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MOŽNÉ PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ RIZIK NANOČÁSTIC Z POHLEDU ZNALCE 

POSSIBLE APPROACHES TO RISK ASSESSMENT OF NANOPARTICLES FROM 

THE POINT OF VIEW OF EXPERT 

Vladimír Adamec1), Barbora Schüllerová2, Vladimír Bencko3), Kristýna Hrabová4), 

Pavel Bulejko5) 

ABSTRAKT: 

Rozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice dynamický a nachází uplatnění 

v celé řadě nejen technických odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných 

nežádoucích zdravotních nebo environmentálních vlivů. Na straně druhé je nutné konstatovat, 

že hodnocení těchto vlivů je velmi složité a to i s ohledem na poměrně krátkou dobu využívání 

nanotechnologií. Nedostatek relevantních informací o případných negativních účincích 

nanočástic jakož i absence legislativních nástrojů vede v poslední době k požadavkům na 

hodnocení rizik těchto částic a materiálů. Příspěvek analyzuje možné přístupy a metody 

k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu bezpečnosti pracovního prostředí v 

technických oblastech a upozorňuje na nezbytnost tohoto řešení. 

ABSTRACT: 

The development of nanotechnology is particularly in recent years very dynamic and is 

applied in many not only technical branches. This is not possible to say about monitoring of 

possible health and environmental undesirable influence. On the other hand is necessary to 

say that the assessment of this influence is very difficult also with regard on relatively short 

period of nanotechnology using. The lack of relevant information about possible undesirable 

effects of nanoparticles and also absence of legislative measures in recent time leads to 

requirements on risk assessment of these particles and materials. The paper analyze possible 

approaches and methods of health risk assessment from the point of view of safety work 

environment at technical areas and efforts on necessary of solution of this issue. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

nanomateriály, riziko, hodnocení, zdraví, pracovní prostředí  

KEYWORDS: 

nanomaterials, risk, assessment, health, work environment 

1 ÚVOD 

Nanotechnologie jsou významným fenoménem posledních let, široce podporovaným 

výzkumem ve všech dotčených oblastech. Očekává se, že nanotechnologie budou mít 

                                                 

1) Adamec, Vladimír – doc. Ing., CSc., ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 118, 602 00 Brno, 

vladimir.adamec@usi.vutbr.cz 
2) Schüllerová, Barbora, Ing. Ph.D. – ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 118, 602 00 Brno, 

barbora.schullerova@usi.vutbr.cz  
3) Bencko, Vladimír, prof. MUDr, DrSc. – Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF, UK v Praze, Studničkova 7, 

128 00 Praha 2, vladimir.bencko@lf1.cuni.cz 
4) Hrabová, Kristýna, Ing. et Ing. - ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 118, 602 00 Brno, 

kristyna.hrabova@usi.vutbr.cz 
5) Bulejko, Pavel, Ing. et Ing. - NETME, FSI VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno, Czech Republic, 

Pavel.Bulejko@vut.cz 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVI . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 10 

v budoucnu podstatný dopad na světovou ekonomiku. Jak uvádí poslední studie [1], v letech 

2016 – 2022 je očekávaný nárůst nanotechnologií na trhu o 17,5 %. Česká republika (ČR) 

patří v Evropě mezi země, kde rovněž dochází k velkému rozvoji nanotechnologií a mnoho 

významných objevů v této oblasti, bylo dosaženo právě u nás. V ČR působí v současné době 

celkem 34 firem využívajících nanotechnologie, z nichž 19 jsou členy Asociace 

nanotechnologického průmyslu ČR [2]. Nanotechnologie, jsou v průmyslu využívány 

zejména v: 

• automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice (pevnost a lehkost materiálů, 

nátěry a laky, odolnost proti korozi a špíně, aditiva dieselových paliv, příměsi do 

pneumatik, senzory pro optimalizaci chodů motorů) 

• elektronice (paměťová zařízení, procesory, solární články, bezdrátové technologie), 

• energetice (fotovoltaické články, baterie, izolační materiály), 

• farmacii (aktivní léky, autodiagnostika, regenerace tkání), 

• chemii (pigmenty, inhibitory koroze, keramické prášky, dezinfekční prostředky, 

filtrační materiály, kosmetika), 

• potravinářském průmyslu (barviva, konzervanty) [3]. 

V rámci těchto technologií, jsou uplatňovány především uměle vyrobené nanomateriály 

(engineered nanomaterials/nanoparticles nebo manufactured nanoparticles). Tyto materiály 

obsahují nebo jsou tvořeny částicemi o velikosti 1-100 nm (tzv. nanočásticemi). Nanočástice 

se vyskytují i v přírodní formě, kdy vznikají například při vulkanické činnosti nebo v rámci 

procesu hoření. V reakci na rozvoj nanotechnologií a jejich využití a za účelem sjednocení 

terminologie, byla v roce 2011, na doporučení Evropské unie (EU), vytvořena definice 

nanomateriálů: „přírodní materiály, materiály vzniklé jako vedlejší produkt nebo materiál 

vyrobený, obsahující částice v nesloučeném stavu nebo jako agregát nebo aglomerát, ve 

kterém je u 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení jeden nebo více vnějších rozměrů 

v rozmezí velikosti 1-100 nm“[3]. S touto definicí vstoupily v platnost i první předpisy 

zaměřené na regulaci nanočástic a jejich využívání. S ohledem na současné poznatky vlivu 

nanočástic a nanomateriálů na lidské zdraví a životní prostředí, jsou však tyto legislativní 

nástroje spíše obecnějšího charakteru a vychází z dokumentů ošetřující především nakládání s 

chemickými látkami. V reakci na tyto úpravy zřídila European Chemicals Agency (ECHA) 

v roce 2012 pracovní skupinu pro nanomateriály, která poskytuje neformální poradenství 

k vědeckým a technickým otázkám týkajícím se uplatňování předpisů REACH a CLP. 

Rovněž vytvořila skupinu hodnotící již registrované nanomateriály (GAARN) z pohledu 

řízení bezpečnosti nanomateriálů [4]. Ani ČR není výjimkou, chybí zde řádná legislativní 

opatření, která by byla blíže zaměřena na problematiku regulace a bezpečnosti využívání 

nanomateriálů. V souvislosti nanotechnologiemi lze uvést alespoň zákon č. 350/ 2011 Sb.  

o chemických látkách a chemických směsích nebo nařízení vlády č. 361/2007 Sb., který 

stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci.  

Uplatnění nanotechnologií jak bylo již výše uvedeno, je velmi široké a bezpochyby i užitečné. 

Důvodem jejich rozvoje je nejenom pokrok technologií, schopných jejich produkce, ale i 

postupný výzkum v oblasti jejich možného využití. V přiměřené rovnováze by ovšem měla 

být dodržována i stránka bezpečnosti a zkoumání potenciálních rizik související s výrobou, 

aplikací, využíváním a stejně tak i likvidací nanomateriálů. Absence těchto opatření, 

především ze strany legislativního zajištění, je dána relativně krátkou dobou využívání 

nanotechnologií (nejvíce od roku 2006) a s tím i spojený dostatečný počet relevantních 

informací o jejich vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. A proto by měl být i zde 

uplatňován princip předběžné opatrnosti, který říká „I když není jisté, zda hrozící nevratné 
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nebo závažné poškození skutečně nastane, není to důvod pro odklad opatření, která mu mají 

zabránit“.  

2 RIZIKA NANOMATERIÁLŮ A MOŽNÉ PŘÍSTUPY JEJICH 

HODNOCENÍ 

Rizika související s využíváním nanotechnologií, jsou stále ve fázích výzkumu a potvrzování 

jejich výsledků (vliv na lidské zdraví a životní prostředí). Posouzení je zaměřeno především  

na rizika související s toxicitou daných nanočástic [3]. Mezi nejvíce využívané nanočástice 

dnes patří například částice uhlíku, stříbra a zlata, oxidy, jíly (viz Tab. 1).  

Tab. 1 - Příklady nejčastěji využívaných nanočástic 

Tab. 1 – Examples of most often used nanoparticles 

Druh Využití Zdroj 

uhlíkové nanočástice a 

materiály 

• elektronika (odvod tepla, paměťová média, displeje, palivové 

články) 

• stavebnictví (nanokompozitivní materiály), 

• strojírenství (maziva, mechanicky odolné povrchy, snižování tření) 

• senzorika (senzory plynů, elektrochemické senzory, biosenzory) 

[5] 

oxidy 

• oxid mědi a wolframu (rozložení olejů na biologicky odbouratelné 

látky) 
[6] 

• oxid titaničitý (fotokatalýza, ochranné vrstvy, bílý pigment, 

potravinářská výroba, kosmetika), 
[7,8] 

• oxid zinečnatý (výroba elektrod a LED diod, výroba solárních 

článků, kosmetika) 
[9] 

jíly 
• stavebnictví (suspenze pro injektáže, utěsnění objektů), 

• slévárenství (formovací směsi) 
[10] 

stříbro 

• zdravotnictví (léčba kožních nemocí, antimikrobiální, 

antimykotické a protivirové účinky) 

• stavebnictví (příměsi povrchových nátěrů) 

[11] 

zlato 

• zdravotnictví (léčba, transport léčiv), 

• kosmetika, 

• elektronika (čipů, senzorů) 

[12] 

2.1 Zdravotní rizika nanomateriálů 

Nanočástice mohou za běžných podmínek pronikat do organismu dýchacími cestami, trávící 

soustavou nebo přes kůži [12,13,14]. Inhalace je přitom pravděpodobně nejvýznamnějším 

způsobem vstupu nanočástic do organismu [15]. Díky své nepatrné velikosti nanočástice 

snadno pronikají až do plicních sklípků [16]. Jakmile se nanočástice dostanou do krevního 

oběhu, rozptylují se do celého organismu [17,18,19]. Nanočástice prochází snadno skrze 

povrchové membrány buněk [20,21]. Výsledky některých studií naznačují, že dostatečně malé 
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nanočástice řádu 10 nm, tedy velikosti molekuly vody, jsou schopné snadno přecházet skrze 

hematoencefalickou bariéru z krevního oběhu do mozku [22].  

Vymezeny jsou tři mechanismy toxicity potenciálně indukované nanočásticemi a to vyvolání 

oxidativního stresu, vznik zánětlivých procesů a genotoxicita [23]. Příčinnou toxického 

působení nanočástic je pravděpodobně jejich vysoká povrchová reaktivita, v důsledku čehož  

mají tendenci interagovat s buněčnými biomolekulami, zejména s DNA a proteiny [20,21]. 

Uvedené skutečnosti jsou důvodem, proč některé z postupů klasické toxikologie, především 

vyjadřování dávky v hmotnostních jednotkách, nejsou pro účely studia toxických účinků 

nanočástic dostatečně efektivní [24]. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified 

Health Risks (SCENIHR) upozorňuje ve svém doporučení z roku 2007 na skutečnost, že 

stávající metodika hodnocení zdravotních rizik si vyžádá významné modifikace předtím, než 

ji bude možné aplikovat na nanočástice. Zásadním faktorem při hodnocení zdravotních rizik 

nanočástic je volba vhodné metriky přijaté dávky [25,26]. Kromě počtu a velikosti částic byla 

navržena zejména plocha povrchu částic (Surface Area, SA) a specifická plocha povrchu 

částic (Specific Surface Area, SSA). 

Světová zdravotnická organizace (WHO), evropský SCENIHR ani americká United States 

Environmental Protection Agency (U. S. EPA) dosud nepublikovaly žádnou ucelenou 

metodiku hodnocení zdravotních rizik nanočástic ani pro ně nestanovili nejvyšší přípustné 

koncentrace. Vydána byla jen obecná doporučení [24,26,27,28] a případové studie např. [29].  

Pro nanočástice tak nadále platí stejná bezpečnostní pravidla jako pro větší částice, které jsou 

obecně považovány za méně rizikové [30,31,32]. 

3 PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 

NANOMATERIÁLŮ 

Přestože, v současné době chybí jednotný systém pro hodnocení těchto rizik, je možné 

vycházet jak z obecných, tak i již vzniklých metodických postupů, kterými se zabývají 

odborníci a relevantní organizace po celém světě (U. S. EPA, NIOSH, WHO, ECHA apod.). 

Hodnocení rizik spojených s využíváním nanomateriálů vychází z obecně uplatňovaných 

zásad, jako jsou výzkum, identifikace nebezpečí a rizika, charakteristika rizika a nastavení 

regulačních mechanismů ke snížení míry nebezpečí [33]. Nejčastěji jsou uplatňovány 

existující metody pro hodnocení rizik, které jsou následně adaptovány pro oblast 

nanomateriálů s využitím stávajících legislativních opatření. Při hodnocení, je nezbytné 

zohlednit všechny možné vzájemné interakce, kde může k projevům rizik docházet 

(viz obr. 1). 
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Obr. 1  - Potenciální zdroje expozice v oblasti nanočástic [34] 

Fig. 1 – Potencial source of nanoparticles exposition [34] 

Při samotném hodnocení rizik, je možné následně vycházet ze dvou základních přístupů, 

deterministického a stochastického. Deterministický přístup se řídí principem nejhoršího 

možného scénáře, ale nerozlišuje mezi variabilitou a nejistotou a neumožňuje kvantifikaci 

zohledňující například variabilitu mezi expozicí a citlivostí jedinců [35]. Druhý přístup je 

založen na principu pravděpodobnosti, který využívá postup formou analýzy nejistot. Právě 

nejistota a variabilita jsou zde dvě významné veličiny, které by měly být při hodnocení rizik 

zohledněny s cílem dosažení reálných výsledků. Tyto veličiny jsou využívány i v rámci 

legislativních opatření, jako je například nařízení REACH (variabilita mezidruhová, 

variabilita v čase, nejistota měření, nejistota zdroje expozice apod.), které jsou následně 

aplikovány do metod hodnocení rizika. Pravděpodobnostní hodnocení umožňuje i oddělené 

kvantifikované posouzení jednotlivých zdrojů expozice [36]. Při hodnocení rizika však není 

možné posuzovat rizika pouze zvlášť, ale je nezbytné je zároveň hodnotit jako celek v rámci 

jednotlivých procesů, které se v daném prostředí uskutečňují. Proto jsou zaváděny systémy 

managementu/ řízení rizik, které jsou blíže popsány v následující kapitole. 

3.1 Management rizik v oblasti nanotechnologií  

Pravděpodobnostní i deterministické přístupy jsou obecně uplatňovány v oblasti řízení rizik, 

jejímž cílem je identifikace, analýza, hodnocení a snížení míry rizika relevantními opatřeními. 

Jak je uvedeno v některých odborných studiích [37-40], tak i v případě nanotechnologií by 

měla být dodržována standardní hierarchie kontroly s cílem eliminace nebezpečí a snížení 

expozice, jak je uvedeno na obr. 2. 
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Obr. 2 – Hierarchie snižování miry rizika v obecném pojetí [41] 

Fig. 2 – Hierarchy of basic risk reduction [41] 

S rozvojem nanotechnologií, vznikají přístupy řízení rizik (také někdy uváděné, jako systémy 

řízení rizik), které ovšem nejsou prozatím zakotveny v legislativě a patří tak mezi doporučené. 

Zaměřené jsou především na průmyslovou oblast a související procesy, kde 

jsou nanomateriály využívány v rámci výrobních i nevýrobních procesů nebo vznikají jako 

sekundární produkt a mohou znamenat potenciální zdravotní riziko pro člověka. Patří sem 

například: 

• EDF-DuPont NanoRisk Framework – založen na šesti základních krocích (materiál  

a aplikace, životní cyklus, hodnocení rizika, posouzení managementu rizika, 

rozhodnutí o riziku, kontrola a přizpůsobení podmínek), které jsou postupně 

hodnoceny a slouží pro získání relevantních informací o rizicích [41].  

• CENARIOS Risk Management – certifikovaný přístup managementu rizika a systému 

monitoringu nanotechnologií, který vychází ze tří základních principů, mezi které patří 

posouzení nebezpečí a rizika ve vztahu k produktu a procesu, tzv. 360° systém 

monitoringu rizika (odhadující relevantní trendy v oblastech vědy a výzkumu, 

zaměřuje se na regulaci a technologie), management a komunikace (nástroje pro 

rychlou  

a spolehlivou reakci v kritických situacích) [42].  

• Nanomaterial Life Cycle Regulation – přístup založený na ISO 14040:2006 Life Cycle 

Assessment (LCA), který je v souvislosti s nanomateriály využíván pro hodnocení 

potenciálních rizik a jejich vlivu na lidské zdraví a životní prostředí.  Přístup je 

založen na hodnocení nanoproduktů v jednotlivých fázích jejich existence a to 

z pohledu jejich rozdílných mechanických, fyzikálních a chemických 

charakteristik [44]. 

• LCnano – přístup je založen, stejně jako předcházející na posouzení životního cyklu 

nanomateriálu. Přístup posuzuje vztahy mezi expozicí a mírou nebezpečí 

v jednotlivých fázích životního cyklu nanomateriálu a vytváří tak predikční modely 

nežádoucích dopadů s cílem zkvalitnění bezpečnostních opatření v rámci jednotlivých 

procesů [40]. 

• Control Banding (CB) – kvalitativní a semikvantitativní přístup zaměřený na řízení 

zdravotních a bezpečnostních rizik, který se obecně skládá ze systému bodování míry 
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nebezpečnosti nanočástic/ nanomateriálů a úrovní expozice klasifikované dle 

definovaných parametrů. V současné době byl přístup CB zaveden normou ISO/TS 

12901-2:2014 do předběžné technické normy ČSN P CEN ISO/TS 27687 

Nanotechnologie (část 1 – termíny a definice, část 2 – použití přístupu CB) [39]. 

Přístup CB je dnes široce využívaným v metodách používaných pro hodnocení rizika, 

jako například CB Nanotool, Stoffenmanager Nano, ANSES Nano, NanoSafer, Swiss 

precautionary matrix [44]. 

• 10-step risk management model – kvalitativní přístup založený na logicky členěných 

základních krocích – základní znalosti o pracovním procesu, hodnocení rizik, 

identifikace nanočástic, identifikace souvisejících nebezpečí, získání nejnovějších 

informací, vyhodnocení způsobů expozice, identifikace rizik, provádění opatření, 

dokumentace celého procesu, znovu ohodnocení rizika a způsobu jejich řízení [40]. 

• Precautionary Risk Management – vychází ze čtyř základních kroků řízení rizik, mezi 

které patří kontrola technologie (odstranění potenciálních rizik – suroviny, výroba, 

procesy, výrobní zařízení apod.), kontrola výroby (prevence a omezování zdrojů rizika 

apod.), osobní ochranné pracovní pomůcky (ochrana dýchacích cest, ochrana povrchu 

těla, apod.), sledování pracovního prostředí [47]. 

Výběr vhodného systému pro řízení rizik se odvíjí od typu, frekvence a počtu jednotlivých 

procesů, které v daném prostředí probíhají a souvisí s potenciálními riziky v oblasti 

nanotechnologií a expozicí nanočástic. S ohledem na dostupnost relevantních informací, bývá 

doporučen i princip možné modifikace uvedených přístupů pro specifické prostředí [46]. Je 

ovšem nezbytné dodržovat základní charakter konkrétních přístupů a zároveň při provedení 

modifikace využívat znalostí a zkušeností odborníků. Uvedené manažerské přístupy využívají 

především kvalitativního a semikvantitativního hodnocení. Pro samotné hodnocení rizik a 

jejich analýzu jsou však aplikovány i přístupy kvantitativní, uvedené v kap. 3. Zde je ovšem 

nezbytné získání potřených a ověřených údajů, které bohužel nejsou pro některé procesy 

v současné době dostupné (např. statistické údaje, expoziční limity stanovené legislativou). 

3.2 Metody hodnocení zdravotních rizik nanomateriálů 

Riziko využívání nanočástic, nanomateriálů a celkově nanotechnologií, je spojeno s jejich 

společenskou přijatelností z pohledu bezpečnosti. Proto jsou metody pro analýzu a hodnocení 

rizik zaměřeny především na posuzování zdravotních a environmentálních rizik. Jedním 

z problémů, se kterými je možné se při analýze a hodnocení rizik setkat, jak již bylo uvedeno, 

je nedostatek údajů. To vede právě ke vzniku nejistot při charakterizaci nanomateriálů, 

expozice a jejich nežádoucích účinků. Vedle nedostatku informací, mohou nejistoty zahrnovat 

i nesoulad v dostupných informací pocházejících z různých odborných zdrojů, které mohou 

vznikat vlivem nepřesností v překladech, terminologii, zjednodušením některých modelů nebo 

jejich nesprávnou aplikací [48]. Obecně mohou metody hodnocení rizika vycházet z metod 

stávajících. Tyto metody a jejich modifikace nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech, 

především pak v problematice ochrany zdraví, vč. pracovního prostředí. Metody založené na 

kvantitativním přístupu, jsou zároveň kombinovány anebo doplněny metodami založenými na 

kvalitativním nebo semikvantitativním přístupu. Patří sem například: 

• Integrované pravděpodobnostní hodnocení rizik (Integrated Probabilistic Risk 

Assessment, IPRA) - založeno na dvourozměrném systému Monte Carlo, který 

kvantifikuje rozdělení nejistoty a variability samostatně [49], 

• Bayseovské metody - založené na pravděpodobnostním hodnocení, modelování, které 

zahrnuje specifické vlastnosti nanočástic a parametry prostředí, ve kterém se 

nacházejí, společně s prvky expozičního potenciálu a jejich riziky [50] 
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• Posouzení rozsahu rizik nanočástic (Scope of Nonaparticles Risk Assessment, SNRA) 

– založena na principu hodnocení expozice, identifikace nebezpečí, charakteristika 

nebezpečí, charakteristika vyplývajících rizik [51], 

• Efektivní, adaptivní životní cyklus nanočástic (SLCRA Adaptive Stremlined Life Cycle/ 

Risk Assessment) – založen na identifikaci a charakterizaci nebezpečí, posouzení 

expozice a stanovení toxicity nanočástic nebo nanomateriálů na jejichž základě je 

charakterizováno riziko a doporučen přístup pro řízení a snížená míry rizika [35], 

• Přístup k referenčním hodnotám nano (Nano Reference Value Approach, NRVA) – 

metoda založena na hodnocení expozice člověka v pracovním prostředí po stanovenou 

dobu a zohledňující velikost, morfologii, biopersistenci a obsah nanočástic v daném 

prostředí. Pro aplikaci této metody byly stanoveny referenční hodnoty nanočástic, 

kterým je pracovník vystaven [45].  

• Rozhodovací strom – metoda založena na klasickém principu rozhodování pomocí 

sestavení logického diagramu, ve kterém je odpovídáno na otázky buď ano nebo ne  

na jednotlivých větvích, vedoucích k odpovědím a stanovení typu nanočástic nebo 

nanomateriálů dle míry nebezpečí [52]. 

• NanoRiskCat – metoda se zaměřuje na potenciální nebezpečí pro lidské zdraví a 

životní prostředí způsobené specifickými typy nanoproduktů. Princip je založen na 

vytvoření nástroje pro kategorizaci rizik a jejich ohodnocení dle vytvořené stupnice 

pro tuto metodu [53].  

• CB Nanotool -  umožňuje posuzovat rizika spojená s procesy, kde jsou využívány 

nanomateriály a volit účinný systém technických kontrol [54, 56]. 

• Stoffenmanager Nano – holandská metoda založená na hodnocení zdravotních rizik 

způsobených inhalací člověkem vytvořených nanočástic a zároveň bývá využíván pro 

řízení rizik ve výrobních a nevýrobních procesech [55]. 

Uvedené metody jsou výčtem v současné době nejvyužívanějších metod pro hodnocení rizika, 

které zohledňují expozici člověka a jejich potenciálně nežádoucí vliv zdraví. S ohledem na to, 

že prozatím nejsou legislativně stanoveny expoziční limity pro všechny druhy v současné 

době využívaných nanomateriálů a variabilitu pracovního prostředí, je nezbytné při 

vyhodnocování výsledků metod počítat s tolerancí možné odchylky. Na straně druhé, uvedené 

metody vychází z ověřených přístupů, které jsou pro hodnocení rizika v praxi běžně 

využívány, a účinnost jejich aplikace je ověřena, přestože se nejedná o svět nanotechnologií. 

4 ZÁVĚR 

Nanotechnologie budou i v následujících letech procházet velkým rozvojem a lze tak 

předpokládat, že budou velkou výzvou nejenom pro oblast vědy a výzkumu, ale také pro 

oblast bezpečnosti. Význam jejího řešení spočívá i v poznatcích získaných z dřívějších 

zkušeností, jako tomu bylo například při využívání látek DDT nebo PCB [57]. V této rovině 

je nezbytné se v současné době vyrovnat s mnoha problémy, jako jsou zejména nedostatek 

informací, nedostačující komunikace a integrace získaných informací mezi různými obory. 

S ohledem na nedostatek informací, je proto nezbytné dodržovat alespoň princip předběžné 

opatrnosti, kdy má být počítáno s potenciálními škodami a zároveň vytvářet a provádět 

všechna dostupná opatření pro snížení potenciálních rizik. Aby mohl být tento princip 

dodržován, je nezbytné identifikovat a zhodnotit možná rizika, která s posuzovanými procesy 

souvisí. Přestože existují metody a přístupy, založené na kvantitativním přístupu, s ohledem 

na dostupnost relevantních informací a variabilitu vstupních podmínek, jsou uplatňovány 

především přístupy a metody kvalitativní, případně semikvantitativní. Výhodou těchto metod 

je možnost jejich modifikace právě pro konkrétní prostředí. Zároveň mohou být uvedené 
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metody a přístupy využity i v rámci znalecké činnosti, zejména v oblasti hygieny, pracovního 

prostředí a hodnocení rizik.  

Záměrem autorů, bylo upozornit na v současné době neadekvátní výzkum v oblasti vývoje a 

využití nanotechnologií na straně jedné a bezpečnostními riziky nanotechnologií na straně 

druhé, který by dle standardních postupů měl být úměrný. Jelikož se jedná o nový a 

progresivní směr vývoje, který jde svým způsobem i částečně neznámým směrem, může zde 

docházet ke vzniku nepředvídaných rizik, tzv. černých labutí [58]. Právě nezanedbáváním 

významu potenciálních rizik a bezpečnosti, můžeme těmto jevům zabránit nebo alespoň 

výrazně zmírnit jejich důsledky.  
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KÁRNÁ ODPOVĚDNOST U SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ 

DISCIPLINARY LIABILITY OF PROFESSIONAL SERVICES 

Zdeněk Dufek1), Aleš Vémola2) 

ABSTRAKT: 

Článek se zabývá problematikou kárné odpovědnosti jednotlivých svobodných profesí a 

dalších profesí v resortu spravedlnosti. Srovnává rozsah jejich kárné odpovědnosti dle 

příslušné právní úpravy a výši sankcí. Dále obsahuje shrnutí výsledků šetření mezi 

jednotlivými samosprávnými komorami a justičními organizacemi o počtu evidovaných 

příslušníků jednotlivých profesí a množství jejich kárných deliktů. 

ABSTRACT: 

The article deals with the issue of disciplinary liability of individual professions and other 

professions in the field of justice. It compares the extent of their disciplinary liability 

according to the relevant legislation and the level of sanctions. It also contains a summary of 

the results of investigations between individual self-governing chambers and judicial 

organizations and the number of registered members of individual professions and the 

amount of their disciplinary offenses. 
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Znalci, kárná odpovědnost, přestupky 
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Experts, disciplinary liability, offenses 

1 ÚVOD 

Znalecká činnost, pokud je vykonávána fyzickými osobami (problematika znaleckých ústavů, 

resp. specializovaných profesních obchodních korporací je v tomto článku vynechána), se řadí 

mezi tzv. svobodná povolání. Tato povolání (profese) se vyznačují tím, že jsou vykonávána 

vysoce erudovanými odborníky, kteří získali oprávnění k výkonu jejich činnosti na základě 

splnění určitých přísných kvalifikačních podmínek. Standardně bývá požadováno 

vysokoškolské vzdělání, určitá minimální délka odborné praxe a absolutorium zákonem 

definované zkoušky. S výkonem jejich činnosti bývá spojena vysoká odpovědnost a výsledky 

činnosti těchto profesí mají závažný společenský dopad. Proto je přistupováno k odlišné 

formě regulace výkonu těchto činností, na rozdíl od standardního živnostenského podnikání. 

Ve většině případů je pro výkon těchto profesí uplatňována tzv. stavovská samospráva, kdy je 

zákonem zřízena profesní stavovská komora. Této komoře je pak zákonem svěřeno vydávání 

vnitřních předpisů a řešení kárné (disciplinární) odpovědnosti jejich členů v případě 

pochybení. Níže je rozebrána kárná odpovědnost jednotlivých svobodných povolání a sankce 

za jejich případná pochybení. V další části článku je uveden přehled počtu evidovaných členů 

pro jednotlivá povolání a množství kárných řízení, která byla vedena s jejich členy. Jelikož 
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znalci jsou osoby, které se podílí na soudním řízení, je pro srovnání uvedena i kárná 

odpovědnost soudců a státních zástupců. 

2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA KÁRNÉ ODPOVĚDNOSTI 

JEDNOTLIVÝCH SVOBODNÝCH PROFESÍ A DALŠÍCH PROFESÍ 

V RESORTU SPRAVEDLNOSTI 

2.1 Znalci 

Výkon činnosti (soudních) znalců upravuje zákon č. 36/1967 Sb. Pro oblast výkonu znalecké 

profese není zřízena zákonem žádná profesní samosprávná komora, tudíž ani neexistují 

stavovské předpisy.  

Znalec se dopustí přestupku tím, že: 

a) vykoná znaleckou činnost v rozporu s § 8 (povinnost vykonávat činnost řádně, ve 

stanovené lhůtě, oboru a odvětví, pro které byl jmenován), 

b) vykoná svoji činnost v rozporu s § 10 (povinnost vykonávat činnost osobně, pokud 

přibere konzultanta, musí uvést tuto okolnost spolu s důvody, které k ní vedly, 

v posudku), 

c) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 10a nebo o této povinnosti nepoučí 

další osoby, které se podílely na znalecké činnosti, 

d) v rozporu s § 11 podá znalecký posudek ve věci, z níž byl jako znalec vyloučen, 

e) v rozporu s § 12 bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký 

posudek, 

f) v rozporu s § 13 opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti na písemný 

znalecký posudek, 

g) v rozporu s § 15 nevede znalecký deník nebo ho nevede řádně, 

h) v rozporu s § 17 odst. 3 nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku, 

i) v rozporu s § 20 odst. 4 vykonává činnost znalce v době pozastavení práva vykonávat 

tuto činnost. 

Za přestupek podle odstavce písm. b), f), g) nebo h) lze uložit pokutu do 50 000 Kč a za 

přestupek podle písm. a), c), d), e) nebo i) pokutu do 100 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu 

znalců. Při stanovení druhu a výměry správního trestu za přestupek podle odstavce 3 se 

přihlédne též ke skutečnosti, zda již v minulosti byla znalci udělena výstraha. 

Na konci minulého volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl 

předložen do sněmovny návrh nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a 

znaleckých ústavech. Tento návrh zákona rovněž nepočítal se zřizováním samosprávné 

stavovské organizace. Oproti stávající platné právní úpravě však obsahoval podstatné 

rozšíření výčtu přestupků a navýšení sankcí. Podle tohoto návrhu znalec, znalecká kancelář 

nebo znalecký ústav se dopustí přestupku tím, že: 

a) vykonává znaleckou činnost v rozporu s § 1 odst. 3 nebo 4 (znalec je povinen 

vykonávat znaleckou činnost řádně, a to zejména s náležitou odbornou péčí, nezávisle, 

nestranně, hospodárně a ve sjednané lhůtě, znalec vykonává znaleckou činnost 

osobně; to platí i v případě, že znaleckou činnost vykonává ve znalecké kanceláři), 

b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 20 odst. 1 nebo 2,  

c) nepoučí o povinnosti mlčenlivosti další osoby, které se podílely na znalecké činnosti, 

d) v rozporu s § 19 neoznámí zadavateli bezodkladně skutečnosti, pro kterou nesmí 

vykonat znalecký úkon, nebo vykoná znalecký úkon ve věci, v níž měl být vyloučen, 
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e) v rozporu s § 22 odmítne orgánu veřejné moci vykonat znalecký úkon, nebo v rozporu 

s § 25 odst. 6 odmítne písemný znalecký úkon osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah 

blíže vysvětlit, 

f) v rozporu s § 27 vykonává činnost znalce v době pozastavení práva vykonávat tuto 

činnost, 

g) neoprávněně opatří znaleckou pečetí listinu, která není znaleckým posudkem, 

h) sjedná smluvní odměnu v rozporu s § 30 odst. 3, 

i) nepředloží na žádost orgánu dohledu jím zpracovaný znalecký posudek,  

j) nezajistí, aby znalecký posudek obsahoval veškeré požadované náležitosti podle § 25, 

k) nevyhotoví stejnopis znaleckého posudku předloženého v listinné podobě nebo 

neuschová jeho po dobu alespoň po dobu 10 let, 

l) nezapisuje údaje do evidence podle § 1 odst. 5 nebo § 26 odst. 2 až 5 nebo je 

nezapisuje řádně, 

m) nesplní svou oznamovací povinnost podle tohoto zákona řádně a ve stanovené lhůtě, 

n) nesprávně vyúčtuje znalečné. 

Za přestupek podle písm. l) až n) lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč, za přestupek podle 

odstavce 1 písm. h), i) nebo k) pokutu do 250 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu a za 

přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g) nebo j) lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč 

nebo vyškrtnutí ze seznamu. Za přestupek podle tohoto návrhu zákona nelze uložit 

napomenutí ani upustit od uložení správního trestu. 

Tento návrh zákona, který byl předložen Vládou ČR jako sněmovní tisk č. 1025, nebyl ve 

volebním období 2013 – 2017 přijat. Jeho projednávání bylo ukončeno v prvním čtení. 

2.2 Advokacie 

Kárnou odpovědnost advokátů upravuje zákon č. 85/1996 Sb. Kárným proviněním dle tohoto 

právního předpisu je závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených 

advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi zákonem o advokacii nebo zvláštním zákonem 

nebo stavovským předpisem.  

Za kárné provinění lze advokátovi uložit některé z těchto kárných opatření: 

a) napomenutí,  

b) veřejné napomenutí,  

c) pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním 

předpisem (od ledna 2018 činí minimální mzda 12 200 Kč, pokuta tedy může být 

maximálně 1 220 000 Kč),  

d) dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od šesti měsíců do tří let,  

e) vyškrtnutí ze seznamu advokátů,  

f) odnětí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu na dobu od šesti měsíců do tří let, 

pokud se advokát dopustil kárného provinění při činění prohlášení o pravosti podpisu,   

g) dočasný zákaz výkonu činnosti správy cizího majetku uložený na dobu od šesti měsíců 

do tří let, pokud se advokát dopustil kárného provinění při výkonu této činnosti.  

2.3 Notářství 

Kárnou odpovědnost notářů upravuje zákon č. 358/1992 Sb.  Dle tohoto právního předpisu 

kárným proviněním notáře, kandidáta nebo koncipienta je: 

a) závažné nebo opětovné porušení jeho povinností stanovených tímto zákonem nebo 

zvláštním právním předpisem nebo předpisem komory, anebo usnesením orgánu 

notářské samosprávy, nebo  
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b) závažné nebo opětovné narušení důstojnosti notářského povolání jeho chováním.  

Notáři lze za kárné provinění uložit některé z těchto kárných opatření: 

a) písemné napomenutí,  

b) pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním 

předpisem, nebo  

c) odvolání notáře.  

2.4 Daňové poradenství 

Kárnou, resp. v tomto případě disciplinární, odpovědnost daňových poradců upravuje zákon 

č. 523/1992 Sb. Za závažné nebo opětovné porušení povinnosti podle tohoto zákona, zákona o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo 

jiného zákona upravujícího práva a povinnosti daňového poradce při poskytování daňového 

poradenství daňovým poradcem může komora daňovému poradci uložit, nejde-li přitom o 

trestný čin, některé z těchto disciplinárních opatření:  

a) písemné napomenutí,  

b) pokutu až do výše 100 000 Kč,  

c) pozastavení výkonu daňového poradenství až na dobu jednoho roku,  

d) vyškrtnutí ze seznamu.  

2.5 Audit 

Kárnou odpovědnost auditorů upravuje zákon č. 93/2009 Sb. Za zaviněné porušení povinnosti 

stanovené tímto zákonem, jiným právním předpisem upravujícím výkon auditorské činnosti, 

etickým kodexem, vnitřními předpisy Komory auditorů nebo auditorskými standardy, která 

není přestupkem podle hlavy XI (přestupky), může Komora auditorů statutárnímu auditorovi 

uložit některé z těchto opatření: 

a) napomenutí,  

b) veřejné napomenutí,  

c) pokuta do výše 1 000 000 Kč,  

d) zákaz výkonu auditorské činnosti na dobu nejdéle 5 let,  

e) vyloučení z výkonu funkce člena řídicího orgánu auditorské společnosti na dobu 

nejdéle 3 roky.  

2.6 Exekutoři 

Kárnou odpovědnost exekutorů upravuje zákon č. 120/2001 Sb. Dle tohoto zákona kárným 

deliktem je:  

a) porušení povinností exekutora, kandidáta nebo koncipienta stanovených právním nebo 

stavovským předpisem anebo usnesením Komory,  

b) jednání, jímž exekutor narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožuje 

důvěru v nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti, 

případně odborný výkon další činnosti, nebo  

c) jednání, jímž kandidát nebo koncipient narušuje důstojnost exekutorského povolání 

nebo ohrožuje důvěru v odborný výkon činnosti exekutora.  

Závažným kárným deliktem je závažné: 

a) porušení povinností exekutora, kandidáta nebo koncipienta stanovených právním nebo 

stavovským předpisem anebo usnesením Komory,  
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b) jednání, jímž exekutor narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožuje 

důvěru v nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti, 

případně odborný výkon další činnosti, nebo  

c) jednání, jímž kandidát nebo koncipient narušuje důstojnost exekutorského povolání 

nebo ohrožuje důvěru v odborný výkon činnosti exekutora.  

Za kárný delikt exekutora se považuje i:  

a) porušení povinností stanovených právním nebo stavovským předpisem anebo 

usnesením Komory, nebo  

b) jednání, jímž se narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožuje důvěra v 

nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti, případně 

odborný výkon další činnosti, dopustil-li se jich zaměstnanec exekutora.  

Za závažný kárný delikt exekutora se považuje i závažné:  

a) porušení povinností stanovených právním nebo stavovským předpisem anebo 

usnesením Komory, nebo  

b) jednání, jímž se narušuje důstojnost exekutorského povolání nebo ohrožuje důvěra v 

nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti, případně 

odborný výkon další činnosti, dopustil-li se jich zaměstnanec exekutora.  

Exekutorovi lze za kárný delikt uložit některé z těchto kárných opatření:  

a) písemné napomenutí,  

b) veřejné napomenutí,  

c) pokutu do 2 500 000 Kč,  

d) odvolání z exekutorského úřadu.  

2.7 Autorizovaní architekti, inženýři a technici činní ve výstavbě 

Kárnou odpovědnost autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

upravuje zákon č. 360/1992 Sb. Tento zákon je společný pro dvě profesní komory – Českou 

komoru architektů a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě. Dle tohoto zákona za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované 

osoby stanovené tímto zákonem komora autorizované osobě uloží, nejde-li o trestný čin, 

některé z těchto disciplinárních opatření:  

a) písemnou důtku,  

b) pokutu až do výše 50 000 Kč,  

c) pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let,  

d) odejmutí autorizace.  

Rozhodnutí o disciplinárním opatření může současně obsahovat rozhodnutí o zákazu výkonu 

funkcí v Komoře.  

2.8 Lékaři, stomatologové a lékárníci 

Kárnou odpovědnost lékařů, stomatologů a lékárníků upravuje zákon č. 220/1991 Sb. Tento 

zákon je společný pro tři profesní komory – Českou lékařskou komoru, českou 

stomatologickou komoru a Českou lékárnickou komoru. Dle tohoto zákona každý člen 

komory má povinnost: 

e) vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným 

zákony,  

f) dodržovat organizační, jednací, volební a disciplinární řád komory,  
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g) řádně platit stanovené příspěvky,  

h) oznámit příslušným orgánům komory změny související s výkonem lékařského nebo 

lékárnického povolání,  

i) v případech stanovených komorou uzavřít odpovědnostní pojištění.  

Čestná rada okresního sdružení může uložit za porušení výše uvedených povinností člena 

komory jako disciplinární opatření: 

a) důtku,  

b) pokutu od 2 000 do 20 000 Kč.  

Za závažné porušení povinnosti člena komory vykonávat své povolání odborně, v souladu s 

jeho etikou a způsobem stanoveným zákony, může dále čestná rada komory uložit jako 

disciplinární opatření: 

a) pokutu od 3 000 do 30 000 Kč,  

b) podmíněné vyloučení z komory,  

c) vyloučení z komory.  

2.9 Veterinární lékaři 

Kárnou odpovědnost veterinárních lékařů upravuje zákon č. 381/1991 Sb. Dle tohoto zákona 

za závažné nebo opětovné porušení povinností může čestná rada uložit členu Komory některé 

z těchto disciplinárních opatření:  

a) písemné napomenutí,  

b) pokutu do výše 30 000 Kč,  

c) podmíněné vyškrtnutí ze seznamu členů Komory,  

d) vyškrtnutí ze seznamu členů Komory až na dobu pěti let.  

2.10 Patentoví zástupci 

Kárnou odpovědnost patentových zástupců upravuje zákon č. 381/1991 Sb. Dle tohoto zákona 

disciplinárním proviněním je závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností 

stanovených patentovému zástupci, společnosti patentových zástupců nebo asistentovi 

zákonem nebo profesním předpisem. Patentovému zástupci lze za disciplinární provinění 

uložit některé z těchto disciplinárních opatření: 

a) písemné napomenutí, 

b) veřejné napomenutí, 

c) pokutu až do výše 100 000 Kč, 

d) pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce až na dobu 3 let, 

e) vyškrtnutí ze seznamu patentových zástupců. 

Při ukládání disciplinárních opatření se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména 

ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno. Jedná-li 

se o méně závažné porušení povinností, lze od uložení disciplinárního opatření patentovému 

zástupci nebo asistentovi nebo společnosti patentových zástupců upustit, pokud samotné 

projednání disciplinárního provinění je možno považovat za postačující. 

2.11 Státní zástupci a soudci 

Činnost státních zástupců je upravena v zákoně č. 283/1993 Sb. Činnost soudců je upravena 

v zákoně č. 6/2002 Sb. Státní zástupci ani soudci nemají svoji profesní samosprávu a jejich 

činnost nepatří mezi tzv. svobodná povolání, nicméně s ohledem na skutečnost, že jejich 
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činnost spadá do resortu spravedlnosti stejně jako činnost znalců, uvádíme je pro srovnání 

v tomto přehledu.  

Kárným proviněním dle zákona o státním zastupitelství je zaviněné porušení povinností 

státního zástupce, zaviněné chování nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v 

činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a 

důstojnost funkce státního zástupce. Za kárné provinění lze státnímu zástupci uložit podle 

závažnosti kárného provinění některé z těchto kárných opatření: 

a) důtku, 

b) snížení platu až o 30 % na dobu nejdéle 1 roku a při opětovném kárném provinění, 

jehož se státní zástupce dopustil v době před zahlazením kárného postihu, na dobu 

nejdéle 2 let (platová základna státních zástupců činila v roce 2017 částku 72 441 

Kč/měs., maximální sankce tedy může činit ze základního platu částku 261 tis. Kč), 

c) odvolání z funkce. 

Od uložení kárného opatření lze upustit, pokud projednání kárného provinění státního 

zástupce je postačující. Drobné nedostatky a poklesky může vedoucí státní zástupce státnímu 

zástupci písemně vytknout, aniž by podal návrh na zahájení kárného řízení. 

Kárným proviněním soudce dle zákona o soudech a soudcích je zaviněné porušení povinností 

soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské 

funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování 

soudů. Kárným proviněním předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedy kolegia 

Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu je též zaviněné porušení povinností 

spojených s funkcí předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedy kolegia Nejvyššího soudu 

nebo Nejvyššího správního soudu. Za kárné provinění lze uložit soudci podle závažnosti 

kárného provinění některé z těchto kárných opatření: 

a) důtku, 

b) snížení platu až o 30 % na dobu nejvíce 1 roku a při opětovném kárném provinění, 

jehož se soudce dopustil v době před zahlazením kárného opatření, na dobu nejvíce 2 

let (platová základna soudců činila v roce 2017 částku 80 490 Kč/měs., maximální 

sankce tedy může činit ze základního platu částku 290 tis. Kč), 

c) odvolání z funkce předsedy senátu, 

d) odvolání z funkce soudce. 

Za kárné provinění lze uložit předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia 

Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu podle závažnosti kárného provinění 

některé z těchto kárných opatření: 

a) důtku, 

b) odnětí zvýšení platového koeficientu za výkon funkce předsedy soudu, místopředsedy 

soudu, předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu na dobu 

nejvíce 1 roku a při opětovném kárném provinění, jehož se předseda soudu, 

místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního 

soudu dopustil v době před zahlazením kárného opatření, na dobu nejvíce 2 let, 

c) snížení platu až o 30 % na dobu nejvíce 1 roku a při opětovném kárném provinění, 

jehož se předseda soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu 

nebo Nejvyššího správního soudu dopustil v době před zahlazením kárného opatření, 

na dobu nejvíce 2 let, 

d) odvolání z funkce předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedy kolegia Nejvyššího 

soudu nebo Nejvyššího správního soudu. 
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Od uložení kárného opatření lze upustit, jestliže projednání kárného provinění je postačující. 

Drobné nedostatky v práci nebo drobné poklesky v chování může orgán státní správy soudů, 

který je oprávněn podat návrh na zahájení kárného řízení, vyřídit tím, že je soudci, předsedovi 

soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího 

správního soudu vytkne, je-li to postačující.  

3 POČTY KÁRNÝCH ŘÍZENÍ 

Autoři článku požádali jednotlivé profesní samosprávné komory o sdělení počtu jejich členů 

ke konci roku 2015 a 2016 a dále o sdělení počtu pravomocně ukončených disciplinárních či 

kárných řízeních s jejich členy, ve kterých bylo konstatováno provinění. Přehled získaných 

údajů je uveden v tabulce 1. Do počtu ukončených řízení jsou započítána i řízení, ve kterých 

byla konstatována vina, ale bylo upuštěno od potrestání. Dále je v tabulce uveden propočet 

relativní míry delikvence, což je relativní ukazatel udávající procento členů příslušné komory 

(profese) vykazujících závadové jednání, jenž má charakter kárného (disciplinárního) 

provinění. Údaje o státních zástupcích jsou čerpány z výročních zpráv Nejvyššího státního 

zastupitelství za roky 2015 a 2016. Údaje o znalcích jsou čerpány ze sdělení Odboru 

justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR. 

S ohledem na skutečnost, že tento článek je primárně určen pro znaleckou obec, podrobněji 

uvádíme údaje o správních řízeních se znalci. V roce 2015 Ministerstvo spravedlnosti ČR 

jako prvostupňový správní orgán vedlo 7 správních řízení, přičemž jedno bylo ukončeno 

rozhodnutím o vyškrtnutí ze seznamu, ve dvou případech byla uložena pokuta a čtyřikrát bylo 

řízení zastaveno pro promlčení. Všechny krajské soudy v roce 2015 evidovaly pouze počet 

uložených pokut, kterých bylo 34, a počet výstrah, kterých bylo uloženo 5. V roce 2016 

Ministerstvo spravedlnosti ČR vedlo jako prvostupňový správní orgán 6 správních řízení, 

z toho byla pětkrát uložena pokuta. Všechny krajské soudy v roce 2016 vedly 30 správních 

řízení, z toho dvacet devětkrát byl uložen správní trest dle zákona o znalcích a tlumočnících (z 

toho 23x pokuta, 6x vyškrtnutí ze seznamu), výstrah bylo uloženo 9. Statistika nezahrnuje 

znalecké ústavy. Ministerstvo spravedlnosti dále eviduje souhrnný údaj za roky 2015-2017 o 

rozhodnutí o zániku práva vykonávat znaleckou činnost. Z uvedeného důvodu bylo 

pravomocně vyškrtnuto celkem 27 znalců. 
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Tab. 1 – Srovnání počtu členů komor a počtu kárných řízení 

Komora / profese
Počet členů 

k 31.12.2015

Počet pravomocně 

ukončených 

kárných/ 

disciplinárních/ 

přestupkových 

řízení s 

konstatováním viny 

v roce 2015

Relativní 

delikvence 

v %

Počet členů 

k 31.12.2016

Počet pravomocně 

ukončených 

kárných/ 

disciplinárních/ 

přestupkových 

řízení s 

konstatováním 

viny v roce 2016

Relativní 

delikvence 

v %

označení sloupce: A B C D=C/B*100 E F G=F/E*100

Advokátní komora 11 011 81 0,736 11 310 70 0,619

Česká komora architektů 3 547 24 0,677 3 649 29 0,795

Česká komora autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě 30 506 16 0,052 30 768 10 0,033

Česká lékarnická komora 8 712 37 0,425 8 840 39 0,441

Česká lékařská komora (pozn. počet řízení u 

okresních discipl. orgánů vč. řízení o  

neplacení čl. příspěvků, počet členů a vč. 

nepracujících důchodců a MD)

52 348 1 033 1,973 53 286 880 1,651

Česká stomatologická komora 8 117 13 0,160 8 240 12 0,146

Exekutorská komora ČR 159 4 2,516 158 8 5,063

Komora auditorů ČR 1 291 28 2,169 1 258 55 4,372

Komora daňových poradců ČR 4 612 3 0,065 4 655 3 0,064

Komora patentových zástupců ČR údaj nedodán údaj nedodán 248 0 0,000

Komora veterinárních lékařů ČR 4 807 36 0,749 4 996 35 0,701

Notářská komora ČR (pozn. komora nevede 

přesnou statistiku kárných řízení) 449 cca 10 cca 2,2 449 cca 10 cca 2,2

Státní zástupci 1 255 10 0,797 1 243 5 0,402

Znalci (pozn. počet řízení vč. výstrah) 9 904 42 0,424 9 674 43 0,444  

Je třeba zdůraznit, že jednotlivé statistické údaje uvedené v tabulce č. 1 nelze jednoduše 

mechanicky srovnávat. Každá profese má odlišnou úpravu kárné odpovědnosti, jak je 

uvedeno výše. V některých případech jsou kárná řízení vedena i z důvodů neplacení 

členských příspěvků, což není situace, kdy by docházelo k nekvalitnímu výkonu činnosti 

příslušného odborníka. Významný vliv má i rozsah, zaměření a důslednost kontrolní a 

dohledové činnosti samosprávných komor. Vysoké hodnoty v případě Exekutorské komory či 

Komory auditorů, tak mohou znamenat i přísný a aktivní přístup kontrolních orgánů těchto 

komor. 

4 ZÁVĚR 

V podmínkách České republiky je právní úprava kárné odpovědnosti jednotlivých, v článku 

popisovaných, profesí velmi rozdílná. Rovněž maximální výše možných pokut se pohybuje 

v rozmezí od 2,5 mil. Kč v případě exekutorů po 30 tis. Kč v případě lékařů a veterinárních 

lékařů. Je zajímavou skutečností, že zatímco v naší společnosti je obecně považován lidský 

život za nejvyšší hodnotu, pokud bychom hodnotili pouze z pohledu maximální výše sankce 

za kárné provinění, zákonodárce naopak péči o lidské zdraví přisuzuje nejnižší význam.  

V navrhovaném a neschváleném zákoně o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 

ústavech byla navržena maximální sankce ve výši 500 tis. Kč, zatímco jiné profese pracující 

v resortu justice, státní zástupci či soudci mohou v kárném řízení obdržet sankci ve výši 

261 tis. Kč, resp. 290 tis. Kč. Přitom existuje významný nepoměr v odměňování znalců na 

straně jedné a na odměňování soudců či státních zástupců na straně druhé. Podstatně méně 

odměňovaným znalcům byla navrhována podstatně vyšší maximální sankce. 

I když nelze údaje z provedeného porovnání počtu členů a počtu řízení, ve kterých byla 

konstatována kárná vina, jednoduše srovnávat, i tak mají určitou vypovídací hodnotu. Jedním 

z motivů předkládaného nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 
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ústavech bylo i určité společenské klima dané několika mediálně známými kauzami 

(Janoušek, Kramný, OKD), kde došlo k zpochybnění práce konkrétních znalců. Pokud 

srovnáme počet evidovaných členů příslušné profese a počet pravomocně ukončených 

kárných řízení, ve kterých byla konstatována vina, dojdeme k závěru, že soudní znalci nijak 

statisticky negativně nevybočují od ostatních svobodných profesí či profesí v justici. Počet 

znalců, u kterých existuje důvodná pochybnost o kvalitě jejich práce, je srovnatelný s počtem 

takto problematických osob v řadách státních zástupců, lékárníků, architektů či veterinárních 

lékařů. Relativní počet kárně odsouzených auditorů, notářů či exekutorů je ještě vyšší, než je 

případ znalců. Statistická data tedy ideová východiska navrhovatele zákona nepotvrzují. 
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ABSTRAKT: 

Příspěvek se zabývá možnostmi zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob (samostatná 

výdělečná činnost). Je definován právní rámec zdanění v letech 2017 a 2018. Na modelových 

příkladech jsou postupně vysvětleny kroky, které mohou poplatníkovi usnadnit rozhodování 

při výpočtu daňové povinnosti. Jak z výsledků vyplývá, neexistuje jediná univerzální varianta. 

Vždy záleží na variabilních hodnotách u konkrétního poplatníka. Svobodná volba mezi 

variantami s sebou může nést dodatečné povinnosti při změně u uplatňování výdajů. Musí být 

respektována pravidla a zákonné postupy. V samostatných kapitolách je zmíněna i povinnost 

odvádět sociální a zdravotní pojištění, což je nedílnou součástí daňových povinností každého 

poplatníka. 

ABSTRACT: 

The paper deals with the possibilities of taxing expert services of physical persons (self-

employment). The legal framework for taxation in the years 2017 and 2018 is defined. Model 

examples are used to clearly explain steps that can help taxpayers make decisions about 

calculating their tax liability. As the results show, there is no one universal solution. It always 

depends on variable values of a particular taxpayer. Freedom of choice between options may 

entail additional obligations with a change in expense deduction. Rules and legal procedures 

must be respected. In separate chapters, the obligation to pay social and health insurance, 

which is an integral part of tax obligations of each taxpayer, is also mentioned. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Daňová optimalizace, daň z příjmů fyzických osob, zdanění 

KEYWORDS: 

Tax avoidance, Personal Income Tax, Taxation 

1 ÚVOD 

Znalecká činnost je v České republice vykonávána takovými fyzickými osobami  

(popř. znaleckými ústavy), které splňují veškeré požadavky pro jejich jmenování. Jedná  

se nejen o osoby, které mají dostatečné znalosti a vhodné osobnostní předpoklady  

pro vykonávání činnosti, ale v některých oborech musí splňovat i např. požadavky související 

s délkou praxe (zákon č. 36/1967 Sb.). Z toho vyplývá, že se jedná o renomované (vybrané) 

odborníky, kteří zpracovávají své posudky nejen pro potřeby (i) řízení před orgány veřejné 

moci, ale také v souvislosti s právními úkony (ii) fyzických a (iii) právnických osob. Tyto tři 

skupiny se obracejí na znalce v takových otázkách, jejichž zodpovězení není (obvykle) možné 

získat jinou cestou.  
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Znalec se tak dostává do postavení, ve kterém (spolu)rozhoduje o životech jiných lidí. Jeho 

stanovisko může mít až likvidační dopad nejen pro osoby, zvířata a věci, ale též na společnost 

jako takovou (např. posouzení vlivu na životní prostředí). Jedná se tak o velmi záslužnou  

a zodpovědnou práci, za kterou by měl být znalec i odměněn. Za zpracování posudků pro 

občany a právnické osoby se znalci mohou předem se zadavatelem dohodnout na odměně. 

U posudků pro orgány veřejné moci tuto možnost nemají. Hodinová sazba se tak pohybuje  

v rozpětí 100 Kč až 350 Kč (Vyhláška 37/1967 Sb.), neboť závisí na náročnosti a míře 

odborných znalostí. Maximální výše však není přidělována automaticky, nebo může být ještě 

dodatečně krácena. Výsledná odměna tak není adekvátní, protože znalci obětují této práci více 

času, než za který jsou placeni. Jedná se o dlouhodobý stav, na který znalci upozorňují více 

než 10 let. Jak uvádějí např. Bradáč, Vémola a Bradáč (2008 - Současný stav a etika znalecké 

činnosti v ČR), výše hodinové sazby při požadované špičkové úrovni neodpovídá při horní 

sazbě 350 Kč/h ani průměrné mzdě v ČR. To však není konečná výše čisté odměny. Z příjmů, 

kterých dosahují znalci, je nutné vypočítat a odvést daň z příjmů, pojistné na sociální 

zabezpečení (dále jen sociální pojištění) a pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen 

zdravotní pojištění). Reálná výše čisté odměny je tak u znalců ještě nižší. 

2 CÍL A METODIKA 

Cílem příspěvku je na základě zhodnocení stávajících účinných daňových zákonů vyhodnotit 

a navrhnout optimální formu zdanění příjmů znalců – fyzických osob – v letech 2017 a 2018. 

Současně je nezbytnou podmínkou uvedení následných kroků, které povedou k řádnému 

splnění všech povinností vyplývajících i z jiných právních předpisů. 

Pro naplnění stanoveného cíle jsou využity modelové příklady, na kterých je vysvětlena 

problematika zdanění fyzických osob dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů v aktuálním 

znění (dále jen DzP) s dopadem na platbu sociálního a zdravotního pojištění.  

3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. V případě, že jsou daňovými 

rezidenty (více v §2, odst. 4 DzP), jejich daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí 

ze zdrojů v České republice, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. V případě 

daňových nerezidentů se jejich daňová povinnost vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů 

v České republice. 

Příjmy fyzických osob se dělí do pěti dílčích základů daně: 

• příjmy ze závislé činnosti (§ 6), 

• příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), 

• příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

• příjmy z nájmů (§ 9), 

• ostatní příjmy (§10). 

Výpočet každého dílčího základu daně (DZD) podléhá vlastnímu postupu. Pokud  

se zaměříme na znaleckou činnost, potom tato bude zdaňována převážně v § 7 – osoby 

samostatně výdělečně činné (OSVČ) a v případě znalce ad hoc mohou být tyto příjmy 

zdaněny podle § 10. Rozdíl v obou paragrafech je ten, že v případě opakující se souvislé 

činnosti, musí být příjmy daněny jako samostatná výdělečná činnost, která podléhá účasti  

na sociálním a zdravotním pojištění.  
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V případě, že se jedná o jednorázový příjem (př. znalec ad hoc), může být takový příjem 

zdaněn v § 10. Výhoda je v tom, že pokud úhrnné příjmy v tomto dílčím základu nepřekročí 

30 000 Kč (v jednom zdaňovacím období), jsou tyto příjmy osvobozeny (§10 odst. 3, DzP)  

a daň se neodvádí. Dále pak tyto příjmy nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění a to 

ani tehdy, pokud je překročená výše uvedená částka 30 000 Kč. 

3.1 Příjmy ze závislé činnosti 

DZD § 6 se vypočítá jako úhrn peněžních a nepeněžních příjmů navýšených o zákonné 

sociální (25 %) a zdravotní pojištění (9 %), které odvádí zaměstnavatel. Znalci by v takovém 

případě plynul příjem, pokud by jeho zaměstnavatel zpracovával znalecký posudek. I když je 

tato forma možná, nebude s ohledem na rozsah příspěvku zohledněna. 

 

3.2 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 

Právě do tohoto dílčího základu daně bude s největší pravděpodobností spadat největší část 

zdanění znalecké činnosti. Výpočet DZD (§ 7) je, podle teorie, velmi jednoduchý. Jedná se  

o rozdíl mezi příjmy a výdaji. Příjmem se rozumí příjem peněžní nebo nepeněžní, příp. 

dosažený směnou. V případě znalců se jedná o úhrn veškerých odměn za jejich činnost 

s výjimkou plátců daně z přidané hodnoty, u nichž je DPH odečteno a příjem je tak jen úhrn 

základů daně DPH. Fyzické osoby, jejichž obrat nepřekročí 25 mil. Kč, mohou vést pro účely 

stanovení základu daně daňovou evidenci. Pokud tento limit překročí, nebo naplní jinou 

podmínku (§ 1, zákona 563/1991), potom se stávají účetními jednotkami a vedou povinně 

účetnictví. Příjmová stránka má jasně stanovená pravidla. 

Mnohem obtížnější je ale situace na výdajové stránce. Poplatník má dvě možnosti, jakým 

způsobem vykazovat výdaje, které jsou vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů. 

3.2.1 Výdaje v prokázané výši 

První variantou jsou takové výdaje, které poplatník prokazuje správci daně. Má povinnost 

uchovávat veškeré doklady, které prokazují účelnost vynaložení a samozřejmě musí tyto 

výdaje být schopen zdůvodnit. Tyto výdaje jsou zpravidla vymezeny v § 24 DzP (výdaje, 

které lze uznat) a § 25 DzP (výdaje, které uznat nelze). Jako příklad daňově uznatelných 

výdajů lze uvést např. cestovné (pracovní cesty), nákup odborné literatury, výdaje na školení, 

konferenční poplatky nebo spotřeba kancelářských potřeb. Naopak není možné uplatnit 

jednorázově pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší 

než 40 000 Kč. Příkladem může být např. osobní počítač nebo zkušební stroje, které musí být 

odpisovány dle zákonných podmínek. Teprve tyto odpisy jsou daňově uznatelné a je možné  

o ně snížit (dílčí) základ daně. 

3.2.2 Výdaje stanovené procentem z příjmu ve stavu ke dni 1. ledna 2017 

Druhou variantou, kterou může poplatník využít, je možnost uplatnit výdaje stanovené 

procentem z příjmů (§ 7, odst. 7 DzP). Poplatník však musí své příjmy zařadit do jednotlivých 

druhů podnikání. U přesně definovaných skupin je možné uplatnit procentuální výši  

a to i v případě, kdy skutečné vynaložené výdaje této částky nedosahují. V posledních letech 

je však nutné respektovat maximální částky, které lze uplatnit, tzv. výdajové stropy.   

K 1. lednu 2017 byl v účinnosti zákon č. 454/2016 Sb., který stanovoval maximální částky 

uvedené v Tab. 1. Jako příklad pro výdaje 80 % z příjmů je zemědělská činnost, pro 60 % 
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příjmy ze živnostenského podnikání, 40 % jiné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 

(např. znalecká činnost) a 30 % lze uplatnit pro příjmy z nájmu majetku, který je zařazen 

v obchodním majetku. 

Tab. 1 – Maximální částky a procentuální výše výdajů k 1. lednu 2017 

Tab. 1 – Maximum amounts and percentage of expenses as of 1 January 2017 

Procentuální výše 80 % 60 % 40 % 30 % 

Maximální částka 1 600 000 Kč 1 200 000 Kč 800 000 Kč 600 000 Kč 

Platilo však omezení §35ca DzP (viz rovnice 1), podle kterého uplatní-li poplatník u dílčího 

základu daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle § 9 výdaje 

podle § 9 odst. 4 a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je 

vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže a) snížit daň o slevu na manžela (manželku)3  

b) a nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na děti4.  

𝑁𝑒𝑙𝑧𝑒 𝑢𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑 § 7 + § 9, 𝑘𝑑𝑒 𝑉 % 𝑧 𝑃 > 50 % 𝑍𝐷, 𝑘𝑑𝑒  (1) 

V % z P jsou výdaje stanovené procentem z příjmů, 

ZD je základ daně z příjmů fyzických osob. 

3.2.3 Výdaje stanovené procentem z příjmu ve stavu ke dni 1. července 2017 

K 1. červenci 2017 došlo vlivem novely zákona č. 170/2017 Sb. ke změně ustanovení  

§7 odst. 7, kdy došlo ke snížení maximálních uplatněných částek (Tab. 2), ale současně došlo 

ke zrušení ustanovení § 35ca DzP. Poplatník se tak může v roce 2017 rozhodnout pro obě 

varianty. V roce 2018 už však bude možné uplatnit pouze výdaje dle stavu k 1. 7. 2017. 

Tab. 2 – Maximální částky a procentuální výše výdajů k 1. červenci 2017 

Tab. 2 – Maximum amounts and percentage of expenses as of 1 July 2017 

Procentuální výše 80 % 60 % 40 % 30 % 

Maximální částka 800 000 Kč 600 000 Kč 400 000 Kč 300 000 Kč 

3.2.4 Modelový příklad A 

Na základě těchto znalostí lze modelovat následující příklad A: Poplatník vykonává 

znaleckou činnost a jeho zdanitelné příjmy jsou 1 200 000 Kč. Vynaložené výdaje eviduje  

ve výši 200 000 Kč. Manžel(ka) má zdanitelné příjmy 40 000 Kč za rok. Společně mají jedno 

vyživované dítě ve věku 5 let. Úkolem je stanovit základ daně za podmínky, že poplatník 

nemá žádné jiné zdanitelné příjmy. 

                                                 

3 Sleva na manžela (manželku) je ve výši 24 840 Kč u manžela (manželky) žijícího ve společně hospodařící 

domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč […] (§ 35ba odst. 1 písm. b, 

DzP), 

4 Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti 

na území členského státu Evropské unie […] ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 19 404 Kč ročně na druhé 

dítě a 24 204 Kč ročně na třetí a každé další dítě […] ( § 35c, DzP) 
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Tab. 3 – Výpočet daňové povinnosti 

Tab. 3 – Calculation of the personal income tax  

Položka Prokázané výdaje 
Výdaje % z příjmů 

ke dni 1. 1. 2017 

Výdaje % z příjmů 

ke dni 1. 7. 2017 

Příjmy 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 

Výdaje 200 000 Kč 
600 000 Kč 

(40 % z P) 

400 000 Kč 

(40 % z P,  

max. 400 000 Kč) 

Základ daně 1 000 000 Kč 600 000 Kč 800 000 Kč 

Sazba daně 15 % 15 % 15 % 

Daň 150 000 Kč 90 000 Kč 120 000 Kč 

Sleva na poplatníka - 24 840 Kč - 24 840 Kč - 24 840 Kč 

Sleva na manželku - 24 840 Kč nelze § 35ca - 24 840 Kč 

Daňové zvýhodnění - 13 404 Kč nelze § 35ca - 13 404 Kč 

Daňová povinnost 86 916 Kč 65 160 Kč 56 916 Kč 

Po výpočtu daňové povinnosti z uvedeného zadání vychází pro poplatníka nejvýhodněji, 

pokud uplatní variantu „Výdaje % z příjmů ke dni 1. 7. 2017“.  

3.2.5 Modelový příklad B 

V následujícím příkladu (Tab. 4) uděláme malou změnu. Předpokládejme, že má manžel(ka) 

vyšší příjmy než 68 000 Kč, čímž přesáhne limit pro uplatnění slevy, kterou tak nebude  

možné uplatnit. Poplatník vykonávající znaleckou činnost má i nadále zdanitelné příjmy  

1 200 000 Kč a vynaložené výdaje eviduje ve výši 200 000 Kč. Společně mají jedno 

vyživované dítě ve věku 5 let. Úkolem je stanovit základ daně za podmínky, že poplatník 

nemá žádné jiné zdanitelné příjmy. 

Tab. 4 – Výpočet daňové povinnosti 

Tab. 4 – Calculation of the personal income tax 

Položka Prokázané výdaje 
Výdaje % z příjmů 

ke dni 1. 1. 2017 

Výdaje % z příjmů 

ke dni 1. 7. 2017 

Příjmy 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 

Výdaje 200 000 Kč 
600 000 Kč 

(40 % z P) 

400 000 Kč 

(40 % z P,  

max. 400 000 Kč) 

Základ daně 1 000 000 Kč 600 000 Kč 800 000 Kč 

Sazba daně 15 % 15 % 15 % 

Daň 150 000 Kč 90 000 Kč 120 000 Kč 

Sleva na poplatníka - 24 840 Kč - 24 840 Kč - 24 840 Kč 
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Položka Prokázané výdaje 
Výdaje % z příjmů 

ke dni 1. 1. 2017 

Výdaje % z příjmů 

ke dni 1. 7. 2017 

Sleva na manželku 0 Kč nelze § 35ca 0 Kč 

Daňové zvýhodnění - 13 404 Kč nelze § 35ca - 13 404 Kč 

Daňová povinnost 111 756 Kč 65 160 Kč 81 756 Kč 

Dle kalkulace vychází pro poplatníka výhodnější variantou „Výdaje % z příjmů ke dni  

1. 1. 2017“, a to i přesto, že nemůže uplatnit slevu na manžela (manželku) a daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě. Daňové zvýhodnění ale může využít druhý z rodičů. 

3.2.6 Modelový příklad C 

V posledním modelovém příkladu (Tab. 5)  uděláme druhou změnu. Předpokládejme i nyní, 

že má manžel(ka) vyšší příjmy než 68 000 Kč, čímž tuto slevu nebude opět možné uplatnit. 

Tentokrát ale tento stejný poplatník bude mít zdanitelné příjmy 1 500 000 Kč, ale bude mít 

vyšší vynaložené výdaje. V evidenci má částku 650 000 Kč. Ve společné domácnosti s ním 

žije vyživované dítě ve věku 5 let. Úkolem je stanovit základ daně za podmínky, že poplatník 

nemá žádné jiné zdanitelné příjmy. 

Tab. 5 – Výpočet daňové povinnosti 

Tab. 5 – Calculation of the personal income tax 

Položka Prokázané výdaje 
Výdaje % z příjmů 

ke dni 1. 1. 2017 

Výdaje % z příjmů 

ke dni 1. 7. 2017 

Příjmy 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 

Výdaje 650 000 Kč 
600 000 Kč 

(40 % z P) 

400 000 Kč 

(40 % z P,  

max. 400 000 Kč) 

Základ daně 530 000 Kč 600 000 Kč 800 000 Kč 

Sazba daně 15 % 15 % 15 % 

Daň 79 500 Kč 90 000 Kč 120 000 Kč 

Sleva na poplatníka - 24 840 Kč - 24 840 Kč - 24 840 Kč 

Sleva na manželku 0 Kč nelze § 35ca 0 Kč 

Daňové zvýhodnění - 13 404 Kč nelze § 35ca - 13 404 Kč 

Daňová povinnost 41 256 Kč 65 160 Kč 81 756 Kč 

 

V modelovém příkladu C je výhodnější pro poplatníka výhodnější uplatnit výdaje 

v prokázané výši. 
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3.2.7 Společné ustanovení k modelovým příkladům A, B, C 

Na modelových příkladech A, B, C byly ukázány různé varianty zdanění. Je velmi obtížné 

tvrdit, která varianta je pro poplatníka výhodnější, protože vždy záleží na okolních vstupních 

podmínkách (proměnných hodnotách). V každém případě se v 1. roce samostatné výdělečné 

činnosti může svobodně rozhodnout pro kteroukoliv z možností5. Omezení ale nastává  

u poplatníků, kteří mají příjmy dle § 7 po více zdaňovacích období. Konkrétně v situaci, kdy 

uplatňuje v jednom roce výdaje stanovené procentem z příjmů a v následujícím období výdaje 

v prokázané výši (nebo obráceně). Přechod je možný pouze při dodržení pravidel, která jsou 

definována zákonem o daních z příjmů. 

3.2.8 Přechod z daňové evidence na výdaje stanovené procentem z příjmů 

Tato situace nastává ve chvíli, kdy poplatník v předchozím zdaňovacím období vedl daňovou 

evidenci (uplatňoval výdaje v prokázané výši) a od nového zdaňovacího roku se rozhodne 

přejít na výdaje stanovené procentem z příjmů. V tom případě musí být uplatněn § 23 odst. 8 

písm. b) bod 2 DzP. Poplatník musí v rámci dodatečného daňového přiznání upravit základ 

daně a zohlednit tak pohledávky, závazky a zásoby, které měl k 31. 12. předcházejícího 

zdaňovacího období. Základ daně bude zvýšen o pohledávky a zásoby, naopak bude snížen  

o závazky.  

Současně je povinen podat opravný přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení  

a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o změně vyměřovacího základu. Opravný 

přehled pro zdravotní pojišťovnu není nutné podávat, protože se vyměřovací základ počítá 

z rozdílu mezi příjmy a výdaji. 

3.2.9 Přechod z výdajů stanovených procentem z příjmů na daňovou evidenci 

Pokud se poplatník rozhodne pro přechod na daňovou evidenci, platí pro něj rovněž postup, 

který musí dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 3 DzP. Tady je nutné navýšit základ daně o hodnotu 

pohledávky, které by byly při úhradě zdaněny (např. pohledávka za znalecký posudek),  

a o hodnotu nespotřebovaných zásob. Naproti tomu závazky, které vznikly v době, kdy byly 

uplatňovány výdaje stanovené procentem, nebude možné při jejich úhradě uplatnit jako 

daňově uznatelný výdaj. 

Také v tomto případě je poplatník povinen podat opravný přehled pro Českou správu 

sociálního zabezpečení a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o změně 

vyměřovacího základu. Opravný přehled pro zdravotní pojišťovnu není ani v tomto případě 

nutné podávat, protože se vyměřovací základ počítá z rozdílu mezi příjmy a výdaji. 

3.3 Sociální a zdravotní pojištění 

Přestože tato kapitola pojednává o pojištění, ve své podstatě se jedná o položku, která má 

podobné vlastnosti jako daň. Jedná se o povinnou, nenávratnou platbu do státního rozpočtu, 

která je stanovena zákonem. Jak už bylo zmíněno v předchozích dvou podkapitolách, 

v případě příjmů ze samostatné výdělečné činnosti je nutné podat přehledy, na základě 

kterých dojde k výpočtu povinné platby, dopočítání přeplatku nebo nedoplatku, a současně i 

ke stanovení záloh na další období. Nutno podotknout, že ani sociální ani zdravotní pojištění, 

které odvádí OSVČ nejsou daňově uznatelnými výdaji. 

                                                 

5 V roce 2017 jsou 3 možnosti, v roce 2018 budou pravděpodobně jen 2 možnosti – výdaje prokázané a výdaje 

stanovené procentem z příjmů. 
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3.3.1 Sociální pojištění  

Výše vyměřovacího základu závisí na rozhodnutí OSVČ, musí to být však nejméně 50 % 

z rozdílu mezi daňovými příjmy a výdaji, které jsou na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

Minimální vyměřovací základ závisí na tom, zda se jedná o hlavní činnost6, nebo o vedlejší 

činnost7. Maximální vyměřovací základ je stanoven ve výši 1 355 136 Kč v roce 2017 (v roce 

2018 je 1 438 992 Kč), což odpovídá 48násobku průměrné mzdy.  

Sazby pojistného jsou složeny ze dvou částí – povinné a dobrovolné. Povinná je účast  

na důchodovém pojištění (28 %) a na státní politiku zaměstnanosti (1,2 %). Dobrovolná je 

pak účast na nemocenském pojištění (2,3 %).  

3.3.2 Zdravotní pojištění 

Zdravotní pojištění je vypočítáváno podobně jako u sociálního pojištění, tzn. 50 % z příjmů  

ze samostatné výdělečné činnosti po odečtení výdajů na dosažení, zajištění a udržení. 

Minimální vyměřovací základ8 je 14 116 Kč pro rok 2017 a 14 989,50 Kč pro rok 2018. 

Maximální vyměřovací základ byl od 1. ledna 2015 zrušen zákonem č. 592/1992 Sb. Sazba 

pojistného je 13,5 % z vyměřovacího základu. 

4 ZÁVĚR 

Tento příspěvek byl zaměřen na daň z příjmů u fyzických osob, které mají příjmy ze znalecké 

činnosti. Byl definován právní rámec zdanění v letech 2017 a 2018 zejména pak u příjmů  

ze samostatné výdělečné činnosti. Na modelových příkladech byly postupně vysvětleny 

kroky, které mohou poplatníkovi usnadnit rozhodování při výpočtu daňové povinnosti. Nelze 

s určitostí tvrdit, která varianta zdanění je jediná správná. Jak je vysvětleno na příkladech, 

nemusí vždy existovat jedno jediné správné řešení, ale rozhodování o konkrétní variantě je 

závislé na různých proměnných, které mohou být specifické právě a jen pro daného 

poplatníka. Záleží na tom, kterou variantu si svobodně vybere. 

Právě tato svobodná volba na sebe ale může vázat dodatečné povinnosti v případě, kdy 

poplatník přechází ze skutečně prokázaných výdajů na výdaje stanovené procentem z příjmů 

(popř. naopak). Jsou stanovena jednoznačná pravidla a postupy, které je poplatník povinen 

respektovat a uvést ve svém (řádném/dodatečném) daňovém přiznání. 

Posledními složkami, které musí poplatník odvádět ze svého základu daně je sociální  

a zdravotní pojištění. Výpočet těchto pojištění je závislý na základu daně (rozdíl mezi příjmy 

a výdaji), přičemž je brána v úvahu min. výše 50 %. Také u sociálního a zdravotního pojištění 

musí být dále brán zřetel na to, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší činnost popř., je-li 

počítáno z alespoň minimálního vyměřovacího základu, nebo u sociálního pojištění 

nepřesahuje maximální vyměřovací základ. 

                                                 

6 Částky jsou buď uváděny v roční výši v roce 2017 - 84 696 Kč a v roce 2018 - 89 940 Kč, nebo za každý měsíc 

samostatné výdělečné činnosti 2017 - 7 058 Kč a v roce 2018 – 7 495Kč. 

