozapálenia 700
sekúnd pri koncentrácii kyslíka 2 obj. %. V atmosphere vzduchu bola stanovená teplota
samozapálenie 31 oC, čo je v zhode výsledkami viacerých autorov, ktorí uvádzajú teplotu
samozapálenia bieleho fosforu (autoignition temperature of white phosphorus) 30-46 oC
v závislosti od vlhkosti vzduchu[14,15]. Analýza vplyvu teploty okolia a koncentrácie kyslíka
na samovznietenie fosforu a stanovenie jeho rýchlosti odhorievania prispieva k bližšiemu
poznaniu nebezpečenstva látok, ktoré v priemysle predstavujú vysoké riziko. Získané
poznatky sú využiteľné pre vypracovanie účinných opatrení pre prípad dopravy, skladovania
a spracovania bieleho fosforu.
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KONCENTRACE, ZDROJE A ANALÝZA ZDRAVOTNÍCH RIZIK
POLYAROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ VÁZANÝCH K POLETAVÝM
ČÁSTICÍM V LOKALITÁCH MĚSTA BRNA
LEVELS, SOURCE APPORTIONMENT AND HEALTH RISKS ASSESSMENT OF
POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS FIXED TO AIRBORNE
PARTICULATE MATTER IN AREAS OF BRNO CITY
Pavel Bulejko1), Vladimír Adamec2), Barbora Schüllerová 3), Robert Skeřil4)
ABSTRAKT:
Polétavý aerosol (PM) je jedna ze škodlivin, které jsou lidé každodenně vystavováni. Skládá
se ze směsi pevných a kapalných částic rozptýlených ve vzduchu, které mohou způsobit
zhoršení zdravotního stavu, především skrz dýchací cesty. Dalším problémem je, že samotné
částice mohou být nositeli dalších toxických látek, především těžkých kovů a persistentních
uhlovodíků. Tyto látky způsobují zvýšení především rizika onemocnění jak dýchacích cest, tak
vzniku rakoviny. Tato práce se zabývá především polyaromatickými uhlovodíky vázanými k
PM v lokalitách města Brna. Byl proveden odhad zdravotních rizik a vyhodnocení
potenciálních zdrojů těchto látek v ovzduší.
ABSTRACT:
Particulate matter (PM) is one of the dangerous pollutants which human is exposed to on
daily routine. This pollutant air which may cause health deterioration especially through
respiratory pathways. However, the particles themselves might be carriers of many other
dangerous substances, above all heavy metals and persistent organic pollutants. The
increased concentration of these substances may increase carcinogenic risk to human health.
This work evaluates the concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons bound to PM10
particles in the atmosphere of selected areas of Brno city. An estimate of health risks which
might come up from the increased concentration of the selected substances bound to PM was
carried out as well as potential sources of these compounds.
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Polétavý prach, polycyklické aromatické uhlovodíky, zdravotní riziko, úmrtnost, legislativa
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1

INTRODUCTION

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a group of organic compounds with multiple
fused rings. Sixteen of them are classified as priority pollutants by the US EPA and they are
extensively studied by environmental scientist in various matrices such as soil, dust, natural
waters and sediments because of their mutagenic and carcinogenic properties [1].
PAHs are an unavoidable byproduct of any kind of combustion, in particular incomplete
combustion processes. Therefore, these substances are ubiquitous in the polluted atmospheric
environment in the ng·m−3 concentration range. The gaseous state is predominant for the
lighter molecular weight PAHs, while the substances with more than four rings are
preferentially associated with the aerosol particles. The significance of PAH abundance is
caused by the health hazard they pose upon inhalation. Some PAHs show mutagenic activity.
Among atmospheric trace chemical substances, PAHs are considered to pose the highest
human health risk. PAHs have been added to the list of persistent organic compounds to be
regulated under the POPs protocol to the Convention on Long-range Transboundary Air
Pollution [2].
PAHs are mainly released into the urban environment as a result of fossil fuels combustion,
motor vehicle emissions, wood and waste burning, painting, asphalt pavement operations and
solvent application in small industries and workshops. PAHs with large number of rings cause
adverse health effects such as genetic mutations and cancer. Benzo(a)pyrene, one of the most
hazardous PAHs, is categorized as a probable human carcinogenic substance [3]. PAHs can
generate reactive oxygen species, which induce lipid peroxidation and DNA damage [4].
PAHs can be classified in term of their source as either pyrogenic or petrogenic. The former is
characterized as being mainly derived vehicle exhaust and combustion of fossil fuel, whereas
petrogenic sources are usually derived from petroleum products and crude oil. In terms of
PAH distribution pyrogenic sources are identified as those containing higher molecular
weight PAHs i.e. those with 4–6 ring structures whereas petrogenic PAHs are identified as
those containing lower molecular weight PAHs i.e. those with 3–4 ring structure. Vehicle
exhausts have been reported to be a major source of pyrogenic PAHs e.g. benzo(a)anthracene,
benzo(b)fluoranthene, benzo(a)pyrene etc. PAH distribution profile in urban road from both
industrial and non-industrial localities shows a predominance of pyrogenic over petrogenic
PAHs [1].

2
2.1

EXPERIMENTAL
Sampling locations

Data were taken from measuring stations in two background areas. First station (Masná, here
referred to as MS) is situated about 50 m from main road to city center. Even if this site is
influenced by traffic, it is considered to be background (residential, trade) as defined by
Czech Hydrometeorogical Institute. Líšeň site (referred to as LN in this text) is background
area far away from any traffic sources. The main road to the city center is about 4 km away.
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Obr. 1 – Vzájemná pozice odběrových lokalit
Fig. 1 – The position of sampling sites
Sampling was carried out using a low-volume sampler in accordance with conditions defined
by CSN EN 12341 standard [5] – Ambient air – Standard gravimetric measurement method
for the determination of the PM10 and PM2.5 mass concentration of suspended particulate
matter. A sample was collected using a continual filtration of ambient air with regulated
constant rate using a quartz filter (QF) and in the case of selected samples with use of
subsequent polyurethane filter (PUF). The lightest PAHs with two and three aromatic rings
were sampled using a filter with an XAD®-2 polymeric adsorbent. Next PAHs were
determined with a set of filters (QF + PUF). If the sampling is carried out using the QF only,
nine PM-bound PAHs will be determined.
Tab. 1 – Charakteristiky lokalit
Tab. 1 – Basic features of sampling locations
Location

LN

MS

background

background

urban

urban

residential

residential, trade

Latitude

49° 12´ 47.574" (N)

49° 11´ 19.999" (N)

Longitude

16° 40´ 40.647" (E)

16° 37´ 36.997" (E)

340 m

214 m

PAHs (1d/3d)

PAHs (1d/6d)

Station type
Zone type
Zone feature

Altitude
Measuring programs

2.2

Determination of PAHs

The laboratory processing of the sample and the determination itself was carried out in
accordance with CSN EN 15549 [6] – Air quality – Standard method for the measurement of
the concentration of benzo[a]pyrene in ambient air and CSN P CEN/TS 16645 [7] – Ambient
air – Method for the measurement of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene,
benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, dibenz[a,h]anthracene, indeno[1,2,3-cd]pyrene
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and benzo[ghi]perylene. The former describes determination of BaP carried by aerosol
particles. The standard can be used under the terms of Council directive 96/62/ES [8] and
especially directive 2004/107/EC [9]. The latter defines the way of determination of BaP, i.e.
using manual sampling equipment for collection of thoracic fraction (PM10) and subsequent
extraction and analysis. The sample is extracted using an automatic extractor then repurified
using a chromatographic column and concentrated using an automatic concentrator under
inert atmosphere. Concentration of BaP and the other PAHs is determined using gas
chromatography with a mass spectrometer as a detector. The amount of PAHs in the sample is
then related to the amount of filtered air.
Tab. 2 – PAHs měřené v jednotlivých lokalitách
Tab. 2 – PAHs determined in single regions
MS

LN

Indeno[1,2,3-cd]pyrene (INP)

Indeno[1,2,3-cd]pyrene

Benzo[b]fluoranthene (BbF)

Benzo[b]fluoranthene

Benzo[k]fluoranthene (BkF)

Benzo[k]fluoranthene

Benzo[a]pyrene (BaP)

Benzo[a]pyrene

Benzo[ghi]perylene (BghiP)

Benzo[ghi]perylene

Dibenzo[a,h]anthracene (DBahA)

Dibenzo[a,h]anthracene

Benzo[a]anthracene (BaA)
Anthracene (A)
Phenanthrene (Phe)
Fluoranthene (Flu)
Chrysene (Chry)

2.3

Carcinogenic health risk assessment

Risk assessment of carcinogenesis is difficult and complicated task of determining risks. In
case of carcinogenic substances we take into account situations that the harmful effects may
occur in any doses different from zero due to the fact that this process is very slow and time
of exposure is counted in decades. The existence of threshold concentrations is not assumed
and the risk assessment is based on linear relationship between dose and effect (the
probability of occurrence of an undesirable effect increases with increasing dose). Results
calculated in this way indicate the maximum risk i.e. the risk assuming lifetime exposure to
the substance [10].
The result of the procedure for determining exposure at risk assessment is estimation of the
absorbed dose. The procedure for calculating the daily intake of the substance is based on
relation (1). Using this relation the average daily dose of a pollutant that is the human body
able to take in one day, can be calculated [10, 11, 12]:

LADDi 

CA  IR  ET  EF  ED
BW  AT

(1)

where LADDi is lifetime average daily intake of the pollutant by inhalation (mg∙kg−1∙day−1),
CA is concentration of the pollutant in the air (mg∙m−3), IR is a volume of air inhaled per day
(m3∙h−1), ET exposure time (h∙day−1), EF exposure frequency (day∙year−1), ED duration of
exposure (year), BW body weight of the individual (kg), AT average exposure time (day).

417

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

For lifetime exposure, which is especially important for determination of exposure to
carcinogenic contaminants, it is necessary to calculate the lifetime exposure of the individual
(LADD). To take into account lifelong non-threshold carcinogenic effect of a pollutant, the
average exposure time is calculated as AT = 365∙ED which equals to 25550 days. Duration of
exposure in this relationship equals to 70 years. The calculated LADD value expresses the
level of average lifetime exposure which is further used to quantify risk – estimating the
probability of malignancy caused by the pollutant, i.e. ILCR (individual lifetime cancer risk,
see equation 2).
2.3.1 Exposure scenario for carcinogenic risk assessment
Lifetime exposure scenario to outdoor air in the place of living of the population is shown in
table 3. It should be taken into account that this scenario is based on statistical data of the
average American population whose habits may slightly vary from the Czech population.
Total inhalation rate is based on the assumption of distribution of inhalation rates depending
on outdoor activity. In the case of average population it is 15 % of rest, 65 % of light load and
20 % medium load. The overall inhalation rate of child population is attributed to 5 % of rest,
80 % light load and 15 % of medium load. It is calculated for 350 days of stay in the place of
exposure and a change of the environment is assumed for 15 days per year (holiday). It is
necessary to emphasize that LADD is calculated for outdoor activities only so the zero
exposition is assumed in the indoor environment. The health risk is, for simplicity, assessed
for ideal average population without distinguishing the exposure data for male and
female [10].
Tab. 3 – Expoziční scénář pro dospělou osobu a dítě pod 14 let
Tab. 3 – Basic exposure scenario of a standard person and a child under age of 14 years
standard person

child 0 – 14 years

Age (years)

70

14

Weight (kg)

70

32

Basic exposure data

Duration of exposure (years)

30

14

−1

350

350

−1

3

3

0.83

3.2

Frequency (days∙year )
Exposure time (h∙day )
−1

Inhalation rate (m ∙hod )
3

2.3.2 Quantification of carcinogenic risk
An estimation of lifelong effect of the pollutant is used for health risk assessment of exposure
to carcinogenic substances. In the case of short-term exposure, the recalculation on the total
estimated lifetime exposure of the individual must be done. This recalculation is made using
LADD. Lifetime exposure risk of the individual (ILCR – individual lifetime cancer risk) is
then calculated according to following relation:
ILCR  1  e (  ICPF LADD )

(2)

where ICPF is inhalation cancer potency factor (table 5.4). The risk calculated using this
relation is considered to be theoretical increase of probability of cancer occurrence above the
general population average.
In the risk estimate model (equation 4), an upper boundary limit of the risk cancer potency
(IPCF) is used so the calculated ILCR value is the upper limit of the estimate. The real risk is
likely lower. An ILCR value equaled to 1∙10−6 is considered to be acceptable level of
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carcinogenic risk. This value may be interpreted as the probability of malignancy due to
harmful effects of a substance, which is over normal occurrence in the case of one man in a
million, in an area with over than 100 exposed people.
2.3.3 Conception of the PAHs carcinogenic potential
For the evaluation of carcinogenic effect of PAHs, it is necessary to take into account various
carcinogenic potential of single polyaromatic compounds in the mixture. Therefore the total
concentration of PAHs is converted to concentration expressed as ∑TEQBaP where individual
polyaromatic compounds are transformed using toxic equivalency factors (TEF). The TEF
value is proportional to multiple of carcinogenic potential due to BaP and thus obtained
values are summed. Thus the mixture of PAHs is converted to hypothetical concentration of
BaP with its carcinogenic potential. For the values of toxic factors TEF, see table 4 [13].
Tab. 4 – TEF hodnoty pro jednotlivé PAHs
Tab. 4 – TEF values for individual PAHs
PAH

INP

A

BaA

BaP

BbF

BghiP

BkF

DBahA

Phen

Flu

Chry

TEF

0.1

0.01

0.1

1

0.1

0.01

0.1

1

0.001

0.001

0.01

2.4

Legislation limits

Upper bounds for concentrations of PAHs are defined by the Act No. 201/2012 Coll. [14], on
ambient air protection and the Decree No. 330/2012 Coll. [15], on the method of evaluation
and assessment of the level of pollution, scope of public information about the level of
pollution and during smog situations. These regulations are in accordance with Directive
2008/50/EC [16] of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient
air quality and cleaner air for Europe. The upper limit for concentration of PAHs as BaP
equals to 1 ng·m−3.
2.5

Source apportionment

Source identification was carried out using specific concentration ratios of some PAHs. These
were evaluated to characterize the possible origin of PAHs bounded to PM10 particles.
Basically, it is distinguished between pyrogenic and petrogenic sources. The former is mainly
derived from vehicle exhaust and combustion of fossil fuels. Petrogenic sources come mainly
from petroleum products and crude oil [1]. In recent studies on PAHs contaminated soil and
dust, ratios as BaA/(BaA+Chry), BaP/BghiP, INP/(INP+BghiP), A/(A+Phe), Phe/A and
BaP/(BaP+Chry) were used to determine different sources of PAHs [3,11,17].
Furthermore, correlation coefficients were calculated in order to determine dependence
between single PAHs, i.e. between 11 PAHs in MS and 6 PAHs in LN. Correlation analysis
was carried out using a univariate Pearson correlation coefficient for pairs of PAHs to
determine relationship between individual PAHs, total PAHs (T-PAHs) and low molecular
weight (LMW) and high molecular weight (HMW) PAHs. Using this method can be assessed
whether the individual PAHs may originate from the same sources [18,19].

3
3.1

RESULTS AND DISCUSSION
PAHs concentration

Seasonal concentrations of individual PAHs are shown in Fig. 2. Summer season is
considered to be from the start of April until the end of September whereas winter (heating)
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season from the start of October until the end of March. The mean concentrations of
individual PAHs in the MS and LN sites strongly varied between these two localities. The
most abundant PAH was Phe in winter 2009 with concentration of 26.89 ± 19.11 ng∙m−3. The
second largest concentration (24.04 ± 8.56 ng∙m−3) counts for the same PAH but in the winter
2013. Generally, the concentration of Phe is much higher than that of the other PAHs
excluding Flu and Chry with maximum concentration of 11.93 ± 9.11 ng∙m−3 in winter 2009
and 15.51 ± 3.71 ng∙m−3 in winter 2013, respectively. Concerning the summer concentrations,
these were much lower compared to winter, i.e. 1.1% up to 44.7% of winter value. The lowest
concentration was in the case of DBahA which was not even detected in summer 2012,
followed by A with concentration of 0.05 ± 0.03 ng∙m−3 in summer 2010. BaP seasonally
varied between 0.10 ± 0.05 ng∙m−3 (summer 2012) and 0.24 ± 0.18 ng∙m−3 (summer 2010)
and 1.35 ± 0.14 ng∙m−3 (winter 2013) and 2.37 ± 1.95 ng∙m−3 (winter 2012). Concerning the
annual variations of BaP which is a part of legislation (section 2.4), annual mean
concentration of BaP was 6.16 ± 8.40, 6.32 ± 7.02, 5.59 ± 5.61, 6.21 ± 8.83 and
2.62 ± 3.54 ng∙m−3 in 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013, respectively. So between 2009 and
2012 the BaP concentration exceeded the legislation limit six times. There is an obvious
decrease in 2013, however, the concentration is still over the target value more than two
times. The sum of all eleven PAHs concentrations yearly ranged from 19.28 ± 19.02 ng∙m −3
(2011) to 40.37 ± 21.35 ng∙m−3 (January 2009). If the sum of PAHs is converted to BaP
equivalent (section 2.3.4), concentration values in range of 8.20 ± 8.51 ng∙m−3 up to
27.09 ± 32.52 ng∙m−3 will be obtained.

A

B

Obr. 2 – Sezonní koncentrace (s – léto, w – zima) jednotlivých PAHs v obou lokalitách (A –
MS, B – LN)
Fig. 2 – Seasonal (s – summer, w – winter) average concentrations variations of individual
PAHs for both regions (A – MS, B – LN)
LN station is background site which is not influenced by heavy traffic in the manner as MS is,
as this is situated about 4 km away from the main road to the city center. This reflects in the
PAHs concentration. The highest winter concentration was measured in 2012 and it counts for
BbF with concentration of 3.41 ± 2.12 ng∙m−3 while in summer it was 0.29 ± 0.21 ng∙m−3
(2009) and 0.29 ± 0.23 ng∙m−3 (2013) counting both also for BbF. The lowest concentration in
winter was measured in 2009 which was case of DBahA with concentration of
0.23 ± 0.14 ng∙m−3. The lowest summer concentrations were observed in 2011 (BaP) and
2013 (DBahA) with concentrations of 0.06 ± 0.07 ng∙m−3 and 0.06 ± 0.05 ng∙m−3,
respectively.
Generally said, the individual and total PAHs concentrations were much higher in winter
periods especially during December and January (Fig. 3), whereas the lowest values were
observed between May and August. This is mainly a consequence of reduced thermooxidations, chemical oxidations and photochemical reactions of congeners compared to
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summer period. These processes are weaker in the winter season and there is a higher demand
for fossil fuel burning due to high level of domestic heating. Moreover, in winter seasons,
frequent thermal inversions may occur. This is an often phenomenon in the city center of
Brno mainly during winter season. Then, the thinner planetary boundary layer [20] and its
height [21] cause trapping of the pollutants in the lower troposphere and preclude their
dispersion [20].

Obr. 3 – Celková koncentrace PAHs v obou lokalitách během 2009 – 2013: Suma jedenácti
PAHs v MS a šesti v LN
Fig. 3 – Total concentrations PAHs in both regions during 2009 – 2013: Sum of eleven
PAHs in MS and sum of six PAHs in LN
3.2

Source apportionment

3.2.1 Correlation analysis
Table 3 shows correlation matrix for LN site and the same shows table 4 but for MS region.
From the values of single correlation coefficients can be seen that most of the PAHs
concentrations were in strong positive correlation as tested by Student’s t-test for significance
of correlation coefficients (most of the coefficients were significant at level of 0.01).
However, higher correlations, i.e. those represented by r-value higher than 0.7, were only
among high molecular weight PAHs (HMW – INP, BaA, BaP, BbF, BghiP, BkF, DBahA,
Chry) and simultaneously with T-PAHs. Low molecular weight PAHs (LMW – A, Phe, Flu)
did not correlate well with other PAHs and T-PAHs. This is an indicator of the different
origin of these two groups. It may also suggest long range atmospheric transportation due to
high mobility of LMW which may be transferred from remote locations [22]. Moreover,
LMW are more volatile so they are bounded to particulate phase in weaker manner especially
at higher temperatures (summer season).
Tab. 5 – Korelační matice jednotlivých PAHs v LN (hodnoty významné na hladině 0.01
vyznačeny tučně)
Tab. 5 – Correlation matrix of PAHs at LN site (values significant at level of 0.01 in bold)
BaP
BbF

BaP
1.000
0.982

BbF

BkF

BghiP

1.000
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BkF
BghiP
DBahA
INP
T-PAHs

0.967
0.982
0.937
0.986
0.995

0.956
0.981
0.945
0.969
0.994

1.000
0.961
0.888
0.947
0.970

1.000
0.955
0.977
0.992

1.000
0.924
0.948

1.000
0.987

1.000

For comparison, concentrations of A, Phe, and Flu were measured in Seoul [23] and the
concentrations in particulate phase were 0.18 ± 0.16, 1.46 ± 1.21 and 2.27 ± 2.53 ng∙m−3,
respectively whereas in vapor phase were 2.52 ± 2.96, 15.03 ± 10.69 and 5.83 ± 4.08 ng∙m−3,
respectively. Compared to HMW, some of them (B(b+k)F, BaP, INP, DBahA and BghiP)
were not even analyzed in vapor phase whereas LMW (two and three rings) were
predominating.
Tab. 6 – Korelační matice jednotlivých PAHs v MS (hodnoty významné na hladině 0.01
vyznačeny tučně, na hladině významnosti 0.05 tučně s podtržením)
Tab. 6 – Correlation matrix of PAHs at MS site (values significant at level of 0.01 in bold,
at level 0.05 in bold underlined)
INP
INP
A
BaA
BaP
BbF
BghiP
BkF
DBahA
Phe
Flu
Chry

A

BaA

BaP

BbF

BghiP

BkF

DBahA Phen

Flu

Chry ∑LMW ∑HMW

T-PAHs

1.000
0.008 1.000
0.458
0.705
0.870
0.850
0.738
0.671
0.110

0.519
0.311
0.266
0.138
0.359
0.052

1.000
0.747
0.712
0.657
0.772
0.407
0.598
0.759
0.655
0.660
0.751

1.000
0.929
0.915
0.944
0.577
0.504
0.850
0.506
0.621
0.896

1.000
0.967
0.958
0.676
0.447
0.817
0.580
0.570
0.967

1.000
0.942
0.694
0.359
0.781
0.413
0.490
0.899

1.000
0.633
0.570
0.896
0.562
0.683
0.934

1.000
0.193

1.000

0.541
0.324
0.297
0.656

0.821
0.572
0.987
0.510

0.552 1.000
0.899 0.600
0.813 0.752

1.000
0.620

1.000

T-PAHs 0.524 0.723 0.769 0.806 0.802 0.719 0.864

0.485

0.884 0.957 0.728

0.940

0.850

0.531
0.444
∑LMW 0.237
∑HMW 0.841

0.864
0.571
0.616
0.832
0.383

1.000

1.000

3.2.2 Diagnostic ratio analysis
For identification of probable sources, ratios such as BaA/(BaA+Chry), INP/(INP+BghiP),
BbF/BkF, BaP/BghiP etc. were used. The distinction between traffic and non-traffic emission
sources was carried out using BaP/BghiP ratio based on assumption that BghiP originates
mainly from traffc sources [24]. At MS and LN site in summer, the mean BaP/BghiP ratios
were 0.64 ± 0.38 and 0.85 ± 0.44, respectively; in winter 0.91 ± 0.38 and 1.13 ± 0.21,
respectively. This indicates a great contribution of non-traffic sources especially in the case of
LN (Fig. 5A). LN is a typical background locality far away from any traffic routes so the
main contribution comes from local heating. Similarly, MS site is also considered to be a
background locality as defined by Czech Hydrometeorological Institute. However, the station
is situated close (about 50 m) to main traffic road to the city center (see Fig. 1). That is why
the lower BaP/BghiP ratio which may reach value under 0.6 as determined by the standard
deviation (SD = 0.38 for both summer and winter season). So the MS station is influenced by
local heating and also the waste incinerator which is 3 km away similarly to LN. As it is also
very close to the main road, the contribution of this is recognizable in the ratio values. This is
also obvious from Fig. 5A, in which single points of the BaP/BghiP ratio are distributed
around the border line of traffic and non-traffic emissions. The ratio values confirm the theory
of BghiP origin from traffic sources [24] as MS is nearer to the main road. The contribution of
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industrial and local domestic emissions in LN affects the BaP/BghiP ratio in greater manner,
here as evidence by its high value, similarly to Teplice (Czech Republic) where the major
emission source is a huge consumption of brown coal for residential heating and industry as
corroborated by high value (>1.25) of BaP/BghiP ratio [25]. This is further confirmed by the
study of [21] where authors investigated sources of PAHs from PM2.5 at eight sites in Beijing.
They found out the BaP/BghiP ratio to have values below 0.6 in the case of five of these sites.
These are considered to be mainly associated with gasoline and diesel cars, i.e. mobile
sources. The ratio values of the other three sites were much higher (up to 3.37) associating it
with high level of coal combustion in the three mentioned sites. Considering the influence of
pyrogenic sources in MS, this is obvious also from Fig. 5B where vehicular and coal
combustion emissions are the main contributors.
The very next contributor to PAHs emissions may be a local aluminum and cast iron
foundry as confirmed by high BbF/BkF ratio which was near to range between 2.5 and 2.9
[26] in the cases of both regions. The BbF/BkF ratio was 2.97 ± 1.17 and 2.17 ± 1.30 in
summer at MS and LN sites, respectively, in winter it was 2.30 ± 0.34 and 3.43 ± 0.76,
respectively. The foundry is similarly to waste incinerator located between the regions in very
similar distance, i.e. about 3 to 4 km, so both of the regions are probably significantly
influenced by this manufacture.

A

B

Obr. 4 – Rozptylové grafy diagnostických poměrů: A – poměr INP/(INP+BghiP) vs.
BaP/BghiP in MS and LN a B – BaA/(BaA+Chry) vs. INP/(INP+BghiP) v MS
Fig. 4 – Scatter plots of selected PAHs ratios: A – ratio INP/(INP+BghiP) vs. BaP/BghiP
for MS and LN site and B – BaA/(BaA+Chry) vs. INP/(INP+BghiP) for MS site
3.3

Health risk assessment

Health risk analysis was carried according to the model introduced in section 2.3. This model
assesses carcinogenic risk associated with exposure to PAHs by inhalation pathways. The
results of the analysis are shown in Fig. 5 which presented the level of carcinogenic risk to
children and adults in both localities during winter and summer season of years 2009 – 2013.
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Obr. 5 – Odhad individuálního rizika vzniku rakoviny při expozici PAHs pro dospělé osoby
a děti během let 2009 – 2013 v obou lokalitách
Fig. 5 – Individual lifetime cancer risk for adults and children during 2009 – 2013 in both
localities
Generally, several trends may be observed. Firstly, the carcinogenic risk is several times
higher in the case of winter seasons. As mentioned above many times, this is mainly caused
by higher local heating and vehicular traffic and worsened dispersion conditions causing
smog situations. Therefore, in winter season, a man is highly exposed to PAHs carried by
particular matter as well as to those which occur in vapor phase. Secondly, higher risk is
observable in the case of children. This is obvious as children are more susceptible to any
kind of damaging environments. The worst situation was in MS in winter 2010 where a value
more than five times higher than the limit is observable. The winter of 2012 was most critical
in LN. Generally, carcinogenic risk in the case of children is ten times higher compared to
adults. In the case of adults, the value of carcinogenic risk did not exceed the limit value of
1∙10−6. Thirdly, MS region is more harmful to health. This is caused mainly by different
number of measured PAH compounds (eleven in MS, six in LN). However, there is an
exception, i.e. summer 2012 for children, in which the risk was slightly higher in LN.

4

CONCLUSION

The main aims of this work were to investigate seasonal variations of PAH concentration
during 2009 – 2013, to identify probable sources of the same and to estimate the carcinogenic
risk associated with the same in the urban areas of Brno city. It was found that PAHs
concentrations in winter seasons are enough to pose a significant threat to human health
especially for children. The level of PAHs may mainly be caused by atmospheric conditions
but may also be further influenced by various processes taking place there such as photo
degradation, chemical oxidation etc. The correlation analysis showed that PAHs levels are
caused by common sources. Diagnostic ratios further confirms the sources such as gasoline
engines, coal combustion (generally, pyrogenic prevailing over petrogenic). Concerning the
health risk analysis, the results revealed higher danger mainly for children in whom case the
limit value of carcinogenic risk is exceeded more than five times. Moreover, health risk may
have been underestimated as exposure by inhalation was the only kind of exposure pathway
considered in this work. Exposure by dermal contact and by ingestion was not taken into
account.
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Generally, assessing the health risk is a complex process which is a large source of errors and
in which many omissions are permitted. This relates to the effects and pathways which PAHs
are associated with and which have not been fully understood, so far. Therefore a lot of work
is still to be done concerning the health risk analysis because the mathematical models for
health risk estimation used currently do not take into account chemical interactions,
synergistic effects and many other parameters which may influence the results. Nonetheless,
in spite of these weaknesses, results presented above provide strong evidence that PAHs
levels are a great threat for children and may be dangerous also to adult in near future.
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STŘELY FRANGIBLE: RANIVÝ POTENCIÁL A ANALÝZA RIZIK
THE FRANGIBLE BULLETS: WOUNDING POTENTIAL AND RISKS ANALYZE
Ludvík Juříček1, Václav Svachouček2, Jan Kusák3, Norbert Moravanský4,5,
Zdeněk Maláník6
ABSTRAKT:
Příspěvek představuje střely typu frangible s jejich specifickým chováním v živých tkáních
a jejich substitucích při terminálně balistickém testování. Náboje se střelami frangible,
používané v ozbrojených bezpečnostních sborech především ke střeleckému výcviku, se mohou
také uplatnit v rámci služebního zákroku. Střely frangible svou konstrukcí a použitými
materiály vykazují omezenou průbojnost, odrazivost od pevných překážek a splňují také
náročné ekologické požadavky. Výsledky střeleckých experimentů prokázaly, že změnou
technologie výroby a uspořádání střel, lze velmi výrazně měnit jejich ranivý potenciál.
Některé typy střel frangible se v reálných tkáních i jejich substitucích chovají jako
celoplášťové střely, kdy pronikají hustým prostředím kompaktně, jiné se v měkkých tkáních
spolehlivě rozkládají na velmi malé části. To výrazně zvyšuje ranivé působení střely
s rozsáhlou devastaci zasažených tkání. Autoři se rovněž pokusili o analýzu základních rizik
použití střel frangible proti člověku a návrh kritéria kvantifikovaného hodnocení jejich
ranivého potenciálu.
ABSTRACT:
The paper presents frangible bullets and specific bullet behavior in human tissue and in
substitutional materials using in terminal ballistic experiments. The frangible bullets used in
official armed forces in shooting practice could be use in official actions. The frangible
bullets have limited penetrative and ricochet potential thanks to construction and material
meeting important ecological requirements. The ballistic experiments proved that specific
technological procedures and bullet construction could be modified the bullet´s wounding
potential. Some of the frangible projectiles in human tissue and in substitutional materials
behaves as full metal jacket bullets and penetrate the dense tissue in solid shape, other bullets
which are penetrated the soft tissue are destroyed in fragmentation into the particles. This
phenomenon is responsible for increasing the wounding potential and spreading the
controlled tissue devastation. The authors tried to analyze the risks of frangible bullets use
against the human being and giving advice in the evaluation of wound potential criteria.
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1

ÚVOD

Střelná poranění patří obecně do skupiny poranění, jejichž závažnost lze u konkrétního
jedince jen obtížně predikovat. Účinek střely na člověka je výsledkem působení řady faktorů,
které mají nejen deterministický, ale i stochastický charakter, kdy řada faktorů ranivosti
střely je poměrně přesně definována (konstrukčně balistické charakteristiky střely
a terminálně balistické chování střely v tkáních v průběhu jejich proniku), jiné jsou
výsledkem působení mnoha náhodných vlivů (místo zásahu na těle, směr pohybu střely,
zasažení vitálních orgánů, aktuální zdravotní stav zasaženého, dostupnost a kvalita lékařské
péče, atd.).
V posledních letech se výrazně rozšířil sortiment malorážového střeliva určeného pro ruční
palné zbraně s bezolovnatými střelami typu frangible vyrobenými zásadně odlišnými
technologiemi v porovnání s většinou dosud používaných střel. S rozšířením použití střeliva
tohoto typu se výrazně zvýšila míra nahodilosti v úrovni ranivého potenciálu střel a míře jeho
využití k ranivému působení na živé tkáně, v charakteru střelných poranění s různou klinickou
závažností. Tato skutečnost komplikuje nejen vlastní diagnostiku střelného poranění, ale
i jeho úspěšnou léčbu a výrazně ovlivňuje rozptyl parametrů mortality [8].
Kliničtí, ale i soudní lékaři musí být připraveni na skutečnost, že v zasažených tkáních nemusí
být nalezena žádná větší část střely, ale pouze rozptýlené drobné úlomky fragmentovaného
těla střely. Přítomnost těchto úlomků je možné prokázat běžnými v lékařské praxi
používanými zobrazovacími metodami (RTG, ultrazvuk, CT, atd.).
Střely Frangible otevírají celou škálu otázek spojených s technickou praxí a také obecnou
balistikou a se všemi jejími oddíly (nejen ranivou balistikou). Z pohledu kriminalistické
balistiky je určitým nedostatkem těchto střel výrazně omezená možnost zajištění balistických
stop na povrchu fragmentů rozpadlých střel [9].