7 Částky jsou buď uváděny v roční výši 33 888 Kč (2017), nebo 35 976 Kč (2018), nebo za každý měsíc 

samostatné výdělečné činnosti 2 824 Kč (2017), nebo 2 998 Kč (2018). Je-li rozhodná částka pro vedlejší činnost 

nižší než 67 756 Kč v roce 2017 (rok 2018 71 950 Kč), potom se neplatí sociální pojištění a neplatí se ani 

zálohy v následujícím roce. (ČSSZ, 2017) 

8 Minimální vyměřovací základ neplatí pro pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát (např. studenti nebo 

poživatelé důchodů), nebo pokud dosahují alespoň minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro 

zaměstnance (příjmy ze závislé činnosti), což je minimální mzda. 
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Zdanění je obsáhlá problematika, která nemusí být poplatníky vždy dobře pochopena  

a výsledná daňová povinnost nemusí být spočítána správně. Je však možné alespoň rámcově 

porovnat výdaje a v případě, že některá varianta vychází výrazně výhodněji než jiná, má 

smysl o změně způsobu výpočtu uvažovat. Poplatník, v našem případě znalec, se může obrátit 

na jiného znalce, kterým může být daňový poradce.    
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ABSTRAKT: 

Akce nárazové zkoušky vozidel (Crashday 2017) pořádaná Ústavem soudního inženýrství 

VUT v Brně ve dnech 13. až 14. 10. 2017 ve Starém Městě u Uherského Hradiště navázala 

na úspěšnou akci z roku 2016, jejímž cílem byl sběr dat z nárazových zkoušek moderních 

vozidel. Ročník 2017 byl opět podpořen dodáním celkem 3 moderních vozidel Škoda Rapid 

a Škoda Superb, další vozidla poskytla společnost Kovosteel s.r.o. Cílem provedených 

zkoušek, které přímo navázaly na předchozí ročníky, byl primárně sběr vstupních dat 

pro technickou analýzu silničních nehod pro potřeby soudně znaleckých analýz silničních 

dopravních nehod. Obsahem tohoto příspěvku je představení příprav a průběhu této akce 

včetně přednášek.  

ABSTRACT: 

The annual event aimed at vehicle crash tests - Crashday 2017 (13.-14.10.2017) followed in 

tradition of public crash test events prepared and organized by Institute of Forensic 

Engineering of Brno University of Technology with emphasis on collection of dynamical data 

and deformation behaviour of vehicles including proper documentation. The event was -  like 

last year - supported with delivery of 3 new modern vehicles Škoda Rapid (1 piece) and Škoda 

Superb (2 pieces) from Škoda company, rest vehicles delivered Kovosteel company. Goal of 
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this article is to introduce the preparation and course of this event including oral 

presentations. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Nárazové zkoušky, sběr dat, střet, zpomalení  

KEYWORDS: 

Crash tests, data mining, impact, deceleration. 

1 ÚVOD 

Akce Crashday 2017 byla premiérově naplánována jako dvoudenní ve dnech 13. až 14. 10. 

2017 ve Starém Městě u Uherského Hradiště v areálu společnosti REC Group a navázala 

na úspěšnou akci z roku 2016. Dvoudenní trvání akce bylo naplánováno zejména z důvodu 

představení a praktické aplikace inovované metodiky vyšetřovacího pokusu, která byla 

zpracována v minulých letech na Ústavu soudního inženýrství. Páteční program byl zahájen 

uvítacím nárazovým testem. Odborná část pátečního programu byla zaměřena na metodiku 

vyšetřovacího pokusu. Tomuto tématu byl věnován blok odborných přednášek a následně 

byla provedena praktická ukázka jak příprav, tak samotného provedení vyšetřovacího pokusu 

pro zjištění dohlednosti z vozidla na chodce. Při společenském večeru pak měli účastníci akce 

dostatek prostoru a času na společnou diskuzi a vyhodnocení výsledků provedeného 

vyšetřovacího pokusu. 

Sobotní program byl zaměřen primárně na nárazové zkoušky vozidel – tematicky byl ročník 

2017 věnován především předozadním nárazům vozidel, přičemž celkem bylo provedeno pět 

crashtestů. Odbornou část sobotního programu, vyplňující čas na přípravu mezi jednotlivými 

testy, tvořily tři přednáškové bloky. Průběžně byla také zájemcům prezentována použitá 

roztahovací, měřicí a dokumentační technika a pracovníci týmu ochotně zodpovídali dotazy 

návštěvníků. 

Cílem provedených zkoušek, které přímo navázaly na předchozí ročníky, byl primárně sběr 

vstupních dat pro technickou analýzu silničních nehod pro potřeby soudně znaleckých analýz 

silničních dopravních nehod. 

2 MODERNIZACE TECHNIKY 

2.1 Záznamové zařízení ÚSI RIO 

Zařízení pro sběr dat při nárazových a jízdních zkouškách vozidel ÚSI RIO prochází 

neustálým vývojem ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně od roku 2015. 

Pro ročník 2017 bylo zařízení aktualizováno po stránce vnitřního řídicího softwaru, který nyní 

umožňuje nastavení záznamové frekvence zařízení v rozmezí 500 Hz až 50 kHz a je tak 

možno využít zařízení nejen pro sběr dat při nárazových zkouškách, ale také pro sběr dat 

při jízdních manévrech, které nevyžadují tak extrémní frekvenci sběru dat. Z hlediska 

hardwaru bylo zařízení doplněno o snímač/spínač, pomocí kterého lze přesně zaznamenat 

okamžik prvního kontaktu vozidel a přesněji tak vyhodnocovat jednotlivé fáze jejich střetu. 

2.2 Snímače 

Finančně nejnákladnější modernizace v řádu statisíců Kč byla provedena v oblasti snímačů 

používaných při měření. Stávající vybavení bylo v letošním roce doplněno o 4 ks tříosých 
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akcelerometrů s měřicím rozsahem 50 g a 200 g značky Dytran a 2 ks kombinovaných 

snímačů (tříosý akcelerometr + tříosé gyro) značky TE Connectivity od společnosti 

Rayservice a.s. 

 

Obr. 1 – Sada nově instalovaných snímačů [1] 

Fig. 1 – Set of new sensors [1] 

2.3 Zázemí pro přípravu testů 

Patrně nejviditelnějším prvkem celé letošní modernizace pro veřejnost byl nákup dvou 

nůžkových rychle rozkládacích stanů včetně příslušenství od společnosti Vyrasta Team, díky 

kterým je možno vytvořit zázemí a mobilní dílnu pro přípravu vozidel a techniky prakticky 

kdekoliv a přípravný tým tak není limitován místem pořádání zkoušek.  

 

Obr. 2 – Sada nově nakoupených stanů [1] 

Fig. 2 – Set of new tents [1] 

Dále bylo pořízeno vybavení pro přesné zjišťování polohy těžiště testovaných vozidel – sada 

4 ks mobilních tenzometrických vah od společnosti Váhy Robin a souprava zvedáků 

pro naklápění a naklánění testovaného vozidla od společnosti Autolift, např. pro montáž 

přípravků či úpravy na vozidlech. 
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Obr. 3 – Přípravné akce na testovaném vozidle [1] 

Fig. 3 – Preparations of tested vehicle [1] 

2.4 Příprava testovaných vozidel 

Pro oko běžného účastníka bylo vizuálně nejzajímavější změnou oproti loňským ročníkům 

barevné sjednocení testovaných vozidel do matných odstínů modré a oranžové. Nový nástřik 

testovaných vozidel mimo jiné také zlepšil možnosti skenování vozidel před a po nárazu 

pomocí 3D skeneru, které i v letošním ročníku zabezpečilo Centrum dopravního výzkumu, 

v.v.i. 

 

Obr. 4 – Vozidla připravená na crashtesty [1] 

Fig. 4 – Prepared vehicles for crashtests [1] 

2.5 Ostatní měřicí a dokumentační technika 

Z dalšího použitého vybavení při akci lze zmínit geodetickou stanici pro zaměření místa, 3D 

skener pro skenování vozidel před a po poškození, vysokorychlostní kameru, soustava 

dokumentačních kamer včetně kvadrokoptéry, běžně dostupné komerční zařízení pro sběr 

a dokumentaci dynamických parametrů vozidel atd.  

Ve spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT byla do vozidel Škoda instalována také testovací 

figurína dítěte v autosedačce. 
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Obr. 5: Testovací figurína FD ČVUT [1] 

Fig. 5: Crashtest dummy  - child [1] 

3 PRŮBĚH AKCE 

Letošní ročník akce Crashday byl naplánován jako dvoudenní zejména z důvodu představení 

a praktické aplikace inovované metodiky vyšetřovacího pokusu, která byl zpracována 

v minulých letech na Ústavu soudního inženýrství (dostupná ke stažení 

na http://disk1.usi.vutbr.cz/znalci/). Páteční program byl zahájen uvítacím nárazovým testem. 

Odborná část pátečního programu byla zaměřena na metodiku vyšetřovacího pokusu. Tomuto 

tématu byl věnován blok odborných přednášek a následně byla provedena praktická ukázka 

jak příprav, tak samotného provedení vyšetřovacího pokusu pro zjištění dohlednosti z vozidla 

na chodce. Při společenském večeru pak měli účastníci akce dostatek prostoru a času 

na společnou diskuzi a vyhodnocení výsledků provedeného vyšetřovacího pokusu. 

 

Obr. 6 – Průběh vyšetřovacího experimentu [1] 

Fig. 6 – Investigating experiment [1] 

Sobotní program byl zaměřen primárně na nárazové zkoušky vozidel – tematicky byl letošní 

ročník věnován především předozadním nárazům vozidel, přičemž celkem bylo provedeno pět 

crashtestů. Odbornou část sobotního programu, vyplňující čas na přípravu mezi jednotlivými 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 47 

testy, tvořily tři přednáškové bloky. Průběžně byla také zájemcům prezentována použitá 

roztahovací, měřicí a dokumentační technika a pracovníci týmu ochotně zodpovídali dotazy 

návštěvníků. 

 

Obr. 7 – Odborná část přednášek v Kongresovém centru [1] 

Fig. 7 – Lectures in Congress hall [1] 

3.1 Uvítací crashtest 

Uvítací crashtest se skládal ze dvou předo-zadních crashtestů. Nejprve se jednalo o crashtest 

v malé rychlosti vozidel Škoda Felicia a Škoda Favorit. Druhým testem pak byla řetězová 

nehoda vozidel Nissan Almera, Škoda Favorit a Škoda Felicia. Střetová konfigurace vozidel 

je patrná z následujících obrázků. 

 

Obr. 8 – Testovaná vozidla po první části uvítacího crashtestu  

Fig. 8 – Tested vehicles after first part of welcome crashtest [1] 
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Obr. 9 – Testovaná vozidla během druhé části uvítacího crashtestu [1] 

Fig. 9 – Tested vehicles after second part of welcome crashtest [1] 

 

Tab. 1 – Parametry vozidel při uvítacím crashtestu 

Parametr\vozidlo Škoda Felicia Škoda Favorit Nissan Almera 

Délka (mm) 3 855 4 215 3 340 

Šířka (mm) 1 635 1 620 1 690 

Výška (mm) 1 415 1 425 1 395 

Rozvor (mm) 2 450 2 450 2 535 

Hmotnost při testu (kg) 969 914 1 108 

Střetová rychlost (km/h) 0 31 58 

3.2 Test 1 – Náraz do boku stojícího vozidla 

Při tomto testu byl realizován boční střet s plným překrytím vozidla Škoda Rapid Spaceback, 

jedoucího rychlostí 55 km/h, do boku stojícího vozidla Škoda Felicia. Střetová konfigurace 

vozidel je patrná z následujícího obrázku. 

 

Obr. 10 – Střetová konfigurace vozidel při testu 1 [1]  

Fig. 10 – Crashtest 1 configuration [1] 
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Obr. 11 – Testovaná vozidla při testu 1[1] 

Fig. 11 – Tested vehicles during crashtest 1 [1] 

Parametry vozidel jsou patrné z následující tabulky a jejich poškození po střetu je dobře 

patrné z následujících obrázků.  

Tab. 2 – Parametry vozidel při testu 1 

Parametr\vozidlo Škoda Rapid Spaceback Škoda Felicia 

Délka (mm) 4 304 3 855 

Šířka (mm) 1 706 1 635 

Výška (mm) 1 459 1 415 

Rozvor (mm) 2 602 2 450 

Hmotnost při testu (kg) 1 294 931 

Střetová rychlost (km/h) 55 0 

 

Obr. 12 – Poškození vozidel po testu 1 [1] 

Fig. 12 – Vehicle damage after test 1 [1] 
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Obr. 13 – Pohybové parametry vozidel při testu 1 [1] 

Fig. 13 – Motion parameters of tested vehicles during crashtest 1 [1] 
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Nárazová zkouška byla zaznamenána pomocí vysokorychlostní kamery, snímky z tohoto 

videa jsou patrné z dalších obrázků. 
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Obr. 14 – Snímky z vysokorychlostní kamery při testu 1 (0,00 až 0,50 sekundy) [1] 

Fig. 14 – Highspeed camera pictures of crashtest 1 (0,00 - 0,50 sec) [1] 

3.3 Test 2 – Náraz do boku stojícího vozidla II 

Pro tento crashtest byla opět zvolena vozidla Škoda Felicia a Škoda Rapid Spaceback 

(identické vozidlo z Crashtestu I), tentokráte však v opačné střetové konfiguraci, tj. Škoda 

Felicia narážející rychlostí 57 km/h do pravého boku stojící Škody Rapid Spaceback. 
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Obr. 15 – Střetová konfigurace vozidel při testu 2 [1]  

Fig. 15 – Crashtest 2 configuration [1] 

 

Obr. 16 – Testovaná vozidla při testu 2[1] 

Fig. 16 – Tested vehicles during crashtest 2 [1] 

Parametry vozidel jsou patrné z následující tabulky a jejich poškození po střetu je dobře 

patrné z následujících obrázků.  

Tab. 3 – Parametry vozidel při testu 2 

Parametr\vozidlo Škoda Felicia Škoda Rapid Spaceback 

Délka (mm) 3 855 4 304 

Šířka (mm) 1 635 1 706 

Výška (mm) 1 415 1 459 

Rozvor (mm) 2 450 2 602 

Hmotnost při testu (kg) 892 1 294 

Střetová rychlost (km/h) 57 0 
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Obr. 17 – Poškození vozidel po testu 2 [1] 

Fig. 17 – Vehicle damage after test 2 [1] 
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Obr. 18 – Pohybové parametry vozidel při testu 2 [1] 

Fig. 18 – Motion parameters of tested vehicles during crashtest 2 [1] 
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Nárazová zkouška byla zaznamenána pomocí vysokorychlostní kamery, snímky z tohoto 

videa jsou patrné z dalších obrázků. 
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Obr. 19 – Snímky z vysokorychlostní kamery při testu 2 (0,00 až 0,50 sekundy) [1] 

Fig. 19 – Highspeed camera pictures of crashtest 2 (0,00 - 0,50 sec)  [1] 
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3.4 Test 3 – Předo-zadní střet vozidel 

Při tomto testu byl realizován předo-zadní střet s plným překrytím vozidla Škoda Superb 

Combi III. generace, jedoucího rychlostí 41 km/h, do zadní části stojícího vozidla Fiat Marea 

Weekend. Střetová konfigurace vozidel je patrná z následujícího obrázku. 

 

Obr. 20 – Střetová konfigurace vozidel při testu 3 [1]  

Fig. 20 – Crashtest 3 configuration [1] 

 

Obr. 21 – Testovaná vozidla při testu 3 [1] 

Fig. 21 – Tested vehicles during crashtest 3 [1] 

Parametry vozidel jsou patrné z následující tabulky a jejich poškození po střetu je dobře 

patrné z následujících obrázků.  

Tab. 4 – Parametry vozidel při testu 3 

Parametr\vozidlo Škoda Superb Combi Fiat Marea Weekend 

Délka (mm) 4 856 4 487 

Šířka (mm) 1 864 1 741 

Výška (mm) 1 477 1 500 

Rozvor (mm) 2 841 2 540 

Hmotnost při testu (kg) 1 476 1 294 

Střetová rychlost (km/h) 41 0 
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Obr. 22 – Poškození vozidel po testu 3 [1] 

Fig. 22 – Vehicle damage after test 3 [1] 
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Obr. 23 – Pohybové parametry vozidel při testu 3 [1] 

Fig. 23 – Motion parameters of tested vehicles during crashtest 3 [1] 
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Nárazová zkouška byla zaznamenána pomocí vysokorychlostní kamery, snímky z tohoto 

videa jsou patrné z dalších obrázků. 
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Obr. 24 – Snímky z vysokorychlostní kamery při testu 3 (0,00 až 0,90 sekundy) [1] 

Fig. 24 – Highspeed camera pictures of crashtest 3 (0,00 - 0,90 sec) [1] 
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3.5 Test 4 – Předo-zadní střet vozidel II 

Při tomto testu byl realizován opět předo-zadní střet s plným překrytím tentokráte stojícího 

vozidla Škoda Superb Combi III. generace, do jehož zadní části narazilo rychlostí 58 km/h 

vozidla Renault Megane. Střetová konfigurace vozidel je patrná z následujícího obrázku. 

 

Obr. 25 – Střetová konfigurace vozidel při testu 4 [1]  

Fig. 25 – Crashtest 4 configuration [1] 

 

Obr. 26 – Testovaná vozidla při testu 4 [1] 

Fig. 26 – Tested vehicles during crashtest 4 [1] 

Parametry vozidel jsou patrné z následující tabulky a jejich poškození po střetu je dobře 

patrné z následujících obrázků.  

Tab. 5 – Parametry vozidel při testu 4 

Parametr\vozidlo Renault Megane Škoda Superb Combi 

Délka (mm) 4 164 4 856 

Šířka (mm) 1 698 1 864 

Výška (mm) 1 420 1 477 

Rozvor (mm) 2 580 2 841 

Hmotnost při testu (kg) 1 052 1 476 

Střetová rychlost (km/h) 58 0 
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Obr. 27 – Poškození vozidel po testu 4 [1] 

Fig. 27 – Vehicle damage after test 4 [1] 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 66 

 

Obr. 28 – Pohybové parametry vozidel při testu 4 [1] 

Fig. 28 – Motion parameters of tested vehicles during crashtest 4 [1] 
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Nárazová zkouška byla zaznamenána pomocí vysokorychlostní kamery, snímky z tohoto 

videa jsou patrné z dalších obrázků.  
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Obr. 29 – Snímky z vysokorychlostní kamery při testu 4 (0,00 až 0,70 sekundy) [1] 

Fig. 29 – Highspeed camera pictures of crashtest 4 (0,00 - 0,70 sec) [1] 

3.6 Test 5 – Řetězová nehoda vozidel 

Pro závěrečný crashtest byla zvolena vozidla Ford Escort (stojící), Honda Civic (narážející 

do zadní části Fordu Escort) a Škoda Superb III. generace (následně narážející do zadní části 

Hondy Civic). Během testu se bohužel vyskytla závada v roztahovacím zařízení a došlo 

k odpojení vozidla Škoda Superb z tažného lana v okamžiku, kdy test již nebylo možno 

přerušit.  

 

Obr. 30 – Střetová konfigurace vozidel při testu 5 [1]  

Fig. 30 – Crashtest 5 configuration [1] 

Střet vozidel Honda a Ford proběhl dle plánu, vozidlo Škoda však nenarazilo do zadní části 

vozidla Honda, ale pouze se levou přední částí (především přípravkem na levém předním 

kole) střetlo s pravou částí vozidla Honda. Vlivem kontaktu bohužel došlo k takovému 

poškození spojovací tyče vozidla Škoda, že ji přes veškerou snahu realizačního týmu nebylo 

možné na místě opravit takovým způsobem, aby mohlo být vozidlo Škoda opět použito 

k roztažení. 
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Obr. 31 – Poškození vozidla Škoda Superb [1] 

Fig. 31 – Škoda Superb damage [1] 

Vozidlo Škoda ale bylo pojízdné takovým způsobem, že původně plánovanou řetězovou 

nehodu bylo možné realizovat v malé nárazové rychlosti. 

 

Obr. 32 – Testovaná vozidla při druhé části testu 5 [1] 

Fig. 32 – Tested vehicles during secondt part of crashtest 5 [1] 

4 ZÁVĚR 

Jak je z výše uvedeného popisu testů zřejmé, Ústav soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně opět výrazným způsobem inovoval a doplnil své vybavení pro realizaci 

dynamických a nárazových zkoušek vozidel za účelem sběru dat pro soudně inženýrskou 

praxi. V současnosti Ústav soudního inženýrství disponuje nejen technickým a personálním 

vybavením, ale i dostatečným know-how pro realizaci dynamických a nárazových zkoušek 

vozidel za účelem sběru dat pro soudně inženýrskou praxi při analýze silničních nehod. 

Během tří dní se podařilo připravit celkem 12 vozidel pro 6 nárazových zkoušek osobních 

vozidel. Snaha o dosažení vyšších střetových rychlostí v porovnání s předchozími ročníky, 

tj. použití výkonnějšího tažného prostředku a jiného řidiče, způsobila drobné technické obtíže 

při dvou testech. Přesto lze konstatovat, že bylo dosaženo významného pokroku především 

v oblasti kvality sbíraných dat a především jejich vyhodnocení. Akce byla doplněna 

doprovodným programem odborných přednášek mezi jednotlivými zkouškami. 

Předpokládaný termín další akce CRASHDAY je ve dnech 14. až 16. 9. 2018. 

Autoři by tímto rádi poděkovali za spolupráci partnerům akce: REC Group za poskytnutí 

areálu, zázemí a výhodný pronájem a likvidaci vozidel použitých na testy, Evropské 

společnosti pro výzkum a analýzu nehod – národní skupina ČR za finanční příspěvek 

na organizaci akce, Ústavu soudního znalectví v dopravě FD ČVUT v Praze za pomoc 

při přípravě, poskytnutí testovací figuríny a záznam testů vysokorychlostní kamerou a dronem 

a CDV v.v.i. za spolupráci při dokumentaci vozidel pomocí 3D scannerů. 

Primární poděkování patří zejména společnosti Škoda Auto a.s., jmenovitě Ing. Krausovi, 

Ing. Hamanovi a Ing. Sojkovi, za poskytnutí tří vozidel, bez kterých by akce mohla 

proběhnout v omezené míře pouze za použití starých vozidel, což by výrazně snížilo její 

odbornou úroveň a celkový přínos. 
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Obr. 33 – Crashteam 2017 Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně [1] 

Fig. 33 – Crashteam 2017 of Institute of Forensic Engineering BUT [1] 
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BEZPEČNÉ ZASTAVENÍ AUTOBUSŮ 

VÝSLEDEK ŠETŘENÍ 

SAFE STOPPING OF CITY BUSES. THE RESULTS OF THE SURVEYS 

Piotr Ciępka1), Jakub Zębala2), Adam Reza3) 

ABSTRAKT: 

V tomto pojednání jsou publikovány výsledky výzkumu, který hodnotil vnímání taktiky 

zastavování městských autobusů v normálním provozu a v kolizní situaci cestujícími. Byla 

zohledněna poloha cestujících – sedící a stojící – a jejich směřování čelem a zády ke směru 

jízdy. Výsledky výzkumu prokazují, že většina zkušebních osob při normálním brzdění 

očekávala nejvyšší zpomalení brzděním v rozmezí 2 až 3 m/s2. V situacích, kdy je ohrožena 

bezpečnost provozu, přibližně 75 % zkušebních osob považovalo za přijatelné zpomalení 

odpovídající nejvyšší hodnotě docílitelného zpomalení příslušného autobusu. 

ABSTRACT: 

In the paper, the results of research aimed at the evaluation of stopping tactics of city buses in 

ordinary traffic and collision situations are presented. The passengers’ position, i.e. sitting 

and standing facing the movement direction and with their back to it were taken into account. 

The results indicate that the majority of testees expected the braking deceleration of 2–3 m/s2. 

In emergency, about 75% of the testees approved the braking at the braking deceleration 

highest possible for the bus to reach. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Autobus, brzdění, zpomalení při brzdění, komfort, bezpečnost cestujících. 

KEYWORDS: 

Bus, braking, braking deceleration, comfort, passengers’ safety. 

1 ÚVODEM 

Se zvětšující se četností jsou zveřejňovány zprávy o dopravních nehodách autobusů, zejména 

městských, jejichž následkem je poranění cestujících, která byla vyvolána ostrým brzděním 

autobusu. Po takovýchto událostech je obvykle přizván soudní znalec, který má odpovědět 

m.j. na otázku, zda byla správná technika jízdy řidiče autobusu. Odpověď na takovouto 

otázku nebývá jednoduchá, protože z jedné strany je snaha zabránit střetu s jiným vozidlem 

nebo s chodcem a ze strany druhé pak je povinnost dbát na bezpečnost přepravovaných osob. 

[3,4,5]. Dopravní nehody, které řešili autoři tohoto pojednání, a problémy spojené s jejich 

řešením byly inspirací pro provedení zkoušek týkajících se hodnocení taktiky brzdění 

městských autobusů. 
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2 PRAKTICKÉ PŘÍPADY POSUZOVÁNÍ TAKOVÝCH NEHOD 

2.1 Ostré brzdění městského autobusu Jelcz 

Řidič městského autobusu Jelcz jel rychlostí 30-40 km/h a začal ostře brzdit po zpozorování 

osobního automobilu, jehož řidič prudce vyjel z levého do pravého jízdního pruhu, protože 

chtěl odbočovat doprava. V autobusu jelo několik osob mezi kterými byly i dvě ženy, které 

byly poraněny v průběhu události. Poraněné cestující seděly vpravo a vlevo na prvních 

sedadlech za druhými vstupními dveřmi autobusu (obr. 1). 

 

Obr. 1 – Poloha krevních skvrn na podlaze autobusu Jelcz. 

Fig. 1 – Location of blood stains inside the Jelcz bus.  

V průběhu brzdění byly obě cestující vlivem setrvačných sil odhozeny směrem dopředu na 

opěradla sedadel před nimi a o opěradla se zranily. Bylo otázkou, zda situace před autobusem 

byla natolik kritická, že bylo nutné, aby řidič brzdil tak intenzívně. 

2.2 Prudké brzdění městského autobusu MAN 

Autobus MAN, který jel nevelkou rychlostí kolem 10 až 20 km/h, byl prudce zabrzděn, 

protože z vedlejší silnice mu do cesty vyjelo vozidlo s právem přednosti v jízdě. V průběhu 

brzdění došlo ke zranění tří osob. Interiér autobusu je na obr. 2. Jeden z cestujících se držel za 

madlo u předních dveří, byl však odhozen směrem dopředu a narazil do palubní desky. Dvě 

cestující byly ve střední části vozu. Jedna stála zády ve směru jízdy, a protože se nedržela, tak 

vlivem brzdění upadla a došlo u ní k poranění páteře. Druhá cestující vstala ze sedadla 

bezprostředně před brzděním, když chtěla vystoupit středními dveřmi. V době brzdění se dala 

do pohybu a udeřila se hlavou o madlo.  
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Obr. 2 –Fotografie interiéru autobusu MAN. 

Fig. 2 – Interior view of Man Bus. 

Bylo třeba zjistit, zda řidič autobusu musel tak prudce brzdit, aby umožnil jízdu automobilu 

s předností v jízdě, když v autobusu byly stojící osoby? 

2.3 Prudké brzdění meziměstského autobusu Mercedes 

Řidič meziměstského autobusu Mercedes dojížděl k zastávce s rychlostí kolem 50 km/h. 

Zpozoroval chodce, který náhle vstoupil do vozovky. Jedna z cestujících seděla původně na 

pravém sedadle  první řady a vstala, protože chtěla na stanici vystoupit. Stála mezi levou a 

pravou stranou sedadel zády vytočená proti směru jízdy. Bohužel se v době brzdění nijak 

nedržela a tak se stalo, že byla při brzdění odmrštěna dopředu a zády narazila do palubní 

desky (obr. 3) a potom upadla. Následkem nehody utrpěla cestující poranění páteře. Musel, či 

měl řidič autobusu brzdit tak prudce? 

 

Obr. 3 –Pohled do přední části interiéru autobusu Mercedes 

Fig. 3 – Front part of Mercedes bus' interior. 

Ve všech výše popsaných případech zabránil řidič autobusu prudkým brzděním střetu 

s druhým účastníkem nehody. 
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3 ZKOUŠKY NA POLYGONU 

3.1 Cíl zkoušek 

Základním cílem provedených zkoušek bylo hodnocení taktiky brzdění městského autobusu 

v nebezpečné situaci. Cestující, kteří byli v autobusu, zaujímali různé pozice (stojící – sedící – 

čelem či zády ke směru jízdy). V průběhu jednotlivých zkoušek vyplňovali speciálně 

připravené dotazníky týkající se nejvyššího zpomalení, které může řidič autobusu použít v 

nebezpečné situaci. Dodatečně byli účastníci žádáni o posouzení, jaké nejvyšší zpomalení 

může řidič autobusu použít – dle jejich názoru – v průběhu běžného silničního provozu, tedy 

například při zastavování na zastávce nebo před křižovatkou.  

3.2 Doba, místo a podmínky zkoušek 

Zkoušky byly provedeny v době, kdy se konalo III. Sympozium „Silniční nehody ve znalecké 

praxi“, které bylo organizováno Polským sdružením soudních znalců v oboru silničních nehod 

(Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych), které se 

konalo v roce 2016. Výzkum byl proveden na vzletové dráze letiště v Kaniowie (Polsko). 

V době zkoušek byly velice dobré podmínky – jak počasí, tak stav pojížděné plochy. Bylo 

slunečno, povrch pojížděné plochy byl suchý a čistý.  

3.3 Průběh zkoušek 

Zkoušek se účastnilo 108 osob rozdělených do osmi skupin. Pokusné osoby byly účastníci 

sympozia, tedy především znalci, kteří se věnují rekonstrukci silničních dopravních nehod. 

Pokusné osoby byly ve stáří od 27 do 73 let. V době zkoušek byly zkoušené osoby na 

různých, volně zvolených místech v autobusu. Bylo provedeno několik zkušebních jízd 

s nárůstem zpomalení v krocích po přibližně 1 m/s2 až po nejvyšší možné zpomalení. Po 

každé brzdové zkoušce byli cestující požádáni o zapsání do dotazníku, zda takovýto způsob 

brzdění je pro ně přijatelný v nebezpečné situaci a v běžném silničním provozu.  

3.4 Zkušební vozidla 

Při zkouškách byly použity dva autobusy provozované v Podniku městské dopravy v městě 

Tychy (Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Tychach): Solaris Urbino 18 oraz MAN 

Lion’s City (obr. 4 i 5). Rozměry a hmotnosti vozidel jsou v 1. tabulce dále. 

 

Obr. 4 – Autobus Solaris Urbino 18. 

Fig. 4 – Solaris Urbino 18 Bus. 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 76 

 
Obr. 5 – Autobus MAN Lion’s City. 

Fig. 5 –MAN Lion’s City Bus. 

 

Tab. 1 – Technické údaje autobusů použitých při zkouškách 

Tab. 1 – Technical data of buses used in researches  

Značka a model autobusu Solaris Urbino 18 MAN Lion’s City 

Délka 18000 mm 17980 mm 

Šířka 2550 mm 2500 mm 

Výška 3400 mm 3370 mm 

Provozní (vlastní) hmotnost  16190 kg 17232 kg 

Počet míst k sezení  43 40 

Počet míst ke stání  126 113 

3.5 Měření zpomalení při brzdění 

V průběhu zkoušek bylo měřeno brzdové zpomalení pomocí decelerometru XL Meter pro 

Gamma, který měří okamžité zpomalení v návaznosti na čase. Programové vybavení tohoto 

přístroje vypočítává střední plné zpomalení (MFFF), shodně s předpisy Evropské unie 

týkajícími se účinnosti brzd silničních vozidel.  

3.6 Výsledky zkoušek 

3.6.1 Brzdění v běžném silničním provozu 

V průběhu zkoušek měly osoby cestující v autobusu za úkol vyznačit v dotazníku ty zkoušky, 

kdy zpomalení – podle jejich vnímání – bylo přijatelné při normální jízdě. Tato část výzkumu 

měla dát odpověď na otázku, jak nejintenzivněji mohou být brzděny městské autobusy. 

Výsledky byly analyzovány a výsledkem je zjištění, že pokusné osoby očekávaly zastavení 

městského autobusu takovým způsobem, aby jeho zpomalení nepřekročilo hodnoty 3 až 

4 m/s2  (obr. 6). Zpomalení docílené při zkouškách bylo rozděleno na 8 skupin, přičemž řazení 

jednotlivých hodnot bylo provedeno shodně s obecně závaznými pravidly pro 

zaokrouhlování4.  Dominantní je hodnota 3 m/s2, protože 43 ze zkoumaných osob uvedlo jako 

přijatelné zpomalení brzděním blízké této hodnotě. Aritmetický průměr je 2,9 m/s2, standardní 

odchylka pak 0,9 m/s2. 

                                                 

4 Příkladně zpomalení 7 m/s2 zahrnuje všechny hodnoty v rozpětí 6,50 m/s2 do 7,49 m/s2 
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Při statistickém vyhodnocení výsledků byl vypracován diagram rozložení zjištěných hodnot 

(obr. 7). Na základě tohoto diagramu lze konstatovat, že 76 % obyvatel by očekávalo, že řidiči 

městských autobusů budou brzdit se zpomalením ne vyšším než 3,5 m/s2. 

 

Obr. 6 – Histogram rozložení hodnot zpomalení přijatelným pro normální brzdění. 

Fig. 6 – Distribution of deceleration accepted by testees during normal braking. 

 

Obr. 7 – Histogram kumulativního rozložení zpomalení. 

Fig. 7 – Cumulative distribution of deceleration. 

Obecně je známo, že komfort cestování autobusem záleží mimo jiné na taktice jízdy řidiče. 

Na úroveň tohoto komfortu má rozhodující vliv velikost zrychlení/zpomalení, které na 

cestující působí. Výše uvedené výsledky nemají přímou vazbu na pocit komfortu při brzdění 

autobusu. Z práce [1] plyne, že zpomalení nad 1,5  m/s2 jsou považována za nepříjemná, jako 

komfortní jsou vnímána zpomalení do 0,8 m/s2. Zpomalení v rozmezí 0,8 až 1,5 m/s2 jsou 

považována za „normální“.  
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3.6.2 Brzdění v nebezpečné situaci 

Při prováděných zkouškách se docílené nejvyšší hodnoty zpomalení zkušebních autobusů 

pohybovaly v rozpětí 6,7 až 8,0 m/s2. Při tak vysokých zpomaleních působí na osoby 

v autobusu velké setrvačné síly, které způsobují pohyb cestujících směrem k přídi autobusu. 

Týká se to především stojících cestujících (obr. 8). 

  

  

Obr. 8 – Pohyb osob stojících v autobusu v průběhu ostrého brzdění. 

Fig. 8 – Movement of people in standing posture in bus during intensive braking. 

Z provedené analýzy plyne, že kolem 75 % cestujících akceptuje brzdění v nebezpečné situaci 

se zpomalením 7 až 8 m/s2. Zbývajících 25 % cestujících očekávalo brzdění se zpomalením 

menším v rozsahu 4 až 6 m/s2 (obr. 9). 
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Obr. 9 – Histogram rozložení zpomalení přijatelných pro brzdění v nebezpečné situaci. 

Fig. 9 – Distribution of deceleration accepted by testees during braking in collision 

situation. 

V 10. obrázku jsou porovnána nejvyšší zpomalení přijatelná pro jednotlivé osoby (seřazené ve 

stoupajícím pořadí) s nejvyšším zpomalením, které při příslušné zkoušce docílil autobus. 

 

Obr. 10 – Porovnání hodnot zpomalení docílených při zkouškách intenzivního brzdění 

s nejvyššími zpomaleními přijatelnými pro zkoušené osoby. 

Fig. 10 – Comparison values of deceleration attained in intensive braking with maximum 

deceleration accepted by the testees. 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 80 

3.6.3 Vliv pozice zkušební osoby na pocit přijatelnosti zpomalení v nebezpečné situaci 

V průběhu zkoušek měly zkušební osoby možnost volby libovolné pozice v autobusu s tím, že 

vedoucí zkoušek prosil, aby část osob seděla, druhá stála a to otočené v obou případech čelem 

či zády k přídi vozu.  

Rozbor výsledků ukazuje, že 72 osoby si vybraly místa k sezení. Dalších 28 osob se rozhodlo 

stát. S ohledem na rozdílné počty osob bylo porovnání počtu osob, pro které bylo přijatelné 

zpomalení, byly výsledky hodnoceny dle četnosti počtu osob v jednotlivých skupinách. 

Takovýmto způsobem byly zjištěny relativní počty osob, pro které jsou přijatelná různá 

zpomalení brzděním v nebezpečné situaci. Výsledkem tohoto porovnání je v diagramu obr.11. 

Srovnání zpomalení pociťovaných jako přijatelné osobami, které v autobusu sedí, a těmi, 

které stojí, dává podklad pro konstatování, že sedící osoby akceptují vyšší zpomalení, než 

osoby stojící. Na základě provedené analýzy je možno konstatovat, že 86 % sedících 

cestujících považovalo za přijatelná zpomalení brzděním 6 až 8 m/s2. Takováto zpomalení 

považovalo za přijatelná 68 % stojící osob. Brzdění s nižším zpomalením 4 až 5 m/s2 

očekávalo 14 % sedících a 32 % stojících cestujících.  

 

Obr. 11 – Srovnání přijatelných zpomalení sedícími a stojícími cestujícími 

Fig. 11 – Comparison of deceleration accepted by people standing and sitting during tests. 

Mezi osobami, které v autobusu seděly, usedlo 52 osob čelem a 20 zády ve směru jízdy.   

Provedená analýza prokázala, že není větší rozdíl v akceptování zpomalení mezi osobami, 

které sedí čelem a zády ke směru jízdy. Brzdění se zpomalením 6 až 8 m/s2 akceptovalo 87 % 

cestujících sedících čelem ke směru jízdy a 85 % těch, kteří seděli zády ke směru jízdy. 
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Obr. 12 – Srovnání přijatelných zpomalení osobami sedícími čelem a zády ke směru jízdy. 

Fig. 12 – Comparison of deceleration accepted by people sitting either facing or back to the 

direction of travel. 

Shodná analýza provedená pro stojící osoby nedala věrohodné výsledky s ohledem na velký 

rozdíl v počtech osob stojících oběma směry ve vztahu ke směru jízdy. 

4 ZÁVĚRY 

Výsledky výzkumů prokazují, že kolem 75 % osob, které se účastnily zkoušek, akceptovalo 

brzdění v nebezpečné situaci s využitím nejvyššího zpomalení, které docílil autobus použitý 

při zkouškách. Zpomalení v rozpětí 6 až 8 m/s2 akceptovalo 86 % sedících a 68 % stojících 

osob. Výzkum neprokázal významný vliv směru, ve kterém byly osoby v autobusu, na 

přijatelnost docíleného zpomalování vozu v nebezpečné situaci. Při normálním zastavování 

autobusu byla očekávána nejvyšší zpomalení v rozmezí 2 až 3 m/s2. Obecně lze konstatovat, 

76 % populace může při běžném zastavování autobusu jako přijatelná hodnotí zpomalení 

nepřevyšující hodnotu 3,5 m/s2. 

Analýza výsledků byla provedena s přihlédnutím ke zkouškám brzdění, při kterých zpomalení 

narůstalo relativně pozvolně, byť v několika případech bylo cítit větší rychlost nárůstu 

zpomalení – tzv.“škubnutí“. V předkládané práci není vliv rychlosti změny zpomalení 

analyzován. Z literatury plyne, že tento problém je výrazný v hromadné dopravě [1,2]. 
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BEZPIECZNE ZATRZYMYWANIE AUTOBUSÓW MIEJSKICH.  

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH 

SAFE STOPPING OF CITY BUSES. THE RESULTS OF THE SURVEYS 

Piotr Ciępka1), Jakub Zębala2), Adam Reza3) 

ABSTRAKT: 

W artykule przedstawiono wyniki badań oceny taktyki zatrzymywania autobusów miejskich w 

czasie normalnego ruchu i w sytuacji kolizyjnej. Uwzględniono pozycję pasażerów – siedzącą 

i stojącą, oraz ich usytuowanie przodem i tyłem względem kierunku jazdy. Wyniki badań 

wskazują, że większość badanych, w czasie normalnego zatrzymywania, oczekiwała 

hamowania z maksymalnym opóźnieniem rzędu 2–3 m/s2. W sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa, ok. 75% badanych akceptowało hamowanie z wykorzystaniem maksymalnego 

opóźnienia hamowania, jakie autobus mógł osiągnąć. 

ABSTRACT: 

In the paper, the results of research aimed at the evaluation of stopping tactics of city buses in 

ordinary traffic and collision situations are presented. The passengers’ position, i.e. sitting 

and standing facing the movement direction and with their back to it were taken into account. 

The results indicate that the majority of testees expected the braking deceleration of 2–3 m/s2. 

In emergency, about 75% of the testees approved the braking at the braking deceleration 

highest possible for the bus to reach. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Autobus, hamowanie, opóźnienie hamowania, komfort, bezpieczeństwo pasażerów. 

KEYWORDS: 

Bus, braking, braking deceleration, comfort, passengers’ safety. 

1 WSTĘP 

Coraz częściej słyszy się doniesienia o wypadkach autobusów, zwłaszcza komunikacji 

miejskiej, których skutkami są obrażenia pasażerów, powstałe w czasie gwałtownego 

hamowania autobusu. Po takich zdarzeniach najczęściej powoływany jest biegły, przed 

którym stawia się m.in. zadanie ustalenia czy technika hamowania kierującego autobusem 

była prawidłowa. Odpowiedź na pytanie dotyczące techniki hamowania nie jest łatwa, 

ponieważ z jednej strony występuje konieczność uniknięcia kolizji z innym pojazdem lub 

potrącenia pieszego, ale z drugiej strony pojawia się potrzeba zadbania o bezpieczeństwo 

przewożonych pasażerów [3, 4, 5]. Wypadki opiniowane przez autorów niniejszego 

opracowania i towarzyszące im trudności w zajęciu jednoznacznego stanowiska stanowiły 

inspirację do wykonania badań, dotyczących oceny taktyki hamowania autobusów miejskich. 
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2 PRZYKŁADY Z PRAKTYKI OPINIOWANIA 

2.1 Gwałtowne hamowanie autobusu miejskiego Jelcz 

Kierowca autobusu miejskiego Jelcz, jadąc z prędkością 30–40 km/h, podjął manewr 

intensywnego hamowania po dostrzeżeniu zajeżdżającego mu drogę samochodu osobowego, 

którego kierowca gwałtownie zmienił pas ruchu z lewego na prawy, by następnie wykonać 

skręt w prawo. W autobusie jechało kilka osób, wśród których znajdowały się dwie kobiety, 

pokrzywdzone w czasie zdarzenia. Pasażerki te zajmowały miejsca siedzące, jedna po prawej, 

a druga po lewej stronie, bezpośrednio za drugimi (względem przodu pojazdu) drzwiami (obr. 

1). 

 

Obr. 1 – Usytuowanie plam krwi wewnątrz autobusu Jelcz. 

Fig. 1 – Location of blood stains inside the Jelcz bus.  

W czasie hamowania, wskutek działania sił bezwładności, obydwie pasażerki zostały rzucone 

na oparcia siedzeń znajdujących się przed nimi, i w wyniku uderzenia o te oparcia doznały 

obrażeń ciała. Czy w takiej sytuacji, jaka zaistniała przed przodem autobusu, kierujący tym 

pojazdem powinien był hamować w sposób intensywny? 

2.2 Gwałtowne hamowanie autobusu miejskiego MAN 

Autobus MAN, jadąc z niewielką prędkością, rzędu 10–20 km/h, był gwałtownie hamowany, 

ponieważ z podporządkowanej ulicy wyjechał pojazd uprzywilejowany. W czasie hamowania 

trzy osoby doznały obrażeń. Wnętrze autobusu przedstawione zostało na obr. 2. Jeden z 

pasażerów trzymał się uchwytu przy pierwszych drzwiach, ale rzucony do przodu upadł na 

podłogę obok kierowcy i uderzył w deskę rozdzielczą. Dwie pasażerki znajdowały się w 

środkowej części autobusu. Jedna z nich była odwrócona tyłem do kierunku jazdy, a 

ponieważ nie trzymała się poręczy, to w czasie hamowania wywróciła się, doznając urazu 

kręgosłupa. Druga pasażerka bezpośrednio przed hamowaniem wstała z siedzenia, 

przygotowując się do wyjścia z autobusu przez środkowe drzwi i w czasie hamowania 

przemieściła się, uderzając głową w poręcz. 
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Obr. 2 – Fotografia przedstawiająca widok wnętrza autobusu MAN. 

Fig. 2 – Interior view of Man Bus. 

Czy w celu ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu kierowca autobusu powinien 

był aż tak intensywnie hamować, jeżeli wewnątrz autobusu znajdowały się osoby stojące? 

2.3 Gwałtowne hamowanie autobusu międzymiastowego Mercedes 

Kierowca autobusu międzymiastowego Mercedes zbliżał się do przystanku autobusowego z 

prędkością ok. 50 km/h, gdy dostrzegł pieszego, który nagle wtargnął na jezdnię. Jedna z 

pasażerek autobusu zajmowała początkowo miejsce w pierwszym rzędzie po prawej stronie, 

ale podczas dojazdu do przystanku, przygotowując się do wyjścia, wstała i stanęła w przejściu 

między prawym, a lewym rzędem siedzeń, tyłem do kierunku jazdy. Niestety, w czasie 

hamowania nie trzymała się ona żadnego uchwytu, w wyniku czego została rzucona do 

przodu i plecami uderzyła w deskę rozdzielczą (obr. 3), a następnie zsunęła się na podłogę. 

Wskutek wypadku pasażerka ta doznała urazu kręgosłupa. Czy w tym przypadku kierowca 

autobusu musiał (powinien był) tak gwałtownie hamować? 

 

Obr. 3 – Widok przedniej części wnętrza autobusu Mercedes. 

Fig. 3 – Front part of Mercedes bus' interior. 
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W każdym z wyżej opisanych przypadków podjęcie obronnego manewru hamowania było 

skuteczne w odniesieniu do drugiego uczestnika zdarzenia, który spowodował powstanie 

sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. 

3 BADANIA POLIGONOWE 

3.1 Cel badań 

Podstawowym celem podjętych badań była ocena taktyki zatrzymywania autobusu miejskiego 

w sytuacji kolizyjnej. Pasażerowie, zajmujący w autobusie różne pozycje (stojąca, siedząca 

oraz przodem i tyłem do kierunku jazdy), wypełniając w kolejnych próbach specjalnie 

przygotowane ankiety, mieli w pośredni sposób odpowiedzieć na pytanie dotyczące 

maksymalnej intensywności hamowania, z jaką – w ich subiektywnym odczuciu – może 

hamować kierujący autobusem w sytuacji kolizyjnej. Dodatkowo uczestnicy badań byli 

proszeni o wskazanie maksymalnej intensywności hamowania, możliwej do zaakceptowania 

przez nich w czasie normalnego ruchu drogowego, czyli – przykładowo – w czasie 

zatrzymywania autobusu na przystanku lub przed skrzyżowaniem. 

3.2 Czas, miejsce i warunki badań 

Badania zostały wykonane w czasie III Sympozjum „Wypadki drogowe w praktyce 

biegłych”, zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw 

Wypadków Drogowych, które odbyło się w 2016 r. Badania poligonowe były 

przeprowadzone na pasie startowym lotniska w Kaniowie (Polska). W czasie badań panowały 

bardzo dobre warunki drogowo-atmosferyczne. Było słonecznie, a nawierzchnia jezdni była 

sucha i czysta. 

3.3 Przebieg badań 

W badaniach wzięło udział 108 osób, podzielonych na 8 grup. Osobami zaproszonymi do 

udziału w badaniach byli uczestnicy sympozjum, a więc w przeważającej większości biegli i 

rzeczoznawcy, zajmujący się rekonstrukcją wypadków drogowych. Uczestnicy badań mieli 

od 27 do 73 lat. W czasie badań, członkowie każdej grupy zajmowali dowolne, ale różne 

miejsca w autobusie. Następnie wykonywano kilka prób hamowania, z narastającą 

intensywnością od ok. 1 m/s2 do osiągnięcia maksymalnego opóźnienia hamowania. Po 

każdej próbie hamowania każdy z pasażerów autobusu był proszony o zaznaczenie w 

ankietach, czy taki sposób hamowania jest dla niego akceptowalny w sytuacji kolizyjnej i w 

normalnym ruchu drogowym. 

3.4 Obiekty badań 

Do badań wykorzystano dwa autobusy przegubowe, eksploatowane w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Miejskiej w Tychach: Solaris Urbino 18 oraz MAN Lion’s City (obr. 4 i 5). 

Wymiary, masy i liczba miejsc w tych pojazdach są zawarte w tabeli 1. 
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Obr. 4 – Autobus Solaris Urbino 18. 

Fig. 4 – Solaris Urbino 18 Bus. 

 
Obr. 5 – Autobus MAN Lion’s City. 

Fig. 5 –MAN Lion’s City Bus. 

 

Tab. 1 – Dane pojazdów użytych do badań. 

Tab. 1 – Technical data of buses used in researches  

Marka i model pojazdu Solaris Urbino 18 MAN Lion’s City 

Długość 18000 mm 17980 mm 

Szerokość 2550 mm 2500 mm 

Wysokość 3400 mm 3370 mm 

Masa własna  16190 kg 17232 kg 

Liczba miejsc siedzących  43 40 

Liczba miejsc stojących  126 113 

3.5 Pomiar opóźnienia hamowania 

W czasie prób każdorazowo mierzono opóźnienie hamowania autobusu. Pomiarów 

opóźnienia dokonywano przy pomocy opóźnieniomierza XL Meter pro Gamma, który 

rejestruje chwilowe wartości przyspieszenia w funkcji czasu. Oprogramowanie tego 

opóźnieniomierza oblicza wartość średniego pełnego opóźnienia hamowania (MFDD), 

zgodne z wymogami UE w zakresie badania skuteczności działania układów hamulcowych 

pojazdów.  

3.6 Wyniki badań 

3.6.1 Hamowanie w normalnym ruchu drogowym 

W czasie badań hamowania uczestnicy – pasażerowie autobusu mieli za zadanie m.in. 

zaznaczyć w ankietach te próby, w których – w ich odczuciu – hamowanie realizowane było z 

takim opóźnieniem, jakie byłoby przez nich akceptowalne w czasie normalnego ruchu 

drogowego. Ta część badań miała na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, z jaką 

maksymalną intensywnością mogą być hamowane autobusy komunikacji miejskiej. 

Otrzymane wyniki zostały szczegółowo przeanalizowane i dały podstawę do stwierdzenia, że 

najwięcej osób oczekiwało zatrzymywania autobusu miejskiego w taki sposób, aby średnie 

opóźnienie hamowania nie przekraczało wartości rzędu 2–3 m/s2 (obr. 6). Opóźnienia 

osiągane w czasie poszczególnych prób hamowania zostały podczas analizy podzielone na 8 
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przedziałów, przy czym przyporządkowania poszczególnych wartości dokonano zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi zasadami zaokrąglania4. Dominanta wynosiła 3 m/s2, ponieważ 

43 osoby zaakceptowały maksymalne opóźnienie w czasie normalnego hamowania zbliżone 

do 3 m/s2. Średnia arytmetyczna wyników wynosi 2,9 m/s2, a odchylenie standardowe 0,9 

m/s2. 

W ramach statystycznego opracowywania otrzymanych wyników sporządzono również 

wykres dystrybuanty rozkładu (obr. 7). W oparciu o ten wykres można stwierdzić, że 76% 

populacji oczekiwałoby od kierujących autobusami komunikacji miejskiej, aby w czasie 

normalnego ruchu drogowego hamowali z opóźnieniami nie większymi niż 3,5 m/s2. 
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Obr. 6 – Rozkład opóźnień akceptowanych w czasie normalnego hamowania. 

Fig. 6 – Distribution of deceleration accepted by testees during normal braking. 
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Obr. 7 – Dystrybuanta rozkładu opóźnienia. 

Fig. 7 – Cumulative distribution of deceleration. 

                                                 

4 Przykładowo: opóźnienie 7 m/s2 zawiera wszystkie wartości od 6,50 m/s2 do 7,49 m/s2. 
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Powszechnie wiadomo jest, że komfort podróży zależy m.in. od taktyki jazdy kierowcy, a na 

poziom tego komfortu decydujący wpływ ma wartość przyspieszenia oddziałującego na 

pasażera. Przedstawionych powyżej wyników nie należy wprost utożsamiać z komfortowym 

zatrzymywaniem autobusu. Z pracy [1] wynika, że opóźnienia hamowania powyżej 1,5 m/s2 

były oceniane jako niekomfortowe, natomiast za komfortowe wskazywano opóźnienia nie 

większe od 0,8 m/s2. Opóźnienia z przedziału 0,8–1,5 m/s2 były natomiast kwalifikowane 

jako „normalne“. 

3.6.2 Hamowanie w sytuacji kolizyjnej 

W czasie prowadzonych prób maksymalne wartości opóźnienia hamowania badanych 

autobusów zawierały się w przedziale 6,7–8,0 m/s2. Przy tak dużych opóźnieniach 

hamowania, na osoby jadące autobusem działają siły bezwładności o dużych wartościach, 

które powodują przemieszczanie się tych osób w kierunku przodu autobusu. Jest to 

szczególnie dotkliwe dla osób stojących (obr. 8). 

  

  

Obr. 8 – Ruch osób stojących w autobusie w czasie intensywnego hamowania. 

Fig. 8 – Movement of people in standing posture in bus during intensive braking. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że ok. 75% pasażerów akceptowało hamowanie 

w sytuacji kolizyjnej z opóźnieniami 7–8 m/s2, a pozostałe 25% oczekiwało hamowania 

z opóźnieniami nieco mniejszymi, zawierającymi się w przedziale 4–6 m/s2 (obr. 9). 
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Obr. 9 – Rozkład opóźnień akceptowanych w czasie hamowania w sytuacji kolizyjnej. 

Fig. 9 – Distribution of deceleration accepted by testees during braking in collision 

situation. 

Na obr. 10 przedstawiono porównanie maksymalnych opóźnień akceptowanych przez 

poszczególne osoby (uszeregowanych w kolejności wzrastającej) z maksymalnymi 

opóźnieniami, jakie osiągał autobus w tych samych próbach. 

 

Obr. 10 – Porównanie wartości opóźnień, osiągniętych w próbach intensywnego 

hamowania z maksymalnymi opóźnieniami zaakceptowanymi przez ankietowanych. 

Fig. 10 – Comparison values of deceleration attained in intensive braking with maximum 

deceleration accepted by the testees. 

3.6.3 Wpływ pozycji zajmowanej przez pasażera na akceptowanie opóźnień w sytuacji 

kolizyjnej 

W czasie badań osoby znajdujące się w autobusie miały swobodę w wyborze zajmowanych 

miejsc, z tym, że prowadzący badania każdorazowo zwracał się z prośbą, aby część osób 

zajęła miejsca siedzące, a część stojące, i aby w obu tych grupach znajdowały się osoby 

zwrócone zarówno przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy autobusu. 

Analiza wyników wykazała, że 72 osoby wybrały miejsca siedzące, a 28 osób zdecydowało, 

że zajmą pozycję stojącą. Z uwagi na dysproporcje ilościowe pomiędzy tymi grupami, 

porównanie liczby pasażerów akceptujących określone opóźnienia, przeprowadzono odnosząc 
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wyniki częstości do liczby osób w danej grupie. W ten sposób uzyskano procentowy udział 

osób akceptujących określone opóźnienia hamowania w sytuacji wypadkowej (częstość 

względna). Wynik tego porównania, w postaci graficznej, przedstawiono na obr. 11. 

Porównanie maksymalnych opóźnień, akceptowanych przez osoby stojące i siedzące, daje 

podstawę do stwierdzenia, że osoby siedzące chętniej akceptowały hamowanie z większą 

intensywnością niż osoby stojące. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, 

że 86% pasażerów siedzących akceptowało opóźnienia 6–8 m/s2, podczas gdy wśród 

stojących takie opóźnienia były akceptowane przez 68% pasażerów. Hamowania z mniejszą 

intensywnością, rzędu 4–5 m/s2, oczekiwało natomiast 14% pasażerów siedzących i 32% 

pasażerów stojących. 

 

Obr. 11 – Porównanie opóźnień akceptowanych przez osoby siedzące i stojące. 

Fig. 11 – Comparison of deceleration accepted by people standing and sitting during tests. 

Wśród osób, które zajęły miejsca siedzące, 52 osoby usiadły przodem w kierunku jazdy 

autobusu, a 20 osób w kierunku przeciwnym. Przeprowadzona analiza wykazała, że nie ma 

istotnej różnicy pomiędzy maksymalnymi opóźnieniami hamowania akceptowanymi przez 

pasażerów w zależności od tego, czy byli oni w czasie hamowania zwróceni przodem czy 

tyłem w kierunku jazdy (obr. 12). Hamowanie z opóźnieniami 6–8 m/s2 akceptowało 87% 

pasażerów siedzących przodem do kierunku jazdy, natomiast w grupie siedzących tyłem do 

kierunku jazdy osób takich było 85%. 
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Obr. 12 – Porównanie opóźnień akceptowanych przez osoby siedzące przodem  

i tyłem do kierunku jazdy. 

Fig. 12 – Comparison of deceleration accepted by people sitting either facing or back to the 

direction of travel. 

Identyczna analiza prowadzona w stosunku do osób stojących nie dała wiarygodnych 

wyników, z uwagi na bardzo dużą dysproporcję pomiędzy liczbą osób stojących przodem w 

kierunku jazdy, a liczbą osób stojących tyłem w kierunku jazdy. 

4 KONKLUZJE 

Wyniki badań wskazują, że ok. 75% osób badanych akceptowało hamowanie w sytuacji 

zagrożenia z wykorzystaniem maksymalnego opóźnienia, jakie mógł osiągać dany autobus. 

Opóźnienia rzędu 6–8 m/s2 akceptowało 86% osób zajmujących miejsca siedzące, natomiast 

takie opóźnienia były akceptowane przez 68% pasażerów stojących. Badania nie wykazały 

istotnego wpływu kierunku, w którym zwrócone były osoby na akceptowane przez nich 

wartości opóźnienia hamowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. W czasie normalnego 

zatrzymywania autobusu, większość badanych oczekiwała hamowania z maksymalnym 

opóźnieniem rzędu 2–3 m/s2. W ujęciu globalnym można stwierdzić, że 76% populacji może, 

w czasie normalnego zatrzymywania autobusu, zaakceptować opóźnienia nie większe niż 3,5 

m/s2. 

Analiza wyników została oparta o próby hamowania, w których opóźnienie narastało w 

sposób w miarę łagodny, choć w niektórych próbach dało się odczuć większą szybkość zmian 

opóźnienia (tzw. szarpnięcie). W przeprowadzonych badaniach nie analizowano wpływu 

szybkości zmian opóźnienia na otrzymane wyniki. Z analizy literatury wynika, że problem ten 

jest istotny w komunikacji zbiorowej [1, 2]. 
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STANOVENÍ EES U ATYPICKÉHO VOZIDLA 

DETERMINATION OF EES FOR ATYPICAL VEHICLE 

Tomáš Coufal1) 

ABSTRAKT: 

Článek pojednává o možnostech stanovení energetické ekvivalentní rychlosti EES (Energy 

Equivalent Speed) u atypických vozidel, u nichž nelze parametr EES získat s pomocí běžně 

dostupných metod užívaných ve znalecké praxi pro analýzu dopravních nehod. 

ABSTRACT: 

The article describes the methodology of EES (Energy Equivalent Speed) determination for 

atypical vehicles for which is not available parameter EES in tools for traffic accident 

analysis used by forensic experts. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

EES, Střet, Vozidlo, Soudní znalec, Dopravní nehoda 

KEYWORDS: 

EES, Crash, Vehicle, Forensic expert, Traffic accident 

1 ÚVOD 

Stanovení energetické ekvivalentní rychlosti (EES) je nedílnou součástí znaleckého posudku 

v oboru analýzy dopravních nehod, jehož předmětem řešení je, mimo jiné, řešení vlastního 

střetu vozidel. Pro stanovení EES existují v soudně inženýrské praxi metody s jejíž pomocí 

lze parametr EES, odpovídající danému vozidlu a jeho poškození, určit. Standardní metody 

stanovení EES jsou využitelné v případě použití u „standardních“ vozidel. V případě 

atypických vozidel, například sportovních, je však problematika stanovení EES mnohem 

složitější, neboť jejich tuhost je obvykle od standardních vozidel značně odlišná a při využití 

obvyklých metod může dojít ke značnému odchýlení od skutečné hodnoty EES. V případě 

střetu dvou vozidel, u něhož je parametr EES stanovitelný alespoň u jednoho z vozidel lze, na 

základě hloubky jednotlivých deformací a hmotností, stanovit parametr EES i u druhého, 

atypického vozidla. A právě touto předmětnou problematikou se článek zabývá.  

2 STANOVENÍ EES PŘI STŘETU S ATYPICKÝM VOZIDLEM 

2.1 Dostupné podklady 

Pro stanovení energetické ekvivalentní rychlosti EES byla k dispozici fotodokumentace 

předmětných vozidel po dopravní nehodě, pohotovostní hmotnost vozidla SMART Roadster 

m=865 kg, ve kterém jela v kritickém okamžiku jedna osoba a pohotovostní hmotnost vozidla 

Fiat Punto m=940 kg, ve kterém jeli v kritickém okamžiku dvě dospělé osoby, dvě děti 

a zavazadla.  

                                                 

1) Coufal, Tomáš, Ing., Ph.D. – 1. autor, 776706389, tomik.coufal@centrum.cz 
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2.1.1 Poškození vozidla Fiat Punto po předmětné DN 

  

Obr. 1 – Fiat Punto – poškození vozidla po dopravní nehodě 

Fig. 1 – Fiat Punto – vehicle damage after traffic accident 

Okamžitá hmotnost vozidla = pohotovostní hmotnost vozidla + 2 dospělé osoby + 2 děti 

+ zavazadla => odhadovaná okamžitá hmotnost vozidla m = 940 + 2x75 + 2x30 + 20 = 

1170 kg 

2.1.2 Srovnatelný rozsah poškození vozidel se známou EES 

 

Obr. 2 – Fiat Punto, EES 55km/h, Hmotnost 947 kg 

Fig. 2 – Fiat Punto, EES 55km/h, Mass 947 kg 
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Obr. 3 – Honda Civic, EES 49km/h, Hmotnost 985 kg 

Fig. 3 – Honda Civic, EES 49km/h, Mass 985 kg 

 

 

Obr. 4 – Ford Fiesta, EES 55km/h, Hmotnost 730 kg 

Fig. 4 – Ford Fiesta, EES 55km/h, Mass 730 kg 

 

Po přepočtu EES na základě vztahu:  

Vozidla

Etalon
EtalonVozidla

m

m
EESEES =  [km/h] 

kde: EESVozidla – hledaná hodnota EES předmětného vozidla (km/h) 

 EESEtalon  – známá hodnota EES etalonu (km/h) 

 mVozidla     – okamžitá hmotnost předmětného vozidla (kg) 

 mEtalon      – okamžitá hmotnost etalonu (kg) 
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Tab. 1 – Tabulka EES 

Tab. 1 – EES Table 

EESEtalon 

[km/h ] mEtalon  [kg ] mVozidla [kg] EESVozidla [km/h ]

Fiat Punto 55 947 1170 49

Honda Civic 49 985 1170 45

Ford Fiesta 55 730 1170 43

EESVozidla 46

technicky přijatelné 

rozmezí +/- 10%
41 až 51

Fiat Punto

Fiat Punto - vozidlo z předmětné DN

 

Pro vozidlo Fiat Punto byla stanovena hodnota EES v technicky přijatelném rozmezí EES = 

41 až 51 km/h. 

2.1.3 Poškození vozidla Smart Roadster po předmětné DN 

  

  

Obr. 5 – Smart Roadster – poškození vozidla po dopravní nehodě 

Fig. 5 – Smart Roadster – vehicle damage after traffic accident 

Okamžitá hmotnost vozidla = pohotovostní hmotnost vozidla + 1 dospělá osoba => 

odhadovaná okamžitá hmotnost vozidla m = 865 + 75 = 940 kg. 
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2.1.4 Stanovení EES vozidla SMART Roadster 

Vzhledem k tomu, že pro vozidlo SMART Roadster nejsou v EES katalogu dostupná vozidla 

s ním srovnatelná, nelze stanovit hodnotu EES, která by odpovídala úrovni jeho poškození 

s pomocí komparační metody podobně, jako u vozidla Fiat Punto, viz výše. Z tohoto důvodu 

je pro stanovení EES zvolena alternativní metoda, která umožnuje přepočet EES na základě 

úrovně poškození obou vozidel, známé hmotnosti obou vozidel a známého EES vozidla Fiat 

Punto. 

Stanovení úrovně poškození vozidel Smart Roadster a Fiat Punto 

Na základě dostupné fotodokumentace byla zhodnocena úroveň poškození vozidel SMART 

Roadster a Fiat Punto, viz obr. 7.  

 

Obr. 6 – Deformace přední části vozidla Smart Roadster 

Fig. 6 – Frontal deformation of Smart Roadster 

 

Obr. 7 – Zakreslení poškození vozidel Smart Roadster a Fiat Punto 

Fig. 7 – Markup of vehicle deformation 

Průměrná hloubka trvalé deformace vozidla SMART Roadster byla stanovena na 0,56m 

a vozidla Fiat Punto na 0,87m. 

Stanovení deformační energie vozidla Fiat Punto 

Ze známé energetické ekvivalentní rychlosti EES vozidla Fiat Punto (EES = 46 km/h) 

a hmotnosti m = 1170 kg, viz tab. 1 výše, lze stanovit deformační energii odpovídající 

plastické deformaci vozidla Fiat po střetu.  
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𝐸𝐷𝑃 =
1

2
. 𝑚. 𝐸𝐸𝑆2 =

1

2
. 1170. 12,7782 = 95 517 𝐽 

Kde:  ED [J]  deformační energie, 

 m [kg]  hmotnost vozidla – vozidla Fiat = 1170 kg, 

 EES [m/s] energeticky ekvivalentní rychlost vozidla – vozidla Fiat = 46 km/h 

= 12,778 m/s 

Deformační energii vozidla při střetu lze rozdělit na 3 části a to:  

EDP – Deformační energie odpovídající plastické - trvalé deformaci XP, kterou lze odměřit na 

vozidle po střetu  

EDE – Deformační energie odpovídající elastické - pružné deformaci XE vozidla 

ED – Maximální deformační energie odpovídající maximální hloubce deformace X při 

střetu (ED=EDP+EDE) 

Význam jednotlivých složek je podrobně zobrazen na obr. 8 níže. 

 

Obr. 8 – Celková, plastická a elastická deformace a jí odpovídající deformační energie 

 (pozn.: tuhost k – nejedná se zde o koeficient restituce) 

Fig. 8 – Total, pastic and elastic deformation and their deformation energy  

(note: stiffness k – not coefficient of restitution) 

 

Na základě výše uvedené definici jednotlivých složek deformační energie lze pro vozidlo Fiat 

určit EDE a ED. Pro výpočet bude uvažován koeficient restituce k=0,1, jehož velikost je 

využívána pro většinu střetů vozidel.  
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𝐸𝐷𝐸 =
𝐸𝐷𝑃. 𝑘2

1 − 𝑘2
=

95 517.  0,12

1 − 0,12
= 965 𝐽 

𝐸𝐷 = 𝐸𝐷𝑃 + 𝐸𝐷𝐸 = 95 517 + 965 = 96 482 𝐽 

Z odměřené průměrné hloubky plastické deformace vozidla Fiat XP = 0,87m, lze stanovit 

maximální hloubku deformace při střetu X a jí odpovídající hloubku elastické deformace XE. 

𝑋𝐸 =
𝑋𝑃 . 𝑘

1 − 𝑘
=

0,87. 0,1

1 − 0,1
= 0,097 𝑚 

𝑋 = 𝑋𝑃 + 𝑋𝐸 = 0, lineární 87 + 0,097 = 0,967 𝑚 

Stanovení nárazové síly 

Na základě výše vypočtených údajů lze sestrojit tuhostní charakteristiku, která je uvedena na 

obr. 9 a vypočíst maximální sílu Fmax, která, jak vyplývá z 3. Newtonova zákona, je totožná 

pro obě vozidla, pouze opačného směru.  

𝐹𝑚𝑎𝑥 =
2. 𝐸𝐷

𝑋
=

2 . 96 482

0,967
= 199 549 𝑁 

 

Obr. 9 – Lineární tuhostní charakteristika 

Fig. 9 – Linear stiffness charactetistic 

 

Stanovení deformační energie vozidla SMART Roadster 

Z odměřené průměrné hloubky plastické deformace vozidla SMART, XP = 0,56 m, lze 

stanovit maximální hloubku deformace při střetu X a jí odpovídající hloubku elastické 

deformace XE, při uvažovaném koeficientu restituce k = 0,1. 

𝑋𝐸 =
𝑋𝑃 . 𝑘

1 − 𝑘
=

0,56. 0,1

1 − 0,1
= 0,062 𝑚 

𝑋 = 𝑋𝑃 + 𝑋𝐸 = 0,56 + 0,062 = 0,622 𝑚 
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Z 3. Newtonova zákona akce a reakce vyplývá, že síla působící na obě vozidla během střetu je 

stejná a opačného směru, tedy výše vypočtená Fmax = 199 549 N. 

Potom tedy maximální deformační energie vozidla SMART je: 

𝐸𝐷 =
𝐹𝑚𝑎𝑥  .  𝑋

2
=  

199 549 .  0,622

2
= 62 060 𝐽 

Elastická a plastická složka deformační energie vozidla SMART je: 

𝐸𝐷𝐸 = 𝐸𝐷 . 𝑘2 = 62 060 . 0,12 = 621 𝐽 

𝐸𝐷𝑃 =  𝐸𝐷 − 𝐸0 = 62 060 − 621 = 61 439 𝐽 

Tuhostní charakteristika vozidel SMART Roadster a Fiat Punto 

Na základě vypočtených deformačních energií jednotlivých vozidel, nárazové síly a hloubek 

deformací je sestrojena lineární tuhostní charakteristika odpovídající předmětnému střetu, viz 

obr. 10. 

 

Obr. 10 –Lineární tuhostní charakteristika vozidel Smart Roadster a Fiat Punto 

Fig. 10 – Linear stiffness characteristic of Smart Roadster and Fiat Punto 

Stanovení EES vozidla SMART Roadster 

Z plastické složky deformační energie vozidla SMART a jeho okamžité hmotnosti je následně 

vypočtena jeho energetická ekvivalentní rychlost EES: 

𝐸𝐸𝑆 =  √
2 . 𝐸𝐷𝑃

𝑚
= √

2 . 61 439

940
= 11,43

𝑚

𝑠
= 41 𝑘𝑚/ℎ 

s technicky přijatelným rozmezím ±5 km/h. 

Pro vozidlo SMART Roadster byla stanovena hodnota EES v technicky přijatelném rozmezí 

EES = 36 až 46 km/h. 

3 ZÁVĚR 

V článku je uvedena metoda pro stanovení parametru EES u atypického - sportovního vozidla 

pro nějž jsou konvenční metody EES obtížně využitelné. Předmětná metoda stanovení EES je 

využitelná v případě analýzy střetu dvou vozidel, z nichž alespoň u jednoho z nich lze 

parametr EES určit. Nezbytnou součástí výpočtu je pak známá hloubka deformací 

jednotlivých vozidel a jejich hmotnosti.   
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NÁLEZ ZNALECKÉHO POSUDKU, JEHO HRANICE A VÝZNAM V AKTUÁLNEJ 

ANALÝZE DOPRAVNEJ NEHODY 

THE FINDING OF EXPERT TESTIMONY, THEIR BORDERS AND 

SIGNIFICATION IN THE CURRENT ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT 

Michal Furík 1) 

ABSTRAKT: 

Príspevok je úvahou, s cieľom vyvolať polemiku na tému nálezu znaleckého posudku v analýze 

dopravnej nehody. Skúma a naznačuje jeho aktuálne hranice, so snahou poukázať na jeho 

dôležitosť a význam v dobe využitia moderných, výpočtovo – simulačných programových 

prostriedkov. 

ABSTRACT: 

The contribution is a reflexion, in order to provoke controversy on finding of expert testimony 

in the analysis of traffic accident. Examines and suggests its current borders, with efforts to 

highlight its importance and signification at the times the use of modern, computer – 

simulation software resources.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Nález, hranice, význam, analýza dopravnej nehody, výpočtovo – simulačné programové 

prostriedky. 

KEYWORDS: 

Finding, border, signification, the analysis of traffic accident, computer – simulation software 

resources. 

1 ÚVOD 

V moderných dejinách súdneho inžinierstva v bývalom Československu, kedy v roku 1967 

došlo k legislatívnej úprave znaleckej činnosti (prostredníctvom Zákona č. 36/1967 Z. z., 

spolu s Vyhl. 37/1967 Z. z.), bol nález ustanovený ako jedna zo základných častí znaleckého 

posudku. 

Dôležitosť nálezu bola daná tým, že bol základom preskúmateľnosti znaleckého posudku, 

pretože bolo zrejmé, aké podklady mal znalec k dispozícii.  

Obsahom nálezu sú pritom všetky skutočnosti, ktoré sú dôležité pre posudzovanie.  

Nález musí mať tiež logické členenie a musí byť zrozumiteľný i inému čitateľovi, než 

odborníkovi rovnakého odboru (rovnako tak potom i znalecký posudok) [ 1, 2 ]. 

Po vzniku Českej republiky a Slovenskej republiky v roku 1993, došlo na Slovensku v roku 

2004 k novej legislatívnej úprave znaleckej činnosti (prostredníctvom Zákona č. 382/2004 Z. 

z., spolu s Vyhl. 490/2004 Z. z.). 

Podľa tejto legislatívy, bola osnova znaleckého posudku formálne upravená v Prílohe č. 4 

k vyhláške č. 490/2004 Z. z. (pozri Obr. 1). Tam sa však nález, ako jedna zo základných častí 

znaleckého posudku už nenachádza. Znamená to teda, že nález sa stal nepotrebným ? 

                                                 

1) Furík, Michal, Ing. – znalec, Majerná 21, 036 01 Martin (SK), +421 910 926 850, e-mail: znalec@incexpert.sk 
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Obr. 1 – Osnova znaleckého posudku podľa Slovenskej legislatívy 

Fig. 1 – Syllabus of expert opinion according to Slovak legislation 

Podľa pamätníkov Ing. Jiřího Smrčka (1906 – 1987; zakladateľ ÚSI VUT), prisudzoval totiž 

tento práve nálezu mimoriadny význam; údajne slovami: „Viac, ako polovica posudku“. 

V texte aktuálne platného slovenského Zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

(Zákon č. 382/2004 Z. z.), je však ale o. i. tiež uvedené, že v časti „posudok“ znalec uvedie 

opis predmetu znaleckého skúmania a skutočností, na ktoré pri úkone znaleckej činnosti 

prihliadal. Uvedie tiež postup, na ktorého základe sa dopracoval k odpovediam na otázky 

položené zadávateľom a k splneniu ním uložených úloh. 

Nález tak vo svojej podstate nezanikol. Hoci inak podľa slovenskej legislatívy stratil svoje 

formálne meno, a tiež aj svoje samostatné miesto v znaleckom posudku, ako pevná súčasť 

jeho osnovy.  

2 NÁLEZ ZNALECKÉHO POSUDKU 

2.1 Zmysel a obsah nálezu v aktuálnej analýze dopravnej nehody 

Vychádzajúc zo skutočností uvedených v úvode tohto príspevku je zrejmé, že odlišný vývoj 

v Českej a Slovenskej republike po roku 1993, sa prejavil tiež v oblasti formálnej štruktúry 

znaleckého posudku. 

Znamená to však, že pôvodne definovaný nález je v štruktúre znaleckého posudku potrebné 

chápať odlišne ? A aký je vlastne jeho aktuálny zmysel a čo by tiež malo, či mohlo byť jeho 
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obsahom ? Povedané totiž inak a obrazne: „Platia napr. zákony fyziky, mechaniky a logiky 

inak v Českej republike a inak v Slovenskej republike ?“. Určite nie ! 

Stav, v ktorom podľa aktuálnej slovenskej legislatívy stratil nález svoje formálne meno, a tiež 

samostatné miesto v posudku (ako pevná súčasť jeho osnovy), by bolo možné nazvať akousi 

stratou vlastnej „právnej subjektivity“. A práve tento stav ma v posledných rokoch opakovane 

privádza k úvahám o tom, čo vlastne nálezom je a kde sú jeho skutočné hranice ( ? ). 

Keď som sa totiž pred viac ako 25 rokmi zasväcoval do problematiky súdneho inžinierstva, 

bol som názoru (možno i pod vplyvom pevne vymedzeného postavenia nálezu v osnove 

znaleckého posudku), že v prípade analýzy dopravnej nehody, je obsahom nálezu iba výpis 

z výpovedí účastníkov nehody, súhrnná rekapitulácia na mieste zistených stôp (ich rozmery 

a polohy), zhrnutie parametrov vozidiel (hmotnosť, rozmery), ich posádok apod. A možno 

práve takýto názor pretrval u mnohých dodnes. Prečo ? Možno i preto, že sa to mohlo stať 

akousi rutinou, zvykom; vyplniť pomyselný „formulár“. 

Je preto podľa môjho názoru namieste otázka: „Je nález iba toto ? A ak áno, ako naložiť 

s takto získanou množinou výrokov a dát ?“. 

Je totiž obsahom nálezu iba to, čo je hmotné pomyselne či fyzicky, čo po nehode zostane na 

vozovke (napr. rycia či trecia stopa, úlomok apod.), čo má konkrétny rozmer a polohu ? Alebo 

ním môže byť (či je) tiež nijak nehmotný vzťah a jeho vyjadrenie ? 

Kam tým smerujem ? Pred zhruba 20 rokmi zaznamenal odbor analýzy cestných dopravných 

nehôd postupný nástup výpočtovo - simulačného softvéru, s podporou ktorého 

pravdepodobný, či technicky možný priebeh nehodového deja (resp. jeho parciálnej časti), 

možno zobraziť neraz až možno realisticky „dokonale“ (pozri Obr. 2 a 3), hoci inak je 

pôdorysný výstup toho istého deja relatívne fádny a pre laika možno niekedy i 

nezrozumiteľný (pozri Obr. 4).  

Nemajme im to za zlé. Ak by veci rozumeli sami, nepotrebujú predsa naše posudky! Pretože 

práve znalec je tým, kto má dej nielen relevantne popísať (a vyriešiť jeho technicky možný 

priebeh), ale tiež i zrozumiteľne vysvetliť. 

Záleží preto iba na kreativite znalca a na tom, do akej miery je jeho vlastným cieľom 

naplnenie toho, aby jeho posudok bol zrozumiteľný i inému čitateľovi, než odborníkovi 

rovnakého odboru (tak, ako nález; pozri v úvode tohto príspevku). A samozrejme tiež, do akej 

miery siaha jeho „cit“ pre túto zrozumiteľnosť. 
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Obr. 2 a 3 / Fig. 2 and 3 
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Obr. 4 a 5 / Fig. 4 and 5 

Takto naznačený prístup (pozri Obr. 2 – 4), možno zjednodušene prirovnať k princípu 

vituálneho televízneho štúdia, v ktorom moderátor stojí i gestikuluje rukami v inak prázdnom 

priestore, hoci divák to v konečnom výsledku vidí diametrálne inak (pozri Obr. 5). 