2

CHARAKTERISTIKA, KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE
VÝROBY STŘELIVA FRANGIBLE

Frangible (FRG) střely jsou relativně novým fenoménem v oblasti sportovního, loveckého
střeliva a nábojů pro speciální určení. Jsou známy téměř 80 let. Historie těchto střel, jejichž
základní podstatou je, že po nárazu na tuhou překážku se jejich tělo rozpadne na menší
fragmenty nebo prášek, se začíná psát na počátku 50. let minulého století. Zavedením střeliva
typu FRG bylo sledováno určité rozšíření sortimentu malorážového střeliva pro speciální
složky ozbrojených bezpečnostních sborů (OBS) s možností jejich využití pro vojenské účely.
V 80. letech se FRG střely začínají prosazovat při výcviku střelbou
u policejních jednotek s následným rozšířením FRG střel do civilní sféry. To je také období,
kdy byly tyto střely velmi intenzivně zkoumány i v bývalém Československu a to jak
z pohledu volby výchozích materiálů k jejich výrobě, technologie výroby, fragmentace střely,
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požadavků uživatele, toxicity, ale i ve vztahu k hodnocení jejich ranivých účinků
prováděného v rámci funkčních zkoušek získaných FRG střel a nábojů.
Střelivo frangible je charakteristické použitím křehké střely specifické konstrukce
a technologie výroby. Střela je materiálově navržena tak, aby po nárazu na tuhou překážku
fragmentovala na velmi drobné úlomky. Střelivo tohoto typu se střelami frangible je určeno
do služebních zbraní příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů (dále jen OBS), pro účely
jejich výcviku ve střelbě, kde vyniká svojí bezpečností a sníženou toxicitou. Dnes se do
výzbroje dostávají první typy vhodné k ostré střelbě prováděné v rámci služebního zákroku,
profesní obrany a sebeobrany. Vedle nejvíce rozšířeného střeliva frangible určeného pro
pistole a revolvery se objevují i varianty tohoto střeliva určené pro dlouhé palné zbraně
s jednotnými i hromadnými střelami. V souvislosti s fragmentací těla střely na tuhé překážce
vykazuje střela frangible omezenou průbojnou schopnost a malou odrazivost. Značnou
variabilitu funkčních vlastností těchto střel je pak možné změnou technologie výroby měnit
v širokém rozsahu.
Střely frangible (obr. 1) se vyrábí technologií práškové metalurgie lisováním za studena z
kompozitních materiálů na bázi jemných kovových prášků (měď, železo, zinek, wolfram, cín,
vizmut atd.), solí (BaSO4 a CaCO3) a organická pojiva o různé zrnitosti (PE, PP, PTFE nebo
PVC). V praxi byla rovněž ověřena následná tepelná úprava vylisované střely v peci při
teplotě závislé na typu plastového pojiva. Je také známá plastikářská technologie
s využitím stříkolisu. Výroba střel FRG je technologicky schůdnější a principiálně jednodušší
než výroba střel klasické konstrukce [1]. S ohledem na použité výchozí materiály k jejich
výrobě jsou střely frangible ekologické nebo pseudoekologické1, protože neobsahují ve své
sestavě olovo.

Obr. 1 – Tvarově i koncepčně stejné druhy střel frangible pistolových nábojů v ráži
9 mm Luger vyrobené z materiálu PE/Cu (hnědé) a PE/BaSO4 (zelené).
K terminologické specifikaci střel typu frangible zatím není v rámci České republiky
v užívání výstižnější slovní ekvivalent jako střela „křehká“ (méně střela tříštivá, rozpadající,
nebo bortící). Svým vzhledem a vnějším uspořádáním se střely frangible jen těžko odlišují od
střel s celoplášťovou (FMJ) konstrukcí s olověným jádrem. Vodítkem může být kromě barvy
také charakteristický tvar frangible střely s relativně velkou čelní rovinnou plochou se
zaoblenou, sraženou nebo ostrou obvodovou hranou v závislosti na použité lisovací
technologii [8]. Technické a technologické řešení a použité materiály k výrobě FRG střel
umožňují také netradiční řešení střel (např. střely FMJ s FRG jádrem, střely FRG galvanicky

Některé z kovů použitých k výrobě mají ve vyšších koncentracích v těle člověka toxické účinky. Při výrobě
frangible střel značně rozšířená měď (Cu) se svou nebezpečností pro zdraví člověka řadí mezi těžkými kovy na
třetí místo hned za rtuť a olovo.
1
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pokovené, střely SP, semi-průbojné střely, střely FRG s kovovým nebo keramickým jádrem
apod.). S nedostatečnou terminologickou (definiční) specifikací střel FRG do značné míry
souvisí problémy spojené s jejich zaváděním do civilního, ale i profesního používání, které
plyne z nedostatečné přípravy zákonných parametrů v legislativních podmínkách ČR. Snad
také proto se u nás střely FRG sériově nevyrábí a značně obtížný je i jejich dovoz od
zahraničních dodavatelů.
Spolehlivý rozpad kompaktních střel frangible standardní konstrukce nastává obvykle pouze
po nárazu na pevnou překážku (obr. 2). Při proniku měkkými biologickými tkáněmi se těla
střel většinou netříští, nedeformují a chovají se jako tvarově stabilní FMJ střely.

Obr. 2 – Charakteristický rozpad 9 mm pistolové frangible střely na bázi Cu po nárazu
na tuhou překážku. Vlevo – náboj před výstřelem.
V současné době jsme svědky vývoje a zavádění do poněkud omezeného používání velmi
křehké frangible střely s vysokým stupněm frangibility (ultrafrangible střely), které se
spolehlivě rozpadají i při proniku měkkými tkáněmi. Střely frangible této konstrukce (obr. 4)
[8] disponují vysokým ranivým potenciálem, který byl experimentálně prokázán
v substitučních zkušebních blocích vyrobených z balistické želatiny nebo gelu. Je tedy vysoce
pravděpodobné, že jsou schopny se rozkládat i v měkkých tkáních biologického cíle. Do této
skupiny se řadí americké náboje Extreme Shock se střelami na bázi wolframového prášku.
Jsou určeny nejen ke služebním zákrokům, ale i k civilní sebeobraně nebo loveckým účelům.
Výkonné pistolové a revolverové náboje AFR a FF vytváří při průchodu zkušebním blokem
dočasné dutiny extrémních objemů, které jsou srovnatelné snad jen s výbušnými střelami1.
Pevnost, resp. soudržnost materiálu střely frangible při pronikání měkkými tkáněmi, popř. i
po nárazu na kost, má mimořádný význam. Při nežádoucím rozkladu střely v tkáních jsou
ranivé účinky střel frangible extrémní s ohledem na velikost objemu tkání zničených
pohybem jednotlivých částic v různých směrech. Přesto existují frangible střely, které se
záměrně rozpadají i v měkkých tkáních a dosahují tak vysokých úrovní ranivých účinků.
Ke střelivu této kategorie se řadí mj. i střelivo ES – FF a ES - AFR (obr. 3). Pro srovnání jsou
zde uvedeny pistolové náboje ráže 9 mm Luger se střelami FRG klasické konstrukce
a standardního terminálně balistického chování (obr. 3 – vlevo). Tyto náboje byly podrobeny
experimentálně balistickému zkoumání ve spolupráci s firmou Prototypa-ZM, s.r.o. Brno2.

Příklady videozáznamů postřelování zkušebních bloků pořízených vysokorychlostní kamerou (i-SPEED) jsou
dostupné na: www.extremeshockusa.com.
1

Vlastní střelecké experimenty zaměřené na postřelování tuhých materiálů různých fyzikálních a mechanických
vlastností proběhly v rámci projektu ev. č. TI 4-015 řešeného v rámci programu TIP vypsaného MPO ČR.
2
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Obr. 3 – Vlevo - české pistolové náboje ráže 9 mm Luger se střelami FRG experimentální
konstrukce (Ing. Václav Svachouček, CSc.) na bázi Fe prášku a cínu 1, uprostřed - náboje
ráže 9 mm Luger s FRG střelami Extreme Shock Fang Face (ES-FF) s vysokou
frangibilitou a vpravo – pistolový náboj Extreme Shock se střelou ultrafrangible ES-AFR
v ráži 45 GAP rozpadající se v měkkých tkáních.
Pro zvýšení kompaktnosti jsou některé střely frangible naopak opatřeny tenkostěnným
tombakovým pláštěm nebo pseudopláštěm, vytvořeným pokovením výlisku s využitím
elektrochemických technologií. U jiných druhů střel se po slisování využívá prudké zahřátí
povrchu k natavení materiálu těla střely, při němž se vytvoří ekvivalent pláště omezené
tloušťky. Určité možnosti dávají v tomto směru i plastové, zejména teflonové pláště, které
omezují i zanášení vývrtu hlavně otěrem kovy s nízkou otěruvzdorností (např. mědi).

3
3.1

RANIVÝ POTENCIÁL STŘEL FRANGIBLE
Analýza ranivého potenciálu střel frangible

Mechanická pevnost střely frangible a její schopnost rozkládat se na malé části při dopadu na
definovanou překážku musí vyhovovat jednak požadavku odolnosti střely při výstřelu
(pohybu v hlavni), ale také při jejím proniku měkkými tkáněmi za současného požadavku na
spolehlivý rozklad těla střely po dopadu na tvrdý cíl, jakým může být např. ocelový plech
předem definované mechanické pevnosti a tloušťky (viz obr. 4).

Pistolový náboj v ráži 9 mm Luger se střelou FRG byl vyvinut v rámci řešení projektu MPO ČR číslo FRR14/015. Projekt byl financován ze státních prostředků prostřednictvím MPO a je kryt PV 866, UV 25709
a UV 24656 (PV – přihláška vynálezu, UV – užitný vzor).
1
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Obr. 4 – Fáze postupného rozkladu FRG střely (Fe + PTFE) pistolového náboje ráže 9 mm
Luger po dopadu na ocelový plech tloušťky 3 mm. (Záznam pořízený rychloběžnou
kamerou i-SPEED firmy Olympus. Frekvence snímání 20 000 sn.s-1).
Tyto požadavky a nároky na výchozí materiály na výrobu střel jsou však značně protichůdné.
Proto je nutné v rámci této analýzy podrobit střely FRG také experimentálnímu postřelování
zkušebních terčů vyrobených z porézních materiálů (viz obr. 5).

Obr. 5 – Vlevo – český pistolový náboj ráže 9 mm Luger se střelou FRG na bázi Fe prášku
a cínu se vstřelem do plynosilikátové tvárnice, vpravo – vzorky střel FRG po zkoušce
střelbou do plynosilikátu. (Zleva: Sinterfire, Remington-Desintegrator, MEN-QD-1,
FRG-Fe, FRG-Bi, FRG-Fe).
Mechanická pevnost (soudržnost) křehkého materiálu střely frangible při pronikání měkkými
tkáněmi a jejich substitucemi spolu s jejich schopností se rozkládat při zásahu kostní tkáně má
z hlediska ranivosti střely zásadní význam. Na rozdíl od kompaktní střely standardní
konstrukce (např. FMJ) nebo klasické FRG střely, nevzniká působením střel ultrafrangible
(UFRG) na měkké tkáně nebo jejich substituce klasický (jednotný) střelný kanál, ale množství
menších kanálků tvořených pohybem drobných částic rozpadlého těla střely. Tyto částice
nepravidelného tvaru a hmotnosti nevytváří klasickou dočasnou dutinu, ale pronikají ve
formaci rotační kuželové obalové plochy (obr. 6) a poškozují tkáně v celém jejím objemu.
Hloubka vniku je přímo úměrná hmotnosti jednotlivých částic a většinou nepřesahuje hodnotu
cca 15 cm. Střela typu ultrafrangible (UFG) při zásahu člověka většinou neopouští tělo a
nemůže tak způsobit zranění nezúčastněných osob. Tím její účinky nespadají do zájmové
oblasti oboru postterminální balistiky.
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Obr. 6 – Vlevo - rozpad (fragmentace) střely ultrafrangible ve zkušebním bloku 15 %
balistického gelu (délka bloku 40 cm, pohyb střely a jejich fragmentů zprava doleva).
Vpravo – účinek pistolové střely frangible Extreme Shock AFR v bloku želatiny.
Rozpadem těla střely s dutinou ve zkušebním bloku 15 % gelu na obr. 6 vznikl jeden větší
fragment a větší množství (několik desítek) menších částic [8], které působením odstředivých
sil v důsledku rotace střely vytváří kuželový sektor s maximální hloubkou vniku 10 cm.
Těžiště TFR tohoto sektoru je geometrickým středem rotační kuželové plochy, které leží v její
ose symetrie ve vzdálenosti 5 cm od čela bloku. Fragment tvořený nerozloženou dnovou částí
střely pronikl celým blokem v přímém směru s přebytkem kinetické energie
a zaznamenal tak průstřel.
3.2

Kritéria hodnocení ranivého potenciálu střel frangible

Jako míra pro ranivý potenciál střely standardní konstrukce byla v minulosti některými autory
zvolena kinetická energie dopadající střely Ed [J] nebo měrná energie (kinetická energie střely
Ed vztažená na plochu jejího příčného průřezu S – hustota energie) ed [J.m-2].

Ed 

mq  v d2
2

[J], resp. ed 

Ed
.
S

[J.m-2]

(1), (2)

Někteří autoři, jako kritérium ranivosti MRS, zavedli její hybnost p [kg.ms-1], kterou střela
disponuje v okamžiku dopadu na cíl (rychlost střely zde vystupuje v první mocnině). Je
zřejmé, že tento přístup je značným zjednodušením, protože ranivý účinek střely v cíli závisí,
vedle její dopadové kinetické energie nebo její měrné energie, na celé řadě dalších faktorů [7],
proto se takto navržená kritéria používala především za účelem hodnocení zastavujícího
účinku střel [2].
p  mq  v .

[kg.ms-1]

(3)

Kromě analyticky odvozených kritérií ranivosti, se základním hodnotícím přístupem stal
střelecký (balistický) experiment, založený na balistické simulaci skutečného střelného
poranění na substitučním fyzikálním modelu zastupujícího reálný biologický cíl a realizovaný
metodou nepřímé identifikace. Pro svou jednoduchost a v mnoha případech dostatečnou
přesnost se v minulosti dobře osvědčily metody měření hloubek vniku střely nebo objemu
dočasné dutiny vytvořené střelou v substitučním zkušebním bloku.
Tato kritéria a na nich založené metodiky hodnocení jsou v praxi velmi dobře využitelné také
pro potřeby kvantifikovaného hodnocení ranivého potenciálu střel frangible. Hloubka vniku
střely frangible s představuje skutečnou dosaženou hloubku vniku střely ve zkušebním bloku
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v okamžiku zastavení střely1. Je to vzdálenost mezi čelní plochou
a geometrickým středem (těžištěm) TFR dočasné dutiny (roje fragmentů těla střely).

bloku

V případě experimentálního hodnocení ranivého potenciálu UFG střel (rozpadají se
i v měkkých tkáních) je vhodné použití kritéria založeném na měření (výpočtu) celkového
objemu střelného kanálu VSK, který je představován objemem dočasné dutiny (oblasti
zasažených tkání v podobě radiálních trhlin), Tuto dutinu je možné rozdělit vertikálními řezy
na válcové plochy (disky) o definované tloušťce t a průměru D řazenými za sebou. Průměry
jednotlivých disků kopírují hlavní meridiány dočasné dutiny. Objem střelného kanálu je dán
součtem dílčích objemů jednotlivých disků (VSK = V1+V2+V3+…+Vi) a lze jej vypočítat po
provedeném měření na podélném řezu zkušebního bloku podle následujícího vztahu

VSK 


8

i n

  Di2

[m3]

(4)

i 1

kde: Di – průměr i – tého disku [m]. Uvedený vztah platí pro tloušťku disku t = 0,5 cm.2

4

BALISTICKÁ SIMULACE RANIVÝCH ÚČINKŮ STŘEL
FRANGIBLE NA BIOLOGICKÉM FYZIKÁLNÍM MODELU

Balistickou simulaci ranivých účinků pistolových nábojů se střelami FRG autoři provedli
metodou nepřímé identifikace postřelováním heterogenních fyzikálních modelů dvou typů
majících biologickou povahu (vepřová hlava a kýta od zvířecích dárců). Všechny střelecké
experimenty byly provedeny náboji ráže 9 mm Luger se střelou FRG klasického uspořádání
(materiál: Fe prášek, teflon, barvivo) konstruktéra Ing. Václava Svachoučka, CSc. Náboje se
střelou o hmotnosti mq = 5,5 g byly na zkušební modely vystřelovány ze vzdálenosti X = 5 m
s
rychlostí
měřenou
2,5
m
před
ústím
balistického
měřidla
(LHL = 150 mm) v-2,5 = 345 m.s-1. Tuto rychlost s ohledem na polohu cíle lze považovat za
rychlost dopadovou. Měřící řetězec byl doplněn měřící a záznamovou rychloběžnou kamerou
i-SPEED firmy Olympus. Frekvence snímání byla nastavena na hodnotu 20 000 sn.s-1.
Balistické experimenty byly realizovány dne 5. 5. 2014 v rámci řešení výše zmíněného
projektu MPO ČR [1] ve spolupráci s firmou Prototypa-ZM, s.r.o. Brno, a to z pohledu
uživatelů zbraní a platného zákona, rozlišující střelivo na povolené a zakázané, byly
sledovány dva základní cíle:


zda chování FRG střely hodnoceného náboje měkkou biologickou tkání je standardní
a předvídatelné tzn., že se průchodem tímto prostředím se tělo střely nerozkládá na
fragmenty a proniká bez tvarových a hmotnostních změn (viz obr. 7),



ověření skutečnosti, že i po zásahu kostní tkáně (holenní a lebeční kost) střelou této
konstrukce nedojde k jejímu rozkladu při proniku kostní tkání a vzniku střelné
zlomeniny (viz obr. 8).

Optimální hodnota hloubky vniku sopt střely frangible leží mezi hodnotami hloubek smin a smax. Minimální
hloubka vniku smin je hloubka vniku nutná k zasažení vitálních orgánů člověka uložených v hloubce (byla
stanovena na 13 cm, což odpovídá asi 5“). Maximální hloubka vniku střely smax odpovídá celkové hloubce
zkušebního bloku.
1

Volba tloušťky disků t pro rozdělení objemu střelného kanálu reprezentovaného dočasnou dutinou ve
zkušebním bloku je ve vztahu k přesnosti výpočtu zásadní (snahou je, aby tato tloušťka byla co nejmenší).
2
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Všechny zásahy střel FRG byly voleny s kolmým dopadem na cíl tedy s nulovým úhlem
náběhu δ. Fotografie (obr. 7 a obr. 8) byly pořízeny na střeleckém stanovišti okamžitě po
provedené střelbě. Střelné kanály v jednotlivých fyzikálních modelech nebyly podrobeny
pitevnímu zkoumání ve smyslu otevření střelných kanálů. Pouze zadní noha prasete, byla
bezprostředně po provedené střelbě zbavena kožního krytu, za účelem hodnocení zevního
stavu končetiny soudním lékařem.

Obrázek 7
Ranivě balistické postřelování fyzikálních modelů biologické povahy.
Nahoře: vlevo – prasečí hlava s vyznačením vstřelů 1 a 2, vpravo – zadní noha prasete po
zásazích 8, 10 a 11. Dole: vlevo – vstřel rány č. 8, vpravo – výstřel rány č. 8.


Hodnocení postřelování hlavy a stehna prasete (viz obr. 7):

Čelní plocha hlavy prasete byla zasažena celkem třemi ranami střely FRG (na obr. 7 – nahoře
jsou označeny pouze dvě rány). Ve všech případech došlo k proniku kožního krytu hlavy a
následnému probití čelní kosti s pronikem střely do hloubky tkáňových struktur hlavy. V obou
popisovaných případech došlo ke vzniku střelného poranění typu zástřel, kdy střela pronikla
do hloubky a kinetická energie, kterou disponovala v okamžiku dopadu na cíl
(Ed = 327 J), spotřebovala na devastaci zasažených tkání. Ani v jednom případě nedošlo po
proniku čelní kosti k rozpadu střely FRG na fragmenty. Střela pronikala do hloubky
zasažených tkání v kompaktním stavu bez tvarových nebo hmotnostních změn.
Po zásahu anatomické části stehna prasete tvořených měkkými tkáněmi (stehna) došlo ke
vzniku jednoduchého (nekomplikovaného) střelného poranění zadní končetiny typu průstřel
bez účasti stehenní kosti nebo velké cévy. Střela FRG pronikla zasaženou oblastí
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s přebytkem kinetické energie bez tvarových, příp. hmotnostních změn a způsobila přímý
střelný kanál, jak tomu bývá u pistolových střel standardní konstrukce typu FMJ.

Obrázek 8
Ranivě balistická simulace komplikovaného střelného poranění typu
„průstřel“ zadní nohy prasete střelou FRG pistolového náboje ráže 9 mm Luger.
Vlevo – vstřel, vpravo – výstřel s rozsáhlou devastací tkání.


Hodnocení postřelování holenní kosti prasete (viz obr. 8):

K simulaci vzniku komplikovaného střelného poranění zadní končetiny prasete
(s účastí kosti) byla tato postřelována v místě holenní kosti. Střela FRG pronikla ve stabilní
poloze kožním krytem, měkkými podkožními vrstvami a zaznamenala plný průstřel holenní
kosti s rozsáhlým tkáňovým poškozením na straně výstřelu. Na obr. 8 – vpravo je vidět
značná ztráta tkáně kožního krytu spolu s vytlačením úlomků (drti) kosti na povrch zasažené
končetiny (charakter střelného poranění: průstřel končetiny se vznikem tříštivé zlomeniny –
F2). Střela FRG pronikla končetinou s přebytkem kinetické energie a ani po zásahu diafýzy
holenní kosti se její tělo nerozložilo na fragmenty.

5

ZVLÁŠTNOSTI STŘELNÝCH PORANĚNÍ STŘELAMI
FRANGIBLE

Mechanismus zásahu a pronikání střely do biologického cíle je možné studovat ze dvou
kvalitativně odlišných hledisek:



lékařského (soudně lékařského) a
technického (ranivě balistického).

Při objasňování fyzikální podstaty účinku střel na živé tkáně v rámci hodnocení ranivého
potenciálu má prioritní postavení hledisko technické, bez něhož kvantitativní popis odolnosti
živé síly není možný. Při stanovení klinické závažnosti a rozsahu tkáňového poškození
organismu člověka střelami v závislosti na jejich konstrukčním uspořádání
a balistických parametrech se však nelze obejít ani bez hledisek lékařských, která umožňují
postihnout i specifika chování živého organismu, stupeň poškození biologické tkáně a jemu
odpovídající zranění v souvislosti s fyzickým i psychickým stavem zasaženého člověka [11].
Střely frangible v klasickém provedení se chovají do jisté míry předvídatelně. Naopak třely
frangible s vysokým stupněm fragmentace (ultrafrangible střely) vykazují z pohledu ranivé
balistiky, traumatologie a soudního lékařství následující zvláštnosti [1], [2]:


rozpad těla střely nastává téměř okamžitě po vniknutí střely do měkkých tkání
v důsledku značného odporu pronikaného prostředí. Pokud se střela při svém proniku
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setká s pevnými tkáněmi (šlachy, klouby, kosti nebo zuby), je fragmentace střely ještě
výraznější. V souvislosti s tímto chováním střely vznikají desítky drobných střelných
kanálků s přítomností dočasné dutiny, které se v zasaženém objemu měkkých tkání
nebo její substituce navzájem propojí a vytvoří tak dočasnou dutinu větších rozměrů
(efekt prostorové sumace). Objem takové dutiny představuje množství zničených
tkání, a tedy i odhad rozsahu (klinické závažnosti) ranivých účinků střely,
při nárazu střely frangible na pevnou překážku (odolná součást oblečení, balistická
ochrana nebo jiná překážka) může dojít k její předčasné fragmentaci a to ještě před
vniknutím do těla1 (účinek frangible střely je tak srovnatelný s účinkem roje drobných
broků hromadné střely nebo výbušné střely),
pokud nedojde k rozpadu střely při jejím proniku, vzniká v měkkých tkáních
(substituci) dočasná dutina obdobných parametrů jako v případě FMJ střely klasické
konstrukce,
rozpínáním tkání v okolí dočasné dutiny roste tlak na nezasažené okolní tkáně včetně
cévního systému. Tím roste rozsah a klinická závažnost postižení tkání nacházejících
se v zóně molekulárního otřesu. Trvalá (permanentní) dutina může mít v případě
ztrátových výtrží zasažených tkání značné rozměry,
drobné fragmenty střely o hmotnosti několika desetin gramů vytvářejí kuželovitou
formaci zasaženého sektoru do hloubky 10 až 15 cm a poškozují zde cévy, nervy,
vlákna svalové tkáně, která pak podléhají nekróze. Úlomky o větší hmotnosti pronikají
do výrazně větší hloubky proniku nebo tělo zasaženého opouštějí,
drobné úlomky střely jsou z tkání chirurgicky velmi těžko odstranitelné a v některých
případech jsou materiály používané k jejich výrobě hůře RTG identifikovatelné.
V tkáních rozptýlené drobné částice z kovových prášků značně zvyšují riziko vzniku
akutních i chronických zánětů v okolí cizích těles s celkovým prodloužením doby
hojení rány,
větší rozsah destrukce tkání způsobených fragmenty střely může mít za následek
výrazně větší krevní ztráty,
klinicky velmi závažné a život ohrožující může být zásah vitálních (životně
důležitých) orgánů (mozku, srdce, plic, magistrálních cév, jater nebo střev) fragmenty
střely frangible,
u shodného střeliva mohou vznikat střelná poranění s výrazně odlišným klinickým
obrazem, a to v závislosti na dopadové rychlosti (energii) střely, místu zásahu,
charakteru vmezeřené překážky apod.,
vznik velmi závažných střelných poranění s klinicky komplikovaným vývojem jejich
diagnostiky a léčby svádí k zařazení střeliva typu frangible mezi střelivo se zvýšeným
ranivým účinkem, tedy střeliva zakázaného.

Předčasná fragmentace střely frangible pak může vykazovat znaky zásahu těla hromadnou brokovou střelou
nebo připomínat v místě zásahu tetováž způsobenou povýstřelovými zplodinami a neshořelými prachovými
zrny. Z kriminalistického hlediska může tato skutečnost do značné míry zkreslovat odhad vzdálenosti střelby
nebo vést soudního lékaře k mylným závěrům při diagnostice střelného poranění.
1
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6

ANALÝZA RIZIK POUŽITÍ STŘELIVA FRANGIBLE PROTI
ČLOVĚKU

Rizika spojená s použitím střeliva typu frangible v profesní obraně složkami OBS, ale i
osobní obraně a sebeobraně člověka jsou odvozena od konstrukčních, technologických
a balistických parametrů tohoto střeliva [2], [7]. Mechanická pevnost (soudržnost) střel
frangible a ultrafrangible je závislá vedle vlastností výchozích kovových materiálů (železné
i neželezné povahy) použitých k jejich výrobě, vnějším tvaru a vnitřním uspořádání, také na
druhu technologie jejich zpracování (teploty lisování a lisovací tlaky, konstrukce lisovacích
matric atp.) [1].
Na základě širokého spektra mechanických a balistických parametrů střel frangible lze
očekávat určitou nepředvídatelnost v terminálně-balistickém a post-terminálně balistickém
chování střel a závažnosti jejich působení na člověka. V této souvislosti je možné hovořit
o následujících rizicích:









7

v případě zásahu člověka střelou frangible klasického uspořádání, která se v měkkých
tkáních nerozkládá a chová se jako střela FMJ, postupuje tkáněmi tvarově
a hmotnostně nezměněna až do okamžiku nárazu na kost, na které se spolehlivě
rozkládá na střepiny. Skokově se tak mění charakter a závažnost střelného poranění,
při zásahu anatomické oblasti tvořené měkkými biologickými tkáněmi se střely
ultrafrangible spolehlivě rozkládají na fragmenty, čímž se urychluje proces předávání
kinetické energie zasaženým tkáním. V takových případech lze očekávat vznik
klinicky velmi komplikovaných střelných poranění (tkáňová, cévní a nervová
poškození) se značným objemem tkáňových ztrát,
velmi nebezpečné jsou zásahy nechráněného obličeje a krku střelou frangible po
proniku méně odolné vmezeřené balistické překážky (např. plech karosérie
automobilu, čelní nebo boční okna automobilu nebo okna a dveře v bytech). Při
proniku těchto překážek dochází ke spolehlivému rozkladu těla střely frangible se
značným povrchovým účinkem (reálná možnost vzniku vážného poškození zraku
a krčních cév),
ranivý účinek střel frangible po proniku tuhou překážkou, který předchází zásahu
člověka, se tak blíží účinkům drobných broků hromadné střely vystřelené
z brokovnice nebo střepinovému účinku výbušné munice,
značným rizikem je použití střeliva frangible na krátkou vzdálenost střelby
v uzavřených prostorech (budovách, interiéru dopravních prostředků, především
letadel) v souvislosti s nepředvídatelností vzniku průstřelů nebo odrazů střely po
zásahu menších anatomických částí těla člověka nebo míst náchylných ke vzniku
střelného poranění typu ostřel nebo průstřel končetiny bez zásahu tvrdých tkání.

ZÁVĚR

Cílem příspěvku bylo odbornou, ale i laickou veřejnost upozornit na existenci střeliva typu
frangible s křehkými střelami a také jejími ranivými účinky na člověka, s nimiž jsou
z důvodu malého rozšíření tohoto střeliva zatím jen velmi malé praktické zkušenosti.
S ohledem k značné konstrukční variabilitě střeliva tohoto typu a různému technologickému
zpracování střel lze při jeho postupném rozšiřování do profesního, ale i civilního používání
očekávat nejrůznější ranivě balistické působení střel FRG na živé tkáně s různým stupněm
klinické závažnosti vzniklých střelných poranění a to od nekomplikovaných (jednoduchých)
průstřelů, přes komplikovaná ztrátová poranění zasažených končetin, často s účastí kostí
nebo magistrálních cév, až po extrémně devastující klinicky velmi závažná a komplikovaná
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poranění vitálních orgánů, která jsou neslučitelná se životem zasaženého člověka. Je velmi
pravděpodobné, že ultrafrangible střely s vysokým ranivým potenciálem (ranivostí) vyvolají
ve světě při jejich masovém zavádění do civilního používání podobný rozruch, jako první
typy expanzních střel Dum-Dum ve druhé polovině 19. století.
Na základě praktických zkušeností s těmito střelami a po konzultacích s odborníky
z řad konstruktérů a výrobců malorážového střeliva a odborníků na balistiku zranění (ranivé
balistiky a soudního lékařství) vyplynula potřeba problematiku FRG střeliva řešit se snahou
jasně oddělit pistolové a revolverové náboje se střelami FRG na zakázané a dovolené
z hlediska platného zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu (zákon o zbraních).
V průběhu řešení projektu č. TI 4-015 (program TIP na MPO ČR) a na základě dosažených
výsledků byly získány bohaté zkušenosti s volbou vhodných výchozích materiálů pro výrobu
FRG
střel,
technologií
jejich
výroby
a
vlastní
laborace
pistolových
a revolverových nábojů. Podařilo se navíc vyřešit vhodnou sestavu střely typu FRG v rážích
9 mm Luger a 357 Magnum s následnou výrobou těchto nábojů splňujících náročné
požadavky na referenční náboje použitelné ke komparaci s hodnocenými náboji a posouzení
zda je zkoušený náboj vhodný (povolený) pro účely speciálního použití nebo jeho zavedení
do civilní sféry nebo zda hodnocený náboj se střelou FRG je pro civilní použití s ohledem na
terminálně balistické chování (ranivost) jeho střely nevhodný (zakázaný).
Simulace vzniku ranivých účinků provedená metodou nepřímé identifikace na
heterogenních fyzikálních modelech biologické povahy (hlava a zadní končetina prasete)
byly zaměřený na vznik jednoduchého i komplikovaného střelného poranění střelou FRG
pistolového náboje 9 mm Luger daného balistického výkonu. Ranivě balistické experimenty
ve všech hodnocených případech prokázaly standardní (očekávané) chování střel FRG. Střely
po zásahu měkké, ale i kostní tkáně si zachovávají svoji tvarovou i hmotnostní stabilitu
a chovají se při proniku biologickými tkáněmi podobně jako celoplášťové (FMJ) pistolové
střely standardní konstrukce, tedy dovoleného výrobního provedení.
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PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK SPOJENÝCH S PROVOZEM STANICE METRA
A PLAN OF MANAGEMENT OF RISKS CONNECTED WITH METRO STATION
OPERATION
Tomáš Kertis1), Dana Procházková2)
ABSTRAKT:
Zabezpečit provoz stanice metra znamená aplikovat několika vrstevnatý model pro řízení
bezpečnosti. Minimálně jde o: kvalitní výstavbu vlastního objektu a jeho zařízení; zajištění
normálního provozu; a zajištění provozu za abnormálních podmínek. Protože nic není
absolutně zabezpečené, a to jak z důvodu nedostatečných znalostí, zdrojů, sil a prostředků,
tak z důvodu dynamického vývoje světa, je třeba podle projektového řízení typu TQM,
vypracovat plán řízení závažných rizik, a to zvláště těch, které souvisí s: lidským faktorem
(chyby v rozhodování a řízení); s poruchami technickými, technologickými a kybernetickými;
nedostatkem zdrojů, sil a prostředků. Článek obsahuje plán řízení prioritních rizik modelové
stanice metra, které byly zjištěny metodou porovnání shody mezi normativem, který stanovuje
ideální model pro zabezpečení modelové stanice metra, sestaveným na základě konceptu
integrální bezpečnosti a reálnou situací ve stanicích metra, která respektuje současné
legislativní požadavky.
ABSTRACT:
To ensure the security of operation of the metro means to apply a model for safety
management having at least several layers. It goes minimally on: the construction of own
object and its equipment; ensuring the normal operation; and ensuring the operation at
abnormal conditions. Because nothing is absolutely secure, both because of a lack of
knowledge, resources, forces and means, due to the dynamic development of the world, it
needs to be in accordance with project management of the TQM type, processed plan of
management of important risks, especially those that relate to: the human factor (errors in
decision-making and management); the failures of nature technical, technological and cyber;
a lack of resources, forces and resources. The article includes a plan of management of
priority risks for the model metro station, which was found by the method of comparison
between the normative that determines ideal model for the security of model metro station
built on the basis of the concept of integral safety and the real situation in metro stations that
represents present legislative demands.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Stanice metra; integrální bezpečnost; zabezpečení stanice; řízení bezpečnosti; rizika; TQM;
plán řízení rizik.
KEYWORDS:
Metro station; integral safety; station security; safety management; risks; TQM; risk
management plan.
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1

ÚVOD

Lidé pro život potřebují nejen dostatek potravy, ale i kvalitní zelenou a šedou infrastrukturu
(tj. životní prostředí a technologické systémy) a bezpečné podmínky pro svůj rozvoj, jak
ukazuje Maslowova pyramida lidských hodnot [1]. Technologické systémy zajišťují vyšší
kvalitu života lidí a jsou zcela nezbytné pro jejich přežití za kritických situací [2].
Významným technologickým systémem je dopravní systém, který zajišťuje obslužnost území.
Předložená práce se zabývá metrem, jako důležitým dopravním systémem v Praze. Ukazuje
principy a požadavky, kterými lze zajistit bezpečnou stanici metra na základě konceptu řízení
integrální bezpečnosti. Poté metodou porovnání shody mezi normativem, tj. ideálním
modelem pro bezpečnou stanici Metra, a reálnou situací ve stanicích metra, která respektuje
současné legislativní požadavky, stanovuje prioritní rizika. Protože jde o dynamický problém,
tak sestavuje podpůrný nástroj, kterým je plán řízení prioritních rizik, jenž umožňuje
okamžitě řešit bezpečnostní problémy, jakmile nastanou.

2

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK

Řízení entit se v čase vyvíjelo [3-6]. Významné mezníky v řízení vytvořily: vědecká škola F.
W. Taylora (1856 – 1915); byrokratická škola, jejímž hlavním teoretikem byl Max Weber
(1864 – 1920); správní řízení, jehož teorii zpracoval Henri Fayol (1841 – 1925); a škola
mezilidských vztahů, jejímž hlavním představitelem byl Elton Mayo (1880 – 1949). Max
Weber definoval 6 zásad byrokracie, kterými jsou: dělba práce je základem organizace; v
organizaci je nutné přesně definovat práva a povinnosti každého pracovníka; v organizaci
musí existovat soustava pravidel; vedoucí pracovník řídí neosobně a spravedlivě; práce je
službou, v níž je nutno dodržovat pravidla; a vedoucí pracovník je povinen vytvářet podmínky
pro pořádek a stabilitu organizace a zajišťovat jejich efektivnost. Ve své době byla byrokracie
nejefektivnějším systémem řízení.
Na začátku 20. století se začaly zavádět metody vědeckého řízení. Po druhé světové válce
bylo třeba nastartovat rozvoj zbídačených zemí, což znamenalo urychlenou obnovu podniků a
území. K tomu byla potřeba podpora a iniciativa širokých mas obyvatelstva a dynamičtější
způsob řízení. Proto bylo použito řízení, které se stále používá k řešení kritických stavů, tj.
řízení zacílené (programy se člení na projekty a ty dále na procesy, což se projevuje v
označení projektové a procesní řízení). Jeho charakteristickým rysem je orientace na priority a
uplatnění plánování, metod stanovení cílů a manažerské iniciativy. Od konce 70. let minulého
století se v něm uplatňuje spoluúčast zaměstnanců na řízení, zisku i vlastnictví, a zvyšují se
nároky na kvalifikaci všech profesí. Začátkem 90. let nastupuje do managementu rozsáhlé
využívání automatizační a kancelářské techniky, pružné výrobní systémy, telekomunikace,
informatika.
Reformy v oblasti řízení věcí veřejných, znamenající přechod od byrokratického řízení
k zacílenému řízení, tj. projektovému řízení, byly odezvou na velké problémy v regionální
politice v EU, nastaly po změnách odstartovaných v Maastrichtu v r. 1989 3.
V současné době je cílem projektového řízení entit v ziskovém i neziskovém sektoru zajištění
bezpečných entit s dostatečným rozvojovým potenciálem, a proto je strategické, proaktivní a
systémové 3. Je si však třeba uvědomit, že při řízení soukromého a veřejného sektoru nelze
uplatňovat stejná kritéria, protože např. ochrana lidí, vzdělání a výzkum vyžadují investice
bez ohledu na zisk. Hlavní rozdíly mezi soukromým sektorem a veřejným sektorem jsou:
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1. Rozdílnost cílů. Ve veřejném sektoru, který představují obce a kraje, není cílem zisk či
jiný prospěch pro určitou právnickou či fyzickou osobu, ale cílem je veřejný zájem a jeho
plnění.
2. Právní úprava. Veřejný sektor má větší návaznost na právo, což má za následek značné
omezení na poli rozhodování. Je to způsobené nutností respektovat a plnit povinnosti a
zásady veřejné správy, respektovat volené orgány, úpravu postavení organizačních
jednotek státu, práva a povinnosti jejich zaměstnanců, požadavky na finanční a majetkové
hospodaření apod.
3. Absence zisku u veřejného sektoru, což má za následek, že se nedají použít některá
měřítka a ukazatelé, které se v soukromém sektoru využívají pro podporu kvalitnějšího
managementu.
Pro oba uvedené sektory však platí, že jde o procesní řízení, na kterém se podílí všichni
zúčastnění. Procesní řízení spočívá na partnerství, je založeno na vyjednávání s riziky a při
rozhodování se vychází z posuzování variant na základě kvalifikovaných kritérií 3.
V současné době používají tři typy projektového řízení 1, tj.:
1. New Public Management.
2. Total Quality Management (TQM).
3. Řízení typu „Common Assessment Framework“.
V našich podmínkách se používá typ Total Quality Management (TQM) 3. Pro jeho
úspěšnost byly vytvořeny ISO normy třídy 9000, 14000 apod. Přístup TQM spočívá na
požadavku, že na procesu zlepšování kvality entity se podílí všichni zaměstnanci, od
řadových zaměstnanců až po nejvyšší řídící pracovníky entity. Proces zlepšování jakosti (tj.
v jeho nejvyšší úrovni jde de facto o zvyšování integrální bezpečnosti) vychází z impulsů,
které vychází z potřeb zákazníka / občana.
TQM vychází z předpokladu, že trvalá kvalita (jakost) výrobků a služeb se nedá zajistit
příkazy, kontrolou, dílčími programy, organizačními nebo ekonomickými opatřeními, ale
cíleným hledáním, měřením a hodnocením příčin toho, proč se produktivita a kvalita
nezvyšuje 3; de facto jde o jistou kulturu bezpečnosti (jinými slovy způsobu aplikace
opatření a činností lidí). Pozornost se zaměřuje na procesy probíhající v entitě. Při
implementaci TQM se přihlíží na specifika entity, protože z důvodu účinnosti všechna
opatření musí odpovídat struktuře entity 3, tj. musí být místně specifická.
Moderní řízení opírající se projektové a procesní řízení používá obecný proces (Problem
Solving Process), který je součástí best-practice (dobré praxe, tj. nejlepších zkušeností) a je
celosvětově široce užíván [6,7]. Jedná se o proces, který svou obecností přesahuje
problematiku projektů a projektového řízení a sestává z deseti bodů: Identifikace problému.
Definice problému. Analýza současného stavu. Hledání příčin. Definice cílového stavu.
Návrh řešení. Výběr řešení. Validace řešení. Realizace. Vyhodnocení.
V reálné praxi rozlišujeme tři základní úrovně řízení, které je nutné sladit, a to úroveň
strategická, která určuje základní směry vývoje, ze kterých vyplývá, které procesy je nezbytné
upravit nebo vytvořit, jaké organizační změny je nezbytné provést, kde získat know-how,
finanční zdroje atd. Taktická úroveň řízení procesů pomáhá utřídit činnosti, které jsou nutné
pro realizaci dlouhodobých záměrů. Hledají se odpovědi na otázky jak procesy nastavit, v
jakém stavu je udržovat a jak musí předmětné procesy navzájem spolupracovat. Operativní
řízení rozhoduje o konkrétním rozmístění zdrojů v procesu (lidských, technologických,
finančních) a také o výkonu jednotlivých činností v rámci nastavených procesů (jak provést
konkrétní operaci). Snahou je zajistit transfer znalostí a dovedností mezi pracovníky.
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Významného efektu a konkurenční výhody organizace dosáhne teprve sladěním všech tří
úrovní řízení. Jde o to dosáhnout stavu, kdy procesy jsou definovány a řízeny na základě
strategie a operativní řízení není jen hašením mimořádných událostí nebo jiných typů selhání.
Procesy pak jsou zdokonalovány na základě poznatků přenášených z operativy. Nové
poznatky pramenící z řízení procesů se pak rychle promítnou zpět do strategie a vyvolají další
zásadní změnu (y) ve vývoji podniku či jiné entity.
Procesní řízení je založeno na principu integrace činností do ucelených procesů. Tedy i dílčí
operace je třeba takto sjednotit. Procesy jsou ovládané procesními týmy. Každý procesní tým
řídí procesy na svém stupni a podřízeným skupinám dává úkoly, které vedou k naplnění cíle.
Přitom všechny procesní týmy musí být motivovány k dosažení optimálních výsledků a
všechny stupně musí při dosahování dílčích výsledků sledovat splnění konečného cíle.
V procesním řízení existují vedle sebe dva systémy řízení, a to funkční a procesní, což činí
řízení složitějším.
Procesy pro podporu bezpečnosti, které je třeba sledovat v organizaci, ve veřejné správě a
jejich institucích jsou detailně sledovány v pracích 6,8,9. Zde pro ilustraci jsou uvedeny
procesy a podprocesy průmyslového podniku. Jedná se o šest hlavních procesů:
1. Proces koncepce a řízení, který se dále dělí na podprocesy pro: tvorbu celkové koncepce;
stanovení dílčích cílů bezpečnosti; vedení / správu bezpečnosti; systém řízení bezpečnosti;
syté řízení personálu (který se dále dělí na úseky: řízení lidských zdrojů, výcvik a
vzdělání, vnitřní komunikace / informovanost, pracovního prostředí); a revize a hodnocení
plnění cílů bezpečnosti.
2. Proces pro provádění administrativních postupů, který se dále dělí na podprocesy pro:
identifikaci ohrožení od možných pohrom a hodnocení rizik; dokumentaci;
administrativní postupy (včetně systémů pracovních povolení); řízení změn; bezpečnost
ve spojení s kontraktory; a dozoru nad bezpečností výrobků.
3. Proces pro technické záležitosti, který se dále dělí na podprocesy pro: výzkum a vývoj;
projektování a montáže; aplikaci inherentně bezpečnějších procesů; průmyslové
standardy; skladování nebezpečných látek; a údržbu integrity a údržbu zařízení a objektů.
4. Proces pro vnější spolupráci, který se dále dělí na podprocesy pro: spolupráci se správními
úřady; spolupráci s veřejností a dalšími zúčastněnými (včetně akademických pracovišť); a
spolupráci s dalšími podniky.
5. Proces pro nouzovou připravenost a odezvu, který se dále dělí na podprocesy pro:
plánování vnitřní (on-site) připravenosti; usnadnění plánování vnější (off-site)
připravenosti (za kterou odpovídá veřejná správa); a pro koordinaci činností resortních
organizací při zajišťování nouzové připravenosti a při odezvě.
6. Proces pro zpracování zpráv a provádění šetření pohrom, které postihly podnik, který se
dále dělí na podprocesy pro: zprávy o pohromách, haváriích, skoro nehodách a dalších
poučných zkušenostech; vyšetřování škod, ztrát a újmy a jejich příčin; a odezvu a
následné činnosti po pohromách (včetně aplikace poučení a sdílení informací).
Moderní typy řízení, kterými jsou projektové i procesní řízení, jsou úspěšné tehdy, když umí
řádně nakládat s existujícími riziky, které jsou vlastní lidskému systému i každému jeho
podsystému. Jestliže nejsou správně vypořádaná rizika, tak nelze dosáhnout úspěšné dosažení
cílů, a proto se posuzuje realizovatelnost projektů předem. Závažnost role rizik je způsobená
tím, že na rozdělení rizik závisí nejen cena projektu, ale především celá úspěšnost
požadovaného projektu. Je proto třeba, aby každý projekt měl svojí specifickou strukturu,
rozdělení rizik a způsob financování, které odpovídají jeho charakteru. Riziky v projektech se
zabývá řízení rizik, tzv. risk management, který musí být součástí každého projektu a musí
fungovat od samotného počátku, protože pak dokáže ihned zareagovat na vzniklá rizika.
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Z logické úvahy rizika mají různé zdroje [6,9] a závisí na: pohromách; místních
zranitelnostech; metodách zvládání a řízení rizik; a vznikají na straně všech zúčastněných.
Aby se dosáhlo porozumění a následné snížení rizika, je zapotřebí správně pracovat s riziky,
tj.: zvolit správný koncept práce s riziky (máme 5 konceptů v chápání rizik [10]); rizika
identifikovat, analyzovat a vyhodnotit 9-11; o rizicích správně rozhodnout a provést
správnou alokaci rizik, zahrnující vypořádání rizik a přidělení rizik zúčastněným 11; rizika
vypořádat a zavést průběžný monitoring a v případě potřeby aplikace nápravných opatření
12.
Výstupy z procesu řízení rizik pro potřeby správného řízení podle TQM, uvedené v práci 9,
jsou následující:
1. Seznam vyhodnocených rizik (risk assessment document) - zde se zaznamenávají veškeré
informace o příslušném riziku.
2. Seznam rizik vyžadujících nejvyšší pozornost (top risks list) - obsahuje seznam vybraných
rizik, jejichž řešení má nejvyšší nároky na zdroje a čas.
3. Seznam neaktuálních / vyřešených rizik (retired risk list) - slouží jako historický odkaz pro
budoucí rozhodování.
Technika samotného řízení rizik z důvodu hospodárného nakládání se silami, zdroji a
prostředky před každou fází práce s riziky formálně přezkoumává řízení a vypořádání rizik v
kontextu přínosů a nákladů na výstupy.

3

DATA A METODY ZPRACOVÁNÍ PLÁNU PRO ŘÍZENÍ RIZIK

RIZIKO (anglicky risk) je chápáno jako pravděpodobná velikost nežádoucích dopadů (ztrát,
škod a újmy) na chráněná aktiva při výskytu pohromy, tj. jevu, který poškozuje nebo za
jistých podmínek může poškodit chráněná aktiva. Pro potřeby strategického řízení zacíleného
na bezpečné lokality i bezpečné okolí lokalit, se používá plánování, které zvažuje velikost
nežádoucích dopadů pro živelní a jiné pohromy o velikosti ohrožení normovaného na
jednotku času a jednotku území a v případě zařízení, která mají samotná vysoký potenciál
způsobit škody a ztráty v lokalitě i jejím okolí se zvažují z bezpečnostních důvodů i zvláště
kruté dopady nadprojektových pohrom 9,12.
Data pro sestavení plánů řízení rizik vychází z oblasti zájmu; základní sledované úseky v EU
jsou uvedeny v práci [9]. Metoda sestavení plánů aplikuje postup, který je potřebný pro
strategické plánování [6].
Z poznatků vyplývá, že rizika mají různé zdroje, tj. závisí na: pohromách, místních
zranitelnostech, metodách jejich zvládání a řízení, a vznikají na straně všech zúčastněných.
Proto, aby se dosáhlo porozumění a následné snížení rizika, je zapotřebí udělat činnost, která
má následující fáze: Identifikace rizik. Hodnocení rizik. Alokace rizik, zahrnující vypořádání
rizik a přidělení rizik zúčastněným. Ošetření rizik. Průběžný monitoring a v případě potřeby
aplikace nápravných opatření. Podrobný postup v dané entitě znamená:
1. URČIT POHROMY, KTERÉ MOHOU ENTITU POSTIHNOUT a přitom respektovat
ALL HAZARD APPROACH.
2. MOŽNÉ POHROMY ROZDĚLIT NA RELEVANTNÍ, SPECIFICKÉ A KRITICKÉ.
3. APLIKOVAT PROCESNÍ MODEL PRO PRÁCI S RIZIKY a určit, pro která rizika se
bude dělat: prevence; jen zmírnění a opatření a činnosti odezvy a obnovy; a která RIZIKA
zůstanou nezajištěná.
4. PROVÉST REALIZACI OPATŘENÍ A ZAJISTIT MONITORING.
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Zkušenosti ukazují, že jestliže nejsou správně vypořádaná rizika v jakékoliv entitě, tak nelze
dosáhnout úspěšně cíle, tj. ve sledovaném případě zabezpečit stanici metra tak, aby nebyl
ohrožen veřejný zájem a plnění základních funkcí státu [2,6].
Prioritní rizika ve sledovaném případě jsou určena na základě srovnání požadavků normativu,
který respektuje principy All-Hazard-Approach a Defence-In-Depth byl vytvořen pro složité
technologické systémy 11, a skutečného stavu v pražském metru, který odpovídá
požadavkům legislativy; výsledky jsou uvedeny v práci 13.
Každé zanedbání rizik vede ke ztrátám. Pro znázornění ekonomických dopadů ztrát a nákladů
na prevenci ztrát lze použít upravenou tradiční interpretaci Coaseho teorému [14].
Ekonomické optimum pro provoz systému je znázorněné na obrázku 1.

Obr. 1 - Ekonomické optimum nákladů na prevenci, odezvu a obnovu.
Fig. 1 - Economic optimum of costs for prevention, response and renovation.
Problémem při hledání optimálních nákladů je skutečnost, že ztráty na sledované entitě,
případně na jejím okolí, nelze jednoduše kvantifikovat a standardizovat. Náklady na prevenci,
odezvu a obnovu jsou náklady více subjektů, a proto je nutné vyjednávat s více subjekty a
vhodně mezi ně rozdělit povinnosti a odpovědnosti na zajištění bezpečné entity.
Na uvedeném lze demonstrovat, že neustálým zvyšováním komplexity systému, je více rizik,
a proto pro zajištění bezpečné entity rostou celkové náklady na všechny sledované položky.
Jelikož mnoho rizik lze snížit tím, že zabráníme organizačním haváriím 7,11, je nutné
zvyšovat kulturu bezpečnosti, tj. vzdělanost a kulturu chování personálu, což jedině vede ke
snižování celkových nákladů na zajištění bezpečné entity; snížení nákladů na prevenci vždy
vede ke zvýšení nákladů na odezvu a obnovu, což mnohdy znamená i růst celkových nákladů.
Je zřejmé, že hodnocení úspěšného zvládnutí rizik musí mít nějaký řád a nějaké metodické
postupy. Proto pro hodnocení úspěšného zvládnutí rizik je vypracován kontrolní seznam
(tabulka 1) analogickým postupem jako byl sestaven kontrolní seznam pro posuzování
udržitelnosti v práci 15, který zajišťuje zákon růstu vyjádřený exponenciální křivkou.
V praxi je výhodné aplikovat stupnici na určení kritičnosti, používanou v normách ČSN,
standardech FEMA a dalších organizací, tabulka 2:
0 bodu – naplnění kritéria má zanedbatelné nedostatky ve sledované oblasti (nižší než 5 %),
tj. má zanedbatelnou kritičnost,
1 bod - naplnění kritéria má nízké nedostatky ve sledované oblasti (5-25 %), tj. má nízkou
kritičnost,
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2 body - naplnění kritéria má střední nedostatky ve sledované oblasti (25-45 %), tj. má střední
kritičnost,
3 body - naplnění kritéria má vysoké nedostatky ve sledované oblasti (45-70 %), tj. má
vysokou kritičnost,
4 body - naplnění kritéria má velmi vysoké nedostatky ve sledované oblasti (70-95 %), tj. má
velmi vysokou kritičnost,
5 bodů - naplnění kritéria má extrémně vysoké nedostatky ve sledované oblasti (vyšší než 95
%), tj. má extrémně vysokou kritičnost.
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Tab. 1 - Kontrolní seznam pro posuzování plánu řízení rizik.
Tab. 1 – Checklist for judgement of risk management plan.
Otázka

Hodnocení

Je plán pro zvládnutí rizik veden jasnou představou a sledovanými cíli?
Uplatňuje se v plánu pro zvládnutí rizik princip celistvosti (tj. uvážení
prosperity sociálního, ekologického a ekonomického subsystému;
vyjádření nákladů a užitků; dopadů a přínosů ekonomické aktivity pomocí
peněžních i nepeněžních hodnot)?
Jsou v plánu pro zvládnutí rizik zváženy podstatné elementy (např.
spravedlivá dělba využívání zdrojů mezi současnou generací a generacemi
budoucími; nadměrná spotřeba a chudoba; lidská práva; ekologické
poměry podmiňující život; prosperita umožněná ekonomickým rozvojem
a mimotržními činnostmi)?
Má plán pro zvládnutí rizik přiměřený rozsah (např. vhodné měřítko času
a prostoru)?
Je plán pro zvládnutí rizik prakticky zaměřen (např. explicitně definované
kategorie, které spojují vytyčenou představu s indikátory a kritérii;
omezený počet klíčových cílů; omezený počet indikátorů;
standardizovaný způsob měření a porovnávání; referenční hodnoty
indikátorů, prahové hodnoty, vývojové trendy)?
Je plán pro zvládnutí rizik otevřený (např. všeobecně přijaté metody a
databáze; explicitní věrohodnost, vyloučení nejistoty)?
Je v plánu pro zvládnutí rizik zahrnuta efektivní komunikace v zájmové
společnosti?
Podílí se na plánu pro zvládnutí rizik široká veřejnost?
Počítá se v plánu pro zvládnutí rizik s následným posuzováním (např.
upřesňování postupných cílů vlivem vývoje systému)?
Jsou v plánu pro zvládnutí rizik zabezpečeny kapacity institucí (např.
určení odpovědnosti za dodržení cílů rozhodovacího procesu, sběr a
uchovávání údajů, dokumentace)?
CELKEM
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Tab. 2 - Hodnotová stupnice pro určení míry kritičnosti plánu pro řízení rizik.
Tab. 2 – Scale of values for determination of criticality rate of risk management plan.
Míra kritičnosti plánu Hodnoty v %
pro řízení rizik

Počet bodů pro všechna
kritéria

Extrémně vysoká – 5

Více než 95 %

Více než 47.5

Velmi vysoká – 4

70 - 95 %

35 – 47.5

Vysoká – 3

45 - 70 %

22.5 – 35

Střední – 2

25 – 45 %

12.5 – 22.5

Nízká – 1

5 – 25 %

2.5 – 12.5

Zanedbatelná – 0

Méně než 5 %

Méně než 2.5

Výsledná míra kritičnosti za předpokladu, že všechna kritéria mají stejnou váhu, může nabýt
hodnot 0 až 50; prahové hodnoty pro míru kritičnosti plánu pro řízení rizik, odpovídající
použité stupnici jsou uvedené v tabulce 2.
Posouzením plánu řízení rizik podle kritérií kontrolního seznamu dostaneme informaci o
úrovni, na jaké jsou splněny požadavky normativu, tj. jak o úrovni bezpečnosti sledované
entity, tak o úrovni vypořádaní prioritních rizik v entitě.
Rizika v modelové stanici metra byla identifikována metodou shody mezi normativem, který
byl sestaven pro modelovou stanici na základě integrální bezpečnosti systému systémů 9,
11, jako bezpečnostní plán modelové stanice 12, a reálným stavem ve stanicích metra.

4

PRIORITNÍ RIZIKA MODELOVÉ STANICE METRA

Stanice metra společně s jejími technologiemi a návaznými stanicemi tvoří dopravní
infrastrukturu městské kolejové dopravy v Praze. Jedná se o komplexní systém, který je
součástí nadřazeného systému, který obecně nazýváme systém systému 11, tj. stanice je
podřízena centrálnímu dispečinku řízení dopravy a je propojena s okolními systémy po celé
trase metra. Centrální dispečink i jednotlivé stanice metra jsou provozovány provozovatelem,
v případě pražského metra se jedná o Dopravní podnik hl. m. Prahy.
Systém řízení bezpečnosti sledovaného systému odpovídá systému řízení kvality, ve kterém
jsou integrované požadavky mezinárodních standardů ISO 9001 a EN 13816 určující jakost
služby, cíle a měření veřejné přepravy osob. Jeho hlavní cíle jsou dle [16]:
•

spolehlivost,

•

informovanost,

•

dostupnost,

•

zabezpečení,

•

komfort při cestování
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Každá stanice metra propojuje různé typy systémů, které mají povahu technologickou,
kybernetickou, ekonomickou a sociální. Stanice jsou konstruovány na základě legislativních
požadavků, které jsou platné v České republice (např. jsou respektovány jen jisté pohromy,
jednotlivé systémy jsou projektovány a řízeny samostatně, tj. bez ohledu na systémy ostatní,
nezvažují se nadprojektové pohromy 10-12). Proto při výstavbě i provozu není důsledně
brán ohled na propojení jednotlivých systémů, a tudíž není zavedena ochrana proti
průřezovým rizikům [9-11], což vede k identifikaci neshod mezi ideálem a skutečností, tj.
normativem, který odpovídá požadavkům normativu, který respektuje přístupy Defence-InDepth a All-Hazard-Approach [11], a skutečností.
Při stanovení rizik pro modelovou stanici metra byla zvážena aktiva [13]:
• chráněná veřejná aktiva v okolí (občané, parkoviště, autobusová zastávka,
křižovatky, benzínové pumpy, městské sídliště),
• chráněná aktiva modelové stanice metra (lidé a majetek):
- lidé (životy a zdraví cestujících, zaměstnanců) a životní prostředí,
- objekty (tj. veřejná místa – vestibuly, nástupiště, soupravy vlaků;
shromažďovací místa, technologické místnosti, stanoviště dozorčí stanice),
- energetická zařízení (měnírny a distribuční transformovny),
- sdělovací zařízení (sdělovací kabely, VKV spojení s vlaky, automatické
odbavování cestujících, zařízení průmyslové televise, telefonní zřízení,
rozhlasové zařízení, hodinové zařízení, elektrická požární signalizace, elektrická
zabezpečovací signalizace),
- strojní zařízení (pohyblivé schody ve stanicích, čerpací stanice ve stanicích a
mezistaničních úsecích, výtahy ve stanicích, dílny a sklady údržby ve stanicích),
- vzduchotechnická zařízení (hlavní větrání, staniční vzduchotechnika),
- mobilní stroje a zařízení (vozový park, zařízení a prostředky pro čištění odpadu
zahrnují mycí a zametací vozíky, kontejnery na odpad a soustavu žebříků a
lešení pro čištění osvětlovací techniky, prostředky požární ochrany umístěné ve
stanicích, které umožňují rychlý zásah při požáru v podzemních prostorách),
- ostatní důležitá zařízení (bezpečnostní a poplachová tlačítka, zařízení pro
vyhlášení požárního poplachu, trakční zařízení a osvětlení, traťová zařízení,
hlavní uzávěr vody, pohyblivé schody, plošiny, signální panel strojního zařízení,
uzavírací zařízení - elektrické rolety),
- staniční jednotky řídicího systému (staniční uzel ASDŘ-D – automatický systém
dopravního řízení, staniční jednotka automatického stavění jízdních cest,
staniční uzly s návazností na energetický a technologický dispečink, staniční
uzly systému centrálního ovládání osvětlení, staniční uzly s návazností na
dispečink sdělovací, zabezpečovací a dispečink hasičů),
- zabezpečovací zařízení (staniční, traťová a vlaková),
- toky (energetické, informační, materiálové).
Výsledky srovnání normativu a reálné situace, detailně popsané v práci 13, jsou uvedeny
v tabulce 3. U každého aktiva jsou uvedeny tři řádky odpovídající úrovním 1 až 3 v normativu
sestrojeného na základě integrální bezpečnosti. Číslice vyznačují stupeň zajištění
zabezpečení: 1 – zajištěno; 2 – zajištěno částečně; 3 – nezajištěno; - nemá přímý dopad.
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Dopravní nehoda

Selhání dodávek elektřiny

Pohroma v ekonomice

Toky

Nehoda s neb. látkou

Zabezpečovací
zařízení

Průmyslová nehoda

Staniční jednotky
řídicího systému

Válka

Ostatní důležitá
zařízení

Ozbrojený konflikt

Mobilní stroje a
zařízení

Útok CBRNE

Vzduchotechnická
zařízení

Teroristický útok

Strojní zařízení

Útok

Sdělovací zařízení

Kriminalita

Energetická zařízení

Narušení blaha

Objekty

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2

Pandemie

Lidé

Epidemie

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2

Aktiva

Výstup plynu na zem. P.

1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
2
3
1
2
3
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
3
1
1
3

Ztekucení podloží

Zemětřesení

Pohromy

Povodeň

Tab. 3 - Úroveň vypořádání vybraných pohrom na jednotlivých úrovních systému řízení
bezpečnosti: 1 – zajištěno; 2 – zajištěno částečně; 3 – nezajištěno; - nemá přímý dopad.
Tab. 3 – Level of trade-off with risks on individual levels safety management system: 1 –
secured; 2 – partly secured; 3 – none security; - it does not direct impact.

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
1
2
3
1
2
3
-

3
3
3
-

3
3
3
-

3
3
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
3
1
1
2
1
1
2
1
1
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
2
1
1
2
1
1
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
1
2
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
1
1
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
2
1
1
2
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
1
2
3
3
3
3

3
3
3
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
3
1
1
2
1
2
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
2
1
1
2
3
3
3

3
3
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
1
1
2
1
1
2
3
3
3

3
3
3
3
3
3

Na základě údajů v tabulce 3 lze pomocí součtů údajů v řádcích a sloupcích určit aktiva, která
jsou nejméně zabezpečená i pohromy, vůči kterým chybí preventivní, zmírňující a reaktivní
opatření, když se vyskytne předmětná pohroma o velikosti větší než projektová. Z tabulky 3
vyplývá, že nejméně jsou zabezpečení lidé, následují řídící, energetické a informační toky,
vzduchotechnická, strojní, sdělovací a další zařízení a teprve po nich mobilní stroje, jiná
důležitá zařízení, konstrukce a objekty. Z tabulky je též zřejmé, že v ochranném dopravním
systému metra chybí opatření proti nehodě s nebezpečnou látkou, teroristickému útoku, válce,
útoku s látkami CBRNE, ozbrojeného konfliktu, dopravní nehodě, útokům, průmyslové
nehodě, a v řadě případů i proti selhání dodávek elektřiny či kriminalitě; mnohdy i v konceptu
entity, tj. na první úrovni zabezpečení.
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5

PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK PRO MODELOVOU STANICI METRA

Konkrétní plán řízení rizik vybrané stanice metra pro rizika spojená s technickými a
organizačními systémy je vypracován v tabulce 4, která uvádí relevantní oblasti rizik, popis
rizik, jejich pravděpodobnosti výskytu, jejich dopady a návrh možných opatření na zmírnění
rizika. Nejsou uvedena opatření spojená s bezpečností lidí, protože jak ukazuje tabulka 3,
rizika spojená s lidmi, kromě úzké oblasti BOZP nejsou v konceptu bezpečnosti stanic metra
sledovány. Při aplikaci opatření jsou zváženy naplněné požadavky standardů ISO 9001 [17],
IRIS [18] a zavedený přístup SIL na všechny E/E/PE [19].
Tab. 4 - Plán řízení prioritních rizik pro modelovou stanici metra; SMS – systém řízení
bezpečnosti.
Tab. 4 – Plan of management of priority risks for model metro station; SMS – safety
management system.
Oblast
rizika

Popis rizika

Slabiny v
zabezpečení vůči
vnějším vlivům.

Jednotlivé
vrstvy
SMS

Pravděpodobnost
výskytu a dopady rizika

Pravděpodobnost: střední
Dopady: mírné až vysoké

Opatření na zmírnění či zvládnutí rizika
Aplikovat opatření technická či organizační
opatření uvedená v bezpečnostním plánu
založeném na konceptu bezpečnost systému
systémů a aplikaci principů All-HazardApproach a Defence-in-Depth.
Provede: generální ředitel Dopravního
podniku.
Aplikovat opatření ze systému řízení kvality
ISO 9001 [17], IRIS [18], zavedení alespoň
SIL 0 na všechny E/E/PE [19].