Iný príklad demonštrujú nasledujúce Obr. 6 a 7. 
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Obr. 6 a 7 / Fig. 6 and 7 

Nové možnosti však so sebou prinášajú i nové riziká !  Aké to môžu byť ? 
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Počnúc veľmi všeobecnými a neraz nielen laikovi nič nehovoriacimi vyjadreniami typu:  

• „Analýza nehodového deja je spracovaná simulačným programom s prihliadnutím na 

výsledky najnovších poznatkov vedy a techniky“, 

• vysvetleniami či obhajobou posudku vo forme: „Tak mi to vyšlo“, 

• cez démonizovanie softvérových prostriedkov spôsobom, kedy som sa napr. raz 

stretol, ako mi na jednom oddelení Polície povedali: „Veď Vy na to máte tie 

programy, tie Vám to vyriešia a budete vedieť“, na čo som im ja odpovedal, že 

program a ani počítač sám nič nevyrieši (najprv je potrebné vedieť), 

• po snáď extrémne prezentácie ich schopností spôsobom, citujem: „Neboli ste pri 

nehode pripútaní? Počítačový program na to príde !“ (takto som sa to napr. dočítal 

v jednom článku na internete, kde zástupca poisťovne propagoval ich schopnosti po 

zakúpení výpočtovo – simulačného softvéru), 

• končiac výrokom na stránke jednej advokátskej kancelárie v podobe: „... programu PC 

Crash a tento využívame k právnej analýze dopravnej nehody“, čo už naozaj nie je 

vôbec málo. 

Počítač vybavený modernými softvérovými prostriedkami predsa nie je a nemôže byť akousi 

„krištáľovou guľou“ (pozri Obr. 8), ktorá nám to povie. 

 

Obr. 8 / Fig. 8 

Niečomu takému znalec nikdy nesmie podľahnúť. Znalec musí byť tým, kto ovláda softvér 

a nie softvér tým, kto ovláda znalca ! 

Na tomto mieste si dovolím citovať slová Doc. Ing. Lubomíra Mikša, CSc., ktorý vo svojom 

príspevku [ 4 ] uviedol: „Znalecký posudek není výrobkem, který je možno „vyrábět“ 

automatizovaným způsobem naprogramovanými operacemi. Předmětem každého znaleckého 

posudku je zcela individuální konkrétní jev, činnost nebo věc (ať již movitá nebo nemovitá) a 

každý předmět znaleckého posudku proto vyžaduje zcela individuální přístup znalce“. 

Uvediem príklad z videa, pripojeného k posudku dopravnej nehody osobného motorového 

vozidla s cyklistom, zachycujúceho takú priebežnú sekvenciu vykonanej simulácie 

(prezentovanej ako správny priebeh deja), v ktorej sa vozidlo ešte pohybuje, avšak telo 

cyklistu sa už nachádza vo vypočítanej konečnej polohe (na ceste; pozri Obr. 9). 
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Obr. 9 / Fig. 9 
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Obr. 10 / Fig. 10 

Porovnanie nielen s iným riešením (v ktorom telo ešte letí), ale najmä S REÁLNOU 

SKUTOČNOSŤOU (podľa fotodokumentácie z miesta nehody), demonštruje Obr. 10. 
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Telo cyklistu sa však po nehode nachádzalo niekde úplne inde (jednoznačne to dokumentuje 

fotografia). A to nielen v priečnom smere, ale žiaľ, a najmä v smere pozdĺžnom ! 

 

 

Obr. 11 a 12 / Fig. 11 and 12 

Riešenia podľa Obr. 11 a 12 mali napr. totožného autora a viažu sa k tej istej nehode. To isté 

vozidlo (označené šípkami) sa však v jednom prípade otočilo okolo vlastnej osi približne 

jeden a pol krát (rotovalo pritom v priestore, v ktorom to technicky možné nebolo; pozri Obr. 

11), pokým v druhom prípade sa neotočilo dokonca ani len o polovicu jednej obrátky (pozri 

Obr. 12). Je to jedno ? To určite nie; to je nepochybné ! 
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2.2 Hranice a rozsah nálezu pri využití výpočtovo – simulačných programových 

prostriedkov 

V časti 2.1 tohto príspevku som uviedol príklady omylov, k akým môže dochádzať pri 

laxnom využití výpočtovo – simulačných prostriedkov. 

Niekedy už takmer pred 20 rokmi som sa stretol s vyjadrením jedného svojho kolegu, ktorý 

mal policajtom k nejakej veci (pri nahliadnutí do iných podkladov) povedať, že: „Toto je 

nespochybniteľné, pretože je to v Crash-i“. Príklady uvedené na Obr. 9 a 10, resp. 11 a 12 boli 

ich autormi získané s podporou softvérového produktu Virtual Crash v jednom prípade, a PC 

Crash v druhom prípade. 

Ich nepresné výsledky však nemajú nič spoločné s týmito softvérovými produktmi (nijakým 

spôsobom ich nespochybňujú spoločne, ale ani voči sebe navzájom), ale sú výhradne dané 

prístupom užívateľa, t. j. autora posudku. 

Dôsledky však môžu byť nedozierne ! Pokojne sa totiž môže stať, že odsúdeným bude 

nakoniec ten, kto bol v skutočnosti poškodeným, alebo v „lepšom“ prípade sa poškodený 

svojich práv „iba“ nedovolá. Neexistuje však menšie a väčšie zlo ! Existuje iba zlo a dobro. 

V našom prípade zodpovedné a relevantné riešenie technicky možného priebehu konkrétneho 

nehodového deja a podielu jednotlivých účastníkov nehody na jeho vzniku a priebehu. 

Podľa môjho názoru PRÁVE TU MOŽNO OBJEKTÍVNE HOVORIŤ O HRANICIACH 

NÁLEZU, ktorý svojim rozsahom nevyhnutne prevyšuje prosté resumé výpovedí, či sumár 

údajov o stopách, technických údajoch vozidiel apod.  

Výrok, citujem: „Analýza nehodového deja je spracovaná pomocou autorizovaného 

výpočtovo – simulačného programu s prihliadnutím na výsledky najnovších poznatkov vedy 

a techniky“, ktorý možno dnes nájsť na web-ových stránkach niektorých kolegov, kvalitu 

vykonanej analýzy, a tým i samotného posudku žiadnym spôsobom nezaručuje. 

Aby to bolo možné pochopiť, vráťme sa práve na tomto mieste opätovne k definícii nálezu 

a tým tiež k jeho podstate. Obsahom nálezu sú všetky skutočnosti, ktoré sú dôležité pre 

posudzovanie [ 1, 2 ]. 

Vyberám tiež iné publikované výroky: 

• „Co znalec nalezl v podkladech, uvede v nálezové části“ [ 5 ], 

• „Znalec se tedy nemůže omezit ve svém posudku jen na sdělení závěru, ke kterému 

došel. Musí v něm uvést, se kterými skutečnostmi se seznámil při přípravě posudku, 

musí vysvětlit, o které skutečnosti závěr opírá, a popsat postup, kterým k závěru 

dospěl. Jedině tehdy může být znalecký posudek náležitě přezkoumán, popřípadě 

odkryty jeho vady a mezery“ [ 6 ]. 

To, čo v skutočnosti možno nájsť v podkladoch nie je iba to, čo  kto povedal (a je zapísané vo 

výpovedi) či to, čo policajt na mieste zakreslil, zmeral apod., ale tiež to, čo napr. demonštrujú 

Obr. 13 – 18. Bolo to predsa zistené na mieste nehody (fotograficky zadokumentované), a pri 

dôslednej analýze v tom možno nájsť príslušné súvislosti a vzťahové väzby. Kde sú teda 

hranice nálezu a možno ich vôbec pevne a exaktne vymedziť ? Bolo by to vôbec účelné ? 
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Obr. 13 a 14 / Fig. 13 and 14 
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Obr. 15 a 16 / Fig. 15 and 16 
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Obr. 17 a 18 / Fig. 17 and 18 
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2.3 Teória modelovania vo vzťahu k nálezu posudku 

V závere časti 2.2 som formuloval otvorenú otázku o hraniciach nálezu. Otvorenú preto, aby 

každý sám zvážil, do akej miery sa s naznačenou filozofiou prístupu stotožní.  

Cieľom tohto príspevku totiž nie je prepisovať teóriu, či ustanoviť akokoľvek inú štruktúru 

posudku. Nič z toho nie je potrebné. Cieľom je vyvolať polemiku či už u znalcov samých, 

príp. medzi znalcami navzájom. 

Vychádzajme zo systémového prístupu pri znaleckom skúmaní [ 1, 2 ], ktorý osobne 

považujem za prirodzený a nevyhnutný. Jeho základnou podstatou je rozdelenie systému na 

prvky, ev. subsystémy, opis vlastností týchto prvkov, ev. subsystémov a nakoniec popis 

a skúmanie ich vzájomných interakcií (skúste sa vrátiť k Obr. 13 – 18). 

Na základe tohto poznania je odvodené chovanie jednotlivých prvkov (ev. subsystémov) 

v priebehu skúmaného deja, pričom pre každú stopu musí zo zisteného priebehu existovať 

vysvetlenie jej vzniku, ktoré nesmie byť v rozpore s inými objektívnymi skutočnosťami. 

Úlohou znalca je o. i. zistiť medze, v ktorých nehoda prebiehala. 

Ak sa teda opäť vrátime k definícii nálezu, podľa ktorej sú obsahom nálezu všetky 

skutočnosti dôležité pre posudzovanie, verím, že sa čitateľ tohto príspevku so mnou stotožní 

v tom, že toto všetko sa s nálezom posudku zreteľne prelína. V tomto kontexte potom otázka 

o hraniciach nálezu, formulovaná v závere časti 2.2, sa nemôže javiť ako samoúčelná. 

V nadväznosti na to pripomeniem ešte zásady využitia logiky pri znaleckom skúmaní, podľa 

ktorých naše myšlienky majú vychádzať z dokázaných téz, keď každá myšlienka musí byť 

odôvodnená (takisto napr. i vzťah medzi stopami, poškodeniami apod.) [ 1, 2 ]. 

Znalecké skúmanie je totiž objektívnou súčasťou kauzálnej analýzy, hľadajúcej vzťah medzi 

príčinou a následkom. A práve tu sa už pomyselne „dotýkame“ základných zásad TEÓRIE 

MODELOVANIA [ 3 ]. 

Analýza nehodového deja spracovaná s podporou výpočtovo - simulačných programov je 

z pohľadu teórie modelovania etapou výpočtového, počítačovo orientovaného modelovania. 

MODEL je relevantným modelom vtedy, ak je prostriedkom k riešeniu problému (úlohy), 

pričom hľadanie zodpovedajúceho modelu privedie človeka k hlbšiemu pochopeniu 

skúmaných javov tým, že ho núti logicky domyslieť všetky možnosti a brať do úvahy všetko 

rozhodujúce. Výpočtovo – simulačný program je prostriedkom na rýchly výpočet, akousi 

„rýchlou kalkulačkou“ v etape výpočtového, počítačovo orientovaného modelovania. Nehodu 

však sám bez vhodného modelu nikdy nevyrieši. 

Na druhej strane však aj nesprávny či náležite nekomplexný model má tiež svoj výsledok (to 

napr. demonštrujú Obr. 9 – 12). Práve v tom je nebezpečnou obrana slovami: „Tak mi to 

vyšlo“. Schopnosť rozpoznať očakávateľný a technicky možný výsledok je veľmi dôležitá. 

Neschopnosť tohto rozpoznania je tragédiou. 

MODELOVANIE [ 3 ] je súbor činností realizovaných na modeli, s cieľom vyriešiť problém. 

V podmienkach analýzy dopravných nehôd je ním zodpovedné a relevantné riešenie 

technicky možného priebehu konkrétneho nehodového deja, pričom podstatnou činnosťou 

v modelovaní je priradenie určitých vlastností medzi objektmi (pozri napr. Obr. 13 – 18). 

MODEL je subjektom účelovo vytvorený reálny alebo abstraktný objekt, ktorý obsahuje 

všetky podstatné charakteristiky objektu, pričom je prostriedkom k riešeniu problému (úlohy), 

v našom prípade k analýze technicky možného priebehu konkrétneho nehodového deja. 
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V prípade analýzy dopravnej nehody s podporou výpočtovo – simulačných prostriedkov je 

oným subjektom znalec, pričom modelom v jeho prípade je projekt v prostredí konkrétneho 

softvéru, ktorý svojou podobou vystihuje podstatné charakteristiky objektu (pozri Obr. 19 

a tiež Obr. 20 a 21). 

 

Obr. 19 / Fig. 19 

Užívateľský opis takéhoto softvéru napr. uvádza: 

• Program umožňuje vypracovať tzv. doprednú analýzu nehodového deja a je možné 

simulovať ľubovoľné jazdné manévre vozidla (napr. brzdenie, rozbeh, prejazd 

zákrutou, rotáciu vozidla atď.) na základe korektného zadania vstupných parametrov 

do simulačného procesu, 

• program využíva trojdimenzionálny matematický model vozidiel a chodcov a vstupné 

údaje výpočtu sa menia a zadávajú tak, aby vypočítaná konečná poloha a vypočítaná 

trajektória pohybu počas nehodového deja čo najviac zodpovedala skutočnej konečnej 

polohe a skutočnej trajektórii pohybu vozidiel a chodcov pri dopravnej nehode 

a výsledky analýzy zodpovedali stopám zadokumentovaným na mieste nehody. 
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Obr. 20 a 21 / Fig. 20 and 21 

Výrok: „Vstupné údaje výpočtu sa menia a zadávajú tak, aby vypočítaná konečná poloha 

a vypočítaná trajektória pohybu počas nehodového deja čo najviac zodpovedala skutočnej 

konečnej polohe a skutočnej trajektórii pohybu vozidiel a chodcov pri dopravnej nehode“, je 

v teórii modelovania práve oným súborom činností realizovaných na modeli [ 3 ], s cieľom 
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vyriešiť problém (pozri na str. 15) a v celom rozsahu zodpovedá výroku v teórii modelovania, 

podľa ktorého sa pre zvolenú stratégiu zadávania vstupných údajov, opakovane na počítači 

realizujú výpočtové algoritmy. 

Požiadavka modelovať proces (technicky možný priebeh nehodového deja) tak, aby 

vypočítaná konečná poloha čo najviac zodpovedala skutočnej konečnej polohe je 

zrozumiteľná jednoducho. Stačí iba porovnať s plánom miesta nehody (pozri Obr. 22), či 

s fotodokumentáciou. 

 

Obr. 22 / Fig. 22 

Avšak požiadavka modelovať proces tak, aby vypočítaná trajektória pohybu resp. spôsob 

pohybu počas nehodového deja zodpovedali skutočnej trajektórii pohybu, už tak 

zrozumiteľnou byť nemusí (pozri Obr. 9 – 12). 

Každá dopravná nehoda prebehla vždy iba raz (vždy v minulom čase) a jedným spôsobom, 

pričom s výnimkou niektorých nehôd v mestách (kde je ich priebeh niekedy zachytený 

bezpečnostnými kamerovými systémami), ju nik nesnímal. A spravidla nik nebol na ňu ani 

pripravený. Nikde v spise tak nemožno nájsť potrebné a navyše aj technicky správne vstupné 

údaje pre výpočtovú simuláciu.  

V tomto kontexte postačí vrátiť sa k Obr. 22 s otázkou, či spôsob prevracania vozidla a počet 

obrátok okolo jeho pozdĺžnej osi môže zodpovedať (alebo zodpovedá) skutočnosti, teda tomu, 

akým spôsobom nehodový dej najpravdepodobnejšie v skutočnosti prebehol. 

Po nehode totiž zostane iba toto (pozri Obr. 23): 
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Obr. 23 / Fig. 23 

V tomto nemôžme nikdy dosiahnúť absolútnu zhodu. Môžeme sa iba viac, alebo menej 

priblížiť tomu, ako to byť mohlo. 

Riešenie, t. j. zostavenie zodpovedajúceho modelu si však vyžaduje dôsledný a časovo neraz 

i mimoriadne náročný rozbor fotografií napr. tak, ako to demonštrujú Obr. 24 – 27. 

Dôslednosť je kľúčom k technicky zodpovedajúcemu riešeniu v rámci experimentálneho 

simulačného modelovania [ 3 ], ktorého cieľom je analyzovať procesy prebiehajúce na 

objekte a tým určiť potenciálne možné správanie objektu pre vopred zvolenú stratégiu zmien, 

týkajúcich sa napr. ovplyvňovania objektu okolím, väzbami objektu s okolím, zmien na 

objekte samom apod. 

Podľa môjho názoru tak v aktuálnej analýze dopravnej nehody, ZASAHUJE NÁLEZ AŽ DO 

TÝCH ROZBOROV, aké demonštrujú Obr. 24 – 27.  

To preto, že sa nejedná o nič iné, ako fakty. Fakty, ktoré je potrebné chcieť a vedieť čítať. 

Inak sa totiž môže niekedy až veľmi ľahko stať, že znalec s „neomylnou“ podporou 

softvérových prostriedkov vyrieši vlastne inú dopravnú nehodu. 
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Obr. 24 a 25 / Fig. 24 and 25 
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Obr. 26 a 27 / Fig. 26 and 27 
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3 ZÁVER 

Tento príspevok bol úvahou na tému nálezu znaleckého posudku v analýze dopravnej nehody.  

V ňom som skúmal a snažil sa naznačiť jeho aktuálne hranice, so snahou poukázať na jeho 

dôležitosť a význam v dobe využitia moderných, výpočtovo – simulačných podporných 

programových prostriedkov. 

Verím, že ten, koho táto téma zaujala, sa so mnou stotožní v názore, že hranice nálezu 

znaleckého posudku v podmienkach aktuálnej analýzy cestných dopravných nehôd, zasahujú 

často až do vlastného riešenia. Rozpoznať hranice nálezu a riešenia je pritom mimoriadne 

dôležité, pretože práve toto rozpoznanie je kľúčom k objektívnemu a technicky relevantnému 

riešeniu. Verím preto, že som týmto svojim príspevkom napomohol rozšíriť jeho obzory. 

Slová Ing. Jiřího Smrčka (1906 – 1987; zakladateľ ÚSI VUT), ktorý podľa pamätníkov 

prisudzoval nálezu význam údajne slovami: „Viac, ako polovica posudku“, sú tak viac, ako 

aktuálne a nikdy svoj význam nestratia.  

Naopak ! Viac ako polovica je totiž matematicky viac ako 50 % (a menej ako 100 %). Je však 

toto číslo vôbec dôležité ? Poslanie nálezu však áno ! 
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ABSTRAKT: 

Obsahem příspěvku je praktická aplikace postupu posouzení technického stavu užitkových 

vozidel, využití diagnostických výstupů - protokolů, historie provozu vozidla a také 

diagnostických měření. 

Součástí příspěvku bude také prezentace výsledků měření zpomalení jízdní soupravy ve 

vybraných provozních režimech. 

ABSTRACT: 

The content of the contribution is a practical application of the procedure of the assessment 

of the technical state of commercial vehicles, the use of diagnostic outputs - protocols, the 

history of the operation of the vehicle and also the diagnostic measurement.  

Part of the contribution will also be a presentation of the results of the measurement of 
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1 ÚVOD 

V posledním období zaznamenaly systémy užitkových vozidel významný technický vývoj, 

změny nastaly také v komunikaci mezi těmito systémy. Dochází k výrazné elektronizaci 

systémů, které jsou komunikačně více provázané, tato komunikační provázanost je dána 

využíváním informací ze snímačů pro více systémů, případně přenosu řídících signálů mezi 

řídicími jednotkami jednotlivých systémů. Jako příklad lze uvést komunikaci elektronických 

řídících jednotek EBS tažného a přípojného vozidla, řídící jednotky systému vstřikování 

motoru a řídící jednotky systému SCR AdBlue. 

Tato komunikace má za následek také závady vzájemně komunikujících systémů.  

Užitková vozidla jsou z hlediska konstrukce a celkové koncepce rozdílná kupříkladu 

v porovnání s osobními vozidly, nebo s lehkými užitkovými vozidly.  

Toto klade nároky na přizpůsobení zvolené metodiky při prohlídce technickému vybavení 

vozidel a také tomu, zda je ohledáváno jednotlivé vozidlo, nebo jízdní souprava jako celek. 

Je také potřebné zohlednit to, že užitková vozidla jsou modulární stavbou, kde je vysoká 

variabilita použitých systémů a pak také jednotlivé systémy, respektive konstrukční celky jsou 

nabízeny jako alternativy několika výrobců. I když vozidlo jako celek má shodné funkční 

vlastnosti, při prohlídce technického stavu, zejména při analyzování závady systému je 
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potřebné zohlednit to, že zástavba komponent, konfigurace a parametrizace systémů 

jednotlivých výrobců je rozdílná. 

Při posuzování technického stavu jednotlivých systémů kromě viditelných stavů opotřebení je 

potřebné analyzovat také změny parametrů řídících jednotek. Zde je potřebné analyzovat, zda 

se jedná o korektní změny, které jsou v souladu s instrukcemi výrobců vozidel, nebo systémů, 

nebo se jedná o změny, které mají za následek nesprávnou funkci systému.  

V přímé souvislosti s technickou úrovní systémů užitkových vozidel jsou vyšší nároky na 

diagnostické vybavení, pomocí kterého se technický stav systémů zjišťuje. 

Nezbytné jsou také technické znalosti jednotlivých systémů, které je potřebné použít při 

vyhodnocení zjištěných parametrů. 

V příspěvku budou popsány některé zásady při prohlídce technického stavu užitkových 

vozidel, respektive jejich některých skupin, tyto zásady lze pak zobecnit a aplikovat je ve 

znalecké praxi.  

V úvodních částech příspěvku budou popsány obecné zásady a postupy při prohlídce 

technického stavu užitkových vozidel se zaměřením na využití diagnostiku elektronických 

systémů, což bude také předmětem popisu praktických příkladů, kde budou blíže popsány 

postupy a závěry. 

2 OBECNÁ METODIKA POSTUPU 

V této části příspěvku budou popsány postupy při prohlídce a zjišťování technického stavu 

užitkových vozidel s ohledem na kategorii posuzovaného vozidla a účel prohlídky vozidla, 

nebo jízdní soupravy. 

2.1 Kategorie vozidla 

Pojem užitkové vozidlo není zcela přesné s ohledem na kategorizaci vozidel dle platné 

legislativy. Pod označením užitkové vozidlo lze zahrnout tyto kategorie vozidel: 

• M (M2, M3),  

• N (N2, N3) 

• O (O3, O4, případně OT3, OT4) 

Z hlediska shodné, nebo podobné koncepce některých systémů, lze do kategorie užitkových 

vozidel zahrnou také kategorie: 

• T (traktory) 

• S (pracovní stroje) 

U těchto kategorií vozidel jsou některé technické skupiny z hlediska koncepce shodné, nebo 

výrazně podobné a s potřebnou znalostí těchto systémů lze použít shodnou metodiku při 

postupu hodnocení technického stavu. 

Kupříkladu systémy vstřikování paliva, kterými jsou osazené vozidla kategorie M, N jsou 

z hlediska koncepce a také diagnostiky a postupu při stanovení jejich technického stavu velice 

podobné a lze použít shodnou metodiku. 

Také systémy pérování, které jsou charakteristické pro vozidla s celkovou hmotností nad 12 t, 

se ve vyšší míře začínají používat také ve vozidlech s celkovou hmotností nižší než 12 t a 

naopak, kupříkladu některé snímače, které jsou charakteristické pro vozidla s celkovou 

hmotností do 3,5 t, respektive do 12 t nacházení čím dále, tím výraznější uplatnění 
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v kategoriích s celkovou hmotností vyšší než 12 t. začínají se sjednocovat také komunikační 

protokoly v jednotlivých kategoriích vozidel. 

Tomuto jsou přizpůsobeny také diagnostické systémy, zejména systémy sériové diagnostiky. 

Z výše uvedené tedy vyplývá, že při znalosti systémů je možné pro jednotlivé kategorie použít 

shodnou metodiku postupu při zjištění technického stavu těchto kategorií vozidel. 

2.2 Účel prohlídky 

Účel prohlídky technického stavu vozidel je potřebné zohlednit při stanovení metodiky 

postupu prohlídky a použitích technických prostředků. 

Účel prohlídky lze rozdělit do těchto skupin: 

• Ocenění vozidla 

• Prohlídka vozidla, nebo jízdní soupravy pro účely stanovení technické závady, nebo 

náhlé technické závady v souvislosti s dopravní nehodou, nebo jinou škodnou událostí 

• Posouzení technického stavu skupiny, nebo jednotlivého systému vozidla 

• Posouzení montážních postupů 

• Posouzení reklamací z technického hlediska (nikoliv z právního), respektive postupu 

při vyřízení reklamace 

• Posouzení vhodnosti použitých dílů pro správnou funkci systému zejména 

v souvislosti s „blokovou výjimkou“ 

• Posouzení servisních postupů při sporech servisů s pojišťovnou v souvislosti 

s neuznáním servisních úkonů pojišťovnou při likvidaci pojistných událostí 

Účel prohlídky, zejména u užitkových vozidel je velice důležitým faktorem, který ovlivní 

následný postup a použití metod diagnostiky. 

Důležitý pro určení následného postupu je také stav vozidla, nebo jízdní soupravy. Pokud je 

vozidlo poškozené při dopravní nehodě je potřebné zohlednit rozsah poškození jednotlivých 

technických skupin a posoudit vliv poškození na možnosti diagnostikování stavu skupiny a 

také na vzájemnou komunikaci elektronicky řízených systémů. Toto si také vyžaduje potřebné 

technické znalosti.  

2.3 Metody prohlídky 

Po zjištění stavu vozidla, nebo jízdní soupravy před prohlídkou je na základě kategorie 

vozidla a účelu prohlídky stanovit metodiku prohlídky. Zde je potřebné zohlednit také místo 

prohlídky. Na rozdíl od osobních vozidel je s užitkovými vozidly, zejména ve stavu 

poškození náročnější manipulace, z toho pak plynou následné komplikace s místem uložení 

vozidla, nebo jízdní soupravy pro účely prohlídky. Velice časté jsou případy, že zejména u 

jízdních souprav se prohlídka musí provádět na volném prostoru bez možností využití 

garážové technicky. 

Na obr.č. 1 je zobrazen příklad poškozené jízdní soupravy, kde vzhledem k rozsahu poškození 

tahače a také návěsu nebylo možné přesunout tyto vozidla do kryté servisní haly a využít 

servisní kanál a další garážové vybavení. Omezení týkající se místa prohlídky je v případě 

užitkových vozidel důležitý faktor, se kterým je potřebné uvažovat při stanovení metodiky 

prohlídky. 

Další faktor, který je potřebné zohledňovat při prohlídce je stav vozidla, nebo jízdní soupravy 

na místě dopravní nehody a stav po transportu. Pokud znalec nemá možnost prohlídnout 

vozidlo na místě dopravní nehody, kde je viditelný stav bezprostředně po dopravní nehodě, je 
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závislý na zprostředkovaných informacích. V případě užitkových vozidel se pro funkci, nebo 

ovládání některých systémů využívá tlakový vzduch. Pokud je prohlídky zaměřena kupříkladu 

na brzdový systém, je potřebné zohlednit funkční vlastnosti systému a také jednotlivých 

komponentů v případě úniku tlakového vzduchu, nebo přizpůsobení komponentů, plnění, 

nebo vypuštění tlakového vzduchu z okruhů pro účely transportu.  

 

Obr. 1 – Poškozená jízdní souprava 

Fig. 1 – Damaged truck and trailer 

Pro zjištění technického stavu užitkových vozidel lze obecně možné použít tyto metody: 

2.3.1 Vizuální prohlídka 

Vizuální prohlídka obecně patří mezi efektivní způsoby zjištění technického stavu a je 

prakticky první metoda, kterou znalec použije. Touto metodou lze zjistit: 

• Stav jednotlivých technických skupin  

• Stav mechanických komponentů jednotlivých systémů 

• Funkční stavy komponentů  

2.3.2 Funkční zkoušky  

S ohledem na technický stav jednotlivých systémů užitkových vozidel je provedení funkčních 

zkoušek efektivní způsob zjištění technického stavu. Jedná se kupříkladu o zjištění funkčnosti 

vzduchotlakého systému vozidla jako celku, brzdového systému, systému řízení motoru apod. 

2.3.3 Diagnostika elektronicky řízených systémů 

Diagnostika elektronicky řízených systémů je důležitou části prohlídky vozidla. Je potřebné 

zohlednit účel prohlídky a tomu přizpůsobit rozsah provedené diagnostiky. Diagnostiku 

elektronicky řízených systémů užitkových vozidel lze z hlediska principu rozdělit na tyto dvě 

kategorie: 
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• Sériová diagnostika 

• Paralelní diagnostika 

Z mé dosavadní praxe je pro účely prohlídky ve většině případů postačující využití sériové 

diagnostiky, ale samozřejmě metody paralelní diagnostiky využívám také, i když v podstatně 

menší míře. 

Důležité také je to, že diagnostikou lze až na některé výjimky (jedna z nich bude uvedena 

v praktických příkladech) zjistit informace o systémech bezdemontážní metodou a lze zajistit 

opakovatelnost úkonů. 

Diagnostikou elektronicky řízených systémů lze provést, nebo zjistit: 

• Aktuální a uložení závady v paměti řídících jednotek systémů a tyto následně 

analyzovat pro účely  

• V závislosti na diagnostikovaném systému lze zjistit historii provozu systému a toto 

lze aplikovat pro zjištění historii provozu vozidla (UPOZORNĚNÍ: nejedná se o tzv. 

„černé skříňky vozidla“, ale o archivaci vybraných provozních parametrů systémů, 

které jsou důležité pro servisní úkony, nikoliv pro potřeby znalecké činnosti). 

• Aktuální parametry systému a jednotlivých komponentů, funkční stavy komponentů 

• Funkční testy systému jako celku a také funkční testy komponentů bezdemontážní 

metodou 

• V závislosti na diagnostikovaném systému aktuálně nastavené důležité parametry 

• V závislosti na diagnostikovaném systému zjistit, zda byly provedena změna 

parametrů a posoudit vliv těchto změn na funkci systému 

• Vliv dalších systémů na stav kontrolovaného systémů (je potřebné zohlednit 

provázanost a úroveň komunikace mezi systémy) 

• Uložení diagnostického protokolu 

V závislosti na použitém diagnostickém systému lze využít databázi technických informací, 

které jsou v těchto systémech obsaženy. 

Důležitou podmínkou pro využití závěrů diagnostiky je znalost funkce jednotlivých systémů. 

2.3.4 Další informace 

 Při zjišťování technického stavu užitkových vozidel, nebo jejich jednotlivých systémů a při 

následné analýze zjištěných parametrů je důležité také posouzení vlivu dalších ovlivňující 

faktorů. Pro toto je potřebné zjistit také další informace, v případě užitkových vozidel se jedná 

zejména o: 

• Technickou specifikaci vozidla a specifikaci jednotlivých systémů 

• Informace o zatížení vozidla, nebo jízdní soupravy, toto má zásadní vliv kupříkladu na 

funkční stav brzdového systému 

• Informace o předchozím servisu 

• Informace o případné parametrizaci řídících jednotek 

• Technickou dokumentaci jednotlivých systémů 

2.4 Praktické příklady 

V této části příspěvku bude uvedeno několik příkladů postupů při zjišťování technického 

stavu systémů užitkových vozidel s popisem postupu a zjištěných závěrů. 
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2.4.1 Příklad č. 1 

Popis problematiky 

Zadavatel znaleckého posudku uvedl, že na vozidle je majitelem reklamována nesprávná 

funkce EAC – jednotky pro úpravu vzduchu.  Tato nesprávná funkce dle majitele vozidla 

spočívala v tom, že z odfukového potrubí, přes tlumič hluku při regenerační fází EAC 

jednotky pro úpravu vzduchu dochází k vyfouknutí masné emulze. 

Majitel vozidla také dodal dokumentaci (fotodokumentaci a videodokumentaci), kde je tento 

stav viditelný. Také uvedl, že v důsledku nesprávné funkce docházelo ke zvýšení spotřeby 

paliva. 

Zadavatel posudku uvedl, že dle sdělení majitele vozidla je vzduch z EAC - jednotky pro 

úpravu vzduchu využíván také pro cisternovou nástavbu. Ze kterého přípoje EAC – jednotky 

pro úpravu vzduchu je tento tlakový vzduch a v jakém rozsahu odebírán, nebylo uvedeno. 

EAC – Jednotka pro úpravu vzduchu byla zadavatelem znaleckého posudku vyměněna, stav 

funkční závady se vyskytoval nadále. 

Na obr.3 je zobrazena vyfouknutá emulze, tato dokumentace byla poskytnuta zadavatelem 

posudku. 

 

Obr.2 – Pohled na vozidlo 

Fig. 2 – View of the vehicle 
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Obr. 3 – Vyfouklá emulze vysoušeče 

Fig. 3 – Bleached emulsion from air dryer 

Postup při prohlídce 

Vzhledem k zadání znaleckého posudku bude provedena: 

• vizuální prohlídka vozidla  

• vizuální prohlídka EAC – jednotky pro úpravu vzduchu 

• diagnostika pomocí multiznačkového diagnostického zařízení 

• provedení funkčních testů 

• analýza příčin závad zjištěných vizuální prohlídkou a diagnostikou pomocí 

diagnostického zařízení.  Tato diagnostika spočívá v tom, že na základě 

charakteristických projevů budou posouzeny funkční stavy a zjištěné závady. 

Prohlídka a zjištěné parametry 

Vizuální prohlídka vozidla jako celku byla zaměřena na identifikaci vozidla a na prohlídku 

technických skupin a konstrukčních celků, které souvisí se zadním znaleckého posudku. 

Jednalo se o: 

• systém plnění tlakovým vzduchem 

• nástavba  

• pneumatické potrubí a přípoje v potřebném rozsahu 

EAC – Jednotka pro úpravu vzduchu je zobrazena na obr. 4. Při kontrole byla na jednotce 

osazena OSC filtrpatrona, co odpovídá požadavkům výrobce vozidla a také systému. 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 131 

 

Obr. 4 – EAC jednotka 

Fig.4 – EAC unit 

V rámci prohlídky EAC – jednotky pro úpravu vzduchu bylo vozidlo nastartováno a byly 

plněny jednotlivé okruhy vzduchotlakového brzdového systému vozidla. Po dosažení 

vypínacího tlaku došlo k regenerační fázi EAC – jednotky pro úpravu vzduchu. Při tomto 

bylo zjištěné, že z odfukového přípoje je přes tlumič hluku vyfouknuta emulze. 

Při následné kontrole odfukovacího ventilu vzduchojemu nebyla zjištěna žádná kapalina, ani 

mechanické nečistoty ve vzduchojemu. 

Diagnostika EAC – jednotky pro úpravu vzduchu byla provedena pomocí multiznačkového 

diagnostického systému BOSCH KTS TRUCK.  Opakovaným načtením paměti závady 

nebyly zjištěny žádné závady uložené v řídící jednotce systému. Tento stav je zobrazen na 

výpisu z diagnostického protokolu uvedeného na obr. 5. 

 

Obr. 5 – Diagnostický protokol 

Fig. 5 – Diagnostic protocol 

Diagnostikou bylo zjištěno, že tlaky v jednotlivých okruzích jsou na úrovni požadovaných 

hodnot. 

Vyhodnocení 
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V rámci diagnostiky byl proveden test regenerační fáze EAC jednotky pro úpravu vzduchu. 

Test proběhl korektně, bylo tedy potvrzeno, že regenerace funguje ve správném režimu. 

Z vyjádření zadavatele znaleckého posudku vyplývá, že v rámci výměny této jednotky bylo 

provedeno také programování řídící jednotky tohoto systému a to načtením a uložením 

původních parametrů. Z diagnostiky provedené dne 12.1.2016 vyplývá, že nebyly zjištěny 

závady, které by nasvědčovali tomu, že uložení parametrů do řídící jednotky by proběhlo 

nekorektně. Také z funkčního testu regenerační fáze vyplynulo, že tato je aktivována 

korektně. Z další prohlídky EAC – jednotky pro úpravu vzduchu vyplývá, že tato je funkční a 

nevykazuje žádné závady. 

Výskyt emulze, která je vyfukována z tlumiče hluku EAC – jednotky pro úpravu vzduchu 

nebyl hodnocen jako funkční závadu tohoto systému. To, že dochází v k vyfouknutí této 

emulze v regenerační fázi vyplývá ze samotné funkce a také účelu této fáze, kdy dochází 

k vyfouknutí nečistot, které jsou v průběhu plnění systému tlakovým vzduchem separovány 

v oblasti filtrpatrony a také v tělese EAC – jednotky pro úpravu vzduchu.  Tento stav nelze 

hodnotit jako nesprávnou funkci EAC – jednotky pro úpravu vzduchu.   

Také zaznamenané zvýšení spotřeby paliva nesouvisí s funkci EAC – jednotky pro úpravu 

vzduchu.  

Z provedené prohlídky, kontroly funkce a také diagnostiky EAC – jednotky pro úpravu 

vzduchu vyplývá, že ve filtrpatroně a v tělese této jednotky dochází v průběhu plnění systému 

tlakovým vzduchem ke zvýšené koncentraci vody a také dalších nečistot, které způsobují 

následní vyfouknuté emulze při regenerační fázi. Tento stav také nevykazuje charakteristické 

závady funkce kompresoru. 

Jako možná a z technického hlediska přijatelná příčina tohoto stavu může souviset s režimem 

využívání stlačeného vzduchu pro účely profukování cisternové nástavbové části. Tlakový 

vzduch pro tuto funkci byl odebírán z části před regulátorem tlaku systému, co mělo za 

následek omezení regenerační fáze a v důsledku tohoto docházelo ke koncentraci vody a 

dalších nečistot v tělese EAC.  

Z tohoto důvodu doporučuji kontaktovat výrobce cisternové nástavby k provedení kontroly 

systému. 

2.4.2 Příklad č. 2 

Popis problematiky  

Při jízdě jízdní soupravy došlo z nezjištěných příčin k hoření návěsu. Návěs nebyl po 

dopravní nehodě prohlídnut znalcem, prvotní prohlídku provedl pracovník pojišťovny, který 

příčinu vzniku požáru nezjistil. Úkolem bylo zjistit, co bylo příčinou toho, že návěs začal 

hořet. 

Z vyjádření řidiče vyplývá, že: 

• V průběhu jízdy nezjistil žádné závady, nesvítila žádná kontrolka na přístrojovém 

panelu 

• Nezjistil žádné změny v „chování“ jízdní soupravy, tedy zvýšené odpory, náhlé 

brzdění apod. 

• Na vznik požáru byl upozorněn řidiči, kteří jej předjížděli 

• Návěs nebyl přetížen 
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Obr. 6 – Poškozený návěs 

Fig. 6 – Damaged trailer 

Prohlídka a zjištěné parametry 

Při prohlídce návěsu znalcem byla provedena: 

• Vizuální prohlídka návěsu se zaměřením na stav jednotek kolových brzd, zjištěny byly 

aktivované pružinové části kombinovaných brzdových válců 

• Stav vzduchového potrubí a elektroinstalace – zjištěn byl stav rozsáhlého poškození, 

který neumožňoval provedení sériové diagnostiky  

Demontován byl modulátor EBS, pro účely následné prohlídky. 

Prohlídka modulátoru TEBS 

Výrobní číslo ES2053 / II39782100 – jedná se o standardní výrobek Knorr-Bremse, 

modulátor EBS určený pro přípojnou techniku. 

Při prohlídce modulátoru jsem zjistil, že tento byl vyroben v roce 2007, v tomto roce byly 

vyrobeny i připojovací konektory. Celý povrch modulátoru byl znečištěn, zjevně byl 

modulátor vystaven i vlivu vysoké teploty při požáru. Stav konektorů elektrických přípojů byl 

bez mechanického poškození, ale celý prostor byl značně znečištěný, toto vzniklo zejména při 

požáru. Do otvorů plastového krytu byly vloženy gumové záslepky, což je v souladu s 

instrukcemi výrobce modulátoru. 

Po demontáži elektronické řídicí jednotky nebyly zjištěny žádné mechanické poškození, ani 

známky neodborných zásahů. Snímače tlaku (převodníky tlak / napětí) jsou bez viditelného 

poškození, nachází se na nich vrstva původního mazacího a těsnícího tuku. 

Elektropneumatická část modulátoru je bez viditelného poškození, spodní část modulátoru, 

kde jsou umístěny tlumiče hluku je při zohlednění vlivu požáru návěsu v dobrém stavu, 

nejsou viditelné žádné charakteristické stavy a znečištění, které by ovlivnily funkci 

elektropneumatické části TEBS modulátoru. 
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Z prohlídky modulátoru v popsaném rozsahu vyplývá závěr, že tento nevykazoval 

mechanické funkční závady trvalého charakteru, které by bylo možné zjistit před vznikem 

posuzované dopravní nehody. 

 

Obr. 7 – Modulátor TEBS 

Fig. 7 – TEBS modulator 

 

Obr. 8 – Modulátor TEBS – ECU 

Fig. 8 – TEBS modulator - ECU 
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Obr. 9 – Modulátor TEBS – pneumatická část 

Fig. 9 – TEBS modulator – pneumatic part 

Diagnostická kontrola modulátoru TEBS 

Pro potřeby znaleckého posudku bylo potřebné provést diagnostiku řídicí jednotky 

modulátoru TEBS. Vzhledem k tomu, že toto nebylo možné provést přímo na návěsu, byly 

provedena diagnostiky demontovaného návěsu. Pro tyto účely byl upraven napájecí kabel, 

který zabezpečil napájení řídicí jednotky a diagnostické propojení pro připojení 

diagnostického interface k ECU TEBS.  

Použité diagnostické zařízení 

Multiznačková diagnostika BOSCH KTS TRUCK, aktivace PIN2 (PIN TRAILER)  
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Obr. 10 – Modulátor TEBS – propojení se zdrojem eklektického napájení a s diagnostikou 

Fig. 10 – TEBS modulator – connection with power supply and with diagnostic 

 

Vyhodnocení 

Po připojení řídící jednotky k propojovacímu kabelu s diagnostickým interface BOSCH KTS 

TRUCK byla načtena paměť závad a ODR data (operating data recorder - tzv. Historia závad 

a vybraných provozních parametrů) 

Identifikován byl elektronický brzdový systém KNORR-Bremse TEBS G1, konfigurace  

2S / 2M  

Modulátor číslo: ES 2053, verze sw: 521.13 

Zjištěné byly 3 aktuální závady při počtu km 1250260: 

• Závada snímače otáček levého kola 

• Závada snímače otáček pravého kola 

• Plnicí tlak nižší než 4,5 bar, což znamená aktivaci nouzového brzdového systému. 

První a poslední výskyt závad byl při stejném počtu kilometrů, to znamená, že závady vznikly 

až v průběhu dopravní nehody. Závady byly aktivní, takže je technicky přijatelné, že se 

skutečně jedná o stav v době dopravní nehody. 

Z provedené analýzy dat řídící jednotky vyplývá závěr: 

• V době bezprostředně před dopravní nehodou byl v případě brzdění brzdný účinek 

regulovaný elektronickou řídící jednotkou modulátoru TEBS, jednalo se tedy o 

normální provozní brzdění regulované v závislosti na brzdném požadavek a aktuálním 

stavu zatížení 

• V systému se nevyskytovaly aktivně a ani pasivní závady 

• Z technického hlediska je přijatelný závěr, že k nehodové události došlo v důsledku 

nesprávné funkce pneumatické často modulátoru TEBS – tak, jak již bylo uvedeno je 

technicky přijatelných aktuálního závada ventilu proti součtu sil v modulátoru. 
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• Tato závada není identifikována řídící jednotkou TEBS 

Příčina vzniku nehodové události 

Z popisu průběhu dopravní nehody vyplývá, že nejpravděpodobnější příčina události je 

částečné uvolnění pružin v pružinové části kombinovaných brzdových válců a také není 

možné vyloučit i částečné zavzdušnění membránových částí kombinovaných brzdových 

válců, respektive membránových válců. Tomuto stavu odpovídá nesprávná funkce ventilu 

proti součtu sil, který je v případě modulátoru Knorr-Bremse G1 integrovaný v tělese v 

elektro-pneumatické části. V důsledku tohoto by došlo k částečnému brzdění, tedy k přitlačení 

brzdových desek ke kotouči na brzdách hlavně u 2 a 3 nápravy, kde jsou osazené 

kombinované brzdové válce. Došlo by také k částečnému zavzdušnění membránových 

brzdových válců, tu ale působení brzdné síly není tak intenzivní jako při 2 a 3 nápravě. Toto 

koresponduje s tím, že došlo k nadměrnému přehřátí kotoučů právě při 2 a 3 nápravě. Toto 

řidič nemusí registrovat, jízda by byla s vyšším odporem, ale toto není možné jednoznačně 

identifikovat. 

V případě posuzované dopravní nehody došlo k omezení funkce ventilu prosti součtu sil v 

průběhu jízdy vozidla. K tomuto mohlo dojít například v důsledku vniknutí nečistoty do 

oblasti tohoto ventilu. Mohlo se jednat o závadu sporadickou, která se předtím nevyskytovala. 

Při následném masivním úniku vzduchu z modulátoru mohlo dojít k vyfouknutí nečistoty a ke 

správnému uzavření tohoto ventilu, takže závadu nebylo možné identifikovat ani při prohlídce 

modulátoru. 

Tuto závadu nelze v průběhu jízdy řidičem identifikovat, na přístrojovém panelu není závada 

nijak signalizována. Také zvýšené tření kotoučů a desek nemusí řidič zjistit. 

Tento stav je tedy možné hodnotit jako závadu náhlou, kterou nebylo možné před a ani v 

průběhu jízdy identifikovat. 

Vyznačení ventilu proti součtu sil ve schématu brzdového systému Knorr-Bremse G1 je na 

obr. 11. 

 

Obr. 11 – Vyznačení ventilu proti součtu sil 
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Fig. 11 – Indication of owerload valve 

3 ZÁVĚR 

Tématem příspěvku je posouzení technického stavu užitkových vozidel. V úvodních částech 

je popsán základní postup a některé zásady při posouzení technického stavu užitkových 

vozidel, které mají ve srovnání s osobními vozidly určitá specifika. V popisu praktických 

případů je uveden postup a také možnosti, které při znalosti systémů je možné využít při 

aplikaci diagnostických postupů. 

V prezentaci na konferenci budou uvedeny také některé výsledky měření brzdných účinků 

jízdní soupravy a detailněji budou popsány některé diagnostické postupy. 
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ABSTRAKT: 

Předkládaný text představuje virtuální model lidského těla VIRTHUMAN a možnosti jeho 

využití v simulacích dopravních nehod s účastí chodce. VIRTHUMAN je plně validovaný 

škálovatelný biomechanický model, založený na MBS struktuře, jež se skládá z tuhých 

segmentů vzájemně propojených klouby. Jedná se o víceúčelový model vhodný pro simulaci 

různých typů nárazů, včetně simulace komplikovaných situací s kombinovanými nárazy. 

Jedním ze způsobů využití zmíněného modelu je simulace a vyhodnocení rizik srážek chodce 

s vozidlem, na jejichž následky každoročně umírá nezanedbatelné množství lidí. Byl vytvořen 

software, jenž umožňuje konfiguraci a následné vyhodnocení srážky chodce s vozidlem. 

V rámci konfigurace je možné nastavit řadu parametrů, které průběh a následky nehody 

ovlivňují, jako jsou antropometrické parametry chodce, jeho pozice vůči vozidlu, tvar přídě 

vozidla a jeho rychlost v době nárazu. Je tak možné sledovat vliv některého z měněných 

parametrů na průběh nehody a odhadovanou míru a závažnost poranění chodce. 

ABSTRACT: 

The aim of this paper is to present the virtual human body model VIRTHUMAN and the 

possibility of its usage in the prediction and consequences analysis of pedestrian-to-vehicle 

accident. The VIRTHUMAN model is a fully validated scalable biomechanical model which 

combines the multi-body structure with deformable segments. The model is multi-purpose, i.e. 

it is suitable for various crash scenarios, including the complex ones with multiple impacts. 

Thanks to the multi-purpose nature, the model is suitable for wide spectrum of applications. 

A software tool was developed which uses the VIRTHUMAN model for simulations of traffic 

accidents in which pedestrian is involved. In the software is possible to configure and 

evaluate a custom accident with several adjustable parameters, particularly the pedestrian 

age, height, and mass, its position in the moment of the crash, and the shape of the vehicle’s 

frontal end. 
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1 INTRODUCTION 

In 2015 in the Czech Republic 131 pedestrians involved in traffic accidents died, which 

accounts for 19.8 % of all traffic-related deaths. Another 554 pedestrians were seriously 

injured in that year [2]. Although many improvements were achieved in road safety and the 

number of pedestrian-to-vehicle accidents deaths is decreasing in the whole European Union 

[2], the number of fatal accidents is still very alarming. A lot of effort is devoted to the 

development of safety systems, both active and passive, in order to further decrease the 

number of traffic-related injuries and deaths.  

In these days, all the passenger cars have to meet the safety requirements prescribed by 

regulations (e.g. European regulations ECE-R95, 96/27/EC for side impact) and so-called 

consumer testing (e.g. EuroNCAP in Europe). Specific dummies are used for each prescribed 

test (e.g. WorldSID for side impact and Hybrid III for frontal impact). These dummies have a 

limited use as they are single-purpose, i.e. they are suitable only for one type of impact 

specified by the installed hardware. Furthermore, they are not adjustable so as to reflect the 

variety in physical dimensions of human population and cannot be used for simulation of 

pedestrian accidents. 

Due to the limitations of dummies, virtual human body models are beginning to be a 

significant tool in active and passive safety systems development. The paper describes 

application of a virtual human model VIRTHUMAN for the VPS PAM-CRASH 

computational environment of ESI Group. It is a fully validated [3] multi-purpose scalable 

model with a structure based on coupling a multi-body system with deformable elements. 

This modelling approach merges the predictability of deformable models and the low 

computational time of simplified models. The model can be simply adapted to required age, 

height and mass so as to represent wide range of population in terms of physical dimensions. 

Its purpose is to assess the safety risks during complex crash scenarios, both as a passenger of 

an arbitrary vehicle and also with a pedestrian. 

In pedestrian-to-vehicle accidents, the height of the pedestrian and its position in the moment 

of the crash have an influence on the degree of injuries. A software tool was developed which 

can be used to configure an accident with many adjustable parameters, such as vehicle type, 

its velocity, pedestrian’s anthropometric parameters, step phase and walking speed. Using the 

implemented evaluation tool, it is possible to obtain the information on degree of injury of 

individual body regions in each time step of the crash simulation and subsequently to compare 

the injury risks for various crash setups. 

2 VIRTHUMAN – MULTI-PURPOSE MBS HUMAN BODY MODEL 

The skeleton of the VIRTHUMAN body is created as a multi-body system in which the rigid 

bodies representing individual body parts are connected by joints. The joints are characterized 

by nonlinear springs and damping in all degrees of freedom so as to describe the realistic 

mechanical response of a human body. The outer surface is made of rigid segments 

interconnected by strips of elements with no mechanical response. These segments are 

connected to the MBS skeleton via a translational joint with nonlinear characteristics.to 

simulate the tissue response. The VIRTHUMAN outer surface is meshed so that the desired 

deformation of particular body segments is taken into account and the contact surfaces remain 

continuous and smooth when the body posture is changed (see Fig. 1). 
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Fig. 1: Continuous surface of the articulated model. 

Obr. 1: Souvislý povrch modelu při ohybu kloubů. 

The physical dimensions of the reference 50th percentile VIRTHUMAN model are set based 

on the real human body geometry obtained from the European CAESAR database. 

2.1 VIRTHUMAN Model Scaling 

An important feature of the VIRTHUMAN model is the implemented scaling algorithm. 

Based on the extensive anthropometric database the reference model can be adjusted to have 

the desired age, gender, height and mass. This algorithm may be advantageous e.g. in 

pedestrian-to-vehicle accident simulations where the body height may significantly influence 

the severity of the health consequences. Using VIRTHUMAN, a crash with the same scenario 

may be performed with several individuals with different body dimensions (both children and 

adults) to observe and compare the results. 

2.2 VIRTHUMAN Model Validation 

Each part of the body of the 50th percentile model (e.g. head, neck or femur), as well as the 

whole model, was validated according to the available experimental data. For instance, the 

thorax segment is validated by several validation tests. The response to the frontal impact is 

validated according to Kroell et al. [4][5]. Cylindrical impactor of the mass 23.4 kg hit the 

thorax at velocities of 4.9 m/s, 6.7 m/s and 9.9 m/s. The model was set the in same position as 

in the experiment; the model was in sitting position with raised arms (see Fig. 2). The thorax 

stiffness was validated using the time-histories of thorax deflection and impactor contact 

force. In Fig. 3, Fig. 4 and Fig. 5 are displayed the results for each tested velocity. The dashed 

lines define the corridors obtained from the experiments. The solid lines, representing the 

simulations, fit the corridors, except for the minor overlapping at the highest velocity, which 

is not critical since the energy is not compatible with life. 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 142 

 

Fig. 2: Test setup according to Kroell et al. 

Obr. 2: Konfigurace testu podle Kroell a kol. 

 

Fig. 3: The deflection dependent impactor 

contact force at velocity  

of 4.9 m/s. 

Obr. 3: Závislost kontaktní síly a posuvu 

hrudníku při rychlosti 4,9 m/s. 

 

 

Fig. 4: The deflection dependent impactor 

contact force at velocity of 6.7 m/s. 

Obr. 4: Závislost kontaktní síly a posuvu 

hrudníku při rychlosti 6,7 m/s. 

 

Fig. 5: The deflection dependent impactor 

contact force at velocity of 9.9 m/s. 

Obr. 5: Závislost kontaktní síly a posuvu 

hrudníku při rychlosti 9,9 m/s. 

 

The response of the model to the lateral impact is validated using the cylindrical impactor of 

the mass 23.4 kg which hits the thorax approximately at the level of 4th vertebra at the 

velocity of 4.3 m/s [6][7]. The model is in sitting position with the hands tied above the head 

(see Fig. 6). Time history of the impactor contact force is used for the validation. As shown in 

Fig. 7, the contact force fits the experimental corridor. 

Apart from the two above mentioned tests, the response of the thorax to frontal impact was 

validated using a seat belt test and a response to lateral and oblique impact [3]. 
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Fig. 6: Test setup of the HSRI test. 

Obr. 6: Konfigurace HSRI testu. 

 

Fig. 7: Time history of the contact force in 

the HSRI test. 

Obr. 7: Závislost kontaktní síly na čase při 

HSRI testu. 

3 PEDESTRIAN-TO-VEHICLE ACCIDENT RECONSTRUCTION 

In the VPS PAM-CRASH computational environment, a software tool was developed which 

allows users to prepare, perform and evaluate custom simulation of frontal pedestrian-to-

vehicle accident. It is possible to specify various properties of the accident simulation such as 

car type, its velocity, pedestrian anthropometric parameters, its walking speed and 

positioning. 

3.1 Types of Vehicle Models 

The simulation of the pedestrian accident can be performed with various car models stored in 

a database. Three types of vehicle models in the terms of modelling method are available in 

the database: 

• Finite element models with the fully deformable frontal end. These vehicles are 

modelled in detail (see Fig. 8) with realistic mechanical and material properties of 

individual parts. 

• Multi-body system models. Simplified models of vehicles which consist of rigid 

bonnet, bumper, and windshield that are mutually connected by a strip of deformable 

elements (see Fig. 9). 

• Completely rigid models. The geometry of these vehicles is respected in detail; 

however, the whole model is rigid with no deformable parts. 

The course and the consequences of the crash are significantly influence by the shape of the 

frontal end of the vehicle. The database contains vehicles with several different shapes; the 

types are presented in Fig. 10. 
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Fig. 8: Deformable vehicle model 

Obr. 8: Deformovatelný model vozidla 

 

Fig. 9: MBS vehicle model 

Obr. 9: MBS model vozidla 

 

Fig. 10: Types of vehicle according to the frontal end shape. 

Obr. 10: Rozdělení vozidel podle tvaru přídě. 

3.2 Evaluation of Selected Pedestrian-to-vehicle Accidents 

A set of simulations was performed to evaluate the effect of the position of the head during 

the impact. Two representatives, a 13 years old male (150 cm, 40 kg) and an 18 years old 

male (178 cm, 72 kg) were selected. Each representative was positioned in front of the 

vehicle, in the centre of the bonnet (see Fig. 11). 

 

Fig. 11: Illustration of pedestrian positioning before the crash. 

Obr. 11: Ilustrace pozice chodce před srážkou. 

The vehicle model was fully deformable finite element family car created based on the 

scanned surfaces in scope of the project TA04030689. The pedestrians were hit from the left-

hand side by the vehicle at a velocity of 45 km/h. The course of the crashes is presented in 

Fig. 12 (13 years old) and Fig. 13 (18 years old). The colours of pedestrian body segments 

represent the degree of injury in the particular time step – green represents none or small 

degree of injury, yellow represents acceptable injury, orange represents marginal injury, and 

red represents fatal or very serious degree of injury. 
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In case of the 13 years old male, in the moment of the first contact with the vehicle, the 

bumper hits both legs resulting in prediction of possible injuries of knees and tibias. After 

that, the pelvis is hit by the leading edge. Its red colour in the second and the third frame 

predict a possibility of serious injury of the pelvic region. Then the torso is laid on the bonnet 

followed by the head hitting the rear part of the bonnet at the location of the reinforcement. 

Therefore, possible head injury is indicated by the orange colour in the last frame.  

The course of the crash with the 18 years old pedestrian is a bit different. In the beginning of 

the crash, both legs are hit by the bumper. Unlike the 13 years old, this pedestrian hits the 

leading edge with the upper leg which leads to prediction of left femur injury. Then the body 

is laid on the bonnet and the head hits the windscreen. In this case, no significant injury is 

predicted to the head; however, impact of the head causes forces acting on the neck which 

leads to the prediction of its injury. 

 

Fig. 12: Course of the crash – 13 y.o. 

Obr. 12: Průběh srážky – 13 let 

 

Fig. 13: Course of the crash – 18 y.o. 

Obr. 13: Průběh srážky – 18 let 
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4 CONCLUSION 

The paper demonstrates tools available for simulation of pedestrian-to-vehicle accidents. The 

presented virtual human body model is fully validated which suggests its use in the virtual 

testing of vehicle safety systems and similar, also not only traffic-related, applications. The 

hybrid modelling approach allows preparation and evaluation of simulations in relatively 

short time when compared to fully deformable human body models. Nevertheless, the 

deformable elements in the model ensure the realistic response of the individual body parts. 

The tool designed for pedestrian-to-vehicle accidents simulations, together with the 

VIRTHUMAN model, is suitable for safety systems testing as it can easily predict the course 

and consequences of a crash with many variable parameters. For instance, using the same 

vehicle setup, several crash scenarios can be generated in which the height, age, position 

and/or walking speed of the pedestrian are modified to evaluate and compare the results to 

assess the robustness of safety of car-front design. Also, it might be very useful in 

reconstructions of real accidents. 
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DOPRAVNÍ NEHODY A KAMERY – PŘÍPADOVÁ STUDIE 

TRAFFIC ACCIDENTS AND CAMERAS – CASE STUDY 

Michal Křižák1) 

ABSTRAKT: 

S rozvojem palubních kamer a zvyšováním podílu sledovaných úseků komunikací se zvětšuje 

podíl dopravních nehod zaznamenaných na video. Cílem článku je ukázat základní metody, 

s využitím minimálního množství softwaru, pro analýzu videozáznamu dopravní nehody a 

jejich aplikaci na konkrétním případu dopravní nehody, která byla zaznamenaná palubní 

kamerou z jedoucího vozidla. Cílem v tomto případu bylo zjistit místo, ve kterém se nacházelo 

vozidlo s kamerou v okamžiku střetu a určit rychlosti všech zúčastněných vozidel při střetu a 

při vjezdu do záběru kamery. 

ABSTRACT: 

With the development of dash cameras and increasing areas of camera-watched sections of 

roads, there is also increasing number of traffic accidents recorded on video. The aim of this 

paper is to show basic methods, with minimalistic use of software, for analysing recording of 

traffic accident and their application on particular case of traffic accident recorded by dash 

camera from moving vehicle. In this case, it was needed to determine position of vehicle with 

dash camera at the moment of collision and determine speeds of each vehicle at the moment 

of collision and when entering camera’s field of view. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Dopravní nehoda, kamera, analýza, video, měření, rychlost, vzdálenost 

KEYWORDS: 

Traffic accident, camera, analysis, video, measurement, speed, distance 

1 ÚVOD 

V současné době je čím dál tím běžnější, že dopravní nehoda je zaznamenaná na kameru. 

Jedná se jednak o různé bezpečnostní kamery, kamerové systémy měst, a podobně, ale také o 

palubní kamery. Pro určení rychlosti vozidla zaznamenaného na kameru existují různé 

metody. Cílem tohoto článku je některé z těchto metod přiblížit, a poukázat na některé jejich 

limitace, přednosti a přesnost. 

Mezi nejběžnější a nejjednodušší na aplikaci je určení průměrné rychlosti vozidla v úseku 

známé délky za čas zjištěný ze záznamu kamery. Touto metodou se ve své práci zabývali 

např. Hoogeboom a Alberink [1], kteří provedli validaci zjištěných hodnot a také objektivně 

uvedli limity této metody, mj. i to, že tato metoda zpracovává delší časový okamžik, a tedy 

určí průměrnou rychlost, která může být silně podhodnocená oproti maximální rychlosti. Je 

také zřejmé, že tuto metodu vůbec nelze použít, pokud předmětné vozidlo brzdí. Liu a kol. ve 

své práci [2] uvedli metodu na základě posunutí v pixelech mezi snímky. Touto metodou 

určovali okamžitou rychlost vozidla, jedoucího kolmo na kameru, mezi jednotlivými snímky. 

                                                 

1) Křižák Michal, Ing. – 1. autor, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 

+420 54114 8922, michal.krizak@usi.vutbr.cz 
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2 METODY PRO URČENÍ RYCHLOSTI VOZIDLA 

Následně uvedené metody jsou použitelné univerzálně pro statickou i pohybující se kameru. 

V případě pohybující se kamery je spočítaná rychlost relativní mezi kamerou a měřeným 

vozidlem, je tedy třeba jen připočíst rychlost kamery k rychlosti spočítané. 

2.1 Pixelové posunutí vozidla mezi snímky 

2.1.1 Popis metody 

Zjištění rychlosti vozidel lze provést zjištěním posunutí vybraného bodu vozidla mezi 

jednotlivými snímky. Jako vhodný bod se ukázala hrana disku kola, lze rovněž využít 

jakýkoliv jiný dobře rozpoznatelný bod na vozidle. Pro výpočet je potřeba znát velikost pixelu 

ve směru a místě měřeného bodu, proto tento bod musí být zvolen v místě, kde je možné ve 

směru pohybu vozidla změřit velikost části vozidla na snímku, jejíž skutečná velikost je 

známa. Zejména z tohoto důvodu se osvědčilo odměřovat pohyb hrany disku kola, protože 

právě rozměr disku kola není obtížné zjistit. Určení rozdílu vzdáleností Δs mezi snímky 

vychází ze vztahu: 

Δ𝑠 = Δ𝑝 ∙ 𝑠𝑝, kde (1) 

Δp je posunutí bodu v pixelech mezi snímky, sp je délka pixelu v metrech. 

Délku pixelu sp pro konkrétní oblast na každém snímku lze určit poměrem k známé velikosti 

objektu v konkrétní oblasti snímku. Délka pixelu se mění se změnou vzdálenosti od kamery 

na snímku a také vlivem zkreslení objektivu. Proto je nutné délku pixelu pro konkrétní snímek 

zjišťovat v oblasti, kde bude určováno posunutí mezi snímky a kde je možné dopočítat 

velikost posunutí mezi dvěma snímky. Při analýze dopravní nehody se jednalo o oblast kola, 

kde je rovněž zjišťováno posunutí disku mezi dvěma snímky. Pro určení velikosti pixelu bylo 

využito známé velikosti disku kola ddm. 

𝑠𝑝 =
𝑑𝑑𝑚[𝑚]

𝑑𝑑𝑝[𝑝𝑥]
, kde (2) 

ddm je skutečná velikost disku v metrech, ddp velikost kola změřená v pixelech ze snímku. 

Rychlost vozidla vůči pohybu kamery se dopočítá dosazením (2) do (1). S uvažováním 

frekvence snímání kamery pak dostaneme: 

𝑣𝑟𝑒𝑙 =
Δ𝑠

𝑡
= Δ𝑠 ∙ 𝑓𝑝𝑠 =

Δ𝑝 ∙ 𝑑𝑑𝑚 ∙ 𝑓𝑝𝑠

𝑑𝑑𝑝
, kde (3) 

t = 1/fps je čas, fps je frekvence snímání kamery („frames per second“). 
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Obr. 1: Příklad odměření průměru disku 

kola 

Fig. 1: Example of disc’s diameter 

estimation 

 

Obr. 2: Přiklad posunutí disku kola mezi 

snímky (překrytí snímků) 

Fig 2: Example of disc’s shift between 

frames (overlapping frames) 

Na předcházejících obrázcích (obr. 1 a 2) je vidět příklad odměření průměru disku kola a 

posunutí disku mezi dvěma snímky. Odměřená velikost vzdálenosti je vyznačena červeně, 

zvýraznění odměření na obrázcích je žlutě. 

2.1.2 Použití a náročnost metody 

Tuto metodu je nejvhodnější použít v případech, kdy se měřené vozidlo pohybuje 

v dostatečně velkém úhlu vůči pohledu kamery a směr vozidla se vůči kameře příliš nemění. 

Vzhledem k tomu, že pro každý snímek je spočítaná velikost pixelu ve směru posunutí 

objektu v místě, kde je posunutí měřeno, výpočet se sám koriguje a díky tomu je v něm 

zahrnuta korekce pro zkreslení objektivu a z velké části i pro natočení vozidla vůči kameře. 

Tuto metodu nelze použít, pokud nelze změřit rozměr v oblasti a ve směru posunutí vozidla, 

kde se bude měřit posunutí, nebo pokud se vozidlo pohybuje prakticky čistě od kamery v ose 

objektivu. 

Výhodou této metody je její jednoduchost a relativně nízká náročnost na software. Pro 

zpracování stačí jakýkoliv software, který umožňuje odměřovat vzdálenosti na snímcích. 

Nezáleží, zda se jedná o pixely či milimetry – přepočet z mm na pixely je možný ze známého 

ppi (pixels per inch) snímku. Z takovýchto software lze uvést např. GIMP (freeware), 

Photoshop, … 

2.2 Vzdálenost vozidla (objektu) od kamery 

2.2.1 Popis metody 

Kromě jednoduchého odhadu polohy vozidla lze z jednotlivých snímků videa (i z fotografií) 

na základě podobnosti trojúhelníků a při známých parametrech objektivu a rozměrech senzoru 

(čipu), resp. aktivní oblasti senzoru, určit podélnou vzdálenost od kamery k objektu na 

snímku. 
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Obr. 3: Princip určení podélné vzdálenosti od objektu 

Fig. 3: Estimation of the longitudal distance from an object 

Z podobnosti trojúhelníků platí: 

𝑉𝑂𝑆[𝑚𝑚]

𝑓
=

𝑉𝑂𝑅[𝑚𝑚]

𝑑
, kde (4) 

VOS je výška objektu na snímači, VOR je reálná výška objektu, f ohnisková vzdálenost, d 

vzdálenost od objektu. 

VOS v milimetrech lze určit z poměru 

𝑉𝑂𝑆[𝑚𝑚]

𝑉𝑆[𝑚𝑚]
=

𝑉𝑂𝑆[𝑝𝑥]

𝑉𝑆[𝑝𝑥]
⇒ 𝑉𝑂𝑆[𝑚𝑚] =

𝑉𝑆[𝑚𝑚] ∙ 𝑉𝑂𝑆[𝑝𝑥]

𝑉𝑆[𝑝𝑥]
, kde (5) 

VS je výška senzoru, v hranatých závorkách jsou uvedeny jednotky (milimetr, pixel). 

Dosazením (5) do (4) a vyjádřením d dostaneme: 

𝑑 =
𝑉𝑂𝑅 ∙ 𝑓 ∙ 𝑉𝑆[𝑝𝑥]

𝑉𝑆[𝑚𝑚] ∙ 𝑉𝑂𝑆[𝑝𝑥]
 (6) 

Obdobně vztah platí pro šířku (veličiny SOR, SS, SOS). Pro vysvětlení viz obr. 13. 

Pokud kamera natáčí pouze v jednom rozlišení, což je většinou případ kamer městských 

systémů, pak lze uvažovat rozměry snímače v milimetrech určené z velikostí snímače 

udávané u technických parametrů kamery. Běžně je udávaná úhlopříčka snímače s poměrem 

stran 4:3 (např. 1/3”). U kamer, které umožňují natáčet video ve více rozlišeních, případně 

umožňují pořizovat fotografie, obvykle video nesnímá celá plocha snímače, ale jen poměrná 

část aktuálního rozlišení vůči maximálnímu rozlišení snímače. 
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Velikost aktivní oblasti – oblasti na čipu, která snímá video v aktuálním rozlišení, lze určit 

na základě poměru: 

𝑆𝐶[𝑚𝑚]

𝑆𝐶[𝑝𝑥]
=

𝑆𝑆[𝑚𝑚]

𝑆𝑆[𝑝𝑥]
⇒ 𝑆𝑆[𝑚𝑚] =

𝑆𝐶[𝑚𝑚] ∙ 𝑆𝑆[𝑝𝑥]

𝑆𝐶[𝑝𝑥]
, kde (7) 

SC je šířka celého čipu, SS šířka snímané oblasti. Obdobným způsobem lze určit výšku oblasti 

snímající video VS. 

2.2.2 Použití a náročnost metody 

Tato metoda je vhodná v situaci, kdy se vozidlo pohybuje od kamery, přibližně ve směru 

pohybu. Nevýhodou je, že je nutné znát skutečný rozměr nějaké charakteristické části vozidla 

(čím větší, tím lepší) a hlavně detailní technické parametry kamery – velikost snímače a 

ohniskovou vzdálenost. Ve většině případů je nutné tyto informace dodatečně zjišťovat u 

výrobce kamery, v případě kamerových systémů u správce těchto systémů. U kamer bez fixní 

ohniskové vzdálenosti (umožňují zoom) je navíc potřeba zjistit aktuální ohniskovou 

vzdálenost, při které bylo video natočené. Tento problém odpadá v případě kamer s pevným 

ohniskem (např. téměř všechny palubní kamery, akční kamery apod.). Dalším omezením u 

kamer s krátkou ohniskovou vzdáleností (širokoúhlé kamery – zejména palubní kamery) je 

možnost použití uvedené metody pouze přibližně v ose kamery, kde nedochází k výrazným 

zkreslením. 

V případě, že vozidlo je od pohledu kamery natočené, případně se nepohybuje přímo od 

kamery, je nutné výpočty korigovat goniometrickými funkcemi. V tomto případě se také 

zvyšují nároky na software. Prakticky nutností v tomto případě je jakýkoliv CAD program, 

který umožňuje odečítání úhlů a vzdáleností (Autocad, Microstation, …). Pokud se vozidlo 

pohybuje přímo od kamery, tak podobně jako v případě předchozí metody stačí program, 

který umožňuje odečítat rozměry ze snímku. 

3 PŘÍPADOVÁ STUDIE – ANALÝZA NEHODY 

Nehoda se stala na dálnici, kdy řidič vozidla BMW nedříve zprava předjel jiné vozidlo 

(Škoda), poté jel chvíli před tímto vozidlem a následně v levém pruhu zastavil. Celá nehoda 

byla natáčená na palubní kameru v tahači. Po zastavení vozidel v levém jízdním pruhu se třem 

dalším vozidlům podařilo stojícím vyhnout, čtvrté v pořadí do stojících vozidel narazilo. 

Jako první krok k analyzování záznamu bylo potřeba stanovit průběh rychlosti tahače. 

K dispozici byl analogový záznam tachografu. Z něj, a dále na základě doby průjezdu tahače 

kolem dělicí čáry a z určení vzdálenosti tahače od kilometrovníku (za použití druhé zde 

uvedené metody) byl určen průběh rychlosti tahače. 

Dále byly z videa určené přibližné polohy vozidel v určitých klíčových okamžicích a tyto 

přibližné polohy byly vyneseny do leteckého snímku místa nehody, viz obr. 4. V pozdějším 

byly tyto polohy použity pro kontrolu vypočtených hodnot rychlostí a simulace průběhu 

předstřetového pohybu. 
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Obr. 4: Přibližné polohy vozidel ve vybraných okamžicích 

Fig. 4: Approximate vehicles’ positions in picked out moments 

Rychlosti jednotlivých vozidel při jejich vjezdu do záběru kamery byla určována za pomoci 

pixelového posunutí vozidla mezi snímky. Takto byly určeny rychlosti všech vozidel 

zúčastněných vozidel následovně: 

• Octavia – 101 km/h, 

• 1. vozidlo (vyhýbající) – 107 km/h, 

• 2. vozidlo (vyhýbající) – 112 km/h, 

• 4. vozidlo (narážející) – 109 až 104 km/h (vozidlo brzdilo, jednalo se o hodnoty těsně 

před střetem. 

 

Obr. 5: Rychlosti vozidel určené posunutím mezi dvěma snímky 

Fig. 5: Vehicle speeds estimated from shift between two frames 

3. vozidlo (vyhýbající) bylo při vjezdu do záběru kameru již brzděné. Během pohybu řidič 

brzdit přestal, což bylo patrné i na záznamu. Při analýze videa byla patrná i odezva brzdového 

systému vozidla při odbrzdění, dlouhá cca 0,2 s. Rychlost při vjezdu byla 95 km/h, po 

ukončení zpomalování 67 km/h. Průběh rychlosti je patrný z grafu na obr. 6. 
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Obr. 6: Rychlost 3. vozidla určená posunutím mezi dvěma snímky 

Fig. 6: 3rd vehicle speed estimated from shift between two frames 

Při použití těchto zjištěných rychlostí v simulaci za pomoci simulačního programu a 

porovnáním s přibližnými pozicemi byla nalezena velmi dobrá vzájemná shoda mezi daty. 

V simulaci pouze musely být mezi jednotlivými pozicemi uvažované drobné změny rychlostí 

vozidel o velikostech řádově desetin metrů za sekundu na druhou, které rovněž odpovídaly 

situaci, kdy pozvolna zrychluje kolona vozidel. 

Na následujících obrázcích je porovnání mezi simulací a videem. Je nutné upozornit, že 

výstupy ze simulace jsou výrazně odlišně zkreslené oproti palubní kameře tahače, nicméně i 

přesto je patrné, že shoda v postavení vozidel zde je velmi dobrá. Rovněž postavení vozidel 

při uvažování zjištěných rychlostí odpovídalo postavením určeným odhadem, jak je uvedeno 

na obr. 4. 
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Obr. 7: Srovnání simulace a záznamu kamery 

Fig 7: Comparison of simulation and camera recording 

Jedním z dalších úkolů znaleckého posudku bylo zjistit podélnou vzdálenost mezi vozidly 

BMW a Octavia v době od zařazení se BMW před vozidlo Octavia po začátek brzdění vozidla 

BMW. K tomuto byla využita druhá uvedená metoda pro určení vzdálenosti vozidla od 

kamery. 

Náhodným výběrem byly určené snímky, které byly analyzovány. Vozidla byla od kamery 

vzdálena na začátku cca 80 m, ke konci zkoumaného úseku až 120 m, resp. 140 m pro vozidlo 

Octavia, resp. BMW. Průměrná hodnota vzdálenosti mezi vozidly byla zjištěná 5,1 m, medián 

hodnot byl 4,5 m a střední kvadratická odchylka 3,9 m. Relativní nepřesnost této metody se i 

na takto velkou vzdálenost, kde velkou roli hrála přesnost odměřování rozměrů vozidel ze 

snímků, se i přese všechno pohybovala pod 4%. S ohledem na jinak běžně uvažované metody 

a přesnosti znaleckého zkoumání lze tedy tuto metodu hodnotit jako dostatečně přesnou. 

4 ZÁVĚR 

Na uvedeném příkladu reálné dopravní nehody byly ukázány možnosti a omezení při určování 

rychlostí a vzdáleností objektů vůči kameře. Při porovnání videozáznamu s výstupem 

simulačního programu, kde byly zadané rychlosti zjištěné uvedenými metodami, byla 

nalezena velmi dobrá shoda s přesností výrazně vyšší, než běžně uvažované tolerance 

v soudně-inženýrské praxi. V případě první metody (posunutí vozidla mezi snímky) byl 

rozptyl rychlostí u vozidel jedoucích konstantní rychlostí v rozmezí do cca 7 km/h, což při 

rychlostech nad 100 km/h odpovídá cca 7%. Při určování vzdálenosti od kamery byla 

nepřesnost metody do 4%. 

Při vyhodnocování videí je třeba uvažovat s omezeními jednotlivých metod a používat je jen 

tam, kde to je možné. Je důležité zmínit, že se jedná jen o další možnost, jak se dopracovat 

výsledku při analýze dopravní nehody. Je důležité porovnat takto zjištěné výsledky s dalšími 

výstupy a výsledky analýzy průběhu dopravní nehody – jak bylo provedeno i ve výše zmíněné 

ukázce. 
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VYHODNOCENÍ JÍZDNÍCH ZKOUŠEK VOZIDEL ŠKODA 

ŠKODA VEHICLES ROAD TESTS ANALYSIS 

Ing. Roman Mikulec1) 

ABSTRAKT: 

Provedení komplexní analýzy dopravních nehod a řešení možností jejich zabránění je 

podmíněno znalostí korektních vstupních veličin, používaných při výpočtech. V tomto článku 

jsou uvedeny výsledky jízdních zkoušek provedených s vozidly Škoda Fabia III a Škoda Superb 

III. Jízdní zkoušky příčného přemístění byly provedeny za účelem zjištění hodnot příčného 

zrychlení vozidel, dosahovaných při vyhýbacích manévrech a celkové délky těchto manévrů. 

Hodnoty zrychlení byly měřeny jak pomocí decelerometru, tak vyhodnocením signálu GPS 

s cílem určení hodnot příčného zrychlení bez vlivu klopení karoserie vozidla. Rovněž byly 

s vozidly provedeny brzdné zkoušky za účelem zjištění dosažitelného zpomalení. 

ABSTRACT: 

Performing a complex analysis of traffic accidents and solving the possibilities of their 

avoidance is conditioned by the knowledge of the correct input variables used in the 

calculations. This article lists the results of road tests conducted with Škoda Fabia III and 

Škoda Superb III vehicles. The lane change manoeuvres have been carried out to determine 

the values of the vehicle lateral acceleration achieved during the evasive manoeuvres and the 

overall length of these manoeuvres. Acceleration values were measured both by the 

decelerometer and the GPS signal evaluation in order to determine the lateral acceleration 

values without the influence of vehicle's tilt. Vehicle braking tests have also been carried out 

to determine the achievable deceleration. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Příčné zrychlení, podélné zpomalení, decelerometr, vozidla, vyhýbací manévr 

KEYWORDS: 

Lateral acceleration, longitudinal deceleration, decelerometer, vehicles, evasive manoeuvre 

1 ÚVOD 

V tomto článku jsou uvedeny dílčí výsledky měření provedených v souvislosti 

s vypracováním disertační práce autora článku, která se věnuje problematice zjištění 

minimální doby příčného přemístění moderních vozidel za zhoršených adhezních podmínek. 

S příčným přemístěním vozidla se v analýze silničních nehod lze setkat v souvislosti 

s řešením odvrácení střetu nebo v případech, kdy k takovémuto manévru v průběhu 

nehodového děje došlo. Pro řešení této problematiky je však nutné znát jízdní limity, kterých 

jsou moderní vozidla schopna dosáhnout v závislosti na adhezních podmínkách povrchu 

vozovky. 

2 STANOVENÉ CÍLE 

V tomto článku budou analyzovány především jízdní limity dvou vozidel na suchém, 

živičném povrchu. Práce se věnuje jednak porovnání měřicích přístrojů, použitích při jízdních 
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zkouškách, dále vyhodnocením odezvy vozidla z videozáznamu, hodnotám příčného 

zrychlení, dosaženého při jízdních manévrech a zpomalení vozidla, dosaženého při 

intenzivním brzdění vozidel. 

3 PROVEDENÁ MĚŘENÍ 

3.1 Použitá technika 

Měření byla provedena s vozidly Škoda Fabia III a Škoda Superb III, kdy se jednotliví řidiči 

snažili dosáhnout co nejvyšší rychlosti pro průjezd zkušební dráhy bez ztráty jízdní stability 

vozidla.  

Tab. 1 – Parametry vozidla Škoda Fabia III 

Tab. 1 – Specifications of vehicle Škoda Fabia III 

Motorizace 1.4 TDI (diesel) 

Převodovka 5 stupňů (manuální) 

Modelový rok 2015 

Tab. 2 – Parametry vozidla Škoda Superb III 

Tab. 2 – Specifications of vehicle Škoda Superb III 

Motorizace 2.0 TDI (diesel) 

Převodovka 6 stupňů (manuální) 

Modelový rok 2015 

U obou vozidel docházelo mezi jednotlivými sériemi průjezdů dráhy simulující vyhýbací 

manévr ke změně tlaku v pneumatikách. U vozidla Škoda Superb byly zvoleny tlaky 3,0; 2,6; 

2,2; 1,8 a 1,4 bar (2,2 bar byl nominální tlak pro dané vozidlo), u vozidla Škoda Fabia pak 

byly zvoleny pouze tlaky 3,2; 2,4 a 1,5 bar (tedy výrazně snížený, nominální a výrazně 

snížený). 

Tab. 3 – Pneumatiky použité na vozidle Škoda Fabia III 

Tab. 3 – Tyres used on vehicle Škoda Fabia III 

Dunlop SP Sport 01, rok výroby 2014 

LP PP LZ PZ 

6,9 mm 6,2 mm 6,9 mm 6,9 mm 

Tab. 4 – Pneumatiky použité na vozidle Škoda Superb III 

Tab. 4 – Tyres used on vehicle Škoda Superb III 

Continental ContipremiumContact 5, rok výroby 2014 

LP PP LZ PZ 

6,6 mm 6,7 mm 7,4 mm 7,4 mm 

Při měření byly použity dva přístroje, založené na různých principech měření. Prvním 

z použitých zařízení byl přístroj XL MeterTM Pro Gamma (dále jen XL MeterTM), u kterého je 

měřicí systém přístroje integrován na jednom akcelerometrickém čipu, schopném měřit jak 

pozitivní, tak negativní zrychlení. Druhým použitým přístrojem byl VBOX Video HD2 (dále 

jen VBOX), který se řadí mezi tzv. video data loggery – tedy zařízení, které je schopno 

pořizovat videozáznam a v reálném čase provádět synchronizaci videa a zaznamenaných dat. 
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Pro zaznamenávání videa má tento přístroj k dispozici dvě kamery, pro příjem signálu GPS, 

ze kterého je zařízení schopné vyhodnocovat údaje o poloze, rychlosti a zrychlení vozidla, je 

k dispozici snímatelná anténa, kterou je možné pomocí magnetu umístit na vnější část vozidla. 

[7], [9] 

  

Obr. 1 – Rozmístění měřicí techniky v obou vozidlech (vlevo Škoda Superb III, vpravo 

Škoda Fabia III) 

Fig. 1 – Placement of measuring equipment in both vehicles (Škoda Superb III on the left, 

Škoda Fabia III on the right) 

3.2 Místo měření 

Jízdní zkoušky byly uskutečněny na letištní dráze u obce Boršice, tvořené suchým, živičným 

povrchem, při teplotě vzduchu od 14 do 18°C, a spočívaly v provedení série manévrů dle 

normy ISO 3888-2 – „Vyhýbací manévr“. Zvolenou jízdní zkoušku podstoupila obě testovaná 

vozidla, rychlosti, které byly při jednotlivých průjezdech dosahovány, se pohybovaly 

v rozmezí od 45 do 68 km/h. 

 

Obr. 2 – Testovací dráha [4] 

Fig. 2 – Test track [4] 
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Obr. 3 – Měřicí plocha 

Fig. 3 – Test track 

4 VYHODNOCENÍ DAT 

Prvním krokem bylo porovnání použitých měřicích přístrojů mezi sebou za účelem zjištění, 

zda je pro použití při jízdních manévrech dostatečné použití přístroje VBOX, jehož frekvence 

měření je 10 Hz (oproti frekvenci 200 Hz přístroje XL MeterTM). Předpokladem bylo, že u dat 

naměřených pomocí přístroje VBOX nedojde k jejich zkreslení vlivem klonění a klopení 

karoserie vozidla.  

Z jednotlivých měření (pro každé vozidlo zvlášť) bylo náhodně vybráno deset průjezdů, na 

kterých byly oba měřicí přístroje porovnány mezi sebou. Pro tento účel bylo využito 

statistického softwaru IBM® SPSS Statistics®. 

Data byla analyzována za účelem zjištění, zda mají normální rozdělení, s ohledem na následné 

analýzy a zvolení vhodného testu. Za tímto účelem byl použit Kolmogorovův-Smirnův test 

(K-S test). Jelikož bylo v [6] vyhodnoceno, že naměřená data neměla normální rozdělení, bylo 

pro porovnání přístrojů nutné použít neparametrický Wilcoxonův test. Tímto testem bylo 

ověřeno, nakolik jsou si měření, provedená oběma přístroji podobná (tedy zda oba přístroje 

„měří stejně“). 
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Obr. 4 – Průběh příčného (bočního) zrychlení naměřený přístroji XL Meter a V BOX 

Fig. 4 – Course of the lateral (side) acceleration measured with XL Meter and V BOX 

Výsledky Wilcoxonova testu prokázaly, že měřená data získaná jak přístrojem XL MeterTM, 

tak přístrojem VBOX byla srovnatelná. Následná korelace naměřených hodnot prokázala 

dobrou shodu mezi oběma přístroji, viz obr. 5. Medián korelace dat, získaných při měření byl 

u vozidla Škoda Felicia III a 98,6 % u vozidla Škoda Superb III 98,4 %. [6] 
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Obr. 5 – Krabicový diagram korelací měřicích přístrojů u obou vozidel [6] 

Fig. 5 – Box diagram of both instruments correlation used in both vehicles [6] 

4.1 Vyhodnocení videozáznamů 

Jedna z videokamer, které byly při měření použity, byla umístěna tak, aby bylo v průběhu 

jízdních manévrů možné sledovat pohyb volantu za účelem určení odezvy vozidla – tedy 

prodlevy mezi prvním natočením volantu a první zaznamenanou změnou trajektorie vozidla 

v podobě změny hodnoty příčného zrychlení. 

V následujících tabulkách jsou zaznamenány výsledky vyhodnocení videí jak u vozidla Škoda 

Fabia III, tak vozidla Škoda Superb III, a to jak z pilotních měření, tak z měření provedených 

na letištní ploše. Pro vyhodnocení změny hodnoty zrychlení v příčném směru byly použity 

záznamy přístroje XL MeterTM vzhledem k vyšší frekvenci záznamu. 

Tab. 5 – Vyhodnocení odezvy vozidla Škoda Fabia III 

Tab. 5 – Analysis of Škoda Fabia III vehicle response 

Tlak pneumatik [bar] 1,5 1,9 2,4 2,8 3,2 

Pilotní měření [s] 0,39 0,42 0,42 0,41 0,50 

Měření na letištní ploše [s] 0,45 X 0,40 X 0,40 

 

Tab. 6 – Vyhodnocení odezvy vozidla Škoda Superb III 

Tab. 6 – Analysis of Škoda Superb III vehicle response 

Tlak pneumatik [bar] 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 
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Pilotní měření [s] 0,44 0,40 0,40 0,38 0,40 

Měření na letištní ploše [s] 0,36 0,38 0,38 0,45 0,43 

Střední hodnota doby odezvy vozidla Škoda Fabia byla vyhodnocena na 0,42 s při pilotním 

měření a 0,40 s u měření na letištní ploše. U vozidla Škoda Superb byla odezva vyhodnocena 

na 0,40 s při pilotním měření a 0,38 s u měření na letištní ploše. 

4.2 Vyhodnocení měření příčného zrychlení 

Z provedených jízdních zkoušek byly vybrány ty, u nichž nedošlo ke ztrátě jízdní stability a 

kdy při průjezdu nedošlo ke střetu s kužely, kterými byla vymezena jízdní dráha. Pro 

eliminaci šumu a chyb měřicích přístrojů byly naměřené hodnoty zrychlení upraveny 

klouzavým průměrem. Maximální hodnoty příčného (resp. bočního) zrychlení, naměřené 

jednotlivými přístroji pro jednotlivé tlaky pneumatik u obou vozidel při průjezdu 1. obloukem 

provedeného manévru jsou uvedeny na obr. 5 až 8. Měření dosažitelného příčného zrychlení 

vozidel bylo mj. řešeno i v [8], naměřené hodnoty zrychlení v příčném směru přesahovaly 

úroveň 10 m/s2. 

Obr. 6 – Hodnoty příčného zrychlení naměřené přístrojem V BOX 

Fig. 6 – Lateral acceleration values measured by V BOX 
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Obr. 7 – Hodnoty příčného zrychlení naměřené přístrojem V BOX 

Fig. 7 – Lateral acceleration values measured by V BOX 

 

Obr. 8 – Hodnoty bočního zrychlení naměřené přístrojem XL MeterTM 

Fig. 8 – Side acceleration values measured by XL MeterTM 
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Obr. 9 – Hodnoty naměřené přístrojem XL MeterTM 

Fig. 9 – Side acceleration values measured by XL MeterTM 

 

4.3 Vyhodnocení brzdných zkoušek 

 

Obr. 10 – Průběh zpomalení a vymezení počátku plného zpomalení při intenzivním brzdění 

vozidla Škoda Superb III 

Fig. 10 – Course of deceleration and beginning of full deceleration during intensive 

braking of Škoda Superb III vehicle 
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V průběhu provedených jízdních manévrů byly s vozidly rovněž provedeny brzdné zkoušky, 

kdy tlak pneumatik obou vozidel byl nastaven na svou nominální hodnotu (tedy 2,2 bar u 

vozidla Škoda Superb III a 2,4 bar u vozidla Škoda Fabia III). Pro vyhodnocení střední 

hodnoty intenzivního zpomalení byl použit následující vzorec: 

𝑎 =
𝑣2

2𝑠
 [𝑚/𝑠2] 

kde: 

v2  – rychlost vozidla v okamžiku plného brzdného účinku 

s  – dráha, kterou vozidlo ujelo od okamžiku dosažení plného brzdného účinku až po 

zastavení vozidla 

Pozn.: údaje o dráze a rychlosti byly zaznamenány přístrojem V BOX 

Pro srovnání byla rovněž vypočtena hodnota středního plného brzdného zpomalení (MFDD) 

z dat naměřených přístrojem VBOX na příslušné dráze. Výsledky provedených měření jsou 

pak uvedeny v tabulkách tab. 7 a 8. Střední plné brzdné zpomalení (MFDD) se vypočítá jako 

střední zpomalení, s ohledem na vzdálenosti ujeté v interval vb až ve, dle následujícího vzorce: 

𝑀𝐹𝐷𝐷 =
𝑣𝑏

2 − 𝑣𝑒
2

25,92. (𝑠𝑒 − 𝑠𝑏)
 [𝑚/𝑠2] 

kde: 

v0 – počáteční rychlost vozidla v km/h 

vb – rychlost vozidla při 0.8 v0 v km/h 

ve – rychlost vozidla při 0.1 v0 v km/h 

sb – vzdálenost ujetá mezi v0 a vb v metrech 

se – vzdálenost ujetá mezi v0 a ve v metrech 

Tab. 7 – Vyhodnocení brzdné zkoušky vozidla Škoda Fabia III 

Tab. 7 – Evaluation of Škoda Fabia III brake test 

Výchozí rychlost 45 km/h 62 km/h 82 km/h 

Výpočet [m/s2] 10,2 9,6 10,3 

 MFDD [m/s2] 9,0 8,6 9,6 

Tab. 8 – Vyhodnocení brzdné zkoušky vozidla Škoda Superb III 

Tab. 8 – Evaluation of Škoda Superb III brake test 

Výchozí rychlost 43 km/h 61 km/h 84 km/h 

Výpočet [m/s2] 11,0 11,1 10,4 

MFDD [m/s2] 10,5 10,5 9,5 
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5 ZÁVĚR 

V článku jsou uvedeny výsledky měření jízdních zkoušek zaměřených především na příčné 

přemístění vozidel a určení maximálních dosažitelných hodnot příčného zrychlení soudobých 

vozidel při těchto manévrech na suchém povrchu. Měřeno bylo rovněž dosažitelné zpomalení 

vozidla v podélném směru při intenzivním brzdění. Při měřeních byly použity dva přístroje, 

kdy bylo poukázáno na výhody použití přístrojů, které vyhodnocují údaje o jízdě vozidla ze 

záznamu polohy pomocí GPS, kdy především v záznamech zpomalení vozidla odpadá vliv 

klonění a klopení karoserie vozidla. 

Z naměřených výsledků jsou pak zajímavé především hodnoty příčného zrychlení vozidel, 

které se pohybovalo v rozmezí 5,3 až 9,5 m/s2. Měření rovněž prokázalo určitou závislost 

dosažitelného zrychlení a tlaku pneumatik na vozidlech, kdy vyšší hodnoty tlaku pneumatik 

umožnily průjezdy s vyšším dosaženým příčným zrychlením. Z provedeného měření (a řady 

dalších výzkumů) vyplývá, že moderní vozidla a pneumatiky umožňují dosažení prakticky 

shodných úrovní zrychlení (resp. zpomalení) jak v podélném, tak příčném směru. 

Střední hodnota intenzivního zpomalení vozidel při brzdných zkouškách se dle běžného 

výpočtu zpomalení pohybovala v rozmezí 9,6 až 11,1 m/s2, při použití výpočtu středního 

plného brzdného zpomalení (MFDD) byly vyhodnoceny hodnoty zpomalení v rozmezí 8,6 až 

10,5 m/s2. Rozdíl ve výpočtech může být způsoben vzorkovací frekvencí přístroje V BOX 

(10 Hz), kdy mohly nastat drobné odchylky při určování ujetých vzdáleností. U vozidla Škoda 

Superb III pak byly zjištěny mírně vyšší dosažené hodnoty zpomalení oproti vozidlu Škoda 

Fabia III. 

U provedených měření bylo rovněž provedeno vyhodnocení videozáznamů za účelem určení 

tzv. odezvy vozidla (tedy prodleva mezi prvním natočením volantu a změnou příčného 

zrychlení vozidla), která se u obou vozidel pohybovala kolem hodnoty 0,4 s. Tato hodnota má 

význam především v analýze přednehodového děje a stanovení okamžiku, kdy řidič vozidla 

započal reakci na vzniklou situaci. Pro další upřesnění této hodnoty by však bylo vhodné 

použít přesnějšího měřicího zařízení. 
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SYSTÉM CDR A JEHO PRAKTICKÉ ZKOUŠKY 

TESTS AND VALIDATION OF CDR SYSTEMS 

Luboš Nouzovský 1), Michal Frydrýn2), Tomáš Mičunek3), Zdeněk Svatý4), Karel Šareš5) 

ABSTRAKT: 

Článek představuje vybrané výsledky nárazových testů prováděných na podzim roku 2017 

zaměřených na ověřování funkčnosti a použitelnosti systému CDR a jeho výstupů pro soudně-

znaleckou praxi. CDR neboli Crash Data Retrieval je elektronický systém umožňující čtení 

dat zaznamenaných z různých senzorů a řídicích jednotek daného automobilu využitím 

systému EDR (Event Data Recorder). Uživatelům tak může poskytnout přednehodové a 

ponehodové údaje, jejichž reálnost byla v rámci prezentovaných zkoušek ověřována 

porovnáním s referenčním systémem. Součástí článku tak je porovnání výstupů CDR systému 

jako je zrychlení na karoserii s výsledky měření pomocí nezávislé měřicí soustavy. 

ABSTRACT: 

The paper presents preliminary results of crash-tests and focus on verification and evaluation 

of functionality of the CDR system and its suitability for forensic and expert practice. 

The CDR (Crash Data Retrieval) is an electronic system that allows reading of recorded data 

from various vehicular sensors and controlling units via Event Data Recorder (EDR). The 

correctness and accuracy of obtained accidental data (pre- and post-crash) was assessed. 

The evaluation based on comparison of measured data with independent measuring systems 

mounted on the chassis of the vehicle. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

systém CDR, nárazové testy, zkoušky funkčnosti, bezpečnost, automotive 

KEYWORDS: 

CDR system, crash test, functional test, safety, automotive 

1 ÚVOD 

Stále častěji se v dnešních dnech využívá různých zařízení, která snímají a zaznamenávají 

pohyb či jeho charakteristiky, ať už se jedná o přístroje audiovizuální zaznamenávající děj 

v okolí vozidla či zařízení měřící a zapisující trajektorii, rychlost či zrychlení. Může se jednat 

např. o kamery do auta či tzv. black-boxy. Více specifická ale do této skupiny zařaditelná jsou 

zařízení určená pro práci s daty EDR (Event Data Recorder). Jedná se o funkci řídící jednotky 

airbagů (ACM – Airbag Control Module), která umožňuje ukládat určité údaje o parametrech 

vozidla v čase konkrétní (např. nehodové)  události. Funkce ukládání nehodových dat vychází 
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z požadavku Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě Spojených států amerických 

(NHTSA – National Highway Traffic Safety Administration). Federálním nařízením (49CFR 

Part 563) byla následně standardizována data ukládaná pomocí EDR. V Evropě je systém 

ukládání dat některými výrobci již podporován a v blízké budoucnosti se předpokládá jeho 

implementace i do evropské legislativy.  

Tato funkce však není hlavní funkcí řídící jednotky airbagu, kterou je vyhodnocování 

vstupních dat ze senzorů automobilu (mj. náhlé změny rychlosti a otáčení vozidla) a na jejich 

základě rozhodování, zda při dané situaci došlo k překročení mezních hodnot a měl by být 

aktivován airbag. Tato data ze senzorů jsou pak ukládána pomocí funkce EDR a pomocí 

dalších zařízení je lze načíst. Ukládány jsou např. dynamické údaje o vozidle, jako jsou 

rychlost, brzdění, úhel řízení, a to vždy v čase před danou událostí i po ní, dále pak pořadí 

nárazů, přítomnost cestujících na sedadlech, využití bezpečnostních pásů atd. 

Mezi zařízení, kterými lze nehodové údaje číst, patří i CDR System firmy BOSCH. Účelem, 

pro který byly nárazové testy, jejichž výsledky jsou hlavním motivem článku, prováděny, 

bylo ověření věrohodnosti vyčtených dat pomocí porovnání s nezávislou měřicí soustavou. 

Testy se konaly v rámci výzkumného projektu VI20172020108 „Vývoj inovativní metody k 

odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat“. Ten 

je zaměřen na vývoj inovativní metody pro odhalování, dokazování a potírání kriminality 

spojené s trestnou činností v silniční dopravě za použití moderních technických zařízení a 

nových poznatků z oblasti měření dynamických charakteristik. Nově navržená metoda bude 

vycházet mj. z aplikace moderních technických zařízení umožňujících čtení a dekódování dat 

z řídicích jednotek motorových vozidel. 

2 CDR SYSTEM 

CDR System (Crash Data Retrieval) je systém vyvinutý firmou BOSCH, který umožňuje 

získávat z automobilu data, která se ukládají do řídící jednotky airbagů. Pomocí systému CDR 

můžeme nehodová data z řídící jednotky získat dvěma způsoby. V případě, že má vozidlo po 

dopravní nehodě funkční elektrické obvody, lze zařízení CDR připojit k automobilu pomocí 

diagnostického konektoru (DLC), který je využíván pro palubní diagnostický systém (OBD). 

  

Obr. 14 – Bosch CDR Kit (vlevo) a schéma jeho zapojení (vpravo, [1]) 

V případě, kdy je připojení přes DLC nemožné, lze se k řídící jednotce airbagu ACM připojit 

se zařízením CDR přímo pomocí speciálních kabelů. Vzhledem k velkému množství typů 

ACM, existuje i velké množství připojovacích kabelů, které se prodávají individuálně. 
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Součástí základní sady CDR je základní rozhraní, které umožní propojení automobilu 

s počítačem, na němž je nainstalován program Crash Data Retrieval Tool. Sada dále obsahuje 

kabeláž (OBDII kabel, USB to serial port kabel) a napájecí adaptér. Schéma zapojení uvedené 

v manuálu systému CDR je zobrazené na obrázku. 

V tomto schématu je základní rozhraní (1) propojeno s PC (6) pomocí propojovacího kabelu 

(4). Zařízení je napájeno pomocí napájecího adaptéru (2). Pomocí propojovacího kabelu je 

zařízení propojeno s DLC konektorem automobilu (8) nebo přímo s modulem řídící jednotky 

airbagu (5). V případě přímého propojení s ACM je nutné využít doplňující adaptéry (7). 

Samotné získání dat pak probíhá pomocí programu Crash Data Retrieval Tool. Uživatel po 

kontrole spojení rozhraní CDR s vozidlem vyplní VIN vozidla a po připojení vybere z 

nabídky modul, ze kterého se mají data stáhnout. 

3 REFERENČNÍ MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ 

Pro ověřování věrohodnosti zaznamenaných a vyčtených hodnot (především zrychlení) byla 

testovací vozidla vybavena nezávislou měřicí soustavou skládající se z měřicí ústředny 

DEWESoft Krypton a jejího zdroje energie, akcelerometrů společností Kistler a Measurement 

Specialities, potenciometrů značky Micro-Epsilon či siloměru bezpečnostního pásu a 

speciálně připraveného měřicího počítače. Tato soustava je dále v textu označována jako 

měřicí systémem Krypton. Druhý kolizní partner byl vždy vybaveno samostatným zařízením 

PicDAQ5 výrobce DSD.  

Měřicí počítač byl zkonstruován pro využití v extrémních případech, jako jsou právě nárazové 

testy, není v něm tedy využito žádných otáčivých nebo volně uložených součástek. Ve 

zjednodušeném pohledu se jedná o základní desku vybavenou základními PC komponentami 

včetně síťové karty a WiFi modulu, která je zabudována do hliníkového šasi. Komunikace 

s tímto počítačem, kterým je měření nastavováno, softwarově prováděno a na jehož disk jsou 

naměřená data ukládána, probíhá pomocí bezdrátového spojení a funkce vzdálené plochy. 

Ústředna Krypton byla využita ve dvou provedeních, a to dva kusy 3xSTG a dva kusy 

6xSTG, dohromady tak umožnila zapojit až 18 kanálů, přičemž na každém z nich je možno 

měřit frekvencí až 20 kHz. Její provedení je modulární, proto bylo možno ji při testech s více 

než dvěma automobily rozdělit a vytvořit tak dvě na sobě nezávislé referenční soustavy. 

Komunikace a přenos dat mezi ústřednou a počítačem i mezi jednotlivými moduly probíhá za 

pomoci tzv. EtherCAT protokolu a EtherCAT kabelu, který umožňuje jak přenos dat, tak 

elektrické energie a zajišťuje rychlejší a bezpečnější komunikaci mezi zařízeními. Krypton 

byl po dobu průběhu jednotlivých testů napájen 12 V článkovou baterií. 

Sestava Kryptonu, měřicího počítače a baterie byla umístěna a připevněna k železné 

konstrukci, jež byla pevně přichycena ke karoserii automobilu, což zobrazuje ilustrativní 

obrázek. 

Pro snímání zrychlení byly využity tříosé MEMS akcelerometry, konkrétně v rozsazích ±500g 

(Measurement Specialities, modelová řada 1203), ±1000g (Measurement Specialities, 

modelová řada 1203 a Kistler, modelová řada M1203A) a ±2000g (Kistler, modelová řada 

M0053A). Jejich úkolem bylo snímání zrychlení nejen na karoserii, ale byly instalovány i do 

figurín představujících posádku vozidla. Jednalo se o dospělého řidiče – 50% muže (figurína, 

jenž svojí velikostí odpovídá průměrnému zástupci mužské populace), 6leté dítě umístěné 

v dětské sedačce a psa v bezpečnostním postroji. 
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Obr. 15 – Ilustrační zapojení a upevnění měřicí soustavy 

Kromě výše zmíněného byla pro získání dalších zajímavých údajů zapojena do měřicí sestavy 

i již zmíněná zařízení, mezi něž patřily siloměr měřicí sílu natažení bezpečnostního pásu, 

potenciometry zaznamenávající pohyb hlavy figuríny řidiče a figuríny psa při nárazu a trigger 

určující v naměřených datech okamžik nárazu. V neposlední řadě byl pohyb v interiéru 

snímán i vizuálně pomocí soustavy kamer. 

Kolizní partner byl za účelem měření dynamiky nárazu vždy vybaven zařízením PicDAQ5, 

které bylo podobně jako popsaná sestava pevně spojena s testovaným automobilem. 

Výstupem tohoto přístroje jsou mj. data ve třech osách o zrychlení a úhlové rychlosti, a to 

s frekvencí až 1 000 Hz. 

4 TESTOVACÍ VOZIDLA 

Testovací vozy byly vybírány se zvláštním zřetelem na možnost vyčtení nehodových dat, což 

není u evropských vozů samozřejmostí, a se snahou o získání vozidel vzájemně odlišných. 

Využity byly následující vozy, u nichž je připojen i krátký komentář k datům, která lze 

pomocí systému CDR získat: 

• Dodge Caliber 2.0 CRD 

CDR poskytuje binární data (ano/ne) o zapnutí bezpečnostních pásů všech sedadel, aktivaci 

kolenního airbagu řidiče, aktivaci bočního airbagu, využití předepínače bezpečnostních pásů, 

měření bočních senzorů, využití omezovače zatížení bezpečnostních pásů, snímače polohy 

předních sedadel, vypnutí airbagu spolujezdce, aktivaci systému klasifikace rozeznání vpředu 

sedícího spolujezdce. Dále jsou k dispozici hodnoty zrychlení při nárazu v [g], a to po dobu 

100 ms před nárazem a 150 ms po nárazu, s rozlišením po 1 ms. S rozlišením 0,1 s jsou 

zaznamenány v intervalu 5 s – 0 s před nárazem hodnoty otáček motoru, rychlosti vozidla, 

polohy škrtící klapky, velikosti stlačení pedálu plynu, tlaku v ústrojí, využití a stlačení brzdy, 

aktivitu a případné hlášení kontrolky závady systémů ABS, ESP a elektronické spojky, 

použití točivého momentu motoru (indikuje, zda je zařazena rychlost či neutrál), zapnutí a 

aktivity tempomatu. 

• Jeep Compass 2.0 CRD 4x4 

Protokol je shodný s protokolem vozidla Dodge Caliber, umožňuje vyčíst stejné hodnoty, 

v případě rychlosti či zrychlení se stejnými parametry. 

• Toyota Auris 2.0 D-4D 
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Protokol CDR obsahuje zápis o posledních čtyřech zaznamenaných nehodových událostech. 

K nim jsou uvedeny informace o pořadí nárazu, jeho typu (čelní/zadní, boční na stranu řidiče, 

boční na stranu spolujezdce), čas od nárazu do příkazu k použití airbagů a předpínače 

bezpečnostních pásů, stav závažnosti dle události dle vnitřních pravidel. Dále jsou uvedeny 

hodnoty vývoje rychlosti (delta V) v [MPH] a [km/h] v případě podélného nárazu po 10 ms 

v délce trvání 200 ms, v případě bočního nárazu po 4 ms v délce trvání 100 ms, a to 

ze senzorů v oblasti řídicí jednotky, B-sloupku a C-sloupku. K dispozici jsou také 

přednárazové údaje v intervalu 0 s až 5 s, první údaj je uveden 0,5 s nebo 0,8 s před nárazem, 

dále po 1 s. Mezi ně patří rychlost, použití brzdy, případně stlačení pedálu plynu a otáčky 

motoru. Binárně jsou uvedeny údaje o zapnutí řidičova bezpečnostního pásu, poloze řidičova 

sedadla, poloze řadicí páky (neutrál, rychlost, případně parkování) a zapnutí/vypnutí 

spolujezdcova airbagu. 

• Toyota RAV4 2.2 D-4D 

Protokol je shodný s protokolem vozidla Toyota Auris, umožňuje vyčíst stejné hodnoty, 

v případě rychlosti či zrychlení se stejnými parametry. 

 

Obr. 16 – Testovací vozidla, 

zleva Toyota RAV4, Toyota Auris, Dodge Caliber, Jeep Compass 

5 NÁRAZOVÉ TESTY 

Testy se uskutečnily 2. – 4. října 2017 nedaleko rakouského města Linz v areálu společnosti 

Dr. Steffan Datentechnik GmbH, který je uzpůsoben a využíván pro konání nárazových testů. 

Mezi mnohé výhody využití tohoto prostoru patří jeho vybavení prostornou asfaltovou 

plochou s rozsáhlými výběhovými plochami, pevně zabudovaným a spolehlivým systémem 

na roztažení vozidel, který umožňuje přesné navedení do požadované konfigurace, a to i při 

vysoké rychlosti (test 4 byl proveden s nárazovou rychlostí 116 km/h), možnost použití 

stabilního ocelového kůlu pro náraz do pevné překážky nebo systémem snímání nárazu 

soustavou tří rychloběžných kamer. 

Samotné testy byly provedeny čtyři, a to s různou konfigurací, jak je popsáno dále a s vozidly, 

která umožňují vyčtení nehodových dat a která byla popsána v předcházející kapitole. Za 

účelem ověření možnosti získání dalších pro analýzu nehody významných či zajímavých 

údajů byl před každým testem například spuštěn stěrač předního okna, ukazatel směru či 

světelné výstražné znamení. Z výše uvedeného seznamu u jednotlivých vozidel je však patrné, 

že kromě informací o vývoji některých parametrů pohybu či zapnutí bezpečnostních pásů, 

aktivaci airbagů nebo vybraných funkcí (systémy ABS či ESP) nelze tyto informace získat. 

Následné zpracování dat probíhalo v softwarovém prostředí programu NI DIAdem, které je 

určeno mimo jiné pro práci s daty podobného typu. Mezi výhody patří řada předdefinovaných 

funkcí zpracování signálu jako frekvenční analýza FFT, „crash“ filtry nebo jednoduché 

zpracování grafických výstupů. 
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5.1 Test 1 

Jako první testovací scénář byl zvolen náraz, při němž vozidlo Toyota RAV4 čelně naráží 

v nízké rychlosti 15,1 km/h (± 0,1 km/h) do boku Jeep Compass. Jedoucí vozidlo bylo 

v tomto testu řízené z důvodu zajištění okrajových podmínek živým řidičem, dále byla na 

zadní řadě sedaček připoutána dětská figurína v bezpečnostní sedačce a figurína psa 

v bezpečnostním postroji, Jeep Compass byl bez posádky. 

Vzhledem k nízké rychlosti a nesplnění podmínek nebyla systémem EDR vozidla Jeep 

Compass zaznamenána žádná nehodová data k vyčtení. Naopak tomu bylo u Toyoty RAV4, 

z níž byly vyčteny údaje jak přednehodové (s nižší frekvencí), tak údaje ponehodové. Toto 

vozidlo bylo instrumentováno měřicím systémem Krypton. Porovnání údajů vyčtených 

pomocí systému CDR a nezávisle naměřených je na následujícím grafu. Data z akcelerometrů 

byla filtrována pomocí standardně používaného filtru CFC60 [2]. Data z CDR byla 

přepočtena, neboť v tomto případě jsou poskytovány údaje o vývoji rychlosti nikoliv 

zrychlení. 

 

Obr. 17 – Porovnání údajů CDR a nezávislého měření (Krypton) – test 1 

Z grafu je patrná největší odchylka v nejnižší zaznamenané hodnotě zpomalení na karoserii. 

Tuto skutečnost lze vysvětlit dvěma fakty, a sice rozdílnou záznamovou frekvencí (u měřicí 

sestavy 10 kHz, naproti tomu u CDR výrazně nižší – 100 Hz). Jinak trend zaznamenaných 

hodnot odpovídá i měření nezávislou akcelerometrickou soustavou. 

5.2 Test 2 

Druhým zvoleným scénářem byl čelní centrický náraz vozu Toyota RAV4 do pevné 

překážky, kterou byl ocelový sloup. Náraz byl proveden v rychlosti 60 km/h (± 3km/h). 

Vozidlo bylo osazeno měřicí soustavou, posádku tvořil 50% muž umístěný na sedadlo řidiče, 

6leté dítě připoutané v dětské autosedačce a pes v bezpečnostním postroji, k jehož poškození 

vlivem nárazu došlo. Ilustrační snímek o situaci a poškození je na následujícím obrázku. 
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Obr. 18 – Test 2 – náraz na překážku a poškození vozidla 

Graf na dalším obrázku ukazuje větší odchylku ve velikosti i tvaru průběhu působícího 

zrychlení, než tomu bylo u testu 1. Stejně jako u něj však lze tuto neshodu zdůvodnit nižší 

vzorkovací frekvencí senzorů a EDR ve vozidle, než u měřicí soustavy. Důležitý však je 

poznatek o tom, že v CDR protokolu z tohoto testu jsou zapsány dvě události. Jedná se 

nejprve o čelní/zadní náraz a s odstupem 18 ms náraz boční. Během tohoto testu tedy zřejmě 

došlo k překročení hranice nutné pro uložení záznamu nejen u dopředného, ale i bočního 

zrychlení. 

Data z akcelerometrů byla filtrována pomocí standardně používaného filtru CFC60. Data 

z CDR byla přepočtena, neboť jsou poskytovány údaje o vývoji rychlosti nikoliv zrychlení. 

 

Obr. 19 – Porovnání údajů CDR a nezávislého měření (Krypton) – test 2 
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5.3 Test 3 

Ve třetí testovací konfiguraci byl veden náraz vozidla Dodge Caliber v rychlosti 69,2 km/h (± 

3km/h) na zadní nápravu vozidla Toyota RAV4. První ze zmíněných vozidel bylo osazeno 

měřicím zařízením PicDAQ5, zatímco měřicí systém využívající ústřednu Krypton a sadu 

akcelerometrů byl umístěn ve vozidle Toyota RAV4.  

Ve vozidle Dodge tvořil posádku 50% muž umístěný na sedadlo řidiče (v tomto případě 

vpravo z pohledu jízdy) a 6leté dítě připoutané v dětské autosedačce. Posádku druhého 

vozidla představoval sám řidič, figurína 50% muže. 

Během načítání dat systémem CDR bylo zjištěno, že u druhého testovacího vozidla byl 

systém senzorů a jednotky EDR poškozen natolik, že žádnou z dalších nehodových událostí 

nezaznamenal. Z toho důvodu je pro tento test také uveden jeden graf porovnávající průběh 

zrychlení působící na vozidlo a posádku Dodge.  

 

Obr. 20 – Porovnání údajů CDR (Dodge) a nezávislého měření (PicDAQ) – test 3 

Přestože náraz probíhal v rychlosti vyšší, než tomu bylo u testu 2, lze si v grafu povšimnout 

vyšší podobnosti zaznamenaných hodnot i průběhu křivky působícího zrychlení, a to 

především v první části nárazu do maximálního zpomalení. Na rozdíl od Toyoty RAV4 

obsahuje CDR protokol Dodge Caliber záznam o působícím zrychlení nikoliv vývoji 

rychlosti, které je zároveň poskytován s vyšší frekvencí 1 000 Hz. Data z akcelerometrů byla 

stejně jako data z CDR filtrována pomocí standardně používaného filtru CFC60. V tomto 

případě byla data navíc působením okolního prostředí a deformací karoserie zašuměna více 

než u dalších měření. Tato skutečnost se projevuje především „rozkmitáním“ křivky v čase 

následujícím po globálním minimu. 
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5.4 Test 4 

V rámci čtvrtého testu byla využita všechna dříve uvedená vozidla, která byla pro tuto sérii 

testů připravena. Jednalo se o test simulující hromadnou havárii na komunikaci s vyšším 

rychlostním limitem, neboť primární nárazová rychlost byla 116,1 km/h (± 4km/h). 

Touto rychlostí naráželo vozidlo Jeep Compass do zádi vozidla Toyota Auris, které bylo ve 

směru pohybu Jeep stojící podélně. Před Toyotou Auris bylo ve vzdálenosti 3 m umístěno 

další podélně stojící vozidlo, kterým byl Dodge Caliber. Obě tato vozidla reprezentovala vozy 

stojící na místě dopravní nehody dříve kolidujícího vozidla Toyota RAV4, které fiktivně 

skončilo v konečné poloze příčné vůči směru pohybu ostatních vozidel. Dodge Caliber stál za 

příčně umístěným vozem ve vzdálenosti 1,2 m. Celá konfigurace je patrná na následující 

fotografii.  

 

Obr. 21 – Konfigurace testu 4 

 

Obr. 22 – Test 4 – konečné polohy a poškození vozidel 
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Pro toto měření bylo využito modulárnosti ústředny Krypton a byly vytvořeny dva nezávislé 

měřicí systémy, přičemž jedním byl instrumentován vůz Jeep a druhým vozidlo Toyota Auris. 

Zařízení PicDAQ bylo umístěno v Dodge, vozidlo Toyota RAV4 nebylo instrumentováno 

vzhledem k dřívějšímu vyřazení EDR z činnosti. 

Shodou nešťastných okolností je však i z tohoto hromadného nárazového testu možno provést 

jen jedno porovnání zaznamenaných hodnot zrychlení. Mezi tyto okolnosti patří přerušení 

spojení baterie a ústředny ve vozu Auris, které bylo vyvoláno silami na vozidlo působící a 

změnami v interiéru. Data zaznamenaná pomocí PicDAQ byla naproti tomu zašuměna 

natolik, že nebylo možné je pro porovnání s adekvátní vypovídající hodnotou použít. 

Graf tedy ukazuje porovnání zaznamenaných průběhů zrychlení působícího na Jeep Compass 

dle CDR a měřicí soustavy Krypton. Podobně jako u Dodge i tento protokol kromě jiného 

uvádí tabulkový záznam přímo zrychlení, a to při frekvenci 1 000 Hz. Oba tyto průběhy 

vykazují shodný tvar křivky a k výraznější odchylce došlo jen ve dvou místech, přičemž 

jedním z nich však je nejnižší zaznamenaná hodnota. 

 

Obr. 23 – Porovnání údajů CDR (Jeep) a nezávislého měření (Krypton) – test 4 

6 ZÁVĚR 

Z provedených testů a z nich získaných dat a na základě dalších zkušeností lze označit systém 

založený na získávání ponehodových údajů (zde konkrétně CDR System) za užitečný nástroj. 

Data z tohoto systému rámcově odpovídají údajům změřených kalibrovaným nezávislým 

měřícím systémem. V evropském prostředí je však zatím tento systém odkázán na rozhodnutí 

výrobce v jakém formátu a jaké údaje nechá uživatele získat. Stejně tak na výrobci v současné 

době závisí jakými senzory (co se týká měřených veličin i jejich měřící frekvence) bude vůz 

vybaven, což má zásadní vliv na vyčtené hodnoty. Tato skutečnost je patrná při porovnání 

komparací z testů 1 a 2 vůči výsledkům testů 3 a 4. V prvních dvou byly porovnávány údaje 

Toyoty RAV4, které vykazovaly nižší podobnost s hodnotami získanými nezávislým měřicím 

systémem, než údaje získané z vozidel Dodge (test 3) a Jeep (test 4). 
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Pro častější používání těchto nástrojů ve znalecké praxi bude tedy bezpodmínečně nutné 

zavést jednotnou legislativu, která standardizuje formát poskytovaných dat, a to jak z hlediska 

rozsahu, tak kvality. 
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METÓDA PRE SPRACOVANIE VIDEO ZÁZNAMOV Z VOZIDLOVEJ KAMERY S 

INTEGROVANÝM SNÍMAČOM POLOHY OČÍ 

ON BOARD VEHICLE CAMERA VIDEO POST PROCESSING METHOD FOR 

WITH INTEGRATED EYE TRACKER 

Juraj PANČÍK1), Pavel MAXERA2), Robert KLEDUS3), Michal BELÁK4) 

ABSTRAKT: 

V príspevku sa popisuje metóda spracovania údajov zo zaznamenaných videí získaných zo 

sledovacieho systému očí vodiča (Eye Tracker System, ďalej ETS). Výskumná úloha spočívala 

v  potvrdení v literatúre popísaného faktu, že oči pohybujúcej sa osoby (v našom prípade 

vodiča v idúcom aute) mimovoľne sústredia svoju polohu centra ostrého videnia na miesto na 

scéne, kde sa nachádza  centrum optického toku. Údaje z ETS vodiča boli získané počas 

experimentov v reálnom prostredí skúšok v pohybujúcom sa vozidle. V rámci popísaného 

postprocessingu videozáznamov z ETS  sme zisťovali pre každý zaznamenaný snímok   

numerický rozdiel medzi polohou ostrého videnia oka (zdrojom snímkov bolo spracované 

video z ETS) a polohou centra optického toku (zdrojom snímkov bolo nespracované video z 

ETS). Pri postprocessingu video záznamov boli korigované vibrácie pohybujúceho sa 

automobilu na základe údajov o zrýchleniach v XYZ súradniciach. Korekcie vplyvu vibrácií z 

jednotky ETS na základe údajov o zrýchleniach (vibráciách automobilu) badateľne zlepšili 

výsledky vyhodnocovania rozdielu obidvoch centier. Bol vytvorený programový rámec vo 

výpočtovom prostredí MATLAB, ktorý je pripravený pre ďalšie použitie.    

ABSTRACT: 

This article describes how to process Eye Tracker System (ETS) data from recorded videos. 

The research task consisted in confirming in the literature that the eyes of the moving person 

(in our case the driver in the car) inadvertently concentrate their position of the center of 

sharp vision on the place on the scene where the center of the optical flow is located. ETS 

video records were obtained during experiments in a real vehicle test environment. As part of 

the post-processing of ETS videos, we determined the numerical difference between the sharp 

eye viewing position center and the center of the optical flow center for each recorded image. 

In video postprocessing, the vibration of the moving car were corrected at it was based on 

recorded acceleration data. The correcting of acceleration data (from car vibrations) from 

the ETS had significantly improved the results of the difference assessment of both centers. A 

program framework was created in the MATLAB computing environment and it is ready for 

future use. 
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Eye Tracker System , optical flow , MATLAB, systémy pre monitorovanie vodiča,  

                                                 

1) Juraj PANČÍK, RNDr., CSc.,Doc. – Ústav soudního inženýrství, VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, 

Purkyňova,4641/118,Brno, 61200, email: Juraj.Pancik@gmail.com,  phone: +421 908 963 289 

2) 3 ) 4)  Pavel MAXERA, Ing.,  Robert KLEDUS, Ing., CSc.,Doc.,  Michal BELÁK, Ing. - Ústav soudního 

inženýrství, VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, Purkyňova,4641/118,Brno, 

61200,robert.kledus@usi.vutbr.cz, pavel.maxera@usi.vutbr.cz,michal.belak@usi.vutbr.cz,  T: +420 541 148 905 

 

 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 181 

KEYWORDS: 

Sledovanie pohybu očí , optický tok , MATLAB, Driver Monitoring Systems 

1 ÚVOD 

V príspevku sa popisuje metóda spracovania údajov zo zaznamenaných videí získaných zo 

sledovacieho systému očí vodiča (Eye Tracker System, ďalej ETS). Údaje z ETS vodiča boli 

získané počas experimentov v reálnom prostredí vozidlových skúšok. Systém ETS pozostáva 

z ETS "okuliarov", ktoré si pri experimente nasadzuje vodič  a zo systémovej jednotku ETS. 

ETS "okuliare" sú vybavené IR zdrojom žiarenia, kamerami a rozpoznávacím systémom na 

určenie polohy ostrého videnia oka na základe polohy očí s presnosťou aj 1°. ETS obsahuje 

„doprednú“  kameru (v angličtine FLC z  „Forward Looking Camera“). V prípade FLC ide 

o snímaciu kameru nasmerovanú v smere pohľadu vodiča). Systémová jednotka ETS 

zaznamenáva nasnímané videá, vyhodnocuje ich a vytvorí zmixovaný videozáznam, kde je 

nasnímaný obraz z doprednej FLC kamery a do neho je primiešaná informácia zistená 

systémovou jednotkou ETS a  reprezentujúca pozíciu ostrého bodu videnia oka. Systémová 

jednotka ETS zaznamenáva aj ďalšie fyzikálne  hodnoty namerané počas jazdy automobilom. 

Výstupné údaje z ETS majú teda charakter zaznamenaných videí (videozáznamov), v ktorých 

ide o videozáznam z kamery FLC  a v ňom je prezentovaná systémom ETS zistená poloha 

bodu ostrého videnia v podobe kružnice. Zaznamenané videá z ETS charakterizuje vplyv 

silných vibrácií v závislosti na kvalite vozovky a tento jav sťažuje  ich vyhodnotenie. Nami 

navrhnutá a experimentálne overená metóda potlačenia vibrácií  v  zaznamenaných videách z 

ETS (ETS video postprocessing) môže pomôcť pri automatizovanej  kvantitatívnej 

a kvalitatívnej  analýze pohybu očí vodiča počas jazdy. Systémy na sledovanie únavy vodiča   

Detekcia ospalosti vodiča (Driver Drowsiness Detection) je technológia bezpečnosti áut, ktorá 

pomáha predchádzať nehodám, ktoré spôsobuje ospalosť vodiča. Rôzne štúdie naznačujú, že 

asi 20% všetkých dopravných nehôd je spojených s únavou a až 50% na niektorých cestách. 

Moderné DDD sa dokážu naučiť modely správania sa  vodičov a dokážu s nejakou 

pravdepodobnosťou zistiť, kedy sa vodič ocitne ospalý [1] . Zahŕňajú aj systémy pre 

monitorovanie vodiča DMS (Driver Monitoring System) [2]    a softvér pre detekciu únavy 

FDS (Fatigue Detection Software) [3]. Z trhového pohľadu, podľa štúdie spoločnosti LC 

Technologies sa v roku 2019 predá až 6,7 milióna DMS systémov  založených na technológii 

sledovania očí a zabudovaných priamo v autách  [4]  .  Príkladom technologického riešenia 

pre luxusné vozidlá môže byť spoločnosť HARMAN [5] . Prehľad technológií systémov ETS 

je napr. v  [6].  Štúdium pohybu očí  vodičov s využitím tzv. eye-tracker technológií je už 

dlhodobo sledovanou problematikou – prehľad literatúry a je výsledkov je možné nájsť napr. 

v [7] . 

1.1 Optický tok 

Ako sme už spomenuli, dopredná kamera ETS generuje sekvenciu snímkov  (videosequence, 

videostream) čo možno chápať aj ako dynamický obraz. Vlastnosti dynamického obrazu sa 

veľmi dobre popisujú pomocou optického toku a jeho parametrov – prehľad dostupných 

zdrojov viď. [8] . Parametre optického toku môžu byť reprezentované množinou vektorov 

optického toku. Vzťah pohybu oka a optickým tokom pri pohybe pozorovateľa je študovaný 

už dlhšie [9] [10] [11] . Obdobne je to aj v prípade pohybu oka a pozorovateľa sediaceho 

v aute  [12] [7].    
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2 DEFINOVANIE PROBLÉMU 

Definícia nášho problému spočíva v  potvrdení v literatúre popísaného faktu (ďalej hypotéza), 

že oči pohybujúcej sa osoby (v našom prípade vodiča v idúcom aute) mimovoľne (t.j. pre 

prípad nie vedomého zamerania pozornosti vodiča na objekt v zornom poli) sústredia svoju 

polohu ostrého videnia na miesto na scéne (t.j. vozovke), kde sa nachádza  centrum optického 

toku [11] [9]. Centrum optického toku  zornom poli pohybujúceho sa objektu (osoba, 

automobil, lokomotíva) sa dá určiť metódami spracovania obrazu z kamery umiestnenej na 

pohybujúcom sa objekte a nasmerovanej v smere pohybu. Pôjde teda o "doprednú" kameru 

v systéme ETS  a  umiestnenú na hlave vodiča ako súčasť okuliarov  ETS. Polohu ostrého 

videnia oka vyhodnocuje príslušný subsystém ETS a tento do výstupného videozáznamu 

"zamiešava" informáciu o polohe ostrého videnia oka. Na obrázku Obr.1 je zobrazený jeden 

snímok z videovýstupu nami použitého ETS. Pre overenie spomenutej hypotézy máme 

k dispozícii experimentálne údaje spočívajúce vo videozáznamoch z reálneho Eye-Tracking 

Systemu (ETS) [13], ktorý bol nasadený do experimentov s vozidlom v rámci projektov [14] 

[15] .  V týchto videozáznamoch je zmiešaný obraz (video) z dopredanej kamery ETS a 

jednotky ETS, ktorá vyhodnocuje  polohu ostrého videnia ako krúžok s menším polomerom. 

Prezretím videozáznamov získaných z ETS počas  reálnych skúšok s pohybujúcim sa 

automobilom sa ukázalo, že spracovaniu obrazu z experimentálnych videozáznamov s cieľom 

vyhodnotiť vzájomnú  polohu ostrého videnia oka získaného z ETS a polohu centra optického 

toku získaného výpočtom  budú brániť  vibrácie pohybujúceho sa automobilu a vibrácie hlavy 

vodiča. Vlastné frekvencie kmitania hlavy vodiča s kamerou FVC v okuliaroch ETS (ďalej 

vibrácie hlavy vodiča) a vlastné frekvencie kmitania  pohybujúceho sa automobilu  sú 

kvalitatívne a kvantitatívne rozdielne. Oba typy vibrácií majú rôznu amplitúdu a aj rôzne 

frekvenčné spektrum. V získanej sekvencii snímkov z FVC kamery sa dajú chápať ako 

rozdielové (ich smerové vektory a ich vektory zrýchlenia sa vzájomne ovplyvňujú). Exaktný 

matematicky popis rozdielových vibrácii nie je možný. Odpruženie sedadla vodiča filtruje 

vibrácie auta s cieľom dosiahnuť komfort vodiča a to minimalizovaním vplyvov rozdielových 

vibrácii. Na získaných videách z FTS sú rozdielové vibrácie výrazné (postačuje zafixovať 

svoj pohľad na spodnú časť čelného skla) a veľmi sťažujú  vyhodnotenie videozáznamov z 

ETS. Súčasťou videozáznamov získaných z ETS boli aj údaje o jednotlivých snímkoch vo 

videu  a GPS údaje automobilu vrátane údajov o zrýchlení v osiach XYZ, ktoré reprezentujú 

práve vibrácie automobilu. Vyhodnocovania jednotka ETS bola položená na sedadle 

spolujazdca a ňou zaznamenane vibrácie nemusia reprezentovať vlastné kmity  automobilu. 

Údaje o pohybe hlavy sme nemali k dispozícii. Potvrdenie hore spomenutej hypotézy tak 

okrem analýzy obrazových snímkov z doprednej kamery ETS   podmieňuje vytvorenie 

systému pre korekcie vplyvu vibrácií  obrazu z videozáznamu doprednej kamery systému 

ETS počas postprocesingu videozáznamu. Počas postprocesingu videozáznamov z ETS  sa 

polohy bodov v obrazy vzťahujú k referenčnej (fixnej) súradnej sústave danej monitorom 

používateľa. Naša metóda  pre spracovanie video záznamov z ETS rieši tento vyhodnocovací 

problém s vplyvom vibrácií – nerieši však stabilizáciu obrazu FLC ETS v reálnom čase počas 

vzniku záznamu.  

3 ANALÝZA PROBLÉMU 

3.1 Vstupy pre riešenie problému 

K dispozícii máme „surový“ (nespracovaný) videozáznam z ETS vodiča (vodič mal nasadené 

ETS "okuliare") v idúcom vozidle a potrebujeme ho vyhodnotiť (Obr. 2). Video pohľadu 

doprednej kamery bolo vytvorené doprednou kamerou umiestnenou na okuliaroch vodiča 
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ETS. Ďalej máme  druhý videozáznam z ETS (Obr.1.),  kde je výstupné  video (tzv. 

spracované) vytvárané zmiešaním dvoch typov informácií  a to jednak obrazom  dopredanej 

kamery ETS  a video výstupu z postprocessingu kamier snímajúcich oči. Video výstupu z 

postprocessingu kamier snímajúcich oči obsahovalo  výpočtom v systémovej jednotke ETS  

určené dve sústredné kružnice (tzv. „očné kružnice“). Krúžok s menším priemerom určoval 

polohu ostrého videnia oka vodiča a krúžok s väčším priemerom určoval zorné pole vodiča 

(Obr.1). K dispozícii nemáme textový súbor s údajmi o polohe ostrého videnia oka ktorý by 

bol vygenerovaný ETS. 

Vibrácie idúceho vozidla treba chápať aj z pohľadu  objektu na ceste, ktorý by sledoval 

prichádzajúci automobil - automobil pri dopredanom pohybe smerom k objektu "nadskakuje" 

a pohybuje sa zo strany na stranu (pootáča  sa  okolo axiálnej osi pohybu,  ale mení sa aj smer 

pohybu).  Oko vodiča pri sledovaní scény pred sebou s nejakou mierou presnosti mimovoľne 

(automaticky) koriguje pohyby hlavy so zložkami vlastných frekvencií cca pod 1Hz; horšie 

však filtruje vyššie vibračné frekvencie - oko už nie je schopné korigovať. Tato vlastnosť oka 

je daná evolúciou a frekvenciou pohybu kráčajúceho chodca [10]. Pohyb oka je zviazaný s 

pohybmi hlavy a je nimi ovplyvnený vďaka senzorom zrýchlenia v mozgu [16] . 

Videozáznam z ETS vodiča ukazuje na viaceré  druhy správania sa centra ostrého videnia oka 

vodiča: jednak mimovoľné nastavenie polohy centra ostrého videnia a jednak kognitívne 

podmienené nastavenia ostrého videnia vodiča na niektoré objekty (značky pri ceste, chodec 

kráčajúci po krajnici, palubná doska). Kognitívne podmienené zameranie sa centra ostrého 

videnia oka sme pozorovali potom, keď sa v zornom poli oka vodiča objavili významné 

objekty (chodec, značka, veľký kameň...) čo je prirodzené.  Tiež sme zaznamenali časovo 

obmedzené mimovoľné zameranie polohy centra ostrého videnia vodiča na nevýznamné časti 

snímkov [12] [16]. 

3.2 Požadovaný výstup z riešenia 

Pomocou spracovania videozáznamov z EST metódou postprocessingu videa chceme  získať 

z každého snímku videozáznamu z FTS informáciu o polohe ostrého videnia oka získaného z 

vyhodnocovacieho subsystému FTS a informáciu o polohe centra optického toku.  

Potrebujeme zistiť v postprocessingu videa numerický rozdiel medzi týmito dvoma 

polohovými hodnotami a taktiež potrebujeme v postprocessingu videa eliminovať vibrácie 

automobilu na základe údajov o zrýchlení automobilu v súradniciach XYZ ktoré boli 

zaznamenané jednotkou ETS .     

3.3 Návrh postupu riešenia problému 

Videozáznam z ETS musíme spracovať zo zaznamenaných videí počas postprocessingu videa  

metódami spracovania obrazu (image processingu), ktoré budú: 

• v spracovanom videozázname z ETS určovať polohu stredu ostrého videnia oka 

z polohy menšieho stredového krúžku FTS, ktorý vymedzuje ostré videnie vodiča  

(Obr. 1) 

• v nespracovanom  video zázname z FTS vypočítavať opticky tok zo scény a určovať 

tak polohu  stredu pre vektory reprezentujúce  vypočítaný optický tok doprednej 

vozidlovej kamery, ktorá je súčasťou FTS  (Obr.2.)  

• rozdielny charakter vibrácii vodiča a vibrácii automobilu počas jazdy po ceste 

spôsobia to, že jednotlivé, v čase sekvenčné  zachytené snímky, z ktorých pozostávajú 

zdrojové videá sú vzájomné priestorovo posunuté. Za týmto účelom  budeme pri 

postprocessingu video záznamov  korigovať vibrácie pohybujúceho sa automobilu na 

základe údajov o zrýchlení v súradniciach XYZ z GPS modulu ETS. Do vyhodnotenia 
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rozdielu polôh centra ostrého videnia oka získaného z FTS a centra optického toku 

získaného výpočtom optického toku tak vnesieme chybu, nakoľko zostávajú prítomné 

ešte systémom ETS nezaznamenané vibrácie hlavy  vodiča. Tieto nemáme možnosť 

korigovať, nakoľko súčasťou nášho FST  nebol  snímač zrýchlení určený pre hlavu 

vodiča  

4 POPIS RIEŠENIA PROBLÉMU 

Videozáznamy z ETS (nespracované a spracované výstupné videá) a údaje zo senzorov 

zrýchlenia  sme spracovali ako  zaznamenanú sekvenciu snímkov. Vo výpočtovom prostredí 

MATLAB sme  zrealizovali  v kapitole 3.3 popísané jednotlivé algoritmické úlohy. Na seba 

nadviazanými krokmi, ktoré obsahovali metódy spracovania obrazu (bol použitý MATLAB  

Image Processing Toolbox) a geometrické transformácie sme  zrealizovali požadovaný 

postprocessing videozáznamov. Takto sme vytvorili výpočtový tok pre spracovanie postupne 

zaznamenaných snímkov.  

5 EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V rámci popísaného postprocessingu videozáznamov z ETS  sme zisťovali pre každý 

zaznamenaný snímok   numerický rozdiel medzi polohou ostrého videnia oka (zdrojom 

snímkov bolo spracované video z ETS) a polohou centra optického toku (zdrojom snímkov 

bolo nespracované video z ETS). Vyhodnocovanie rozdielu polôh sme realizovali  vo 

vzťažných geometrických súradniciach vyhodnocovacieho programu a v jednotkách 

rozlíšenia snímkový pixel. V ideálnom prípade potvrdenia teórie sme očakávali zhodu 

obidvoch polôh. V reálnych prípadoch sme pozorovali zhodu polôh obidvoch centier len pre 

25% snímkov (popis metodiky určenia zhody polôh je nad rámec tohto príspevku). Zdroje 

chýb metódy postprocessingu pre určenie rozdielu polôh obidvoch centier zo 

zaznamenaných  ETS videí možno zhrnúť  nasledovne: 

a) Nízke priestorové a časové rozlíšenie doprednej kamery systému ETS 720 x 480 (pri snímacej 

frekvencii 100Hz ale ukladacej do videozáznamu snímkovej frekvencii 25Hz) spôsobovalo 

chybu vo výpočte polohy centra optického toku.  Následná komprimácia obrazu výstupného 

videa z ETS predstavuje ďalšiu stratu rozlíšenia, čo je pre prípad postprocessingu tohto videa 

ďalší sťažujúci vstupný parameter.  

b) nemali sme k dispozícii súbor s uvedením hodnôt polohy bodu ostrého videnia – všetky 

polohy bodu ostrého videnia pre jednotlivé snímky sme museli sekundárne výpočtom určiť 

z výstupného videa ETS (z tzv. „očných kružníc“, Obr. 1) 

c) k dispozícii  sme mali len jedno video s údajmi o zrýchleniach pre každý zaznamenaný 

snímok – pre kvantitatívnej  vyhodnotenie by sme potrebovali viac vstupných údajov 

d) hlava vodiča, kde bola umiestnená dopredná kamera ETS nemala  snímač zrýchlenia.  

Rozdielové vibrácie hlavy vodiča a automobilu sú v prípade jazdy vozidla výrazné a pre 

postprocesing videí z ETS  je potrebné mať tieto údaje aby sa potlačenie vibrácií dalo 

realizovať s vyššou efektivitou  

6 ZÁVER 

Definícia nami riešeného  problému spočívala v  potvrdení v literatúre popísaného faktu, že 

oči pohybujúcej sa osoby (v našom prípade vodiča v idúcom aute) mimovoľne sústredia svoju 

polohu centra ostrého videnia na miesto na scéne, kde sa nachádza  centrum optického toku 

[11]. V rámci v príspevku popísaného postprocessingu videozáznamov z Eye Tracker System 

(ETS)  sme zisťovali pre každý zaznamenaný snímok  numerický rozdiel medzi polohou 

centra ostrého videnia oka (zdrojom snímkov bolo spracované video z ETS) a vypočítanou 

polohou centra optického toku (zdrojom snímkov bolo nespracované video z ETS). Treba 
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povedať, že nami použité videozáznamy z ECT neboli vytvárané za uvedeným účelom 

(vznikli už v roku 2016) a celý  merací systém a záznam údajov z neho  neboli pre tieto naše 

výpočty optimalizované. Údaje o zrýchleniach (vibráciách automobilu) z jednotky ETS 

umožnili badateľne zlepšiť  výsledky vyhodnocovania rozdielu polôh obidvoch centier. 

Domnievame sa, že sme riešili aktuálnu problematiku a tou je  vplyv vibrácií na vyhodnotenie 

údajov z ETS.  Napríklad, zariadenia ETS, ktoré sú použité  v moderných systémoch pre 

monitorovanie vodiča (DMS) sú obmedzené mechanickými vibráciami idúceho automobilu. 

Systém pre monitorovanie vodiča pre značku Lexus (Toyota)  je použiteľný len na 

diaľniciach, t.j. tam kde sa neočakávajú problémy s veľkými  vibráciami vozidla [5].   

Porovnaním v reálnom čase získaných údajov o polohe očí a polohe centra optického toku sa 

dá získať doplňujúca informácia o sústredenosti vodiča. Vodič mimovoľne zameriava 

centrum ostrého videnia na miesto zodpovedajúce centru optického toku. Táto informácia  

môže byť využitá aj pre DMS určené pre rušňovodičov či pre vodičov ťažkých vozidiel v 

povrchovej ťažbe surovín [17].  Nevenovali sme sa ďalším zaujímavých  problémom,  ako je 

napríklad skúmanie reakčného času oka (napr. zmena zamerania oka z mimovoľnej polohy na 

určitú polohu danú objektom na kraji vozovky). 

Odporúčame aby pre spoľahlivé určenie polohy centra optického toku treba vybrať dopredné 

kamery   s vysokým rozlíšením 4K (pri formáte obrazu 16:9 a šírke 4096 je  výška 2304 

pixelov) – dopredná kamera  nemusí byť súčasťou ETS. Obdobne pre experimentálne účely 

treba zaznamenať z týchto kamier video s vysokým rozlíšením bez komprimácie obrazu. 

Odporúčame aby ETS obsahoval snímač zrýchlení - pokiaľ je umiestnený na hlave vodiča 

(ETS „okuliare“).  Odporúčame aby sa hľadali  iné pre DMS vhodné algoritmy 

a reprezentácie vlastností dynamického obrazu  –  nakoľko výpočet optického toku  v reálnom 

čase je extrémne hardvérovo  náročný a jeho výpočet  silno ovplyvniteľný vibráciami 

automobilu.    

Ako prínos našej práce vidíme aj vo vytvorení programového rámca vo výpočtovom prostredí 

MATLAB, ktorý je pripravený pre ďalšie experimenty s vyhodnocovaním údajov z ETS.  

  



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 186 

7 LITERATÚRA 

 

[1]  WIKI, „Driver drowsiness detection,“ 2018. [Online]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Driver_drowsiness_detection. [Cit. 1 13 2018]. 

[2]  WIKI_1, „Driver Monitoring Systems,“ 2018. [Online]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Driver_Monitoring_System. [Cit. 13 1 2018]. 

[3]  WIKI_2, „Fatigue detection software,“ 2018. [Online]. [Cit. 13 1 2018]. 

[4]  LC Technologies , „Eye Tracking Technology is Making New Cars Safer,“ 2014. 

[Online]. Available: http://www.eyegaze.com/eye-tracking-technology-is-making-new-

cars-safer/. [Cit. 13 1 2018]. 

[5]  K. Ranjan, „HARMAN introduces eye and pupils tracking for driver monitoring 

system,“ 2016. [Online]. Available: http://telematicswire.net/harman-introduces-eye-and-

pupils-tracking-for-driver-monitoring-system/. [Cit. 13 1 2018]. 

[6]  F. AL-RAHAYFEH. A., „Eye Tracking and Head Movement Detection: A State-of-Art 

Survey,“ IEEE Journal of Transactional engineering in Health and Medicine, p. 

nestránkované, 2013.  

[7]  J. GILLAND, „DRIVING, EYE-TRACKING AND VISUAL ENTROPY: 

EXPLORATION OF AGE AND TASK EFFECTS,“ Department of Psychology, The 

University of South Dakota, May 2008. 

[8]  WIKI_3, „Optical flow,“ 2018. [Online]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_flow. [Cit. 2018 1]. 

[9]  M. H.-P. LAPPE, „Optic Flow and Eye Movements,“ Intenational Review of 

Neurolobiology, vol.44, pp. 29-47, 2000.  

[10]  M. V. B. MOSSIO, „Traveled distances: New insights into the role of optic flow,“ Vision 

Research 48 , p. 289–303, 2008.  

[11]  W. H. WARREN, „Eye movements and optical flow,“ J.Opt.Soc.Am./Vol.7,No.1, 

January 1990, pp. 160-169, 1990.  

[12]  B. KAPITANIAK, „Application of Eye-Tracking in drivers Testing: A Reviewew o 

Research,“ International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 

28(6), pp. 941-954, 2015.  

[13]  VIEW POINT SYSTEM , „VPS Glasses, smart Unit, software,“ 2018. [Online]. 

Available: http://viewpointsystem.com/en/products/. [Cit. 14 1 2018]. 

[14]  Ústav soudního inženýrství VUT Brno, Projekt ÚSI-J-16-3713 Analýza chování řidiče 

při jízdě přes nehodové přechody pro chodce na území města Brna za využití metody 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 187 

eyetrackingu, Brno, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016.  

[15]  Ústav soudního inženýrství VUT Brno, Projekt TD020239 Posilování právní jistoty při 

technickém posuzování dopravních nehod s chodci za snížené viditelnosti, Brno: VUT 

Brno, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015.  

[16]  A. WONG, Eye Movements Disorders, Oxford: Oxford University Press, 2007.  

[17]  CATERPILLAR, „Eye-tracking system monitors driver fatigue, prevents sleeping at 

wheel,“ 2013. [Online]. Available: http://www.wired.co.uk/article/eye-tracking-mining-

system. [Cit. 14 1 2018]. 

[18]  H. L. FRENZ, „Absolute travel distance from optic flow,“ Vision Research 45, p. 1679–

1692, 2005.  

[19]  F. DURGIN, „Perception Of Visual Speed While Moving,“ ournal Of Experimental 

Psychology: Human Perception And Performance. Volume 31, Issue 2., pp. 339-353., 

2005.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Snímok z  videozáznamu  použitého Eye Tracking System (ETS) výrobcu [13] 
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Obr. 2 – Snímok zo zdrojového videozáznamu z doprednej kamery ETS s vypočítanými 

vektormi optického toku a s vypočítaným centrom optického toku   

 

Obr. 3 – V príspevku popísaná metóda pre spracovanie video záznamov z Eye Tracking 

Systém 

 



VYSOKOENERGEICKÉ DOPRAVNÍ ÚRAZY V CHIRURGII 

HIGH-ENERGY TRAFFIC INJURIES IN SURGERY 

Martin Páral1), Michal Benej2 

ABSTRAKT: 

Vysokoenergetické dopravní úrazy jsou jedním z nejzávažnějších problému současné 

traumatologie. Roste jejich počet, závažnost i velký sociální a ekonomický dopad. Dopravní 

úrazy vznikají náhlou decelerací vysoké kinetické energie. Některé úrazové mechanismy jsou 

typické - na příklad střet dvoustopých vozidel, strážení chodce, pád z motocyklu s typickým 

poranění osob. 

V případě střetu dvou automobilů dochází nejčastěji k poranění hlavy, hrudníku a končetin o 

palubní desku. Při pádu z motocyklu dochází s ohledem na mechanismus zejm. k nitrolebním 

poraněním a úrazům v oblasti ramene a páteře.  Sražení chodců bývají poraněné mnohočetná 

a závažná.  

Na příkladu několika kazuistik chceme prezentovat a přiblížit závažnost a následky 

dopravních nehod pro zraněného. 

ABSTRACT: 

Highenergy traffic injuries are one of the most serious problem for traumatology. Their 

number is growing and great social and economic impact too. Traffic injuries arise by 

deceleration of high kinetic energy. Some accident mechanisms are typical – for example 

accident two-track vehicles, hit pedestrians, fall from a motorcycle with typical shape of 

injury.  

In the event of a collision of two cars is most common to head, chest and limbs injury of the 

dashboard (dashboard-injury). Motorcycle accidents are associated with injury of head, 

shoulder and spine. Hit pedestrians injura are usually combinated and serious.  

By a few cases we would like to show seriousness and impact of injury. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Polytrauma, poranění hrudníku, VATS – video - asistovaná thorakoskopie, osteosyntéza, zevní 

fixatér 

KEYWORDS: 

Polytrauma, chest injury, VATS – video-asistated thoracosopy, osteosynthesis, external 

fixation  

1 ÚVOD 

Na příkladu několika kazuistik chceme prezentovat a přiblížit závažnost a důsledky dopravní 

nehody pro zraněného. Význam úrazů při dopravních nehodách je obrovský a to jak na úrovní 

medicínské, tak i sociální a ekonomické. Protože dopravních úrazů přibývá a často se jedná o 

polytraumata (poranění více orgánových systémů, kdy alespoň jeden ohrožuje pacienta na 
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životě) a sdružená poranění (poranění více orgánových systémů) jde o jeden z nejzásadnějších 

a nejdůležitějších problémů současné nejen traumatologie, ale medicíny vůbec.  

Na naší klinice se zabýváme všeobecnou chirurgií se zvláštním důrazem na chirurgii hrudní. 

Poraněními hlavy a páteře se v naší fakultní nemocnici primárně zabývá klinika 

neurochirurgie, nebudeme tedy tyto případy rozebírat. Naopak představíme případy péče o 

pacienty zejména s poraněním hrudníku, dále pánve a končetin.      

2 PORANĚNÍ HRUDNÍKU 

2.1 Traumatologie hrudníku obecně – nejzákladnější úvod 

Hrudník se skládá z hrudní stěny (žebra, hrudní kost, hrudní páteř, měkké tkáně) a 

nitrohrudních orgánů (pravé a levé plicní křídlo, orgány mezihrudí – srdce a z něj a do něj 

jdoucí velké cévy, hlavní dýchací cesty, jícen atd.). Při dopravní nehodě obvykle dochází ke 

kombinaci poranění stěny hrudní a nejčastěji plicního křídla. Dle mechanismu působících sil 

na danou oblast může vniknout patologických stavů.  

Poranění hrudníku se dělí dle několika pohledů. Nejobecněji na tupá a penetrující (v Evropě 

převládají tupá právě při dopravních nehodách)   

Jedná se o pneumothorax – nahromadění volného vzduchu v pohrudniční dutině a tím dochází 

ke ztrátě kontaktu plíce se stěnou hrudní, plicní křídlo kolabuje, není ventilované a je tedy 

vyřazeno z dýchání – okysličování krve.  Déle vzniká hemothorax – pohrudniční dutina je 

vyplněna krví – z poraněné hrudní stěny (žeber, mezižeberní cévy) a poraněné plíce – často 

kombinace obojího při propíchnutí plíce rozlomeným žebrem. Tento stav je nebezpečný jak 

utlačením plíce a tady snížením její ventilace, tak ztrátou krve z oběhu. Pneumothorax a 

hemothorax se často kombinují. Vzácně i poranění bránice. Při vylomení několika žeber na 

dvou místech vzniká nestabilní část hrudní stěny, která se při nádechu vtlačuje do hrudníku 

(tedy opačný pohyb) a utlačuje plicní křídlo, jedná se nestabilní hrudník – flail chcest. 

Další skupina poranění se týká vlastního plicního křídla. Zhmoždění nazýváme kontuzí. Při 

působení většího násilní vzniká větší krevní výron v plicní tkáni – hematom. Pokud se plíce 

roztrhne, jde o laceraci – často uniká vzduch a krev – společně s pneumo a hemothoraxem.   

Poslední skupina obsahuje poranění srdce, tedy zhmoždění srdce, penetrující poranění a 

krvavý výpotek v osrdečníku – hemoperikard. Dále poranění magistrálních cév – disekce a 

ruptura (roztřžení) aorty, velkých žil. Dále poranění hlavních dýchacích cest a jícnu a 

poranění bránice. 

2.1.1 Kazuistiky 

Na několika příkladech prezentujeme reálný obraz poranění e péči o ně. 

• soubor pacientů se závažnými poraněními hrudníku 
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Obr. 1 – Traumatická disekce hrudní aorty 

Fig. 1 – Traumatic disection of thoracic aorta 

Na obrázku jedna je patrný snímek z CT u pacienta, motocyklista, jemuž nedal řidič z vedlejší 

cesty přednost – čelní náraz. Vedle obratlového těla je patrné „natržení stěny“ aorty. Na 

dalším snímku je patrná miniinvazivní stentáž oblouku aorty – tedy vložení expandibilní, 

ohebné drátěné výztuhy na postižení místo hrudní aorty.  

 

Obr. 2 – Stent do disekované části oblouku aorty 

Fig. 2 – Stentgraft of thoracic aorta 

Na obrázku č. 3 je patrno poranění hrudní stěny vpravo – vlající hrudník na levé straně 

(sériové poranění žeber ve 2 etážích). Na obrázku č. 4 a 5 snímky z operačního sálu ze 

stabilizace hrudní stěn a RTG kontrola v průběhu výkonu. 
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Obr. 3 – vlevo vylomená žebra vlajícího hrudníku / on the left side broken ribs – flail chcest 

 

Obr. 4 – snímek stabilizace hrudní stěny / pic from operation theatre, chest wall 

stabilisataion 
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obr. 5 RTG obraz /X-ray picture 

3 ZÁVĚR 

Vysokoenergetická dopravní poranění jsou významným problémem moderní medicíny a 

společnosti. Jejich řešení je velmi náročně personálně, materiálně i časově, výsledky i přes 

enormní snahu a náklady často neuspokojivé. Polytraumatizovaní pacienti patří do center 

s veškerým zázemím a zkušeností a platí že první hodiny jsou obvykle rozhodující.  
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SIMULACE DOPRAVNÍ NEHODY KLOUBOVÉHO AUTOBUSU SE ZAMĚŘENÍM 

NA OHODNOCENÍ BIOMECHANICKÉ ZÁTĚŽE CESTUJÍCÍCH 

SIMULATION OF THE NB18 ARTICULATED BUS TRAFFIC ACCIDENT WITH 

ASSESSMENT OF BIOMECHANICAL LOAD OF PASSENGERS 

Petr Pavlata1), Jan Vychytil2) 

ABSTRAKT: 

Příspěvek se zabývá simulací dopravní nehody městského linkového autobusu z ledna 2016 

v Bratislavě. Vozidlo s cestujícími se při akutní zdravotní indispozici řidičky čelně střetlo se 

sloupem portálu směrových tabulí. Dynamický nelineární výpočet byl proveden v systému 

PAM-Crash explicit s validovaným plně deformovatelným modelem vozidla. Pro modely 

řidičky a jednotlivých pasažérů byl využit škálovatelný biomechanický model člověka 

Virthuman. Pomocí provedené analýzy lze vyhodnotit bezpečnostní rizika pro jednotlivé osoby 

na palubě vozidla. 

ABSTRACT: 

The paper deals with the simulation of a link citybus accident from January 2016 in 

Bratislava. Because of an acute health indisposition of a woman driver, the vehicle with 

passengers crashed the column of the traffic boards portal. Dynamic nonlinear calculation 

was performed in the PAM-Crash explicit system with a validated fully deformable vehicle 

model. The scalable biomechanical human model Virthuman was used for driver and 

passenger models. Using this technique, safety risks for occupants on a vehicle board can be 

also assesed. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Dopravní nehoda, čelní náraz, MKP, počítačová simulace, Virthuman, EES 

KEYWORDS: 

Traffic accident, frontal impact, FEM, computer simulation, Virthuman, EES 

1 ÚVOD 

V současné době existuje mnoho aktivních a pasivních systémů určených k ochraně 

cestujících moderních vozidel, které jsou dnes vyvíjeny čistě na základě virtuálních přístupů. 

Cílem tohoto příspěvku je jednak ukázka postupu počítačové rekonstrukce dopravní nehody a 

dále i seznámení s metodikou, jež by šla snadno implantovat i pro kategorii autobusů, kde 

dosud podobné metody pro ohodnocení stupně pasivní bezpečnosti nejsou zavedeny. 

Příspěvek se zabývá použitím numerických simulací pro posouzení zranění cestujících při 

obecném srážkovém scénáři, které pomáhají identifikovat prvky interiéru pro zlepšení 

bezpečnosti cestujících v raných fázích návrhu hodnocení ochrany cestujících s ohledem na 

variabilitu lidské populace. K posouzení vlivu variability populace pro definované scénáře 

nárazu lze efektivně využít škálovatelný virtuální model lidského těla Virthuman. Tento 
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model umožňuje pokrýt cestující nejrůznějších velikostí (pohlaví, věk, výška, hmotnost, …) a 

rozšiřuje konvenční virtuální hodnocení nových bezpečnostních návrhů prostřednictvím 

stávajících standardních testovacích figurín a modelů vytvořených na bázi metody konečných 

prvků. Výhodou nástroje Virthuman použitého v projektu je jeho výpočetní účinnost, když 

MBS přístup umožňuje využít až 99 cestujících v jednom modelu bez většího zvýšení 

výpočetního času deformovatelného modelu. 