Výskyt vnitřních
náhodných poruch
systému.

Pravděpodobnost: nízká
dle SIL; Dopady: vysoké

Výskyt vnitřních
systémových
poruch v systému.

Pravděpodobnost: nízká
dle SIL; Dopady: vysoké

Poruchy
v procesech, lidská
chyba.

Pravděpodobnost: velmi
vysoká; Dopady: vysoké

Omezené zdroje

Pravděpodobnost: nízká
Dopady: střední
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Provede: vedoucí jednotky provozu metra za
pomoci vedoucího jednotky správy vozidel
metra, vedoucího jednotky dopravní cesty
metra, ředitele bezpečnostního úseku,
vlakového dispečera a dozorčího stanice.
Aplikovat opatření systému řízení kvality
ISO 9001 [17], IRIS [18], zavedení alespoň
SIL 0 na všechny E/E/PE.
Provede: vedoucí technické správy objektů a
podpory provozu metra za spolupráce
vedoucího odboru řízení provozu jednotky
metra, vlakového dispečera a dozorčího
stanice.
Aplikovat opatření systému řízení kvality
ISO 9001 [17], IRIS [18], školení,
přezkoušení, cvičení, potvrzovací funkce
E/E/PE [19], zavedení zpětných vazeb.
Provede: vedoucí odboru vzdělávání a
rozvoje zaměstnanců za spolupráce
s ředitelem úseku bezpečnostní kontroly a
vedoucím odboru řízení provozu jednotky
metra.
Aplikovat opatření požadované systémem
řízení kvality ISO 9001 [17], IRIS [18],
zachování rezerv pro provedení kritických
činností.
Provede: generální ředitel ve spolupráci
s celým top managementem.
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Oblast
rizika

Popis rizika

Vzájemné vlivy
požadavků na
bezpečnost a
zabezpečení

Pravděpodobnost: vysoká;
Dopady: střední

Chybná nebo
nedostatečná
identifikace
ovlivňujících
činitelů.

Pravděpodobnost: střední
Dopady: vysoké

Chybná práce
s riziky, volba
metody, definice
stupnic, ohodnocení
rizik.

Pravděpodobnost: nízká
Dopady: vysoké

Odpovědnosti,
kompetence,
nezávislost a
důvěrnost
řešitelských
subjektů.

Vzájemné
vazby a
toky mezi
vedlejšími
a
nadřazenými
systémy

Pravděpodobnost
výskytu a dopady rizika

Pravděpodobnost: nízká
Dopady: vysoké

Přenos chybných a
matoucích
informací, tj. chyby
na vstupu nebo na
výstupu systémů.

Pravděpodobnost: střední
Dopady: velmi vysoké

Přerušení
informačních a
materiálových toků.

Pravděpodobnost: nízká
Dopady: vysoké

Vykonávání
navzájem se
ovlivňujících
funkcí.

Pravděpodobnost: vysoká;
Dopady: vysoké

Poruchy okolních
systémů a realizace
relevantních
pohrom.

Pravděpodobnost: střední
Dopady: velmi vysoké
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Opatření na zmírnění či zvládnutí rizika
Aplikovat opatření pro hledání kompromisů
navržených v projektu SESAMO [20].
Provede: ředitel bezpečnostního úseku ve
spolupráci s vedoucím jednotky provozu
metra, vedoucím jednotky dopravní cesty
metra, vedoucím jednotky pro správu
vozidel metro a vedoucím technické správy
objektů a podpory provozu.
Aplikovat opatření EN 50126 [21], tj.
provést nezávislé posouzení selhání,
monitoring a nalézt vhodné řešení.
Provede: ředitel bezpečnostního úseku ve
spolupráci s vedoucím jednotky provozu
metra, vedoucím jednotky dopravní cesty
metro, vedoucím jednotky správa vozidel
metro, vedoucím technické správy objektů a
podpory provozu a dozorčího stanice.
Aplikovat opatření EN 50126 [21], tj.
provést nezávislé posouzení selhání,
monitoring a nalézt vhodné řešení,
ověřování a hodnocení metodiky.
Provede: ředitel bezpečnostního úseku ve
spolupráci s vedoucím jednotky provozu
metra, vedoucím jednotky dopravní cesty
metra, vedoucím jednotky správa vozidel
metro a vedoucím technické správy objektů
a podpory provozu.
Provést nezávislé posouzení selhání a
aplikovat opatření EN 50126 [21] a systému
řízení kvality ISO 9001 [17].
Provede: ředitel bezpečnostního úseku ve
spolupráci s ředitelem personálního úseku.
Provést nezávislé posouzení selhání a
aplikovat opatření v monitoringu a
mezioborové komunikaci, tj. zavést
jednotnou terminologii.
Provede: vedoucí jednotky řízení provozu
metra ve spolupráci s vlakovými dispečery a
dozorčím stanice.
Kontinuálně zajišťovat vytváření záloh a
redundantních systémů.
Provede: ředitel technické správy objektů a
podpory provozu ve spolupráci s vedoucím
odboru řízení provozu jednotky metra,
vlakovými dispečery a dozorčím stanice.
Zajistit monitoring a pravidla pro
mezioborovou komunikaci.
Provede: ředitel bezpečnostního úseku ve
spolupráci s vedoucím odboru technické
správy objektů a podpory provozu.
Zajistit monitoring a pravidla pro
mezioborovou komunikaci.
Provede: ředitel bezpečnostního úseku ve
spolupráci s vedoucím odboru technické
správy objektů a podpory provozu.
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Oblast
rizika

Vazby
mezi
jednotlivými
vrstvami
SMS

Jiné
nepředvídatelné
události
a lidský
faktor

Popis rizika

Pravděpodobnost
výskytu a dopady rizika

Chybná metodika
identifikace
nebezpečí a analýzy
rizik z vyšších
úrovní SMS.

Pravděpodobnost: vysoká;
Dopady: velmi vysoké

Neporozumění
požadavkům a
informacím z jiné
vrstvy SMS.

Pravděpodobnost: vysoké;
Dopady: vysoké

Přenos
poruchových stavů
v případě jejich
výskytů z jedné
vrstvy do druhé.

Pravděpodobnost: střední
Dopady: střední

Chybějící vstupní
informace.

Pravděpodobnost: vysoká;
Dopady: velmi vysoké

Vnější faktory

Pravděpodobnost: vysoké;
Dopady: střední

Vnitřní faktory

Pravděpodobnost: střední
Dopady: vysoké

Úmyslná poškození

Pravděpodobnost: nízká
Dopady: velmi vysoké
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Opatření na zmírnění či zvládnutí rizika
Zajistit monitoring a pravidla pro
mezioborovou komunikaci.
Provede: ředitel bezpečnostního úseku ve
spolupráci s vedoucím odboru technické
správy objektů a podpory provozu a
vedoucím jednotky provoz Metra.
Zajistit monitoring a pravidla pro
mezioborovou komunikaci, vzdělávání a
přerozdělit kompetence.
Provede: ředitel bezpečnostního úseku ve
spolupráci s vedoucím odboru technické
správy objektů a podpory provozu a
vedoucím jednotky provoz Metra.
Zajistit přiměřenou nezávislost vrstev,
fyzické oddělení vrstev a diverzní sběr
informací.
Provede: ředitel bezpečnostního úseku ve
spolupráci s vedoucím odboru technické
správy objektů a podpory provozu a
vedoucím jednotky provoz Metra.
Zkvalitnit vrcholové řízení bezpečnosti,
vzdělávání a výzkum.
Provede: ředitel bezpečnostního úseku ve
spolupráci s vedoucím odboru technické
správy objektů a podpory provozu a
ředitelem personálního úseku.
Zajistit zlepšení systému řízení kvality ISO
9001 [17], IRIS [18], školení, přezkoušení,
cvičení, kompetence, systémy řízení
bezpečnosti informací ISA/IEC 27000 [22],
zabezpečení dle ISA 99 [19] a CC [20],
monitoring.
Provede: ředitel bezpečnostního úseku ve
spolupráci s řídícími pracovníky všech
úseků.
Zajistit zlepšení systému řízení kvality ISO
9001 [17], IRIS [18], školení, přezkoušení,
cvičení, kompetence, systémy řízení
bezpečnosti informací ISA/IEC 27000 [22],
zabezpečení dle ISA 99 [19] a CC [20],
monitoring.
Provede: ředitel bezpečnostního úseku ve
spolupráci s řídícími pracovníky všech
úseků.
Zajistit zlepšení systému řízení kvality ISO
9001 [17], IRIS [18], školení, přezkoušení,
cvičení, kompetence, systémy řízení
bezpečnosti informací ISA/IEC 27000[22],
zabezpečení dle ISA 99 [23] a CC [24],
monitoring.
Provede: ředitel bezpečnostního úseku ve
spolupráci s řídícími pracovníky všech
úseků.
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Z tabulky 4 vyplývá, že v metru je třeba:
1. Mít zavedené kvalitní / bezpečné a monitorované procesy údržby a provozu, které jsou
zavedené v provozním řádu stanice.
2. Aplikovat bezpečnostní plán při návrhu, výstavbě a při řízení změn, který je zacílený na
eliminaci systémových poruch a mít připraven plán pro zvládání systémových poruch
v provozu.
3. Zavést pravidelná školení, přezkoušení a cvičení zaměstnanců; potvrzovací funkce E/E/PE
dle [19] a zpětné vazby.
4. Zajistit bezpečnost vysokou kvalitou instalovaných systémů dle požadavků [17, 18, 21].
5. Provádět pravidelné audity, hodnocení kompetencí, zajištění nezávislosti řešitelských
týmů apod.
Výše uvedená tabulka 4 zachycuje několik základních skupin rizik, se kterými je v rámci
SMS stanice metra jako objektu kritické infrastruktury potřeba pracovat.

6

POSOUZENÍ KVALITY PLÁNU ŘÍZENÍ RIZIK

Kritičnost plánu řízení rizik je sledována v tabulce 5; bodové hodnocení je provedeno
odhadem na základě zkušeností z inspekcí v provozu metra [25], a logických úvah ohledně
stability bezpečnostního plánu pro metro z pohledu dynamického vývoje planety, technologií
a lidské společnosti (na základě současných dat a zkušeností opatření proti pohromám mají
řádově platnost: : živelní - stovky let; technologické - desítky let; sociální – roky.
Tab. 5 - Posouzení kritičnosti plánu řízení rizik.
Tab. 5 – Judgement of criticality of risk management plan.
Otázka

Hodnocení

Je plán pro zvládnutí rizik veden jasnou představou a sledovanými cíli?

0

Uplatňuje se v plánu pro zvládnutí rizik princip celistvosti (tj. uvážení
prosperity sociálního, ekologického a ekonomického subsystému;
vyjádření nákladů a užitků; dopadů a přínosů ekonomické aktivity pomocí
peněžních i nepeněžních hodnot)?

2

Jsou v plánu pro zvládnutí rizik zváženy podstatné elementy (např.
spravedlivá dělba využívání zdrojů mezi současnou generací a generacemi
budoucími; nadměrná spotřeba a chudoba; lidská práva; ekologické
poměry podmiňující život; prosperita umožněná ekonomickým rozvojem a
mimotržními činnostmi)?

3

Má plán pro zvládnutí rizik přiměřený rozsah (např. vhodné měřítko času a
prostoru)?

1

Je plán pro zvládnutí rizik prakticky zaměřen (např. explicitně definované
kategorie, které spojují vytyčenou představu s indikátory a kritérii;
omezený počet klíčových cílů; omezený počet indikátorů; standardizovaný
způsob měření a porovnávání; referenční hodnoty indikátorů, prahové
hodnoty, vývojové trendy)?

1

Je plán pro zvládnutí rizik otevřený (např. všeobecně přijaté metody a

1
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Otázka

Hodnocení

databáze; explicitní věrohodnost, vyloučení nejistoty)?
Je v plánu pro zvládnutí rizik zahrnuta efektivní komunikace v zájmové
společnosti?

2

Podílí se na plánu pro zvládnutí rizik široká veřejnost?

4

Počítá se v plánu pro zvládnutí rizik s následným posuzováním (např.
upřesňování postupných cílů vlivem vývoje systému)?

1

Jsou v plánu pro zvládnutí rizik zabezpečeny kapacity institucí (např.
určení odpovědnosti za dodržení cílů rozhodovacího procesu, sběr a
uchovávání údajů, dokumentace)?

1

CELKEM

16

Z porovnání tabulky 5 s tabulkou 2 vyplývá, že plán řízení rizik má střední kritičnost, což
znamená, že existují úseky, ve kterých rizika jsou ošetřena jen z dílčího pohledu, tj. jsou
řešena jen známá rizika. Uvedený fakt je v souladu s výsledkem expertního šetření [26], dle
kterého řízení a vypořádání rizik založené na integrální bezpečnosti pro model systém
systémů má též jistou kritičnost, protože neznáme všechna možná propojení mezi aktivy a
jejich možné proměny v důsledku dynamického vývoje světa. Při zvážení vztahu mezi mírou
bezpečnosti b a mírou kritičnosti k ve tvaru b = 1 - k, dostaneme míru bezpečnosti střední,
což odpovídá realitě, protože znalosti a disponibilní možnosti člověka jsou omezené.

7

ZÁVĚR

Řízení rizik je nedílnou součástí vnitřního řídícího a kontrolního systému každé entity i každé
činnosti, tj. i objektu stanice Metra. Čím je výrobní technologie složitější, tím podrobnější
informace jsou potřebné pro zajištění bezpečnosti. H. H. Fawcett v práci [27] prohlásil „Vědět
znamená přežít, ignorovat znamená říkat si o zničení“. Ignorování či podceňování řízení rizik
je důvodem většiny problémů, nezdarů, katastrof, a proto je důležité mít vždy předem
připravený nástroj, jak zvládnout očekávaná rizika, k čemuž slouží plán řízení rizik, a
dokonce, co udělat v případě neočekávaných rizik, k čemuž slouží plány pro zvládnutí
nečekaných situací (contingence plans).
Vážným nedostatkem je skutečnost, že systémy řízení bezpečnosti reálných stanic metra,
které jsou prvky kritické dopravní infrastruktury, a tudíž mají sloužit k přežití lidí 2, 10, 16,
se nezabývají bezpečím lidí ve stanici metra a jejím okolí při kritických podmínkách ve
stanicích. Protože nic není absolutně bezpečné, je třeba možnost vzniku kritických podmínek
připustit, a připravit plán řízení možných realizovaných rizik i s ohledem na cestující a
zaměstnance stanice metra a na obyvatele nacházející se v okolí.
Na základě platné krizové legislativy (zákona č. 240/2000 Sb. a souvisejících předpisů) má
Dopravní podnik hl. m. Prahy povinnost zpracovávat plán krizové připravenosti, mimo jiné na
chemický útok. Podle bezpečnostního systému Prahy objekty metra zajišťují kromě dopravní
obslužnosti také úkol zajistit ochranu obyvatelstva Prahy v případě nepřátelského napadení
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města; slouží k tomu tzv. Ochranný systém metra. Proto je velmi důležité zavést sestavený
plán řízení rizik do praxe a rozšířit ho na zbývající části metra.
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MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ RIZIKOVÉHO INŽENÝRSTVÍ V KYBERPROSTORU
INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT)
OPTIONS OF RISK ENGINEERING MODELLING IN CYBERSPACE
OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
Jiří Konečný 1), Martina Janková 2), Jiří Dvořák 3)
ABSTRAKT:
Velmi rychlé procesy ve světě vědy, výzkumu, inovacích a související dynamika rozvoje ICT
vytváří podmínky pro nezbytné systémové užití moderních prostředků kybernetického chápání
a vytváření modelů inženýrských úloh a možnosti jejich modelování v kybernetickém prostoru
(kyberprostoru) na moderních prostředcích výkonných počítačů. V článku je vyjádřeno
systémové pojetí struktury, chování a dynamiky vybrané oblasti ICT vedoucí k novým
možnostem použití procesů rozpoznávání scén a prostředí při tvorbě odpovídajících modelů
a modelování postupů rizikového inženýrství zejména při rozpoznávání zdrojů rizik
v robotických systémech (automatizovaných systémech řízení). Dále možností stručného
matematického vyjádření vybraných funkcí procesního inženýrství pro aplikace v nově pojaté
modulární pružné struktuře systému (adaptability) v reálných časových relacích. Stručné
vyjádření procesů rizik v mezních stavech informačních systémů a to s uplatněním
kybernetických metod stability při užití bezpečných stavových prostorů (datových skladů).
V příspěvku jsou uvedeny účelově možnosti systémového vymezení reálného prostředí,
rozpoznání podstatných úrovní tohoto prostředí pro tvorbu modelu a jeho postupného
zpřesňování (pro abstraktní n-rozměrný model ICT). V závěru jsou uvedeny dílčí výsledky
modelování pro kybernetickou bezpečnost ICT.
ABSTRACT:
Very fast processes in the world of science, research, innovation and related development
dynamics of ICT creates the conditions necessary for systemic use of modern means
of cybernetic understanding and modelling of engineering problems and options of their
modelling in cyberspace on modern powerful computers. The article expresses the concept
of system structure, behaviour and dynamics of selected ICT area leading to new usage
options of scene and environment recognition processes while creating corresponding models
and modelling procedures of risk engineering especially while identifying risks sources
in robotic systems (automated control systems). Furthermore, the paper deals with the
possibilities of a brief mathematical expression of selected functions of process engineering
for applications in a newly conceived modular flexible system structure in real time sessions.
Brief statement processes of risks in limit state of information systems with the application
of cybernetic methods of stability while using secure state spaces (data warehouses).
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The paper presents purposely options of system definition of real environment, recognition
of essential levels of this environment for the model creation and its gradual refinement
(for abstract n-dimensional model ICT). In conclusion are listed partial results of modelling
for cyber security of ICT.
KLÍČOVÁ SLOVA:
rizikové inženýrství, model a modelování systémů, aplikovaná kybernetika, kybernetický
prostor, kybernetická bezpečnost.
KEYWORDS:
risk engineering, model and systems modelling, applied cybernetics, cyberspace, cyber
security.

1

ÚVOD

V současných dynamicky se měnících podmínkách moderního pojetí modelování je nezbytné
především vyjádřit, v souladu s moderními informačními zdroji světa a vlastními publikacemi
[2], [3], [4] autorského kolektivu, systémové vymezení problematiky tvorby modelu.
Tato zásadní otázka je systematicky zanedbávána v celé šíři vědních oborů a tak uvedeme
zásadní představu o moderním chápání tvorby modelu vyjádřené na Obr. 1.
Reálné prostředí vnímáme a vytváříme si představu svými přirozenými prostředky (např.
zrakem, hmatem) a umělými prostředky (např. mikroskopem) nebo jejich kombinací o tom,
co budeme nazývat systémem S a to s ohledem na budoucí potřeby tohoto reálného prostředí.
Tento bod považujeme za základní, protože zároveň si volíme nebo je nám zadána úroveň
rozpoznatelnosti tohoto reálného prostředí pro další potřeby tj. rozlišovací úroveň, na které
budeme dále pracovat s tímto prostředím, věnovat se jeho úpravám apod. Pro celou tuto
aktivitu musíme vycházet z teoretického pojetí systému a připravit toto reálné prostředí
k možnosti rozpoznání podstatných částí tohoto prostředí a také bezprostředního okolí tohoto
systému – tedy uvažovat také o existenci životních podmínek daného prostředí.
Vše musíme transformovat pomocí analýzy do modelu M a to z hlediska vyjadřovacích
schopností prostředků, které máme k dispozici – například matematického jazyka. Tím
dostaneme matematický MODEL M na vhodném prostředí – nejlépe na počítačovém
prostředí P. Vhodnými prostředky počítačového prostředí jsou programová a technická
vybavení vhodná pro aktivity na modelu M pro MODELOVÁNÍ reálného prostředí
na počítačích P.
Modelováním na modelu M můžeme rozpoznávat mezní stavy systému a tak vyjadřovat
skutečnosti možných stavů reálného prostředí vedoucího k možným rizikům struktury nebo
chování systémů nebo dohromady rizikům struktury a chování v existujícím okolí tohoto
systému. Jak u systému S tak i jeho okolí můžeme odhalit řadu rizik spojených s existencí
nebo poškozením nebo destrukci reálného prostředí.
Výzkum této problematiky je součástí našeho výzkumu a představuje oblast vzdělávání
studentů v rizikovém inženýrství. Uvedené výsledky modelování V nás vedou k dalším
úvahám o ochraně a bezpečnosti systému S na dané rozlišovací úrovni a také k úvahám
o možných rizicích uvnitř i vně systému S a to s ohledem na reálný svět dynamických
procesů.
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REÁLNÉ
PROSTŘEDÍ
(tj. představa
systému S: na
zvolené rozlišovací
úrovni včetně jeho
okolí) prostředí

ANALÝZA
REÁLNÉHO
PROSTŘEDÍ
(systému S)

MODEL M
(reálného
prostředí tj,
představy
systému S)

MODELOVÁNÍ
REÁLNÉHO PROSTŘEDÍ
(tj. modelování charakteristik
vytvářeného modelu na
počítačovém prostředí P)

VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ V

POČÍTAČOVÉ PROSTŘEDÍ P

SYSTÉMOVĚ VYMEZENÝ PROSTOR
PRO TVORBU MODELU A MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO PROSTŘEDÍ NA
POČÍTAČÍCH S APLIKACÍ ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ MODELOVÁNÍ JAKO
ZPĚTNÉ VAZBY DO INOVACÍ REÁLNÉHO SYSTÉMU

Obr. 1 – Tvorba systémově vymezeného modelu reálného prostředí
Fig. 1 – Creation of system-defined model of the real environment
(zdroj: vlastní)

2

SOUČASNÝ STAV

Další část tohoto systémového pohledu na reálné prostředí věnujeme problematice reálného
prostředí, kde jednotlivé podsystémy budou tvořit řízený a řídící a zpětné vazby vyjádřené
schematicky stručným Obr. 2 jako kybernetický systém, lépe jako časoprostorové uspořádání
uvedených podsystémů v množině množných kybernetických systémů reálného prostředí.
Tak musí být chápána také i rizika ve všech prostorových vrstvách tohoto modelu
kybernetického systému při jeho identifikaci, modelování i interpretaci získaných výsledků
a to se všemi důsledky modelování kybernetického systému v uvedeném kyberprostoru:
funkcemi zvýrazněných optimálních kriterií při uvažování rizik, stabilitou inovací reálného
systému při vyšetřování mezních stavů reálného systému a dalších kroků modelování
vedoucího k procesu řízení rizik jako zase kybernetického systému.
Na Obr. 2 při popisu současného stavu je zvýrazněna integrující funkce kybernetického
prostoru při správném pojetí kybernetického systému K s vyjádřením řízených a řídících
podsystémů reálného prostředí s vymezením vazeb strategického a cílového chování K a také
vyjádření zpětných vazeb mezi těmito prostorově chápanými podsystémy reálného prostředí
a také časovými parametry reprezentujícími dynamiku všech podstatných bloků uvedených
jak na Obr. 1 tak i Obr. 2.
Speciálně je zde zdůrazněno prostředí ICT jako nové pojetí nejen pro význam informační,
ale především znalostní společnosti. Připomeňme, že atribut času bude sehrávat podstatnou
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roli při získávání znalostí z informačních prostředí a také sehrávat významnou roli
při identifikaci mezních stavů reálného prostředí a jeho podstatného okolí a také v současných
aktivitách kybernetických útoků či kybernetického pojetí informačních válek na reálných
systémech a využití či zneužití rizik v těchto útocích na profilu kybernetické bezpečnosti
rozvíjené v nových prostředcích informačních útoků a prostředích ICT.
Podle současných informačních zdrojů [5] například v kyberkriminalitě je zapotřebí věnovat,
vedle řady vysoce potřebných a nezbytných úkolů, modelování rizikového inženýrství.
Zajímavé jsou modely filtrující systémově vymezená možná rizika a zvyšující se charakter
stability modelu kybernetického systémů v šumovém prostředí popisovaného okolí systému
S.

KYBERNETICKÝ PROSTOR (kyberprostor)

MOŽNOSTI
MODELOVÁNÍ
KYBERNETICKÝCH
SYSTÉMŮ K
REÁLNÝCH
SYSTÉMŮ S

ŘÍZENÝ
PODSYSTÉM

vazby a zpětné vazby

RIZIKOVÉHO
INŽENÝRSTVÍ

ŘÍDÍCÍ
PODSYSTÉM

KYBERNETICKÉ
SYSTÉMY K
reálného prostředí
systému S

V PROSTŘEDÍ
KYBERPROSTORU
ICT

INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGII ICT
(reálného prostředí systému S, modelu M systému S, modelování
reálného prostředí na počítačovém prostředí P a výsledcích
modelování V na moderně pojatých kybernetických systémech
K reálného prostředí S)
Obr. 2 – Systémové vymezení procesu modelování kybernetických systémů v prostředí
moderního pojetí kyberprostoru ICT
Fig. 2 – Process’s system definition for modeling cybernetic systems in the environment
of modern concept of cyberspace ICT
(zdroj: vlastní)

3

VÝSLEDKY

Pro ilustraci byl vytvořen zjednodušený model podle lit. [1] a graficky vyjádřený na Obr. 3,
kde:
u, v jsou vyjádřeny vhodnými vztahy např. v´´+ v = u
S = {(u,v): v´´+v = u}
(1.)
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představuje svými veličinami časově vyjádřenými stavový prostor v závislosti na počátečních
stavech modelování M systému S a obecně výhodnější je například vyjádření:
x´= Ax + Bu
v = Cx

(2.)

kde A, B, C pro náš příklad jsou odpovídající matice vhodné pro modelování (v programovém
vybaví PC – MATLABu).

TRANSFORMACE
SYSTÉMU S
NA MODEL M
VÝSTUP
v

VSTUP
u
SYSTÉM S

Vyjádření biologického, ekonomického,
fyzikálního prostředí S,… : rovnicemi
(diferenciálními, integrálními), vztahy nebo
algoritmy.

Popis vztahu S na
modelu M
vstup - výstup (u, v)
kde: u, v jsou
vyjádřeny vhodnými
vztahy např. v´´+ v = u

MOŽNOSTI VÝBĚRU RIZIK
MODELOVÁNÍM STAVOVÝCH PROSTORŮ
generovaných upravenými systémy diferenciálních rovnic pro konkrétní
případové studie při výběru možností modelování rizikového inženýrství
v kyberprostoru ICT

Obr. 3 – Možnosti vyjádření prostředí modelem M v dynamice prostředí hledání rizik
ve stavových prostorech systému S
Fig. 3 – Expression options of environment with model M in dynamics of environment
while searching for risks in state spaces S
zdroj: vlastní

4

DISKUSE

Vymezení reálného systému a dále transformace systému na odpovídající model a možnosti
vyjádření modelu v kyberprostoru ICT při řešení případových studií mají svůj počáteční
základ v tom, že celá problematika modelování vybraných typů rizik je možná modelováním
úloh a v tomto počátečním období řešeného výzkumu dává řadu námětů pro Seminární práce
v odpovídajícím předmětu bakalářského studia, v zadávání BP a předpokládaných DP
v budoucnosti a také již při získávání nových praktických zkušenosti pedagogů
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na modelování dynamických systémů a vytváření závěrů z modelování kybernetických
systémů.

5

ZÁVĚR

Stručné vyjádření systémového pojetí modelování předem stanoveného prostředí v nově
pojatém kybernetickém prostoru dalo především tyto závěry:




v pojetí systémového přístupu k promyšlenému vyjádření úrovní rozlišení vhodných
pro mezní stavy systémů a z nich pramenící rizika,
vyjádření okolí systému a použití matematického modelu pro možnost modelování
mezních stavů systémů dalo podklad pro nové pojetí rizika modelováním na PC,
vyjádření kybernetického modelu dalo základ pro chápání dynamiky rizik a možnost
užití stavových veličin v procesech ukládání dat ve prospěch simulačních procesů
a také pro budoucí nové pojetí užití prostředků umělé inteligence pro robotické
prostředky.

Příspěvek je součástí výzkumu a také části nového projektu „Efektivní využití ICT
a kvantitativních metod pro optimalizaci podnikových procesů“ FP-S-15-2787.

6

LITERATURA

[1] CHEN, G.: Linear Systems and Optimal Control. Springer-Verlag Berlin Heidelberg
GmbH, 155 s. ISBN: 978-3-642-64787-1.
[2] JANKOVÁ, M.: The Possibility of Modelling Knowledge in Cyberspace of Modern
Management. Nové trendy 2014. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2014. 25 s. ISBN: 978-80-8731466- 1.
[3] JANKOVÁ, M., DVOŘÁK, J.: Possibilities of system integration in applied cybernetics.
Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. 20.
Valencia: IBIMA, 2014. 1469-1476 s. ISBN: 978-0-9860419-2- 1.
[4] KONEČNÝ, J.: Možnosti využití kvalitativního modelování při analýze podnikových rizik.
Přínos regionálního vzdělávacího centra pro firmy a školy Prostějovska. Zlín: Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 52-55 s. ISBN: 978-80-7318-900-6.
[5] KŘUPKA, J., ŠPIRKO, Š.: Základy technickej kybernetiky. 1.vyd. Liptovský Mikuláš:
Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, 2008. 286 s. ISBN: 978-80-8040-357-7.

465

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

MODELOVÁNÍ PROCESŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V KYBERPROSTORU RIZIK
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ
PROCESS MODELLING OF CRISIS MANAGEMENT IN CYBERSPACE
OF INFORMATION SYSTEMS’ RISKS
Jiří Konečný 1), Martina Janková 2), Jiří Dvořák 3)
ABSTRAKT:
Moderní svět inženýrského projektování systémů již využívá především systémový přístup
k tvorbě modelů a modelováním na výkonných počítačích moderními metodami získává
projekt představu o mezních stavech navrhovaného, realizovaného a provozovaného prostředí
možných a předpokládaných krizových situací a jejich řízení prostředky kybernetiky. Součástí
celého modelování procesů je také identifikace a rozpoznávání rizik v kyberprostoru
informačních systémů na pozadí současné kybernetické bezpečnosti systémově vymezeného
prostředí. V článku je vyjádřena možnost systémově vymezeného prostředí reálných systémů,
jejich abstraktního chápání z pohledů procesního inženýrství, vybraných možností
matematického modelování mezních stavů systémů v inženýrském projektování a možné
separace oblastí krizí a rizik v podsystémech a jejich modelování vybranými prostředky
aplikované kybernetiky. V závěru jsou uvedena dílčí doporučení možného krizového řízení
v kyberprostoru s ohledem na nezbytné prostředí ICT v možných a budoucích projektech
s umělou inteligencí. V doporučení jsou uvedeny možnosti rozvoje inženýrských přístupů
pro zajímavou a potřebnou systémovou integraci.
ABSTRACT:
The modern world of systems design engineering already uses primarily systemic approach
to modelling and simulation on powerful computers, and by modern methods the project gains
an idea of limit states of proposed, implemented and operated environment of possible
and anticipated emergency situations and their control by the means of cybernetics. The part
of the whole process modelling is also identifying and recognizing risks in cyberspace
of information systems on the background of current cyber security’s environment that
is systematically defined. The article expresses the possibility of system-defined environment
of real systems, their abstract understanding from the perspectives of process engineering,
selected options of mathematical modelling of systems’ limit states in engineering design and
possible separation of crisis areas and risks in subsystems and their modelling by chosen
means of Applied Cybernetics. The conclusion lists partial recommendations of possible crisis
management in cyberspace with respect to the necessary ICT environment in possible and
future projects with artificial intelligence. The recommendations state options to development
of engineering approaches for interesting and needed system integration.
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Ústav krizového řízení, Uherské Hradiště, Studentské nám. 1532, 724 434 562, konecny@flkr.utb.cz
1)

Janková, Martina, Ing., BA (Hons) – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav
informatiky, Brno, Kolejní 2906/4, 776 163 175, martina.jankova@email.cz
2)
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1

ÚVOD

Informační a nyní začínající znalostní společnost v nové ekonomice světa stále více využívá
především teoretické pojetí systémů a kybernetiky k vyjádření modelů M (obr.1) reálných
prostředí a vytváření vhodných modelů M těchto prostředí s uvažováním struktur systémů
(tj. vnitřního uspořádání prvků a podsystémů), chování systémů (tj reakcí na podněty systémů
a jejich reakce ve smyslu také časových proporcí uvnitř i vně těchto prostředí), podstatného
okolí systémů v uvažovaném prostředí (tj. generátoru vstupních podnětů v časových relacích
a také šumů jako součásti existence reálného pohledu na prostředí nás obklopující).
Současné samostatné obory Informatiky a Kybernetiky nám umožňují využití teoretického
zázemí [4] obou uvedených oborů a vyjádřit prostředky modelování v současném prostředí
informatiky (digitálního prostředí) vhodného pro modely M a jejich transformace za účelem
modelování na výkonných číslicových počítačích informací k získání například optimálních
struktur systémů [2] nebo jejich chování a u kybernetických systémů například ověření jejich
stability [5] v chování prostředí apod.
Základem poznání reálného prostředí [1], [3] je přesné vyjadřování procesů s vymezením
vhodných rozlišovacích úrovní v nichž budou obsaženy také mezní stavy systémů jako
existenčně nutná prostředí v reálných podmínkách s prostorem rizik a za dané dynamiky
poznávaných procesů v existenci reálného prostředí s vymezenými krizovými stavy a z nich
odvíjejícího řízení (jako modelu kybernetického systému za podmínek obsáhlého vymezení
rizik v reálném prostředí a také rizik informačních systémů například s ohledem na vysoce
aktivní kybernetické útoky omezované současnými prostředky kybernetické bezpečnosti
pro moderní reálné prostředí a tedy i nově získávanou představu systému S (včetně
kybernetických systémů v tomto reálném prostředí).
S tímto pohledem můžeme procesy modelování vyjádřit jako n rozměrné matice informací
o systému S (prvků a vazeb ve vytvářené struktuře procesů v digitálním prostředí výkonných
počítačů), a v kybernetických systémech reprezentujících podsystémy reálného prostředí
systémem S, stavovými veličinami kybernetických systémů a podsystémů a dalšími
maticemi časových relací v prostoru matic času T.
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Tvorba modelů S a MODELOVÁNÍ mezních stavů
S PRO PROCESY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ reálného
prostředí v definovaném systému S

REÁLNÉ
PROSTŘEDÍ
v němž je
PŘEDSTAVA
SYSTÉMU S
OKOLÍ TOHOTO
REÁLNÉHO PROSTŘEDÍ

MODELUJÍCÍ
PROSTŘEDÍ PRO
MODELOVÁNÍ
PROCESŮ
KRIZOVÉHO
ŘÍZENÍ
V KYBERPROSTORU
RIZIK
INFORMAČNÍCH
SYSTÉMŮ

TVORBA MODELU M
(tj. analýza, identifikace,
rozpoznávání ) podstatných
charakteristik systému S a jeho okolí)
v DYNAMICE T celého prostředí
METODAMI PROCESNÍHO
INŽENÝRSTVÍ

KYBERNETICKÝ PROSTOR
RIZIK INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Obr. 4 – Model a modelující prostředí pro systémové řešení úkolu v modelu krizového
řízení
Fig. 4 – The model and modeling environment for system solution of task in the model
of crisis management
(zdroj: vlastní)

2

SOUČASNÝ STAV A NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ČÁSTI
VÝZKUMU

Moderní svět využívající integrovaných kyberprostorů (Obr. 2) pro především moderního
inženýrského projektování systémů vhodných pro reálná prostředí využívá především
systémový přístup k tvorbě modelů a modelováním těchto systémově vymezených prostředí
na výkonných počítačích a to moderními metodami procesního inženýrství a modelováním
vyjadřovat nové pojetí pro systém S (Obr. 1) – tedy nově procesně vytvořené reálné prostředí
na moderních prostředcích (i také na nových fyzikálních principech),také na nových
hierarchicky uspořádaných úrovních optimalizovaných struktur kybernetických systémů nebo
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podsystémů s vymezenou strukturou krizových stavů a rizikových stavů na všech
úrovních.
Projekt pak získává představu o mezních stavech navrhovaného, realizovaného
a provozovaného prostředí možných a předpokládaných krizových situací a jejich řízení
prostředky kybernetiky.
Součástí celého modelování se v současné době využívá již také identifikace a rozpoznávání
rizik v kyberprostoru informačních systémů na pozadí současné kybernetické bezpečnosti
systémově vymezeného prostředí.
Důležitou součásti moderního pojetí tohoto úkolu je také použití vybraných možností
matematického modelování mezních stavů systémů v inženýrském projektování a také možné
separace oblastí krizí a rizik v podsystémech a jejich modelování vybranými prostředky
aplikované kybernetiky.