2 SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU 

2.1 Statistické rozdělení úrazů cestujících při nehodách 

I když je cestující ve vozidle poměrně dobře chráněn ve srovnání s ostatními účastníky 

silničního provozu, v některých případech může dojít k úrazu cestujících (obvykle ke zranění 

hlavy a poranění páteře, i při relativně nízké rychlosti. Výskyt poranění páteře a poranění 

hlavy při dopravních nehodách zejména osobních vozidel, který je zkoumán v rámci 

hloubkové analýzy nehod např. v Centru dopravního výzkumu v Brně, je uveden na obr.1: 

 

Obr. 1 – Procentuální výskyt zranění, 

Centrum dopravního výzkumu, 2011 - 2017 

Fig. 1 – Percentage of individual injuries 

Transport research centre, Czech Republic, 2011 - 2017 

2.2 Aktuální situace v legislativě pasivní bezpečnosti autobusu 

Přestože výzkumní pracovníci soustavně pracují na vývoji nových a zlepšování stávajících 

systémů aktivní bezpečnosti vozidel, které pomáhají předcházet nehodám, stále se vyskytují 

nehody s následky na zdraví. Rovněž zlepšování pasivních bezpečnostních systémů vozidel a 

minimalizace následků dopravních nehod jsou nezbytné. 

Sedadla a zádržné systémy v autobusu jsou obecně optimalizovány zejména pro případ 

čelních kolizí (předpisy EHK-14, EHK-16, EHK-17, EHK-80). V případě autobusů s 

výjimkou městských autobusů platí rovněž předpis EHK-66 řešící dostatečnou tuhost skeletu 

autobusu při převrácení vozidla. Městské autobusy mají také další specifika - bezpečnostní 

pásy nejsou povinné a to na žádných sedadlech, na městských autobusových linkách je 

obvykle celá řada stojících cestujících, běžná je rovněž přeprava invalidů na invalidních 

vozících či dětských kočárků s dětmi. Navzdory těmto skutečnostem dosud neexistují pro 

konstrukci autobusů zvláštní bezpečnostní požadavky v případě čelních střetů. Takové 

dopravní nehody mají pak obvykle za následek desítky zraněných cestujících, viz nedávný 

případ dopravní nehody městského autobusu v Horoměřicích u Prahy dne 12.1.2018, obr. 2. 
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Pracovní skupina pro pasivní bezpečnost (GRSP) v rámci EHK OSN harmonizuje nařízení 

o vozidlech (WP.29), připravuje regulační návrhy týkající se pasivní bezpečnosti na WP.29, 

provádí výzkum a analýzy s cílem vyvinout požadavky na pasivní bezpečnost vozidel. Tato 

skupina odborníků rovněž připravuje zvláštní nařízení pro čelní střety autobusů, které, 

bohužel, dosud nenabylo platnosti. 

 

Obr. 2 – Nehoda městského autobusu u Horoměřic, 12.1.2018 

Fig. 2 – A citybus accident near Horoměřice, Jan 12, 2018 

 

Obr. 3 – Nehoda městského autobusu NB18 v Bratislavě, leden 2016 

Fig. 3 – A NB18 citybus accident in Bratislava, January 2016 
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Obr. 4 – Nehoda městského autobusu NB18 v Bratislavě, celkový pohled 

Fig. 4 – A NB18 citybus accident in Bratislava, general view 

 

Obr. 5 – Nehoda městského autobusu NB18 v Bratislavě, detail průniku sloupu 

Fig. 5 – A NB18 citybus accident in Bratislava, pole penetration detail 

2.3 Popis skutečné dopravní nehody městského autobusu 

Tento příspěvek poskytuje ukázku vyhodnocení biomechanické zátěže cestujících, kdy by 

s použitím nejnovějších simulačních metod se škálovatelným lidským modelem Virthuman  

bylo možné efektivně pracovat na zvyšování pasivní bezpečnost autobusů při čelních srážkách 

prostřednictvím relativně levných počítačových simulací. 
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Jako ilustrativní případ byla vybrána a použita skutečná dopravní nehoda, při které se 18m 

dlouhý městský kloubový autobus typu SOR NB18 čelně střetl se sloupem portálu dopravního 

značení, obr. 3 až 5. Nehoda se stala v Bratislavě v lednu 2016. 

Tato nehoda nastala patrně při akutní zdravotní indispozici (pravděpodobně srdeční záchvat) 

řidičky, kdy neřízený autobus NB18 vyjel ze silnice a čelně se střetl s robustním a tuhým 

sloupem portálu dopravního značení. Sloup pronikl dovnitř vozidla přibližně uprostřed 

čelního panelu autobusu. Vzhledem k relativně vysoké kinetické energii vozidla a malé čelní 

ploše sloupu, „rozřízl“ sloup přední část autobusu do vzdálenosti téměř 3 metry. Vzhledem 

k nízkému obsazení vozidla blízko konečné zastávky linky, při nehodě bylo zraněno pouze 16 

osob včetně řidičky autobusu, 8 osob skončilo v nemocnici, vzhledem ke komplikovaným 

zlomeninám holenních kostí a poraněním hlavy. Jedna žena utrpěla vážné poranění břicha. 

Další zranění s odřeninami a modřinami byla léčena ambulantně. 

 

Obr. 6 – Validační zkouška čelního nárazu skeletu autobusu CN10 

Fig. 6 – Full-scale validation test of CN10 frontal crash 

2.4 MKP model autobusu, validační experiment 

MKP model 18m dlouhého městského autobusu NB18 s více než 2.5 mil. elementy byl 

připraven na základě MKP modelu autobusu CN10, který byl zvolen jako zástupce výrobní 

řady autobusů SOR pro čelní srážky. Model CN10 byl postaven a ověřen v roce 2013. V říjnu 

2013 byl proveden validační full-scale test čelního nárazu celého autobusu do 1m vysoké tuhé 

betonové bariéry, obr. 6, a to v nárazové rychlosti 25 km/h, při testu byly použity rovněž 3 

instrumentované figuríny řidiče a cestujících. Základní parametry této zkoušky lze shrnout: 

• zjednodušený skelet autobusu C10  

• 6 vysokorychlostních kamer se vzorkovací frekvencí 1000 snímků za sekundu 

• měření napětí v oblasti přední části chassis 

• měření zpomalení 

• instrumentovaná HIII 50% figurína řidiče 

• dvě instrumentované HIII 50% figuríny cestujících 
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Porovnání výsledků počítačové simulace s výsledky experimentu vykázala velmi dobrou 

shodu: 

 

Obr. 7 – Porovnání výsledků počítačové simulace s experimentem 

Fig. 7 – Comparison of simulation results with full-scale test 

2.5 Virthuman 

Cestující jsou v počítačovém modelu zastoupeni prostřednictvím modelu Virthuman. Model 

byl vyvinutý pro posouzení bezpečnostního rizika při různých složitých srážkových scénářích 

včetně nárazů v různých směrech. Přístup použitý v modelu kombinuje základní vícetělesový 

systém (MBS, Multi-Body-System) s deformovatelnými segmenty, což vede k relativně 

krátké době výpočtu ve srovnání s modely postavenými plně na bázi MKP. Každá část 

vícetělesové struktury nese jednotlivé segmenty, které jsou připojeny k základní kostře 

pomocí nelineárních pružin reprezentujících chování okolních měkkých tkání lidského těla. 

Chování jednotlivých segmentů těla (hlava, hrudník, pánve, dolní končetiny) je validováno 

pomocí obecně uznávaných postupů a metodik, např. podle Kroella (1971), de Jagera (1996) a 

Horsta (2002), Kerriganova testu, Vezinova testu a dalších. Odezva modelu je naladěna pro 

experimen-tální koridory získané např. z literatury [1]. Postup a výsledky validace modelu 

Vithuman uveřejnil Vychytil a kol. v [6]. 

Model Virthuman je navržen modulárně tak, aby byl jednoduše modifikován pro definované 

parametry lidského těla, kterými jsou pohlaví, věk (6-75 let), výška (105-195 cm) a hmotnost. 

Pro vývoj algoritmu měřítka byla použita velká antropometrická databáze měřená pro českou 

(evropskou) populaci v roce 1980. Podrobnosti naleznete v [2]. Model je již ověřen v řadě 

aplikací pro vývoj moderních vozidel a dopravní infrastruktury. Pro komerční použití je 

k dispozici od roku 2015. 

Základní skelet Virthuman je tvořen tzv. vícetělesovým systémem (MBS) – tuhá tělesa jsou 

propojena prostřednictvím kinematických kloubů. Povrch modelu je rozdělen na segmenty, 

které jsou připojeny ke kostře pomocí nelineárních pružin a tlumičů představujících 

deformace měkkých lidských tkání. Model je tvořen celkem 263 tuhými tělesy. Model 

Virthuman je vybaven postprocesorem umožňujícím automatické vyhodnocování 

biomechanických kriterií poranění. Pro každý segment jsou zaznamenány kinematické a 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 200 

dynamické charakteristiky, jako jsou zrychlení, posunutí a síly. Kritéria poranění jsou 

vypočítána na základě těchto charakteristik za použití standardních definic podobných 

hodnocení EuroNCAP [3]. Z postupů známých z EuroNCAP je v modelu Virthuman použita 

barevná škála automatických barevných obrysů pro všechny části těla. Zelená barva znamená 

"bezpečný", když hodnota kritérií zranění je nižší než definovaný limit (nízké riziko 

poranění). Červená barva znamená "fatální", když hodnota kritérií zranění překračuje limit, 

který koreluje s určitým rizikem úrazu. Mezi těmito dvěma mezními stavy také definujeme 

"přijatelnou" (žlutou) a "okrajovou" (oranžovou), jak je tomu v metodice EuroNCAP [3], obr. 

15. Kritéria poranění, která jsou brána v úvahu při číselném posouzení úrovně poranění 

cestujících, jsou uvedena dále. 

 

Obr. 8 – Ukázka Virthuman generovaných pro různé vstupní parametry 

Fig. 8 – Various Virthuman model bodies 

2.6 Modely cestujících ve vozidle NB18 

Jedním z cílů tohoto příspěvku je ukázka příkladu hodnocení možného vlivu různých antropo-

metrických typů cestujících na následky nehody. Použili jsme proto algoritmus škálování pro 

přípravu modelů variabilních antrometrických typů cestujících reprezentovaných modelem 

lidského těla Virthuman, obr. 8. Při tom jsme použili obě pohlaví a soustředili jsme se na 

skupinu cestujících různého věku. Pro cestující obou pohlaví, jsme rovněž zvolili různé 

percentily.  

Z důvody ukázky možností použití modelů vzhledem k rozmanitosti lidské populace jsme 

rovněž zvolili 50-procentní modely mužů a žen ve věku 18 let a 65 let. Použili jsme též model 

11-letého dítěte. Namodelovali jsme i několik cestujících stojících ve středové uličce 

autobusu mezi sedadly. Jeden z cestujících byl umístěn ve střední části autobusu na 

invalidním vozíku. Řidička autobusu je připoutána 3-bodovým pásem. Každý sedící model 

Virthuman byl polohován do sedadla autobusu - obě ruce v přední poloze, obě nohy na úrovni 

podlahy a čelní strana modelu člověka byla natočena buď ve směru jízdy vozidla nebo 

otočena o 180° vzad. Celkem bylo připraveno 6 mužů a 6 žen, viz tab. 1 a obr. 9. Použití 

různých modelů zde ukazuje na důležitou možnost škálování modelu - umožňuje nám 

generovat libovolnou antropometrickou variantu zaznamenanou v databázi a rozšířit tak 
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omezený počet figurín, které jsou používány při standardních testech v oblasti pasivní 

bezpečnosti. 

Tab. 1 – Charakteristiky jednotlivých osob ve vozidle 

Tab. 1 – Characteristics of individual persons placed in vehicle 

Pozice 

Virthuman 
Pozice Věk Pohlaví Výška (cm) Váha (kg) Percentile 

VH03 - řidička sedící 45 žena 165 72 77 

VH01 - dítě sedící vzad 11 muž 155 35 87 

VH02 sedící 18 žena 165 58 50 

VH04 stojící 18 muž 178 72 50 

VH06 sedící 35 muž 171 74 25 

VH10 sedící 35 žena 160 57 25 

VH08 stojící 35 muž 178 87 75 

VH11 sedící 35 žena 168 69 75 

VH05 stojící 35 muž 174 79 50 

VH07 sedící vzad 35 žena 164 64 50 

VH09 sedící bokem 65 muž 167 72 50 

VH12 – invalida vozík 65 žena 156 66 50 

 

Obr. 9 – Plán rozmístění modelů Virthuman v autobuse NB18 

Fig. 9 – Sitting plan for Virthuman models in a board of the NB 18 bus 
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Obr. 10 – Poloha autobusu NB18 těsně před střetem 

Fig. 10 – Position of NB18 bus just before a collision  

2.7 Počítačová simulace  

Na odladěném modelu vozidla s  cestujícími a řidičkou byla provedena počítačová simulace 

čelního střetu se sloupem portálu dopravního značení. Počáteční poloha odpovídající počátku 

simulace je znázorněna na obr. 10. Výsledná deformace vozidla v konečné poloze po střetu 

na obr. 11 vykazuje dobrou shodu s deformacemi skutečného havarovaného vozidla. Na obr. 

12 je znázorněn diagram podélného zpomalení vozidla měřeného v průběhu počítačové 

simulace v pozicích 1 a 2, patrných z obr. 9. 

 

Obr. 11 – Konečná poloha autobusu NB18 po střetu 

Fig. 11 – Final position of NB18 bus after the collision  
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Obr. 12 – Graf zpomalení paluby autobusu NB18 při nárazu do sloupu 

Fig. 12 – Deceleration of NB18 bus board during the collision with the pole 

Na obr. 13 je uvedena energetická bilance střetu vozidla se sloupem portálu, přičemž je 

zřejmé, že celková střetem pohlcená energie vozidla na konci kompresní fáze střetu (340 ms) 

činí téměř 740 kJ. Při střetové hmotnosti vozidla 16 400 kg lze snadno dopočítat ekvivalentní 

energetickou rychlost střetu  EES=34.1 km/h. Na obr. 14 je uveden podíl deformačních 

energií pohlcených jednotlivými částmi vozidla. 

 

Obr. 13 – Energetická bilance střetu vozidla se sloupem portálu 

Fig. 13 – Energy balance of the bus crash  
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Obr. 14 – Bilance deformační energie příslušející jednotlivých částem autobusu 

Fig. 14 – Balance of Internal energy for bus parts 

Tab. 2 – Vyhodnocovaná kriteria poranění 

Tab. 2 – Evaluated injury criteria 
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Tab. 3 – Vyhodnocení rozsahu poranění jednotlivých osob v havarovaném vozidle NB18 

Tab. 3 – Range of injuries for any person in crashed NB18 vehicle 

 

 

Obr. 15 – Čtystupňová stupnice poranění podle EuroNCAP 

Fig. 15 – 4-level scale of injurie according to EuroNCAP 

Rozsah poranění jednotlivých osob ve vozidle je uveden v tab. 3 na základě vyhodnocovacích 

kritérií z tab. 2. Jak bylo již výše zmíněno, použitá barevná škála závažnosti poranění je 

v souladu s postupem běžně používaným v metodice EuroNCAP [3], viz též obr. 15. 

3 ZÁVĚR 

Navzdory mnoha skutečně aktivním bezpečnostním systémům, které jsou implementovány ve 

vozidlech a pomáhají předcházet nehodám, stále dochází k nehodám se zdravotními následky. 

Ačkoli počet smrtelných úrazů v EU v posledních letech prudce klesl, je důležité zaměřit se 

na vývoj nových bezpečnostních prvků ve vozidlech, které by měly chránit naše životy. Proto 

je stále velmi žádoucí i nadále zdokonalovat jednotlivé prvky i celé systémy pasivní 

bezpečnosti vozidel a minimalizovat tak následky nehod. 

Důležité je také zavedení těchto bezpečnostních systémů do vozidel, ve kterých dosud díky 

chybějící legislativě nebyly použity. Současná legislativa dosud neřeší požadavky pro čelní 

srážky autobusů a autokarů, včetně městských vozidel. Navzdory skutečnosti, že městské 

autobusy používají typické zádržné systémy, jako jsou systémy bezpečnostních přepážek a 

úchopných tyčí a madel, jsou během nouzového brzdění vozidla nebo během dopravní nehody 

stále velmi častá zranění cestujících, kteří upadnou, případě jsou díky absenci bezpečnostních 

pásů katapultováni ze svého sedadla do interiéru vozidla. 

V tomto příspěvku je prezentován inovativní přístup k hodnocení bezpečnosti interiéru 

autobusu. Výsledky simulací prokázaly významnou výhodu použití modelu Virthuman pro 

optimalizaci interiéru autobusu z pohledu bezpečnosti cestujících. Tento přístup lze využít 

k posouzení různých nehodových scénářů, které by bylo obtížné testovat a vyhodnocovat 

běžnými zkušebními metodikami za pomoci standardních zkušebních figurín nebo i pomocí 

jiných simulačních nástrojů. 
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NEJČASTĚJŠÍ PŘÍPADY NEHOD TRAMVAJÍ S OSTATNÍMI ÚČASTNÍKY 

SILNIČNÍHO PROVOZU 

THE MOST FREQUENT CASES OF TRAM ACCIDENT WITH OTHER ROAD 

USERS 

Ing. Jan Petrás 

ABSTRAKT: 

Přehled nejčastějších případů nehod tramvají s ostatními účastníky silničního provozu. 

Rozebrání modelových situací. Záběry z kolizních kamer tramvají. Možné příčiny nehod. 

ABSTRACT: 

Overview of the most common tram accidents with other road users. Analysis of model 

situations. Video records from collision cameras. Posibile causes of accidents. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Tramvaj, Nehoda 

KEYWORDS: 

tram, accident 

1 ÚVOD 

Při provozování tramvajové dopravy dochází k nehodám tramvají s ostatními účastníky 

silničního provozu. Z interních statistik Dopravního podniku města Brna (DPMB) vyplývá, že 

se četnost nehod za kalendářní rok pohybuje mezi 400 až 500 nehodami, tzn. v průměru jedna 

až dvě nehody za den. Příčiny nehod se dají zařadit do několika kategorií. 

2 KATEGORIZACE NEHOD 

2.1 Rozdělení nehod podle situace 

Nehody lze rozdělit do několika skupin podle situace při jaké k nehodě došlo. Celkem je užito 

12 kategorií nehod: souběžná jízda, nedání přednosti, neodhadnutí jízdního profilu, nehoda 

s chodcem, střet vlastních vozidel, najetí, zranění cestujícího, vykolejení, protijedoucí, 

předjíždění, couvání a jiný důvod (celkový přehled v Tab. 1 a Obr. 1 a 2).  

2.1.1 Souběžná jízda 

Tento typ nehody je úplně nejčastější příčinou kolizí mezi tramvají a ostatními účastníky 

silničního provozu, především osobními automobily. U většiny těchto nehod je na vině druhý 

účastník a ve většině případů jsou řešeny na místě uznáním viny druhého účastníka. Jen 

zlomek případů zaviní řidiči tramvaje nebo je nehoda šetřena PČR (pokud nedojde k dohodě 

účastníků o zavinění na místě nehody). Podrobnější popis a rozbor této nejfrekventovanější 

kategorie nehod je v části 3.1 až 3.4.  

 

____________________________ 
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2.1.2 Nedání přednosti 

Tato kategorie zahrnuje nedání přednosti, mimo nedání přednosti při souběžné jízdě (viz 

předchozí kategorie). Jedná se tedy většinou o kolmé střety vozidel s tramvajemi. Zde jsou též 

ve většině případů na vině ostatní účastníci silničního provozu. 

2.1.3 Neodhadnutí jízdního profilu 

Jedná se o situace, kdy dojde ke kolizi při níž jeden z účastníků stojí na místě a druhý projíždí 

okolo. Naopak u těchto případů jsou ve větší míře na vině řidiči tramvají a z hlediska 

zaviněných nehod jde u řidičů tramvají o nejčastější důvod zavinění nehody. Rozsah 

poškození vozidel bývá u tohoto druhu nehod minimální, většinou zpětná zrcátka nebo lokální 

odření lakování vozidla.  

2.1.4 Nehoda s chodcem 

Tento typ střetu patří z hlediska zdravotních následků k nejzávažnějším. Při střetu tramvaje 

s chodcem dochází k mnohačetným zraněním chodce a v některých případech končí i jeho 

smrtí. Jen zřídka vyvázne chodec zcela bez zranění. 

2.1.5 Střet vlastních vozidel 

Jde o střet dvou či více prostředků MHD, vzájemně dvou protijedoucích tramvají, nebo 

tramvaje a protijedoucího trolejbusu či autobusu. U vzájemného míjení tramvají k tomuto 

dochází zejména v místech zákazu míjení tramvají. Některé zákazy míjení se omezují na 

zákaz míjení jen určitého typu tramvaje s protijedoucí tramvají. Zákazů míjení je po kolejové 

síti DPMB ještě stále hodně, ačkoliv je snahou tato místa při rekonstrukcích kolejové sítě 

eliminovat. Při těchto nehodách dochází většinou ke škodám na zpětných zrcátcích, bočních 

směrových světlech či občas na skleněné výplni a poškození laku míjejících se vozidel. 

2.1.6 Najetí 

Najetí je střet dvou za sebou jedoucích tramvají. Podobně jako v silničním provozu platí i pro 

tramvaje dodržování bezpečné vzdálenosti i na samostatných tramvajových tělesech. Tato 

kategorie nezahrnuje případy najetí do vozidel vlivem nedodržení bezpečné vzdálenosti vinou 

řidiče tramvaje při souběžné jízdě (viz souběžná jízda). 

2.1.7 Zranění cestujícího 

Nejčastěji při nouzovém brzdění ve snaze zabránit kolizní situaci dochází v tramvajích 

k pádům a následnému zranění cestujících. V kategorii jsou zahrnuty pouze případy, kdy 

dojde ke zranění cestujícího bez kolize s jiným účastníkem silničního provozu a jsou šetřeny 

PČR jako dopravní nehoda. Většinou při vážnějších zranění nebo zranění více cestujících 

najednou. Nejohroženější skupinou jsou děti, senioři a osoby pod vlivem alkoholu či 

omamných látek. 

2.1.8 Vykolejení 

Vykolejením drážního vozidla se rozumí nedovolené opuštění styčné plochy tramvajového 

kola temene kolejnice. Nejčastějším místem vykolejení jsou výhybky. A příčinou většinou 

bývá nedovolená jízda přes výhybku včetně manipulace s vozy v areálech vozoven nebo 

technický stav výhybky včetně cizích předmětů v nich. Zřídka dochází k vykolejení na jiných 

místech.    
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2.1.9 Protijedoucí 

Do této kategorie spadají nehody, které se staly v důsledku míjení s protijedoucím účastníkem 

silničního provozu mimo vlastní vozidla MHD. 

2.1.10 Předjíždění 

Nehody, které se staly při předjíždění tramvaje jiným účastníkem silničního provozu. 

2.1.11 Couvání 

K těmto kolizím dochází nacouváním ostatního účastníka silničního provozu do stojící 

tramvaje. Nejčastěji se tak stává ve snaze uvolnit tramvajový pás a dát tramvaji přednost. 

2.1.12 Jiný důvod 

Všechny ostatní případy, které se nedají zařadit do žádné z předchozích kategorií a jsou svým 

způsobem jedinečné (např. samovolné najetí nezajištěného vozidla do tramvaje apod.).  

rok 2016 souběžná jízda

nedání přednosti

neodhadnutí jízdního profilu

nehoda s chodcem

střet vlastních vozidel

najetí

zranění cestujícího

vykolejení

protijedoucí

předjíždění

couvání

jiný důvod
 

Obr. 1 – Grafické znázornění podílu nehod v roce 2016 podle kategorií 

Fig. 1 – Graph showing the proportion of accidents in 2016 by category 

rok 2017 souběžná jízda

nedání přednosti

neodhadnutí jízdního profilu

nehoda s chodcem

střet vlastních vozidel

najetí

zranění cestujícího

vykolejení

protijedoucí

předjíždění

couvání

jiný důvod
 

Obr. 2 – Grafické znázornění podílu nehod v roce 2017 podle kategorií 

Fig. 2 – Graph showing the proportion of accidents in 2017 by category 
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Tab. 1 – Přehled počtu nehod a zařazení do kategorií 

Tab. 1 – Number of accidents and categorization 

kategorie rok 2016 rok 2017 

souběžná jízda 207 265 

nedání přednosti 59 65 

neodhadnutí jízdního profilu 79 48 

nehoda s chodcem 13 21 

střet vlastních vozidel 16 13 

najetí 13 11 

zranění cestujícího 12 10 

vykolejení  10 10 

protijedoucí 8 7 

předjíždění 0 1 

couvání 8 14 

jiný důvod 2 3 

celkem 427 468 

 

3 MODELOVÉ SITUACE NEJČASTĚJŠÍCH NEHOD 

V tab. 1 je přehled počtu nehod a zařazení do jednotlivých kategorií jen za roky 2016 a 2017, 

ale pro výběr nejčastějších příčin je dostačující. K ukázce modelových situacích jsou použity 

záběry z kolizních kamer, kterými jsou tramvaje postupně vybavovány. 
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3.1 Souběžná jízda  - odbočování vlevo přes tramvajový pás 

Obr. 3 – Započetí odbočování vlevo - po vzdání se přednosti protijedoucím vozidlem 

Fig. 3 – The car started turning left - after abandoning the advantage of offensive driver  

 

Obr. 4 – Započetí odbočování vlevo - po objíždění dělícího ostrůvku 

Fig. 4 – The car started turning left - after overcoming the dividing island 
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Obr. 5 – Započetí odbočování vlevo - křižovatka s odděleným tramvajovým pásem 

Fig. 5 – The car started turning left - crossing with separate tram track 

 

Obr. 6 – Započetí odbočování vlevo - po průjezdu jedné ze dvou za sebou jedoucích tramvají 

Fig. 6 – The car started turning left - after passing one of the two trams 

Odbočení vlevo přes tramvajový pás je pro řidiče automobilů náročný úkon. Podle zákona 

o provozu na pozemních komunikacích musí řidič odbočující vlevo dát přednost v jízdě 

protijedoucím vozidlům a tramvajím jedoucím v obou směrech. Přičemž při vjíždění na 

tramvajový pás nesmí ohrozit ani omezit tramvaj v jízdě. Nejčastějším scénářem nehod potom 
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bývá situace, kdy řidič v souběžném (kolizním směru) vyčkává až bude mít příležitost 

k dokončení odbočovacího manévru po uvolnění křižovatky od vozidel v protisměru a již si 

znovu nezkontroluje ve zpětném zrcátku souběžně se blížící tramvaj. Tento efekt také často 

umocní "gentlemanství" protijedoucího řidiče, který vzdáním se přednosti v jízdě umožňuje 

dokončit odbočovací manévr dřív než souběžně jedoucí řidič předpokládal. V tuto chvíli často 

ve spěchu a zbrklosti souběžně jedoucí řidič nezkontroluje situaci ve zpětném zrcátku 

(Obr. 3). Dalším častým vlivem bývá špatná stavební úprava křižovatky, zvláště odbočování 

vlevo za dělícími ostrůvky pro chodce. Po objetí dělícího ostrůvku a započetí odbočovacího 

manévru vlevo již souběžně jedoucí řidič nemá dostatečné zorné pole ve zpětném zrcátku, aby 

mohl bezpečně vidět blížící se tramvaj ve stejném směru (Obr. 4). K podobným nehodám 

dochází i na křižovatkách, kde je tramvajový pás stavebně oddělen od pozemní komunikace 

a pro příklad nemusíme chodit daleko od místa konání konference (Obr. 5). Další ne tak 

častou, nikoliv ojedinělou příčinou jsou dvě za sebou jedoucí tramvaje v těsném sledu. 

Souběžně jedoucí řidič nabývá dojmu, že už tramvaji přednost dal a může tedy bezpečně 

dokončit odbočovací manévr (Obr. 6). 

3.2 Souběžná jízda  - otáčení do protisměru přes tramvajový pás 

Řidiči motorových vozidel se velice často otáčejí do protisměru přes tramvajový pás 

i v místech, kde je to vodorovným nebo i svislým dopravním značením zakázáno. Ve snaze 

otočit vůz do správného směru, na místě ne zrovna vhodném pro otáčení, chtějí rychle 

a zbrkle tento ne vždy legální odbočovací manévr dokončit. Dost často se také plně nevěnují 

řízení a v osudný moment věnují vyšší pozornost navigaci nebo svému chytrému telefonu. 

Mnohdy řidiči tramvaje připraví naprosto neočekávatelnou dopravní situaci (Obr. 7). 

 

  Obr. 7 – Započetí otáčení do protisměru - v místě, kde je to zakázáno 

Fig. 7 – The car started spinning in the opposite direction - in a forbidden place  



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 214 

3.3 Souběžná jízda – náhlé vybočení do jízdního profilu 

 

Obr. 8 – Vybočení vozidla do jízdního profilu tramvaje při objíždění odbočujícího vozu  

Fig. 8 – The car crossing tram profile by baypassing turn vehicle  

Tyto případy nehod nastávají náhlým vybočením motorového vozidla do jízdního profilu 

tramvaje, tzn. nedochází k vědomému překonání celého tramvajového pásu. Děje se tak 

většinou při objíždění překážky, kdy řidič motorového vozidla nezkontroluje situaci za sebou 

ve zpětném zrcátku. Časté je také zbrklé objíždění zleva vozidla odbočujícího vpravo ať už 

mimo pozemní komunikaci (Obr. 8) nebo při odbočování na křižovatce řízené světelnou 

signalizací. Další příčinou náhlého vjetí do profilu je vyhýbání se nenadálé překážce při 

souběžné jízdě s tramvají, kterou může být nepozorný chodec mimo přechod pro chodce, 

vyjíždění jiného vozidla z místa mimo pozemní komunikaci nebo nedání přednosti souběžně 

jedoucímu motorovému vozidlu s tramvají. Při úhybném manévru většinou řidič reaguje 

impulzivně a již nemá čas zkontrolovat situaci za sebou. Nezřídka dochází na některých 

místech k situaci, kdy řidič odbočující vpravo si tzv. nadjede a nevědomky tím najede do 

jízdního profilu souběžně jedoucí tramvaje. Bohužel i tyto manévry jsou pro řidiče tramvaje 

dost těžko předvídatelné a očekávatelné. 

3.4 Souběžná jízda  - nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 

V některých dopravních situacích jsou motorová vozidla nucena pro svoji jízdu využít 

tramvajový pás, nebo jet částí vozidla po tramvajovém pásu. Řidič tramvaje s ohledem na 

delší brzdnou dráhu tramvaje musí dbát, zvláště v případech jízdy za motorovým vozidlem po 

tramvajovém pásu, dodržení bezpečné vzdálenosti. Bohužel i přesto občas u řidičů tramvají 

dochází k zavinění nehody z důvodu nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly (Obr. 9). 

Zcela ojediněle dochází k opačné situaci, tedy najetí motorového vozidla do tramvaje. Je to 

dáno kratší brzdnou drahou motorového vozidla. 
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Obr. 9– Nedodržení bezpečné vzdálenosti  

Fig. 9– Non-observance of the safe distance 

3.5  Souběžná jízda  - nedání přednosti při odbočování tramvaje vpravo 

Méně často dochází k nehodám tramvaje, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy 

křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně 

směru jízdy. Z tohoto typu nehod není k dispozici modelový záběr, neboť ke kolizi dochází 

boční částí vozidla mimo záběr kamer.  

4 ZÁVĚR 

Nejvíce nehod tramvají s ostatními účastníky silničního provozu je při souběžné jízdě a úplně 

nejčastější příčinou je bezprostřední najetí na tramvajový pás při souběžné jízdě, ať už jde 

o odbočení vlevo, otáčení se přes tramvajový pás, nebo při vyhýbání (objíždění překážky). 

Tento typ nehod ovlivňuje na některých místech i nevhodné stavební provedení křižovatky. 

Některé nehody souběžně jedoucího vozidla s tramvají by bylo možné eliminovat redukcí 

křižovatek s možností odbočení vlevo přes tramvajový pás, nebo tyto křižovatky řídit 

světelnou signalizací tak, aby byl zaručen vzájemný bezkolizní signál pro tramvaje jedoucí 

přímo a souběžně jedoucí vozidla odbočující vlevo.  
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ABSTRAKT 

Příspěvek se zabývá problematikou identifikace vozidla, zejména rozmanitými identifikačními 

štítky (homologačními, datovými, typovými, štítky výbav, sekundárními identifikačními štítky), 

jejich historií a zabezpečením různými ochrannými prvky (mikrotextem, opticky variabilními 

prvky (OVP2), prvky viditelnými pouze v ultrafialovém světle apod.) proti jejich padělání či 

pozměňování. 

ABSTRACT 

The paper discusses the problems of vehicle identification, especially the assorted 

identification labels (homologation, data, type, equipment labels, secondary identification 

labels), their history and security using various security elements (micro-text, optical variable 

elements (OVE3), elements that are visible only under ultraviolet light, etc.) against forging or 

alteration. 
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prvky, opticky variabilní prvky 
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1 ÚVOD 

Spolu s technickým vývojem samotných vozidel dochází i k vývoji v oblasti zabezpečení a 

ochrany jejich identifikačních znaků. Cílem je zabránit falšování a pozměňování identity 

vozidla, které je typické pro všechny aktivity spojené se snahou skrýt skutečnou identitu 

vozidla pocházejícího ze spekulativní nebo trestné činnosti; a to z nejrůznějších důvodů. 

Změny ze strany výrobce v identifikačních znacích můžeme zaznamenat jak při ochraně 

samotného klíčového identifikátoru VIN (Vehicle Identification Number), tak i při ochraně 

nejrůznějších štítků na vozidle, které v sobě nesou kromě jiných (významných) informací i 

informace o identitě vozidla nebo informace o technických či administrativních 

charakteristikách, úzce spojených s konkrétním typem vozidla. Na základě těchto informací je 

pak možné vozidlo identifikovat, a to druhově (typově) nebo individuálně. Známe-li způsob 

primární výroby identifikačních markantů (štítků, nálepek, „ražených“ sériových 

identifikačních čísel apod.), včetně jejich ochranných prvků, můžeme kvalifikovaně 

vyjadřovat názory o jejich originalitě nebo o případném padělání či pozměňování.   

                                                 

1 Všichni autoři: Vysoká škola finanční a správní, Praha, česká republika 

2 V angličtině OVE – Optical Variable Element(s) 

3 OVE – Optical Variable Element(s) 
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2 HISTORIE A SOUČASNOST 

Technologický způsob provedení identifikačních znaků vozidla se vyvíjel (a dále vyvíjí). 

Způsob provedení (výroby) identifikátorů je především ovlivněn: 

• bezpečnostními požadavky na trvanlivost a neměnnost (nezaměnitelnost) 

identifikačních znaků; 

• umístěním na vozidle; 

• výrobními technologiemi (včetně ochranných prvků); 

• používaným materiálem a jeho vlastnostmi; 

• cenou; 

• možností automatického zpracování, technologiemi rychlého prověřování originálnosti 

identifikačních znaků v průběhu rozmanitých kontrol; 

• dostupností těchto technologií odborným pracovištím; 

• estetičností; 

Historicky prvním materiálem používaným při identifikaci vozidel byl kov, pak papír, umělé 

hmoty, sklo a v posledním desetiletí také digitální prostředí (identifikační a informační znaky 

jsou ukládány do elektrotechnických prvků (pamětí), které jsou součástí vozidla). 

  

Obr. 24 Ukázka kovového identifikačního štítku (vpravo), nacházejícího se v místě 

označeném „2“ (snímek vlevo). 

3 OCHRANNÉ PRVKY IDENTIFIKÁTORŮ – VIN NA KAROSÉRII 

VOZIDLA 

Identifikační znaky vozidla se v minulosti realizovaly zejména u identifikátoru VIN pomocí 

ražby či gravírování. Z hlediska zabezpečení identifikátorů VIN zapracovaných přímo do 

karosérie vozidla se pro jejich zabezpečení proti padělání či pozměňování realizovalo 

• technologií výroby; 

• fontem (tvarem) písma; 

• rozměry písma; 

• vzdálenostmi mezi tzv. delimitery (hraničními, oddělovacími znaky) VIN; 

• tvarem, podobou delimiterů; 

• ochranným lakem; 

• ochrannými přelepy; 

• skrytými umístěními identifikátorů. 

Podle mezinárodních norem musí být VINem označena samonosná karosérie nebo rám 

vozidla tak, aby se VIN stal jejími neoddělitelnými částmi. VIN se tedy razí nebo gravíruje 

přímo do kovu.  
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Podle mezinárodních norem musí výrobce umístit před a za VIN oddělující znak, tzv. 

delimiter. Jeho vzhled, tvar, způsob ražby je sám o sobě ochranným prvkem, ale i rozteč 

středů mezi těmito delimitery (kde jsou umístěny významové hodnoty – znaky, tedy číslice a 

písmena) je u většiny výrobců pevně daná, např. 100 mm. 

Z hlediska povrchových úprav jsou pak různé přístupy, které mohou padělatelům VINu 

ztěžovat proces padělání. VIN se může např. gravírovat přes finální povrchovou úpravu (takže 

je vidět kovový vzhled číslic a písmen v plechu), nebo naopak po vyražení či gravírování 

přestříkávat různými vrstvami laku, včetně např. i poslední vrstvy průhledného, ochranného 

laku, jež chrání metalické barvy. Toto záleží na výrobci. V mnoha případech (obvykle 

německé automobilky) přes VIN lepí transparentní fólii, jež chrání VIN před korozí, ale 

zároveň má vlastnost ochranného prvku proti padělání či napodobování. 

VINem mohou být označovány různé díly karosérie i komponenty vozidla, některé z nich 

mohou mít charakter utajení místa jejich umístění před laickou veřejností. 

4 OCHRANNÉ PRVKY IDENTIFIKÁTORŮ – KOVOVÉ ŠTÍTKY 

U homologačních a datových (typových) štítků se používala v minulosti technologie 

kovových štítků (obvykle hliníkových), umístěných v motorovém prostoru a přichycených 

pomocí nýtů, které mohly mít základní ochranný prvek – neobvyklé provedení hlavy nýtu 

ozdobný způsobem, obsahujícím např. název výrobce, logo apod. 

Díky neestetickému vzhledu kovových štítků, i jejich způsobu uchycení k vozidlu, se tyto 

kovové štítky umisťovaly obvykle do motorového prostoru. Kovové štítky samy o sobě 

neměly žádné ochranné prvky a byly lehce padělatelné, resp. existuje velké množství 

soukromých firem, které za úplatu dokáží vyrobit štítek jakéhokoliv výrobce pro jakýkoliv 

model vozidla. 

V současné době se kovové identifikační štítky používají už jen minimálně u některých 

japonských značek (např. Mitsubishi). Byly vystřídány samolepícími nálepkami. 

5 VÝHODY SAMOLEPÍCÍCH IDENTIFIKAČNÍCH NÁLEPEK 

Identifikační, informační nálepky vyhotovené v samolepícím provedení, mají oproti kovovým 

štítkům řadu výhod: 

• jsou slabší; 

• jsou lehčí;  

• jsou levnější; 

• lze je vyrábět v různých tvarech a barevném provedení; 

• jsou estetičtější; 

• lze je umístit kamkoliv; 

• lze je umístit ve velkém počtu na vozidlo; 

• lépe se ukrývají; 

• ve stejném materiálovém zpracování (včetně ochranných znaků) lze vyrobit více 

různých druhů identifikátorů pro jeden typ vozidla; 

• nálepky lze vyrábět i s využitím samodestruktivních technologií, zabraňujících 

nálepku sejmout a přenést na jiné vozidlo; 

• nálepku lze vyrobit s různými ochrannými prvky, zabraňující její pozměňování či 

padělání; 
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Moderní homologační, typové či datové nebo informační štítky na vozidlech v podobě 

samolepicích nálepek lze vyrábět s různými ochrannými prvky ve velmi vysoké kvalitě, 

zabraňující jejich padělání či pozměňování. 

Obecně platí, čím je vozidlo dražší, tj. vyšší třídy, tedy vyráběné i v menších sériích než vozy 

střední a nižší třídy, tím je věnována i vyšší pozornost jeho ochraně před různými formami 

automobilové kriminality. Identifikační štítky pak obsahují více ochranných prvků. Z hlediska 

výrobních nákladů jsou tyto štítky pak pochopitelně ale i nepatrně dražší. 

Různí výrobci zabezpečují identifikační štítky různými ochrannými prvky, využívající různé 

technologie či principy ochrany. U vozidel nižších tříd, vyráběných ve velkých sériích 

z důvodu potřeby nižších nákladů mohou být z pohledu výrobce vozidla nižší požadavky na 

zabezpečení ochrany identifikačních štítků. Jaká ochrana proti padělání či pozměňování 

různých identifikačních štítků bude použita pak výhradně záleží na politice a prioritách 

výrobce daného typu vozidla. 

6 OCHRANNÉ PRVKY SAMOLEPÍCÍCH IDENTIFIKÁTORŮ 

VOZIDEL 

Z pohledu tvorby a zajištění ochranných prvků a přístupů k identifikačním štítkům pak 

můžeme tyto členit na: 

• samodestrukční nálepky; 

• opticky variabilní prvky (OVP); 

• mikrotexty; 

• UV ochranné prvky; 

• ochranné transparentní přelepové fólie; 

• logické, informační vazby; 

 

Obr. 25 V pravé části snímku vidíme samodestrukční linie, ve kterých se homologační štítek 

trhá při pokusu o jeho přenesení na jiné vozidlo. 

6.1 Samodestrukční nálepky 

Identifikační, typový či informační štítek je vyroben tak, aby byl odolný proti působení sil, 

které vznikají při běžném provozu a údržbě vozidla, jako je např. mytí apod. Zároveň je 

navržen tak, aby jej nebylo možné zneužít na jiném vozidle. V praxi to znamená, že štítek (v 

podobě nálepky) je samodestruktivní a při pokusu jej přenést na jiné místo (zpravidla na jiné 

vozidlo) se trhá, deformuje, takže se sám působením sil člověka zničí (potrhá). Na 
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nepoškozeném identifikačním štítku (obvykle dnes v podobě nálepky) lze při bočním 

osvětlení velmi často pozorovat struktury v podobě šestistěnů (připomínající medové plástve) 

nebo vlnek. Podél těchto křivek pak dochází k odtrhávání jednotlivých částí identifikátorů. 

Zároveň po obvodu štítku (nálepky) můžeme vidět nastřižené kraje, které rovněž fungují jako 

počátky samodestruktivních  linií. 

6.2 Opticky variabilní prvky (OVP4) 

Opticky variabilní prvky jsou obecně ochranné obrazce, loga výrobců, nebo na první pohled 

zcela neviditelné texty, které lze spatřit jen pod určitým úhlem dopadajícího světla na 

identifikační nálepku v místech výskytu opticky variabilních prvků. Opticky variabilní prvky 

mají různé velikosti a mohou být kombinovány s mikrotexty, umístěnými do jednotlivých 

obrazců OVP (do loga výrobce, textového názvu výrobce apod.) 

 

Obr. 26 Ukázka opticky variabilního prvku – logo Hyundai, které je viditelné jen pod 

určitým úhlem dopadajícího světla. V logu (pravá nožička písmena H) je zároveň použit 

ochranný prvek „mikrotext“, ve kterém je napsáno slovo „Hyundai“. 

6.3 Mikrotexty 

Mikrotexty jsou vyhotoveny velmi malým písmem na hranici čitelnosti. Jsou ostře tištěné a 

ještě dobře čitelné. Na druhé straně je mikrotext vyhotoven takovým způsobem, že jej není 

triviální kopírovat (aniž by se text neznehodnotil – např. slil či rozmazal) nebo tisknout méně 

kvalitními tiskovými technikami. Mikrotext bývá umístěn jako podkladový text identifikační 

nálepky, nebo po obvodech nálepky či je umisťován do obrazců různých prvků – do loga 

výrobce, jeho názvu apod. 

                                                 

4 OVE – Optical Variable Element(s)  
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6.4 UV ochranné prvky 

Skryté ochranné prvky, viditelné v ultrafialovém světle (UV) se začaly používat přibližně 

před deseti lety. Při prověřování vozidel, přejíždějících nyní už jen pomyslné vnitřní hranice 

jednotlivých zemí EU, je používají zejména složky cizinecké policie, které především 

kontrolují cestovní doklady osádek vozidel. Pro ověřování pravosti dokladů se používají i UV 

lampy, a tak není pak již složité zkontrolovat současně i pravost/originálnost identifikačních 

štítků; a tím kontrolu rozšířit i na vozidlo.  

UV ochranné prvky jsou zhotovovány pro zobrazení UV světlem o vlnové délce 365 nm. 

Ochranné prvky jsou různorodé, v závislosti na požadavcích a zvycích výrobce. V UV světle 

se obvykle realizují tyto grafické či textové prvky: 

• obvodové linie štítků; 

• texty uvnitř štítků, nesoucí informace o vozidle (štítek je celý čitelný v denním bílém a 

i UV světle); 

• názvy výrobce; 

• logo výrobce; 

• optické variabilní prvky (OVP) jsou zároveň čitelné i v UV světle; 

• různé tečky, čárky, speciální znaky, které na první pohled vypadají jako tiskové 

chyby, šum při výrobě nálepky. 

UV ochranné prvky jsou typické pro francouzské, německé a japonské výrobce, zejména pak 

u dražších, luxusnějších vozidel střední a vyšší třídy.  

 

Obr. 27 Ukázka ochranného transparentního přelepu přes bílý homologační štítek. Po 

okrajích transparentní fólie je v UV světle patrný nápis RENAULT po celém obvodu 

nálepky. Zároveň můžeme spatřit trojúhelníkové „nářezy“, jež způsobují destrukci štítku 

v místě jejich výskytu při pokusu přenést štítek na jiné vozidlo. 

Francouzští výrobci s oblibou používají transparentní fólie, které jsou přelepovány přes 

homologační štítky. Tento přístup má dva důvody: transparentní přelep chrání homologační 

štítek. Takto se to jeví na první pohled. Ve skutečnosti v obvodové části, která nezasahuje 

opticky do homologačního štítku, nalezneme ochranné UV prvky.  
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U koncernu TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) to jsou pak loga, názvy továrních 

značek, nebo texty („TPCA“„SN“ apod.). Zajímavé je, že u některých modelů to je 

logo/název jednoho výrobce, u jiných zase loga/názvy dvou výrobců, jež jsou uváděny 

společně. Tento postup je závislý na tom, v jakém výrobním závodě je vozidlo vyráběno nebo 

zda se daný model prodává pod různými obchodními názvy (dvou či více továrních značek – 

Peugeot, Citroen, DSA). Může se totiž jednat o technicky stejný typ vozidla, ale nesoucí jiné 

obchodní označení – (např. dvojice modelů značky Peugeot Boxer-Citroen Jumper). 

Podobně nás nesmí překvapit ani UV ochranný text „Nissan“ na nálepce vozidla Renault, 

protože se primárně jedná o model/typ vozidla, konstrukčně navržený Nissanem pro jeho 

vozidla a následně vyráběné pod tovární značkou Renault (i pod jiným obchodním názvem); 

nebo vozidlo Renault, vyráběné ve výrobním závodu Nissanu. V posledních letech se 

poměrně často setkáváme s různými formami spolupráce různých továrních značek 

v globálním prostředí za účelem přežití. Vznikají tak různé uskupení výrobců, koncerny 

apod., což se projevuje i do identifikace vozidel v podobě přenášených standardů, zvyklostí 

apod. 

6.5 Ochranné transparentní přelepové fólie 

Ochranné, transparentní fólie mají obecně dvojí využití. 

Primárně chrání identifikátor (VIN, homologační štítek) vozidla před průnikem vody, korozí, 

fyzickým či chemickým poškozením, znečištěním apod. Tyto průhledné přelepy jsou 

vyrobeny tak, aby plnily i ochrannou funkci proti padělání či pozměňování samotného 

identifikátoru.  Mohou být vyrobeny v samodestruktivním provedení, či z průhledného 

materiálu, který se špatně napodobuje jeho vlastnostmi, tvarem (obvodovými křivkami, 

zaoblením hran, tloušťkou, přilnavostí apod.). 

Transparentní ochranné přelepy obsahují u některých továrních značek (zejména 

francouzských a německých výrobců) skryté obrazce, linie či texty, viditelné pouze v UV 

spektru (zpravidla o vlnové délce 365 nm, jež je standardně používána v lampách pro kontrolu 

dokladů a bankovek/cenin). 

Většina transparentních přelepů časem ztrácí své plastické a optické vlastnosti, tvrdnou, 

stávají se křehkými, mohou žloutnout, podobně jako fotografie, zpracovávané klasickou 

mokrou cestou. Pokud víme (máme referenční databázi), že identifikátor má mít přelep a 

ochranné prvky, a něco z tohoto absentuje, máme jasný signál, že se s identifikací vozidla 

nějak manipulovalo. 

 

Obr. 28 Ukázka ochranného transparentního přelepu vyraženého identifikátoru VIN u 

vozidla Range Rover. 
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Transparentní fólie, přelepované přes identifikační, zejména homologační štítky kromě 

ochranné funkce před mechanickým poškozením a ochranné funkce pomocí UV prvků 

obsahují i možnost ochrany štítku před jeho neoprávněným přenesením na jiné vozidlo. 

Ochranná, transparentní přelepová fólie je pak samodestruktivní. Můžeme to poznat podle 

toho, že po obvodu ochranné transparentní fólie jsou trojúhelníkové výřezy. V těchto místech 

se pak fólie při pokusu o sejmutí trhá a ničí.  

6.6 Logické a informační znaky 

Na homologačních, identifikačních, datových a typových štítcích motorových vozidel 

můžeme nalézt velké množství rozmanitých kódů (alfanumerických sekvencí), které jsou 

informačně vztaženy ke konkrétním charakteristikám vyrobeného vozidla (jeho barvě, typu či 

výkonu motoru, převodovky, provedení, k jednotlivým komponentům jeho výbavy – 

dvouzónové klimatizace, audiosystému, homologovanému typu apod.). Jestliže tyto 

identifikační znaky neoprávněně a bezmyšlenkovitě pachatel měnící identitu vozidla přenese 

na vozidlo jiné, poruší logickou harmonii mezi charakteristikami vozidla a charakteristikami 

na štítcích, které by měly odpovídat skutečnému stavu vozidla. Na základě znalosti obsahu a 

způsobu provedení identifikačních štítků pak můžeme neoprávněnou manipulaci odhalit. 

7 ZÁVĚR 

Abychom účinně dokázali rozpoznávat padělané či pozměněné identifikátory, homologační či 

typové nebo datové štítky, měli bychom mít k dispozici referenční databázi originálních 

vzorů. Při systematické kontrole pak vycházíme z výše uvedeného poznatkového fondu, 

znalostí typických přístupů jednotlivých výrobců vozidel a našich minulých praktických 

činností. Přístupy výrobců k identifikaci vozidla, technologie, materiály apod. se dnes 

obvykle mění v časové periodě 3-5 let, a pak jsou zpravidla shodné, typické pro vozidla 

konkrétní třídy – např. homologační štítek, typový a datový štítek, VIN pod sklem – jsou 

vyráběny ze shodného předtištěného materiálu) apod. 
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SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI 

SUBJECTIVE PERCEPTION OF SAFETY DISTANCE 
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ABSTRAKT: 

Dodržení dostatečné bezpečnostní vzdálenosti je jednou ze základních zásad bezpečné jízdy. 

Cílem tohoto článku je zjistit, jakou vzdálenost řidiči subjektivně hodnotí jako bezpečnou. Do 

analýzy byly zahrnuty nejen situace, kdy se řidič plně věnoval řízení vozidla, ale rovněž 

situace, kdy byla řidičova pozornost rozptýlena. Dosažené výsledky dokládají, že při distrakci 

pozornosti řidiči využívají kompenzační techniky (snížení rychlosti, zvětšení podélné 

vzdálenosti apod.).  

ABSTRACT: 

Safety distance maintaining is one of the basic safe driving principles. The aim of this article 

was the analysis of the driver´s safety distance subjective perception. The analysis also 

included situation where the driver´s attention has been affected by selected distracting 

factors. Achieved results showed using compensatory techniques (speed decrease, increase of 

safety distance and similar) during various type of distraction.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Bezpečnostní vzdálenost, distrakce, subjektivní vnímání, dopravní nehoda, kompenzační 

chování 

KEYWORDS: 

Safety distance, distraction, subjective perception, traffic accident, compensatory behavior 

1 NEDODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI JAKO PŘÍČINA 

DOPRAVNÍCH NEHOD 

Podle dlouhodobých policejních statistik se nejčetnější příčinou dopravních nehod na první 

pohled jeví nevěnování se řízení vozidla, ale její porovnání s ostatními příčinami je částečně 

zavádějící. Ustanovení §5 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

silničním provozu“) totiž řidiči ukládá povinnost věnovat se plně řízení vozidla, nebo jízdě na 

zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích. Proto k porušení této právní 
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povinnosti nedochází jediným zákonem vymezeným a přímo definovaným deliktním 

jednáním, ale lze pod něj zahrnout veškeré činnosti, které odpoutávají řidičovu pozornost. Do 

těchto činností spadá například kouření cigarety, konzumace potravin, pití nápojů, ladění 

autorádia, ovládání navigace a v poslední době stále častější telefonování či psaní SMS zpráv 

během jízdy. [1] 

Druhou nejčetnější příčinou dopravních nehod v ČR je nedodržení bezpečnostní vzdálenosti. 

Právní povinnost dodržet dostatečnou bezpečnostní vzdálenost řidiči ukládá ustanovení § 19 

odst. 1 zákona o silničním provozu, které stanoví, že řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem 

musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v 

případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním. [2]  

 

Obr. 29 - Nejčetnější příčiny dopravních nehod v letech 1996 – 2017 [Statistiky PČR] 

Právní posouzení dopravních nehod a určení hlavní příčiny však v řadě případů záleží pouze 

na subjektivním hodnocení rozhodujícího orgánu či popisu nehodového děje uváděném 

účastníky dopravní nehody a v praxi je obtížně vymáháno, pokud nedojde ke srážce vozidel. 

Pro objektivní posouzení, zda došlo k porušení obecné povinnosti věnovat se dostatečně 

řízení vozidla nebo povinnosti dodržet dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, nemá policie či 

správní orgán často dostatek podkladů. Zvláště pak u dopravních nehod v hustém městském 

provozu, které vznikly najetím do vpředu jedoucího vozidla, je velmi těžké rozlišit mezi 

těmito dvěma porušeními a objektivně posoudit skutečnou příčinu nehody.  

Jak dokládá rovněž Baldock [3] při řadě detailně analyzovaných nárazů zezadu bylo hlavní 

příčinou neadekvátní rozdělení pozornosti řidiče vozidla jedoucího vzadu, tedy řidičova 

pozornost byla nedostatečně zaměřena na jízdní úlohu nebo byla jeho pozornost rozptýlena ať 

už něčím v interiéru nebo exteriéru vozidla, případně byla jeho pozornost rozdělena mezi více 

úkonů souvisejících s jízdou.  



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 227 

2 PŘÍPADOVÁ STUDIE - ROZBOR DOPRAVNÍCH NEHOD 

V KONKRÉTNÍM MÍSTĚ 

Pro rozbor příčin dopravních nehod byl vybrán konkrétní úsek ulice Koliště v Brně o celkové 

délce 250 m a to od křižovatky s ulicí Cejl po následující křižovatku s ulicí Bratislavskou. 

Jedná se o přímý úsek bez výškových či směrových oblouků tvořený čtyřpruhovou pozemní 

komunikací se dvěma jízdními pruhy pro každý směr jízdy. Byly vyhodnoceny pouze 

dopravní nehody bez zranění osob s hmotnou škodou do 100.000 Kč za období od 1. 1. 2017 

do 31. 12. 2017. Na zkoumaném úseku došlo k celkem jednadvaceti dopravním nehodám, 

z nichž u osmi bylo příčinou nevěnování se řízení a u šesti nedodržení bezpečnostní 

vzdálenosti viz obr. 2. Ke všem těmto dopravním nehodám došlo v pracovních dnech v době 

od 07:30 hod. do 16:45 hod., což samo o sobě poukazuje na přímou příčinnou souvislost mezi 

hustotou provozu na pozemní komunikaci a nedodržením bezpečnostní vzdálenosti. Dalším 

zajímavým zjištěním bylo, že oba typy nehod (nevěnování se řízení, nedodržení bezpečnostní 

vzdálenosti) měly naprosto identický popis nehodového děje: „Řidič XY se dostatečně 

nevěnoval řízení/nedodržel dostatečnou bezpečnostní vzdálenost a se svým vozidlem zezadu 

narazil do zadní části vozidla jedoucího před ním“, ale ze záznamů o nehodách se nedalo 

dovodit jasné pravidlo, podle kterého rozhodující orgán volil mezi těmito dvěma příčinami.   

 

 

Obr. 30 – Rozdělení dopravních nehod na hodnoceném úseku podle hlavní příčiny 

[Evidence DN PČR] 

3 BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOST V ZAHRANIČÍ 

Dodržováním bezpečnostní vzdálenosti řidiči se zabývá řada studií. Zatímco Brackstone [4] 

při měření na silnici ve Velké Británii zjistil, že mediánová mezera dosahuje přibližně 1 s, 

Marsden [5] při měření na silnicích ve Francii při rychlostech kolem 95 km/h dokládá 

vzdálenost 0,5 s. Jak je uvedeno v [6] při měření na Německých silnicích se při rychlostech v 

rozmezí 84 až 109 km/h průměrná vzdálenost za vozidlem pohybovala v rozmezí 1,6 – 2 s.  
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Ve většině ostatních zemí Evropy platí obdobné obecné pravidlo jako v České republice, že 

každý řidič musí udržovat dostatečnou vzdálenost mezi jeho vozidlem a vozidlem před ním, 

aby se předešlo nehodě, pokud vozidlo vpředu náhle zastaví nebo sníží rychlost. Toto 

pravidlo však není vždy vymezeno konkrétní veličinou, kterou je třeba dodržet, jako je 

například minimální vzdálenost nebo časový odstup mezi vozidly. Navíc v těch případech, 

kdy je minimální odstup vymezen vzdáleností nebo časem, jejich hodnoty se v jednotlivých 

zemích značně liší např. pravidlo dvou sekund, pravidlo poloviční vzdálenosti, apod. Různá, 

specifická pravidla mohou být aplikována na nákladní vozidla či autobusy.  

Vzhledem k rozdílnosti těchto pravidel se nabízí otázka, zda je vhodnější vymezení pomocí 

času nebo pomocí vzdálenosti. Jak uvádějí Taieb-Maimon a Shinar [7], při odhadu časového 

průběhu vzdálenosti od vozidla řidiči uváděli mnohem vyšší hodnoty, než když měli 

odhadnout minimální bezpečnou vzdálenost.  

Tab. 1 – Právní úprava bezpečnostní vzdálenosti ve vybraných evropských státech [9] 

Stát Existence zákonné definice Zákonem definovaná prahová hodnota 

Rakousko 
Ano - dodržet vzdálenost nutnou 

k zastavení. 

Časový odstup větší než 0,4 s. 

Vzdálenost větší než 50 m pro nákl. vozidla. 

Finsko 
Ano - dodržet vzdálenost nutnou 

k zastavení. 

Časový odstup větší než 1 s pro os. vozidla. 

Časový odstup větší než 1,5 s pro nákl. vozidla. 

Francie 
Ano - dodržet vzdálenost nutnou 

k zabránění střetu. 

Časový odstup větší než 2 s. 

Vzdálenost větší než 50 m pro nákl. vozidla. 

Německo 
Ano - dodržet vzdálenost nutnou 

k zastavení. 

Vzdálenost větší než 50 m pro nákl. vozidla a autobusy při 

rychlosti vyšší než 50 km/h. 

Itálie 
Ano - dodržet vzdálenost nutnou 

k zabránění střetu. 
Ne 

Lucembursko 
Ano - dodržet vzdálenost nutnou 

k zabránění střetu. 
Vzdálenost větší než 100 m pro nákl. vozidla mimo obec. 

Norsko Ano 
Časový odstup větší než 0,3 s pro vozidla do 3,5 t. 

Časový odstup větší než 0,5 s pro vozidla nad 3,5 t. 

Švédsko Ano  Časový odstup větší než 1 s. 

Velká 

Británie 

Ne - pouze obecné pravidlo 

pozornosti a ohleduplnosti. 
Ne 

Obecně bývá doporučováno dodržovat pravidlo dvou sekund, což v praxi znamená, že vozidla 

by měla mezi sebou udržovat vzdálenost, kterou ujedou při dané rychlosti za 2 s. Pravidlo 

dvou sekund umožňuje řidiči velmi snadno kontrolovat bezpečnostní vzdálenost. Řidič 

nemusí odhadovat těžko měřitelnou vzdálenost v metrech, ale plně postačuje, když sleduje, 

aby k pevnému bodu (strom, dopravní značka atd.), který minulo vozidlo jedoucí před ním, 

nedojel dříve než za 2 s. Jak však uvádí Hutchinson [8], dodržování tohoto pravidla 

v některých podmínkách nemusí být nejvhodnější. Příkladem může být hustý městský provoz, 

kde dodržování pravidla dvou sekund může výrazně narušit plynulý tok dopravy. 
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4 METODIKA MĚŘENÍ 

Cílem této pilotní studie bylo zjistit, zda jsou řidiči schopni i bez orientačních bodů v prostoru 

odhadnout takovou bezpečnou vzdálenost, aby nedošlo k nárazu do vozidla jedoucího před 

nimi, a současně jakou vzdálenost řidiči subjektivně vnímají jako bezpečnou.  

Úkolem řidičů v testovacím vozidle byla jízda za vedoucím vozidlem. Dodržovat měli 

takovou vzdálenost, kterou subjektivně hodnotili jako bezpečnou, tedy takovou vzdálenost, 

aby byli schopni zastavit za vedoucím vozidlem. Měření byla realizována na příjezdové 

komunikaci k letišti ve Vyškově s vyloučeným provozem ostatních vozidel. Pro navození 

podmínek odpovídajících situacím v reálném provozu, kdy je řidič vystaven riziku nárazu, 

vedoucí vozidlo v předem definovaných situacích dle měřícího protokolu náhle zabrzdilo. 

Jako zařízení byl ve spolupráci s Velitelstvím výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově 

využit výcvikový simulátor nesený na upraveném vozidle Škoda Yeti. Tento simulátor je 

tvořen speciální pružnou nárazovou bariérou osazenou koncovými světly, která jsou 

propojena s brzdovými světly vedoucího vozidla. Simulátor je umístěn ve vzdálenosti 2 m za 

vedoucím vozidlem, díky čemuž je eliminována možnost srážky vozidla vedoucího a 

testovacího.  

 

Obr. 31 – Výcvikový trenažér Velitelství výcviku VaV 

Aby situace korespondovala s reálným provozem, v němž je pozornost řidičů zatížena více 

podněty, byly v okolí testovací dráhy rozmístěny reklamní panely a figuríny, které měly 

rozptylovat pozornost řidičů. Řidiči byli rovněž kromě náhlého brzdění vedoucího vozidla 

vystaveni řadě kritických situací (např. vhození krabice bezprostředně před vozidlo do 

koridoru jeho pohybu). 

Při jízdě docházelo rovněž k rozptylování (distrakci) pozornosti řidičů různými úkoly. Jednalo 

se o úkoly spojené s manipulací s mobilním telefonem – napsat a vytočit telefonní číslo, 

napsat textovou zprávu – ale také další úkoly nesouvisející s řízením (např. nastavení teploty 

ve vozidle, naladění rádia, apod.). Pozornost řidičů byla rozptylována také rozhovorem 

s osádkou vozidla.  
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5 METODY 

Pro analýzu chování řidiče a jeho ovlivnění těmito podněty byla využita technika 

eyetrackingu. Eyetracking je metoda využívaná pro měření směru pohledu nebo pohybu oka 

vůči hlavě. V současné době bývají nejvyužívanější eyetrackery založené na odrazech 

infračerveného světla od odrazových ploch, které tvoří jednotlivé části oka. Infračervené 

světlo bývá využíváno, neboť nemá vliv na změnu velikosti zornice. Využit byl eyetracker 

Pupil Lab. Tento eyetracker se skládá z lehké náhlavní soupravy se dvěma kamerami – jednou 

pro snímání scény a jednou oční kamerou s přesností 0,6° úhlu pohledu. Tento eyetracker 

kombinuje videozáznam scény s odrazem infračerveného světla od zornice.  

Pro zjištění údajů o vozidle byl využit VBOX Video HD2, pomocí něhož lze v reálném čase 

zaznamenávat video, data z CAN sběrnice vozidla a signál GPS. Tento VBOX je vybaven 

dvěma kamerami se snímkovací frekvencí 30 fps, pomocí nichž byl snímán exteriér vozidla i 

chování řidiče ve vozidle.  

Pro určení pozice v lokálním souřadnicovém systému byly použity 3 GNSS přijímače Trimble 

BD982. Jeden přijímač byl využit pro měření statické pozice, která se využívá pro generování 

korekčních dat pro ostatní dva přijímače umístěné na měřicích vozidlech. GNSS přijímače na 

vozidlech pracují v režimu RTK (real time kinematic). Za předpokladu příznivých podmínek 

lze dosáhnout RMS chyby určení pozice 8 mm v horizontální a rovině a 15 mm ve výšce. Pro 

logování dat byly využity vlastní embedded systémy založené na Raspberry Pi.  

Kombinace těchto technik umožňuje analyzovat rovněž, zda řidiči při těchto úkonech 

využívají kompenzační techniky chování (snížení rychlosti, zvětšení podélné vzdálenosti 

apod.) 

6 VÝSLEDKY 

Při měření měli řidiči za úkol udržovat přibližně konstantní vzdálenost za vedoucím vozidlem, 

kterou současně subjektivně vnímali jako bezpečnou. Z bezpečnostních důvodů probíhala 

měření při nízkých rychlostech. Přestože bylo snahou udržet konstantní rychlost 30 km/h, 

skutečná rychlost kolísala mezi 20 až 40 km/h. Pro objektivizaci výsledků nebyly statisticky 

hodnoceny samotné vzdálenosti, které řidiči udržovali za vedoucím vozidlem (pružnou 

nárazovou bariérou), ale odchylky těchto vzdáleností od podélné vzdálenosti, kterou by při 

dané rychlosti ujeli za obvyklou reakční dobu soustředěného řidiče (tedy reakční dobu 1 s). 
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Obr. 32 – Vliv distrakce pozornosti na vnímání bezpečné vzdálenosti řidičem 

Jak lze vidět ze získaných výsledků, v případech, kdy je řidičova pozornost ovlivňována 

rušivými podněty, řidiči volí větší bezpečnostní vzdálenost od vedoucího vozidla. Dosažené 

výsledky tedy dokládají, že se řidiči snaží zatížení pozornosti různými distraktory 

kompenzovat snížením rychlosti, resp. zvětšením vzdálenosti.  

V případech, kdy nebyla pozornost řidičů zatížena rušivými vlivy, byl medián subjektivně 

zvolené bezpečnostní vzdálenosti nižší než vzdálenost odpovídající standartní reakční době 

1 s, přesto k nárazu měřicího vozidla do výcvikového simulátoru došlo pouze jednou. Lze 

tedy říci, že řidiči jsou schopni odhadnout takovou vzdálenost, aby nedošlo k nárazu. 

Subjektivně však v situacích, kdy jejich pozornost není ovlivněna rušivými podněty, hodnotí 

jako bezpečnou vzdálenost nižší, než odpovídá standardní reakční době 1 s.  

7 ZÁVĚR 

Jak dokládají dlouhodobé policejní statistiky, mezi nejčetnější příčiny dopravních nehod patří 

nevěnování se řízení a nedodržení bezpečnostní vzdálenosti. K řadě nárazů zezadu ovšem 

dochází v důsledku distrakce pozornosti řidiče. Pro objektivní posouzení právní příčiny 

dopravní nehody ve spoustě případů však správní orgán nemá dostatek podkladů. V období let 

1996 – 2017 bylo podle statistik PČR nevěnování se řízení příčinou 540 342 dopravních 

nehod a nedodržení bezpečnostní vzdálenosti 431 062 dopravních nehod, ale lze konstatovat, 

že minimálně v případech, kdy byla řidičova pozornost rozptýlena a poté narazil do vozidla 

před sebou, nám uvedené dvě příčiny splývají, nebo mohou být zaměňovány.  Tuto skutečnost 

naznačuje i rozbor dopravních nehod na vybraném místě v Brně.  

Cílem této studie proto bylo nejen zjistit, zda jsou řidiči schopni odhadnout bezpečnostní 

vzdálenost v situacích, kdy jejich pozornost není ovlivněna rušivými podněty, ale rovněž 

v situacích, kdy pozornost řidičů byla zatížena více podněty (např. psaním textové zprávy a 

dalšími úkony nesouvisejícími s řízením). V rámci analýzy bylo rovněž sledováno, jakou 

vzdálenost řidiči vnímají jako bezpečnou v porovnání se vzdáleností odpovídající obvyklé 

reakční době řidiče (tedy reakční době 1 s). Získané výsledky dokládají, že řidiči jsou ve 
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většině případů schopni odhadnout takovou vzdálenost, aby nedošlo k nárazu do vozidla. Jako 

bezpečnou však většinou vnímají nižší vzdálenost, než odpovídá obvyklé reakční době. 

V situacích, kdy je jejich pozornost rozptýlena, pak využívají kompenzačních technik. 

Výsledky této studie mají význam pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu a vzdělávání 

řidičů.  
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VYUŽITÍ FORENZNÍ BIOMECHANIKY A POČÍTAČOVÉ SIMULACE V 

KRIMINALISTICKÉM EXPERIMENTU 

USING FORENSIC BIOMECHANICS AND COMPUTER SIMULATION IN THE 

CRIMINALISTIC EXPERIMENT 

Jiří Straus1 

ABSTRAKT: 

Kriminalistický experiment je metoda kriminalistické praktické činnosti, spočívající 

v pokusném vyvolávání a zkoumání kriminalisticky relevantních jevů, činností a fragmentů 

událostí v uměle vytvořených a cílevědomě měněných podmínkách za účelem poznání a 

dokázání skutkového stavu věci. Touto metodou se velmi často opakuje děj, pohybová situace, 

která mohla nastat. Velkým přínosem jsou počítačové simulační metody. V příspěvku jsou 

uvedeny možnosti využití počítačového modelování při objasňování trestných činů. 

Perspektivní metoda je program Virtual Crash 3. Jedná se o certifikovaný software, který byl 

vyvinut pro soudně inženýrské a biomechanické aplikace. Touto metodou je možné simulovat 

situace, které nelze prakticky realizovat skutečným experimentem s figurínou nebo živým 

člověkem. V příspěvku je uveden jeden konkrétní příklad. 

ABSTRACT: 

Criminalistic experiment is a method of forensic practical activities consisting in developing 

and experimental investigation of forensically relevant events, activities and events in 

fragments created artificially and deliberately altered conditions in order to identify and 

prove the facts of the case. This method is often repeated story, physical situation that could 

occur. A great benefit as computer simulation methods. The paper presents the possibilities of 

computer modeling in investigating crimes. Prospective Method program is Virtual Crash 3. 

This is a certified software, which was developed for forensic engineering and biomechanical 

applications. With this method it is possible to simulate situations that can not be practically 

implemented a real experiment with a dummy or a live person. The paper gives a concrete 

example. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Experiment, biomechanika, kriminalistika, počítačová simulace 

KEYWORDS: 

Experiment, biomechanics, criminalistics, computer simulation. 

1 ÚVOD 

Z pohledu historie je forenzní biomechanika poměrně velmi mladý obor v systému forenzních 

věd. Biomechanika nejprve byla velmi okrajově využívána pro řešení problémů 

v kriminalistice a v 60 a 70. letech minulého století se rozvíjel vědecký výzkum 

biomechanických aplikací [2] [4]. V té době vznikaly první „forenzní“ vize na katedře 

anatomie, biomechaniky a antropomotoriky FTVS UK v Praze, které byly spíše 

intelektuálního charakteru. Na rozvoji biomechanických aplikací v kriminalistice se podílel 

celý tým katedry pod vedením prof. Karase. V průběhu vývoje se nejprve používalo označení 

„biomechanický obsah kriminalistických stop“, později se vygeneroval pojem 

                                                 

1 Jiří Straus, prof. PhDr., DrSc., Vysoká škola finanční a správní, a.s., straus@email.cz 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 234 

„Kriminalistická biomechanika“. Od počátku 90 let se v komunitě kriminalistů začíná 

frekventovat pojem „Forenzní biomechanika“, kdy byla tato vědecká disciplína využívána 

jako znalecký obor. Ve druhé polovině 90. let se forenzní biomechanika začíná systematicky 

rozvíjet. Tak jako jiné forenzní obory, tak analogicky i forenzní biomechanika vychází z 

mateřského oboru biomechaniky a postupem vývoje generuje poznatky ze znalecké praxe a 

vytváří si vlastní vědeckovýzkumnou základnu, směry vývoje a precizují se konkrétní 

možnosti využití forenzní biomechaniky ve znalecké činnosti. Forenzní biomechanika se 

natolik vyprofilovala jako samostatný obor, že v posledních letech jsou v procesu vyšetřování 

vyžadovány znalecké posudky z oboru „Kriminalistika-specializace forenzní biomechanika“ 

v daleko větší míře než tomu bylo v minulosti. Podle mého názoru lze o forenzní 

biomechanice-jako skutečně plnohodnotné forenzní disciplíně- uvažovat od roku 1994, kdy 

byl prof. Vladimír Karas jmenován Městským soudem v Praze jako první znalec v oboru 

„Kriminalistika, specializace forenzní biomechanika“ v České republice.  

Objasňování a vyšetřování trestné činnosti s sebou přináší okamžiky, kdy je potřeba ověřit 

určité hypotézy, které jsou spojeny se vznikem stop či vznikem informací v nich. Stává se, že 

kriminalisté potřebují prověřit pochybnosti o možnosti provedení či neprovedení určité 

činnosti pachatele, možnosti nebo nemožnosti existence určitého děje, jevu, události nebo 

činností spojených s kriminalisticko relevantní události. Kriminalistická věda k tomuto 

procesu poznání využívá kriminalistický experiment neboli pokus, jako jednu 

z kriminalisticko-taktických metod, kterou se zkoumají paměťové stopy. 

Kriminalistický experiment je metoda kriminalistické praktické činnosti, spočívající 

v pokusném vyvolávání a zkoumání kriminalisticky relevantních jevů, činností a fragmentů 

událostí v uměle vytvořených a cílevědomě měněných podmínkách za účelem poznání a 

dokázání skutkového stavu věci [3] [10].  

Cílem kriminalistického experimentu je i prověrka verzí. Prověřuje se, která z verzí je 

pravdivá, čímž současně dochází k vylučování verzí nereálných. Kriminalistický experiment 

je pro prověrku verzí vhodný pro široké možnosti experimentování, měnění podmínek v jeho 

průběhu a pro možnost opakování jednotlivých pokusů. 

Podstata kriminalistického experimentu je založena na metodě experimentování (jako 

prostředek poznání) je způsob zkoumání, při němž za určitého systematického působení na 

procesy objektivní reality získáváme nový poznatek [3] [6] [7].  

Na metodu kriminalistického experimentu lze pohlížet jednak jako speciální metodu 

kriminalistické praxe a dále jako specifickou metodu kriminalistické praxe. Jako specifická 

metoda kriminalistické praxe se uplatňuje kriminalistický experiment v procesu poznání 

trestného činu ve formě vyšetřovacího úkonu pod názvem vyšetřovací pokus mající povahu 

samostatného důkazního prostředku ve smyslu § 104c TrŘ.  

Schematicky lze formy využití kriminalistického experimentu v kriminalistické praxi vyjádřit 

následovně [3] [10]: 
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Obr. 1 – Klasifikace kriminalistického experimentu [3]. 

Fig. 1 – Criminalistic Experiment Classification [3]. 

2 MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ POHYBU ČLOVĚKA 

Za svůj poměrně krátký vývoj prodělala forenzní biomechanika osobitý vývoj. Na počátku 

byla snaha aplikovat poznatky obecné poznatky biomechaniky do hodnocení znaleckých 

problémů. Mnohdy se jednalo o kvalifikované odhady, které nebyly významně podpořeny 

experimenty.  

Poté následovala etapa, kdy se začalo s řadou experimentů, výsledky byly aplikovány grafo-

početním způsobem. Velmi často se výsledky forenzně biomechanického zkoumání 

kombinovalo (a dosud kombinuje) s provedením vyšetřovacího experimentu. 

Poslední etapa je významná využitím možností počítačové simulace a lze se domnívat, že tato 

možnost může výrazně zpřesnit závěry kriminalistického experimentu. 

Kriminalistický experiment se významně využívá v kriminalistické praxi. Tak jak se vyvíjí 

věda a technika mění se i využití kriminalistického experimentu. Zejména je významné 

využití počítačové techniky a možností simulačních metod. Vývoj si můžeme ukázat na 

konkrétním příkladu. 

Původní využití kriminalistického experimentu bylo odkázáno na „odehrání“ jednotlivých 

variant provedení a posouzení výsledků. Tedy účastník experimentu osobně opakoval 

jednotlivé pohybové činnosti, případně se mohlo využít figuranta nebo vhodné figuríny. 

Velmi pozitivní posun v kvalitě kriminalistických experimentů a modelování situací přinesl 

rozvoj výpočetní techniky. Kriminalisté začali využívat grafickou počítačovou metodu 

v trojrozměrných dimenzích a to zejména u vražd spáchaných střelnou zbraní, vyhození oběti 

z oken, sebevražedných skoků z oken či nešťastných pádů z výšky [14]..  

Účelem experimentů a modelování je např. u vraždy, spáchané vyhozením oběti z okna, 

znázornit polohu oběti a pachatele v rozhodujícím okamžiku, chování těla při pádu dolů, 
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pravděpodobné místo dopadu, a to i při verzi vražedné, sebevražedné či verzi nešťastné 

náhody. 

Počítačové modelování je potřeba zejména v těch případech, kdy je nutné objasnit možné či 

nemožné varianty pohybové činnosti. Kriminalistické metody umožňují vyjádřit se k otázce, 

zda daná pohybová činnost je biomechanicky přijatelná nebo nepřijatelná. Je možné se také 

vyjádřit cestou počítačového modelování pohybu, která z variant je více pravděpodobná.  