Řízení stavových veličin
pro
optimální procesy řízení krizí a
vlastních systémů S a optimální řízení
rizik v procesu užití kybernetické
bezpečnosti

Stavové prostory krizí

SIMULACE reálného
prostředí a filtrace
šumů v modelování
dynamického systému
S představovaného
adaptivními modely M
v procesu řízení
stavových veličin

Stavové prostory
rizik
KYBER

INTEGROVANÉ KYBERPROSTORY popisující jevy
BEZPEČNOST
krizí systému S a krizového řízení v reálném prostředí na
systému S, rizik a jejich řízení v reálném prostředí systému
S a také v informačních systémech určených pro modelování
na modelech M a nově také na prostředí simulací
KYBER
v adaptivním prostředí informačních systémů, podněty pro
ÚTOKY
soudní inženýrství vyplývající z inženýrského projektování a
ze simulací systémů S
Obr. 5 – Systémové vymezení nových možností modelování procesů krizového řízení
v kyberprostoru rizik informačních systémů s ohledem na integrovaná kybernetické
prostory
Fig. 5 – System definition of new ways of crisis management processes’ modeling
in cyberspace of information systems’ risks with regard to integrated cyberspaces
(zdroj: vlastní)
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3

VÝSLEDKY

Celý výzkumný záměr vyplývá z nových přístupů k řešení dynamického reálného prostředí
popsaného systémy diferenciálních rovnic a vytvořením v programu pro MATLAB dílčích
úloh (modulů uvedeného modelu M na Obr. 1) a vyjádřením vhodných struktur jako
stavových veličin v Obr. 2.
Na základě vyjádřeného integrovaného kyberprostoru vhodnou simulací přispívat k reálným
hodnotám stavových prostorů v procesu užití moderních prostředků pro identifikaci reálného
prostředí a tím docílit u modelů systému S přiblížení v čase T skutečnému obrazu reálného
prostředí s filtrovanými šumy a nebezpečnými informacemi v prostředí kybernetických útoků
na pozadí současné již vyžadované kybernetické bezpečnosti s pozadím nového
kybernetického zákona platného od 1. ledna 2015.
V současné době jsou vytvářeny submodely vybraných procesů vyjádřených matematickým
jazykem (například pro dílčí stavový prostor modelu):
x´= A(t)x + B(t)u
v = C(t)x + D(t)u

(1.)

kde systém S je popsán v modelu dvojicí vstup – výstup (u, v) a n-dimensionálními maticemi
A, B, C, D zahrnující úrovňové složky řízení v čase atd. a dalšími veličinami se nyní vytváří
odpovídající programové moduly. Na základě simulací se postupně již začínají zpřesňovat
prvky uvedených matic.

4

DISKUSE

Na základě uvedené koncepce možného systémového řešení reálného prostředí
představovaného systémem S a odpovídajícími modely M jsou vytvořeny základní možnosti,
že iteračními kroky lze zpřesňovat podsystémy pomocí simulací.
Předpokládáme také, že uvedené kroky adaptací nám pomohou vytvářet základnu pro možné
návrhy k současným právním normám a také přispět k procesům poznání oboru „Kriminality“
a také v budoucnu rozšířit oblast soudního inženýrství a také zpřesnit aktivity v aplikacích
informační a kybernetické bezpečnosti v prostředí informačních a komunikačních technologií
(ICT).
V tomto článku jsme uvedli také některé možnosti systémového prostředí v inženýrských
přístupech a to v integrovaném kyberprostoru vrcholové rozlišovací úrovně tvorby modelu
na daném systému S.

5

ZÁVĚR

Z řešených úloh výzkumu a dalších informací získaných v informačních zdrojích a také
z praktických dílčích úloh zpracovávaných studenty vysokých škol vyplývá jednoznačná
snaha především posílení teoretických základů systémů, kybernetiky a umělé inteligence
s odpovídajícími prostředky kybernetické bezpečnosti v prostředí kybernetické války a rychle
se vyvíjejících prostředků kybernetických útoků na prostředí ICT (ve formě kyberšpionáže,
kyberšikany apod.)
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Stručné vyjádření uvedeného systémového pojetí při řešení úkolu dává především tyto
předběžné závěry:




v pojetí systémového přístupu k promyšlenému vyjádření úrovní rozlišení vhodných
pro mezní stavy systémů a z nich pramenící rizika, krizí a možnosti jejich řízení
prostředky kybernetiky,
vyjádření okolí systému a použití matematického modelu pro možnost modelování
mezních stavů systémů dalo podklad pro nové pojetí rizika a krizí modelováním
na PC,
vyjádření kybernetického modelu dalo základ pro chápání dynamiky rizik a krizí
a možnost užití stavových veličin v procesech ukládání dat ve prospěch simulačních
procesů a také pro budoucí nové pojetí a užití prostředků umělé inteligence
pro robotické prostředky inženýrského projektování.

Příspěvek je součástí výzkumu a také části nového projektu „Efektivní využití ICT
a kvantitativních metod pro optimalizaci podnikových procesů“ FP-S-15-2787.

6
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RIZIKOVÉ INŽENÝRSTVÍ A NOVÉ POHLEDY NOREM ISO NA BEZPEČNOST
STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
RISK ENGINEERING AND NEW ISO STANDARDS POINT OF VIEW ON
MECHANICAL EQUIPMENT
Branislav LACKO1
ABSTRAKT:
Článek pojednává o nových normách ISO v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, které
aplikují principy rizikového inženýrství. Analýza rizik je v nich použita jako doplněk ke
klasickému proaktivnímu přístupu konstrukčního návrhu bezpečných strojírenských výrobků.
V příspěvku je popsána trojúrovňová koncepce souboru těchto norem.
ABSTRACT:
The contribution deals with new ISO standards in mechanical equipments safety area, with
principles risk engineering application. The risk analysis is used as the amendment of
tradicional approach to safety mechanical product design. The three level conception of
mention standards is described.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Rizikové inženýrství, normy ISO, Bezpečnost strojních zařízení, nové pohledy na bezpečnost
KEYWORDS:
Risk engineering, ISO standards, safety of mechanical equipment, new approach on safety

1

ÚVOD

Bezpečnost strojních zařízení byla vnímána již od vzniku prvních parních strojů.
Několik výbuchů parních kotlů, při nichž zahynuli lidé a došlo i ke značným škodám
způsobilo, že konstruktéři, ale i provozovatelé, si uvědomovali negativní dopad takovýchto
neštěstí. To mělo logický důsledek v požadavku, aby parní, a později jakákoliv strojní
zařízení, byla konstruována a provozována jako zařízení bezpečná.
Protože se v té době začínalo s nulovými provozními i konstrukčním zkušenostmi,
obavy členů v tehdejší společnosti z nových, neznámých stojů byly veliké. Byla proto
vymýšlena i další bezpečnostní opatření, která se dnes zdají být komická – např. požadavek,
aby před každým automobilem kráčel člověk se signalizačním praporkem!
Poznamenejme, že starostlivost o bezpečnost je obecně staršího data!
již v 18. století před naším letopočtem babylonský král a panovník Chammurapi

Již v 18. století před naším letopočtem babylonský král a panovník Chammurabi vydal
svůj zákoník, ve kterém lze nalézt následující text: „§229 - Jestliže stavitel pro někoho staví
dům a nepostaví jej řádně a dům, který postavil, spadne a zabije vlastníka domu, pak bude
tento stavitel potrestán smrtí.“

LACKO Branislav, doc. Ing. CSc., Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně,
Technická 2, 616 00 BRNO, e-mail: lacko@fme.vutbr.cz
1
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Podobně i v 15. století před naším letopočtem se Starém zákoně, v II. knize Mojžíšově
(též druhá kniha Tóry nebo-li Pentateuchu) se píše: „Když někdo odkryje nebo vyhloubí
studnu a nepřikryje ji, takže do ní spadne býk nebo osel, vlastník studny poskytne majiteli
zvířete náhradu ve stříbře“.
Obě citace se vztahují logicky, s ohledem na tehdejší dobu, na případy ve stavebnictví,
ale potvrzují, že bezpečnost lidských výtvorů byla vnímána již od pradávna a je vnímána i
dnes a to nejen pro klasické stroje, ale i pro současná počítačová zařízení v informatice (viz
[16], [1] nebo článek Milan KNÝ: Bezpečnostní management ochránce informační
bezpečnosti, on – line ww.cybersecurity.cz/data/Kny2.pdf).
Je proto pochopitelné, že minulé 20. století našeho letopočtu již bezpečnost strojů
zakotvilo v řadě legislativních dokumentů, včetně technických norem. Přitom byla přijata
zásada, že bezpečnost strojů má být zajišťována proaktivně při jejich konstrukci, tedy a
priori, nikoliv až následně poté, co v provozu nastanou úrazy v důsledku nevhodného nebo
chybného konstrukčního řešení. Velký počet technických norem, které spadají do oblasti
bezpečnosti nejen strojních zařízení, ale obecně také do všech druhů technických výrobků
v oblasti hydrauliky, pneumatiky, elektrotechniky, elektroniky, jsou toho důkazem.
Praxe prvního století třetího tisíciletí však přišla s novým pohledem, který
systematicky obohatil problematiku vnímání nejen bezpečnosti, ale také pojmů jako např.
spolehlivost [7] nebo životnost, a to nejen v oblasti strojních zařízení, ale také v zařízeních
elektrických, elekronických a dalších. Jedná se o pohled rizikového inženýrství.
Proaktivní přístup k navržení bezpečné konstrukce strojního zařízení, lze stručně
vyjádřit otázkou: „Jak je potřeba výrobek zkoustruovat, aby byl bezpečný pro obsluhu i pro
okolí?“
Přístup rizikového inženýrství můžeme charakterizovat otázkou: „Není výrobek
nebezpečný pro obsluhu resp. uživatele nebo pro okolí?“
Společné uplaňování obou pohledů vyžaduje také současný zvýšený tlak na zajištění
ochrany zdraví, bezpečnosti a ekologické šetrnosti (Health, Safety and Environmental – HSE)
[11].

2

ŽIVOTNÍ CYKLUS ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI

Proces zajišťování funkční bezpečnosti strojů je možno rozčlenit do následujících
kroků – viz Obr. 1. Takto se postupuje např. u firmy Rockwell Automation [10]. Popsaný
přístup zdůrazňuje, že funkční bezpečnost strojů musí být zajišťována od samého začátku
vývoje výrobku [11].
K tomu je potřeba zaměřit i vzdělávání konstruktérů, kteří musí nejen znát příslušné
normy, ale znát a hlavně aplikovat doporučené metodické postupy v průběhu celého
konstukčního procesu. Současné požadavky nejen na bezpečnostní funkce, ale na výrobky
obecně, vyžadují opustit intuitivní, nahodilý přístup ke konstrukčnímu návrhu a procesu celé
technické přípravy výrobku, a postupovat podle ověřených a doporučených metod! Jako
příklady lze uvést metody FMEA [9], TRIZ (www.triz.cz ), RIPRAN (www.ripran.cz),
HAZOP [17], FTA [8] a jiné. V řadě případů nelze spoléhat na primární vzdělávání inženýrů
v rámci základního vysokoškolského studia, ale je nutno toto vzdělávání zvyšovat a
prohlubovat postgraduálním celoživotním vzděláváním.
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1. Krok – Hodnocení rizika
2. Krok – Definování požadavků bezpečnostního systému na
funkční bezpečnost
3. Krok – Navržení a ověření bezpečnostního systému
4. Instalace a validace bezpečnostního systému
5. Údržba a zlepšování bezpečnostního systému

Obr. 1 – Schema životního cyklu zajišťování bezpečnosti

3

TŘÍÚROVŇOVÁ KONCEPCE ISO NOREM BEZPEČNOSTI

Ve svém článku [10] B. Stone upozorňuje na skutečnost, technici jsou dnes zavaleni
značným počtem bezpečnostních norem. Proto je přínosem, že nové normy ISO pro funkční
bezpečnost využívají trojúrovňovou architekturu, která napomáhá lepší orientaci v souboru
těchto norem a zároveň vymezuje jejich obsah a zaměření.
Základem nových norem funkční bezpečnosti na úrovni A je norma ČSN ISO 12100
Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení a snižování
rizika [3]. V úvodu normy se praví:
„Prvotním účelem EN ISO 12100 je vybavit konstruktéry souhrnným systémem a návody,
které umožní vyrábět stroje, které jsou při jejich předpokládaném používání bezpečné. Norma také
poskytuje strategii tvůrcům norem.
Pojem bezpečnost strojního zařízení bere v úvahu schopnost stroje vykonávat jeho
předpokládanou funkci (funkce) během jeho životnosti, při odpovídajícím snížení rizika.
Tato norma je základem pro tvorbu norem, které mají následující strukturu:
– normy typu A (základní bezpečnostní normy), uvádějí základní pojmy, zásady pro konstrukci a
všeobecná hlediska, která mohou být aplikována na všechna strojní zařízení;
– normy typu B (skupinové bezpečnostní normy), zabývající se jedním bezpečnostním
hlediskem nebo jedním typem bezpečnostního zařízení, které může být použito pro větší
počet strojních zařízení:
– normy typu B1 se týkají jednotlivých bezpečnostních hledisek (např. bezpečných
vzdáleností, teploty povrchu, hluku);
– normy typu B2 se týkají příslušných bezpečnostních zařízení (např. dvouručních
ovládacích zařízení, blokovacích zařízení, zařízení citlivých na tlak, ochranných krytů);
– normy typu C (bezpečnostní normy pro stroje), určující detailní bezpečnostní požadavky pro
jednotlivý stroj nebo skupinu strojů.
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Tato norma je normou typu A.
Pokud se norma typu C odchyluje od jednoho nebo více opatření, kterými se zabývá
část 2 této normy nebo norma typu B, má přednost dodržení normy typu C.
Doporučuje se, aby tato norma byla zařazena do školících kurzů a příruček pro konstruktéry,
aby se seznámili se základní terminologií a všeobecnými konstrukčními metodami.„ [viz Úvod
na str. 7 citované normy].
Nová norma nahrazuje starou normu ČSN EN ISO 12100-1 z roku 2004.
Na normu ČSN ISO 12100 úrovně A, která popisuje proces hodnocení rizika
uplatňovaný u většiny strojů, navazují normy úrovně B, které se dělí do dvou skupin:
 B1- normy pro vymezení určitého pohledu funkční bezpečnosti např. navrhování částí
bezpečnostního řídicího sytému pro ovládajícího stroje (viz normu ČSN ISO 13849-1
[18] nebo ISO 62061 Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost
elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů
souvisejících s bezpečností).
 B2 – normy definující jeden typ bezpečnostního opatření (např. norma ČSN EN ISO
14119 o blokovacích zařízeních pro ochranné kryty, bezpečnostní spínače, zámky a
systémy instalované na ochranných krytech).
Normy úrovně C jsou nejúžeji zaměřené normy, které přesně definují požadavky na
specifické typy určitých strojních zařízení. Např. norma ČSN EN 692 na mechanické lisy,
ČSN EN 693 na hydraulické lisy, ČSN EN 11111-1 pro textilní stroje, ČSN EN ISO 10218
pro robotické soustavy, ČSN EN 50126 pro drážní zařízení [6], apod.

4

APLIKACE RIZIKOVÉHO INŽENÝRSTVÍ V BEZPEČNOSTI

V oblasti rizového inženýrství byly v poslední době vypracovány dvě významné
technické normy, které byly převzaty jako ČSN. Jedná se o normu pro management rizik ČSN
ISO 31000:2010 [12] a normu ČSN EN 31010:2011 [13] Techniky posuzování rizik. Tyto
normy blíže popisují a vymezují jednak postupy při řízení rizik, jednak metody pro analýzu
rizik. Normy reagují na situaci, kdy se v současné společnosti vyskytují rizika ve zvýšené
míře, na což upozornil německý sociolog Ulrich Beck ve své knize „Riziková společnost“
[21], takže je potřeba rizika soustavně kvalitně analyzovat a řídit.
Zatímco ve staré normě ISO 12100 z roku 2004, byla problematika rizik obsažena jen
v odst. 5 – Strategie snižování rizika, prolíná se problematika rizik v současné normě z roku
2011 celým jejím textem. V souladu se zásadami rizikového inženýrství a podle ISO 31000 je
kladen důraz na kompletní průběh všech fází analýzy rizik systémovým přístupem [15]:
 Posouzení rizik
 Odhad rizik
 Zhodnocení rizik
 Opatření ke snížení rizik
podle doporučených vhodných metod, které jsou uvedny v normě ČSN EN 31010.
V normě ČSN ISO 12100 jsou uvedeny definice základních pojmů, které se váží na
analýzu a řízení rizik v oblasti bezpečnosti strojních zařízení.
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5

ZÁVĚR

Lze předpokládat, že tlak na bezpečnost všech strojů bude neustále stoupat! Budou
vyžadovány průkazy o shodě s vydanými bezpečnostními normami a předpisy, bez kterých
nebude moci být výrobek veden na trh. Současně se budou přísňovat postihy za následky,
způsobené špatnou konstrukcí strojů,1 a to jak u adresných vinníků, tak u firem, které kromě
předepsaných přímých náhrad škod, budou postiženy i nepřímo neprodejností svých výrobků
a ztrátou dobré pověsti.
Proto je potřeba věnovat zajištění funkční bezpečnosti strojů při jejich konstruování
náležitou pozornost.
Jak bylo uvedemo v úvodu příspěvku, požadavky na bezpečnou konstrukci strojů
nejsou požadavky nové a mají svoji historii a tradici. Starší, zkušení konstruktéři již proto
mají v tomto směru mnoho praktických zkušeností.
Pořadavky na aplikaci zásad a metod rizikového inženýrství jsou však pro řadu
konstruktérů zcela novou oblastí. Je proto nutné jim pomoci tyto nové požadavky zvládnout
v rámci celoživotního vzdělávání a pamatovat v tomto směru na zařazení příslušných partií i
do výuky nových inženýrů na technických vysokých školách.

6
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HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK
MAIN SAFETY ASPECTS OF HAZARDOUS CHEMICAL SUBSTANCES
Otakar J. Mika1), Petr Lacina2)
ABSTRAKT:
Příspěvek je zaměřena na shrnutí stručného legislativního zabezpečení nebezpečných
chemických látek v EU a České republice. Dále jsou zmíněny hlavní bezpečnostní aspekty
nebezpečných chemických látek v podmínkách České republiky. V rámci příspěvku je rovněž
prezentována studie modelování dosahu šíření významných toxických průmyslových látek
v případě havárie nebo nekontrolovatelného úniku. V neposlední řadě jsou uvedeny návrhy a
doporučení pro zdokonalení bezpečnostních aspektů při zacházení s nebezpečnými
chemickými látkami a směsmi.
ABSTRACT:
This article is focused on summary of concise legislation relating to hazardous chemical
substances in the EU and the Czech Republic and on the main safety aspects of hazardous
chemical substances in the Czech Republic. Within the contribution, study focused on
modeling of spreading of toxic industrial chemical substances released into surroundings is
also presented. Last but not least recommendations to better safety aspects during handling
with hazardous chemical substances and mixtures are suggested in this contribution.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Nebezpečné chemické látky, nebezpečné chemické směsi, legislativa, nebezpečné dopady,
toxicita, jedovatost, výbušnost, hořlavost
KEYWORDS:
Hazardous chemical substances, hazardous chemical mixtures, legislation, hazardous
impacts, toxicity, explosiveness, combustibility

1

ÚVOD

I přes vzrůstající bezpečnost v oblasti manipulace s nebezpečnými chemickými látkami se stále
setkáváme s chemickými a jiným závažnými průmyslovými haváriemi, které mají za následky nejen
ztrátu lidských životů, případně poškození lidského zdraví, ale také uhynutí nebo poškození zdraví
zvířat, poškození životního prostředí a v neposlední řadě různě závažné materiální škody. Příčin těchto
nepříznivých mimořádných událostí je celá řada od selhání lidského činitele až po selhání technických
a technologických systémů. Havarijní projevy jsou sice různé, ale z hlediska ohrožení života a zdraví
osob to jsou především toxicita, výbušnost a hořlavost, kterým je potřeba věnovat maximální
pozornost [1]. Významným a celosvětovým problém z pohledu negativního působení chemických
látek na zdraví člověka je rovněž problematika starých ekologických zátěží. Dochází tak často ke
kontaminaci horninového prostředí a podzemních vod, které mohou být zdrojem pitných vod, nebo ke
kontaminaci povrchových toků a zemědělské půdy apod. V těchto případech sice nedochází
k akutnímu ohrožení lidského zdraví, jako v případě havárií spojených s únikem chemických látek či
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výbuchem, ale k chronickému ovlivnění, což je nebezpečné především v dlouhodobém měřítku.
Nebezpečným chemickým látkám je proto potřeba věnovat pozornost z celkového pohledu.

Problematice nebezpečných chemických látek z pohledu akutního ohrožení zdraví se
v minulosti komplexně věnovala publikace J. Horáka [2]. V nedávné době byla vydána řada
odborných domácích publikací, které jsou zaměřeny na tuto problematiku v podmínkách
České republiky [1, 3-9].
K úniku nebezpečných chemických látek ve větším množství může dojít z různých důvodů a
to především v těchto případech [10]:
 následkem působení člověka: havárie způsobená ve výrobě, při skladování, při
manipulaci nebo nehodou při přepravě nebezpečné chemické látky;
 vlivem přírodních sil: k úniku nebezpečných chemických látek může dojít vlivem povodně,
vichřice, sesuvem půdy, zemětřesením, apod.;
 při teroristických útocích;
 následkem válečných akcí;
K závažnému úniku nebezpečných chemických látek může dojít prakticky kdekoliv, avšak
nejpravděpodobnější jsou místa, kde jsou tyto látky skladovány nebo je s nimi manipulováno
(výrobní a skladovací objekty) – tzv. stacionární zdroje rizik. K závažné havárii spojené
s únikem nebezpečných chemických látek může dojít také během jejich přepravy po silnici,
železnici, na vodních tocích, případně během potrubní přepravy – tzv. mobilní zdroje rizik.
Největší rozsah ohrožení v důsledku úniku nebezpečných chemických látek představují
přirozeně stacionární zdroje rizik.
Pojem chemická bezpečnost předpokládá aktivní znalost souboru údajů o fyzikálněchemických, chemických a toxikologických vlastnostech, které charakterizují potenciální
rizika nakládání s chemickými látkami. Na základě znalosti těchto údajů lze navrhnout
protiopatření, která jsou základem pro krizové a havarijní plánování a řízení a vytvářejí
komplex nouzové připravenosti pro daný okruh hrozeb.
Problematika nebezpečných chemických látek a směsí je velmi rozsáhlá o čemž mimo jiné
svědčí již dříve citované odborné domácí publikace [3,6,7,8]. Snahou tohoto článku proto
není obsáhnout celou tuto oblast, ale stručně shrnout základní informace týkající se
chemických látek a rovněž navrhnout doporučení zvyšující bezpečnostní aspekty při
manipulaci s těmito látkami.

2
2.1

BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY CHEMICKÝCH LÁTEK
Základní legislativa týkající se nebezpečných chemických látek

Bezpečnostní aspekty nebezpečných chemických látek jednoznačně začínají legislativou, jejíž
snahou je ujednotit přístup k bezpečnému zacházení s těmito látkami. Každý, kdo nějakým
způsobem chemické látky používá nebo s nimi manipuluje ve větším měřítku, by měl znát
základní legislativu týkající se této oblasti. Stěžejním předpisem je GHS – globální
harmonizovaný systém, jehož základy byly vytvořeny na konferenci OSN o životním
prostředí a rozvoji v roce 1992. Tento systém slouží pro identifikaci nebezpečných chemikálií
a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích. Cílem návrhu bylo usnadnit celosvětový
obchod a současně zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Z tohoto systému
pak vychází dvě klíčová nařízení Evropského parlamentu a rady platné pro státy EU: REACH
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) a CLP (nařízení Evropského
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parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008). Nařízení REACH (= Registrace, Evaluace,
Autorizace a omezování Chemických látek) se týká látek vyráběných v EU či do EU
dovážených – pokud je množství těchto látek větší než 1 t/rok, musí být registrovány. Snahou
tohoto nařízení je kontrola látek, které se pohybují na území EU. Úkolem nařízení CLP
(Classification, Labelling and Packaging) je ujednotit klasifikaci, balení a označování
chemických látek na celém území EU. Nařízeními REACH a CLP se tedy musí řídit i Česká
republika, která je zakotvila ve vlastní legislativě z níž nejvýznamnější je zákon
č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) a vyhláška
č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí
a balení a označování nebezpečných chemických směsí.
2.2

Hlavní bezpečnostní aspekty nebezpečných chemických látek

V odborné publikaci T. Čapouna „Chemické havárie“ z roku 2009 [1] je věnována velká
pozornost nebezpečným látkám z mnoha různých aspektů od legislativy přes vlastnosti těchto
látek až po různé koncentrace nebezpečných látek. Publikace se rovněž podrobně věnuje
složité problematice „nakládání s nebezpečnými látkami“.
Mezi hlavní bezpečnostní aspekty nebezpečných chemických látek patří rovněž znalost jejich
nebezpečných vlastností. Standardní legislativní členění nebezpečných vlastností chemických
látek, jak bylo známo od roku 2003 a které bylo stanoveno chemickým zákonem z tohoto
roku (zákon č. 356/2003 Sb.), bylo rovněž zcela nahrazeno rozdělením dle CLP. Od
1. června 2015 se klasifikace, značení a balení chemických látek i směsí řídí již výhradně a
pouze tímto nařízením. To rozděluje nebezpečné látky do 3 tříd nebezpečnosti: 1) Fyzikální
nebezpečnost, 2) Nebezpečnost pro zdraví, 3) Nebezpečnost pro životní prostředí. Tyto třídy
navíc obsahují jednu nebo více kategorií nebezpečnosti, kterými je látka klasifikována
podrobněji. Stručný přehled klasifikace dle CLP vč. výstražných symbolů je uveden
v následující tabulce 1. Podrobnější specifikace vychází z vlastností jednotlivých chemických
látek, z nichž hodnocené jsou především následující:
 fyzikálně-chemické (např. molekulová hmotnost, hustota, bod varu, bod tání, viskozita,
hutnota par, difúzní koeficient, výparné teplo, teplota vznícení, teplota vzplanutí, teplota
rozkladu, slučovací teplo, rozpustnost, meze výbušnosti, povrchové napětí, výbušnost,
hořlavost, atd.)
 chemické (např. reaktivita, oxidace, hydrolýza, reakce s vodou, polymerace, apod.)
 toxikologické (např. prahová dávka, efektivní dávka, smrtelná dávka, prahová
koncentrace, efektivní koncentrace, smrtelná koncentrace, akutní toxicita, chronická
toxicita, kumulativní účinky, přípustný expoziční limit, nejvyšší přípustná koncentrace,
apod.)
 působení na pokožku a dýchací orgány (žíravost, dráždivost, senzibilizující vlastnosti)
 působení specifických účinků na zdraví člověka (karcinogenní, mutagenní)
 působení na životní prostředí (toxické pro vodní organismy, půdní organismy, apod.)
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Fyzikální nebezpečnost

Tab. 1 – Třídy a kategorie nebezpečnosti včetně výstražných symbolů dle CLP
Tab. 1 – Hazard classes and categories including pictograms by CLP
Nestabilní výbušniny
Výbušniny podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Samovolně reagující látky a směsi typu A, BGHS01
Organické peroxidy, typy A, B
Hořlavé plyny, kategorie 1
Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2
Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3
Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2
Samovolně reagující látky a směsi, typy B, C, D, E, FGHS02
Samozápalné kapaliny, kategorie 1
Samozápalné tuhé látky, kategorie 1
Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2
Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3
Organické peroxidy, typy B, C, D, E, F
Oxidující plyny, kategorie 1
Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2, 3GHS03
Oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2, 3
Plyny pod tlakem:
stlačené plyny;
zkapalněné plyny;GHS04
zchlazené zkapalněné plyny;
rozpuštěné plyny.
Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1GHS05

Nebezpečnost pro zdraví

Akutní toxicita (orální, dermální inhalační), kategorie 1, 2, 3GHS06

Nebezpečnost
pro životní
prostředí

Žíravost pro kůži, kategorie 1A, 1B, 1CGHS05
Vážné poškození očí, kategorie 1
Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 4
Dráždivost pro kůži, kategorie 2
Podráždění očí, kategorie 2
Senzibilizace kůže, kategorie 1GHS07
Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice, kategorie 3
Podráždění dýchacích cest
Narkotické účinky
Senzibilizace dýchacích cest, kategorie 1
Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B, 2
Karcinogenita, kategorie 1A, 1B, 2
Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B, 2GHS08
Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice, kategorie 1, 2
Toxicita pro specifické cílové orgán opakovaná expozice, kategorie 1, 2
Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1
Nebezpečný pro vodní prostředí
- akutně, kategorie 1GHS09
- chronicky, kategorie 1, 2
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Nařízení CLP přináší na první pohled poměrně komplikované rozdělení, avšak důvodem je
snaha se co nejvíce přiblížit současným předpisům pro ADR (Evropská dohoda o mezinárodní
silniční přepravě nebezpečných věcí) a RID (Řád pro mezinárodní přepravu nebezpečných
věcí), které zajišťují bezpečnou přepravu nebezpečných věcí, z nichž velkou většinou jsou
právě chemické látky vykazující nějaké nebezpečné vlastnosti. Jak je z výše uvedené tabulky
1 patrné, rozdělení je poměrně složité. Pro potřeby běžné manipulace s chemickými látkami
se však stačí řídit základním seznamem nebezpečných vlastností, které znázorňují výstražné
symboly, tj. výbušné látky (GHS01), hořlavé látky (GHS02), oxidační látky (GHS03),
plyny pod tlakem (GHS04), korozivní a žíravé látky (GHS05), toxické látky (GHS06),
dráždivé látky (GHS07), látky nebezpečné pro zdraví (GHS08), látky nebezpečné pro
životní prostředí (GHS09).
Za nebezpečné chemické látky se obecně považují takové látky a směsi, které vykazují jednu
nebo více z výše uvedených nebezpečných vlastností dané nařízením CLP. Klasifikace
jednotlivých látek vychází ze zjištěných nebezpečných vlastností látky nebo směsi, hodnocení
uvedených vlastností a následné zařazení látky nebo směsi do jednotlivých tříd a kategorií
nebezpečnosti.
2.3