Jaké jsou možnosti počítačové simulace pro potřeby forenzní biomechaniky? 

V literatuře se v posledních letech ukazují možnosti počítačové simulace, někteří autoři 

využívají model MADYMO a řada dalších Virtual Crash nebo PC Crash [1] [19]. 

Byl publikován příspěvek, který analyzoval konkrétní příklad forenzní aplikace 

biomechanických metod zahrnujících numerickou simulaci s použitím modelů lidského těla. 

Postup biomechanické rekonstrukce byl demonstrován na konkrétním případu smrtelného 

pádu z výšky [1]. Základem biomechanické rekonstrukce byly stopy na místě nálezu těla 

spolu se zraněními zjištěnými při provedené soudní pitvě. Konečným cílem biomechanické 

analýzy bylo jednoznačné a bezesporné přiřazení veškerých zjištěných stop a objasnění celé 

události z mechanického hlediska. V tomto případě byl využit model MADYMO. 

Vhodné je aplikovat Virtual Crash a PC Crash pro řešení problému forenzní biomechaniky. 

V základních informacích o využití počítačové simulace Virtual Crash je možné nalézt 

příklad řešení pohybové situace pádu člověka na schodech [19]. V podkladech se jasně uvádí, 

že Virtual Crash je velmi vhodný softwarový nástroj pro rekonstrukci nehod, dopady chodců, 

dopady jízdních kol a další biomechanické rekonstrukce. 

  

Obr. 2 – Simulace pádu ze schodů [19]. 

 Fig. 2 – Simulation of Fall from the Stairs [19]. 

V literatuře byl popsán případ přepadnutí muže přes hranu zábradlí a následný kaskádovitý 

pád ze třetího podlaží na podlahu[18], případ byl analyzován jako podrobná studie s využitím 

počítačové simulace PC Crash. Pomocí biomechanického modulu PC Crash byla provedena 

řada několika set simulací podle přijatého plánu výzkumu, což umožnilo předem formulované 

hraniční podmínky. Bylo prokázáno, že tato simulace může přinést cenné informace pro 

odhalení mechanismu události a ověření různých hypotéz.  
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Obr. 3 – Část vybrané studie s využitím počítačové simulace PC Crash [18]. 

 Fig. 3 – Part of a Selected Study Using Computer Simulation PC Crash [18]. 

V posledních letech je možné využít možností počítačového modelování a simulace 

v programu Virtual Crash3. Tento simulační program je velmi vhodný pro forenzně 

biomechanické aplikace. 

3 KAZUISTIKA 

Koncem července 1995 došlo v Karlových Varech k pádu ženy JUDr. V.S., (známá 

karlovarská advokátka, 45 let) z okna bytu ve druhém patře. V bytě byla pouze s manželem 

MUDr. O.S., (zubař, 52 let), který uvedl, že se v okamžiku vypadnutí ženy sprchoval v 

koupelně a manželka vypadla z okna zřejmě nešťastnou náhodou. K pádu došlo 16:15, 

kolemjdoucí poskytli ženě okamžitou masáž srdce, zavolali záchranku, následoval rychlý 

odvoz no nemocnice a resuscitace v nemocnici. I přes okamžitou pomoc nastala smrt v 17:15. 

Manžel od počátku vinu popíral, a tvrdil, že manželka vypadla z okna sama, protože byla 

nemocná a kromě jiného trpěla závratí. Při pitvě skutečně lékaři našli v mozku ženy malý 

nádor. Svědecky bylo také prokázáno, že se léčila na psychiatrii a skutečně občas trpěla 

závratěmi. 

Korunní svědkyně obžaloby vypověděla, že seděla s manželem před domem na lavičce a 

těsně před pádem viděla v okně, jak za obětí stojí muž. Svědkyně řekla „on jí snad vyhodil“. 

Ještě než se zvedli z lavičky, tak z okna vykoukl ten samý pán, kterého tam před tím viděla 
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dvakrát. Viděla, že ten pán stál tak těsně, že kdyby měla žena vypadnout, tak jí musel 

zachytit. 

Dalšími svědky byli dva strážníci MP. Strážník doběhl k tělu (v 16:32 hod.), žena ležela na 

levém boku, ke zdi domu byla chodidly, vzdálenost mezi chodidly a zdí byla asi tak 1,5 m. 

Muž (manžel) byl bos, tělo i vlasy měl suché, řekl mu, že se sprchoval. Strážník se zeptal 

manžela, proč zavřel okno, odpověděl, že kvůli průvanu. Druhý strážník si všiml, že žena 

měla bříška prstů poškozená, jako by se dřela o zeď domu 

Zasahující lékař na místě činu vyjížděl s posádkou v 16:30 k pádu ženy z okna. Žena ležela na 

chodníku, měla modřiny na levé části těla, naložili jí na nosítka a odvezli, v nemocnici 

prováděli resuscitaci, žena zemřela. Do sanitky si přisedl manžel, jel do nemocnice. Bylo 

zjištěno, že žena měla na vnitřní straně stehen jakoby popáleniny od látky, poškození mezi 

nohama „jako by zde protažen nějaký hadr či látka. Toho si všiml, již když jí nakládali do 

sanitky. Podle pitevního protokolu dopadla na levou plochu hlavy, levou část trupu. 

Manželství bylo dlouhodobě v krizi a žena měla v úmyslu se rozvést. Manžel žárlil na její 

pracovní úspěchy a podezíral jí z intimního styku s jinými muži. Manžela Policie zatkla po 10 

dnech po smrti manželky a byl obviněn z vraždy. Manžel od počátku vyšetřování tvrdil, že se 

v osudnou chvíli sprchoval a tedy nic neviděl a neslyšel. Slyšel rány na dveře, ve dveřích stál 

policista, který mu řekl, že „se pod oknem válí nějaké ženská“, oba šli k oknu do ložnice, 

které bylo dokořán otevřené, a uviděl ženu dole pod oknem. Manžel ke zdravotnímu stavu 

manželky uvedl, že v minulém roce byla manželka hospitalizována na psychiatrickém 

oddělení, měla amnézie na 1-7 hodin, závratě, motolice, váhavou chůzi. 

Parametry pádu 

• Výška pádu – 14 metrů. 

• Dopad poškozené nohama ke svislici pádu, hlava ve vzdálenosti 3,3 m. 

• Ve vzdálenosti 3,3 m od domu je krevní kaluž, vedle kaluže byla nalezena náušnice. 

• Na asfalt ulice dopadla žena nohama k domu. 

• K pádu došlo v okamžiku, kdy se žena nakláněla z okna. 

• Šířka parapetu okna 68 cm. 

• Poškozená - výška 176 cm, hmotnost 72 kg. 

• Obviněný – výška 188 cm, hmotnost 114 kg. 

• Uvnitř bytu – otevřené okno 110 x 154 cm 

• Výška parapetu okna je 85 cm od podlahy 

V přípravném řízení zpracoval prof. PhDr. Vladimír Karas, DrSc. znalecký posudek z oboru 

kriminalistika specializace forenzní biomechanika. V posudku se zabýval zejména možností 

posunu těžiště těla nad překlopnou hranu a dále horizontální složkou rychlosti těžiště těla, při 

pádu. Výpočtem zjistil, že v okamžiku opuštění parapetu měla dopřednou vodorovnou 

rychlost 1,51 m/s, což je „rychlost svižněji jdoucího chodce“. Závěru posudku bylo jasně 

konstatováno, že ženy pád byl iniciován vnější silou. Spontánní pád způsobený náhodným 

vypadnutím byl vyloučen. Bylo prokázáno, že vystrčil poškozenou žehlicím prknem, které jí 

strčil mezi stehna v okamžiku, kdy se vykláněla z okna. Pachatel odsouzen na 12,5 roku. 

Měl jsem to štěstí, že mně prof. Karas věnoval všechny své posudky a po několika letech jsem 

se k tomuto případu vrátil s cílem, vytvořit počítačovou simulaci v programu Virtual Crash3. 

Varioval jsem dvě v úvahu přicházející varianty, jednak spontánní přepadnutí přes hranu 

parapetu (nešťastná náhoda) a jednak vystrčení ženy žehlicím prknem (vražda), jak bylo u 

soudu prokázáno.  
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Obr. 4 – Schéma kinematiky pádu z okna (podle posudku prof. Karase). 

 Fig. 4 – Scheme of kinematics falling from the window (according to the opinion of Prof. 

Karas). 

Při řešení tohoto pádu se nabízí provedení kriminalistického experimentu jednak s cílem 

zjištění možnosti naklonění ženy přes parapet a jednak pro vlastní pád těla z okna domu. 

• Šířka parapetu okna 68 cm. 

• Poškozená - výška 176 cm, hmotnost 72 kg. 

• Uvnitř bytu – otevřené okno 110 x 154 cm 

• Výška parapetu okna je 85 cm od podlahy 

Pro řešení případu bylo nutné provést také počítačovou simulaci jednotlivých variant. Obě 

varianty jsem simuloval v programu Virtual Crash3 a výsledky jsou uvedeny na následujících 

obrázcích. Jsou uvedeny technicky přijatelné varianty pádů. Nejprve je (obr. 5, 6) uvedena 

varianta přepadnutí poškozené přes hranu parapetu podle verze obviněného. Druhá varianta 

(obr. 7, 8) prezentuje technicky přijatelnou variantu vyhození poškozené působením vnější 

silou.  

  

Obr. 5 – Varianta nalehnutí ženy na parapet, nemožnost přepadnutí. 

 Fig. 5 – Variation of the Woman's sill on the Parapet, the Impossibility of Overtaking. 
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PAD SPONTANNI 

 

  

Obr. 6 – Varianta spontánního pádu, přepadnutí přes parapet okna. 

 Fig. 6 - Variation of spontaneous Fall, Overlapping through Window Sill. 

 

   

Obr. 7 – Pád s působením vnější síly. 

 Fig. 7 – Falling with external Force. 
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Obr. 8 – Pád s působením vnější síly. 

 Fig. 8 – Falling with external Force. 

4 DISKUSE 

Využití počítačového modelu je výhodná pro řešení pohybových situací při vyšetřování 

trestné činnosti. Metoda přináší lepší výsledky než pokusné variování s figurínou. V počítači 

je možné simulovat velké množství variant, které v praxi nelze realizovat. Přesnost výsledku 

je závislý na množství vstupních informací a dokonalosti počítačové simulace. 

Metody forenzní biomechaniky budou využívat stále více možností počítačové simulace a 

ukazuje se, že jsou vhodným nástrojem pro forenzně biomechanické aplikace (zejména 

Virtual Crash 3). Jsou to metody rychlejší, přesnější, lacinější a přináší zcela jasně širší 

možnosti experimentální práce. Pro další využití prezentované metody počítačové simulace 

bude vhodné komparovat výsledky kriminalistických experimentů s výsledky počítačového 

modelování. 

5 ZÁVĚR 

Experiment je v kriminalistice praxi vědecky opodstatněná, procesně přípustná a praxí 

ověřená metoda sloužící jako prostředek k poznání a dokazování objektivní pravdy. I přes 

některé specifické prvky dané specifickým předmětem zkoumání (událost trestného činu) si 

zachovává základní principy vědecké experimentální metody poznání. Při používání 

kriminalistického experimentu se uplatňují poznatky řady vědních oborů (psychologie, 

přírodní a technické vědy atd.). 

Kriminalistický experiment je v základních principech shodný s experimentem v kterékoliv 

jiné oblasti lidské činnosti. Při kriminalistickém experimentu může orgán činný v trestním 

řízení sám vyvolávat jevy analogické poznávanému jevu, měnit podmínky, za kterých jev 

probíhá nebo izolovat jednotlivé podmínky, prokazovat jejich prioritu významu pro vyvolaný 

jev atp. [3] [10]. 
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Zvláštnosti kriminalistického experimentu lze spatřovat v tom, že kriminalistický experiment 

probíhá za podmínek, za kterých proběhla kriminalisticky relevantní událost a jeho výsledky 

jsou zřejmé, registrovatelné pouhými smysly, bez potřeby přístrojů, složité analýzy nebo 

zvláštních znalostí. Objektem experimentu jsou jednotlivé okolnosti kriminalisticky 

významné události (např. trestného činu) [3] [10].  

Pronikání vědy a techniky do kriminalistiky zlepšuje, zkvalitňuje a urychluje objasňování 

trestné činnosti. V kriminalistické praxi se často stává, že je potřeba analyzovat jednotlivé 

reálné varianty průběhu pohybové činnosti. Požívají se jak figuranti, tak figuríny. To ale 

přináší svízele, velmi často není možné „odehrát“ celý děj, tak jak uvádějí jednotliví účastníci, 

vzniká tak v pohybové činnosti interval pohybu, který je neurčitý. Na něj mohou mít 

jednotliví zainteresovaní účastníci různý názor, představivost. I když se použijí figuríny, např. 

při objasňování pádu těla z výšky, vznikají nedokonalosti a neurčitost pohybu těla. Počítačové 

simulování vhodnými softwarovými programy přibližuje realitu děje zatím, co nejpřesněji. 

Lze v počítači variovat všechny reálné varianty pohybu a vyjádřit tak biomechanickou 

přijatelnost nebo nepřijatelnost pohybu člověka. Uvedený simulační program je podle mého 

názoru velmi vhodný pro biomechanické modelování pohybové akce, umožňuje velmi reálně 

simulovat pohyb člověka.  

Počítačová simulace s použitím modelů lidského těla poskytuje vysvětlení mnoha do té doby 

nejasných aspektů případu. Tato metoda poskytuje objektivní a kvantitativní informace 

umožňující daleko přesnější analýzu studovaného jevu nebo události – kinematické i 

dynamické parametry lidského těla a jeho interakce s okolními strukturami. Dokonce je 

možné zjišťovat i síly působící uvnitř organismu a díky tomu přesněji predikovat trauma. 

Všechny důležité neznámé parametry (počáteční podmínky numerické simulace, jako pozice 

těla a jeho jednotlivých segmentů, jeho orientace v prostoru, počáteční rychlost atp.) lze 

parametrizovat a obsáhnout tak všechny možné konstelace. Další velmi důležitou předností 

této metody je propracovaná a efektivní vizualizace výsledků výpočtů, která usnadňuje 

pochopení studovaných událostí a jevů i bez důkladných biomechanických znalostí. Největší 

omezení použití modelů lidského těla představuje v současné době nemožnost simulovat 

aktivní pohyby; modely svých chováním odpovídají zcela pasivnímu lidskému tělu. 

Simulace lidského pádu po schodech. Virtual Crash 3 je rychlý, cenově dostupný a úžasný 

softwarový nástroj pro rekonstrukci nehod. Pomocí funkce Virtual Crash 3 můžete analyzovat 

srážky motorových vozidel, dopady chodců, dopady jízdních kol, dopady motocyklu, 

biomechanika a další! Můžete snadno importovat celkové měření stanic a leteckých fotografií, 

kreslit schémata měřítka, vytvářet 3D modely, provádět studie fyziky a vytvářet naprosto 

ohromující animace. 
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FOTOGRAMMETRICKÁ REKONSTRUKCE MÍSTA NEHODY ZA POMOCI 

BEZPILOTNÍHO PROSTŘEDKU 

PHOTOGRAMMETRIC RECONSTRUCTION OF ACCIDENT SITE WITH UAV 

Zdeněk Svatý68), Karel Kocián69), Alžběta Lenková70) 

ABSTRAKT: 

Rekonstrukce místa dopravní nehody má zásadní vliv na následnou forenzní analýzu. Kvalita 

a přesnost získaných podkladů přímo ovlivňuje rozsah možného zpracování a dosažitelnou 

úroveň analýzy. Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti využití fotogrammetricky 

zpracovaných snímků pořízených z bezpilotních prostředků pro tvorbu přesných ortofotomap 

míst silničních nehod (s rozlišením až GSD 1 cm/px). Pro zhodnocení dosažitelné kvality a 

vhodnosti získaných výstupů bylo provedeno celkem 10 měření v rámci crash-testů konaných 

u nás i v zahraničí. Výsledná ortofota místu střetu byla porovnávána s různými měřičskými 

metodami, které se v současnosti již běžně využívají. Výsledná kvalita, obrazová věrnost a 

dosahovaná přesnost ortofot potvrdila vhodnost využití navrhovaného řešení pro potřeby 

soudně znalecké analýzy. 

ABSTRACT: 

Reconstruction of accident site has a major impact of any subsequent forensic evaluation. The 

accuracy and extend of obtained information directly affects the possibilities of resulting 

analysis. The aim of this contribution is to present a simple utilisation of photogrammetric 

measurements in combination of unmanned aircraft systems to create a very accurate and 

detail orthographic images of crash sites (GSD of 1cm/px). In total, ten crash tests 

measurements were used to evaluate the possibilities of proposed approach. Generated 

orthophotos were compared with conventional measuring techniques and further assed. The 

resulting information value and achieved accuracy of results (up to 2 cm) proved its viability 

and suitability for wider use. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Fotogrammetrie, Bezpilotní prostředek, dopravní nehoda, ortofoto, forenzní analýza 

KEYWORDS: 

Photogrammetry, UAV, traffic accident, orthophoto, forensic analysis 

1 INTRODUCTION 

The transportation forensics are and always were a typical example of a multidisciplinary 

field that requires knowledge from a wide range of technical disciplines. Despite a very 

positive trend of increasing traffic safety and decreasing number of fatal accidents over the 
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last decades, the absolute numbers of accidents which require some type of forensic 

assessment, regardless on its form or extent, are steadily increasing over the years. The 

situation is further aggravated by continuous increase of staged accidents together with 

increasing complexity of vehicular systems. These facts are making the current accident 

analysis a challenging task. The accuracy and extend of available information directly affects 

the possibilities of resulting analysis. Documentation and reconstruction of accident site is 

prime example of such information that has a major impact on any subsequent forensic 

evaluation.  

The aim of this contribution is to present and evaluate an alternative method for 

documentation of accident sites. The main idea is to utilise an unmanned aerial vehicle (UAV) 

equipped with a digital camera together with photogrammetric image correlation methods to 

generate spatial models and detailed orthophotos of accident scene. The use of 

photogrammetry for documentation purposes is known and has proven that it can lead to 

accurate results and significant time-savings. Furthermore, the photogrammetric outputs may 

be subsequently used in various ways, either by law enforcement units or forensic experts. 

Various studies dealt with implementation of photogrammetric methods for traffic accident 

documentation, such as [20][21][22] etc. While these studies show a high usability of 

obtained data and their applicability for documentation in comparison with other commonly 

used methods, the terrestrial photogrammetry have in these cases an adverse image 

configuration of obtained photographs. The images are taken in relatively close proximity to 

the reconstructed surface, therefore, the resulting image configuration adversely affects the 

accuracy of photogrammetric reconstruction. Basic rule is that the accuracy of measurements 

is significantly decreasing with increasing distance from the camera positions. This issue 

presents a potential threat for the spatial reconstruction and leads to higher demands on the 

quality and number of images. It also increases the difficulty of measurements and the 

computational demands of the subsequent photogrammetric reconstruction.  

On the other hand, the aerial imaging solves the adverse image configuration while maintains 

the advantages of the photogrammetric approach. Images are taken by the UAV in nadir 

positions (perpendicular to the measured surface) at predefined height. The resulting image 

configuration have a higher level of stability and accuracy. Furthermore, advanced flight 

modes and improving flight performance of modern UAVs enable to easily achieve the 

necessary image overlapping and eliminate systematic errors. The aerial imaging also reduces 

the potential occlusions within the scene. Several researches and practical studies already 

started to discuss the potential of UAVs utilisation for the documentation of accidents sites, 

such as [23][24][25][25] etc. The results show a high potential for application, sufficient 

accuracy and credibility of obtained outputs. However, most of them discus only one or two 

cases which are staged or ideal cases for the measurements. Therefore, it was decided to 

perform series of tests with commercial UAV to assess the limits and potential of proposed 

approach. 

2 TEST CASES 

For the purposes of testing, it was decided to simulate the documentation of an accident scene 

on crash-tests that are organised by the Czech Technical University Prague and cooperating 

organisations. In general, crash-tests scene has a high level of similarity with traditional 

accident site. In contrast to staged traffic accidents, it also encompasses a larger scale and 

variability of marks and debris within the scene. Furthermore, the crash-tests usually involve 

wide range of personnel which is moving across the scene and introduce a certain noise and 
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adverse conditions for the documentation, similarly to integrated rescue system at the actual 

traffic scene.  

In total, ten crash-tests were selected for evaluation and assessment of proposed methodology 

and of the quality and accuracy of the resulting outputs. The crash-test scenarios comprised 

from different, naturally occurring traffic accidents, such as accident with pedestrian, 

motorcyclist, collision with fixed obstacle, rear-end/front/side collisions, accident of multiple 

vehicles, high velocity collision, etc. The measurements were performed not only post-crash 

to document the final positions, debris and the overall accident scene, but also pre-crash. 

Thus, the initial positions of the vehicles together with the test track surface were also 

documented. 

A commercially available UAV (DJI Phantom 4 pro) was used for the acquisition of images. 

The UAV is equipped with 1” CMOS camera with resolution of 20 Mpx and focal length 

of 8.8 mm/24 mm (35 mm format equivalent). The camera is mounted on 3-axial gimbal that 

enables stabilisation of the camera and also precise setting of the camera position. The camera 

was pre-calibrated prior to the tests with the Agisoft Lens software. Throughout the testing, 

various settings were changed in order to determine the limitations of proposed methodology. 

The changes were mainly focused on the UAV camera, UAV flight plans and used ground 

control points. Camera was set in accordance to the photogrammetric principles (aperture 

priority mode; restricted maximal value of ISO sensitivity (800); fixed zoom; etc.). At two out 

of the twenty performed measurements, the documentation of accident scene was done not by 

photographs but through a video footage. Motivation for this change was a tight time schedule 

which lead to the necessity to carry out the measurements as fast as possible. The subsequent 

spatial reconstruction was done at these cases from selected video frames (every tenth frame).   

The UAV was operated during the test in two ways. Part of the tests flights were manually 

piloted by an UAV operator and part of the flights was done in semi-automated flight modes. 

In automatic modes, the UAV followed pre-planned mission waypoints with pre-set overlaps 

of the images in a grid patterns and the flight area boundaries were set up manually prior to 

the flights. The flight height varied between 8 and 10m. To introduce a scale and also to 

evaluate the resulting accuracy under different conditions, various ground control points 

(GCP) were used. The GCP were signalised in two ways – marked and natural. Marked GCP 

were prepared prior to the flight by permanent spray markers (dots) or temporarily with chalk 

(crosses with numbers). As natural control points were selected distinctive and clearly 

recognisable anomalies of the pavement or surroundings. Examples of GCP used within the 

tests can be seen in Figure 1. Based on the size of the documented area, the amount of control 

points differed between models. The lowest number of control points was used at tests 

documented by a video, where only 3 natural GCP were measured after the tests. 

 

Figure 1 Ground control points (natural + marked, marked, temporarily marked) 

The GCP were measured for the purposes of subsequent evaluation and accuracy assessment 

by three commonly used methods. At first, a digital total station was used. However, the 

resulting accuracy of the models showed that the high accuracy of geodetic measurements is 
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hindered by the dimensions of GCP and that the accuracy does not outweigh the increased 

time demands. Thus, a kinetic GNSS measurements were used afterwards. For the last tests, 

hand-measured distances between GCP were used instead of their coordinates to determine 

how the change of accuracy of GCP can affect the resulting accuracy of spatial reconstruction. 

3 EVALUATION AND RESULTS 

A digital image correlation was used for the processing of acquired images. The method is 

based on sets of highly overlapping photographs which are automatically processed and 

aligned together to generate a spatial model of the scene. The spatial reconstruction is done by 

an image-matching algorithm where common features are identified among images, their 

correspondences are assessed and features meeting the given criteria are then used for spatial 

reconstruction. While the UAV add an approximate GPS location to each photograph, the 

information showed to be too inaccurate and was omitted during the reconstruction. The 

results of processing are dense point clouds, meshed models or detailed orthophotos of 

particular scene. Photogrammetric point clouds are similar to point clouds generated by laser 

scanner technology but the density of points is not as uniform. Similarly to a 3D scanning, the 

spatial reconstruction is nonselective and the resulting dense point clouds have to be further 

filtered, meshed and textured.  

From each test were generated detailed point clouds, meshed and textured models and also 

detailed ortophotos with ground sample distance (GSD) varying from 0,1 cm up to 2 cm 

(see Figure 2). Detailed results of tests and photogrammetric processing can be seen in Table 

1. For each measurement is provided information about the flight plan, number of acquired 

images and approximate dimensions of documented area. Additionally, information about 

used GCP and the method of their measurements is provided. Lastly, the table includes the 

achieved accuracy, maximal measured error and RMS reconstruction error of the digital 

image correlation.  

 

Figure 2 Detailed pre-crash orthographic image [GSD 1 cm] 

Resulting accuracy, fidelity of generated orthophotos, overall time demands and general 

potential for forensic purposes have been assessed for all of the tests. The results show an 

average accuracy of 2cm which is more than sufficient for forensic purposes. Additionally, 

graphical comparison of generated orthophotos was performed in AutoCad software with 

measurements obtained from total station and GNSS measurements. The comparison shows a 

high level of fidelity of the orthophotos and even high level of accuracy in the central parts of 

the orthophotos (less than 2 cm). The lowest accuracy was identified at the tests where the 

video footage frames were used. This can be attributed not only to the decreased resolution of 

the images, but also to low number of used GCP and missing camera calibration. A 

significant difference between the accuracy of semi-automatic and manually piloted 

measurements was not identified within the tests. 
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The graphical fidelity of the photogrammetric outputs showed to be very high. Not only the 

positions of the vehicles but also different marks such as debris, glass fragments or skid marks 

are easily recognisable. The photogrammetric reconstruction for the tests cases (flight attitude 

of 10m; camera resolution 20 Mpx; focal length 24 mm) had a limitation of ortophoto 

resolution of GSD 1mm/px.  Further assessment showed, that resolution of 1cm/px is more 

than sufficient for forensic evaluation. Favourable is that the method is able to cope with 

movement of people around the scene during measurements. While people standing on one 

position for a long time cause an occlusion within the ortophoto, the moving personnel is 

usually not recorded. The resulting quality of orthophoto remains on a high level even under 

these adverse conditions. 

The time demands of the documentation can be divided into two parts. On-site data 

acquisition and off-site processing of the acquired data. The on-site time demands showed to 

be rather low and are closely connected with the size of documented area and required image 

overlaps. Throughout the tests, the acquisition time did not exceed 5 minutes even in cases of 

spacious accident sites. Noteworthy is that the difference between pre-planned flight and 

manual operation time demands was negligible. The reason can be seen that while the 

preparation of the pre-planned flight route requires some time, the automatic flight mode is 

more time-efficient. Manually piloted flights showed to be longer due to the necessity to 

ensure sufficient overlapping of images. The off-site time varied by the number of acquired 

images, number of used GCP and resulting GSD. The image processing of acquired data was 

carried out in the Agisoft Photo Scan software and computer with Intel I7 (5820K) CPU with 

32 GB RAM memory and AMD R290 GPU. The photogrammetric processing did not exceed 

three hours at any of the measurements and as a most time-consuming part showed to be 

manual marking of GCP on images. Thus, implementation of coded-markers should 

significantly shorten the processing in future. 

 

Figure 3 Simulation of crash-test based on outputs from the digital image correlation 
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Table 1 Summary of performed measurements and resulting errors 

 Flight plan 

Number 

of 

images 

Measured area Ground control points 
Verification 

method 
 

Mean 

error 

Maximal 

error 

RMS 

Reprojection 

error 

RMS 

Reprojection 

error 

[m] [accuracy] [cm] [cm] [-] [px] 

Test 1 Manual 191 200x80 15 natural + 23 marked [0.5 cm] Total Station 1.6 3.9 0.171 0.357 

Test 2 Manual 101 100x50 15 natural + 19 marked [0.5 cm] Total Station 2.1 5.5 0.201 0.490 

Test 3 Manual 122 160x60 15 natural + 23 marked [0.5 cm] Total Station 1.8 3.8 0.167 0.366 

Test 4 Manual 143 90x50 13 natural + 17 marked [0.5 cm] Total Station 2.9 4.4 0.181 0.389 

Test 5 Manual 112 80x60 13 natural + 16 marked [0.5 cm] Total Station 2.8 5.3 0.186 0.392 

Test 6 Video processing 85 30x30 3 natural [2 cm] GPS 4.0 7.0 0.194 0.473 

Test 7 Video processing 127 30x45 3 natural [2 cm] GPS 3.8 6.0 0.189 0.468 

Test 8 Automatic 65 90x20 26 temp. marked [2 cm] GPS 1.4 3.3 0.146 0.345 

Test 9 Manual 25 20x20 8 temp. marked [2 cm] GPS 2.8 3.8 0.214 0.329 

Test 10 Automatic 45 25x20 10 temp. marked [2 cm] GPS 2.2 2.5 0.220 0.335 

Test 11 Manual 30 20x20 9 temp. marked [2 cm] GPS 2.2 2.7 0.252 0.385 

Test 12 Automatic 82 100x20 20 temp. marked [2 cm] GPS 3.3 6.2 0.197 0.298 

Test 13 Manual 49 30x25 12 temp. marked [2 cm] GPS 2.4 3.7 0.218 0.340 

Test 14 Manual 70 30x25 marked [1 cm] 6 Scale bars 2.8 3.9 0.238 0.352 

Test 15 Automatic 98 80x30 marked [1 cm] 13 Scale bars 1.4 3.0 0.215 0.326 

Test 16 Manual 106 65x25 marked [1 cm] 13 Scale bars 1.3 2.5 0.189 0.359 

Test 17 Manual 90 30x15 marked [1 cm] 6 Scale bars 1.9 2.7 0.181 0.344 

Test 18 Automatic 113 60x20 marked [1 cm] 13 Scale bars 0.9 2.0 0.198 0.376 

Test 19 Manual 40 30x15 marked [1 cm] 6 Scale bars 1.9 3.1 0.229 0.380 

Test 20 Manual 74 30x15 marked [1 cm] 6 Scale bars 2.4 3.3 0.366 0.636 

 



Applicability of obtained results proved to be very high. The detailed orthophotos present 

valid and precise source of information which can be used either as a scaled overview of 

accident site but also as an input for forensic simulation software. For the purposes of crash-

tests, an option to merge various orthophotos together was also utilised. Merged image 

incorporates initial and final positions of the vehicles without any loss of quality or accuracy 

(see Figure 2). Additionally, generated spatial models and point clouds can be imported into 

the forensic software where they can be used to improve the quality and credibility of 

resulting simulation. Figure 3 and Figure 4 presents use of the photogrammetric outputs 

within the forensic simulation software PC-Crash. 

 

Figure 4 Comparison of resulting simulation based on photogrammetric inputs (PC-Crash 

10.1) and video footage 

4 CONCLUSION 

The forensic analysis is highly dependent on the quality and amount of information which are 

available to the forensic experts. Unfortunately, due to the character of road traffic accidents, 

the actual accident scene disappears within few hours after the actual crash. The situation is 

further aggravated by the fact; that seemingly unimportant facts may become crucial for the 

forensic evaluation. Discussed photogrammetric approach enables to perform detailed 

documentation of accident site with sufficient accuracy for further forensic use. Furthermore, 

the speed of the data acquisition together with the ability to document the scene with moving 

uninvolved personnel seems as an ideal tool for the traffic police documentation. The 

resulting spatial models and detailed orthophotos of accident site can be incorporated into 

forensic simulation software and serve as an additional input parameter to improve the overall 

quality of the simulation. Overall, it can be said that proposed approach of documentation of 

accident sites with UAV proved its viability and suitability for further use. 
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DOPRAVNÍ NEHODA? SRÁŽKA CYKLISTY S INLINE BRUSLAŘKOU 

TRAFFIC ACCIDENT? COLLISION OF CYCLIST WITH AN INLINE SKATER 

Stanislav Tokař1) 

ABSTRAKT: 

Příspěvek představuje střet cyklisty s inline bruslařkou na stezce pro chodce a cyklisty. Před 

vlastním řešením střetu účastníku byly provedeny znalecké experimenty pro zúžení mezí 

vstupních parametrů. Jednalo se zejména o rychlost cyklisty a trajektorií pohybu bruslařky. 

Na základě získaných výsledků bylo provedeno řešení vlastního střetu a vyneseny závěry 

technické příčiny vzniku DN. 

ABSTRACT: 

Paper represents a collision of cyclists with an inline skater on a pedestrian and cyclist path. 

Before the actual conflict resolution of the participant, forensic experiments were carried out 

to keep the input parameter within limits. This was especially the speed of the cyclist and the 

trajecotry of the skater's movement. On the basis of the obtained results, the solution was 

solved and the conclusions of the technical cause of accident. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Rychlost, trajektorie pohybu, analýza střetu, znalecký experiment 

KEYWORDS: 

Speed, motion trajectory, collision analysis, forensic experiment 

1 ÚVOD 

V posledních letech se s rozvojem volnočasových aktivit občanů zejména pak cyklistiky 

buduje značné množství speciálních stezek jím určených. V intravilánu ale také extravilánu je 

kladen hlavní důraz na oddělení cyklistů od provozu motorových vozidel zejména pro zvýšení 

jejich bezpečnosti a komfortu. Mnoho těchto stezek zejména v extravilánu je určeno nejen pro 

cyklisty ale také chodce, inline bruslaře a skatebordisty. 

O aktuálnosti téma bezpečnosti cyklistů a chodců vypovídá značná publikační činnost 

odborníků. Z poslední doby lze uvést články autorů Šucha, Schreck, Chaloupka-Risser a 

Füssel, které vyšly v čísle 1/2017 odborného periodika Transactions on Transport Science.  

Závažnosti zranění cyklistů, inline bruslařů a skatebordistů se ve svém výzkumu zabývali také 

Kokin a kol. (2006), kteří analyzovali jednotlivá zranění těchto účastníků dopravních nehod 

v období 10 let v provincii Britská Kolumbie v Kanadě. Během doby jejich studie utrpělo 

zranění 1475 cyklistů, 141 skatebordistů a 112 inline bruslařů. Většinou se jednalo o muže. 

Samostatné pády byly nejčastějším mechanismem vzniku zranění, i když střety s motorovými 

vozidly byly příčinou 63,6 % (n = 44) úmrtí. U nepřeživších převládala poranění trupu a 

hlavy. Na základě výsledků navrhli opatření, aby byla rozšířena povinnost nosit helmu i pro 

skatebordisty a inline bruslaře. Měla by také být rozšířena dopravní výchova v tomto směru i 

pro dospělou populaci. Nemotorové kolové vozidla by také měli být v provozu oddělena od 

motorových vozidel v co největší míře. 
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Interakcí cyklistů a chodců ve společném prostoru se zabýval Bulíček a kol. (2014), kdy se 

zaměřili na problematické místa ve městě Pardubice, na kterých provedli pozorování.  

Na základě analýzy získaných dat následně dospěli k návrhům jednotlivých opatření, která by 

mohla napomoci odstraňovat vzniklé problémy v cyklistické dopravě. Zejména se jednalo o 

oblasti: 

• rozšíření dopravní výchovy a „dopravní osvěty“ obecně,  

• jednoznačnosti a srozumitelnosti dopravního značení, 

• úpravy a údržby dopravní infrastruktury, 

• represivních opatření. 

Téměř všechny vědeckovýzkumné práce, které jsou zaměřeny na problematiku bezpečnosti 

cyklistů, se věnují možnostem předcházení vzniku kritických situací (aby k nim pokud možno 

nedocházelo). K problematice řešení samotných kolizí cyklistů s ostatními nemotorovými 

účastníky existuje velmi málo publikací. V tomto článku bude dále věnována pozornost 

konkrétnímu střetu cyklisty a inline bruslařky na stezce pro chodce a cyklisty v extravilánu, 

bez vodorovného dopravního značení vymezujícího jednotlivé jízdní pruhy. Pozornost je 

věnována technické analýze samotného střetu cyklisty s bruslařkou a možnostem získání 

potřebných vstupních údajů. 

2 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

2.1 Popis dopravní nehody 

Předmětem případové studie je srážka cyklisty s inline bruslařkou na stezce pro chodce a 

cyklistky. V oblasti místa střetu (dále jen MS) se stezka pro chodce a cyklisty křížila s místní 

komunikací, viz obr. 1. Inline bruslařka jela s druhým inline bruslařem při pravém okraji, kdy 

bruslař jel u pravého okraje a bruslařka jela vedle něj (částečně s přesazením) blíž středu 

stezky. V protisměru proti pohybu bruslařů přijížděl cyklista, který jel při pravém okraji 

stezky. Následně došlo ke střetu levého boku bruslařky s levou části řídítek, resp. levou paží 

cyklisty. Při kolizi došlo k pádu a zranění cyklisty a bruslařky, dále došlo k poškození 

jízdního kola, viz obr. 2. Stezka byla bez výrazných spádových poměrů, v místě dopravní 

nehody (dále jen DN) byl povrch tvořen zámkovou dlažbou, na kterou v obou směrech 

navazoval živičný povrch. Šířka stezky pro chodce a cyklisty byla v místě DN 2,8 m. Jako 

výchozí bod měření (dále jen VBM) bylo vzato ukotvení zábradlí mostu vlevo. Číslem 2 byla 

označena krevní stopa (od poranění hlavy bruslařky), kdy tato byla zaměřena 11,7 m od VBM 

a 1,2 m od pravého okraje ve směru jízdy bruslařů. Jiné upotřebitelné stopy se vztahem k 

šetřené DN nebyly ohledáním místa zjištěny. 
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Obr. 1 – Vlevo plánek místa DN, vpravo nahoře výhled bruslařů, vpravo dole výhled 

cyklisty [6] 

Fig. 1 – Left accident place plane, right up inlines view, right down cyclist view [6] 

 

Obr. 2 – Poškození jízdního kola Pells Aero [6] 

Fig. 2 – Damage of the bicycle Pells Aero [6] 

2.2 Znalecký úkol a vymezení problémů 

Úkolem znalce (v daném případě znaleckého ústavu) bylo zpracovat komplexní analýzu 

nehodového děje a vyjádřit se k předchozím posouzením znalců. Uvést všechny okolnosti, 

které budou v průběhu zpracování revizního znaleckého posudku dále zjištěny a mohou mít 

vliv na určení průběhu předmětného nehodového děje. 

Z předloženého spisového materiálu bylo zřejmé, že mezi jednotlivými výpověďmi účastníku 

byly dva hlavní rozpory, první se vztahoval k příčné poloze MS, druhý k rychlosti jízdy 

cyklisty v místě DN. Pro možnost zodpovědět otázky soudu a odstranit rozpory mezi názory 

několika znalců bylo potřebné vyřešit dva základní problémy. 
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• 1. Provést znalecké experimenty pro možnost zúžení mezí vstupních parametrů pro 

řešení vlastního střetu cyklistky s bruslařkou. 

• 2. Na základě získaných hodnot vstupních parametrů provést analýzu nehodového děje 

a stanovit technickou příčinu DN. 

2.3 Předchozí znalecké posudky 

Z porovnání v tab. 1 je zřejmé, že názory znalců, kteří se předmětnou nehodou zabývali 

v minulosti, byly rozdílné. 

Tab. 1 – Shrnutí předchozích znaleckých posudků [6] 

Tab. 1 – Summary of previous expert opinions [6] 

 
Znalec A Znalec B Znalec C 

ÚSI VUT 

v Brně 

Zadavatel znaleckého 

posudku 
Policie ČR Bruslařka Cyklista Soud 

Střetová rychlost 

bruslařky [km/h] 
cca 7 cca 6 cca 3 cca 7 

Střetová rychlost 

cyklisty [km/h] 
cca 28 cca 28 cca 23 cca 30 

Předstřetová rychlost 

bruslařky[km/h] 
cca 7 cca 2,7 cca 3 cca 7 

Předstřetová rychlost 

cyklisty [km/h] 
cca 28 cca 28 cca 25 cca 30 

Poloha MS 

cca 9,5 m za VBM 

a cca 0,5 m od 

pravého okraje 

cca 11 m za VBM 

a cca 0,7 m od 

pravého okraje 

cca 12,7 m za 

VBM a 0,5 m od 

pravého okraje 

cca 12 m za VBM 

a 0,85 m vpravo od 

pravého okraje  

Střetová konfigurace 

bruslařky 

bruslařka byla 

natočená doleva 

vůči podélné ose 

bruslařka byla 

natočená doprava 

vůči podélné ose 

bruslařka byla 

natočená doleva 

vůči podélné ose 

bruslařka byla 

natočená doleva 

vůči podélné ose 

Možnost zabránění 

střetu bruslařkou 

mohla odvrátit 

střet nezapočetím 

vyhýbání vlevo 

nemohla danému 

střetu zabránit 

mohla odvrátit 

střet vyhýbáním 

vpravo 

mohla odvrátit 

střet nezapočetím 

vyhýbání vlevo 

Možnost zabránění 

střetu cyklistou 

nemohl DN 

zabránit 

mohl DN zabránit, 

kdyby včas 

reagoval a snížil 

rychlost 

nemohl DN 

zabránit 

kdyby se 

pohyboval 

rychlostí max. 

20 km/h a začal by 

intenzivně brzdit 

Technická příčina 

vzniku DN 

technika jízdy 

bruslařky 

technika jízdy 

cyklisty 

technika jízdy 

bruslařky 

technika jízdy 

bruslařky 

Po provedeném srovnání závěrů jednotlivých znaleckých posudků se závěry revizního 

znaleckého posudku bylo zřejmé, že znalecký posudek znalce B vykazoval zásadní rozpory. 

Jednalo se především o trajektorii předstřetového pohybu bruslařky, z toho plynoucí odlišná 
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střetová konfigurace bruslařky s cyklistou, dále také analýza předstřetového pohybu cyklisty a 

možnosti zabránění střetu jednotlivými účastníky byly zcela v rozporu. 

Znalecký posudek znalce A vykazoval chyby, které vedly k určitým odlišnostem při analýze 

nehodového děje. Svými závěry byl znalecký posudek ovšem téměř ve shodě se závěry 

revizního znaleckého posudku, zejména v otázkách zabránění DN a technické příčině jejího 

vzniku. 

Znalecký posudek znalce C byl téměř ve shodě se závěry revizního znaleckého posudku. 

Rozdíl šlo spatřovat jen v rychlosti jízdy cyklisty a bruslařky v průběhu nehodového děje. 

3 ZÚŽOVÁNÍ MEZÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ STŘETU 

Jak bylo již uvedeno, hlavní rozpory ve výpovědích jednotlivých účastníků se týkaly příčné 

polohy MS a rychlosti jízdy cyklisty. 

3.1 Znalecký experiment pro ověření rychlosti jízdního kola 

Cyklista sám uváděl, že před střetem se pohyboval rychlostí cca 25 km/h, následně již uváděl 

rychlost cca do 20 km/h. Tyto údaje byly v rozporu s výpověďmi bruslařky, že cyklista mohl 

jet rychlostí 30 až 35 km/h, bruslaře, že jel rychle cca 40 km/h, svědkyně, že jel svižně, a 

svědka, že mohl jet rychlostí kolem 30 km/h.  

Pro ověření této skutečnosti byl proveden znalecký experiment pro možnost stanovení 

rychlosti jízdy cyklisty na obdobném typu jízdního kola na zjištěný převodový stupeň. Vzadu 

byl řetěz předmětného kola Pells na 4. nejmenším ozubeném kolečku, vpředu byl řetěz na 

velkém talíři s ozubením. Bylo použito jízdní kolo Pells, typ Aeron 105, modelový rok 2017 

(vůči 2013). Rozdíly vůči předmětnému kolu byl v materiálu rámu – hliníková slitina (vůči 

karbonovému), kazetě Shimano 105 / 11 – 32 (vůči 12 – 28) a počtu rychlostí 2 x 11 (vůči 2 x 

10). Také hmotnost kola byla vyšší, cca 8,9 kg (vůči 7,2 kg).  
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Obr. 3 – Kolo použité na experiment Pells Aeron, průběh experimentu, záznam jízdy [6] 

Fig. 3 – Bicycle for experiment Pells Aeron, Experiment, VBOX data [6] 

Jízdní dynamika byla zaznamenávaná pomocí měřicího přístroje VBOX Sport, umístěného na 

řídítkách jízdního kola. Měření bylo prováděno na úseku 50 m, který byl ohraničen kužely. 

Cyklista se před tímto úsekem rozjel na danou cestovní rychlost v závislosti na zvolené 

intenzitě šlapání. Také byl měřen čas, za který ujeli dráhu mezi kužely. Jízdní zkoušky byly 

provedeny celkem 3 jezdci, jednalo se o rekreační cyklisty ve věku 24, 32 a 38 let. Shrnutí 

všech jízd je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 2 – Shrnutí výsledku experimentu [6] 

Tab. 2 – Summary of experiment [6] 

Jízda 

číslo 
Jezdec Věk 

Čas projetí měřeného 

úseku [s] 

Rychlost 

[km/h] 
Popis jízdy/intenzity šlapání 

1 1 38 4,68 38,5 Svižně 

2 1 38 4,86 37,0 Svižně 

3 1 38 5,84 30,8 Šlapal pravidelně 

4 1 38 6,47 27,8 Šlapal nepravidelně 

5 1 38 7,46 24,1 Šlapal pravidelně - pomalu 

6 1 38 7,7 23,4 Šlapal pravidelně - pomalu 

7 2 32 7,18 25,1 Šlapal pravidelně - pomalu 

8 2 32 6 30,0 Svižně 

9 2 32 5,5 32,7 Svižně 

10 2 32 7,3 24,7 Šlapal pravidelně - pomalu 

11 2 32 8,2 22,0 Šlapal pravidelně - pomalu 

12 3 24 3,94 45,7 Rychle 

13 3 24 5,2 34,6 Svižně 

14 3 24 6,8 26,5 Šlapal pravidelně  

15 3 24 7,2 25,0 Šlapal pravidelně - pomalu 

Z provedených jízd s obdobným typem jízdního kola na zadokumentovaný převodový stupeň 

vyplynula rychlost cca 20 až 25 km/h pro pravidelné šlapání s nízkou (pomalou) intenzitou, 

rychlost cca 25 až 30 km/h pro pravidelné šlapání (střední intenzitou) a rychlost cca 30 až 

35 km/h pro svižné šlapání (vyšší intenzitou). Pro následné řešení vlastního nehodového děje 

lze vycházet ze středního rozmezí těchto hodnot, tedy pro pravidelné šlapání a daný 

převodový stupeň jízdního kola. 

Pokud nahlédneme do literatury Kasanický (2000), uvádí pro věkovou kategorii mužů 31 až 

50 let při použití jízdního kola s možností změny převodu rychlost v rozmezí min. 16 až 

max. 26 km/h. Dále uvádí, že maximální krátkodobě dosahovaná rychlost průměrného 
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cyklisty je z pravidla do 30 km/h. Trénovaný cyklista na sportovním kole však může 

dosáhnout i rychlosti 30 až 40 km/h a krátkodobě i 50 km/h.  

Při srovnání s výsledky znaleckého experimentu, lze uvést, že při použití moderního 

silničního kola, může i netrénovaný cyklista bezpečně, bez zvýšeného úsilí dosahovat 

dlouhodobě průměrné rychlosti jízdy cca 30 km/h při střední intenzitě šlapání. 

3.2 Znalecký experiment dokumentující pohyb účastníků v místě DN 

Další znalecký experiment byl zaměřen na dokumentaci trajektorie, rychlosti a času pohybu 

účastníků v místě předmětné DN. V rámci znaleckého experimentu byla pořízená 

fotodokumentace a videodokumentace. Byla zadokumentovaná oblast zranění na těle 

bruslařky, kterou došlo ke kontaktu s cyklistou (v levé části hrudní oblasti ve výšce cca 

1,2 m). Bruslařka v souladu se svědkem bruslařem určila příčnou polohu místa střetu na 

cyklostezce, viz obr. 4 nahoře. Cyklistou byla také určena příčná poloha místa střetu 

na cyklostezce, viz obr. 4 dole, a místo možného dopadu cyklisty po střetu v travnatém svahu 

vedle cyklostezky. Jízda cyklisty v místě DN byla také zaznamenána pomocí měřicího 

zařízení VBOX Sport od společnosti RaceLogic, které dokumentuje pohyb s využitím GPS 

polohy s frekvencí záznamu 10 Hz. 

 

Obr. 4 – Nahoře MS dle bruslařky, dole MS dle cyklisty [6] 

Fig. 4 – Up collision place by inline skaters, down collision place by cyclist [6] 

Podle cyklisty se nacházelo MS cca 0,75 m vlevo od pravého okraje cyklostezky ve směru 

jízdy cyklisty, dle bruslařky se nacházelo cca 1,85 m vlevo od pravého okraje cyklostezky ve 

směru jízdy cyklisty. Mezi MS tedy byla příčná vzdálenost cca 1,1 m. Cyklista ve svých 

výpovědích vždy uvedl, že se pohyboval u pravého okraje cyklostezky, čemuž odpovídala i 

udaná poloha MS (možná poloha vyznačená modrým obdélníkem v obr. 5). Bruslařka ve 

shodě se svědkem (bruslařem) nejprve ve výpovědích z roku 2014 uvedla, že jela po středu 
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cyklostezky a určitě zasahovala i do levé poloviny (možná poloha vyznačená červeným 

obdélníkem v obr. 5). Ve výpovědích z roku 2015 oba uvedli, že ke střetu došlo v prostřední 

části cyklostezky, když se rozdělí na třetiny (možná poloha vyznačená růžovým obdélníkem 

v obr. 5). Ve výpovědích z roku 2016 uvedli, že jeli vedle sebe u pravého okraje a drželi se za 

ruce, bruslařka mohla být 50 až 60 cm od pravého okraje (možná poloha vyznačená žlutým 

obdélníkem v obr. 5). 

 

Obr. 5 – Příčné polohy MS dle účastníku, modrá cyklista, červená, růžová a žlutá bruslařka 

dle časové osy [6] 

Fig. 5 – Lateral position of collision, blue by cyclist, red, pink and yellow by inline skaters 

and time line [6] 

Znalecký experiment byl zaměřen také na dokumentaci možného pohybu, kdy nejprve byl 

dokumentován pohyb bruslařky společně s bruslařem, kdy byly provedeny 3 různé jízdy. 

V první jízdě jeli bruslař s bruslařkou a drželi se za ruce, viz obr. 6. V druhé jízdě se 

bruslařka po rozjezdu nejprve zařadila za bruslaře a následně se vrátila vedle něj – možný 

úhybný manévr, viz obr. 7. V třetí jízdě jel bruslař s bruslařkou rovně a nedrželi se za ruce, 

jeli v zákrytu s malým přesazením, viz obr. 8. Rychlost bruslaře s bruslařkou byla u všech tří 

jízd v rozmezí 5 až 6 km/h. Z provedených jízd za účasti bruslařky s bruslařem vyplynulo, že 

tento jejich předvedený způsob nebyl zcela obvyklý zejména s ohledem na skutečnost, že 

spolu při jízdě měli komunikovat. Také jízda bruslaře zcela u pravého okraje a jízda bruslařky 

těsně v zákrytu za bruslařem nebyly technicky přijatelné a obvyklé.  

Při běžném způsobu jízdy na kolečkových bruslích by dvě jedoucí osoby vedle sebe zabíraly 

cca 2/3  šířky cyklostezky v daném místě, viz obr. 9. Tento způsob jízdy by odpovídal 

skutečnostem uvedeným ve spisovém materiálu. 

 

Obr. 6 – 1. jízda bruslařů – drželi se za ruce [6] 
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Fig. 6 – 1st run of inline skaters - held hands [6] 

 

Obr. 7 – 2. jízda bruslařů – vyhýbací manévr [6] 

Fig. 7 – 2nd run of inline skaters – avoidance maneuver [6] 

 

Obr. 8 – 3. jízda bruslařů – s přesazením [6] 

Fig. 8 – 3rd run of inline skaters – with offset [6] 

 

Obr. 9 – Jízda dvou bruslařek vedle sebe, pomalé tempo [6] 

Fig. 9 – Ride two inline skaters side by side, slow pace [6] 

V rámci znaleckého experimentu byla provedena také dokumentace pohybu bruslařky – 

figurantky v místě DN, kdy byly provedeny celkem 4 jízdy. V první jízdě jela figuranta ve své 

polovině stezky volným tempem, její rychlost byla cca 10 km/h, viz obr. 10a. V druhé jízdě 

jela figuranta ve své polovině cyklostezky blíže středu a udržovala „úzkou“ stopu, tempo bylo 
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pomalé, rychlost jízdy byla cca 9 km/h, viz obr. 10b. Ve třetí jízdě jela figuranta po středu 

cyklostezky a udržovala „úzkou“ stopu a volné tempo, rychlost byla cca 10 km/h, viz obr. 

10c. Ve čtvrté jízdě jela figurantka opět po středu cyklostezky, ovšem tempo bylo střední, 

tedy jízdní stopa (šíře koridoru) byla širší, rychlost byla cca 14 km/h, viz obr. 10d. Při třetí a 

čtvrté jízdě měl pohyb figurantky po středu cyklostezky odpovídat zadání jízdy, aby jela tak, 

jako kdyby vedle ní vpravo jel další bruslař. 

 

Obr. 10a až 10d – Jízda figurantky dle zadání [6] 

Fig. 10a to 10d – Ride of the inline skaters figurant according to the assignment [6] 

Z genese výpovědí a na základě provedených experimentů se lze přiklonit k variantě, 

že příčná poloha MS se nacházela v polovině cyklostezky, ve které se pohyboval cyklista. 

4 ANALÝZA NEHODOVÉHO DĚJE 

Analýza předmětné DN byla řešena pomocí výpočtu střetu s podporou simulačního programu 

pro analýzu nehod Virtual Crash ve verzi 3.0 (www.vcrash3.com). Při vlastním řešení střetu 

bylo přihlédnuto k rychlostem a trajektoriím pohybu jednotlivých účastníku, které byly 

zjištěny také pomocí výše uvedených znaleckých experimentů. Také bylo přihlédnuto 

k jednotlivým zraněním účastníků (bruslařka, levá část hrudníku a zadní část hlavy, cyklista 

pravé rameno a hlava) tak aby odpovídaly možnému průběhu nehodového děje. Vzájemná 

střetová konfigurace účastníku v odvozeném MS je znázorněna na obr. 11. 

http://www.vcrash3.com/
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Obr. 11 – Technicky přijatelná střetová konfigurace bruslařky a cyklisty [6] 

Fig. 11 – Collision position of inline skaters and cyclist [6] 

Z provedené analýzy nehodového děje, viz obr. 12, vyplynulo následující: 

• pro delší časový úsek pohybu účastníků DN před střetem lze pouze usuzovat, že 

cyklista se mohl pohybovat ve své polovině cyklostezky blíž k pravému okraji ve 

směru své jízdy a bruslařka se mohla pohybovat ve střední části cyklostezky a vedle ní 

u pravého okraje se mohl pohybovat bruslař, 

• v čase cca 1 sekunda před střetem se mohl cyklista pohybovat rychlostí cca 30 km/h 

ve vzdálenosti cca 8 m před MS, začal reagovat na bruslařku a vyhýbal více 

k pravému okraji, aby se minul s bruslařkou, která se v tomto okamžiku pohybovala 

v oblasti středu cyklostezky a mohla začít v důsledku reakce na cyklistu vyhýbat 

vlevo, bruslařka se mohla pohybovat rychlostí cca 7 km/h a nacházet se cca 2 m před 

MS, 

• v čase 0,5 sekundy před střetem se cyklista mohl pohybovat rychlostí cca 30 km/h, 

nacházel se cca 4 m před MS a vyhýbal vpravo, bruslařka se v tomto okamžiku mohla 

pohybovat rychlostí cca 7 km/h, nacházela se cca 1 m před MS a vyhýbala vlevo, 

• v okamžiku střetu se cyklista mohl pohybovat na jízdním kole rychlostí cca 30 km/h 

v oblasti MS a narazil svou levou částí (zřejmě levou paží) do levé části trupu 

bruslařky, která se mohla pohybovat rychlostí cca 7 km/h v protisměrném směru jízdy 

cyklisty, 

• po střetu se tělo bruslařky mohlo dostat do levotočivé rotace kolem své svislé osy 

a začalo padat na povrch cyklostezky, v čase 0,8 sekundy mohla bruslařka narazit 

hlavou na povrch cyklostezky a následně zanechala krevní stopu č. 2, v tomto 

okamžiku mohl cyklista ve vzdálenosti cca 5 m za MS dopadnout hlavou a pravým 

ramenem na rozhraní cyklostezky a travnatého pásu, 

• následně jízdní kolo a tělo cyklisty pokračovalo v travnatém svahu do možné konečné 

polohy (byla naznačena cyklistou a zaměřena při znaleckém experimentu), kdy kolo 

mohlo skončit cca 9 m za MS a tělo cyklisty cca 11 m za MS. Konečná poloha nebyla 

zadokumentována Policií ČR. 
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Obr. 12 – Technicky přijatelná analýza nehodového děje [6] 

Fig. 12 – Collision analysis - interval diagram [6] 

5 MOŽNOSTI ZABRÁNĚNÍ STŘETU 

5.1 Bruslařkou 

Bruslařka měla možnost střetu s cyklistou zabránit, pokud by nezačala v čase cca 1 sekunda 

před střetem vyhýbat doleva. Tímto manévrem začala křížit koridor pohybu cyklisty. 

Vyhýbání vlevo nelze považovat za správný vyhýbací manévr v reakci na danou situaci, tedy 

přibližujícího se cyklistu v protisměru. Pokud by bruslařka nezahájila vyhýbání vlevo, ke 

střetu s cyklistou by nedošlo a v úrovni MS se mohli minout s tím, že koridor pohybu každého 

z účastníků mohl odpovídat 1/3 šířky cyklostezky tedy cca šířce 1 m, viz obr. 13. 

 

Obr. 13 – Možnost zabránění střetu bruslařkou [6] 

Fig. 12 – Possibilities of evasive action for inline skaters [6] 

5.2 Cyklistou 

Cyklista nemohl střetu s bruslařkou zabránit, neboť mu bruslařka svým pohybem vytvořila 

překážku náhlou, kdy v čase cca 1 sekunda před střetem zahájila vyhýbání vlevo a tím začala 
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křížit koridor pohybu cyklisty, který se pohyboval ve své polovině cyklostezky blíže k jejímu 

pravému okraji. I kdyby cyklista na tento pohyb bruslařky reagoval v čase 1 sekunda před 

střetem, kdy se mohl nacházet cca 8 m před MS a pohybovat rychlostí cca 30 km/h, nejen 

vyhýbáním blíže k pravému okraji cyklostezky, ale také intenzivním brzděním, ke střetu 

s bruslařkou by došlo. Pro zastavení z rychlosti 30 km/h by při uvažovaném zpomalení 4 m/s2 

a náběhu brzdového účinku cca 0,2 sekundy potřeboval cyklista dráhu 9,5 m a čas 

2,2 sekundy. 

Cyklista by mohl střetu s bruslařkou zabránit, pokud by se v čase cca 1 sekunda před střetem, 

kdy se nacházel ve vzdálenosti cca 8 m před MS, pohyboval v místě DN rychlostí maximálně 

cca 20 km/h a intenzivně by brzdit. V tomto případě by cyklista mohl zastavit za cca 

1,5 sekundy na vzdálenosti cca 4 až 5 m. Bez ohledu na pohyb bruslařky by cyklista střetu 

zabránil zastavením ve vzdálenosti cca 2 až 3 m před MS (za čas 0,5 sekundy by bruslařka 

mohla ujet dráhu cca 1 m). 

6 ZÁVĚR 

U uvedené případové studie, byla také zajímavá genese samotné kauzy, kdy nejprve bylo 

zahájeno trestní stíhání bruslařky, které bylo zastaveno. Následovalo přestupkové řízení, které 

bylo také zastaveno a až následně se případ začal řešit u občanského soudního řízení. 

Dle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je cyklista brán za 

nemotorové vozidlo a bruslař na kolečkových bruslích je brán jako chodec. Dále je také 

v daném zákoně uvedeno, že je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní 

značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“ platí, že: 

•  chodec nesmí ohrozit cyklistu jedoucího po stezce, 

• cyklista nesmí ohrozit chodce jdoucí po stezce. 

Nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na 

pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí. 

Z výše uvedených informací je zřejmý určitý nedostatek, který by upravoval pohyb cyklistů a 

chodců po společných stezkách, které nejsou opatřeny vodorovným dopravním značením, 

nebo nemají vyhrazený pruh pro chodce a pruh pro cyklisty. 

Z technického hlediska lze spatřovat příčinu předmětné DN v počínání bruslařky, která svým 

jednáním zkřížila koridor pohybu cyklisty, který se pohyboval při pravém okraji ve „své“ 

polovině stezky pro chodce a cyklisty. 

Je otázkou jiného než technického posouzení, jakou rychlostí se měl cyklista po cyklostezce 

pohybovat. V místě DN byla cyklostezka široká cca 3 m s kvalitním povrchem a viditelnost 

v místě DN byla také dobrá. 
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VÝPOČTY KRITICKÉ RYCHLOSTI ZALOŽENÉ NA SMYKOVÝCH STOPÝCH 

ZANECHANÝCH KOLEM S NULOVÝM TLAKEM PNEUMATIKY 

CRITICAL SPEED CALCULATIONS BASED ON THE YAW MARKS DEPOSITED 

BY THE WHEEL WITH ZERO TYRE PRESSURE 

Jakub Zębala1), Wojciech Wach2), Piotr Ciępka3), Robert Janczur4) 

ABSTRAKT: 

V tomto článku jsou uvedeny výsledky analýzy smykových stop zanechaných vozidlem s 

nominálním tlakem pneumatik ve třech kolech a nulovým tlakem v jedné ze zadních 

pneumatik. Kromě popisu smykových stop je analýza kritické rychlosti založena na zakřivení 

smykových stop. Cíl výzkumu byl dosažen provedením měření na montážní desce a silničních 

zkoušek. Dále byly porovnány výsledky výpočtů, založených na geometrických vlastnostech 

smykových stop se skutečnými hodnotami získanými z měření jízdních parametrů vozidla. 

ABSTRACT: 

This article presents the results of an analysis of the yaw marks left by a car with normal 

pressure in three tyres and zero pressure in one rear tyre. Apart from the description of yaw 

marks, vehicle critical speed on the basis of yaw mark curvature is determinated in the 

analysis. The aim of the research was reached by performing bench and road tests. Next, the 

results of calculations done on the basis of yaw marks geometrical features are compared 

with the real values known from the measurements of car motion parameters.  

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Smykové stopy, nulový tlak pneumatiky, kritická rychlost, pruhy 

KEYWORDS: 

Yaw marks, zero tyre pressure, critical speed, strations 

1 ÚVOD 

V postřetovém pohybu, kdy dochází k stáčení vozidla a řidič nemá možnost ovládat vozidlo 

kvůli dosažení kritické rychlosti, smykové stopy mají charakteristický tvar šikmých pruhů [1, 

3, 4, 5, 6]. V dnešní době, kdy jsou stále častější nehody beze stop, jsou smykové stopy 

významné pro rekonstrukci nehod, jelikož jsou jedinými stopami, které umožňují rekonstrukci 

pohybu vozidla. Je podstatné zdůraznit, že tyto stopy jsou rovněž zanechány vozidly, 

vybavenými mechatronickými systémy jako ABS a ESP [1, 6]. Kritickou rychlost vozidla je 

možné vyhodnotit na základě zakřivení smykových stop [1, 2, 3, 4, 6, 8]. Odpovídající vzorec 

byl vyvinut pro pohyb vozidla s nominálním tlakem pneumatik. Nicméně se často stává, že 
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v důsledku kolize vozidel nebo kontaktem s ostrým prvkem poškozeného vozidla dojde 

k poškození pneumatiky, což vede ke kompletní ztrátě tlaku v pneumatice. Předběžné testy 

s jedním vypuštěným kolem na vozidle prokázaly, že smykové stopy vznikají i tímto 

způsobem, nicméně se liší od stop, na základě kterých lze určit rychlost vozidla a zásahy 

řidiče do řízení [13]. Rozdíl vyplývá z mnohem větší boční deformace a pneumatiky se 

sníženým tlakem, smýkající se přes ráfek kvůli bočním sílám působícím při pohybu vozidla. I 

přesto, že se řada studií a výzkumů zabývá analýzou smykových stop, nejsou dostupné žádné 

informace o tom, zda je možné určit kritickou rychlost vozidla na základě analýzy stop, 

zanechaných vypuštěnými pneumatikami. Vyřešení tohoto problému bylo možné pouze 

provedením jízdních zkoušek s vozidly, kdy jedno kolo mělo vypuštěnou pneumatiku. Takové 

testy byly provedeny v rámci výzkumného projektu Institutu forenzního výzkumu. Tyto 

zahrnovaly analýzu smykových stop zanechaných vozidlem s jedním zadním, vypuštěným 

kolem. 

2 VZOREC KRITICKÉ RYCHLOSTI 

V rekostrukci dopravních nehod je tzv. vzorec kritické rychlosti běžně používán k určení 

rychlosti vozidla na začátku smykových stop zanechaných na povrchu vozovky 

𝑣 = √µ𝑔𝑟   (1) 

kde:  

µ – součinitel adheze mezi vozovkou a pneumatikou, 

g – tíhové zrychlení, 

r [m] – poloměr zatáčky. 

Tato závislost je určena na základě provedení kruhové zkoušky na hranici adheze, kde je 

průměrný poloměr stop uvažován o stejné velikosti, jako je poloměr kruhu. 

3 PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA SMYKOVÝCH STOP 

Tento výzkum byl inspirován předchozím výzkumem autorů, týkající se předjíždění vozidel, u 

kterých bylo jedno kolo vypuštěné, kdy výsledky byly prezentovány na konferenci EVU ve 

Florenci [13]. Na betonovém povrchu zanechala vypuštěná pneumatika stopy, jejichž analýza 

byla omezena pouze na měření geometrie. Pro stopy byly charakteristické šikmých pruhů, 

které vznikly v důsledku příčných sil působících na kolo vozidla (Obr. 1) 
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Obr. 1 – Smykové stopy zanechané kolem s vypuštěnou pneumatikou – měření rozměrů 

pruhů. 

Fig. 1 – Yaw marks from a wheel with zero pressure – measurement of striations geometry. 

 

Obr. 1 – Prvky dezénu na běhounu vypuštěné pneumatiky, která zanechala stopy, 

znázorněné na Obr. 1 

Fig. 2 – Tread elements on the shoulder of the tyre with zero pressure which deposited the 

mark shown in Fig. 1. 

Přesné měření rozestupů pruhů, vzniklých po průjezdu vypuštěné pneumatiky prokázaly, že 

tyto rozestupy neodpovídaly rozestupům drážek na běhounu pneumatiky (Obr. 2). Průměrné 

rozestupy pruhů byly v řádu 0,10 m, kdežto rozestupy mezi drážkami na běhounu pneumatiky 

dosahovaly cca 0,03 m. Dalším podstatným znakem stopy, zanechané vypuštěnou 

pneumatikou byla tenká čára vedle pruhů (Obr. 1). Tyto čáry se lišily svou intenzitou a vždy 

se nacházely na vnější straně pruhů. Počátek takovéto stopy byl velmi nápadný a byl viditelný 

ještě před tím, než se objevily charakteristické pruhy. 

4 CÍL VÝZKUMU 

Cílem výzkumu byla analýza smykových stop zanechaných jedním ze zadních kol vozidla 

s vypuštěnou pneumatikou za účelem ověření možnosti určení kritické rychlosti vozidla. Toho 
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bylo dosaženo provedením měření na montážní desce a silničních testů, během kterých byly 

zaznamenávány jízdní parametry vozidla. Výsledky výpočtů založených na geometrických 

parametrech smykových stop byly porovnány se skutečnými hodnotami, získanými měřením 

parametrů pohybu vozidla. 

5 PODMÍNKY TESTŮ 

Jízdní zkoušky byly provedeny na suchém, živičném povrchu vozovky v létě. Rozjezd vozidla 

proběhl na rovném úseku vozovky, poté řidič zabočil ostře doleva. Během pohybu po oblouku 

řidič ani nezrychloval ani nezpomaloval a poté, co započal zatáčení, udržoval konstantní úhel 

natočení volantu, dokud nedošlo k zastavení vozidla. Testy byly provedeny s nominálním 

tlakem pneumatik ve třech pneumatikách, doporučeným výrobcem vozidla a pravá zadní 

pneumatika byla vypuštěna. Následující parametry byly měřeny: podélná rychlost a pozice 

vozidla, stáčivé rychlosti, klonění a klopení vozidla a stejně tak úhel natočení volantu. 

6 TESTOVANÉ VOZIDLO 

Pro testování bylo použito vozidlo Volkswagen Passat kombi 2.0 TDI (rok výroby 2003) 

s pneumatikami Firestone Fire FireHawk 195/65R15 91T. Před jízdními zkouškami byly 

provedené měření na montážní desce, kterými bylo určeno rozložení hmotnosti na jednotlivá 

kola, výška těžiště a jeho vzdálenost od přední osy vozidla, rozvor a převodový poměr 

v řízení. 

Tab. 1 – Technické údaje testovaného vozidla  

Tab. 2 – Technical data of tested car. 

Proměnné Hodnota 

Rozložení hmotnosti vozidla na kola:   

 levé přední 465 kg 

 pravé přední 475 kg 

 pravé zadní 350 kg 

 levé zadní 345  

Vzdálenost těžiště od přední osy 1.148 m 

Výška těžiště 0.55 m 

Rozvor 2.703  

Převodový poměr převodovky řízení 16:1  

7 MĚŘICÍ PŘÍSTROJE 

Tab. 2 uvádí parametry přístrojů a senzorů použitých při jízdních zkouškách [11]. Navíc byla 

rovněž použita data získaná ze sběrnice CAN vozidla Volkswagen a to konkrétně otáčky kol, 

které zanechávaly stopy, což umožnilo výpočet kritické rychlosti tohoto kola. 

Tab. 2 – Veličiny měřené při jízdních zkouškách. 

Tab. 2 – Measurement units used in road tests. 
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Měřicí zařízení Parametry 
Rozsah 

měření 

Přesnost 

měření 

2-osý optický senzor Correvit 

Corrsys®S-CE 

Podélná rychlost 0–350km/h 0.03 m/s 

Příčná rychlost ± 225 km/h 0.03 m/s 

Inerciální systém Crossbow’s 

440 Series  

Zrychlení ± 4.0 g < 0.5 mg 

Úhlová rychlost ± 200 º/s < 0.02 º/s 

Univerzální měřicí volant 

Kistler Group 

Úhel natočení 

volantu 
± 1250º ≤ 0.1º 

GPS Data Logger  

(RLV B3iR10G10) 

Obvodová rychlost 0.1–447 m/s 0.03 m/s 

Směr jízdy 0–360º 0.1º 

Vzdálenost  
0,05 % <50 

cm/km 

Inerciální měřicí jednotka 

(RLVBIMU03) 

Podélné, příčné a 

vertikální zrychlení 
± 1.7 g 0.01 g 

Úhlová rychlost: 

klonění, klopení a 

zatáčení 

± 150 º/s 0.01 º/s 

Pohyb vozidla při testech byl zaznamenáván třemi digitálními, vysokorychlostními kamerami 

včetně CASIO EX-F1 a Sony HDR-CX730E. Po každém průjezdu byl dokumentován stav 

vypuštěné pneumatiky (Obr. 3). 

  

Obr. 3 – pravá zadní, vypuštěná pneumatika po testu. 

Fig. 3 – Right rear wheel after test with zero pressure. 

8 PARAMETRY POHYBU VOZIDLA PODÉL SMYKOVÝCH STOP 

Za účelem provedení analýzy smykových stop byly provedeny dvě jízdy s vypuštěnou pravou 

zadní pneumatikou (jízda č. 1 a jízda č. 2). Během jízd byly pořízeny fotografie smykových 

stop. Po kompenzaci zkreslení pomocí fotogrametrické transformace fotografií pomocí 

programu PC-Rect 4.1 a dále po zkombinování příslušných fotografií byly vytvořeny 

ortofotomapy skutečných smykových stop. V každé jízdě byly měřeny jízdní parametry 

vozidla. Po zpracovaní naměřených dat, které následovalo po postupu popsaném v [12], byly 

získány skutečné parametry pohybu vozidla v inerciálním, tj. globálním souřadném systému. 
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Simulace pohybu vozidla, provedená na základě těchto údajů, byla provedena v programu 

PC-Crash proti pozadí s ortofotomapou, na které byly zaznamenány skutečné smykové stopy 

(obr. 4 a 5). 

 

Obr. 4 – Simulovaný pohyb vozidla na pozadí se skutečnými smykovými stopami pro 

jízdu č. 1 

Fig. 4 – Reconstructed vehicle motion presented against the background of real yaw marks 

for test No. 1. 

 

Obr. 5 – Simulovaný pohyb vozidla na pozadí se skutečnými smykovými stopami pro 

jízdu č. 2 

Fig. 5 – Reconstructed vehicle motion presented against the background of real yaw marks 

for test No. 2. 

Korelací parametrů pohybu vozidla, získaných pomocí měření se skutečnými stopami bylo 

možné přesně určit pohyb vozidla v každé poloze sledované smykové stopy. 

9 KRITICKÁ RYCHLOST TESTOVANÉHO VOZIDLA 

Na základě měření zakřivení smykových stop byla vypočtena kritická rychlost na začátku 

odhalených stop pomocí rovnice (1) a poloměr otáčení R byl vypočten ze závislosti: 

𝑅 =
 𝐶2

8𝑚
+

𝑚

2
  (2) 

kde: 

C [m] – délka tětivy, 

m [m] – výška úseče (měřeno od středu tětivy). 

Velikost součinitele adheze µ byla určena na základě provedení několika brzdných zkoušek. 

Zaznamenané hodnoty zpomalení byly zpracovány pomocí nízkopásmového filtru 

Butterworth CFC 180, následně normou SAE J211 [10] (obr. 6) a dále bylo vyhodnoceno 

MFDD (střední plné brzdné zpomalení), definované v předpisu ECE č. 13, vypočítané pomocí 

vzorce [7]  
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𝑀𝐹𝐷𝐷 =
𝑣𝑏

2−𝑣𝑒
2

25.92(𝑆𝑒−𝑆𝑏)
  (5) 

kde: 

vo [km/h] – výchozí rychlost vozidla, 

vb [km/h] – rychlost vozidla při 0.8vo, 

ve [km/h] – rychlost vozidla při 0.1vo, 

Sb [m] – vzdálenost ujetá mezi vo i vb, 

Se [m] – vzdálenost ujetá mezi vo i ve. 

 

Obr. 6 – Průběhy zpomalení tří příkladů brzdných zkoušek. 

Fig. 6 – Time histories of deceleration for three examples of braking tests. 

Střední hodnota součinitele adheze, zjištěná na základě několika brzdných zkoušek se 

zablokovanými předními koly byla 0,69 a tato hodnota pak byla použita pro stanovení kritické 

rychlosti. Pro stanovení kritické rychlosti bylo použito několik délek tětiv, které splňovaly 

podmínky aplikace závislosti (1), včetně podmínky, že rozdělení předních a zadních stop 

pneumatik přes délku tětivy by nemělo přesáhnout polovinu rozchodu vozidla [5]. Výšky 

úsečí příslušných tětiv byly měřeny na obrázcích s rekonstruovaným průběhem stop (obr. 8 a 

10). Vypočtená kritická rychlost pro vybrané tětivy a relativní chyba ve vztahu ke skutečným 

hodnotám, měřeným v průběhu jízdních zkoušek jsou uvedeny v tab. 3 a 4. 

 

Obr. 8 – Měření tětiv a výšek úsečí stop zanechaných při průjezdu č. 1. 

Fig. 8 – Measurement of chords and middle ordinates lengths for the mark deposited in test 

No. 1. 
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Obr. 9 – Rychlost testovaného vozidla měřená během průjezdu č. 1 s vyznačením počátku 

smykové stopy. 

Fig. 9 – Velocity of tested vehicle recorded during test No. 1 with indicated point of the 

beginning of yaw mark. 

 

Tab. 3. Výsledky jízdní zkoušky č. 1. 

Tab. 3. Results for test No. 1. 

k [m] 10 12 15 17 

c [m] 0.38 0.59 1.02 1.39 

r [m] 33 31 28 27 

V [km/h] 54 52 50 49 

Chyba V [%] 13 9 4 2 
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Obr. 10 – Měření tětiv a výšek úsečí stop zanechaných při průjezdu č. 2 

Fig. 10 – Measurement of chords and middle ordinates lengths for the mark deposited in 

test No. 2. 

 

Obr. 11 – Rychlost testovaného vozidla měřená během průjezdu č. 2 s vyznačením počátku 

smykové stopy. 

Fig. 11 – Velocity of tested vehicle recorded during test No. 2 with indicated point of the 

beginning of yaw mark. 

 

Tab. 4. Výsledky jízdní zkoušky č. 2. 

Tab. 4. Results for test No. 2. 

k [m] 10 12 15 16 

c [m] 0.54 0.88 1.54 1.87 

r [m] 23 21 19 18 

V [km/h] 45 43 41 40 

Chyba V [%] 13 7 2 0 

Výsledky výpočtů kritické rychlosti vozidla založené na zakřivení smykových stop svědčí o 

tom, že tato metoda může být rovněž použita pro smykové stopy zanechané kolem 

s vypuštěnou pneumatikou. Vypočtená kritická rychlost byla v rozsahu nejistoty metody 

±10%, když byla délka tětivy zakřivení stopy cca 15 m (tab. 3 a 4). 

10 POHYB VOZIDLA S VYPUŠTĚNOU ZADNÍ PNEUMATIKOU 

Smykové stopy zanechané pravým zadním kolem s vypuštěnou pneumatikou rovněž odhalily 

pruhy a tenké, podélné stopy různé intenzity. Navíc byl během jízdních zkoušek poškrábán 

povrch vozovky ráfkem disku poté co z něj sklouzla pneumatika (obr. 12). Stopy po kontaktu 

povrchu vozovky s ráfkem byly na vnější straně pruhů a tenké stopy. 
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Obr. 12 – Stopy zanechané pravým zadním vypuštěným kolem. 

Fig. 12 – Marks deposited by rear right wheel with zero pressure. 

Pro analýzu geometrie pruhů stop byly vybrány dvě sekce stop vytvořených při první jízdní 

zkoušce: jedna na začátku stop s pneumatikou pouze částečně sklouznutou z ráfku a další na 

konci stopy s plně sklouznutou pneumatikou (obr. 13). 

 

Obr. 13 – Smykové stopy vozidla z 2. jízdního testu s výběry sekcí se stopami, zanechanými 

pravou zadní pneumatikou 

Fig. 13 – Car yaw marks from test No. 2 with selected sections of marks made by rear right 

wheel. 