Průmyslové toxické látky

S nebezpečnými látkami se můžeme setkávat v každodenním životě. Vyšší míra rizika je pak
v oblastech, kde se s těmito látkami manipuluje ve velkých množstvích. Příkladem mohou být
různé průmyslové podniky, které využívají tyto látky k výrobě či provozu. Zde je pak zvýšené
riziko v důsledku hrozby nekontrolovatelného úniku či havárie. Nejvíce rozšířené nebezpečné
chemické látky (toxické) využívané v průmyslu jsou uvedeny v tabulce 2.
Tab.2 – Nejvýznamnější průmyslové toxické látky
Tab.2 – The most important industrial toxic substances
Nebezpečná průmyslová toxická chemická
látka
Arzenovodík
Fosgen
Fosforovodík
Chlor
Chlorovodík
Bromovodík
Sirovodík
Kyanovodík
Amoniak
Oxid uhelnatý
Oxid siřičitý
Sirouhlík
Fluorovodík

Chemický
vzorec
AsH3
COCl2
PH3
Cl2
HCl
HBr
H2S
HCN
NH3
CO
SO2
CS2
HF

Klasifikace nebezpečné průmyslové
toxické chemické látky
extrémně toxický plyn
plyn se zvlášť vysokou toxicitou
plyn se zvlášť vysokou toxicitou
vysoce toxický plyn
vysoce toxický plyn
vysoce toxický plyn
vysoce toxický plyn
vysoce toxická kapalina / plyn
středně toxický plyn
středně toxický plyn
středně toxický plyn
středně toxická kapalina
středně toxický plyn

Podniky, které využívají tyto látky, mají přísné vnitropodnikové směrnice a havarijní plány,
které řeší prevenci závažných havárií a jejich nekontrolovatelného úniku. Jedním
z preventivních aparátů je rovněž modelování šíření toxických látek pro případ takovýchto
krizových situací. Pro tyto účely slouží řada softwarů. V rámci tohoto příspěvku byla
provedena studie, během níž bylo provedeno modelování šíření průmyslových toxických látek
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uvedených v tabulce 2 při jejich nekontrolovatelném úniku. Výsledkem pak byl zjištěn dosah
od zdroje úniku pro jednotlivé látky. Pro modelování byly použity vstupní podmínky, které
jsou uvedeny níže. Studie byla provedena s využitím programu pro modelování následků
závažných havárií – TerEx, verze 3.1.1, licence pro UTB Zlín – a to v tzv. rozšířeném
modelování. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 3, která současně srovnává „havarijní dosahy“
výše zmíněných průmyslových toxických látek.
Podmínky modelování:









teplota kapaliny v zařízení: 200 C,
celkové uniklé množství nebezpečných látek: 10 tun,
model úniku: PUFF, což je jednorázový únik ze zařízení
rychlost větru: 1 m/s,
pokrytí oblohy mraky: 0%,
sprejový efekt,
typ atmosférické stálosti: inverze,
typ povrch ve směru šíření látky: průmyslová plocha.
Tab. 3 – Havarijní dosah nejvýznamnějších průmyslových toxických látek
Tab. 3 – Emergency outreach of the most important industrial toxic substances
Nebezpečná průmyslová toxická chemická
látka

Arzenovodík
Fosgen
Fosforovodík
Dikyan
Chlor
Chlorovodík
Bromovodík
Sirovodík
Methylchlorid
Oxid dusnatý
Kyanovodík
Amoniak
Oxid uhelnatý
Oxid siřičitý
Sirouhlík
Fluorovodík

Stav látky

kapalný plyn
kapalný plyn
kapalný plyn
kapalný plyn
kapalina
kapalný plyn
kapalný plyn
kapalný plyn
plyn
kapalný plyn
plyn
plyn
kapalný plyn

Ohrožení osob toxickou látkou, nezbytná
evakuace osob [m]
není zahrnut v databázi
5 800
není zahrnut v databázi
6 711
6 339
5 959
4 609
3 103
587
5 207
7 347
2 621
1 803
3 691
není zahrnut v databázi
826

Tabulka 4 pak ukazuje u významných průmyslových toxických látek porovnání havarijních
dosahů v závislosti na formě látky: kapalný plyn – plyn. Ostatní podmínky modelování
zůstaly stejné jako u látek v tabulce 3. Z výsledků je patrné, že skupenství má výrazný vliv na
dosah toxické látky.
Ne vždy musí být únik toxických plynů spojován s průmyslovými či dopravními haváriemi.
Některé toxické plyny mohou být rovněž uvolňovány během požárů. Působení takto
vznikajících toxických zplodin hoření je velmi těžké zhodnotit, neboť se jedná o komplexní a

483

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

většinou krátkodobé působení několika toxických a karcinogenních látek a zvýšené teploty na
lidský organismus. Za nejvýznamnější jedovaté zplodiny hoření jsou považovány tyto
chemické látky: oxid uhelnatý, kyanovodík, fosgen. Kromě těchto velmi toxických zplodin
hoření se při požárech mohou uvolňovat i další a toxické látky jako oxid siřičitý, chlorovodík,
amoniak, oxidy dusíku, ale i látky vznikající při hoření speciálních materiálů: polyaromatické
uhlovodíky, dibenzodioxiny, dibenzofurany aj. [11].
Tab. 4 – Havarijní dosah vybraných průmyslových toxických látek v závislosti na skupenství
Tab. 4 – Emergency outreach of the selected important industrial toxic substances
depending on state
Nebezpečná průmyslová toxická
chemická látka
Fosgen
Fosgen
Chlor
Chlor
Amoniak
Amoniak

2.4

Stav látky
kapalný plyn
plyn
kapalný plyn
plyn
kapalný plyn
plyn

Ohrožení osob toxickou látkou, nezbytná
evakuace osob [m]
6 085
15 946
6 339
9 405
2 621
4 143

Bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami začíná již legislativou, která by
měla jednoznačně určovat úkony spojené s manipulací, klasifikací, značením, balením apod.
Souhrn těchto úkonů má za úkol zvýšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Pro
bezpečné nakládání je proto potřeba znát alespoň rámcově obsah těchto legislativních nařízení
a zákonů a řídit se jimi. Ačkoliv se mnohdy zdá, že cesta k jednotné legislativě je poměrně
klikatá a plná rozporů, udělal se v posledních letech v této oblasti velký kus práce. V České
republice je manipulace s chemickými látkami na úrovní evropského standardu a tedy
z pohledu legislativy lze říci, že rizika vycházející z manipulace s chemickými látkami jsou
touto cestou alespoň minimalizována, ale nikdy nebudou úplně nulová. Významnou roli
v tomto hraje i tzv. „lidský faktor“, který nelze žádnou legislativou dostatečně formovat
natolik, aby bylo zcela zamezeno veškerým rizikům vyplývajících z manipulace
s chemickými látkami. Každé nakládání s chemickými látkami proto vyžaduje velikou
zodpovědnost a patřičnou kvalifikaci každého, kdo s nimi přijde do styku. V následující části
je uvedeno doporučení a obecné povinnosti, které vedou k vyšší bezpečnosti při manipulaci
s chemickými látkami a směsmi a které by měl dodržovat každý, kdo tuto činnost vykonává.
Jedná se o metodické doporučení zpracované Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v roce
2010:



Před zahájením jakékoli činnosti s chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen
„látky/směsi“), nebo se zařízeními, v nichž jsou tyto látky/směsi přítomny, seznámit se s
charakterem a nebezpečnými vlastnostmi těchto látek/směsí (bezpečnostní list nebo jiné
obdobné dokumenty, databáze aj.), s doporučenými způsoby zacházení včetně
bezpečnostních a ochranných opatření, se zásadami první pomoci a s místním provozním a
bezpečnostním předpisem (provozním řádem pracoviště, předpisem pro obsluhu strojů a
zařízení apod.).



Při každé činnosti s látkami/směsmi používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky,
stanovené na základě hodnocení rizik na pracovišti.
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Před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím vhodných hasicích
prostředků, asanačních prostředků, prostředků první pomoci a osobních ochranných
pracovních prostředků pro pracovní i havarijní účely.



Před zahájením ruční manipulace s látkami/směsmi zkontrolovat stav držadel či úchytů,
těsnost uzavření nádob a pevnost obalů. Vyvarovat se přenášení na zádech nebo v náruči,
případně tažení nebo tlačení po podlahách nebo skluzech. Při čerpání a stáčení strojním
zařízením, při manipulaci motorovými vozíky nebo jinými dopravními a transportními
prostředky se řídit místním provozním a bezpečnostním předpisem, řešícím bezpečné
provádění každé manipulace.



Látky/směsi skladovat jen na místech k tomu určených, v předepsaném množství
a odpovídajících obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním označením podle vlastností
látek/směsí, zabránit společnému skladování látek/směsí, které spolu mohou nebezpečně
reagovat. Nepřechovávat nebezpečné látky/směsi, zejména toxické a žíravé, v obalech běžně
používaných na poživatiny a krmiva.



V případě činností s nebezpečnými látkami/směsmi, zejména výbušnými, hořlavými,
toxickými a karcinogenními, zajistit pracoviště a označit jej výstražnými barvami, značkami
a nápisy, zamezit vstupu nepovolaných osob.



Na jednotlivých pracovištích u strojů a zařízení zajistit dostatečný pracovní a manipulační
prostor umožňující bezpečné provádění požadovaných operací, zkontrolovat funkčnost
systému větrání nebo odsávání plynů, par a prachů látek/směsí, aby byly dodrženy
hygienické normy (PEL, NPK-P). Zamezit stékání kapalin do vybrání a prohlubní strojů a
zařízení, případně podlah, usazování prachů na povrchu předmětů a konstrukcí, hromadění
plynů a par v obtížně větratelných koutech místností.



Zařízení, jeho součásti (nádrže, kontejnery, přepravní obaly) a prostory, kde se vyskytují a
používají nebezpečné látky/směsi, musí být označeny příslušným bezpečnostním značením
(barvami, značkami a nápisy), upozorňujícím na zdroje rizika a nebezpečné vlastnosti
látek/směsí.



Při práci v uzavřených prostorách, nádobách a nádržích s výskytem plynů, par či prachů
nebezpečných látek/směsí zajistit kontrolu další osobou zvenčí (mimo ohrožený prostor), a
průběžně sledovat nebezpečné koncentrace látek/směsí a minimální koncentraci kyslíku ve
vzduchu v daném prostředí.



Příklad některých zásad pro bezpečnou manipulaci s některými kategoriemi nebezpečných
látek/směsí:
 při přípravě roztoků žíravin přidávat žíravinu do vody (kapaliny) za stálého míchání a
příp. ochlazování, při vyprazdňování nádob se žíravinami použít vhodné vyklápěcí
zařízení, nepřenášet žíraviny v otevřených nádobách,
 vyvarovat se styku roztoků hydroxidů (louhů) s hliníkovými předměty (možnost
vývoje vodíku s nebezpečím výbuchu),
 k odstranění rozlité kyseliny dusičné, peroxidu vodíku a jiných silných oxidačních
látek nepoužívat dřevěné piliny a jiné organické látky,
 textilní materiál nasáklý nátěrovými hmotami, fermeží a oleji ukládat v uzavřených
kovových nádobách,
 při práci s hořlavými kapalinami vyloučit vznik statické elektřiny a mechanického či
elektrického jiskření, při jejich rozlití okamžitě zhasnout plynové spotřebiče, vypnout
elektrický proud, vyhlásit zákaz vstupu nepovolaným osobám, zajistit odvětrání
prostoru a pro asanaci použít vhodné sorpční materiály podle druhu látky; je zakázáno
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stírat tyto hořlavé kapaliny s podlah z umělých hmot (nebezpečí vzniku statické
elektřiny),
 alkalické kovy ukládat pod vrstvou petroleje, zabránit styku alkalických kovů
a hydridů alkalických kovů (včetně karbidu vápníku) s vodou.



2.5

Při zacházení s látkami/směsmi je bezpodmínečně nutné:
 Znát vlastnosti a účinky používaných látek/směsí,
 alkalické kovy ukládat pod vrstvou petroleje, zabránit styku alkalických kovů
a hydridů alkalických kovů (včetně karbidu vápníku) s vodou.
 zaškolení a opakované proškolení pracovníků v potřebném rozsahu, případně zajištění
odborného dozoru či dohledu nad vykonávanou prací,
 dodržování příslušných bezpečnostních předpisů a pokynů, zásad osobní a provozní
hygieny a používání osobních ochranných pracovních prostředků,
 zabránit únikům látek/směsí do prostorů pracovišť, dodržování expozičních limitů,
vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků podle druhu
látky/směsi a předpokládaného typu úniku,
 trvalé udržování znalostí (i praktických dovedností) o zásadách první pomoci,
asanačních postupech, postupech při zdolávání nežádoucích událostí.

Doba jedová

Odborníkům na oblast nebezpečných chemických látek toxických jistě neušlo ani to, že od
roku 2011 jsou vydávány populárně vědecké publikace, které nesou ve svém názvu zajímavé
spojení „doba jedová“ [11-16].
Bez nadsázky můžeme dnes směle tvrdit, že nikdo ze skutečných profesionálů-toxikologů
nepochybuje o tom, že naše životní prostředí je silně zamořeno nejen závadnými látkami, ale
bohužel i vysoce toxickými, toxickými a radioaktivními látkami. Tyto látky představují nejen
pro člověka hrozbu akutní otravy, případně chronické otravy, ale mohou významně zamořit
životní prostředí. V této souvislosti je možné doporučit, nová populárně vědecká odborná díla
mají v názvu spojení „doba jedová“. Předně je možno s obdivem říci, že uvedené odborné
publikace mají velmi výstižný název.
První tituly napsali společně dva vysoce kvalifikovaní a vysoce erudovaní domácí autoři. Jsou
jimi paní profesorka Anna Strunecká a pan profesor Jiří Patočka, kteří obohatili odbornou i
laickou veřejnost již v roce 2011 zajímavým titulem Doba jedová [11]. V roce 2012 pak vyšlo
druhé pokračování této populárně vědecká publikace Doba jedová 2 [12].
Na přebalu Doby jedové 2 je pak uvedeno doslova následující překvapivé a zajímavé
konstatování:
Fakt, že se Doba jedová stala nejprodávanější populárně naučnou knihou pro dospělé roku
2011 jasně dokazuje, že stále více lidí touží pro pravdivých informacích a nehodlá se
spolehnout pouze na to, co nám doporučují televizní reklamy, sdělovací prostředky a
v mnohých případech i státní orgány. Hledáte-li návod, jak se v přebujelém přísunu těchto
informací dobře zorientovat, pak je kniha Doba jedová 2 tou správnou volbou.
Základní řadu publikací o době jedové [11-13] byla následně rozšířena o další zajímavé a
důležité oblasti jako je kosmetika, hormony a geneticky modifikované potraviny [14-16].
Navíc je možno říci, že mnohé publikované vědecké a výzkumné závěry v uvedených
publikacích jsou nejednoznačné, mnohá vědecká bádání přináší překvapivé závěry a tak má
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každý čtenář možnost, aby se sám přiklonil k jedné nebo druhé variantě naznačených řešení.
A co je na nich nejcennější? Vlastní závěry si každý čtenář může přenést do svého osobního
každodenního života, protože jsou zde podrobně uvedena populární témata, jako je pití kávy,
slazení nápojů, používání léků, ochranné očkování, kosmetika, chemické látky v domácnosti,
apod.

3

ZÁVĚR

Nebezpečné chemické látky a směsi neustále pronikají do života obyčejných lidí a ovlivňují ho.
Prioritně je snaha o využití přínosů těchto látek do života a společenské praxe, ale existence
nebezpečných vlastností vymezuje jejich možné negativní dopady.
Není pochyb o tom, že především ti, kteří se ve své praxi setkávají s nebezpečnými chemickými
látkami a směsmi musí velmi dobře znát příslušnou legislativu a samozřejmě i tyto látky samotné a
jejich vlastnosti. Podkladem k tomu je především individuální studium všech aspektů nebezpečnosti
látek, možnosti ochrany před nimi, přepravy, označení obalů, příznaků zasažení, likvidace, atd., jak
nám to elegantně nabízí bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek.
Kromě toho je možno tyto „látkové bezpečnostní informace“ (ovšem v daleko menším rozsahu)
získat v různých účelových a jiných databázích nebezpečných chemických látek. Databáze jsou
neocenitelné především v době nástupu nebo probíhající chemické havárie, kdy se vytváří jednak
atmosféra strachu z možných nepříznivých účinků, ale také psychický stres a to nejen zasažených
osob, ale mnohdy také samotných záchranářů. Navíc bývá v těchto „havarijních situacích“ nedostatek
času. Jinými slovy to znamená, že se musí jak rozhodnutí o činnosti, tak i vlastní činnost vykovávat
s minimální časovou prodlevou. Proto je možno doporučit takové odzkoušené a důsledně testované
„havarijní databáze“ pro využití v době již hrozící nebo probíhající chemické havárie.

Zvláště významné je mít dobré znalosti o vlastnostech nebezpečných chemických látek
a s tím spojených znalostí od poskytování rychlé a spolehlivé první pomoci až po správnou a
bezpečnou likvidaci nebezpečných chemických látek. Osvojené a zautomatizované
dovednosti při různých činnostech jsou velmi důležité pro záchranáře obecně, ale především
jsou významné pro příslušníky Hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné
služby, případně i Policie České republiky, kteří se jako první dostaví na místo mimořádné
události za účelem provedení zásahu. Hlavním cílem takového zásahu je vždy záchrana
lidských životů a ochrana zdraví osob. Z těchto důvodů je nutno položit trvalý důraz na
výbornou znalost jak samotných nebezpečných chemických látek, tak i příslušné legislativy.

4
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AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA SPOLEČNOSTI A PROBLÉMY JEJICH
ŘÍZENÍ
ACTUAL SAFETY RISKS OF SOCIETY AND PROBLEMS OF THEIR
MANAGEMENT
Jaromír Novák1)
ABSTRAKT:
Současná společnost je složena z mnoha systémů, podsystémů a prvků. Jejich propojenost a
chování je stále složitější, jejich řiditelnost stále náročnější a tím také rizikovější. V důsledku
rychlého vývoje společnosti, radikálních a nepředvídatelných změn věcí, jevů a procesů roste
podíl hrozeb a rizik, které ovlivňují celou společnost. Zvládnutí hrozeb a rizik je
předpokladem relativně proporcionálního rozvoje či stability společnosti a zachování
bezpečnosti. Současný vývoje přináší spíše nestabilitu a nebezpečnost.
ABSTRACT:
Nowadays society consists of many systems and subsystems. Their connection and behavior is
getting more complicated, their manageability more demanding and also more risky. As a
consequence of fast society development, radical and unpredictable changes of things,
phenomena and processes the risks and threats are increasing and they influence whole
company. Managing threats and risks is needed for relatively stable development or society
stability and also sustaining safety. Current development brings in contrary instability and
dangers.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Společnost, bezpečnost, riziko, řízení, změna, chování
KEYWORDS:
Society, safety, risk, management, change, behaviour

1

ÚVOD

Před několika desítkami let bylo lidstvo plno nadějí a optimismu do dalšího vývoje. V roce
1945 skončila druhá světová válka (začala dvacet let po vypuknutí první světové války) a
lidstvo si slibovalo, že už nikdy více nesmí k podobnému konfliktu dojít. Paradoxní je, že
ještě před skončením této války se připravovala další válka. Pomiňme, kdo ji připravoval a
kdo o ni stál, komu by přinesla vítězství a s tím spojené relativní zisky. S jistým nadnesením
lze konstatovat pochybenost tohoto uvažování. Někteří lidé, společnosti, organizace a některé
země jsou sice vítězi a někteří jsou na břehu poražených. V celkovém pojetí pak prohrává
samo lidstvo. Anglický spisovatel Rudyard Kypling kdysi v básni „Můžeš-li“ napsal:
„…můžeš-li potkati vítězství po porážce a oba ty lháře přijímat s týmž čelem…“.

Novák, Jaromír, doc. Ing. CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra
aplikovaných pohybových aktivit, Třída Míru 117, 771 11, Olomouc, telefon: +420 585 636 005, e-mail:
jarminov@seznam.cz
1)
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Podařilo se v uplynulých sedmdesáti letech světové válce se vyhnout, ale v některých
obdobích to bylo na hraně. Zato lokálních válek je dost a při rozpadu Jugoslávie byly válka i
v Evropě.
Další nadějí byla nekritická víra v roli vědy a techniky a jejího přínosu ve prospěch lidstva.
Vědeckotechnický pokrok sice přinesl a přináší lidstvu prospěch, má však také řadu stinných
stránek a v řadě případů je kontraproduktivní a ohrožuje samotnou podstatu existence lidstva.
Rovněž velkou nadějí byly a ještě jsou informační technologie, které se však rovněž stávají
nebezpečnými.
Dalším druhem optimismu byly naděje, že se podaří vymýtit většinu chorob. I tady byl
optimismus mylný. Nejen, že se některé choroby (zejména srdečně-cévní a rakovinu)
nepodařilo vymýtit či potlačit, naopak došlo k jejich značnému růstu. Pomiňme zde roli
některých farmaceutických firem, o kterých se tvrdí, že vyrábějí medikamenty, které
způsobují další choroby.
S vývojem společnosti se rozšiřuje množství tendencí lidstvu prospěšných a rovněž množství
tendencí lidstvu škodlivých. Je třeba podotknout složitost nacházení kritérií o prospěšnosti či
škodlivosti. I v tom je jedna z příčin nebezpečnosti.
Nebezpečných tendencí vývoje je značné množství a je problém, jak tyto tendence předvídat,
jak na ně reagovat, jak je řídit a zda je vůbec snaha je řídit ke všeobecnému prospěchu.
V následujícím textu budou zmíněna jen některá bezpečnostní rizika a problémy jejich řízení.

2

SPOLEČNOST NEBEZPEČNOSTI

Bezpečnost je vlastní historii člověka. Je jednou z hlavních potřeb jeho existence. Je
podmínkou jeho rozvoje a zachování vůbec. Člověk vždy musel dbát na svoji bezpečnost ať
byly jeho aktivity jakékoliv.
Pojem bezpečnost je pojmem těžko definovatelným a má svou bohatou historii. Jiná byla
bezpečnost v době prvobytně pospolné společnosti, jiná je dnes v době vysoce vyspělých
technických prostředků a technologií všeho druhu. Bezpečnost má svůj obecný i specifický
obsah a rozsah, je objektivní i subjektivní. Alespoň stručné objasnění základních pojmů.
Bezpečnost je důležitým pocitem pro člověka, patří k jeho základním hodnotám a je také
neméně důležitým pojmem pro manažery všeho druhu (včetně politických a vojenských).
Pojem bezpečnost je svým obsahem i rozsahem velmi proměnlivým hybridem obecnosti i
konkrétnosti. Bezpečnost je stav, kdy hrozby a rizika jsou pro systém na co nejnižší možné
úrovni.
Bezpečnost může mít v globalizovaném světě tyto základní oblasti:






individuálně lidskou
obecně sociální
zdravotní
obecně kulturní
politickou
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ekonomickou
finanční
surovinovou
potravinovou
vojenskou
ekologickou
a další

Globální svět, zejména v materiálně vyspělých zemích přináší značné rozpory destruktivního
rázu a také rozpaky, určitou bezradnost. Došlo k posunu blahobytu a životní úroveň
v materiální oblasti bezesporu vzrostla měrou nevídanou. Avšak také došlo a stále více
dochází k větším rozdílům mezi bohatými a chudými. Roste nespokojenost až nenávist.
Všechno nemůže být poměřováno jen ekonomikou a penězi. K čemu musí takzvaný vyspělý
svět hromadit materiální bohatství, které nemůže spotřebovat, nebo které mu zotročuje život?
Kde jsou hranice tohoto typu růstu? Na druhé straně dochází k odlidštění a mrzačení života
právě v důsledku zmiňovaného materia. Peníze a věci jsou smyslem života ?
Globalizace vytváří nové asymetrie v dělbě moci a bohatství. Být členem tzv. exkluzivních
struktur ekonomických, politických, vojenských a jiných, vzbuzuje u nečlenů zcela
pochopitelnou nevoli s možnými negativními důsledky hůře postižitelnými a
předpokládanými. Reakce mohou být pro exkluzivní struktury zničující, což by mělo vést
k solidárnímu přerozdělování výsledků produkce.
Projevy globalizace zpochybňují některými svými důsledky samotné ideje západní civilizace
– demokracii, svobodný trh a lidská práva. Je rozpor mezi tím, co se manifestuje jako cíle,
hodnoty, pravidla, normy a zásady řízení procesů globalizace, a tím, co je povahou a
důsledkem těchto procesů. Budoucnost Západu s velkou pravděpodobností nebude taková
dobrá jako ta dnešní a vzbuzuje oprávněné obavy, které se týkají všech lidí. Půjde o střet
civilizací. (Huntington, 2001).
Západ je zatím jedinou civilizací, která má strategické zájmy ve všech ostatních civilizacích a
oblastech a dokáže zde ovlivňovat ekonomiku, politiku i vojenskou situaci. Chtějí-li
společnosti přináležející k jiným civilizacím dosáhnout svých cílů a ochraňovat své zájmy,
obvykle se bez pomoci ze strany Západu neobejdou. Západní státy (Huntington, 2001) :











Vlastní a řídí rozhodující část mezinárodního bankovního systému;
Jsou největšími světovými zákazníky;
Produkují většinu hotových výrobků ve světě;
Vládnou mezinárodním kapitálovým trhům;
Ovládají námořní trasy;
Řídí většinu náročných technických výzkumů a vývoj vyspělých technologií;
Mají vedoucí postavení v kosmickém výzkumu;
Jsou hlavními výrobci kosmických zařízení;
Mají nejvyspělejší kosmickou špionáž;
Mají hlavní slovo v oboru mezinárodní komunikace;
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Jsou schopny mohutné vojenské intervence;
Produkují a kontrolují výrobu nejdokonalejších zbraní.

Kniha Střet civilizací vyšla před čtrnácti lety a ve své době vzbudila velký ohlas. Lze říci, že
většina autorem uváděných názorů je ve své podstatě platná dodnes, byť se jejich obsah a
rozsah proměňuje
Druhý pohled na Západ je však poněkud jiný. Skýtá obrázek upadající civilizace, jejíž
politická, ekonomická i vojenská síla se zmenšuje v poměru k rostoucí síle ostatních
civilizací. Vítězství Západu ve studené válce přineslo vyčerpání, nikoli vítězství. Západ se
stále více musí starat o své vnitřní problémy a potřeby, neboť se potýká s pomalým
ekonomickým růstem, stagnující i klesající populací, nezaměstnaností, velkými schodky ve
státním rozpočtu i ve veřejných rozpočtech, upadající pracovní morálkou, a v mnoha zemích,
včetně Spojených států, se společenským rozpadem, problémem drog a zločinností. A
v poslední době i s velmi nepříjemnou a v blízké budoucnosti možná pro Evropu zničující
migrací.
Ekonomická moc se velmi rychle přesouvá do východní Asie a v těsném sledu následuje i
vojenská síla a s ní spojený politický vliv. Na prahu hospodářského vzestupu stojí Indie, stále
nepřátelštější je vůči Západu islámský svět, ochota přijímat diktát Západu či se řídit
západními kázáními se rychle vytrácí i u ostatních společností; zároveň mizí západní
sebevědomí i vůle vládnout. Koncem osmdesátých let se hodně diskutovalo o tvrzení, že
Spojené státy procházejí fází úpadku. Tato diskuse neutichá dnes. Existují názory, že USA
mají dnes již pouze jedinou sílu a to vojenskou. Tomu nasvědčuje i jejich vojenský rozpočet,
který roste a je stejný jako u „zbytku“ světa dohromady.
V mnoha důležitých ohledech bude zřejmě relativní moc USA klesat čím dál rychleji.
V oblasti ekonomiky se bude pozice USA nadále oslabovat zejména vůči Číně.
Nezanedbatelnými procesy jsou těžba ropy a plynu. Zde dochází ke značným změnám a
konkurenční boj je nesmírně ostrý ovlivňující kapitálové bilance všech zúčastněných stran. A
v odpovídající míře pak i jejich bezpečnost.
Oba dva tyto protichůdné pohledy jsou platné do jisté míry. Západ má v současné době na
světě naprostou převahu. Dochází však v mocenské rovnováze mezi civilizacemi
k postupným, neúprosným a zásadním změnám. Západní moc bude vzhledem k ostatním
civilizacím neustále ochabovat.
Z kvantitativního hlediska je západní populace stále se zmenšující částí světové populace.
Mezi Západem a ostatními civilizacemi se mění i rovnováha kvalitativní. Nezápadní národy
jsou stále zdravější, dravější, urbanizovanější, gramotnější i vzdělanější. Začátkem
devadesátých let byla dětská úmrtnost v Latinské Americe, Africe, na Blízkém východě,
v jižní, východní a jihovýchodní Asii třetinová ve srovnání s padesátiprocentní o třicet let
dříve. Stejně tak v těchto oblastech velmi vzrostl průměrný věk člověka.