V první sekci stopy byly identifikovány pravidelné proužky, vzdálenost mezi nimi byla 

přibližně 0,11 m (obr. 14). poté, co pneumatika sklouzly z ráfku (druhá analyzovaná sekce 

stopy), se vzor pruhů změnil (obr. 15). pruhy byly delší a nepravidelné, vzdálenost mezi nimi, 

měřená podél stopy se pohybovala od 0,1 m do 0,22 m. při takovéto rozteči je nemožné určit 

úhel skluzu kola nebo jeho podélný skluz. Substituce naměřených roztečí mezi pruhy SD 

v závislostech (2) a (3) není v možnostech matematických výpočtů. 
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Obr. 14 – První sekce smykových stop zanechaná kolem s vypuštěnou pneumatikou s 

vyznačenými pruhy. 

Fig. 14 – The first section of yaw mark made by a wheel with zero pressure with indicated 

striations. 

 

Obr. 15 – Druhá sekce smykových stop zanechaná kolem s vypuštěnou pneumatikou s 

vyznačenými pruhy. 

Fig. 15 – The other section of yaw mark made by a wheel with zero pressure with indicated 

striations. 

11 DISKUSE VÝSLEDKŮ 

Získané výsledky naznačují, že kolo s vypuštěnou pneumatikou zanechává smykové stopy. 

Z analýzy těchto stop vyplývá, že nejsou identické po své celé délce. V některých místech 

vytvořily tenkou, prodlouženou stopu, pouze pruhy nebo jak tenké stopy, tak pruhy a 

škrábance na povrchu vozovky. U pruhů se lišila jejich délka a také jejich rozteč. Geometrie 

stop kola s vypuštěnou pneumatikou se lišila od kola s nominálním tlakem pneumatiky. 

Rozteče pruhů stopy, vytvořené kolem s vypuštěnou pneumatikou byly podstatně větší, než 

rozteče drážek na běhounu pneumatiky, což naznačuje, že tato stopa neodráží pouze rozměry 

pneumatiky. Analýza videozáznamů, dokumentujících pohyb kola s vypuštěnou pneumatikou 
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společně s geometrií stop umožňují prohlásit, že tato stopa je způsobena vibrací kola, 

způsobenou navinutím pneumatiky pod ráfek v místě kontaktu s povrchem vozovky. 

12 ZÁVĚR 

Výsledky výpočtů kritické rychlosti vozidla, založení na zakřivení smykových stop naznačují, 

že je tato metoda použitelná rovněž pro smykové stopy zanechané kolem s vypuštěnou 

pneumatikou 

Kolo s vypuštěnou pneumatikou zanechává smykovou stopu, jejíž geometrie se liší od 

smykové stopy zanechané kolem s nominálním tlakem pneumatiky 

Rozteče mezi pruhy ve stopě, zanechané kolem s vypuštěnou pneumatikou jsou podstatně 

větší, než rozteče drážek v běhounu pneumatiky. Toto naznačuje, že tato stopa neodráží pouze 

rozměry pneumatiky a je způsobena vibracemi kola, způsobenými navinutím pneumatiky pod 

ráfek kola v místě styku kola s povrchem vozovky. 
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CRITICAL SPEED CALCULATIONS BASED ON THE YAW MARKS DEPOSITED 

BY THE WHEEL WITH ZERO TYRE PRESSURE 

Jakub Zębala1), Wojciech Wach2), Piotr Ciępka3), Robert Janczur4) 

ABSTRACT: 

This article presents the results of an analysis of the yaw marks left by a car with normal 

pressure in three tyres and zero pressure in one rear tyre. Apart from the description of yaw 

marks, vehicle critical speed on the basis of yaw mark curvature is determinated in the 

analysis. The aim of the research was reached by performing bench and road tests. Next, the 

results of calculations done on the basis of yaw marks geometrical features are compared 

with the real values known from the measurements of car motion parameters.  

KEYWORDS: 

Yaw marks, zero tyre pressure, critical speed, strations 

1 INTRODUCTION 

In the post-collision motion, when the vehicle is yawing and the driver cannot control the 

vehicle due to reaching the critical speed, yaw marks form in the shape of characteristic 

slanting striations [1, 3, 4, 5, 6]. Nowadays, when clean accidents are more frequent, the yaw 

marks are of great importance in accident reconstruction because they can be the only marks 

that enable the reconstruction of vehicle motion. It should be emphasised that such marks are 

also left by the wheels of a vehicle with mechatronic systems such as ABS and ESP [1, 6]. On 

the basis of yaw mark curvature the critical speed of the vehicle can be assessed [1, 2, 3, 4, 6, 

8]. Adequate formula has been developed for the motion of a vehicle with normal tyre 

pressure. However, it is not infrequent that as a result of a collision or driving into a sharp 

element from damaged vehicles the tyre is damaged, which causes a complete loss of tyre 

pressure. Preliminary tests with zero pressure in one wheel have proved that even then yaw 

marks are made, but they differ from those yaw marks on the basis of which the velocity and 

manoeuvres undertaken by the driver can be determined [13]. The difference results from 

much greater side deformation and the tyre with reduced pressure sliding across the rim due to 

lateral forces acting during the vehicle motion. Despite many studies and research works on 

the analysis of yaw marks there is no information whether, on the basis of the analysis of the 

marks made by a tyre with zero pressure, it is possible to determine the critical speed of the 

car. The solution to the problem was possible only by performing tests with a vehicle in 

which one wheel had zero pressure. Such tests were performed within the research project of 

the Institute of Forensic Research. They covered an analysis of yaw marks left by a car with 

zero pressure in one rear wheel. 
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2 CRITICAL SPEED FORMULA 

In accident reconstruction the so-called the critical speed formula is commonly used to 

determine the velocity of a car at the beginning of yaw marks deposited on the road surface 

𝑣 = √µ𝑔𝑟   (1) 

where:  

µ – coefficient of friction between tyres and the road, 

g – gravitational acceleration, 

r [m] – radius of a circular course. 

This dependence results from the condition of a steady-state circular test, at friction limit, in 

which the mark’s average radius is taken as being equal to the radius of the circle. 

3 PRELIMINARY ANALYSIS OF YAW MARKS 

This research was inspired by the authors’ previous research on vehicle lane change 

manoeuvres with one tyre without pressure, the results of which were presented at the EVU 

Conference in Florence [13]. On a concrete road surface the tyre with zero pressure deposited 

a mark whose analysis was limited only to geometric measurements. The marks were 

specifically characterised by striations that formed as the effect of lateral forces acting on the 

wheel (Fig. 1).  

 

 

 

Fig. 1 – Yaw marks from a wheel with zero pressure – measurement of striations geometry. 
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Fig. 2 – Tread elements on the shoulder of the tyre with zero pressure which deposited the 

mark shown in Fig. 1. 

Precise measurements of the spacing of the striations formed from the wheel with zero 

pressure have proved that this spacing was not equal to the spacing of the grooves on the tyre 

shoulder (Fig. 2). The average spacing between the striations was of the order of 0.10 m, 

while the spacing between the tread grooves on the tyre shoulder was ca. 0.03 m. Another 

significant feature of the mark left by a tyre with zero pressure was a thin line next to the 

striations (Fig. 1). These lines were of various intensity and were always located on the outer 

side of the striations. The beginning of such a trace was very intense and was visible before 

the characteristic striations appeared. 

4 AIM OF RESEARCH 

The aim of the research was to analyse the yaw marks left by car tyres with zero pressure in 

one rear wheel in order to check the possibility of determining the vehicle critical speed. It 

was reached by performing bench and road tests during which the vehicle motion parameters 

were recorded. The results of calculations based on the geometric characteristics of yaw 

marks were compared with real values obtained from the measurements of vehicle motion 

parameters.  

5 TESTS CONDITIONS 

The road tests were performed on a dry asphalt road surface in summer. The vehicle was 

accelerated on a straight road section and next the driver turned sharply to the left. During the 

motion on the curvilinear track the driver neither accelerated nor braked, and after he started 

turning he maintained a constant angular position of the steering wheel until the car came to 

stop. The tests were done with normal pressure in three tyres, recommended by the vehicle 

manufacturer and zero pressure in rear right wheel. The following parameters were measured: 

linear velocity and position of the vehicle, velocities of yaw, pitch and roll as well as steering 

wheel angle. 

6 TESTED VEHICLE 

In the tests a 2003 Volkswagen Passat (wagon version, 2.0 TD) with Firestone FireHawk 

195/65R15 91T tires was used. Before the road tests bench measurements were made that 

included the determination of mass distribution on particular wheels, centre of gravity height 

and position in reference to the front axle, wheelbase and steering ratio (Table 1). 

 

Table 3 – Technical data of tested car. 

Variables Value 

Vehicle mass distribution on wheels:   
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 left front 465 kg 

 right front 475 kg 

 right rear 350 kg 

 left rear 345  

Distance of CG from front axle 1.148 m 

CG height 0.55 m 

Wheelbase  2.703  

Steering system ratio 16:1  

7 MEASUREMENT INSTRUMENTATION 

Table 2 gives the parameters of instruments and sensors used in road tests [11]. Moreover, 

data from the CAN bus of the Volkswagen were also used, in particular the rotational speed of 

the wheel leaving marks, which enabled the calculation of the critical speed of this wheel. 

Table 2 – Measurement units used in road tests. 

Measurement device Parameter 
Measurement 

range 

Measurement 

precision 

2-Axis Optical Sensor Correvit 

Corrsys®S-CE 

Longitudinal velocity 0–350km/h 0.03 m/s 

Lateral velocity ± 225 km/h 0.03 m/s 

Crossbow’s 440 Series Inertial System 

Acceleration ± 4.0 g < 0.5 mg 

Angular Rate ± 200 º/s < 0.02 º/s 

Universal Measurement Steering 

Wheel Kistler Group 
Steering angle ± 1250º ≤ 0.1º 

GPS Data Logging System (RLV 

B3iR10G10) 

Linear velocity 0.1–447 m/s 0.03 m/s 

Heading 0–360º 0.1º 

Distance  0,05 % <50 cm/km 

Inertial Measurement Unit 

(RLVBIMU03) 

Acc.Longitudinal, 

Lateral,Vertical 
± 1.7 g 0.01 g 

Angular Rate: Roll, 

Pitch,Yaw 
± 150 º/s 0.01 º/s 

The car motion in tests was recorded with three high speed digital cameras, including a 

CASIO EX-F1 and a Sony HDR-CX730E. After each run the state of the tire with zero 

pressure was documented (Fig. 3). 
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Fig. 3 – Right rear wheel after test with zero pressure. 

8 PARAMETERS OF VEHICLE MOTION ALONG YAW MARKS 

To analyse the yaw marks two runs were performed with zero pressure in the right rear wheel 

(test No. 1 and test No. 2).During the road tests photographs were taken of the yaw marks. 

After distortion compensation photogrammetric transformation of the photographs was made 

in the PC-Rect 4.1 program, and next, after their appropriate combination, orthophotomaps 

with the real yaw marks were obtained. In each test the vehicle motion parameters were 

measured. After the measurement data processing, following the procedure described in [12], 

actual parameters of vehicle motion in an inertial, i.e. global reference system were obtained. 

The vehicle motion reconstructed on this basis was presented in PC-Crash, against the 

background of the orthophotomap showing the real yaw marks (Figs 4–5). 

 

Fig. 4 – Reconstructed vehicle motion presented against the background of real yaw marks 

for test No. 1. 

 

Fig. 5 – Reconstructed vehicle motion presented against the background of real yaw marks 

for test No. 2. 

By the correlation of the vehicle motion parameters obtained from measurements with the real 

marks it was possible to precisely determine the vehicle motion parameters at each point of 

the observed yaw mark. 
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9 CRITICAL SPEED OF TESTED VEHICLE 

On the basis of the measurements of yaw mark curvature the car critical speed at the start of 

the disclosed mark was calculated using formula (1), and the yaw radius R was calculated 

from dependence 

𝑅 =
 𝐶2

8𝑚
+

𝑚

2
  (2) 

where: 

C [m] – length of the chord, 

m [m] – length of the middle ordinate (measured from the middle of the chord). 

The value of the friction coefficient µ was determined based on several tests of emergency 

braking. The recorded time histories of deceleration were processed by means of a 

Butterworth CFC 180 low-pass filter, following SAE J211 standard [10] (Fig. 6), and next the 

MFDD (Mean Fully Developed Deceleration), defined in ECE No. 13 regulations, was 

calculated after the formula [7] 

𝑀𝐹𝐷𝐷 =
𝑣𝑏

2−𝑣𝑒
2

25.92(𝑆𝑒−𝑆𝑏)
  (5) 

where: 

vo [km/h] – initial vehicle speed, 

vb [km/h] – vehicle speed at 0.8vo, 

ve [km/h] – vehicle speed at 0.1vo, 

Sb [m] – distance travelled between vo i vb, 

Se [m] – distance travelled between vo i ve. 

 

Fig. 6 – Time histories of deceleration for three examples of braking tests. 

The mean value of friction coefficient from several braking tests performed with locked front 

wheels was 0.69 and this value was adopted in the calculations of critical speed. For the 

calculations of critical speed a few chord lengths, meeting the conditions of application of 

dependence (1), were adopted, including the condition that the separation of the front and rear 

tyre marks over the length of the chord should not exceed half of the track width of the 

vehicle [5]. The lengths of the middle ordinates representing selected chords were measured 

in the figures with the reconstructed course of the marks (Figs 8, 10). The calculated critical 
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speeds for selected chords and the relative error in reference to real values measured during 

road tests are presented in Tables 3–4. 

 

Fig. 8 – Measurement of chords and middle ordinates lengths for the mark deposited in test 

No. 1. 

 

Fig. 9 – Velocity of tested vehicle recorded during test No. 1 with indicated point of the 

beginning of yaw mark. 

Table 3. Results for test No. 1. 

k [m] 10 12 15 17 

c [m] 0.38 0.59 1.02 1.39 

r [m] 33 31 28 27 

V [km/h] 54 52 50 49 

Error of V [%] 13 9 4 2 
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Fig. 10 – Measurement of chords and middle ordinates lengths for the mark deposited in 

test No. 2. 

 

Fig. 11 – Velocity of tested vehicle recorded during test No. 2 with indicated point of the 

beginning of yaw mark. 

 

Table 4. Results for test No. 2. 

k [m] 10 12 15 16 

c [m] 0.54 0.88 1.54 1.87 

r [m] 23 21 19 18 

V [km/h] 45 43 41 40 

Error of V [%] 13 7 2 0 
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The results of car critical speed calculations on the basis of yaw mark curvature indicate that 

this method can be used also for yaw marks deposited by a wheel with zero pressure. The 

calculated critical speed was in the uncertainty range of the method of ±10% when the length 

of the mark curvature chord was about 15 m (Tables 3, 4). 

10 VEHICLE MOTION WITH REAR WHEEL WITH ZERO TYRE 

PRESSURE  

The yaw marks deposited by the rear right wheel with zero pressure also disclosed striations 

and a thin length-wise mark of various intensity. Moreover, during the tests the road surface 

was scratched by the rim flange after the tyre had slid down (Fig. 12). The marks of the rim–

road surface contact were on the outer side of the striations and the thin mark. 

 

Fig. 12 – Marks deposited by rear right wheel with zero pressure. 

For the analysis of marks striations geometry two sections of the mark made in test No. 1 

were selected: one from the beginning of the marks with the tyre only partially slid off the 

rim, and the other one from the ending part of the mark with the tyre completely slid off (Fig. 

13).  

 

Fig. 13 – Car yaw marks from test No. 2 with selected sections of marks made by rear right 

wheel. 

In the first section of the mark regular striations were identified, the spacing between them 

about 0.11 m (Fig. 14). After the tyre slid off the rim (the second analysed section of the 
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mark) the pattern of striations was different (Fig. 15). The striations were longer and irregular, 

the spacing between them, measured along the mark, varied from 0.1 m to 0.22 m. At such 

spacing it is impossible to determine the wheel slip angle or its longitudinal slip. Substitution 

of the measured spacing between striations SD in dependencies (2) and (3) is beyond the 

mathematical possibilities of calculations. 

 

Fig. 14 – The first section of yaw mark made by a wheel with zero pressure with indicated 

striations. 

 

Fig. 15 – The other section of yaw mark made by a wheel with zero pressure with indicated 

striations. 

11 DISCUSSION OF RESULTS 

The results obtained indicate that the wheel with zero pressure does deposit a yaw mark. From 

the analysis of these marks it follows that they are not identical along the entire length. In 

some places they formed a thin elongated mark or only striations, or both the thin lines, 

striations and scratches on the road surface. The striations differed in length, too, spacing 

between them varied also. The geometry of marks made by a wheel with zero pressure 

differed from the yaw mark deposited by a wheel with normal pressure. The spacing between 

the striations of the mark made by a wheel with zero pressure was substantially larger than the 
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spacing of grooves on the tyre shoulder tread, which indicates that this mark is not a plain 

reflection of the tyre tread. The analysis of the video films showing the motion of the wheel 

with zero pressure together with mark geometry allows one to state that this mark is caused by 

wheel vibrations resulting from the tyre rolling up under the rim in the place of contact with 

the road surface. 

12 CONCLUSIONS 

1. The results of car critical speed calculations based on the yaw mark curvature indicate 

that this method can be applied also for yaw marks made by a wheel with zero 

pressure. 

2. A wheel with zero pressure deposits a yaw mark whose geometry differs from the yaw 

mark made by a wheel with normal pressure. 

3. The spacing between the striations in the mark made by a wheel with zero pressure are 

substantially larger than the spacing of grooves on tyre shoulder tread. This indicates 

that this mark is not a plain reflection of the tyre tread and is caused by wheel 

vibrations resulting from the tyre rolling up under the rim at the place of contact with 

the road surface. 
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UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA NOVÝCH VERSUS REVITALIZOVANÝCH BUDOV A 

JEJICH CENA, DOPAD NA STAVEBNÍ ZÁKON 

TENABLE BUILD - UP NEW VERSUS REVITALIZED BUILDINGS AND THEIR 

PRICE,IMPACT ON BUILDING LAW 

Jiří Adámek1) 

ABSTRAKT: 

Udržitelná výstavba nových i starších budov nás čím dál více provází v našem období. 

Vývoj společnosti a nahlížení na obnovitelné zdroje nám kladou výzvy, kterých při výborné 

přípravě můžeme plně zvládat a posouvat výše. 

ABSTRACT: 

Tenable build - up new and older buildings us wherewith along more guides in our period. 

Development companies and regard with on renewable resources to us lay challenges, who at 

unexceptionable preparation we can in extenso manage and move height. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

BIM, udržitelná výstavba, nové budovy, cena, revitalizace budov, příprava staveb, životní 

cyklus stavby. 

KEYWORDS: 

BIM, Tenable build - up, new building, price, revitalization buildings, preparation 

constructions, life cycle construction. 

1 ÚVOD 

Článek se zamýšlí nad udržitelnou výstavbou ve vztahu k stávajícím budovám, tak i k nově 

postaveným budovám. Nedílnou součástí stavby je životní cyklus stavby. Tento životní 

cyklus stavby souvisí s životností a opotřebením stavby. Jednotlivé části životního cyklu 

můžeme vyjádřit ekonomickým vyjádřením podílů nákladových položek. 

2 ŽIVOTNÍ CYKLUS STAVBY 

2.1 Fáze životního cyklu stavby 

Řádně připravená stavba před vlastní výstavbou zamezí možným zbytečným dodatečným 

finančním nákladům na vlastní výstavbu, případně na provoz budovy. Jednotlivé fáze dělíme 

na: 

• fáze předinvestiční 

• fáze investiční 

• fáze provozní 

• fáze likvidační 

                                                 

1) Adámek Jiří,Ing.arch et Ing., PhD – 1. autor, Atelier az s.r.o., Palírenská 31, 621 00 Brno,1420 606525205, 

atelieraz@seznam.cz 
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Obr. 1 – Jednotlivé fáze cyklu stavby- Jiří Adámek 

Fig. 1 –Individual phase construction 

Každý objekt je podmíněn materiálovými a energetickými nároky na danou stavbu. 

Jedná se o dokonalé zvážení zadání na danou stavbu. Ne každé projekční řešení, které 

zlevňuje finanční náklady na pořízení objektu v konečném důsledku stavbu zlevní jako celek.  

Nezanedbatelné finanční náklady jsou spojené s provozem budovy. Platí podle mne pravidlo, 

že lépe budovu vytopíte, než v létě vychladíte. Z ekonomického hlediska období užívání 

stavby je tím nejnáročnějším obdobím a tvoří cca ¾ celkových finanční ch nákladů v období 

životního cyklu stavby. 

 

Obr. 2 – Procentuální vyjádření nákladů životního cyklu stavebních objektů- Jiří Adámek 

Fig. 2 –Percent loads life cycle building object 

2.2 Konstrukční prvky stavby 

Při projektové fázi objektu se musíme soustředit na dva typy prvků. Jedná se o prvky 

s dlouhou životností a prvky s krátkou životností. 
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Mezi prvky s dlouho životností řadíme především: 

• základy, 

• svislé nosné konstrukce, 

• vodorovné konstrukce, 

• prvky spojující různé výškové úrovně – schodiště, rampy, 

• komínová tělesa, 

• střešní nosné konstrukce. 

Prvky s krátkou životností: 

• výplně otvorů (truhlářské prvky atd.), 

• skladby jednotlivých podlah, 

• povrchové úpravy stěn, 

• izolační souvrství 

• oplechování 

2.3 Typy životností 

U objektů rozeznáváme životnost ekonomickou, životnost technickou, životnost morální, 

životnost právní. 

Jednotlivé typy životností jsou spolu úzce spjaté a spolu souvisí. V neposlední řadě můžeme 

definovat životnost stavby jako životnost, do jaké doby nám parametry navržené budovy 

vyhovuje. Při provozu napomáháme opotřebení stavby.  

2.4 Cena stavby 

Cena stavby závisí na typu stavby, její délce a účelu užívání, množství vynaložených 

finančních nákladů na údržbu a provoz budovy. Cena stavby vyjadřuje konkrétní opotřebení 

stavby a na konkrétním technickém stavu jednotlivých konstrukcí.  

3 BIM 

3.1 Co je BIM 

Jedná se o zkratku anglického pojmu Building Information Modelig. Jedná se o moderní 

projektování s aplikací technologie BIM. Jednotliví účastníci předprojektové přípravy, 

projektové fáze, fáze výstavby a v neposlední fáze správy budov mezi sebou komunikují na 

společné platformě. Vznikem dílčích návrhů vznikne kompletní BIM modelu budovy. 

Jedná se o precizní modelování a budoucí standart projektu. 

Bezproblémová kompatibilita mezi jednotlivými aktéry stavby už v prvopočátku odhalí 

případné kolize jednotlivých profesí a tím s velikou mírou přispívá na ušetření finanční 

nákladů spojenou s výstavbou. Některé projektové nesrovnalosti, které se neodhalí v průběhu 

předvýrobní a výrobní přípravy stavby mohou být neopravitelné. 

Zaváděním této platformy BIM do stavebnictví má důležitý dopad na všechny aktéry 

výstavby včetně státní správy. Do roku 2020 bude povinnost projektantů a architektů 

projektovat v BIM pro veřejné zakázky. 
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3.2 Kdo používá BIM 

Přehledný nástroj BIM by měl sloužit: 

• projektantovi, 

• investorovi, 

• dotčeným orgánům státní správy, 

• dozorům stavby, 

• stavební firmě, 

• správci budov, 

• výrobci stavebních materiálů 

• softwarovým firmám – nástroj pro projektování 

Přehledný systém objektu v jednou celku má kladný vliv nejenom na projektanty, ale i na 

majitele budovy, správce budovy. Při realizaci jednoduchým způsobem budou ověřovány 

stavebně montážní práce, které byly provedeny a které mají být ještě provedeny. Výkon 

jednotlivých stavebně montážních prací bude moci být fakturován a přesně sledován nejenom 

stavební firmou, ale i stavebníkem, autorským dozorem stavby a technickým dozorem stavby. 

Do tohoto systému přistupují i jednotliví výrobci stavebních materiálů. Mezi přední výrobce 

stavebních materiálů mohu zařadit i Wienerberger cihlářský průmysl a.s. 

 

Obr. 3 – Produkt cihly Wienerberger rozčleněn na čtyři hlavní složky 

Fig. 3 –Product brick Wienerberger dispersed on four major component 

 

4 PROJEKT STAVBY 

4.1 Zadání stavby 

V první řadě v předprojektové přípravě zpracovatel projektu musí se domluvit na jasných 

pravidlech s investorem. Architekt může dát doporučení investorovi, jak by danou stavbu 

řešil, ale záleží na investorovi, jaké dá zadání architektovi na vlastnosti budovy. 

Stavebník je povinen při výstavbě nové budovy plnit požadavky na energetickou náročnost 

budovy podle prováděcích právních předpisů. 

Budovy, které musí splňovat energetickou náročnost s téměř nulovou spotřebou energie jsou 

začleněny podle vztažné plochy a roku, od kdy musí tyto kritéria stavba splňovat. 

Budovy pro orgány veřejné moci 
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1. větší než 1500 m2, a to od 1.ledna 2016 

2. větší než 350 m2, a to od 1.ledna 2017 

3. menší než 350, a to od 1.ledna 2018 

Ostatní budovy 

1. větší než 1500 m2, a to od 1.ledna 2018 

2. větší než 350 m2, a to od 1.ledna 2019 

3. menší než 350, a to od 1.ledna 2020 

 

 

Obr. 4 –Modulární rodinný dům – návrh atelier az s.r.o. 

Fig. 4 – Modular one-family house – proposal atelier az s.r.o. 
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Obr.5 -Interier–– návrh atelier az s.r.o.  

Fig. 5 – Proposal interier /atelier az s.r.o. 

Cena stavby se odvíjí nejenom od kvalitního definování stavebního záměru, ale i od 

kvalitního návrhu jednotlivých konstrukcí a od kvalitního výběru stavebních materiálů. 

Architekt spolu s investorem by měl mít koordinační porady, na kterých by se v průběhu času 

detailněji zpřesňovali požadavky kladené na stavbu. 

5 STAVEBNÍ ZÁKON 

5.1 Aktualizace stavebního zákonu č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním 

řádu 

Aktualizace stavebního zákonu nejlépe charakterizuje dění ve stavebnictví. Musíme počítat 

s tím, že každá aktualizace i když dobře míněná s sebou nese řadu nedostatků, které se musí 

v čase odladit. 

Nově závazná stanoviska obsahují, jak závaznou část, tak odůvodnění, v němž má dotčený 

orgán uvést také důvody, o které se stanovisko opírá, podklady pro jeho vydání a úvahy, 

kterými se řídil při jejich hodnocení. V aktualizovaném stavebním zákonu se zákon zaobírá 

vlastnictvím stavby, ale i vlastnictvím pozemku, když vlastník stavby je odlišný od vlastníka 

stavby. 

Vlastnictví pozemku je nejlépe vyjádřeno právem stavby. 

6 PRÁVO STAVBY 

Právo stavby patří k věcným právům k cizím věcem. Umožňuje provést stavbu na cizím 

pozemku za přesně definovaných podmínek. Jedná se o právo dočasné, maximálně na 99 let. 

Právo stavby se nabývá vydržením smlouvou, anebo rozhodnutím orgánu veřejné moci 
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7 ZÁVĚR 

Stavba jako celek je živý organismus, který stmeluje různé typy účastníků výstavby. Musíme 

se soustředit nejenom na revitalizaci starého stavebního fondu od našich předků, ale i na 

kvalitní novou výstavbu ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Podceněním některé fáze výstavby, 

kterou nejlépe charakterizuje životní cyklus budovy, může a má dalekosáhlé dopady na 

všechny účastníky výstavby a na jejich okolí. Musíme si uvědomit, že stavby by měla mít 

životnost minimálně sto let a na tento fakt musíme nahlížet s perspektivou návrhu stavby. 

Principy uvedené v tomto článku se mohou implementovat nejenom na novou výstavbu, ale 

také na revitalizaci stávající výstavby. So hledem na zastaralost stavebního fonde v naší 

republice se bude stále více a více modernizovat stávající objekty ať už slouží k bydlení anebo 

za jinými účely. Nesmíme se pouze zaměřit na cenu stavby při jejím pořízení, ale musíme mít 

na paměti celý životní cyklus stavby. 
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PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VAD ASFALTOVÝCH PÁSŮ U PLOCHÝCH 

STŘECH 

PROBLEMS OF THE ASSESSMENT OF BITUMEN DEFECTS IN FLAT ROOFS 

Josef Čech1) 

ABSTRAKT: 

Článek se zaměřuje na lokalizaci, popis, zatřídění, legislativní požadavky a způsoby 

prokazování nebo vylučování možnosti vzniku vady u povlakové hydroizolace zhotovené 

z asfaltových pásů u ploché střechy. Na danou problematiku je nahlíženo z pohledu znalce a 

je aplikována na konkrétní reálný příklad. 

ABSTRACT: 

The article focuses on localization, description, classification, legislative requirements and 

ways of demonstrating or eliminating the possibility of a defect in the waterproofing coating 

made of asphalt bands on a flat roof. This issue is viewed from the point of view of an expert 

and is applied to a concrete real example. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

asfaltový pás, plochá střecha, vady, detaily,  

KEYWORDS: 

bitumen, flat roof, defects, details,  

1 ÚVOD 

Asfaltové pásy patří díky pořizovacím nákladům mezi nejpoužívanější materiály využívané 

pro zhotovení hydroizolace u plochých střech. Přesto, že jde o tak hojně používaný materiál, 

pro který existuje spousta legislativních předpisů, doporučeních a je vytvořeno nespočet praxí 

osvědčených konstrukčních detailů, tak i přesto všechno se stále dělá spousta chyb, jak již 

při samotném návrhu, realizaci, nebo i následném užívání, které mají vliv ne jenom 

na samotný vzhled, ale především na funkčnost a životnost celé střešní konstrukce. Vzhledem 

k tomu, že při dodatečných opravách těchto chyb a jejich následků jde o nemalé částky, tak se 

tyto spory často dostávají až k soudu, který pak pro své rozhodnutí po znalcích nejčastěji 

požaduje posoudit danou konstrukci, přesně specifikovat o jakou vadu se jedná, kdy mohla 

vzniknout, případně kolik bude její odstraněné přibližně stát. Ne jinak tomu bylo i v tomto 

níže popisovaném případě. 

2 ZÁKLADNÍ SKLADBA DNES POUŽÍVANÝCH ASFALTOVÝCH 

PÁSŮ 

Dnešní asfaltové pásy se skládají z výztužné vložky, na kterou je nanesena z hora asfaltová 

vrstva, na které je následně provedena horní povrchová úprava. Ze spodní strany výztužné 

vložky je nanesena spodní asfaltová vrstva, která je následně opatřena spodní povrchovou 

úpravou.    

                                                 

1) Čech, Josef, Ing. Ph.D., ÚSI v Brně, Purkyňova 464/118, 541 148 934, josef.cech@usi.vutbr.cz 
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Typ použité výztužné vložky výrazně ovlivňuje výsledné fyzikální vlastnosti samotného 

asfaltového pásu. Hlavně ovlivňuje výslednou pevnost asfaltového pásu v podélném a 

příčném směru. Jako výztužná vložka u asfaltových pásů se nejčastěji používá polyesterová 

vložka, skelná tkanina, skleněná rohož, nebo hliníková fólie. 

Na asfaltovou vrstvu z horní a ze spodní strany se používá oxidovaný, nebo modifikovaný 

asfalt. Oxidovaný asfalt má obecně horší požadované fyzikální vlastnosti než modifikovaný 

asfaltový pás. Modifikovaný asfalt vzniká přidáním modifikátorů do asfaltové směsi, která 

upravuje jeho vlastnosti. V našich podmínkách se používá nejčastěji modifikace SBS 

(styrene-butadiene-styrene). Modifikované asfaltové pásy snášejí větší rozdíly teplot (nižší i 

vyšší teploty) než oxidované asfaltové pásy. To znamená, že můžeme ohýbat modifikované 

asfaltové pásy bez poškození při nižších teplotách, než bychom si mohli dovolit u 

oxidovaných asfaltových pásů bez jejich porušení (vzniku trhlin v asfaltové hmotě) a 

současně u modifikovaných pásů dochází k tečení asfaltu při vyšších teplotách než u 

oxidovaných asfaltových pásů. To znamená, že modifikované asfaltové pásy lépe snáší zimní 

i letní podmínky, které mají výrazný vliv na funkčnost a životnost asfaltového pásu. Proto by 

se na střechách měli v dnešní době používat výhradně modifikované asfaltové pásy. 

Jako vrchní povrchová úprava se používá u finálních asfaltových pásů posyp, který je tvořený 

drceným kamenivem, který může mít různou frakci a barvu. Posyp má funkci ochranou, 

separační i estetickou. 

Ze spodní strany asfaltové vrstvy se nejčastěji nanáší spalná fólie, jejíž funkce je separační 

a při montáži (natavování asfaltového pásu) se spálí. 

3 ZNALECKÝ POSUDEK 

3.1 Podstata sporu 

Investor (stavebník) si nechal na bytovém domě, který byl zastřešen plochou střechou 

zhotovit střešní plášť. Součástí zhotovení střešního pláště bylo provedení zateplení střešního 

pláště a položení asfaltových pásů, které tvoří finální pohledovou hydroizolační vrstvu ploché 

nepochozí střechy. V záruční době (přibližně dva roky po realizaci) investor reklamoval 

u zhotovitele vady, které objevil na střešním plášti (na hydroizolaci) a požadoval jejich 

opravení. Zhotovitel vady reklamované investorem neuznal. Přes nesouhlas zhotovitel provedl 

investorem požadovanou opravu. Na stávající reklamovaný asfaltový pás natavil nový 

asfaltový pás. Následně chtěl zhotovitel provedené práce zaplatit, protože se dle zhotovitele 

nejednalo o odstranění vady, ale o provedení víceprací dle požadavku investora, a protože se 

nedohodli, došel spor až k soudu.  

Od soudu jsme následně dostali usnesení, ve kterém jsme měli zadány následující úkoly 

(úkoly jsou pro potřeby článku zjednodušeny): 

• vyjádřit se k vadám (popis, mechanismu vzniku),  

• posoudit provedené opravy,   

• vyjádřit se k účtovaným nákladům za provedenou opravu, 

• stanovit, zda byla oprava nutná či potřebná, 

• odpovědět na otázky žalobce a žalovaného (č.l. xy spisu). 

3.2 Postup při zpracovávání znaleckého posudku 

Každý znalec, kterému přijde od soudu usnesení s otázkami, na které musí odpovědět, tak 

postupuje podle harmonogramu prací, který je mu nejbližší a má ho léty ověřený. Přestože 
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každý znalec zpracovává posudek v jednotlivých detailech různě, hlavní kostra zůstává vždy 

stejná, a ne jinak tomu bylo i v našem případě, kdy jsme postupovali následovně: 

• pečlivě jsem prostudovali usnesení se zadanými otázkami – zda je můžeme/dokážeme 

zodpovědět (specializace, podjatost, termín, …),  

• prostudovali jsem poskytnuté podklady (soudní spis) a poklady, které jsem si sami 

opatřily (např. z katastru nemovitostí), 

• zpracovali jsem nálezovou část posudku a připravili se na místní šetření, 

• provedli jsem místní šetření (zjistili skutkový stav, ověřili poskytnuté podklady, …) 

• provedli jsme potřebné měření a testy potřebné pro zodpovězení zadaných otázek, 

• zpracovali jsem posudkovou část posudku, ve které jsme odpověděli na otázky zadané 

soudem. 

3.3 Vstupní podklady 

Byl nám poskytnut soudní spis a účastnící soudního sporu poskytli fotografie zachycující 

reklamované vady. Investor kromě fotografií ještě poskytl projektovou dokumentaci a 

stavební deník. Poskytnuté podklady byly prostudovány a doplněny při místním šetření. 

Při místním šetření však již nešlo zkontrolovat vady reklamované na střešním plášti 

před provedenou opravou. Naštěstí však realizační firma v dané čtvrti a přibližně i ve stejné 

době realizovala pro stejného investora střešní pláště i na sousedních bytových domech, a tak 

bylo provedeno místní šetření i na střechách těchto bytových domů.   

3.3.1 Reklamované vady 

Investorem bylo zhotoviteli reklamováno, že na modifikovaných asfaltových pásech tvořící 

vnější hydroizolační vrstvu u ploché nepochozí střechy vznikly trhliny, které vedou až 

k nosné vložce asfaltových pásů. Dále reklamoval, že u asfaltových pásů došlo k výraznému 

úbytku posypového ochranného kameniva a současně na některých místech nastala výrazná 

změna barevného odstínu asfaltových pásů. 

Následně u opraveného střešního pláště, který byl opraven tak, že na původní asfaltový pás 

byl nataven nový asfaltový pás, reklamoval výskyt bublin v jeho horním povrchu. 

Celkově tedy byly reklamovány ve zkratce následující vady: 

• trhliny v asfaltovém pásu, 

• ztráta ochranného posypu, 

• změna barevného odstínu, 

• vznik bublin.  

V reklamaci se nikde nevyskytovala ani zmínka, že by hydroizolační vrstva tvořená 

asfaltovými modifikovanými pásy byla nefunkční a že by přes ni pronikala srážková voda a 

docházelo by k zátokům do bytů.  

3.3.2 Vyhodnocení poskytnutých podkladů 

Na fotografiích poskytnutých investorem byly viditelné trhliny, které se objevovali lokálně, 

nebo lineárně na povrchu asfaltových pásů. Nejvíce u atiky, kde přechází vodorovná 

hydroizolace na svislou. Investor si nechal na reklamované vady zpracovat i vlastní znalecký 

posudek a tuto vadu označil jako „krokodýling“ a uváděl, že je způsobena použitím vadných 

asfaltových pásů.  
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Dle předložených fotografií by investorovi šlo dát i za pravdu, že se může jednat o použití 

špatných hydroizolačních pásů. Trochu bylo zarážející, že se tato vada u asfaltového pásu 

vyskytuje bodově nebo lineárně a jde přes více asfaltových pásů a nevyskytuje se celoplošně, 

nebo u jedné celé role asfaltového pásu. Dnes se již asfaltové pásy nevyrábějí ručně, kde by 

mohlo docházet k výrazným lokálním rozdílům u jednotlivých asfaltových pásů, ale 

na automatizovaných stojích. Při místním šetření byly kontrolovány i sousední střechy, kde 

nás investor upozornil na výskyt stejné vady, jaká se vyskytovala na již opravené střeše. Při 

bližším prozkoumání bylo zjištěno, že došlo k rozestoupení ochranného posypu asfaltového 

pásu, které je způsobené mírným natažením asfaltového pásu. Žádné trhliny, které by šly až 

k nosné vložce asfaltového pásu a snižovaly by jeho tloušťku objeveny nebyly. Překvapením 

bylo, že pořízené fotografie výrazně zkreslují skutečnost. V místech, kde se břidlicově šedé 

ochranné kamenivo rozestupuje je viditelný tmavě černý asfalt a na fotografii toto místo 

vypadá jako trhlina (viz obr. 1 a 2). Námi pořízené fotografie se výrazně podobali fotografiím 

pořízenými investorem na reklamované střeše. 

 

Obr. 1 – Rozestoupení ochranného posypu u asfaltového pásu u atiky 

Fig. 1 – The distribution of the protective aggregate on the bitumen in the place of the attic 
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Obr. 2 – Rozestoupení ochranného posypu u asfaltového pásu u atiky 

Fig. 2 – The distribution of the protective aggregate on the bitumen in the place of the attic 

Dále investor reklamoval ztrátu ochranného posypu u asfaltových pásů a dokládal to 

fotografií zachycující detail střešní izolace v ploše a fotografií zachycující větší množství 

usazeného kameniva u střešního vtoku. Dle normy ČSN EN 13707 může být úbytek 

kameniva max. do 30 % z hmotnosti kameniva. Z poskytnutých fotografií však nelze zpětně 

zjistit úbytek hmotnost kameniva. Na některých fotografiích však bylo viditelné, že kamenivo 

chybí na vodorovné ploše v pruzích na šířku přibližně desky, které se na některých místech 

pravidelně opakují a jdou i přes více rolí asfaltového pásu. Dle zhotovitele střešního pláště po 

dokončení střešního pláště ještě probíhala výstavba na bytovém domě a na nepochozí ploché 

střešní konstrukci (na reklamovaných asfaltových pásech) byl skladován stavební materiál 

ostatních firem podílejících se na výstavbě na paletách. Stopy viditelné na fotografiích i při 

provedeném místním šetřením (viz obr. 3) odpovídali tvrzení zhotovitele střešního pláště a při 

místním šetření to uznal i investor. V ostatních plochách však investor trval na tom, že větší 

ztráta ochranného posypu je způsobena použitím nekvalitního asfaltového pásu. Proto jsme 

provedli i vlastní zkoušky, abychom toto tvrzení potvrdil, nebo vyvrátil. 
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 Obr. 3 – Ztráta ochranného posypu v důsledku skladování stavebního materiálu  

Fig. 3 – Loss of protective aggregate due to storage of building material  

Dále investor na přiložených fotografiích dokládal změnu barvy asfaltového pásu. 

Na investorem poskytnutých fotografiích pořízených v zimním období byl asfaltový pás 

v ploše světle šedí až bílý a u atiky byl černý. Při naskenování a následném zvětšení fotografií 

bylo zjištěno, že ve vodorovné ploše je na asfaltovém pásu jinovatka (krystalky zmrzlé vody). 

V oblasti kolem atiky, kde je tepelný most, je již jinovatka roztátá a hydroizolace je v těchto 

místech mokrá. To způsobuje tento barevný kontrastní rozdíl na fotografii. Stejnou vadu 

deklarovat investor i na fotografii z jiného období. Na fotografii byl vidět na asfaltovém pásu 

nerovnoměrně ohraničený výrazně světlejší pruh. Naproti tomu zhotovitel na svých 

fotografiích dokládal, že světlejší pruh na asfaltovém pásu je od zbytku omítky, která se na 

asfaltový pás dostala při omítání konstrukcí vystupující nad střešní rovinu, které byli omítány 

jinou firmou až po položení asfaltového pásu. Zhotovitel střešního pláště následně i uváděl, že 

zbytky tohoto stavebního materiálu tato firma odstraňovala z asfaltového pásu pomocí tlakové 

myčky a tím mohlo dojít i k odstranění většího množství ochranného posypu z asfaltových 

pásů.  

Při provedeném místním šetření jsem již žádné výrazné barevné změny u použitého 

asfaltového pásu neobjevili. Současně jsem kontrolovali i kvalitu provedení povlakové střešní 

hydroizolace u ploché střechy. V ploše byla hydroizolace položena kvalitním způsobem. 

Hydroizolační pás nikde neodstával a byl pevně spojen po celé ploše. Na přesazích 

asfaltových pásu byli viditelné návalky signalizující, že jsou asfaltové pásy dobře svařeny. 

Horší to již bylo v místech, kde přechází asfaltový pás z vodorovné roviny do svislé (u atiky). 

Přesto, že byly asfaltové pásy i v těchto místech dostatečně svařeny, asfaltový pás působil 
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zvlněným dojmem. Nasvědčovalo to tomu, že asfaltové pásy u atiky nejsou dostatečně 

podloženy a ukotveny k podkladu a za vyšších teploty pomalu sjíždějí dolů a dotvarovávají 

se. Kontrola byla prováděna vizuálně. Pro ověření vodotěsnosti by bylo zapotřebí ještě 

provést zátopovou, nebo jiskrovou zkoušku. Vzhledem k tomu, že však nebyla vodotěsnost 

hydroizolační vrstvy reklamována, ani zpochybňována, tak nebyla prováděna.  

Do střešní konstrukce bylo již prováděno několik sond za přítomnosti investora i zhotovitele 

a fotodokumentace i zjištěné poznatky nám byli poskytnuty. Sondy prokazovali, že skladba 

střešního pláště odpovídala projektové dokumentaci a byl použit materiál dle smlouvy o dílo.  

3.3.3 Vlastní testy a měření 

Zatím zjištěné poznat nám nestačili pro zodpovězení zadaných úkolů, a proto jsme prováděli 

i další testy. 

Pro vyloučení použití vadného asfaltového pásu jsem provedli kontrolu vybraných fyzikálních 

vlastností. Jako první jsme si nechali ověřit ohebnost asfaltového pásu za nízkých teplot 

dle ČSN EN 1109 (viz obr. 4). Výsledky testu potvrdili, že asfaltový pás splňuje parametry 

deklarované výrobcem na ohyb za nízkých teplot. Při ohybu za nízkých teplot na asfaltovém 

pásu nevznikly žádné trhliny, to znamená, že je velice nepravděpodobné, že by se vyskytli 

u zabudovaného asfaltového pásu trhliny jen z důvodu použití tohoto materiálu.   

 

Obr. 4 – Test ohebnost asfaltového pásu za nízkých teplot dle ČSN EN 1109 

Fig. 4 – Flexibility test of bitumen at low temperatures according to ČSN EN 1109 

Dále jsme si nechali ověřit odolnost proti stékání a mez odolnosti proti stékání při zvýšené 

teplotě v souladu s ČSN EN 1110. Zkouška opět dopadla kladně a asfaltový pás splnil 

deklarovanou hodnotu výrobce (v prohlášení o shodě a v technickém listu), kde uvádí 

hodnotu ≥ 100 °C. To znamená, že za vysokých teplot (za slunečného dne) nebude docházek 

ke stékání asfaltového pásu. 
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Současně jsem nechali provést i zkoušku simulující umělé stárnutí asfaltového pásu. 

Asfaltový pás je v QUV komoře cyklicky vystaven působením účinkům škodlivého UV 

záření, vody a teploty. Zkouška byla prováděna dle ČSN EN 1297. Po simulaci umělého 

stárnutí nedošlo k výrazné barevné změně asfaltového pásu a neobjevily se žádné trhliny. 

U asfaltového pásu došlo ke ztrátě kameniva, ale bylo to výrazně pod normou požadovaných 

30 %. 

 

Obr. 5 – Struktura povrchu zkušebního tělesa (asfaltového pásu) po 1000 hodinové expozici 

v QUV komoře 

Fig. 5 – Surface structure of the test body (bitumen) after 1000 hours of exposure 

in the QUV chamber 

Současně jsme provedli i test, při kterém jsme provedli jednoduchou simulaci čistění 

asfaltového pásu běžně dostupnou tlakovou myčkou. Po testu jsme zjistili, že u asfaltového 

pásu došlo až k 50% úbytku ochranného posypu.  

 

Obr. 6 – Pohled na asfaltový pás po očistění tlakovou myčkou 

Fig. 6 – View of the bitumen after cleaning by a pressure washer 

Také jsme provedli jednoduchou simulaci přetavení asfaltového pásu při nevhodné pokládce 

a pozorovali jsem, jestli se na povrchu modifikovaného asfaltového pásu objeví stejné 

rozestupy ochranného kameniva jako na stavbě. Zkouška dopadla negativně. Při přetavení 

asfaltového pásu se pás pouze zvlnil, ale neobjevily se tyto rozestupy v ochranném kamenivu. 
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Obr. 7 – Pohled na asfaltový pás po simulaci přetavení (zvlněný povrch) 

Fig. 7 – View of bitumen after overheating (corrugated surface) 

4 VYHODNOCENÍ 

Na základě prostudování poskytnutých podkladů, místního šetření a provedených potřebných 

testů bylo odpovězeno za otázky soudu. Na základě provedeného testu na ohebnost 

asfaltového pásu za nízkých teplot, testu na odolnost asfaltového pásu proti stékání a simulaci 

umělého stárnutí asfaltového pásu bylo vyvráceno, že byl použit nevhodný asfaltový pás a 

díky tomu došlo ke vzniku reklamovaných vad (vznik trhlin, ztráta ochranného kameniva, 

změna barvy). Bylo prokázáno, že ke ztrátě ochranného kameniva s největší 

pravděpodobností došlo díky užívání nepochozí střešní konstrukce v rozporu s projektovou 

dokumentací (skladování materiálu, čistění tlakovou myčkou, pohybem osob po střešní 

konstrukci).  

Rozestoupení ochranného posypu o asfaltových pásu v oblasti atiky byla způsobena 

provedením těchto detailů s nedostatečnou pečlivostí. Bohužel projektová dokumentace, která 

byla vypracována v rozsahu pro stavební povolení tyto detaily schématický uváděla, ale již je 

neřešila do podrobností. Neřešila kotvení (přichycení) hydroizolace v těchto místech a jak má 

být hydroizolace přesně podložena a spojena s tepelnou izolací. Proto docházelo v těchto 

místech ke sjíždění a dotvarování asfaltového pásu, při kterém docházelo ke zvlnění 

a rozestoupení ochranného posypu. Provedené detaily nesplňovaly normu ČSN 73 1901 

v těchto bodech: 

• „Pod každou povlakovou hydroizolační vrstvou má být v detailu vytvořen souvislý a 

tuhý podklad.“ 

• „Okraj svislé části hydroizolačního povlaku v detailu musí být proti sesunutí 

mechanicky připevněn k podkladu.“ (kotvení nebylo všude provedeno v dostatečném 

množství a došlo i k utržení okraje hydroizolace) 

• „Obvykle se na atikách do výšky 500 mm hydroizolace ukončuje na průniku koruny 

atiky a hotového povrchu fasády.“ 

• „Je-li atika výšky větší než 500 mm pokryta vodotěsnící vrstvou, musí být předepsán 

způsob připevnění a stabilizace vodotěsnící vrstvy.“ 

Změna barevného odstínu asfaltového pásu prokázána nabyla. S největší pravděpodobností se 

jednalo jen o dočasnou záležitost, která byla spojena se znečištěním asfaltových pásů od jiné 

následující činnosti (od omítky).  

ČSN P 73 0600 uvádí, že porucha hydroizolace je snížení nebo ztráta funkce hydroizolace a 

že vada hydroizolace je ztráta funkce hydroizolace způsobená chybným návrhem nebo 
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chybným provedením. Funkcí hydroizolace je zabránění pronikání atmosférické, provozní 

nebo technologické vody do střechy nebo prostředí pod ní. U střešní konstrukce při její 

reklamací, ani po provedené opravě nedocházelo k pronikání atmosférické, provozní ani 

technologické vody do střechy nebo konstrukce pod ní. Z tohoto důvodu nebyla oprava 

hydroizolace nutná z důvodu její funkce, ale byla potřebná z důvodu prodloužení životnosti a 

z estetického důvodu.   

Střecha byla opravena natavením nové vrstvy asfaltového pásu. Na opravené střeše byla 

reklamována pouze jedna vada, a to výskyt bublin v horní hydroizolační vrstvě.  Při místním 

šetření, které bylo provedeno v letních měsících byly na celé střešní konstrukci objeveny jen 

dvě menší bubliny v asfaltovém pásu, které nemají větší vliv na funkci celého 

hydroizolačního systému a měli by se opravit v rámci běžné údržby střechy, která by měla být 

prováděna minimálně jednou ročně. 

Zhotovitel doložil k účtovaným nákladům spojených s opravou reklamovaného střešního 

pláště položkový rozpočet. Rozpočet jsme kontrolovali za využití rozpočtářského programu a 

dospěli jsme k závěru, že byl v pořádku a účtované náklady odpovídaly obvyklé ceně za 

provedení daných oprav.  

Nakonec jsme ještě odpovídali na otázky položené žalobcem a žalovanou stranou jejichž 

charakter byl víceméně doplňkový k otázkám hlavním. 

5 ZÁVĚR 

Co je dobré říci na závěr. Důležité je si dopodrobna nastudovat všechny podklady, ale než 

proběhne místní šetření, tak nedělat jednoznačné závěry. Samotného mě překvapilo, jak 

dokáží fotografie zkreslit skutečnost. Málo kdy se jedná jen o jednu chybu a o chybu jen 

na jedné straně, jak se prokázalo i v tomto případě. Investor, ani zhotovitel nebyl v tomto 

případě bez viny. Prokazování vad u hydroizolací není vůbec jednoduché a jak uvádí norma 

ČSN P 73 0600 za poruchu hydroizolace se považuje pouze ztráta její funkce. To znamená, že 

pokud budete mít na hydroizolaci i jiné požadavky, například estetické, je zapotřebí tyto 

požadavky zakotvit přímo do smlouvy o dílo, aby se jednalo o vadu, kterou můžete 

reklamovat.   
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ABSTRAKT: 

Při zjišťování tržní hodnoty komerčních nemovitostí pro investory je upřednostňován 

výnosový způsob ocenění, neboť reflektuje potenciál nemovitosti tvořit zisk. Výnosové ocenění 

je v daném případě nejobjektivnějším způsobem vyjádření hodnoty nemovitosti, avšak tento 

způsob je velmi citlivý na použité vstupy. V článku je zachycen průřez informačními zdroji, 

použitelnými pro výnosové ocenění komerčních nemovitostí, včetně jejich vysvětlení a 

příkladů použití. 

ABSTRACT: 

In determining the market value of commercial real estate for investors, the yield method of 

valuation is preferred as it reflects the potential of the property to generate profit. Yield 

valuation is the most objective way of expressing the value of real estate in this case, but it is 

very sensitive to inputs. The article presents a cross-section of information sources that can 

be used for commercial property valuation, including their explanations and usage examples. 
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komerční nemovitost, způsob výnosů, ocenění 
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1 ÚVOD 

Výnosový způsob ocenění je jedním ze způsobů stanovení tržní hodnoty nemovité věci. 

V případě komerčních nemovitých věcí je tato metoda co do vypovídací hodnoty stejně 

významná jako porovnávací způsob ocenění. 

Před změnou pravidel ČNB bylo výnosové ocenění v případě komerčních nemovitých věcí 

stěžejní způsob stanovení zástavní hodnoty. V současné době už je dle nařízení ČNB tržní 

hodnota pro úvěrové řízení zjišťována výlučně porovnávacím způsobem. I přesto však tržních 

odhadech komerčních nemovitých věcí, zůstává výnosová hodnota významným pomocným 

ukazatelem pro stanovení zástavní hodnoty. 

I když už pro účely úvěrového řízení není v případě komerčních nemovitých věcí výnosová 

hodnota stěžejní, stále zůstává výnosové ocenění hlavní metodou v případě ocenění 

nemovitého majetku společnosti, je-li tento majetek držen především pro účely pronájmu. 

V daném případě tedy hodnota aktiva reprezentuje ekonomické užitky z držení daného aktiva. 

                                                 

1) Daňhel Petr, Ing. Ph.D. – Znalecký ústav STATIKUM s.r.o, Purkyňova 648/125, Brno 612 00, 

+420 733 641 274, petr.danhel@statikum.cz 

2) Pejchal Lukáš, Ing. – Znalecký ústav STATIKUM s.r.o, Purkyňova 648/125, Brno 612 00, +420 776 824 201, 

lukas.pejchal@statikum.cz 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 311 

Výsledná výnosová hodnota je velmi citlivá na použité vstupy. Vhodný a podložený výběr 

vstupních informací je základním kamenem relevantního výsledku výnosového způsobu 

ocenění. 

2 VÝNOSOVÁ METODA OBECNĚ 

2.1 Obecný popis metody 

Principem výnosového způsobu ocenění je princip anticipace, jehož podstata spočívá v 

tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí prospěch lze finančně 

vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou hodnotu lze definovat jako součet 

všech těchto očekávaných výnosů, transformovaných na současnou hodnotu peněz. 

Očekávaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od situace na běžném 

realitním trhu, popřípadě průzkumem trhu. Roční výnos z pronájmu nebo provozu 

nemovitosti je třeba snížit o náklady spojené s užíváním nemovitosti, jsou-li zahrnuty do 

nájemného. Transformace na současnou hodnotu peněz se standardně provádí jednou ze tři 

základních metod: věčnou rentou, dočasnou rentou a DCF. 

2.1.1 Klíčové vstupy výnosové metody 

• Potencionální hrubý roční výnos z nemovité věci – odpovídá obvyklému 

nájemnému za obdobné prostory v dané lokalitě. Zjistí se pro plně obsazenou 

nemovitou věc. 

• Míra neobsazenosti – odpovídá obvyklé neobsazenosti v daném segmentu trhu a 

v dané lokalitě. 

• Provozní náklady – typicky se jedná o daň z nemovitých věcí, pojištění, opravy a 

údržba objektu, správa objektu popř. jiné náklady nutné pro dosažení příjmů 

z pronájmu dané nemovité věci. Aktuálně je trend v některých preferovaných 

lokalitách většinu těchto nákladů přímo přefakturovat na nájemce mimo vlastní 

nájemné. 

• Míra kapitalizace – odpovídá výnosnosti nemovité věci v daném segmentu trhu a 

v dané lokalitě. 

Tržní hodnota se zpravidla pohybuje v určitém intervalu. Je to způsobeno především tím, že 

vstupní informace, ze kterých potenciální kupující vychází, nejsou absolutní. V případě 

výnosové hodnoty odhadujeme budoucí vývoj lokálního tržního prostředí v horizontu desítek 

let. Proto je nutno k výnosovému ocenění přistupovat s notnou dávkou opatrnosti. 

Rozumný investor zjišťuje výhodnost investice z několika úhlů pohledu. Standardně se 

používají 3 scénáře, a to pesimistický, optimistický a nejpravděpodobnější varianta. 

Jednotlivé scénáře představují predikovatelný vývoj trhu od nejhorších možností po 

nejpříznivější možnosti. Obvykle se extrémních hodnot při reálném vývoji investice 

nedosahuje, ale pro investory znamená citlivostní analýza vynikající nástroj pro zhodnocení 

rizika. Jako reálný předpokládány vývoj se bere nejpravděpodobnější varianta citlivostní 

analýzy. 

Finanční instituce naproti tomu preferují především konzervativní přístup ke stanovení 

výnosové metody nemovitých věcí a doporučují volbu vstupních parametrů na bezpečnější 

straně. Výsledek takového ocenění může být podhodnocený oproti tržní realitě a to především 

v období hospodářského růstu. 
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3 ZDROJE VSTUPNÍCH PARAMETRŮ 

Správné určení vstupů je klíčové pro objektivní stanovení výnosové hodnoty nemovité 

věci. Vstupy může stanovit odhadce na základě vlastních znalostí a zkušeností nebo může 

využít informace společností podnikajících v segmentu komerčních nemovitostí. 

3.1 Společnosti zabývající se realitním trhem komerčních nemovitých věcí 

Na realitním trhu působí celosvětově nepřeberné množství společností, jejichž podnikání 

souvisí s obchodem a s provozem nemovitých věcí. Některé velké společnosti pravidelně 

publikují výroční zprávy z realitního trhu s komerčními objekty. Za všechny jmenujme např. 

CBRE Group, Knight Frank, Cushman & Wakefield, Savills, Colliers International a Jones 

Lang LaSalle. Z jejich výročních zpráv čerpají informace pro ocenění nemovitých věcí rovněž 

i významné auditorské společnosti jako PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte a Ernst & 

Young. 

3.1.1 CBRE Group 

CBRE Group, společnost figurující na žebříčku Fortune 500 a indexu S&P 500 se sídlem v 

Los Angeles, je světovou vedoucí společností v oblasti realitních služeb a investic. S přibližně 

48 300 zaměstnanci slouží majitelům nemovitostí, investorům a nájemníkům prostřednictvím 

více než 440 poboček ve více než 64 zemích světa. CBRE poskytuje nejširší nabídku 

nemovitostí na trhu, kterou zastřešuje kvalitními integrovanými službami poskytovanými na 

základě spolupráce lídrů na trhu nemovitostí. 

CBRE Česká republika disponuje téměř 400 zaměstnanci a spravuje téměř 200 komerčních 

objektů o celkové rozloze více než 1,2 mil. m2. 

Aktuální publikace z trhu lze najít na adrese: 

https://researchgateway.cbre.com/PublicationListing.aspx?PUBID=d22ce21e-1b8f-4dd9-

975a-a7d2e5353192 

3.1.2 Knight Frank 

Společnost KNIGHT FRANK, spol. s r.o. je v České republice aktivní od roku 2001, kdy 

převzala realitní společnost Ryden. Tím získala konzultantský tým této společnosti, který měl 

již devět let zkušeností na českém trhu s nemovitostmi, jako součást své mezinárodní 

expanze. 

Pražský tým si vybudoval solidní pověst v pronájmu kancelářských prostor, oceňování, 

správě nemovitostí a prodeji komerčních nemovitostí. KNIGHT FRANK, spol. s r.o. zůstává 

jedním z „velké pětky“ na místní komerční realitní scéně a těží z toho, že je součástí Knight 

Frank Global Network. 

Aktuální publikace z trhu lze najít na adrese: 

http://www.knightfrank.cz/en/research/results.aspx?typeid=research;isocodes=SG&view=grid 

3.1.3 Cushman & Wakefield 

Cushman & Wakefield byla založena v New Yorku 31. října 1917 švagry J. Clydesdalem 

Cushmanem and Bernardem Wakefieldem. Následně expandovala po celém světě. Dnes má 

Cushman & Wakefield 253 poboček v 59 zemích s více než 15 000 profesionály, kteří 

poskytují kvalitní služby v oboru nemovitostí. 

https://researchgateway.cbre.com/PublicationListing.aspx?PUBID=d22ce21e-1b8f-4dd9-975a-a7d2e5353192
https://researchgateway.cbre.com/PublicationListing.aspx?PUBID=d22ce21e-1b8f-4dd9-975a-a7d2e5353192
http://www.knightfrank.cz/en/research/results.aspx?typeid=research;isocodes=SG&view=grid
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Aktuální publikace z trhu lze najít na adrese: 

http://www.cushmanwakefield.cz/cs-cz/research-and-insight/ 

3.1.4 Savills 

Savills je globální poskytovatelem realitních služeb, který je kótován na londýnské burze 

cenných papírů. Má mezinárodní síť více než 700 kanceláří a spolupracovníků v celé 

Americe, Velké Británii, kontinentální Evropě, Asii a Tichomoří, Africe a na Středním 

východě. Savills nabízí širokou škálu specializovaných poradenských, řídících a transakčních 

služeb klientům po celém světě. 

Aktuální publikace z trhu lze najít na adrese: 

http://www.savills.cz/research/ 

3.1.5 Colliers International 

Colliers International, je přední globální realitní společností, která má více než 554 poboček 

na území 66 zemí světa. Colliers International je poradenskou společností, kterou si vybírá 

velká část těch nejúspěšnějších a nejinovativnějších firem na světě. Colliers poskytuje 

kompletní škálu služeb pro uživatele nemovitostí, vlastníky a investory napříč všemi sektory 

na celém světě. 

Aktuální publikace z trhu lze najít na adrese: 

http://www.colliers.com/cs-cz/czechrepublic/research/research-reports 

3.1.6 Jones Lang LaSalle 

JLL je finanční a poradenská firma, která se zaměřuje na realitní služby a řízení investic. 

Zaměstnává více než 70 000 lidí ve více než 1 000 pobočkách v 80 zemích, které poskytují 

svým klientům konzultační služby na místní, regionální i globální úrovni. 

Aktuální publikace z trhu lze najít na adrese: 

http://www.jll.cz/czech-republic/cs-cz/pruzkum-trhu 

3.2 Publikované informace 

V zásadě všechny výše uvedené společnosti zveřejňují informace o vývoji klíčových 

ukazatelů trhu s komerčními nemovitostmi. Jelikož každá společnost při průzkumu trhu 

vychází ze svých vlastních informací, mohou se některé ukazatele v jednotlivých 

publikovaných zprávách drobně lišit. Ve výsledku však všechny zprávy odrážejí obdobný 

trend v daném segmentu trhu. 

3.2.1 Sledované typy nemovitostí 

V zásadě všechny výše uvedené společnosti zveřejňují informace o vývoji trhu pro 3 základní 

typy nemovitostí: 

• Retail – obchodní prostory 

• Industrial – průmyslové prostory (především sklady a logistická centra) 

• Offices – administrativní prostory 

http://www.cushmanwakefield.cz/cs-cz/research-and-insight/
http://www.savills.cz/research/
http://www.colliers.com/cs-cz/czechrepublic/research/research-reports
http://www.jll.cz/czech-republic/cs-cz/pruzkum-trhu
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3.2.2 Sledované lokality 

V zásadě všechny výše uvedené společnosti zveřejňují informace pro region Hlavního města 

Prahy. Dále region Česká Republika jako celek a z dalším měst jsou velmi často zastoupena 

města Brno, Ostrava a případně i Plzeň. 

Další členění bývá individuální dle publikace. Zaměření je buď na kraje jako celky nebo na 

velká města. 

3.2.3 Sledované ukazatele 

V zásadě všechny společnosti sledují několik základních ukazatelů: 

• Nabídku – celková zásoba prostor k pronájmu, přírůstek nových prostor za období 

 

Obr. 1 – Objem investic do nemovitostí 

Fig. 1 – Volume of investment property 

• Poptávku – pronajaté prostory, předjednané pronájmy, absorpci prostor 

 

Obr. 2 – Objem pronájmů 

Fig. 2 – Lease volume 

• Neobsazenost – průměrná míra neobsazenosti komerčních prostor 
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Obr. 3 – Vývoj neobsazenosti 

Fig. 3 – Evolution of vacancy 

• Výši nájmu – sledují se nájmy za nejlepší prostory v hrubém rozčlenění dle 

atraktivnosti lokality 

 

Obr. 4 – Nájemné za nejlepší prostory 

Fig. 4 – Prime rent 

• Výnosnost nemovitostí – sleduje se tzv. „yield“. Vyjadřuje míru výnosnosti 

nemovitosti (investice) vzhledem k její tržní hodnotě (nákladům investice) 

 

Obr. 5 – Výnosy za nejlepší nemovitosti 

Fig. 5 – Prime yield 
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3.3  Příklady publikací 
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4 ZÁVĚR 

V současné době se výnosové ocenění především používá jako pomocný ukazatel tržní 

hodnoty v rámci ocenění komerčních nemovitých věcí. Jiná situace je v případě ocenění 

společnosti substanční metodou, kdy výnosy tvoří nemovitý majetek využívaný k pronájmu. 

V daném případě je předepsáno ocenění takového nemovitého majetku výnosovým 

způsobem. 

Pro objektivní zjištění výnosové hodnoty nemovité věci je klíčové především správné 

nastavení vstupních údajů. Sledováním trhu s komerčními nemovitostmi se celosvětově 

zabývají významné společnosti poskytující služby na realitním trhu. Z jejich dat mimo jiné 

čerpá i tzv. „velká čtyřka“ auditorských společností. 

Smyslem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s možnými prameny zdrojů pro výnosové 

oceňování komerčních nemovitých věcí. Především míra kapitalizace je velmi citlivou 

složkou výnosového ocenění významně ovlivňující výslednou hodnotu. Dnes již nelze 

vycházet jen z oceňovacího předpisu MF, kde stanovené míry kapitalizaci již nemusí 

odpovídat realitě trhu a už vůbec nemusí odpovídat různorodosti co do polohy. Ne každý 

odhadce nebo znalec disponuje takovou databází, aby si mohl míru kapitalizace stanovit sám 

na základě průzkumu trhu. I kdyby toto měla být jediná informace přejímaná z publikovaných 

zpráv renomovaných společností, jistě se vyplatí o této možnosti vědět. 
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PRÁVNÍ TITULY UMÍSTĚNÍ STAVBY NA CIZÍM POZEMKU 

LEGAL TITELS OF BUILDING PLACED ON THE FOREIGN LAND 

Eva Dobrovolná1) 

ABSTRAKT: 

Tento příspěvek se zabývá problematikou staveb na cizích pozemcích v souvislosti se změnou 

právní úpravy od 1. 1. 2014. Pojednává o nové právní zásadě, že stavba je součástí pozemku, 

a analyzuje problémy s tím spojené. Nabízí dále právní řešení situace, kdy chce stavebník 

postavit, přičemž v některých případech se i tato stavba stane součástí pozemku, na kterém 

byla postavena (a patří tak vlastníkovi pozemku) a v jiných nikoliv.  

ABSTRACT: 

This paper deals with the issue of buildings on foreign land under the new legal regulation 

from 1 January 2014. It deals with the new legal principle superficies solo cedit (the building 

is a part of the land) and analyzes the problems associated with it. It also offers a legal 

solutions of situations where the builder wants to build on the foreign land - in some cases 

this building will be part of the land on which it was built (and belongs to the owner of the 

land) and in others not. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

stavba, pozemek, právní titul, cizí pozemek, občanský zákoník 

KEYWORDS: 

building, foreign land, legal titel, Civil Code 

1 STAVBA JAKO SOUČÁST POZEMKU 

Součástí věci podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2014, dále i 

jen „ObčZ“)  je vše, co k věci podle její povahy náleží a nemůže být od věci odděleno, aniž se 

tím věc znehodnotí (§ 505 ObčZ). Součást věci tedy není samostatným předmětem práv. To 

znamená, že s ní nelze samostatně právně nakládat (např. ji převést jinému). Právně nakládat 

lze jen s věcí, přičemž součást sdílí právní osud věci. 

Součástí pozemku je podle občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 i prostor nad a pod 

jeho povrchem, jakož i stavby na pozemku zřízené (§ 506 ObčZ), včetně toho, co je zapuštěno 

v pozemku nebo upevněno ve zdech. Jedná se o podstatnou změnu právní úpravy oproti stavu 

do 31. 12. 2013, kdy byla stavba samostatnou věcí v právním smyslu. Pokud tedy bude stavba 

zřízena na pozemku po 1. 1. 2014, stává se v zásadě součástí pozemku (výjimky viz níže); 

sdílí tedy vlastnický režim a právní osud pozemku. To znamená, že vlastníkem stavby je 

vlastník pozemku, ať již byla postavena kýmkoliv a z jakýchkoli prostředků. 

Nadzemní stavby se tedy zásadně podle nového občanského zákoníku budou stávat součástí 

pozemku, na kterém byly postaveny. U podzemních staveb je třeba rozlišovat, zda mají 

samostatné účelové určení. Podzemní stavby se samostatným účelovým určením jsou 

samostatnými nemovitými věcmi (k tomu srov. § 498 odst. 1 ObčZ), zatímco podzemní 

stavby bez samostatného účelového určení jsou součástí pozemku.  

                                                 

1) JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. – Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Veveří 70, 611 80 

Brno, eva.dobrovolna@law.muni.cz, tel: 549 493 498. 
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Zákon samozřejmě řeší v přechodných ustanoveních (§ 3054-3061 ObčZ) právní režim 

staveb, které byly postaveny ještě před 1. 1. 2014, tedy před účinností občanského zákoníku, 

neboť značné množství těchto staveb bylo postaveno na cizích pozemcích, tedy k 1. l. 2014 

byli vlastník stavby a pozemku rozdílné subjekty. Právní režim staveb zřízených do 31. 12. 

2013 po 1. 1. 2014 tak upravují přechodná ustanovení, přičemž mohou nastat tyto situace: 

• Vlastník stavby a pozemku je tatáž osoba – 1. 1. 2014 se stavba stává součástí 

pozemku (vlastnické právo ke stavbě vzniká tzv. umělým přírůstkem). 

• Vlastník stavby a vlastník pozemku jsou odlišní – stavba se nestává součástí pozemku, 

avšak vlastník pozemku má zákonné předkupní právo ke stavbě a vlastník stavby má 

zákonné předkupní právo k pozemku. 

Vzniká tedy otázka, jaký režim bude mít stavba zřízená na cizím pozemku po 1. lednu 2014 a 

zda je vůbec možné zřídit stavbu na cizím pozemku tak, aby se součástí pozemku nestala. 

Tyto (a další otázky) budou předmětem tohoto článku. 

2 STAVBA ZŘÍZENÁ NA CIZÍM POZEMKU BEZ PRÁVNÍHO 

TITULU 

Právní režim stavby, která byla stavebníkem zřízena bez právního titulu (tedy bez dohody 

s vlastníkem pozemku) upravují ustanovení § 1083 a násl. ObčZ. Stavba vždy připadá 

vlastníkovi pozemku, při posuzování nároků vlastníka pozemku a stavebníka je pak 

rozhodující, zda stavebník zřídil stavbu v dobré nebo ve zlé víře. Pokud stavebník stavěl 

v dobré víře (tedy měl vzhledem ke všem okolnostem za to, že staví na vlastním pozemku 

nebo že má právo na pozemku stavět na základě dohody s jeho vlastníkem), je vlastník 

pozemku povinen stavebníkovi nahradit účelně vynaložené náklady (§ 1084 odst. 2 ObčZ); 

stavebník ve zlé víře má táž práva a povinnosti jako nepřikázaný jednatel, tedy může 

požadovat náhradu toho, o co se reálně zvýšila hodnota pozemku v důsledku stavby.2 

Vlastník pozemku může v případě neoprávněné stavby (tj. stavby zřízené na cizím pozemku 

bez dohody s jeho vlastníkem3) požadovat odstranění stavby. Z § 1085 ObčZ však nevyplývá, 

že by na odstranění neoprávněné stavby měl vlastník pozemku právní nárok. Naopak záleží na 

úvaze soudu, zda nařídí odstranění neoprávněné stavby či nikoliv. Zohledňuje se přitom 

hledisko účelnosti odstranění a také toho, zda stavebník stavěl v dobré nebo ve zlé víře. 

V soudní praxi se při posuzování účelnosti odstranění stavby zohledňuje i to, zda by nebylo 

odstranění stavby v rozporu s dobrými mravy, přihlíží se i k povaze a rozsahu hospodářské 

ztráty, která by odstraněním stavby vznikla, k tomu, zda vlastník stavby a jeho rodina ve 

stavbě bydlí či nikoliv, jaký je rozsah zastavěného pozemku apod.4 

Stavbou na cizím pozemku, postavenou bez právního titulu, se zabývá i ustanovení § 1087 

ObčZ, které upravuje nabytí vlastnického práva k pozemku přestavkem. Vztahuje se na 

situace, kdy stavebník, který zřizuje trvalou stavbu v dobré víře, zasáhne malou částí stavby 

na malou část cizího pozemku. V takovém případě nabývá vlastnické právo k malé části 

                                                 

2 Petr, B. In Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Věcná práva. § 976 – 1474. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 304. 

3 Pro klasifikaci stavby jako neoprávněné je nerozhodné, zda měl stavebník stavební povolení či nikoliv. Srov. 

usnesení Nejvyšší soudu ze dne 27. 4. 2004, sp. zn. 22 Cdo 2612/2003. 

4 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2002, sp. zn. 22 Cdo 432/2002. 
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pozemku, kterou malou částí své stavby zastavěl. Je však povinen vlastníkovi pozemku 

k náhradě, spočívající v obvyklé ceně pozemku nabytého přestavkem.  

3 DOČASNÁ STAVBA 

Dočasná stavba je samostatnou věcí, není tedy součástí pozemku (§ 506 odst. 1 ObčZ). 

Občanský zákoník zde prolamuje zásadu, podle které je stavba součástí pozemku a umožňuje 

tak stavebníkovi mít stavbu na cizím pozemku jako samostatnou věc. V současné odborné 

diskusi je však otázka dočasné stavby velice sporná. Zejména jde o vymezení dočasné stavby, 

tedy stanovení kritérií, podle kterých bude posuzována dočasnost stavby. 

Při objasnění tohoto institutu bude zřejmě nutné vyjít z právní úpravy, nauky a judikatury 

rakouské, neboť z tohoto právního prostředí dočasná stavba pochází. Dočasnou stavbou bude 

tedy taková stavba, u níž chybí úmysl stavebníka ji ponechat na pozemku natrvalo, a to bez 

ohledu na to, jaká je životnost této stavby. Úmysl stavebníka je však subjektivní kategorie a je 

nutné na něj usuzovat z vnějších okolností. 

Z obdobných úvah vyšla i česká odborná literatura, která se víceméně shoduje na tom, že 

hlediskem pro vymezení dočasné stavby není vymezení dočasné stavby podle stavebního 

zákona, resp. povolení stavby jako dočasné podle stavebního zákona (§ 2 odst. 3 stavebního 

zákona), a to s ohledem na § 1 odst. 1 ObčZ, podle kterého je uplatňování veřejného práva (do 

kterého spadá veřejné stavební právo) nezávislé na uplatňování soukromého práva. Lze si 

tedy představit, že stavební úřad povolí stavbu podle stavebního zákona jako dočasnou, 

z hlediska občanského zákoníku se však bude jednat o trvalou stavbu, která je součástí 

pozemku a naopak.5 Další kritériem, které se nabízí a ukazuje na úmysl stavebníka mít stavbu 

na pozemku jako dočasnou, je dočasnost právního titulu, tedy pokud je stavba postavena na 

základě dočasného právního titulu (např. nájmu), jde o dočasnou stavbu. Toto kritérium však 

samo o sobě neobstojí, neboť postrádá publicitu vůči třetím osobám. Vhodnější se jeví 

kritérium objektivního zdání, tj. jak se stavba jeví navenek (třetím osobám), zda jako trvalá či 

dočasná, což se podává např. ze způsobu vedení stavby, stavebně – technické konstrukce atd. 

Toto kritérium lze pravděpodobně – pro účely praxe – označit za výchozí, nicméně není 

vyloučena kombinace i s kritériem dočasnosti právního titulu.6 Jisté však je jen to, že až praxe 

ukáže, podle jakých kritérií bude dočasnost stavby posuzována. 

Podobně nejasná byla i odpověď na otázku, zda je dočasná stavba movitou nebo nemovitou 

věcí. Zatímco někteří autoři s ohledem na znění § 498 odst. 2 ObčZ dovozovali, že dočasná 

stavba je stavbou movitou, neboť se nenachází v zákonném výčtu nemovitých věcí (§ 498 

odst. 1 ObčZ)7, jiní poukazovali na to, že neexistuje jediný racionální  důvod  pro  rozlišování  

věcí movitých  a nemovitých  toliko  na  základě  jazykového  výkladu  §  498 ObčZ a za 

využití analogie dovozovali, že dočasné stavby, které nelze bez porušení podstaty přemístit 

z místa na místo, jsou nemovitými věcmi.8 V současné době je však jasné, že převáží druhý 

uvedený názor, a to s ohledem na novelu občanského zákoníku č. 460/2016 Sb., která § 498 

odst. 1 ObčZ změnila tak, že umožňuje posuzovat dočasné stavby jako nemovité věci, pokud 

je nebude možné přemístit z místa na místo bez porušení podstaty. 