3

POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST

Nebývalou měrou dochází k devastaci přírodního bohatství. Ubývá zemědělské půdy, tato je
znečišťována a její úrodnost klesá. Obdobně je tomu v případě vody a také vzduchu.
Nebezpečí nedostatku těchto základních zdrojů pro žití člověka je velmi velké. Život na
planetě je ohrožován z řady důvodů: atmosféra se mění k horšímu v důsledku spalování
fosilních paliv, otepluje se ovzduší, v důsledku rozmrzání věčně zmrzlé půdy a ledu se do
ovzduší uvolňuje metan, který je podstatně rizikovější pro oteplování, než oxid uhličitý.
Živočišné druhy vymírají stále vyšším tempem. Počasí je stále nevypočitatelnější a roste
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množství devastujících bleskových povodní, které se nedají předvídat, natož pak na ně
reagovat (Novák, 2013)..
Lze konstatovat, že v tzv. vyspělých zemích zatím není pro většinu jejich obyvatel problém
pít, jíst, dýchat. Bereme tuto, desítky let (cca po druhé světové válce) trvající samozřejmost,
jako něco trvalého. Vývoj ukazuje, že tomu tak nemusí být navěky. Nějak si to příliš
nechceme uvědomit. A tak mnohdy nehorázně plýtváme jídlem, vodou, vzduchem, půdou
a jsme málo pozorní ke kvantitě a kvalitě půdy a jejímu znečišťování. Zemědělství je mnohdy
na periferii pozornosti, zejména v České republice není řízeno takřka vůbec. To se vymstí.
Rozhodující tekutinou pro život člověka je voda, kterou poskytuje příroda v různém složení,
dostupnosti, kvantitě a kvalitě. Problém vody je, žel, stále složitější a naléhavější.
Problém potravin je rovněž složitý. Člověk, jako každý živočich, nemá schopnost vytvářet
stavební látky pro své tělo přímo z minerálních látek v půdě a z plynů v ovzduší, nemůže
čerpat energii pro životní funkce rovnou ze slunečního záření jako rostliny, nemůže rozkládat
odumřelou organickou hmotu na minerální látky a tak je vracet do zpět do ekosystémů. Je tak
závislý na potravinových zdrojích fauny a flóry a jejich případné či nutné úpravě.
Odborníci se desítky let přou o to, kolik miliard lidí je schopna tato planeta uživit. Rozdíly
mezi nimi jsou značné. Někteří tvrdí, že mez byla překročena již nyní, někteří optimističtější
se domnívají, že planeta je schopna uživit až devět miliard lidí. Samozřejmě za určitých
podmínek. Je namístě princip předběžné opatrnosti. Proč? Zhruba před třiceti lety také
odborníci tvrdili, že ryby v oceánech jsou nevyčerpatelným zdrojem potravy! Současný stav
je varující. Množství ulovených ryb rapidně klesá a některá dřívější loviště jsou takřka bez
lovených ryb. Zdali se stav zlepší, je velkou otázkou.
Původní optimismus o relativním dostatku potravin pro obyvatelstvo se mění. Ukazuje se řada
limitů omezujících zabezpečení potravinami.
Protože nežijeme v době lovců mamutů a sběračů semen a kořínků (možná si tuto dobu
budeme muset připomenout v teorii i praxi - ale věřme, že nikoliv!), potraviny především
vyrábíme. Rozhodujícím a zároveň velmi složitým systémem je zemědělství.
V dávné minulosti sloužilo nějaké primitivní zemědělství k zabezpečení života vlastní rodiny,
kmene či jiné komunity. Důležité bylo zabezpečit si zásoby pro doby, kdy se potravin
nedostávalo z různých příčin. Postupně se zemědělství vyvíjelo a produkovalo více, než mohl
pěstitel spotřebovat a tak zemědělská nadprodukce se stala prostředkem směny, vztahy byly
reciproční – zemědělská produkce se vyměňovala za jiné produkty. Tak je tomu dodnes.
V březnu roku 2013 se v Bruselu konalo šesté Fórum o budoucnosti zemědělství. Byla řešena
dvě témata – prvním tématem bylo řešení produkce potravin ve světle šetrného přístupu
k přírodě a životnímu prostředí a druhým tématem byla udržitelná intenzifikace a produkce
potravin.
V Evropě se zvyšuje potřeba cenově dostupných, kvalitních a nezávadných potravin. Tyto
požadavky jsou částečně v rozporu z řady důvodů. Například zvyšující se ceny ropy a
výrobků z ní pro zemědělství vyráběných, vyvolává zvyšování cen potravin. Nutně rostou
požadavky na šetrnost k životnímu prostředí, půdě a vodě. Půda ztrácí úrodnost, intenzifikace
zemědělství je omezena.
V roce 2050 má žít na světě 9 miliard lidí. Přitom už nyní, a to po několik desetiletí, trpí 2
miliardy obyvatel hladem. Je potěšitelné, že africké zemědělství za posledních 20 let zvýšilo
svou produkci čtyřikrát. Limitujícím faktorem je ale voda a té se, nejen v Africe, nedostává.
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Společná zemědělská politika EU funguje ve všech zemích, ale má řadu problémů. Přesto
patří evropské zemědělství k vysoce konkurenčněschopným na světě. Zajišťuje 46 milionů
pracovních míst a zajišťuje potraviny pro 350 milionů Evropanů, byť ne na sto procent.
Zemědělství samo není soběstačné, vyžaduje dotace. Avšak peněz je vždy málo a také se jimi
často plýtvá. Nedostatkem společné zemědělské politiky je malý důraz na produktivitu,
inovace a výnosový potenciál. Problém vyžaduje zvýšení peněz do výzkumu, ale těch se
nedostává.
Zemědělská produkce a zejména její zvyšování je však ekologicky složité a riskantní.
Například v USA se ročně vyprodukuje 15 miliard tun odpadů a 2 miliardy tun zemědělských
reziduí, což je téměř třetina celosvětové produkce odpadů. Počet obyvatel planety se zvyšuje a
asi 200 milionů lidí je již dnes postiženo změnami klimatu. Změny klimatu postihují
zemědělskou výrobu – klesá rozloha obdělávatelné půdy, klesají výnosy. Obyvatelé se stěhují
a to vyvolává a v budoucnu vyvolá ještě větší sociální nepokoje.
Zemědělství má nejen funkce produkční, ale také dává práci obyvatelům, utváří krajinu
v dobrém i zlém. Prospívá či škodí ekologii a zdraví obyvatel.
Jaký je současný stav českého zemědělství? Není příliš dobrý. Naše závislost na dovozu
roste, zemědělská produkce klesá, počet stavů hovězího dobytka a prasat klesá. Z toho
pramení řada rizik, z nichž některé jsou skrytá, a ještě nejsme schopni předvídat jejich
negativní potenciál.
Problematice zemědělství je věnována celosvětová pozornost. Mělo by tomu tak být i
v každém státě. Tady má Česká republika značné rezervy. Po revolučních změnách
v devadesátých letech to mnohdy vypadalo na zánik zemědělství. K moci se dostali lidé
s podivným myšlením a důsledky přetrvávají dodnes. Rozbilo se to, co fungovalo a dodnes
není žádná adekvátní zemědělská politika. Snaha o řešení stavu je mnohdy jen předstíraná.
Vývoj vzbuzuje obavy.
Půda je nenahraditelným zdrojem života. Půda je vyvíjející se složitý dynamický živý systém.
Přežití a prosperita všech suchozemských společenstev přirozených i umělých závisí na tenké
vrchní vrstvě země. Půda je nejcennějším přírodním bohatstvím. Je v podstatě
neobnovitelným zdrojem. Její úrodnost je třeba udržovat tak, aby hospodaření bylo trvalé. Je
přirozenou součástí národního bohatství státu. Půdu je proto nutné chránit pro současnost, tak
pro budoucnost. Při nedostatečné péči může půda relativně snadno nabýt vlastností
vyčerpatelného, neobnovitelného přírodního zdroje, protože k jejímu obnovení, by došlo až
za dobu několika set až tisíců let.
Plocha zemědělské půdy se v České republice snižuje a je tomu tak i v jiných státech.
Rostoucí populace ve světě však potřebuje více půdy. To je rozpor. V řadě zemí dochází
k poklesu plochy zemědělské půdy vlivem špatného hospodaření orgánů státu i soukromého
sektoru. Půda je zabírána na stavby domů, obchodních center, logistických skladů, silnic a
dálnic, železnic, fotovoltaických elektráren. K úbytku půdy dochází také vlivem těžení
surovin, špatného obhospodařování, vlivem větrné a vodní eroze, kácením stromů a keřů,
zasolováním atp. Žel dochází také k haváriím, při kterých se do půdy dostávají škodliviny,
které se dlouho či vůbec nerozloží. V České republice došlo od devadesátých let minulého
století k úbytku zemědělské půdy o více, než dvacet procent. Trend pokračuje. Je rizikový.
Co bude dále?
Voda je základ života. Bez vody není života. Tato slova jsme slýchávali na základní škole.
Moderněji řečeno – voda je základní složkou biomasy. Člověk bez vody vydrží několik dní.
Pro živočišstvo je voda prostředím. Lidské tělo je tvořeno zhruba osmdesáti procenty vody.
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Pro rostliny je samozřejmě také základem života. Fauna i flóra potřebuje různé množství
vody, v různé kvalitě a složení, a také v patřičném čase. V životě rostlin je také voda nutná
podle jejich vegetačního období. V lidském věku je tomu obdobně a v průběhu dne rovněž.
Voda je také médiem, které plní funkci přenosu živin a látek tělu prospěšných. Voda také plní
funkci při vylučování škodlivin. Voda je rovněž prostředkem energie a prostředkem očisty
různého typu. Zejména pro ryby je životním prostředím. Voda je nejrozšířenější sloučeninou
na zeměkouli. Voda je dle výše uvedeného významným činitelem pro bezpečnost, skrývá
v sobě potenciál nebezpečnosti, může sloužit k vydírání i ke vzniku vážných konfliktů. Její
nedostatek či špatná kvalita, snižuje kvalitu života a také ho může ohrožovat.
Voda má hodnotu nejen ekonomickou, ale i ekologickou. Pětina lidstva nemá přístup k
nezávadné vodě. 2,6 miliardy lidí postrádá hygienické zázemí. Ve 20. století zmizelo 50%
světových mokřadů. 3 miliony lidí ročně umírají na choroby způsobené kontaminovanou
vodou a špatnou hygienou (např. průjmová onemocnění a malárie), 90% z nich jsou děti do
pěti let. Podle odhadu Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) klesly zásoby vody v
Evropě o třetinu, v Asii o tři čtvrtiny a v Africe o dvě třetiny. Rozdíly mezi zásobami vody a
její spotřebou se neustále prohlubují a lze přitom předpokládat, že spotřeba vody bude v
následujících letech stále stoupat. Značná část znečištění životního prostředí pochází ze
zemědělství (pesticidy, hnojiva i zvířecí exkrementy) a zasahuje i vodní zdroje. Pitná voda se
stává strategickou surovinou a do intenzivně využívaných zemědělských či průmyslových
oblastí se musí přivádět z velkých vzdáleností a je tak i předmětem obchodu. U potravin jsou
dva hlavní pojmy. A to bezpečnost potravin a potravinová bezpečnost. Pro účely tohoto
příspěvku lze potravinovou bezpečnost charakterizovat jako dostatek potravin v potřebné
kvalitě. Kvalita znamená soubor typických vlastností jednotlivých typů potravin, které mohou
být stanoveny normami různého typu. Bezpečnost potravin pak můžeme charakterizovat jako
hygienickou a zdravotní nezávadnost.
Nezanedbatelnou, lépe řečeno rozhodující roli, hraje cena potravin. Ta ovlivňuje spotřebitele
nejvíce. Ovlivňuje také bezpečnost člověka jako tvůrce i uživatele potravinových zdrojů.
Prvotně je nutná dosažitelná možnost mít jídlo v dostatečném množství, za akceptovatelnou
cenu. Druhotně pak kvalita potravin, jejich kalorická a nutriční hodnota, jejich vzhled, balení,
možnost přepravy, skladování, atp.(Lukášková, 2014).
Potraviny můžeme dělit na dva hlavní druhy – rostlinného původu a živočišného původu.
Přičemž potraviny živočišného původu, zejména maso, mléko a další živočišné produkty, jsou
převládajícími a stěžejními zdroji potravin, výživy pro člověka. K tomu se nutně váže
bezpečnost potravin pro člověka, harmonizace potravinového řetězce, ekonomická
efektivnost, zdravotní stav zvířat a také zdraví člověka.

4

ZÁVĚR

Dnešní a zejména budoucí globalizovaná společnost je problémově složitá a chaotická. Má
řadu problému, jejichž řešení je obtížné a také dost dobře i nemožné. Charakterizovat jevy a
procesy v globalizované společnosti je velmi obtížné, stejně tak jako stanovit jejich příčiny a
zejména důsledky. To může vést k jisté rezignaci na poznávací procesy a jejich řiditelnost.
Řízení společenských procesů, zejména z hlediska bezpečnosti, je nanejvýš potřebné, ale také
stále více obtížnější.
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MODEL OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY MANAGEMENT
MODEL ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY
Dana Prochazkova1), Jan Prochazka2)
ABSTRACT:
The safe community is now at time of globalisation very dependent on a safety level of critical
infrastructure ensuring the territory by basic services necessary for humans´ live as there are
energy, water, food, information etc. Series of events from recent years connected with
critical infrastructure failures showed its high importance. The critical infrastructures
represent multistage mutually overlapping systems, i.e. big complex systems, the type of which
is a system of systems. The paper presents the model for critical infrastructure safety
management based on the reality and it shows the way how to manage the safety of individual
infrastructures and the whole critical infrastructure.
ABSTRAKT:
Bezpečná komunita je nyní v době globalizace velmi závislá na úrovni bezpečnosti zajišťující
území základními službami nutnými pro lidské životy, jako jsou energie, voda, potraviny,
informace atd. Řada jevů z minulých let spojená s jejím selháním ukázala její velkou
důležitost. Kritické infrastruktury reprezentují mnohastupňové vzájemně propojené systémy,
tj. velké komplexy systémů, jejichž modelem je systém systémů. Článek popisuje model pro
řízení bezpečnosti kritické infrastruktury založený na realitě, a ukazuje způsob, jak řídit
bezpečnost jednotlivých infrastruktur a celé kritické infrastruktury.
KEYWORDS:
Critical infrastructure; provision of territory services; security; safety; model for safety
management.
KEYWORDS:
Kritická infrastruktura; zajištění obslužnosti území; bezpečí; bezpečnost; model řízení
bezpečnosti.

1

INTRODUCTION

For ensuring the human security and development, the safe human system is necessary [1-3].
Ensuring the safe human system is not easy, because the human system is a system of systems
[4], i.e. system of several mutually interconnected systems of a different nature.
Consequences of interconnections (interfaces) are mutual dependences, the character of which
is physical, cyber, territorial and organisational [4-6].
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Mentioned interdependences are the sources of further vulnerabilities of human system that
magnify the integral risk of a given system by increase of cross-section risks in the system of
systems [4-6]. As a consequence of growing globalisation the new sources of disasters take
on force, and they cause critical infrastructure failures. The paper deals with problems of
critical infrastructure in the broadest concept, i.e. not only from the viewpoint of critical
infrastructure itself, i.e. from the viewpoint of its structure and co-operation of its individual
parts, but also from the viewpoint of its impacts and profits for a given locality in which it is
in operation, i.e. for public assets in locality and region.
By just mentioned feature the paper concept differs from the most of current works, and it is
reality that its concept includes the public protection. From the reasons of fulfilment of targets
of humans that may be only realised if human communities are in safe territory, the object of
present paper is the critical infrastructure safety that ensures the safe infrastructures that do
not threaten their vicinities, i.e. also another systems with which they are mutually
interconnected or which they influence. The result of study, by help of methodology
processed in the frame of project FOCUS [7-9], is the creation of model of infrastructure
safety management.

2

CRITICAL INFRASTRUCTURE

The critical infrastructure includes the infrastructures that are parts of different technological
systems that ensure the human society needs [5]. Each of considered systems consists of the
control system and controlled systems [9], which are for company processes, social system
(humans, organisational structures, assets and values, knowledge), and for own technological
system (tools, equipment, procedures, technologies). It means that they are multistage systems
at which among the individual stages in both directions they run flows of materials, finances,
information and decisions.
From mentioned reasons the systems need are necessary to be also analysed from the
viewpoint of interactions and interdependences among the technical, human, social and
organisational aspects of a system. The exception is the analysis of human survival that is
either active or passive. The capability of passive survival is included in the system
properties, there are based on knowledge on defects in environs; the defects are illustrated by
causal chain. The capability of active survival manifests by system behaviour, it considers
uncertainty in projection of future defects and failures.
From the methodological viewpoint the critical infrastructure and each its partial
infrastructure is a system of systems [4, 5]. In engineering disciplines directed to risk at
present we use two disciplines for trade-off with the risk [5]: a set of disciplines the target of
which is the infrastructure security, i.e. security of infrastructure without regard to
infrastructure vicinity (security management); and a set of disciplines the target of which is
the infrastructure safety, i.e. security and development of both, the infrastructure and its
vicinity. Many professional works deal with ensuring the first target, which has been pursued
in engineering disciplines since the beginning of 80s [5]. The other discipline target is more
ambitious on understanding, accessible data and methods of engineering disciplines. It has
been pursued since a half of 80s but from reasons of big demands on: data (there are
necessary data on: system, system vicinity, linkages and flows between system and its
vicinity); comprehension of problems and their connections in a case of open system of
systems; methods of problem structuring, analysis and solving the problems, it is only
enforced in domain of nuclear technologies and astronautics [5], namely in spite of it solves
interconnection of targets of humans in domains social, environmental and technological [3].
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3

RELEVANT TERMS, INFRASTRUCTURES UNDER ACCOUNT
AND SAFE CRITICAL INFRASTRUCTURE

Regarding to present way of problem solving given above, we use two concepts for ensuring
the safe entity [4, 5]; i.e. security management and safety management. The first mentioned
concept being simpler is more often used in practice; i.e. the target is the critical infrastructure
security and impacts of critical infrastructure on its vicinity are out of interest. The other
ensures both, the critical infrastructure security and the security of vicinity of critical
infrastructure.
With regards to works [3-5, 9] the definitions of terms connected with security and safety are:
1. Each infrastructure belonging to the critical infrastructure is alone a multistage system in
which among individual stages in both directions they run material, finance, information
and decision flows.
2. The disasters for partial infrastructures and whole critical infrastructure are the
phenomena that cause damages and losses. They include phenomena belonging to the
category „All-Hazards-Approach” [10] and specific phenomena connected with humans
and their behaviour that do harm the both, the critical infrastructure owners and operators
prosperity, and the fulfilment of tasks for which they were established (insufficient coordination of activities – organising accidents, failure of outsourcing activities, intent
attacks etc.).
3. The infrastructure vulnerability is a predisposition of infrastructure (its protected assets) to
harm / damage origination.
4. The infrastructure resilience is an infrastructure capability to overcome impacts of a given
disaster. To reach sufficient resilience, it is necessary to apply together above mentioned
„All-Hazards-Approach” and “Defence-In-Depth” principle [11].
5. The infrastructure risk is a probable size of losses, harms and detriment caused by a
disaster with size of normative hazard (mostly design disaster) on infrastructure and
public assets or subsystems rescheduled on selected time unit (e.g.1 year), site unit (e.g. 1
km2) and on basic assets of owners and operators of infrastructure.
6. The infrastructure security is a situation / condition at which the probability of
infrastructure assets´ harms, damages and losses is acceptable (it is almost sure that harms,
damages and losses cannot origin).
7. The infrastructure safety is a set of human measures and activities for ensuring the
security and sustainable development of infrastructure, its assets and public assets.
8. The infrastructure security management is a planning, organisation, allocation of
resources, humans and tasks with aim to reach demanded safe level of an infrastructure
(secured infrastructure).
9. The infrastructure safety management is a planning, organisation, allocation of resources,
humans and tasks with aim to reach demanded safe level of infrastructure and its vicinity.
10. The infrastructure safety engineering is a set of engineering measures and activities by
which the infrastructure safety is ensured in real conditions of a given site.
With regard to results from analyses of critical infrastructure safety and historical experiences,
performed on the data given in the professional literature [1,5,9] and in sources quoted in
given works, it is necessary to follow infrastructures for: energy supply, water supply, sewer
handling, transport system, communication and information systems, bank and finance
system, emergency services (police, fire rescue service, medical rescue service), basic
services (food supply, waste liquidation, social services, funereal services), industry,
agriculture, state and regional administrations, that are usually supported by the national
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legislative. To them there is necessary to join the infrastructures for both, the education and
the research, which is supported by the EU legislation.
The safety and risk are not complementary quantities (the first one depends on level of human
making and the other depends on level of site danger) even though they together relate by a
certain way. In each system both quantities depend on processes, acts and phenomena being
under way in a given system and in its vicinity. In advanced concept the concentration to
safety has higher targets than concentration to risk because it follows system security, system
development, system existence, system vicinity existence and co-existence of different
systems [4]. It is the consequence of fact that the safety management is based on both, the
high qualified trade-off with risk and moreover the human capability to penetrate into the
problem of risk manifestation and in advance to prepare mitigating steps.
The risk sources are all phenomena included in the term „All-Hazards“[10], the phenomena
specified in work [4] and further fulfilled during the FOCUS project (from 77 disasters
followed now in 2035 the number of disasters increases to 105) [12]. The risks connected
with infrastructures are: partial that include risks connected with individual protected assets;
integrated that include risks connected with several assets aggregated by a defined way; and
integral that include risks connected with all protected assets, with linkages and flows among
assets that cause couplings among assets, partial systems and with vicinity. It is clear that to
be able to ensure the system safety, the system integral risk needs to be considered, managed
and traded-off.

4

METHOD OF INFRASTRUCTURE SAFETY MANAGEMENT
MODEL BUILDING

With regard to the present knowledge it is necessary to give that infrastructure safety
management fundament makes:




risk analysis, risk assessment and trade-off with risks connected with mutual
interconnections in infrastructure sectors and in whole infrastructure (i.e. in agreement
with [4] it is necessary to consider interdependences in a system of systems; i.e. at risk
identification it is necessary also to use cross-sectional criterions). The procedure of
work with risk is shown in Figure 1. It starts with definition of concept of work with
risk (system characteristics, determination of assets, specification of aims), on the
basis of which risks are identified, analysed, assessed, judged, managed, traded-off
and monitored. Feedbacks denoted in this Figure 1 are used if risk level is not on
required level [9],
in advance prepared mitigating steps that are ensured technically, materially,
personally, financially and organizationally.

In present practice we distinguish five different concepts for work with system risks, Figure
2, which are summarized and described in work [5].
For human safety and for human system safety (i.e. territory, organisation, plant) we need
to manage the integral risk including the human factor, i.e. to find the way of cross-section
risks management and to concentrate the investigation on interdependences and critical
spots with a potential to start the system cascade failures, domino effects, strange
behaviour etc., and on the basis of such site knowledge to prepare measures and activities
ensuring the continuity of limited infrastructure operation and of the human survival.
The assessment of criticality of individual systems (sectors) of infrastructures and the whole
infrastructure is not trivial matter because under different conditions the sectors and the whole
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have a different role - active, reactive, critical or damping (not additive); e.g. the existence of
several variants of electricity supply to one site decreases the energy infrastructure criticality
but it increases expenses etc.
Process model of work with risks
3

4

2
1

Identification

Assessment

Analysis

Management
Judgement

CRITERIONS

Monitoring

Trade-off

AIMS

FEEDBACKS - 1, 2, 3, 4

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

Fig. 2 - Concepts of risk management and engineering trade-off with risks and their
objectives, arranged in chronological order according to the introduction to engineering
practice
Obr. 2 – Koncepty pro řízení a inženýrské vypořádání rizika jejich cíle uspořádané
chronologicky dle zavedení do inženýrské praxe
The purpose of model for infrastructure safety management is to show basic steps by which it
is possible to ensure infrastructure security and infrastructure vicinity security. The model
501

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

building method goes out from a system concept of infrastructures; it considers them as
system of systems (several overlapping systems) [4], which means that their complex
behaviour, function and development depend on both, the number and properties of partial
systems and the diversities of their interconnections, i.e. their linkages and flows among them
and also across them. The linkages and flows going across the partial systems are the
originators of internal dependences (interdependences). The presented model is created by
method of analogy to existing safety management models [3-5].
At infrastructure safety management and whole critical infrastructure safety management we
need to concentrate to critical items, and therefore, it is necessary to judge the criticality of
individual items. The method for judgement of criticality of individual infrastructures and of
whole critical infrastructure is described in [13].

5

MODEL FOR INFRASTRUCTURE SAFETY MANAGEMENT IN
TIME

With regard to: data and knowledge in [3-5, 9, 12-18]; the concept promoted by the OECD
[19]; the method described in works [5, 7]; and the assumption that each infrastructure is an
open system (i.e. risk sources are internal and external disasters and human factor [3-5]), it is
created a model for safety management having six processes, i.e.: concepts and management;
administrative procedures; technical matters; external cooperation; emergency preparedness; and the
documentation and the investigation of accidents (Figure 3).
The processes are further divided into sub processes:
1. The first process consists of sub processes for: the overall concept; achieving the intermediate
objectives of safety; leadership / management of safety; the safety management system;
personnel staff including the sections for: human resources management, training and education,
internal communication / awareness and working environment; review and evaluation of the
implementation of the fulfilment of objectives in the safety.
2. The second process consists of sub processes for: identify of hazards from potential disasters
and risk assessment; documentation of procedures (including work permits); management of
change; safety in conjunction with contractors; and supervision of product safety.
3. The third process includes the sub processes for: research and development; design and
mountings; inherently safer processes; technical standards; storage of hazardous substances; and
maintenance of integrity and maintenance of equipment and buildings.
4. The fourth process includes the sub processes for: cooperation with the administrative
authorities; cooperation with the public and other stakeholders (including the academic
institutions); and cooperation with other facilities.
5. The fifth process includes the sub processes for: planning of internal (on-site) preparedness;
facilitate the planning of external (off-site) preparedness (for which it corresponds the public
administration); and the coordination of the activities of the departmental (resort) facilities at
ensuring the departmental emergency preparedness and at response.
6. The sixth process has sub processes for: processing of reports on disasters, accidents, near
misses and other learned experience; investigation of damages, losses and harms and their
causes; and the response and follow-up activities after disasters (including lessons learned and
information sharing).
Coordination of processes is targeted at ensuring the safe facilities under the conditions of normal,
abnormal and critical (Figure 4).
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Fig. 3 - Model of management of infrastructure safety; bottom block – concept for
specification of important processes of infrastructure; dotted line – feedback 1; broken line
– feedback 2; dashed line – feedback 3; full line – feedback 4
Obr. 3 – Model řízení bezpečnosti infrastruktury; spodní blok – koncept specifikace
důležitých procesů infrastruktury; tečkovaná čára – zpětná vazba 1; čerchovaná čára –
zpětná vazba 2; čárkovaná čára – zpětná vazba 3; plná čára – zpětná vazba 4

Fig. 4 - Concept of facility safety and its main parts
Obr. 4 – Koncept bezpečnosti objektu a jeho hlavní části
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From Figure 3 it follows that for each concept of facility safety (in our case infrastructure) it is
necessary in the first to compile the programme for facility safety formation in which we establish
the way how the individual sectors that manage main processes will co-ordinate their works so
tasks of facility were efficient, economical and timeous, and the timetable.
Because each facility is in dynamic development the states of tasks performance need to be
regularly judged by help of safety indicators (for trend and rate of target achievement) using the
monitoring data. In case of abnormal deviations from targets of timetable, the corrections need to be
done (e.g. allocation of tasks, partial aims, relocation of sources etc.). In the case of critical
conditions (too big deviations from targets of timetable), the response to critical conditions needs to
be performed. According to relevance of change of conditions the appurtenant feedback is selected;
in Figure 3 you can see that the application of feedback 4 means the change of facility safety
concept.
The safety management system (SMS) of facility operators includes the organisation
structure, responsibilities, practices, rules, procedures and sources for determination and
invoking the prevention for disasters that are results of processes inside and outside of facility
or at least mitigation of their unacceptable impacts. As a rule it is connected with many
aspects, apart from the organisation of employees, identification and assessment of hazard
size, risk size, organising system, management of changes, emergency and crisis planning,
safety monitoring, audits and scrutiny processes.
With regard to data in works [3, 19] the program for increase of facility safety has the
following steps:
1. Determination of tasks (partial targets) and strategic goals for facility with regard to safety
directed to security of both, the facility and the facility vicinity.
2. For each process that is connected with facility to determine suitable target and running
indicators for safety level judgement.
3. To process dictionary for needs connected with integral safety management.
4. To harmonize standards, good practice methods and local procedures.
5. To determine set of target indicators.
6. To determine set of running indicators.
7. To determine way of assessment of target indicators specific for a given supply chain.
8. To determine way of assessment of running indicators specific for a given facility.
9. To determine way of assessment of all indicators together and marginal limits for a given
facility.
In practice it means that for each sector of selected authority the target and running indicators
are determined and they have form of limits and checklists [3, 19]. To them there are assigned
criteria for assessment and scales by which it is determined if target is reached or is not
reached. For creation of an effective safety management system the basic principle is that all
participants play certain roles and at safety realization they must fulfil these roles.
Because the world dynamically changes it is necessary to follow continuously the safety level,
i.e. the size of integral risk that includes also the cross-sectional risks connected with
interdependences and important partial risks of infrastructure. In case that limits and
conditions are not kept, it is necessary to perform changes as shown feedbacks in Figure 3.
Because changes requires sources, forces and needs, firstly it is realised feedback 1 and only
if it does not ensure expected result the feedback 2 is realised etc. Only in the case of
occurrence of extreme phenomena with catastrophic impacts, the feedback 4 is immediately
realised.
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Safety management system for facility is lean on the concept of disaster prevention or at least
of mitigation of severe disaster impacts that include the obligation to introduce and keep the
safety management system [3,19] in which the following problems are taking into account:








roles and responsibilities of persons participating in important hazards management on
all organising levels and in ensuring the training,
plans for systematic identification of important hazards and risks connected with them
that are connected with normal, abnormal and critical conditions, and for assessment
of their occurrence probability and severity,
plans and procedures for ensuring the safety of all components and functions, namely
including the object and facilities maintenance,
plans for implementation of changes in territory, objects and facilities,
plans for identification of foreseeable emergency situations by a systematic analysis
including the preparation, tests and judgement of emergency plans for response to
such emergency situations,
plans for continuous evaluation of harmony with targets given in safety concept and in
the SMS, and mechanisms for examination and performance of corrective activities in
case of failure with aim to reach determined targets,
plans for periodic systematic assessment of safety concept, effectiveness and
convenience of the SMS and of criterions for judgement of safety level by top workers
group.

It is necessary to ensure:
1. The qualified risk management of disasters, the sources of which are inside and outside of
facility plus human factor; i.e. it follows facility and parameters of vicinity in which
facility operates. It is composed of: assessment of expected disaster size; determination of
occurrence probability of important disasters; judgement of infrastructure vulnerabilities
at important disasters; determination of impacts of important disasters on infrastructure. It
creates a base for ensuring the safe infrastructure.
2. The designing and planning the measures and activities for ensuring the facility security at
considering all important disasters [3,10]; i.e.: facility layout (structure, function, sitting,
buildings, equipment); performing the measures and activities for ensuring the facility
security; plan of renovation of facility after disaster; plan of training the personnel
performing the facility; facility activities´ monitoring; and correcting measures and
activities for a case of important deviations in facility operation.
3. The designing and planning the measures and activities for ensuring the facility vicinity
security at considering all important disasters [3,10]; i.e.: facility layout by a way that it
may not threaten vicinity, i.e. all public assets; performing the measures and activities for
ensuring the facility vicinity security; plan of renovation of facility vicinity after disaster;
plan of training the personnel performing the facility; facility activities´ monitoring; and
correcting measures and activities for a case of important deviations in facility operation.
4. The harmony among the main activities connected with facility commodities, i.e.: subject
of supply (its manufacture, transport and distribution); following the deviations in a
process of commodity management; and operating loops. It goes on ensuring the
stabilities of processes, the minimisation of delays, the quality and the other critical
aspects connected with the operation.
5. The safe assets of facility, i.e. problems connected with: facilities, equipment or services;
vehicles; shipping; products; and data systems. It also goes on averting of insiders
activities.
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6. The safe human sources, i.e. problems connected with: acceptation of employee;
understanding the employee behaviour features important for facility operation; employee
training; employee self-control; implementation of procedures that ensure correct
employee behaviour; and employee stimulation.
7. The good business partners, i.e. problems connected with: screening the possible partners;
authentication of possible partners; producing the ways of negotiation with partners
regarding to their behaviour; monitoring the partners behaviours; and audits of partners.
8. The capabilities for overcoming the impacts of extreme disasters that affect facility, i.e.
problems connected with: business continuity; specific response training; investigation of
causes of extreme impacts; assembling the evidences; reparation of harms; and court
settlement.
9. The dislocation of criminal and illegal facilities and chains, i.e. problems connected with:
formation of base for disruption (ensuring the sources, determination of means, logistics,
transport of means, distribution of means); and with support of governments and
customers.
10. The integral safety of infrastructure, i.e. the coordination of all pillars, i.e. processes
directing to infrastructure safety (PSM – process safety management).
Figure 5 shows the process safety management for facility. Figure 6 shows the domains that need to
be kept in harmony for achievement of facility safety. Figure 7 shows the structure of plan ensuring
the safe facility.

Fig. 5 - Process of facility safety management
Obr. 5 – Proces řízení bezpečnosti zařízení
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6

RESULTS OF INSPECTIONS DIRECTED TO JUDGEMENT OF
CONSISTENCY OF REAL INFRASTRUCTURES SAFETY
PERFORMANCE WITH DEMANDS OF IDEAL MODEL

The ideal model of safe infrastructure was created by application of All-Hazard-Approach and
Defence-In-Depth concept [11]. The comparisons of this model with real results of detailed
inspections given in [20] show that:

Fig. 6 - The domains important for facility long-term safety achievement
Obr. 6 – Oblasti důležité pro dlouhodobé dosahování bezpečnosti

Fig. 7 - Structure of plan ensuring the safe facility
Obr. 7 – Struktura plánu zajišťujícího bezpečné zařízení
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1. Top safety management is insufficient; it is not based on use of AII-Hazard-Approach (only
some disasters are considered) and integral risk at sitting, designing, building and operating the
structures, components, equipment and systems.
2. Interdisciplinary communication with connection over different safety management levels is
missing.
3. Safety requirements are not solved in all domains; and therefore, some serious risks can be
neglected.
4. Human faults are not often sufficiently considered.
5. The interdependences are not especially considered as the cause of failure of critical facilities.
6. Defence-In-Depth concept is missing for crucial objects in network.
7. Safety and security aspects are solved separately; mutual relations are not continually analysed.
8. Current legislative respects security only in some domains of railway system.
9. Relations and flows over boundaries of system under consideration are not solved.

7

CONCLUSION

Model for safety management of infrastructures and for the whole critical infrastructure
compiled on the basis of present knowledge, is the process model in which they are
represented the both:



the individual important elements of process of safety management based on qualified
work with integral risk,
and the feedbacks by which it is possible to correct cases in which demands of safety
are not fulfilled owing to dynamical development of infrastructure and its vicinity.

For application in practice the model for critical infrastructure safety management is
supplemented by mechanism for ensuring the capability to be effective at abnormal and
critical conditions.
To ensure the critical infrastructure safety during its life cycle including the human survival it
is necessary to use: the mentioned concept of work with system risks which is directed to
system of systems safety; to interface „All-Hazards-Approach” and “Defence-In-Depth”
principle; safety management programme based on model of management of infrastructure
safety shown in Figure 3; process of facility safety management shown in Figure 5;
consideration of all domains shown in Figure 6; and security plan the structure of which is in
Figure 7.
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APLIKACE ANALÝZY RIZIKA V PROCESU HODNOCENÍ ZRANITELNOSTI
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
APPLICATION OF RISK ANALYSIS IN THE PROCESS OF VULNERABILITY
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
Barbora Schüllerová1), Vladimír Adamec2), Karol Balog3), Jozef Martinka4)
ABSTRAKT:
Jednotlivé složky životního prostředí mají rozdílnou zranitelnost, která je definována jako
citlivost vůči vnějším faktorům. Princip hodnocení zranitelnosti je jedním ze základních
nástrojů analýzy environmentálních rizik a oceňování škod na životním prostředí. V příspěvku
jsou analyzovány současné přístupy v hodnocení zranitelnosti, které jsou konfrontovány s
dosaženými výsledky výzkumu autorů, jejichž cílem bude vytvoření metodiky oceňování škod
na životním prostředí.
ABSTRACT:
The individual environmental components have different vulnerabilities, which is defined as
the sensitivity to the external factors. The principle of the vulnerability assessment is one of
the basic tools of the environmental risk analysis and valuation of the environmental
damages. The paper analyzes the current approaches to the vulnerability assessments, which
are confronted with results of the authors research whose aim is the creating a methodology
of determining the amount of environmental damage.
KLÍČOVÁ SLOVA:
riziko, životní prostředí, zranitelnost, škoda, oceňování
KEYWORDS:
risk, environment, vulnerability, damage, valuation

1

ÚVOD

Problematika hodnocení environmentálních rizik nabývá zejména v poslední době na
aktuálnosti. Jednak je to dáno prudkým rozvojem společnosti nesoucí s sebou celou řadu
negativních jevů, jednak nedůsledným přístupem člověka k naplnění zásad udržitelného
vývoje. Životní prostředí (ŽP) a jeho složky jsou velmi citlivé na negativní změny, kdy v řadě
případů může dojít a také dochází ke vzniku závažných škod, které mohou být nevratné.
Současné metody oceňování škod na ŽP především dopady na produkční funkce životního
prostředí a chybí u nich jednotný přístup pro hodnocení jednotlivých environmentálních
složek a jejich funkce a to i funkce mimoprodukční. V těchto metodách je rovněž často
opomíjena zranitelnost ŽP, která vyjadřuje náchylnost k narušení funkce environmentálních
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složek konkrétními hrozbami. Zohlednění zranitelnosti a její klasifikace může významně
pomoci při komplexním stanovení výše škod na ŽP.

2

ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA A METODY JEJICH ANALÝZY

Výskyt environmentálních rizik a jejich frekvence je proměnná s čímž souvisí i vzniklé
škody, které odpovídají konkrétnímu biotopu. Environmentální riziko bývá proto vyjádřeno,
jako riziko společenské pro všechny složky ŽP, které se v konkrétním místě nacházejí [1-4].
V rámci celkového vyhodnocení rizik, je ovšem nezbytné uvažovat i o riziku individuálním,
kdy je potřebné identifikovat rizika pro jednotlivé složky ŽP. Tyto složky mohou být v
případě výskytu nežádoucí události více zranitelné a rizika tak mohou mít negativní dopad na
produkční (materiální složka s uplatnitelnou hodnotou na trhu) i mimoprodukční
(nemateriální složka, ekologická a sociální) funkce. V tomto případě je tak nezbytné provést
důkladnou analýzu rizik v místech, kde je nežádoucí událost předpokládána nebo k ní již
došlo.
2.1

Význam analýzy environmentálních rizik

Identifikace a hodnocení hrozeb, jsou založeny na metodách analýzy rizika, která by měla být
v určitém rozsahu součástí každého procesu, včetně hodnocení škod na ŽP. Analýza pomáhá
nejenom identifikovat a hodnotit rizika, ale zároveň vytváří přehledný zdroj informací o
průběhu, vývoji a následcích nežádoucí události. Volba jednotlivých přístupů k analýze rizika
by měla být vždy v souladu s určitým metodologickým postupem při jejich aplikaci
(kvalitativní, semikvantitativní a následně kvantitativní metody). Kombinace těchto
jednotlivých metod umožňuje získat poměrně přesné údaje o původu, rozsahu, dopadu nebo
například pravděpodobnosti vzniku rizika. Kvantitativní metody bývají často doplňovány
nebo přímo aplikovány do softwarových nástrojů, které následně umožňují výsledné
zobrazení ve spolupráci s mapovými podklady (GIS). Výhodou využití GIS je jednoduché
statistické využití analýzy, se zobrazením míst v hodnoceném území, kde lze očekávat škody
v různé míře (malá až velmi vysoká). Analýzy s využitím GIS se používají například pro
hodnocení zranitelnosti území a jeho biotopů, znázornění škod a jejich závažnosti, frekvence
výskytu a významu nežádoucích událostí [5-9].

3

ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Škoda je nejčastějším projevem následku realizace rizika. Ve většině případů, bývá vyjádřena
v penězích. Z pohledu legislativy České republiky, je škoda na ŽP definována jako
ekologická újma, která je měřitelná a má závazně nepříznivými účinky na vybrané zdroje
(volně žijící živočišné druhy, planě rostoucí rostliny, přírodní stanoviště, půdy a podzemní
a povrchové vody) [13]. Zákon o ekologické újmě uplatňuje princip veřejnoprávní
odpovědnosti a individuální odpovědnosti znečišťovatele za újmu na ŽP. Ke vzniku
odpovědnosti tak postačuje prokázat příčinnou souvislost mezi činností provozní, která je
uvedena v příloze č. 1 tohoto zákona a vznikem ekologické újmy [13].
Uvedený zákon se stal implementací evropské Směrnice 2004/35/ES, která stanovuje
odpovědnost za ŽP s prevencí a nápravou škod (primární, sekundární – v případech nezdaru
primární, terciální – vyrovnávací) [14]. Směrnice vylučuje z pojmu škoda, takový rozsah
poškození, ze kterého je zasažená složka ŽP schopna se v krátké době, bez zásahu člověka
zregenerovat do původního stavu. Uvedená směrnice EU i zákon o ekologické újmě vymezují
pouze v rámci své působnosti škody, způsobené stacionárními zdroji rizik. Výše škody je
následně z legislativního hlediska stanovena dle ceny předmětu (v tomto případě složky ŽP),
za kterou byl před poškozením prodáván. V případech, kdy nelze takto postupovat, jsou
511

ExFoS - Expert Forensic Science
XXV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
29. a 30. ledna 2016, Brno

počítány náklady na uvedení oblasti do předešlého stavu. Zároveň je definována hranice výše
škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození ŽP a hodnoty věci a jiné majetkové
hodnoty v § 138 [15].
3.1

Přístupy a metody oceňování výše škod na životním prostředí

V současné době je volen přístup stanovení výše škod na ŽP ke konkrétní situaci a druhu.
Soudní znalci a odborně způsobilé osoby využívají platné legislativy a podpůrné metodiky,
které však nemají jednotný přístup a může docházet ke ztrátám informací a neúplného
přehledu o celkové výši škod. Oceňování jednotlivých biotopů a jeho složek je prováděno
zejména na požádání jejich vlastníků. Jedná se tak opět o problematiku spíše produkčních
funkcí ŽP (např. v zemědělství). Pokud se však třetí strana o náhradu škody nepřihlásí, jsou
stanoveny pouze ceny za sanační práce. Všeobecně je oceňování ŽP v České republice i
v zahraničí prováděno formou netržního oceňování. Nejčastěji aplikované metody a jejich
využití jsou uvedeny v tabulce 1. Mezi detailně propracované postupy u nás patří v současné
době oceňování škody na lesích, kdy je zahrnuta i jeho kompletní funkčnost, jako je např.
estetičnost nebo produkce kyslíku. V České republice je tato metoda stanovena zákonem č.
289/1995 Sb., zákon o lesích a vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu újmy nebo
škody způsobené na lesích [16, 17].
Tab. 1 – Vybrané metody oceňování škod na ŽP v České republice
Tab. 1 – Selected methods of environmental damage valuation in the Czech Republic
Název metody
Hesenská metoda
Metoda nákladů prevence,
náhrady respektive obnovy
environmentálního zdroje

Popis
Kombinace ekologických
příslušných typů biotopů.

přínosů

Zdroj
a nákladů

na

revitalizaci

[19]

Náklady nutné k prevenci poškozování environmentálních statků,
tedy z nákladů k nahrazení nebo obnovení poškozené složky
(statku) ŽP (náklady mohou být použity k ocenění
environmentálních statků).

[18]

Náklady na obnovu poškozené složky prostředí, resp. na její
uvedení do stavu před vznikem poškození.

[20]

Určení dopadu škod je pak vyjádřeno vyhodnocením poměru mezi
určitým nežádoucím efektem (např. zvýšení koncentrace SO2) a
jeho následky (např. snížení hektarových výnosů), s využitím údajů
o cenách produkce

[20]

Ekologická stopa

Míra lidského požadavku na schopnost poškozené složky ŽP se
vrátit do stavu před poškozením.

[21]

Ocenění škod prostřednictvím
analýzy rizika tržních škod

Produkční funkce daného environmentálního statku, jejich hodnoty
a následného poškození.

[20]

Ocenění pomocí nákladů na
odstranění škod

Náklady sloužící ke zmírnění a odstranění vzniklých škod ŽP.

[20]

Ocenění škod pomocí nákladů
na prevenci vyhnutí se škodám

Vyčíslení tržní škody, která byla způsobena poškozením
environmentálního statku (ušlé výnosy, které plynou z produkce
daného environmentálního statku)

[20]

Kvantifikace škod na ŽP na
základě obnovovacích
(reprodukčních nákladů)
Kvantifikace škod na ŽP na
základě změn produktivity

Uvedené metody v tabulce 1 jsou zaměřeny zejména na oceňování produkčních funkcí ŽP.
Pro komplexní oceňování, je ovšem důležité zařadit i metody mimoprodukčních funkcí, které
jsou významné i v případě zachování funkce energetických toků a celkově ekosystémových
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služeb mezi jednotlivými složkami. Metody oceňování netržních (mimoprodukčních) statků a
služeb jsou zejména:
 preferenční (souvisejících trhů, přímého zjišťování preferencí, benefit transfer),
 expertní (ekosystémové, nákladové, hodnocení rizik).
Právě metody expertní jsou metody přesné, kde lze identifikovat a stanovit výši škod pro
každou konkrétní událost a situaci. Tyto metody využívají systémového a holistického
přístupu. Na základě těchto metod byla vytvořena Metoda hodnocení biotopů (BVM) pro
Českou republiku. Celkem bylo do seznamu zařazeno 192 biotopů s hodnotou 0 –
1 218 Kč/m2. V rámci této metody je ekologická újma hodnocena ve výši nákladů na
udržování a obnovu biotopů pro fungování ekosystémů. Nejedná se tak o plnou výši vzniklé
ekologické újmy, jelikož je nezbytné znát nejenom samotnou vzniklou újmu, ale také
skutečné ztráty z oslabení funkce ekosystému. Hodnota biotopu vychází ze součtu
ekosystémových služeb., kterými jsou [4]:
 klimatizační služby,
 podpora malých vodních cyklů,
 produkce kyslíku,
 hodnota biodiverzity příslušného biotopu.
Příkladem je náhrada vzniku ekologické újmy v případě zasažení území (půdy) a nutného
provedení sanačních opatření. Zde je nutné zahrnout nejenom kompenzaci odvezení a
likvidace původní kontaminované půdy, ale i navrácení ekosystému do původního stavu
včetně zajištění jeho služeb a funkcí (např. kvalita půdy, zadržování vody v krajině) [4].
Význam zranitelnosti a možnosti jejího hodnocení

3.2

Zranitelnost krajiny a jednotlivých složek má významné postavení při identifikaci škod a
oceňování ŽP. Pojem zranitelnost je prezentován jako označení slabého místa nebo
nedostatku, které umožňuje uplatnění daných hrozeb. Při analýze je tak zranitelnost
nezbytnou součástí a charakteristikou hodnoceného systému. Zranitelnost je dále
vysvětlována pomocí dvou faktorů, kterými jsou citlivost (náchylnost ke způsobení rizika
konkrétní hrozbou), kritičnost (význam zranitelnosti pro hodnocený systém). Proces snižování
zranitelnosti tak vede ke snižování rizika a naopak. Jedná se o obecnou definici, kterou lze
využít i v případě hodnocení zranitelnosti složek ŽP [1, 2, 22 - 25]. Samotné hodnocení
zranitelnosti ŽP by mělo být založeno na analýze všech jeho složek, jako je voda, půda, biota.
Jednotlivé přístupy mohou být heuristické, ekonomické apod. [4, 31].
Heuristický přístup využívá kvalitativní hodnocení pro estetické, funkční nebo strukturální
poškození složek ŽP. Jednotlivé druhy poškození, jsou charakterizována následovně:




estetické poškození, je hodnoceno jako malé, kdy není funkčnost jednotlivých prvků
narušena a náprava škody je rychlá s nízkými náklady,
poškození funkčnosti, je hodnoceno jako střední, kdy jsou již narušeny určité funkce
jednotlivých prvků a náprava je časově i finančně náročnější,
strukturální poškození, je celkové, které se vyznačuje závažným narušením, případně
úplným poškozením jednotlivých prvků, nebo celého systému, kdy náprava vyžaduje
celkovou rekonstrukci prostředí a je velice časově a finančně náročná.

Ekonomický přístup je kvantitativní hodnocení zranitelnosti, vyjádřeno konkrétními číselnými
údaji a je možné jej definovat pomocí hodnot, které jsou ovšem vztahovány k majetkové
(zejm. produkční) funkci ŽP:


monetární hodnotou – cena nebo aktuální hodnota majetku, výše částky za
rekonstrukci či nahrazení stejným nebo podobným majetkem,
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vnitřní hodnotou – hodnota, kdy je poškozený majetek nenahraditelný,
užitná hodnota – užitečnost majetku vztažená k danému časovému úseku.

Z pohledu identifikace zranitelnosti v rámci hodnoceného území je vhodné nejprve volit
metody založené na heuristickém přístupu, pro konkrétní vyčíslení je následně nezbytný
ekonomický přístup, který může být zahrnut do metod oceňování uvedených v kapitole výše.
Kvantifikace zranitelnosti je vhodná zejména pro dnes více aplikované expertní metody, kde
je možné zohlednit i zranitelnost a ekonomický význam jednotlivých složek ŽP v rámci
biotopu. Následně je tak vysvětlen obecný postup pro stanovení výše škod na ŽP, s využitím
analýzy rizika a identifikace a definice zranitelnosti. Tento postup je obecným návrhem pro
řešení jednotného postupu stanovení výše environmentálních škod v rámci České republiky.

4

NÁVRH POSTUPU STANOVENÍ VÝŠE ŠKOD NA ŽP S VYUŽITÍM
PRVKU ZRANITELNOSTI

Škody na ŽP, mají proměnný charakter, jak bylo zmíněno již v kapitolách výše. Jednotný
přístup k jejich stanovení a schopnost modifikace tohoto postupu pro konkrétní případy je tak
nezbytný. Proto autoři pracují na vytvoření takového postupu, který bude komplexní a
zároveň bude minimalizováno riziko absence nákladů a položek zejména na
mimoprodukčních funkcích ŽP. Obecný postup, který je znázorněn na obrázku 1, je popsán
v následujícím textu a zahrnuje i významný krok hodnocení zranitelnosti.

Obr. 1 – Návrh postupu pro celkové stanovení výše škod na ŽP
Fig. 1 – Proposal of the envitonmental damage valuation metodology
V souladu s metodologií analýzy rizika je v prvé řadě nezbytné vždy řádně definovat oblast,
kde došlo nebo může dojít ke vzniku nežádoucí události a vzniku škod. Pro tento krok je
vhodné aplikovat metody analýzy rizika, které pomohou oblast vymezit, identifikovat rizika a
ohodnotit je. Metodologie by tak měla obsahovat postup s kombinací metod kvalitativních a
kvantitativních s využitím mapových podkladů a softwarových nástrojů [10-12]. Samostatnou
součástí analýzy by se mělo hodnocení zranitelných součástí složek ŽP a jeho hodnocení,
která je významným prvkem při identifikaci a predikci škod na jednotlivých složkách ŽP. V
současné době již existují metody pro hodnocení zranitelnosti, které ovšem nejsou určeny pro
potřeby oceňování [26, 27]. S využitím těchto nebo dalších metod analýzy rizika, jako jsou
kvalitativní metody například FTA, indexové metody, lze identifikovat zranitelnost
v zasažené oblasti [28 - 30]. Následně je možné zranitelnost specifikovat s cílem stanovit
vhodnou metodu oceňování a vymezit nezbytné náklady na nápravu škod. V případě
zranitelnosti by měly být určeny následující charakteristiky:




míra zranitelnosti (např. 0 - není zranitelná, bez změny funkčnosti až 5 – vysoce
zranitelná, riziko úplné ztráty funkčnosti),
druh funkce ŽP, která je zranitelná a jsou předpokládány škody (A - produkční, B mimoprodukční)
závažnost narušení funkce ŽP (např. A0 – bez narušení produkční funkce až A5 –
závažné/ nenávratné poškození)
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nápravná opatření (např. A0a – navrácení do původního stavu bez zásahu člověka,
A5e – návrat do původního stavu se značnou finanční a časovou náročností).

Na základě vytvoření bližší specifikace zranitelnosti je možné znovu provést komplexní
analýzu rizika s hodnocení jednotlivých škod, ke kterým došlo nebo může následně docházet
a vytvořit tak přesnější model vývoje události včetně dopadů. Určení zranitelnosti je zároveň
součástí stanovení preferencí závažnosti škod a jejich klasifikace (např. rozsahu, složky ŽP).
Výsledky analýzy rizika i posouzení zranitelnosti je vhodné zobrazit pro konkrétní území
v mapách GIS, kde lze sledovat následný rozvoj nebo naopak nápravu škod. V rámci studia
problematiky oceňování, byly identifikovány problémy absence některých položek a částek,
které nejsou v rámci stanovení celkových nákladů na zabránění, nápravu a prevenci škod vždy
aplikovány. Jak bylo zmíněno již v kapitole 3.1., pro komplexnost musí být metody doplněny
o specifické položky, jelikož v současných metodách nejsou běžně obsaženy. Zvláště
problematickou je náhrada mimoprodukčních funkcí, kdy by měly být zahrnuty například:




doba navrácení složek ŽP do původního stavu a její plné funkčnosti,
absence funkce biotopu v době její regenerace, reparace apod.,
zajištění náhradních zdrojů plnění funkce narušené environmentální složky,

Definice jednotlivých doplňujících položek by měla být stanovena na základě konkrétní
události, která je posuzována. Příkladem je stanovení výše škod na vodních zdrojích,
sloužících zejména k chovu ryb a rekreaci. Kromě náhrady těchto ztrát je nezbytné zahrnout i
celkové finanční a časové náklady na obnovu biotopu jako celku, včetně vodních
i suchozemských živočichů a rostlin. Proto je žádoucí, aby byla provedena důkladná analýza
vč. hodnocení zranitelnosti území, kde budou identifikována všechna rizika a dopady na ŽP
v souvislosti s nežádoucí událostí na dotčeném území.

5

ZÁVĚR

Z uvedené analýzy oceňování škod na ŽP vyplývá, že pozornost je věnována zejména
produkčním funkcím ŽP a dochází tak k situaci, kdy nejsou zcela jasně stanoveny postupy pro
oblast funkcí mimoprodukčních. Narušení a míra zranitelnosti však mohou mít stejně závažné
dopady pro celý biotop, kde došlo k nežádoucí události, jako u funkcí produkčních. Proto je
nezbytné zdůraznit potřebu řešení problematiky mimoprodukčních funkcí s implementací
hodnocení zranitelnosti složek ŽP v rámci stanovení výše škod. Na základě porovnání se
zahraničními zdroji bylo zjištěno, že metody a přístupy používané v České republice a
v zahraničí jsou srovnatelné. Problematika oceňování škod na ŽP se zaměřením na
mimoprodukční funkce je již delší dobu, mimo jiné, předmětem zájmu autora a spoluautorů
tohoto příspěvku. Jejich cílem je vytvořit jednotný metodický postup stanovení výše škod na
ŽP s využitím metod analýzy rizika a hodnocení zranitelnosti [9-12].
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ZISŤOVANIE PRÍČIN VZNIKU POŽIAROV V SPOJITOSTI S DREVNÝMI
KOMPOZITNÝMI MATERIÁLMI
THE FIRE INVESTIGATION IN CONJUNCTION WITH WOODEN COMPOSITE
MATERIALS
Martin Zachar1), Iveta Mitterová2), Andrea Majlingová3)
ABSTRAKT:
Príspevok sa týka hodnotenia požiarneho nebezpečenstva vybraných drevných kompozitných
materiálov pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov. Prostredníctvom stanovenej teploty
vzplanutia a vznietenia (v zmysle STN ISO 871:2010), ako vybraných základných
požiarnotechnických charakteristík, sú porovnané štyri druhy drevných kompozitov
(preglejka, drevotriesková doska, OSB doska a drevovláknitá doska) a rastlé smrekové a
bukové drevo. Výsledky hodnotenia sú dôležité jednak pre potreby požiarnej prevencie a
represie (zisťovanie príčin vzniku požiarov) v drevospracujúcom priemysle a v neposlednom
rade, ako základné parametre potrebné pre modelovanie vývoja požiaru pomocou softwaru.
ABSTRACT:
Contribution to the evaluation of fire hazard of selected wood composite materials for the
needs of determining the cause of fires. Means of determining the flash point and point of
flambility, according to STN ISO 871: 2010 as basic fire-characteristics are compared four
types of composite wood (plywood, chipboard, oriented strand board and fiberboard) and
grown spruce and beech wood. Evaluation results are important both for the needs of fire
prevention and repression (detection of causes of fires) in the woodworking industry, not least
as the basic parameters required for modeling of fire by software.
KLÚČOVÉ SLOVÁ:
požiarne riziko, STN ISO 871, drevné kompozity, smrek, buk, teplota vzplanutia, teplota
vznietenia
KEYWORDS:
fire risk, STN ISO 871, wooden compos, spruce, beech, flash point, point of flammability

1

ÚVOD

Pri posudzovaní požiarneho nebezpečenstva technologických procesov je potrebné brať do
úvahy, mimo iných faktorov, aj požiarne nebezpečenstvo spracovávaných materiálov, tzn. s
akými látkami a v akom množstve sa manipuluje vo výrobnom procese. Základnou surovinou
pri výrobe drevných kompozitných materiálov je drevo. Drevo je prírodný organický
materiál, ktorý nech sa nachádza v akejkoľvek forme (surovina, polotovar, hotový výrobok) je
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materiálom horľavým a túto skutočnosť si je potrebné uvedomiť, či už pri jeho manipulácii,
spracovaní, alebo skladovaní. Pri zanedbaní protipožiarnych opatrení vzniká veľké riziko
vzniku požiaru, o čom svedčia aj každoročné štatistiky. V budovách pre výrobu drevárskych
výrobkov a polotovarov za posledných päť rokov vzniklo 177 požiarov, s priamou škodou vo
výške 4 240 835 €, pri ktorých bolo zranených 9 osôb a nikto nebol usmrtený [8-11]. Podľa
štatistických údajov sú medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov v drevárskej výrobe
zaradené hlavne elektrický skrat, prevádzkové poruchy a samovznietenie. Za účelom
znižovania nebezpečenstva vzniku požiarov a vykonávania preventívnych opatrení je
potrebné poznať požiarnotechnické charakteristiky spracovávaných materiálov.
Medzi základné požiarnotechnické vlastnosti dreva patrí: teplota vzplanutia a teplota
vznietenia, kyslíkové číslo, spalné teplo, výhrevnosť, optická hustota dymu a hmotnostná
rýchlosť odhorievania. Požiarnotechnické vlastnosti dreva sú popísané v mnohých
publikáciách, venoval sa im napr. Rowell [17], pre smrekové drevo, drevotrieskovú
a drevovláknitú dosku sú uvedené v Katalógu požiarno-technických vlastností materiálov [9].
Taktiež Coneva [2] vo svojej práci hodnotí drevo v dezintegrovanom stave, v podobe
drevného prachu, charakteristikami dreva (ako súčasti stavebného prvku) sa vo svojej práci
zaoberal aj Delichatsios et al. [3], ktorý uvádza, že kritickým pre drevo v surovom stave je
tepelný tok 18 kW.m-2. Tiež Karlsson a Quintere [8] uvádzajú, že pre vznik flashoveru je
potrebné dosiahnuť teplotu v požiarnom úseku 500 až 600 °C, resp. radiačný tok na podlahu
15 až 20 kW.m-2. Fateh et al. [4] uvádzajú v prípade preglejok kritický tepelný tok pre čas 30
minút 12 až 14 kW.m‒2. Zlepšenie požiarnotechnických vlastností materiálov na báze dreva je
možné uskutočňovať rôznymi spôsobmi, medzi ktoré patrí aj tzv. „zelený spôsob“, tzn.
použitie retardačných látok bez halogénov (Paxymer), o čom pojednáva vo svojej práci
Adamec et al. [1].
Na základe teploty vznietenia stanovenej podľa ISO 871: 2010, môže byť vyslovený názor o
relatívnej odolnosti materiálov voči vznieteniu, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní drevnej
suroviny (smrekové a bukové drevo), prípadne kompozitných drevných materiálov (preglejka,
DTD, OSB a DVD).

2
2.1

METODIKA A MATERIÁL
Stanovenie teploty vzplanutia a vznietenia

Podstatou skúšky je zahrievanie materiálu v zahrievacej komore pri rôznych teplotách v
zmysle STN ISO 871 [18]. Priložením malého zapaľovacieho plameňa nasmerovaného na
otvor krytu teplovzdušnej pece sa zapália uvoľnené plyny a stanoví sa teplota vzplanutia.
Teplota vznietenia sa stanoví rovnako ako teplota vzplanutia, ale bez zapaľovacieho plameňa.
Priebeh teploty v peci sa meria pomocou termočlánkov (typ K) s priemerom 0,5 mm, na
zaznamenávanie teplôt sa používa merací prístroj ALMEMO 2290-8.
2.2

Vzorky

Vzorky sa pred skúškou kondicionovali pri teplote 23 °C ± 2 °C a relatívnej vlhkosti 50 ± 5
% počas minimálne 40 hodín. Vzorky s vlhkosťou 10 % sme si pred samotným vážením
narezali na hranolčeky s rozmermi 20 x 20 mm, tretí rozmer bol upravený tak, aby bola
dosiahnutá požadovaná hmotnosť 3 ± 0,2 g podľa normy STN ISO 871: 2010. Na stanovenie
teploty vzplanutia a vznietenia sme použili vzorky rastlého smrekového (Picea abies L.)
a bukového dreva (Fagus sylvatica L.) a štyroch drevných kompozitných materiálov:
preglejka, DTD, OSB a DVD.
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3

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Na základe stanovenia teploty vzplanutia a vznietenia v presne stanovenom časovom intervale
(čase do vzplanutia, resp. do vznietenia), kedy nastane plameňové horenie testovaného
materiálu, môžeme odvodiť jeho odolnosť a správanie sa v prípade vzniku požiaru
a následného rozvoja. Dané parametre sú veľmi podstatné nielen pri modelovaní požiarov,
ale majú veľký význam pri zisťovaní príčin vzniku požiarov, pre spätné stanovenie vlastností
použitých drevných materiálov, ktoré sa môžu nachádzať na požiarisku, taktiež pri výrobe
a spracovaní drevných kompozitných materiálov, hlavne kvôli zamedzeniu kontaktu s
jednotlivými časťami technológií, ktoré môžu dosiahnuť dané teploty vplyvom poruchy alebo
zanedbanej údržby.
Výsledné hodnoty teploty vzplanutia testovaných vzoriek, ako aj čas do ich vzplanutia sú
súhrne uvedené v tab. 1.
Tab. 1 – Výsledné hodnoty teploty a času vzplanutia skúšobných vzoriek
Tab. 1 – Results in the temperature and time to flash poin and point of flammability test
pieces

Vzorka

Skúšobná teplota (°C)

Teplota vzplanutia (°C)

Čas vzplanutia (s)

Smrek

380

363,85

498,60

Buk

330

327,59

501,10

Preglejka

320

324,86

484,80

DTD

330

337,10

494,40

OSB

340

341,62

444,80

DVD

280

284,74

481,20

Najnižšiu teplotu vzplanutia (284,74 °C) sme zaznamenali pri vzorkách DVD, ďalej
nasledovali vzorky preglejky (324,86 °C), bukového dreva (327,59 °C), drevotrieskovej
dosky (337,10 °C), OSB (341,62 °C) a najvyššia teplota bola nameraná pri vzorkách
smrekového dreva (363,85 °C). Pri samotnom stanovení teploty vzplanutia zohráva dôležitú
funkciu aj čas, kedy nastalo vzplanutie materiálov, pretože nielen teplota, ale aj čas má
dôležitú vypovedaciu funkciu o odolnosti materiálu zaťaženého presne stanovenou teplotou.
V našom prípade čas dosiahnutia vzplanutia pri kompozitných drevných materiáloch sa
pohyboval v intervale od 444,8 sekúnd pri OSB až po 494,4 sekúnd pri DTD. Pri smrekovom
rastlom dreve nastal čas vzplanutia v 498,60 sekunde a pri bukovom dreve v 501,10 sekunde.
Danej problematike sa vo svojej práci venoval aj Chrebet et al. [7], ktorý uvádza teplotu
vzplanutia pri vzorkách bukového dreva v intervale od 400°C a čas do vzplanutia 300 sekúnd
po teplotu 420 °C a čas do vzplanutia 235 sekúnd. Z uvedeného usudzujeme, že nami
namerané hodnoty teploty vzplanutia, ale aj časový interval do vzplanutia skúšobných vzoriek
sú dosť rozdielne. Ak však porovnáme hodnotu teploty vzplanutia smrekových vzoriek 360
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°C za časový interval 560 sekúnd, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej práci Zachar et al. [19],
potom vidíme, že súčasné výsledky sú porovnateľné s predchádzajúcimi.
Výsledné hodnoty teploty vznietenia testovaných vzoriek, ako aj čas do ich vznietenia sú
súhrne uvedené v tab. 2.
Tab. 2 – Výsledné hodnoty teploty a času vznietenia skúšobných vzoriek
Tab. 2 – Results in the temperature and time to point of flammability test pieces

Vzorka

Skúšobná teplota (°C)

Teplota vznietenia (°C)

Čas vznietenia (s)

Smrek

430

429,74

396,10

Buk

420

417,58

385,40

Preglejka

410

408,21

335,80

DTD

420

418,20

308,20

OSB

420

415,70

306,20

DVD

470

468,94

165,40

Priebeh teplôt vznietenia sa pohyboval v intervale od (408,21 °C) pri vzorkách preglejky,
(415,70 °C) pri vzorkách z OSB, (417,58 °C) pri vzorkách rastlého bukového dreva. Pri
vzorkách DTD, bola nameraná teplota (418,20 °C), pri vzorkách rastlého smrekového dreva
(429,74 °C) a najvyššiu teplotu vznietenia (468,94 °C) sme zaznamenali pri vzorkách DVD,
pričom táto teplota je v priemere cca o 10 % vyššia ako teplota vznietenia pri ostatných
vzorkách, ale zároveň sa skrátil čas iniciácie na hodnotu (165, 40 s), čo predstavuje oproti
ostatným vzorkám v priemere pokles času do vznietenia o cca 51 %.
Nami namerané hodnoty sú porovnateľné aj s meraniami iných autorov. Teplote vznietenia a
hodnoteniu materiálov na báze dreva sa venoval aj Galla a Ivanovičová [5], ktorí vo svojej
práci hodnotili drevotrieskové dosky a OSB dosky o hrúbke 12, 15 a 18 mm, ktoré zaťažovali
tepelným tokom nad 40 kW.m-2. Teplotou vznietenia smrekového dreva podľa ISO 871: 2006
sa zaoberal Martinka et al. [11], ktorý uvádza teplotu vznietenia daného materiálu 450 °C a
aktivačnú energiu potrebnú na vznietenie 48 106 J.mol-1. Podobne stanovením minimálnej
teploty vznietenia smrekových vzoriek dreva, pri rôznom tlaku sa zaoberal Zigo et al. [20],
ktorý dospel k hodnotám teplôt pohybujúcich sa v intervale od 470 °C až po 520 °C. Taktiež
Hagen et al. [6] uvažuje o teplote vznietenia pri vzorkách smreka okolo 487,9 °C a aj
Martinka et. al. [10] vo svojej práci uvažuje s indukčnou periódou smrekových peliet v
intervale od 460 °C až 560 °C. Menovaní autori vo svojich prácach uvádzajú vyššie hodnoty
teplôt vznietenia, ako nami namerané hodnoty, ale výsledky publikované v predchádzajúcej
práci Zachar et al. [19], kde sú uvádzané hodnoty vznietenia smrekových vzoriek 400 °C
dosiahnutej v 550 sekunde, sú s nimi porovnateľné.
Čo sa týka hodnotenia bukových vzoriek, Chrebet et al. [7] vo svojej práci uvádza teplotu
vznietenia vzoriek bukového dreva v intervale od 400°C do 420°C, čo tiež môžeme
považovať za porovnateľné výsledky s našimi meraniami.
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4

ZÁVER

Štatistiky požiarovosti na Slovensku nie sú lichotivé, nevynímajúc drevospracujúci priemysel,
preto existuje neustála potreba venovať sa danej problematike, o čom pojednáva aj
predkladaný článok. Stanovenie teploty vzplanutia a vznietenia patrí medzi základné
požiarnotechnické charakteristiky materiálov, ktoré je nevyhnutné poznať jednak pre potreby
technologického spracovania materiálov a určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru, dané údaje sú základným údajom pri vypracovaní požiarnych poriadkov
pracovísk so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov a následne pre posudzovanie
materiálov z hľadiska ich konečného použitia. V prípade vzniku požiaru, jeho následného
rozvoja a chýbajúcich prvotných informácií o mieste vzniku požiaru je možné na základe
vstupných údajov, modelovať spätný priebeh požiaru. Údaje potrebné pre model je možné
získať zo vzoriek z požiariska, ale aj z databázy požiarnotechnických charakteristík
materiálov.
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