                                                 

5 K tomu srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2003, sp. zn. 22 Cdo 2261/2001. 

6 Srov. Tégl, P.; Melzer, F. Superedifikáty a nový občanský zákoník. Právní rozhledy. 2014, roč. 22, č. 4, s. 136. 

7 Koukal, P. In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Obecná část. Praha: C. H. Beck. 2014, s. 1795. 

8 Králík, M.; Lavický, P. Dočasná stavba, veřejný statek a actio publiciana. Soudní rozhledy. 2014, roč. 20, č. 1, 

s. 38-39. 
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4 STAVBA ZŘÍZENÁ NA ZÁKLADĚ OBLIGAČNÍHO PRÁVA 

Za účinnosti právní úpravy platné do 31. 12. 2013 nebylo výjimkou, že stavebníci zřizovali 

stavby na cizích pozemcích na základě závazkově právních vztahů, zejména na základě nájmů 

a výpůjček, přičemž stavby takto zřízené se nestávaly součástí pozemku. Bude-li však stavba 

zřízena na základě těchto právních vztahů k pozemku po účinnosti občanského zákoníku (tedy 

po 1. 1. 2014), nebude zřejmě možné s tímto důsledkem počítat. Výše bylo uvedeno, že je 

sporné, jakou právní povahu má přesně dočasná stavba. Bylo nicméně poukázáno na to, že 

vzhledem k absenci publicity vůči třetím osobám nebude bez dalšího možné za dočasné 

stavby považovat takové stavby, které vznikly na základě dočasného právního titulu, kterým 

je nájem nebo výpůjčka. Lze se tedy domnívat, že stavby zřízené na základě obligačních práv 

se budou stávat součástí pozemku, byť půjde o stavby postavené oprávněně, ledaže splní 

(dosud nepříliš jasná) kritéria dočasné stavby (viz výše). 

5 STAVBA ZŘÍZENÁ NA ZÁKLADĚ SLUŽEBNOSTI 

Občanský zákoník rozlišuje věcná břemena na služebnosti a reálná břemena. Zatímco 

služebnost spočívá v povinnosti vlastníka služebné věci něco strpět nebo něčeho se zdržet (§ 

1257 odst. 1 ObčZ), reálné břemeno ukládá vlastníkovi zatížené věci povinnost něco aktivně 

konat (§ 1303 ObčZ). K umístění stavby na cizím pozemku lze využít služebnost, která může 

zakládat právo oprávněného postavit na pozemku stavbu, přičemž vlastník služebného 

pozemku je povinen tuto stavbu strpět. Takovou služebností může být i užívací nebo požívací 

právo. Služebnost je chápána tradičně jako časově neomezené právo. Stavba, která na základě 

služebnosti vznikne, je však zřejmě součástí pozemku a platí pro ni to, co bylo uvedeno výše 

u stavby zřízené na základě obligačního práva. 

6 STAVBA ZŘÍZENÁ NA ZÁKLADĚ PRÁVA STAVBY 

Právo stavby je novým institutem v českém právu. Umožňuje však – s poměrně vysokou 

mírou právní jistoty – zřídit stavbu na cizím pozemku, aniž by se stala jeho součástí. 

6.1 Vymezení práva stavby 

Právo stavby patří k věcným právům k věci cizí, jedná se v podstatě o způsob věcně právního 

zatížení cizího pozemku. Zároveň je právo stavby nemovitou věcí zapisovanou do katastru 

nemovitostí (§ 1242 ObčZ). Stavba samotná je součástí práva stavby, ovšem podléhá také 

ustanovením o nemovitých věcech. Proto je také právo stavby dědičné, převoditelné, dokonce 

je lze zatížit (např. zástavním právem). Právo stavby si lze představit jako fiktivní pozemek 

umístěný nad skutečným pozemkem, přičemž stavba je součástí fiktivního, nikoliv 

skutečného pozemku. Právem stavby lze zatížit jak stavbu již zřízenou, tak stavbu, která má 

být teprve postavena. Právo stavby je vhodným institutem i pro případy rekonstrukce nebo 

přestavby již existující stavby. 

6.2 Vznik práva stavby 

Právo stavby vzniká nejčastěji zápisem do katastru nemovitostí na základě smlouvy. Smlouva 

musí být písemná (§ 560 ObčZ) a podpisy stran musí být na téže listině (§ 561 odst. 2 ObčZ). 

Písemnou formu přitom vyžadují i případné dodatky ke smlouvě o zřízení práva stavby.9 

                                                 

9 Handrlica, J. In Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Věcná práva. § 976 – 1474. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 897. 
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Smlouva může kromě v zákoně popsaných ujednání obsahovat i další praktická ujednání, 

např. ujednání o tom, že stavba má být provedena do určité doby, že má mít určité vlastnosti 

apod. Vhodné je rovněž upravit i způsob vypořádání práva stavby (viz níže). 

Právo stavby může vzniknout i vydržením a rozhodnutím orgánu veřejné moci.  

6.3 Dočasnost práva stavby 

Právo stavby lze zřídit maximálně na 99 let, jedná se tedy o právo dočasné. Právo stavby lze 

samozřejmě uzavřít i na dobu kratší, vždy však musí být z katastru nemovitostí patrné, kdy 

právo stavby skončí. Důvodem zveřejnění posledního dne doby, na kterou je právo stavby 

zřízeno, v katastru nemovitostí je dostatečná publicita vůči třetím osobám, které se pak 

nemohou odvolávat na to, že nevěděly, kdy právo stavby skončí (§ 980 odst. 1 věty první 

ObčZ). Smluvně zřízené právo stavby lze prodloužit až do 99 let; po uplynutí maximální 

délky trvání práva stavby (tj. 99 let) by bylo zřejmě nutné právo stavby znovu smluvně zřídit. 

Právo stavby lze však vždy prodloužit pouze se souhlasem osob, pro které jsou na pozemku 

zapsána zatížení v pořadí za právem stavby (takovým zatížením může být např. zástavní 

právo, zde by tedy bylo třeba souhlasu zástavního věřitele). Vymezení doby trvání práva 

stavby je podstatnou náležitostí smlouvy o jeho zřízení; v případě její absence by právo 

stavby na základě této smlouvy nemohlo platně vzniknout.  

Právo stavby nabyté vydržením trvá po dobu 40 let. Bylo-li právo stavby zřízeno rozhodnutím 

státního orgánu, pak trvá po dobu, která je vymezena v tomto rozhodnutí. 

Jsou-li pro to spravedlivé důvody, může soud dobu, na kterou bylo právo stavby zřízeno, 

k návrhu dotčené osoby zkrátit nebo prodloužit. 

6.4 Úplata za zřízení práva stavby 

Právo stavby lze zřídit jak úplatně, tak bezúplatně. Bylo-li právo stavby zřízeno za úplatu a 

ujednala-li se úplata v opětujících se dávkách jako stavební plat, zatěžuje právo stavby jako 

reálné břemeno (srov. § 1303 a násl. ObčZ). Úplata však nemusí být vždy vyjádřena v 

penězích, myslitelné je i naturální plnění. Výše stavebního platu (tj. úplaty za právo stavby) 

bude záležet na smluvních stranách, jsou však aplikovatelné obecné korektivy, tedy např. 

dobré mravy. Strany se také mohou dohodnout, že výše stavebního platu se bude v závislosti 

na určitých předem definovaných okolnostech měnit.10 

6.5 Práva a povinnosti z práva stavby 

Stavebník nemá ze zákona povinnost zřídit na základě práva stavby stavbu, nicméně tato 

povinnost může být stanovena smluvně. Stavbu může stavebník jako vlastník práva stavby 

užívat; disponovat (tj. např. převést) však může jen s právem stavby, neboť to je samostatnou 

věcí v právním smyslu. Stavebník je rovněž oprávněn stavbu dát do pronájmu, nájem však 

zřejmě vždy skončí uplynutím posledního dne trvání práva stavby.  Ve vztahu k pozemku je 

stavebník (tj. vlastník práva stavby) v postavení poživatele. Práva a povinnosti poživatele 

přitom stanoví § 1285 a násl. ObčZ, tedy stavebník je oprávněn pozemek užívat, brát z něj 

plody a užitky, je však povinen šetřit jeho podstatu a je povinen pozemek udržovat ve stavu, 

v jakém jej převzal, přičemž nese náklady na obvyklé udržovací práce včetně její obnovy a 

obvyklého pojištění proti škodám. Smluvně lze však práva a povinnosti stavebníka 

                                                 

10 Zima, P. Právo stavby. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 146. 
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modifikovat. Stavbu je stavebník povinen udržovat v dobrém stavu, avšak i tuto povinnost lze 

smluvně vyloučit, případně změnit.  

Vlastník pozemku má naopak povinnost udržovat pozemek ve stavu způsobilém řádnému 

užívání, je povinen zajistit stavebníkovi nerušené užívání pozemku tak, aby mohl stavebník 

realizovat svá oprávnění z práva stavby.11 Vlastník pozemku je však s pozemkem oprávněn 

disponovat, může jej zatížit, pokud to neodporuje účelu práva stavby apod. Ve smlouvě si 

může vlastník pozemku vyhradit souhlas k různým faktickým nebo právním jednáním 

stavebníka. Tak například si vlastník pozemku může vyhradit předchozí souhlas se zatížením 

práva stavby stavebníkem (§ 1252 odst. 1 ObčZ). Naopak ve smlouvě není možné vázat 

existenci práva stavby na rozvazovací podmínku, tedy nejistou budoucí událost (např. nelze 

platně sjednat, že pokud stavebník do nějaké smlouvou stanovené doby nezíská stavební 

povolení, právo stavby zaniká). 

Stavebník a vlastník pozemku mají vzájemné předkupní právo k pozemku a stavbě. Toto 

zákonné pravidlo je však dispozitivní, strany se mohou tedy dohodnout tak, že předkupní 

právo vyloučí. V takovém případě je – aby bylo účinné – třeba toto odchylné ujednání nechat 

zapsat do katastru nemovitostí.  

6.6 Zánik práva stavby 

Právo stavby může zaniknout buď před uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, nebo 

uplynutím této doby. V prvém případě se jedná zejména o zánik práva stavby na základě 

dohody stran. Ve druhém případě zaniká právo stavby ze zákona (nebude-li smluvně 

prodloužena doba jeho trvání), a to posledním dnem, který je uveden v katastru nemovitostí. 

Právo stavby naopak nemusí zaniknout zřeknutím se práva stavby stavebníkem (§ 1248 

ObčZ); v takovém případě totiž na sebe nebo na jinou osobu může vlastník zatíženého 

pozemku právo stavby převést. Právo stavby pak trvá po dobu, na jakou bylo zřízeno, 

nicméně jeho vlastníkem není původní stavebník, nýbrž buď vlastník pozemku, nebo třetí 

osoba, které vlastník pozemku právo stavby převedl.  

Zanikne-li právo stavby, stavba se stává součástí pozemku. To je zákonný důsledek, který ani 

nelze nijak smluvně modifikovat.  Při zániku práva stavby musí dojít k jeho vypořádání. 

Zákon stanoví, že vlastník pozemku je povinen stavebníkovi vyplatit náhradu, a to ve výši 

poloviny hodnoty stavby. Od tohoto pravidla se však lze odchýlit. Buď lze sjednat i jiný 

způsob vypořádání, např. to, že vlastník pozemku převede pozemek do vlastnictví stavebníka, 

nebo lze sjednat výši náhrady odchylně od zákona. Lze však doporučit, aby byl způsob 

vypořádání uveden přímo ve smlouvě o zřízení práva stavby, neboť po ukončení práva stavby 

nemusí nutně dojít k dohodě o jeho vypořádání, zvlášť za situace, kdy subjekty práva stavby 

mohou být již jiné osoby (právní nástupci původního vlastníka pozemku a stavebníka). Strany 

se rovněž mohou dohodnout i na tom, že stavebník je povinen pozemek vrátit v původním 

stavu, tedy na vlastní náklady stavbu odstranit.   

7 ZÁVĚR 

Občanský zákoník podstatně změnil právní režim stavby, kterou v zásadě považuje za součást 

pozemku. Součástí pozemku nejsou stavby, které vznikly před 1. 1. 2014 a měly odlišného 

vlastníka než vlastníka pozemku, dále podzemní stavby se samostatným účelovým určením, 

dočasné stavby a stavby postavené na základě práva stavby.  

                                                 

11 Tamtéž, s. 131-133. 
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Stavby na cizím pozemku lze pochopitelně umisťovat i po 1. 1. 2014, nicméně je třeba mít na 

paměti, že se jen v některých případech nestanou jeho součástí. Dočasné stavby sice součástí 

pozemku nejsou, praxi však čeká odpověď na otázku, co to dočasné stavby jsou. Vhodnějším 

a právně jistějším institutem, umožňujícím oddělit právní režim pozemku a stavby, se proto 

jeví právo stavby. Možné obavy z jeho aplikace snad mohou překonat zahraniční zkušenosti 

(zejména rakouské, německé a francouzské), ze kterých lze do budoucna čerpat.    
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ZELENÁ INSPIRACE – ZAJÍMAVÉ PROJEKTY ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH 

VEGETAČNÍCH STŘECH 

GREEN INSPIRATION - INTERESTING GREEN ROOF PROJECTS FROM CZECH 

REPUBLIC AND THE WORLD 

Ing. Jitka Dostalová 

ABSTRAKT: 

Zelené střechy představují možnost efektivního využití prostoru a vytvoření atraktivního a 

příjemného prostředí v hustě zastavěných lokalitách. Jsou trendem moderní architektury a 

rychle se rozvíjejícím oborem, který nabývá na významu. 

ABSTRACT: 

Green roofs offer the possibility to use the space in densely built cities efficiently and to 

create an attractive and pleasant environment at the same time. They represent the actual 

trend of the modern architecture and a rapidly growing field that is becoming more and more 

important. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

zelená střecha, vegetační střecha, zelená infrastruktura 

KEYWORDS: 

green roof, green infrastructure 

1 ÚVOD 

Příspěvek prezentuje některé zdařilé ambiciózní projekty zelených střech v různých částech 

světa a dokumentuje jejich přínos. 

2 ZELENÉ STŘECHY V ČESKU 

V České republice v posledních letech výrazně roste zájem o zelené střechy i počet zdařilých 

a krásných realizací. Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně 

(SZÚZ) pořádá již od roku 2014 soutěž Zelená střecha roku, ve které odborná porota posuzuje 

a vyhodnocuje nejen architektonický návrh a výsledný vzhled, ale i kvalitu provedení a 

celkovou funkčnost přihlášených děl. Přehled děl, jejich popisy a fotografie jsou zveřejněné 

na webových stránkách www.zelenestrechy.info.  

3 ZELENÉ STŘECHY V ZAHRANIČÍ 

3.1 Bosco Verticale (Vertical Forest), Milan, Italy 

Název projektu: Bosco Verticale (Vertical Forest) 

Rok: 2014 

Investor: Coima SGR - Porta Nuova Isola Fund 

Místo: Milano, Itálie 

Typ budovy: rezidenční bydlení 

Typ zeleně: intenzívní 

Plocha: 2.000 m2 

Realizace: Stefano Boeri Architetti & Greenroofs.com 

Architektonický návrh: Boeri Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra) 

http://www.zelenestrechy.info/
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Zahradní architektura: Emanuela Borio, Laura Gatti 

Stavební projekt: Arup Italia 

Generální dodavatel: Colombo Costruzioni a ZH Construction Company 

Developer: Hines Italia 

 

Tento rezidenční projekt, navržený a postavený v duchu udržitelné výstavby, zvyšuje podíl 

zeleně v městské zástavbě, přispívá k obnově životního prostředí a zvýšení biodiverzity bez 

nároku na zábor ploch a území. Je příkladem „vertikálního zhutnění“ přírody uvnitř města. 

Rezidenční komplex tvoří 2 výškové budovy o výšce 110 a 76 m v centru Milána. Na 

budovách je vysázeno celkem 800 stromů (o výšce 3, 6 nebo 9 metrů), 4500 keřů a 15 000 

různých druhů trvalek, rozmístěných podél fasád, v souladu s jejich orientací a nároky rostlin 

na světlo a stín. Všechny rostlinné druhy byly pečlivě vybrány zahradními architekty. 

V ploše by tento „vertikální les“ množstvím stromů odpovídal lesu o rozloze 20 000 m2.  Z 

pohledu zhušťo-vání městské výstavby odpovídá tento objekt zástavbě rodinných domů na 

ploše téměř 75 000 m². Vegetační sys-tém Bosco vertikale zlepšuje mikro-klima, produkuje 

vlhkost, absorbuje CO2 a prachové částice a vytváří kys-lík. Celkový počet více než 20 000 

rostlin pohltí za rok cca 10 000 kg CO2 a vyprodukuje cca 19 000 kg kyslíku. 

 

Obr. 1 – Bosco Verticale 

Fig. 1 – Bosco Verticale 

Budovy jsou železobetonové. Kvůli výšce budovy, vyloženým terasám a značné hmotnosti 

výsadeb se prová-děly geotechnické a stavebně inženýr-ské studie včetně testování v aerody-

namickém tunelu. 
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Vegetace je umístěna do soustavy kontejnerů s živičnou hydroizolací a ochrannou fólií proti 

pronikání kořenů. Každý kontejner má automatický zavlažovací systém. Kontejnery pro 

stromy jsou 1,10 m hluboké a 1,10 m široké; kontejnery pro keře mají hloubku minimálně 0,5 

m a šířku 0,5 m. Jsou naplněny převážně anorganickým substrátem, který tvoří láva různých 

zrnitostních frakcí s příměsí kompostu a ornice. 

Výběr druhů a jejich rozmístění podle orientace ke světovým stranám a výšky budovy je 

výsledkem tříletých studií skupiny botaniků a etologů. Rostliny, které jsou na budovách 

vysázeny, byly předpěstovány ve školce, aby si zvykly na podobné podmínky, jakým jsou 

vystaveny na balkonech. Kromě stálezelených druhů najdeme na fasádách mrakodrapů i 

opadavé dřeviny - buk, žlutý akát, dub, javor, jasan, dále např. kapradí, břečťan a další. 

Tým arboristů provádí několikrát ročně sestřih dřevin a celkovou údržbu vegetace vně i uvnitř 

budovy. 

Věže Bosco Verticale se nachází v milánské čtvrti Residenze Porta Nuova na Via De Castillia 

a Via Confalonieri. Poskytují výhled na velký veřejný park "I Giardini di Porta Nuova" a 

umožňují svým obyvatelům také využití dalšího parku, Giardino De Castillia, který je se 

svými 8 000 m2 ideálním místem k procházce, sportu a relaxaci. Porta Nuova je pěší zóna o 

rozloze přes 160 000 m2, kudy prochází 2 km pěších stezek a 5 km cyklotras. 

Tento prototyp mrakodrapu budoucnosti získal i několik ocenění, např.:  

CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat) 2015: "Nejlepší výšková budova 

světa 2015" 

The International Highrise Award 2014-15  

Stefano Boeri Architetti úspěšně navrhují další budovy v tomto stylu po celém světě. 

3.2 The Hellenic Treasury - Constitution Square 

Název projektu: The Hellenic Treasury - Constitution Square 

Realizace: 2008 

Investor: Hellenic Treasury 

Místo: Atheny, Řecko 

Typ budovy: Veřejná/státní 

Typ zeleně: Extenzívní, experimentální a výzkumná 

Plocha: 650 m2 

Realizace: Andrew Clements, Oikosteges 

Systém vegetační střechy: Oikosteges 1 (OS1) 

Návrh a realizace vegetační střechy: Andrew Clements, OS Green Roofs 

http://www.ctbuh.org/
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Obr. 2 –Hellenic Treasury 

Fig. 2 – The Hellenic Treasury 

Náměstí Syntagma (Constitution Square), považované za nejdů-ležitější náměstí moder-ních 

Atén z historického i sociálního hlediska, se nachází v obchodním a politickém centru řecké 

metropole a naproti řec-kému parlamentu.  

Řecké ministerstvo fi-nancí nechalo instalovat tuto zelenou střechu na budovu státní pokladny 

na náměstí Syntagma v Aténách. V září 2008 byla zelená střecha, takzvaná "oikostegi" (řecky 

„oiko“ znamená „eko“ a "stegi" znamená „střecha“) slavnostně otevřena. Hlavní motivací pro 

její zařízení byl výzkum a studium tepelně technických vlastností zelené střechy a jejich vlivu 

v horkých Aténách. 

Tepelně technické studie zelené střechy už v září 2008 dospěly k závěru, že tepelná účinnost 

budovy je existencí zelené střechy významně ovlivněna. Další studie v srpnu 2009 prokázala 

úsporu energie o 50% na klimatizaci v prostorách přímo pod vegetační střechou. 

Desetipodlažní budova má celkovou plochu 1,4 hektaru. Vegetační střecha pokrývá plochu 

650 m², což odpovídá 52% střešní plochy a 8% celkové podlahové plochy. Navzdory tomu 

byly zaznamenány úspory energie ve výši 5 630 EUR ročně, což znamená 9% úsporu nákladů 

na klimatizaci a 4% úsporu nákladů na vytápění celé budovy. Další pozorování a závěr studie 

dospěly k tomu, že termodynamická účinnost zelené střechy se v průběhu 12 měsíců mezi 

první a druhou studií nadále zvýšila s nárůstem biomasy. To naznačuje, že s dalším rozvojem 

vegetace lze očekávat další zlepšení. Studie také uvádí, že měření pomocí termokamer 

prokázalo výskyt velkého množství ptáků jako např. červenka, strnad, sýkora, uhelníček, 

vrabec, poštolka, a užitečného hmyzu jako např. včela medonosná, otakárek, babočka, vážka a 

různých brouků. Tito živočichové se na stanovišti před instalací zelené střechy prokazatelně 

nevyskytovali. Studie prokázala, že zelená střecha zlepšila nejen mikroklima ale i biologickou 

rozmanitost lokality. 

Atény a Řecko vůbec jsou v seizmicky aktivní oblasti, takže jedním z hlavních omezení zde 

bylo přijatelné zatížení. Hmotnost souvrství při nasycení vodou je nižší než 50 kg/m2. Nízká 

hmotnost byla dosažena řadou opatření, včetně malé mocnosti vylehčeného substrátu (méně 

než 10 cm). Ačkoli velká nasákavost substrátu by byla v suchých Aténách přínosem, nebylo 
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možné se tímto směrem ubírat kvůli velkému zatížení. Zavlažování v létě zde rovněž není 

žádoucí, takže výběr vhodných rostlin zůstal značně omezený. Byly vybrány hlavně místní 

druhy, které jsou schopné přežít drsné podmínky na stanovišti. Primárně byl výběr rostlin 

založen na řeckých aromatických bylinách, jako např. několik druhů tymiánu, šalvěje, 

levandule, máty, majoránky, oregana. Je zde rovněž mnoho divokých trvalek, jako jestřábník 

(hypericum), phlomis, mák, trávy a heřmánek. 

3.3 California Academy of Sciences (CAS) 

Název projektu: California Academy of Sciences (CAS) Living Roof 

Rok: 2007 

Investor: California Academy of Sciences 

Místo: San Francisco, CA, USA 

Typ budovy: Muzeum 

Typ zeleně: Polointenzívní, testovací/výzkumná 

Plocha: 18.500 m2 

Projekt a realizace: 

Konzultanti pro zelenou střechu, ekologii, botaniku: Rana Creek, Living Architecture, Paul 

Kephart, Rana Creek, Frank Almeda, California Academy of Sciences 

Architektonický návrh: Chong Partners Architecture, Renzo Piano Building Workshop ve 

spolupráci s Stantec Architecture 

Zahradní architektura: SWA Group 

Generální dodavatel: Webcor Builders  

Dodavatel vegetační střechy: Jensen Corporation Landscape Contractor 

Modulární systém zelené střechy: BioTray™ od firmy Tremco 

 

Muzeum Kalifornské akademie věd (CAS) se nachází uprostřed jednoho z největších parků 

Kalifornie, v Golden Gate Park v San Franciscu. Jeho střecha o rozloze cca 10 000 m2 je 

zvlněná podobně jako okolní kopcovitá krajina a svým vzhledem na ni navazuje. Nadace 

Bernarda Oshera v San Francisku poskytla na nový akademický projekt „živé“ střechy a 

čtyřpatrové expozice deštného pralesa (Osher Rainforest) 20 milionů dolarů. 

Staré budovy Kalifornské akademie věd byly v roce 1989 zničeny zemětřesením. V září 2005 

byla zahájena výstavba nové budovy a 27. září 2008 byl zahájen její provoz. 

 

Obr. 3 – Kalifornská Akademie věd (CAS) – zelená střecha 

Fig. 3 – California Academy of Sciences (CAS) Living Roof 
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Architektonický návrh pochází od Renzo Piano Building Workshop a řady dalších odborníků. 

Nová budova pod ohromnou zelenou střechou sdružuje mnoho různých oddělení, které kdysi 

zabíraly 12 samostatných budov. Klíčovými expozicemi jsou planetárium (Morrison 

Planetarium), přírodně historické muzeum (Kimball Natural History Museum) a obří 

akvárium (Steinhart Aquarium). Dále je zde osm vědeckovýzkumných pracovišť, krytý 

deštný prales a cca 800m3 mořské akvárium s korálovým útesem a přibližně 4000 rybami. 

Zelená střecha je navržena jako polointenzívní, se sedmi pahorky a čtyřmi prudce se 

svažujícími kopulemi, které napodobují okolní kopcovitou krajinu. V kopulích jsou kruhové 

světlíky s tepelnými čidly, která ovládají větrání a chlazení budovy. Dvě hlavní kopule kryjí 

prostory planetária a deštného pralesa. Pobytová terasa pod širým nebem umožňuje 

návštěvníkům pohled zblízka na svěží zelenou střechu. 

Nová budova má stejnou polohu a orientaci jako původní; vše je umístěno kolem centrální 

haly, která slouží jako vstupní lobby a propojení mezi expozicemi. Je krytá skleněným 

baldachýnem se strukturou připomínající pavučinu a prosvětlujícím celý prostor. Okolo je 

dekorativní pás 60 000 fotovoltaických článků, které generují přibližně 213 000 kWh energie 

ročně a pokrývají cca 10% potřeby Akademie. Využití solární energie zabrání uvolnění emisí 

183 705 kg skleníkových plynů do ovzduší za rok. Zelená střecha snižuje vnitřní teplotu o cca 

12°C a redukuje nízkofrekvenční hluk o 40 dB. Biologicky odbouratelný modulární systém 

vegetační střechy, BioTray ™, byl vyvinut speciálně pro tento projekt Paulem Kephartem 

z firmy Rana Creek společně s Kurtem Horvathem ze společnosti Intrinsic Landscaping 

(BioTray ™ později odkoupila společnost Tremco). Tento systém využívá 50 000 porézních, 

biologicky odbouratelných plat, vyrobených z kůry a kokosového vlákna jako kontejnerů pro 

vegetaci. Jsou položeny na střeše jako dlaždice, ale umožňují kořenům prorůstat a propojovat 

se mezi platy navzájem. Kopule mají sklon téměř 60 stupňů. Společnost Rana Creek dodala 

přibližně 50 000 těchto biologicky odbouratelných plat Bio Tray. Podkladní gabionová mříž 

umožňuje drenáž a slouží jako záchytný systém techto kokosových plat. 

Střecha byla osázena přibližně 1,7 miliony rostlin 9 různých druhů, původem ze severního 

kalifornského pobřeží. Výsadbě předcházelo tříleté období výzkumu, během něhož Rana 

Creek Living Architecture navrhla, zhotovila a sledovala řadu modelů, zkoumala soubory 

rostlin a také způsoby retence vody a drenážní média.  

Kalifornská akademie věd je jedinečné přírodovědné muzeum, kde se výzkum a vzdělání 

spojuje pod jednou (zelenou) střechou. Střecha poskytuje vynikající izolaci, udržuje teplotu v 

interiéru o 12 stupňů chladnější než standardní střecha a snižuje nízkofrekvenční hluk o 40 

decibelů. Redukuje efekt městského tepelného ostrova, přičemž střecha na úrovni 

hydroizolace zůstává o 40 stupňů chladnější než standardní krytina vystavená přímo 

slunečním paprskům. Vegetační vrstva také absorbuje přibližně 98% všech srážkových vod, 

což činí cca 13 600 m3 za rok. 

Rostlinný kryt je útočištěm pro širokou škálu volně žijících živočichů. Plody jahodníku 

čilského (Fragaria chiloensis) poskytují potravu ptákům, květy černohlávku (Prunella 

vulgaris) jsou atraktivní pro kolibříky a čmeláky, trávnička (Armeria maritima) láká můry a 

motýly, další rostliny jako Sedum spathulitholium, Layia platyglossa, Escherichia californica, 

Plantago erecta, Lasthenia californica produkují nektar a jejich květy přitahují motýly, včely a 

mnoho dalších druhů užitečného hmyzu. 

Kalifornská akademie věd je mistrovským dílem udržitelné architektury. Obdržela řadu 

ocenění, např. v roce 2009 čestné uznání od ASLA (American Society of Landscape 

Architects) za celkový architektonický návrh; v roce 2008 cenu Green Roofs for Healthy 

https://www.asla.org/honorsawards.aspx
https://www.asla.org/honorsawards.aspx
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Cities (Zelené střechy pro zdravá města), a v roce 2005 získal projekt stříbrnou medaili 

Holcim za udržitelnou architekturu jako uznání inovativního "zeleného" designu. 

4 ZÁVĚR 

Zelené střechy jsou dnes již nedílnou součástí moderní udržitelné architektury. Pro svůj 

přínos a rozmanité možnosti využití si zaslouží pozornost odborné i laické veřejnosti. 

5 LITERATURA 

[1] http://www.greenroofs.com 
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ABSTRAKT: 

Článek se zabývá popisem metod vhodných pro stanovení výše vložených investic do 

nemovitostí. Jedná se o nákladové metody spočívající v ocenění soupisů stavebních prací 

případně oceněním stavebních objektů se zohledněním rozestavěnosti. Metody zohledňují, jak 

postup provádění stavebních prací, tak odpovídající výši cen v době realizace. 

ABSTRACT: 

Description of the methods suitable for determination of the amount of additional investment 

into the exclusive property. These are cost-based methods consisting of the valuation of 

construction works or – alternatively –  valuation of structures with considering the current 

under-construction state. Methods take into consideration the progress of the construction 

works and also changes of the prices during the realisation. 
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investice, nemovitost, soupis prací, cenová soustava, výhradní vlastnictví, SJM 

KEYWORDS: 

investment, property, list of construction works, pricing system, exclusive property, common 

property of spouses  

1 ÚVOD 

Problematika stanovení výše vložené investice do výhradního vlastnictví je poměrně často 

zadávaným úkolem znalce. Z otázek položených soudem není vždy zcela uchopitelné, jaká je 

podstata úkolu znalce. Soudy v zadávání otázek nepostupují jednotně a otázky samy jsou 

často ovlivněné jednotlivými stranami sporu. Většinou se ale jedná buďto o stanovení 

zhodnocení dané nemovitosti nebo hodnotu vložené investice.  

2 METODY STANOVENÍ VÝŠE VLOŽENÉ INVESTICE 

2.1 Vyčíslení investice do výhradního vlastnictví 

Tato metoda je uplatňována zejména v případech, kdy je nemovitosti ve vlastnictví 

konkrétního majitele (např. jednoho z manželů), do které byly vloženy investice (např. 

společné prostředky ze SJM). Důležité zde není, o kolik se nemovitost zhodnotila či 

znehodnotila, ale kolik společných prostředků bylo na nemovitost spotřebováno [2]. Znalcem 

vypočítaná hodnota investic by měla odpovídat konkrétním časovým úsekům, kdy docházelo 

k realizaci předmětných stavebních prací. 
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Pro přesné určení výše dílčích investic je vždy potřeba mít k dispozici podrobný soupis všech 

provedených stavebních prací včetně jejich výměr, způsobu provedení a také přesného 

termínu jejich provedení. Vzhledem k tomu, že takto podrobné údaje obvykle není možné 

získat, musí znalec zvolit metodu výpočtu předpokládané celkové výše investic v jednotlivých 

letech pomocí nákladových cen. Nákladové ceny představují prostředky nutné k realizaci díla 

a s dostatečnou přesností reprezentují předpokládanou výši investic, kterou je potřeba určit.  

S ohledem na skutečnost, že v případě výstavby se jedná o postupný vnos investic (mnohdy i 

po dobu řady let) je potřeba brát v potaz i měnící se cenovou hladinu a zohlednit změnu 

nákladových cen v čase. 

 

Obr. 1 – Vývoj stavebních nákladů v čase 

Fig. 1 – Development of construction costs over time 

2.1.1 Podmínky použití metody 

Jedná se o stav, kdy jsou investovány společné prostředky (např. ze SJM) do nemovitosti 

vlastněné pouze jedním z účastníků (např. nemovitost je ve výlučném vlastnictví jednoho 

z manželů). K těmto posudkům se soud přiklání v situaci kdy je potřeba určit podíl vnosu 

investic jednotlivých účastníků (po rozvodu dochází k vypořádání SJM). 

Soudem zadaná otázka musí být tedy jednoznačně položena tak, že je požadováno po znalci 

stanovit obvyklou hodnotu investic žalobce nebo žalovaného v daném časovém období 

respektive po jednotlivých obdobích (např. letech, etapách, atd.). Nejedná se tedy o stanovení 

zhodnocení nemovitosti! 

2.1.2 Postup při vyčíslení investice 

Znalec musí z dostupných podkladů vyhodnotit míru podrobnosti členění stavby, na kterou 

lze výpočet aplikovat. To je, zda je možné výši vložené investice stanovit na základě ocenění 

podrobného soupisu provedených prací nebo oceňovat na úrovni stavebních objektů 

(dostupné podklady nejsou dostatečně podrobné). 
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Postup výpočtu: 

• rozdělení výstavby na časové etapy (dle průběhu realizace, dle vývoje cen stavebních 

prací) 

• rozdělení stavby na stavební objekty (SO) nebo jednotlivé konstrukce (Soupis prací) 

• určení jednotkových cen (Kč/měrnou jednotku) pro jednotlivé stavební práce nebo 

stavební objekty a časové milníky.  

• v případě členění na stavební objekty, zjištění stupně rozestavěnosti pro jednotlivé 

milníky výstavby 

• výpočet předpokládané investice za jednotlivé etapy 

• výpočet celkové předpokládané investice 

2.1.3 Požadované podklady pro použití metody 

• soupis všech provedených stavebních prací (investic) 

• jejich výkaz výměr 

• popis způsobu provedení stavebních prací a použitých materiálů 

• termíny prováděných prací (měsíc/rok) 

• zdroj jednotkových cen (cenové soustavy) 

Ve znalecké praxi je velice problematické používat pro oceňování jednotkové ceny 

vycházející z nabídek nebo jiných porovnatelných zakázek. Ve stavebnictví se jedná vždy o 

zakázkovou výrobu na základě smlouvy o dílo mezi konkrétním zhotovitelem a objednatelem. 

Jednotkové ceny konstrukcí a prací dosažené konkrétním objednatelem v rámci konkrétní 

zakázky nemusí být cenami, které získá na stejné konstrukce a práce každý objednatel od 

libovolného zhotovitele v daném místě a čase (je nutno zohlednit vlivy jako jsou 

velkoobchodní a množstevní slevy dodávek konkrétních odběratelů, kapacitní vytížení 

zhotovitele, sezónnost konkrétního typu prací, společensko-ekonomické chování účastníků 

trhu apod.). Přičemž nelze brát ohled na výši slev, na které prováděcí firma dosáhne v rámci 

svých dodavatelsko – odběratelských vztahů, protože je pouze na ní, do jaké míry tyto slevy 

promítne do cen pro své koncové klienty.  

Často jsou tedy znalci používány cenové soustavy, které obsahují ucelený systém informací, 

metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Používání cenových 

soustav pro stanovení cen stavebních prací je zcela legitimní postup dlouhodobě používaný 

znalci a respektovaný soudy. Cílem cenových soustav je poskytovat informace všem 

účastníkům procesu výstavby o situaci na stavebním trhu, a to zejména z hlediska změn cen 

stavebních prací a materiálů a zavádění nových technologií. Cenové soustavy obsahují 

podklady pro zpracování celkové ceny stavebního díla. 

Pro ceny stavebních prací neexistují jiná oficiální data, cenové mapy nebo zveřejňované údaje 

o cenách jednotlivých prací a materiálů pro konkrétní místo a čas (vyjma doložených faktur 

souvisejících s předmětem ocenění). U stavebních prací lze posuzovat jejich ceny ve smyslu 

ceny obvyklé (podle definic uváděných v rámci metodik oceňování majetku) pouze na úrovni 

celkové ceny zakázky (příp. stavby). To znamená, zda cena zakázky odpovídá cenám v místě 

a čase obvyklým. Nikoli zda každá položka předmětného soupisu prací odpovídá obvyklé 

ceně. 

Výhodou použití cenových soustav je, že všechny údaje jsou pravidelně aktualizovány a 

vydávány. Průběžně jsou také doplňovány o množství položek nových technologií. Ceny 

cenových soustav jsou aktualizovány obvykle 2x ročně. Období vymezující aktuálnost cen se 
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nazývá cenová úroveň. Tyto cenové úrovně jsou pak vhodné zdroje časových cen pro 

určování vložených investic v jednotlivých časových úsecích. 

Pro oceňování pomocí rozpočtů/soupisů prací v metodice cenových soustav se používají 

konstrukční rozměry dané projektem. V případě měření v rámci místního šetření jsou měřeny 

vždy tzv. „světlé“ rozměry místností a konstrukcí. Tyto se logicky liší od konstrukčních 

rozměrů uvedených v projektu (o tloušťku omítky, obkladů, konstrukce podlahy apod.). 

Zároveň je řada konstrukcí skrytých a tudíž je nelze objektivně změřit ani posoudit 

nedestruktivními metodami (bez obnažení konstrukce – odsekání omítky, obkladů, rozebrání 

sádrokartonu apod.). Tam kde to lze použije znalec naměřené hodnoty z místního šetření, u 

skrytých nebo nedostupných konstrukcí převezme výměry z projektu (pokud existuje) a u 

ostatních konstrukcí musí určit na základě svých odborných znalostí nebo hodnoty 

interpolovat na základě jiných dostupných dat. 

2.1.4  Příklad použití metody 

Jedna z možných aplikací metody je určení výše investic za trvání SJM do nemovitosti (RD) 

vlastněné jedním z manželů. Při výpočtu celkového objemu investic vložených do výstavby 

uvažujme například s níže uvedenými etapami: 

• Etapa I. (1984 - 1985)  - období od zahájení výstavby žalovaným do roku 1988. 

• Etapa II. (1989 – 2010) - průběžná výstavba dvorního křídla RD 

Etapa I. (1984 - 1985)   - stanovení vložené investice oceněním soupisu prací  

Soupis provedených stavebních prací byl doložen projektovou dokumentací se zakreslenými 

informacemi o provedených pracích, na kterých se strany shodly a dokázaly je dostatečně 

podrobně specifikovat. Jednalo se o: 

• výkop jámy sklepa  

• hloubení rýh  základů 1.PP 

• základové pasy z betonu prostého 1.PP 

• izolace proti vlhkosti vodorovná 1.PP 

• zdivo z cihel plných pálených sklepa na výšku 1.PP 

• izolace proti vlhkosti svislá 1.PP 

• strop z keramických stropních desek HURDIS včetně věnce  

• základové pasy z betonu prostého pro 1.NP - část ke staré prádelně 

• izolace proti vlhkosti vodorovná 1.NP 

• zdivo obvodových stěn cihelné - část 1.NP 

Oceněný soupis stavebních prací provedených před 19.11.1988 

 m.j. j.c. výměra cena celkem 

Zemní práce     

hloubení nezapažených jam m3 315 Kč 26,312 8 288 Kč 

hloubení nezapažených rýh (1.PP) m3 550 Kč 4,620 2 541 Kč 

hloubení nezapažených rýh (1.NP) m3 550 Kč 3,600 1 980 Kč 

Zakládání     
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Základové pasy z betonu prostého včetně bednění (1.PP) m3 3 550 Kč 4,851 17 221 Kč 

Základové pasy z betonu prostého včetně bednění (1.NP) m3 3 550 Kč 9,075 32 216 Kč 

Izolace proti vodě     

Izolace proti vodě svislá (1.PP) m2 950 Kč 26,400 25 080 Kč 

Izolace proti vodě vodorovná (1.PP) m2 240 Kč 11,960 2 870 Kč 

Izolace proti vodě vodorovná pod zdivo (1.NP) m2 240 Kč 5,600 1 344 Kč 

Vnější obvodové zdivo     

Zdivo nosné vnější z cihel pálených plných dl.290mm (1.PP) m3 3 550 Kč 7,920 28 116 Kč 

Zdivo nosné vnější z cihel pálených plných dl.290mm (1.NP) m3 3 550 Kč 8,232 29 224 Kč 

Stropy     

Strop z keramických stropních desek a ocelových nosníků 

tl.160mm, bez násypu a perlitbetonu (j.cena snížená o 30%) 
m2 1 050 Kč 16,000 16 800 Kč 

ZRN (základní rozpočtové náklady) celkem    165 681 Kč 

VRN (vedlejší rozpočtové náklady)   5,0% 8 284 Kč 

Cena provedených stavebních prací (v cenách roku 2007)    173 965 Kč 

Pro ocenění soupisu prací byla využita databáze agregovaných cen Cenové soustavy ÚRS 

PRAHA, a.s. v cenové úrovni 2007. 

 

Přepočet zjištěných nákladů na cenovou hladinu roku 1985: 

Přepočtový index z roku 2007 na rok 1985 0,155 

Cena provedených stavebních prací – hodnota vložených investic 26 965,- Kč 

Pro přecenění celkové ceny provedených prací do cenové úrovně roku 1985 byl použit index 

změny cen SO Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. 
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Etapa II. (1989 – 2010) – stanovení vložené investice pomocí rozestavěnosti SO 

Předpokládejme, že u této etapy stavby již podrobnost dostupných podkladů není dostatečná 

pro provedení ocenění pomocí soupisu prací. Proto k jednotlivým časovým milníkům 1989 a 

2010 jsou stanoveny % rozestavěnosti předmětného RD. 

 

etapa II 

průběžná výstavba 

milník 1989 2010 

cena za 1 m³ 534Kč 3 759Kč 

obestavěný prostor (m3) 377,67 377,67 

ZRN 201 841Kč 1 419 460Kč 

sazba ze ZRN 5,00% 5,00% 

VRN 10 092Kč 70 973Kč 

Celkem 211 933Kč 1 490 433Kč 

Postup výstavby 
  

stupeň rozestavěnosti 12,65% 91,52% 

změna rozestavěnosti během etapy 78,87% 

Náklad výstavby 
  

v cenách k roku 167 153Kč 1 175 512Kč 

v průměrných cenách etapy 671 333 Kč 

Předpokládaná hodnota vložených investic v etapě II. je 671 333,- Kč. 

2.2 Určení zhodnocení stavby provedenými stavebními pracemi 

Problematika zhodnocení nemovitosti provedenými stavebními pracemi se vyskytuje ve 

znalecké praxi ve dvou alternativách. Převažujícím případem je stav, kdy mezi objednatelem 

a zhotovitelem byla uzavřena řádná smlouva, tedy včetně ustanovení o ceně. Jsou však i 

případy jiné, například když jsou provedeny práce v jiném rozsahu, než bylo sjednáno, nebo 

když smlouva je uzavřena jen ústně, případně není uzavřena vůbec – například když 

spoluvlastník provádí stavební práce bez souhlasu druhého spoluvlastníka. [1] 

Znaleckým úkolem pak je určit hodnotu provedených stavebních prací případně stanovit 

zhodnocení nemovitosti (tj. rozdíl hodnoty nemovitosti po a před rekonstrukcí) na základě 

ocenění hodnoty žalobcem provedených prací. 

K této problematice byl publikován odborný článek, který popisuje možné způsoby postupu 

znalce „PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ ZHODNOCENÍ STAVBY PROVEDENÝMI 

PRACEMI“ [1]. Jedná se o: 

• Ocenění provedených stavebních prací 
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• Ocenění stavby časovou cenou k datu ocenění ve dvou alternativách 

• Ocenění stavby cenou podle metodiky stávajícího cenového předpisu pro ocenění 

nemovitostí 

• Ocenění stavby obvyklou cenou k datu ocenění, ve dvou alternativách 

3 ZÁVĚR 

Výše popisované metody stanovení výše vložené investice s využitím cenových soustav 

odpovídají potřebám a požadavkům soudů zadávaných v otázkách na znalce (znaleckých  

úkolech). Metody umožňují zohlednit skutečný postup realizovaných prací v čase a současně 

aplikovat odpovídající výši cen platných v době jejich provádění. Použité oceňovací podklady 

jsou podloženy výběrovým šetřením odborných firem, které zohledňuje vývoj cen nejen 

v jednotlivých časových obdobích, ale také na celém území České republiky.  
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OCENĚNÍ BYTU V MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNĚ 

FLAT APPRAISAL IN A SMALL HYDROPOWER PLANT 
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ABSTRAKT: 

Problémy spojené s oceněním bytu v malé vodní elektrárně, ocenění náhonu a odtoku a 

dalších inženýrských staveb souvisejících s objektem vodní elektrárny, včetně břehových 

porostů.  

ABSTRACT: 

Issues related to the appraisal of a flat in a small hydropower plant, the appreciation of 

drives and outflows, and other engineering structures related to the hydroelectric plant, 

including shore stands. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Malá vodní elektrárna, byt, inženýrská stavba, odtok, náhon, břehový porost. 

KEYWORDS: 

Small hydropower plant, flat, engineering structures, appreciation of drives and outflows, 

shore stands. 

1 ÚVOD 

Znalec se při výkonu své praxe setkává s běžnými problémy, ale někdy je potřeba se více 

zamyslet nad jednoznačným zatříděním předmětu ocenění. Ne vždy se lze řídit údaji 

o charakteru objektu uvedenými v katastru nemovitostí. Tak tomu bylo i v následujícím 

případě ocenění malé vodní elektrárny (dále MVE), v místě mlýna z 1. poloviny 16. století. 

Mlýn byl postaven na potoku Martálka, jehož průtok byl zesílen stavbou jezu. Původně 

přírodní vodní tok se tak stal upraveným korytem, které sloužilo jako náhon a odtok. V 

současné době toto koryto využívá MVE. 

Současný majitel stavby MVE a majitelka sousedních pozemků mají dobrou vůli vyřešit 

nevyhovující situaci s přístupem k MVE a vlastnictví přítokového koryta a náhonu, které, 

přestože tvoří součást MVE, jsou v majetku majitelky okolních pozemků. Dohodli se na 

provedení směny. Úkolem znalce je navrhnout varianty a vyčíslit hodnotu pro jednotlivá 

řešení. 

2 POŽADAVKY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN 

Navržené varianty měly splňovat následující požadavky: 

• Zajištění přístupu pro nového majitele MVE 

• Zajištění bydlení pro majitelku sousedních pozemků 

• Vyřešení vlastnictví přítokového koryta a náhonu 
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Aby bylo možné uskutečnit požadované vyrovnání ke spokojenosti zúčastněných stran, bylo 

potřeba vymezit a ocenit následující nemovité věci: 

• Byt v 2.NP MVE 

• Rozsah případného věcného břemene pro zajištění přístupu do bytu přes nádvoří MVE 

• Přítokové koryto vč. všech inženýrských staveb a břehových porostů 

 

Obr. 1 – Situace 

Fig. 1 – Situation 

3 OCENĚNÍ BYTU 

3.1 Určení charakteru objektu, ve kterém se byt nachází 

Již při místním šetření bylo patrné, že před vlastním oceněním bude potřeba správně určit účel 

užití oceňovaného objektu. Nelze opomenout co je uvedeno v zákoně č.151/97 Sb., v §3, 

odst.2: 

 (2) Pro účely oceňování se stavba posuzuje podle účelu užití. Při nesouladu mezi 

účelem užití stavby uvedeným v kolaudačním rozhodnutí nebo v kolaudačním souhlasu nebo 

ve stavebním povolení nebo ve veřejnoprávní smlouvě nahrazující stavební povolení nebo 

v ohlášení či v oznámení stavebníka stavebnímu úřadu nebo v souhlasu stavebního úřadu 

nebo v certifikátu autorizovaného inspektora a skutečným užitím se vychází při oceňování 
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ze skutečného užití stavby. Nejsou-li zachovány doklady o účelu, pro který byla stavba 

povolena, nebo při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným 

stavem platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým 

uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, že 

stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad. 

 

Obr. 2 – Pohled jižní 

Fig. 2 – South view 

Objekt je jako celek v KN veden jako rodinný dům. Na základě projektové dokumentace 

z roku 1990 a 1992 doplněné o zjištění skutečného stavu bylo konstatováno, že definici 

rodinného domu objekt nevyhovuje, protože více než polovina podlahové plochy neodpovídá 

požadavkům na trvalé rodinné bydlení, a ani není k tomuto účelu určena (§ 3, odst. 2, 3 

vyhl. č. 441/2013 Sb.). Část objektu byla zkolaudovaná jako MVE a část ve 2.NP původně 

určená pro komerční využití byla upravena pro trvalé bydlení. Objekt tedy má dva účely užití, 

proto je třeba se při určení ceny zjištěné řídit ustanovením § 28 pro stavbu s víceúčelovým 

užitím a doložit výpočtem podlahových ploch převažující účel užití.  

Tab. 1 – Výpočet podlahových ploch 

Tab. 1 – Calculation of floor areas 

Budova č. p. 1489 - Část MVE v 1.NP a 

1. PP 

Délka 

m 

Šířka 

m 

PP 

m2 

Místnost turbíny č. 1 7,80 7,80 60,84 

Místnost turbíny č. 2 10,40 10,40 108,16 

Náhon  4,10 2,20 9,02 

Šachta  4,10 2,00 8,20 

Místnost turbíny č. 1 7,80 7,80 60,84 

Místnost turbíny č. 2 10,40 10,40 108,16 

Náhon  8,30 5,46 45,32 

  7,30 0,18 -1,28 
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Místnosti MVE celkem                                            399,26 

Jednotka v budově č. p. 1489: -   
Délka 

m 

Šířka 

m 

PP 

m2 

Plocha 

pro ocenění 

Zádveří  2,37 1,15 2,73 2,73 

Kuchyň 2.06  3,00 3,21 9,63 9,63 

   3,07 2,25 6,91 6,91 

   1,48 4,44 6,57 6,57 

   1,00 0,70 0,70 0,70 

   0,64 1,00 0,64 0,64 

   5,01 5,37 26,88 26,88 

   4,37 4,35 18,99 18,99 

   0,90 3,45 3,10 3,10 

Pokoj 2.01  4,30 5,57 23,95 23,95 

Pokoj 2.02  1,84 2,81 5,17 5,17 

Pokoj 2.03  4,05 5,35 21,67 21,67 

   1,63 0,15 0,24 0,24 

   0,94 3,21 -3,02 -3,02 

   0,41 2,75 -1,11 -1,11 

Pokoj 2.05  4,30 3,53 15,18 15,18 

Pokoj 2.10  2,73 0,73 1,99 1,99 

   1,95 1,77 3,45 3,45 

Galerie 2.11  3,00 2,15 6,45 6,45 

Galerie 3.01 - zešikmený strop pod 2,00 

m, odpočet 
4,26 4,55 19,37 -15,50 

Koupelna 2.04  4,50 1,75 7,84 7,84 

Koupelna 2.08  2,50 3,85 9,63 9,63 

WC 2.09  1,75 1,67 2,91 2,91 

   1,55 0,83 1,28 1,28 

Chodba 2.07  7,68 1,73 13,29 13,29 

   2,05 1,90 3,90 3,90 

   2,37 1,38 3,26 3,26 

   0,13 1,00 0,13 0,13 

Schodiště  2,10 4,30 9,03 9,03 

Místnosti bytové jednotky celkem  2,10 4,30 218,03 216,89 

Předmětem ocenění není celý objekt, ale jen byt ve 2.NP. Aby bylo možné určit jednotkovou 

cenu bytu, je třeba nejprve zatřídit objekt, ve kterém se byt nachází, do správného typu 

budovy. Nadpoloviční část ploch je užívána k výrobě energie, proto objekt požadavky pro 

rodinný dům nesplňuje a je podle klasifikace stavebních děl CZ-CC zatříděn ke kódu 125112 

Budovy pro energetiku. 

Podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění, 8 se jedná o typ budovy M, do jejichž 

účelu užití patří budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní). 

Ocenění bylo provedeno dle § 28, a následně podle § 10, § 11 a § 21 nákladovým způsobem, 

podle oceňovacího předpisu, v aktuálním znění. 

3.2 Řešení oddělení bytu 

Pro oddělení bytu byly podrobněji rozpracovány varianty vyhovující oběma stranám. 

Především bylo potřeba vyjasnit budoucí vlastnické vztahy pro schodiště mezi 1.NP a 2.NP. 

Dvouramenným schodištěm je přístupný pouze byt, oddělením schodiště nebude provoz MVE 

narušen, protože část objektu s turbínami má samostatný vstup dvoukřídlovými vraty. 
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Obr. 3 – Pohled severní 

Fig. 3 – North view 

• Varianta 1: pozemek se spoluvlastnickým podílem vč. schodiště ve spoluvlastnickém 

podílu a atypický byt 5+1 v 2.NP, budovy č.p. 1489, včetně spoluvlastnického podílu 

na společných prostorách (schodiště), spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 

st. 115/3 a okrasných porostech, katastrální území Kounické Předměstí 

Tab. 2 – Výpočet spoluvlastnického podílu pro variantu 1 

Tab. 2 – Calculation of co-ownership for Option 1 

Celková podlahová plocha bytu bez společných prostor (bez schodiště)  207,86 m² 

Celková podlahová plocha v budově bez společných prostor (bez schodiště)  607,12 m² 

Výpočet výše spoluvlastnického podílu pro bytovou jednotku (bez schodiště) 20786/60712 

• Varianta 2: pozemek se spoluvlastnickým podílem bez schodiště a atypický byt  5+1 v 

2.NP, budovy č.p. 1489, včetně společných prostor (schodiště) a spoluvlastnického 

podílu na pozemku p.č. st. 115/3 a okrasných porostech, katastrální území Kounické 

Předměstí 

Tab. 3 – Výpočet spoluvlastnického podílu pro variantu 2 

Tab. 3 – Calculation of co-ownership for Option 2 

Celková podlahová plocha bytu včetně společných prostor (se schodištěm)  216,89 m² 

Celková podlahová plocha v budově včetně společných prostor (se schodištěm)  616,15 m² 

Výpočet výše spoluvlastnického podílu pro bytovou jednotku (se schodištěm) 21689/61615 

• Varianta 3: atypický byt  5+1 v 2.NP, budovy č.p. 1489, včetně společných prostor 

(schodiště) a zřízení věcného břemene (služebnosti stezky viz kapitola 4.2) na části 

pozemku p.č. st. 115/3 nádvoří před vstupem, které by zajišťovalo přístup k 

nemovitosti, katastrální území Kounické Předměstí. Spoluvlastnický podíl pro byt 
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bude stejný jako ve variantě 2. Předmětem prodeje nebude pozemek, ani podíl na 

pozemku, protože bude zřízeno věcné břemeno. 

Tab. 4 – Výpočet ceny pro variantu 1 

Tab. 4 – Price calculation for option 1 

Výchozí metody pro stanovení obvyklé 

ceny 

Cena stavby, včetně ceny 

společných prostor a 

porostů ve výši 

spoluvlastnického podílu  

Cena pozemku ve 

výši 

spoluvlastnického 

podílu 

Cena stavby, 

včetně pozemku 

Cena zjištěná dle cenového předpisu  

(pro daň z převodu nemovitostí) 
1 855 554,86 Kč 39 404,74 Kč 1 894 959,60 Kč 

Odhad ceny obvyklé    2 100 000,00 Kč 

Tab. 5 – Výpočet ceny pro variantu 2 

Tab. 5 – Price calculation for option 2 

Výchozí metody pro stanovení obvyklé 

ceny 

Cena stavby, včetně 

společných prostor a ceny 

porostů ve výši 

spoluvlastnického podíl 

Cena pozemku ve 

výši 

spoluvlastnického 

podílu 

Cena stavby, 

včetně pozemku 

Cena zjištěná dle cenového předpisu  

(pro daň z převodu nemovitostí) 
1 907 789,68 Kč 40 514,01 Kč 1 948 303,69 Kč 

Odhad ceny obvyklé    2 300 000,00 Kč 

Tab. 6 – Výpočet ceny pro variantu 3 

Tab. 6 – Price calculation for option 3 

Výchozí metody pro stanovení obvyklé 

ceny 

Cena stavby, včetně 

společných prostor 

Cena věcného 

břemene 

Cena stavby včetně 

služebnosti na 

pozemku 

Cena zjištěná dle cenového předpisu  

(pro daň z převodu nemovitostí) 
1 907 514,44 Kč 7 500,00 Kč 1 915 014,44 Kč 

Odhad ceny obvyklé  2 220 200,00 Kč 13 104,56 Kč 2 233 300,00 Kč 

4 VĚCNÉ BŘEMENO 

4.1 Rozsah věcného břemene pro variantu 3 

Dostatečná plocha pro zajištění přístupu ke vchodu do budovy č.p. 1489, byla navržena 

5,75 m × 1,20 m = 6,90 m². Věcné břemeno služebnosti stezky by zatěžovalo pozemek 

povinného (majitele MVE) ve prospěch oprávněného (majitelky bytu). 

4.2 Ocenění věcného břemene 

Pro určení ceny zjištěné věcného břemene je určující především výše ročního užitku. I když je 

věcné břemeno zřízeno na dobu neurčitou, je podle §16b, odst. 3 násobeno nejvýše 5 lety 

užívání práva. Výše dosažitelného ročního nájemného obdobných pozemků v dané lokalitě 

není dohledatelná, proto nájemné za 6,90 m2 bylo určeno odhadem na 217,- Kč/m2 (1 500,00 

Kč/rok) a služebnost se ocení podle § 16b) odstavec 1 zákona. 
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Právo odpovídající věcnému břemeni by činilo: 

217,00 Kč/m2 × 6,90 m2 × 5 let =  7 500 Kč 

Pro určení ceny obvyklé věcného břemene je výpočet proveden v následující tabulce: 

Tab. 7 – Výpočet ceny služebnosti pro variantu 3 

Tab. 7 – Calculation of Service Price for Option 3 

Údaje o služebnosti 

Druh a obsah služebnosti   

Přepokládaná plocha pozemku p. č. St. 115/3 před vstupem do budovy č. p. 1489, jejíž součástí je byt 5+1 v 2. NP, na které 

by bylo zřízeno věcné břemeno (služebnost stezky), je 5,75 m x 1,2 m = 6,90 m². 

Přesné určení nemovité věci, na níž služebnost vázne   

Pozemek p. č. St. 115/3, k. ú. Kounické Předměstí, město Ivančice, okres Brno-venkov 

Oprávněný: Majitel bytu 5+1 v budově MVE   

Povinný: Majitel pozemku s budovou MVE   

Výpočet ročního užitku oprávněné osoby 

a) užitek bez odpočtu nákladů na opravy a zachování věci   

Nájemné jednotkové dosažitelné ročně Kč/m2 217,00 

Výměra m2 6,90 

Užitek ročně celkem Kč 1 497,30 

b) náklady na opravy a zachování věci (§ 1263 nového obč. zákoníku - poměrný díl připadající na oprávněného) 

Je ve smlouvě o zřízení věcného břemena stanovena povinnost oprávněného přiměřeně 

nést na opravy a zachování věci? 
 ne 

Pokud není ve smlouvě stanoveno, výpočet nákladů oprávněného na opravy a zachování věci 

Daň z nemovitostí  - celá nemovitost ročně Kč 10,00 

Pojištění nemovitostí - celá nemovitost ročně  Kč 0,00 

Náklady na opravy a běžnou údržbu, která by nepříslušela nájemci nemovitostí  - celá 

nemovitost ročně 
Kč 0,00 

Amortizace staveb kapitalizovaná ročně Kč 10,00 

Správa nemovitostí ročně - celá nemovitost Kč 0,00 

Nájemné z pozemku, na němž stojí stavba, na níž vázne věcné břemeno - ročně  Kč 217,00 

Náklady na opravy a zachování věci celkem - celá nemovitost Kč 237,00 

Výpočet podílu, jímž by se oprávněný z věcného břemene měl podílet na nákladech na opravy a zachování věci 

Výměra služebnosti (stezky) na pozemku p.č. st. 115/3  m2 6,90 

Výměra pozemku p.č. st. 115/3  m2 266,00 

Z toho podíl oprávněného na užívání nemovitosti % 2,59 

Náklady na opravy a zachování věci celkem - podíl připadající na oprávněného z 

věcného břemene - zjištěno výpočtem 
Kč 6,14 

Náklady na opravy a zachování věci celkem - podíl připadající na oprávněného z 

věcného břemene - hodnota použitá pro ocenění 
Kč 6,14 

Užitek oprávněného roční celkem po odpočtu nákladů na opravy věci Kč 1 491,60 

Výpočet ceny služebnosti výnosovým způsobem 

Lze zjistit roční užitek ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví nebo z rozhodnutí 

příslušného orgánu? 
. ne 

Uvažovaná přiměřená výše ročního užitku dle názoru odhadce    ( U ) Kč 1 050,00 

Jedná se o věcné břemeno na dobu života oprávněného?   ne 

Zbývající počet let užívání práva      ( n ) roků 84 

Vztah pro výpočet ceny služebnosti  U × (qn-1) / (qn × i) 

Míra kapitalizace (úroková míra) ročně pro výpočet výnosové hodnoty % / r 8,00 

Míra kapitalizace setinná    ( i) - 0,0800 

Úročitel       ( q) - 1,0800 

Cena služebnosti Kč 13 104,56 
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5 PŘÍTOKOVÉ KORYTO A NÁHON 

5.1 Určení charakteru objektů přítokového koryta a náhonu 

Pozemky, na kterých je umístěno přítokové koryto a náhon, nejsou v držení vlastníka MVE. 

Při jejich ocenění bylo nutné zvážit, jakým způsobem posoudit stavby, které se na pozemcích 

nacházejí. Využito bylo ustanovení Vodního zákona § 55: 

(1) Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, 

umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a 

užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k 

úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to 

zejména 

b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, 

g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, 

Přítokové koryto a náhon jsou vodním dílem podle odstavce b), funkčně souvisí se stavbou 

MVE, vodním dílem podle odstavce g). Toto je rozhodující pro ocenění pozemku pod 

přítokovým korytem a náhonem jako pozemek vodní plochy. 

5.2 Popis přítokového koryta vč. inženýrských staveb a břehového porostu 

Pozemek je v katastru nemovitostí (ve veřejném seznamu) evidován jako vodní plocha se 

způsobem využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené a má výměru 1 240 m². Jeho 

součástí jsou inženýrské stavby (opěrná zeď, lávka, most a úprava toku) a břehový listnatý 

porost s doprovodnou zelení vodního toku, která je převážně zařazena ve skupinách dřevin 

buku a olše. 

Pozemek sousedí s objektem MVE, který byl postaven a zkolaudován v roce 2000 v těsné 

blízkosti Stříbského mlýna. 
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Obr. 4 – Kovová lávka s česly 

Fig. 4 – Metal bridge with rails 

5.3 Popis náhonu 

Pozemek je v katastru nemovitostí (ve veřejném seznamu) evidován jako vodní plocha se 

způsobem využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené a má výměru 44 m². Na celou 

výměru pozemku zasahuje část budovy MVE. V této části stavby vede náhon ke strojovně 

malé vodní elektrárny s hrabačkou a jemnými česly. 

Tab. 8 – Rekapitulace cen pozemků 

Tab. 8 – Recapitulation of land prices 

Pozemky Cena zjištěná  Cena obvyklá  

Pozemek pod přítokovým korytem vč. 

inženýrských staveb a břehových porostů 
619 431,64 Kč 74 400,00 Kč 

Pozemek pod náhonem 2585,44 Kč 1 760,00 Kč 

Celkem 622 017,08 Kč 76 160,00 Kč 

 

6 POSOUZENÍ VÝHODNOSTI SMĚNY 

Při srovnání tří navržených variant je zjevné, že rozdíl mezi jednotlivými variantami je cca 

200 000 Kč, což je částka, která významně přesahuje cenu pozemků funkčně spojených 

s MVE.  

Ze srovnání ceny bytu a ceny pozemků plyne, že cena pozemků v dané lokalitě je nízká, je 

však třeba uvést, že byly použity cenové údaje poskytnuté Povodím Moravy a.s., takže cena je 

korektně doložena. Z definice obvyklé ceny vyplývá, že v ní nemá být zahrnut, a v tomto 

případě ani zahrnut nebyl, vliv zvláštní obliby.  

Obě strany na směnu zdánlivě nevýhodnou přistoupily, roli zde sehrál „vliv zvláštní obliby“, 

jedna ze stran získala byt v atraktivním místě, druhá strana vyřešila vlastnictví pozemků 

nezbytným pro chod MVE. 

Tab. 9 – Shrnutí variant směny 

Tab. 9 – Summary options exchange 

Pozemky + byt Varianta 1 Cena obvyklá 

Byt - Varianta 1 2 100 000,00 Kč 

Pozemky funkčně související s MVE 76 160,00  Kč 

   
Pozemky + byt Varianta 2 Cena obvyklá 

Byt - Varianta 2 2 300 000,00  Kč 

Pozemky funkčně související s MVE 76 160,00  Kč 

   
Pozemky + byt Varianta 3 Cena obvyklá 

Byt - Varianta 3 2 233 300,00  Kč 

Pozemky funkčně související s MVE 76 160,00  Kč 
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7 ZÁVĚR 

Požadavkům obou stran bylo vyhověno, podařilo se narovnat vlastnické vztahy a každá ze 

stran má svůj pozemek, případně odpovídající podíl na pozemku. 

V zájmu každého vlastníka nemovitosti by mělo být vlastnit pozemek pod vlastní stavbou, 

a mít zajištěný přístup k vlastním pozemkům. Nehrozí tak nebezpeční placení vysokého 

nájemného z pozemku, odpadá i nutnost zřízení práva stavby. V tomto případě udělali 

vlastníci nutné kroky k narovnání vlastnických vztahů (dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí), aby se stavba stala součástí pozemku. Zákon sice řeší narovnání vlastnických 

vztahů k nemovitostem, neřeší ale motivaci majitelů staveb. Zákonodárci by se mohli se 

inspirovat vydanými nařízeními císaře Karla IV., který od daně a povinných dávek osvobodil 

poddané, kteří respektovali jeho záměry, například výstavbou kamenných domů, více 

odolných požáru. V současné době by bylo přiměřené, aby tyto převody byly osvobozeny od 

daně z nabytí nemovité věci. 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY OCEŇOVÁNÍ LESA 

Přírodní zdroj je element celku poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný. 

Přírodní zdroje dělíme na obnovitelné a neobnovitelné. Přírodní zdroje jsou rovněž 

považovány za statky, které člověk využívá nebo přetváří v jiné produkty. Za obnovitelné 

zdroje jsou považovány například energie biomasy, větrná energie, solární energie apod. 

Přírodní faktory jsou však limitující a přírodní zdroje omezené. Což je chápáno jako 

zvláštnost reprodukce potenciálu přírody. 

Lesní produkty, které rozdělujeme na dřevní a nedřevní, bezpochyby patří mezi přírodní 

zdroje. Les je vrcholným, nejorganizovanějším a nejsložitějším článkem vývoje rostlinných 

společenstev na Zemi (KORPEĽ 1989). Vzhledem ke svým ekologickým, ekonomickým 

a sociálním hodnotám a službám představují lesy podstatnou možnost k zachování života na 

zemi (BENGTSSON ET AL. 2000; FOLEY ET AL. 2007). Lesy mají vysokou schopnost 

zlepšovat půdní vlastnosti, zabezpečují ochranu vodních toků a představují místo pro 

zachování biologické rozmanitost (MA 2005). Lesní ekosystémy jsou vysoce komplexním a 

dynamickým typem ekosystému, ale jejich management je velmi náročný (WULDER 2006). 

Proto se péče o lesní ekosystémy neobejde bez vhodného plánování při použití spolehlivých 

poznatků o vlastnostech dřevin, o přirozené dynamice struktury lesních porostů, o 

zákonitostech vývoje a růstu lesních společenstev v různých stanovištních (KORPEĽ 1989), 

tj. trvalých ekologických podmínkách prostředí (HOLUŠA 2012). 

Z pohledu celosvětového měřítka je dle FAO (1998) les definován jako plocha s porosty 

s korunovým zápojem (nebo s odpovídajícím stupněm zakmenění) vyšším než 10 procent 

a rozlohou větší než 0,5 ha. Stromy by v dospělosti měly být schopny dosáhnout minimální 

výšky 5 m. Les může být tvořen buď uzavřenými lesními formacemi, kde stromy různých 

vegetačních pater a podrost pokrývají velkou část území, nebo lesními formacemi 

se souvislým vegetačním krytem, kde korunový zápoj přesahuje 10 procent. Přičemž se za les 

nepovažují skupiny dřevin rostoucí v intravilánu sídel (například městské parky). 

Podle zákona č. 289/1992 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů se lesem rozumí lesní 

porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa, funkcemi lesa přínosy 

podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční, lesními porosty 

stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa. 

Lesnictví a produkce z lesa (ať již v podobě produktů nebo služeb) má svá specifika. Mezi 

tato specifika například patří:  

• Mimořádně dlouhá výrobní (produkční) doba, min. 8 až 150 i více let;  

• relativně krátkou pracovní dobu ve vztahu k mimořádně dlouhé výrobní době 

(MATĚJÍČEK 2015) 

• zvláštní a specifické nároky vzhledem ke stanovišti (různé ekologické požadavky 

dřevin, různé projevy růstu, vazba na biogeografické prostředí; 

• mimořádně dlouhou výrobní (produkční) dobu, min. 8 až 150 i více let; 

• dále podle MATĚJÍČKA (2015) relativně krátkou pracovní dobu ve vztahu 

k mimořádně dlouhé výrobní době (v pěstební činnosti, jejímž výrobkem je dřevo na 

pni, je les dlouhodobě rozpracovaným výrobkem. V době vynakládání lidské práce je 

les  zase pracovním předmětem); 

• ve stejném duchu jako zemědělství velkou prostorovou rozptýlenost, která s sebou 

nese organizační, komunikační či dopravní problémy, sezónnost, která je výrazná 

zejména v pěstební činnosti, a je způsobena biologickým charakterem této činnosti a 

její závislostí na přírodních podmínkách (půda, terén, klima apod.). 
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Disciplínou, která se podle MATĚJÍČKA (2015) zabývá komplexními otázkami lesa a lesního 

hospodářství, hlavně těmi o přírodní produkci, vlastnictví lesa, konkurenci při jeho využívání, 

dynamikou zdrojů a času, nazýváme lesnická ekonomika. Moderní lesnická ekonomika se 

nově intenzivněji orientuje podle chování a preferencí lidí, stejně tak jako podle 

institucionálního uspořádání a zvyšuje svou orientaci na biologické procesy.  

Podle ZHANGA & PEARSE (2011) bychom lesnickou ekonomiku mohli rozdělit na několik 

odlišných směrů. Za prvé na tu, kde je její pozornost věnována zejména lesům, dříví a dalším 

produktům a službám produkovaným přímo z lesů, tedy ekonomice řízení lesních zdrojů. 

Dále se tato část také věnuje produkci a marketingu sekundárně zhodnocených lesních 

produktů, jako je řezivo, překližky a papír, protože poptávka po primárních lesních 

produktech, jako je dříví, je poháněna hodnotou těchto druhotných produktů. 

Zadruhé, úsudky o ekonomické výkonnosti lesnictví z pohledu jednotlivých vlastníků nebo 

správců lesů. Kritériem, které používáme k posouzení ekonomické výhodnosti jedné činnosti 

nad druhou, je srovnání čistého zisku, přebytku výnosů nad náklady, při zohlednění celkové 

efektivnosti hospodaření. V tomto případě je třeba zdůraznit, že z tohoto pohledu se často 

ekonomické zájmy jednotlivých podnikajících subjektů, vlastníků lesů, správců lesů a dalších 

pracovníků v lesnictví v různé míře odlišují od zájmů společnosti jako celku. 

Zatřetí, lesnická ekonomika by měla vycházet z toho, že široký záměr lesního hospodářství a 

produkce lesních produktů má vytvořit maximální hodnotu pro společnost. Tento cíl má 

významné místo v lesnických tradicích a přístupech k pojetí lesního hospodářství a je výrazně 

ovlivněn zejména lesnickou politikou daného státu. Je třeba si uvědomit, že užší cíle, jako 

jsou tyto, jsou nevyhnutelně v rozporu, menší či větší měrou, s cílem maximalizovat 

ekonomický přínos existence lesa pro společnost jako celek. 

Za čtvrté, lesnická ekonomika také řeší samotnou hodnotu lesa z hlediska tržních a netržních 

produktů a služeb. Z tohoto pohledu je komplexní rozsah tržních a netržních hodnot 

společným aspektem lesnictví téměř všude ve světě. V zalesněných oblastech rozvinutých 

zemí, v regionech, může být pro většinu vlastníků lesů významná hodnota dřevních a 

nedřevních produktů a hodnota například možnosti rekreačních aktivit.  Zatímco ta první je 

obvykle zpeněžitelná, ta druhá ne. Ale jsou to hodnoty, které jsou společnosti spotřebovatelné 

nebo extrahovatelné.  

Za páté, naproti hodnotám extrahovatelným stojí hodnoty nespotřevatelné, neextrahovatelné. 

V tomto duchu zde zaujímají svou pozici funkce lesů a ekosystémové služby (SCHNEIDER, 

HOLUŠOVÁ A KOL. 2016). Tedy funkce lesů, které jsou představovány schopnostmi a 

účinky ekosystémů ovlivňovat své vnitřní prvky a procesy i vnější prostředí. Primárně nemají 

vazbu na naplňování vědomých potřeb člověka, zde například patří funkce půdoochranná. A 

ekosystémové služby ve smyslu služby nebo statku poskytované přírodou, ze kterých má 

člověk prospěch a které mu přinášejí užitek. 

Oceňování lesa se podle MATĚJÍČKA A SKOBLÍKA (1993) v poslední době stává 

nezbytných pro různé účely, jako jsou například: změna vlastnictví či koupě, zjištění škod, 

ocenění užívacích práv, zjištění daňové hodnoty, majetkové výpočty, atd. 

Do aplikovaného oceňování lesa zařazujeme oceňování lesní půdy na základě její výnosové 

hodnoty, pak hovoříme o oceňování na základě nejvyššího čistého výnosu z půdy, dle tzv. 

Faustmannova vzorce, atd.. Významnou část dále tvoří metody výpočtu dle MATĚJÍČKA 

(2010) jako např.:  

• Hodnota lesní půdy dle metody čisté současné hodnoty (Net Present Value); 

• Provozní (směnná, tržní) hodnota půdy; 
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• Hodnota lesního pozemku a model potenciální produkce. 

Popis charakteru nákladů a výnosů pro jednotlivý lesní porost: 

• Náklady: pořizovací cena majetku, úroky, roční režie, správní náklady, péče o 

nezajištěné kultury, první výchovné zásahy atd. 

• výnosy: (Au – hodnota mýtní výtěže – výnos ze zisku z těžby po odečtení nákladů), 

tržby za prodej vánočních stromků a ozdobné klestí, tržby z předmýtních těžeb po 

odečtení nákladů; 

• nepravidelné: např. možnosti dotací, charakter a průběh případných finančních pohybů 

spojených s výkonem práva myslivosti apod. 

Z výše zmíněného vyplývají následující metodické postupy – porovnávací (srovnávací, 

komparační) a výpočetní (nákladová a výnosová metoda). Z důvodu nedostatečného množství 

srovnatelných případů je proto v případě lesního majetku stěžejní výpočetní postup – jádro 

praktického oceňování lesa. Základním předpisem je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou rozčleněny pozemky. Členění pozemků je 

obsahem § 9 odst. 1 pro účely oceňování se pozemky člení na c) lesní pozemky, kterými jsou 

lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a zalesněné nelesní pozemky. 

Postup zjištění základních cen lesních porostů a jejich úpravu vyjadřující kategorii lesa, 

hospodářský tvar lesa, stupeň poškození porostu, sortimentace porostu a další vlivy, které 

působí na produkci dřeva, stanoví vyhláška (vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o 

oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů). 

Při oceňování se vychází z údajů o lesním porostu obsažených v závazném podkladu 

zpracovaném podle zvláštního předpisu (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích). Aktuální informace 

se zjistí údaje podle skutečnosti. Cena obvyklá – ocenění výnosovým způsobem pozemků 

charakteru lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem (dále lesní porost na lesním 

pozemku a lesní porost na nelesním pozemku) je realizováno takto: 

V případě lesních pozemků a lesních porostů se jedná o majetek specifický, jehož vlastnosti 

neumožňují dostatečně objektivní porovnání s jinými prodávanými majetky (nedostatek 

realizovaných případů);  

• odhad ceny obvyklé je proto proveden nejčastěji na základě výpočtu výnosové 

hodnoty lesních porostů metodou čisté současné hodnoty. K výpočtu se nejčastěji 

používá již specializovaný a upravený software (např. program Znalec či „Lesní 

znalec“). Tržní hodnota lesních pozemků a porostů je ovlivněna různými faktory – 

velikostí, umístěním, tvarem pozemků, možnostmi využití a očekávanou výší výnosů. 

Tržní hodnota lesních porostů se určí výnosovou metodou (čistá současná hodnota), 

která vychází z tabulek porovnání výnosové a věcné hodnoty pro skupiny dřevin, 

věkový stupeň, relativní bonitu; 

• tržní ceny pozemků s lesními porosty budou součtem cen zjištěných a výnosové 

hodnoty lesních porostů. Závěrečný odborný odhad obvyklé ceny podle odborné 

úvahy znalce, na základě zvážení všech okolností a výše vypočtených cen. 

Pro stanovení ceny zjištěné je nutné znát výše zmíněné oceňovací předpisy a legislativu 

bezprostředně se vztahující k typu trvalého porostu (les, dřevina rostoucí mimo les apod.). Pro 

stanovení ceny obvyklé je vhodné používat specializovaný software, který pro podmínky ČR 

je zatím jediný a který pracuje na principu „čisté současné hodnoty“ lesa. Pro porovnávací 

způsob je nutné použít databázové zdroje (jejich dostupnost je však, bohužel, velmi špatně 

realizovatelná). 
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Při oceňování například lesních podniků se proto na základě výše popsaného jeví jako velmi 

komplikované (MATĚJÍČEK 2015):  přeměna vloženého kapitálu ve zboží (vysoká identita 

vloženého kapitálu a zboží), vynaložené náklady přímo nesouvisí s výnosy; zúročení 

vloženého kapitálu (vliv na všechna investiční rozhodnutí lesního podniku); zpravidla nízké 

přírůstové procento a z toho plynoucí i nízký hodnotový přírůst  a zúročovací; extrémně 

dlouhá produkční doba způsobuje velmi vysokou potřebu kapitálu, extrémně dlouhý obrat 

kapitálu, ztížení řízení a kontroly, oceňovací problém (ztížení jistoty zjištěných informací a 

investičních výpočtů aj.), časté nebezpečí znehodnocení produkce přírodními kalamitami, 

nebezpečí znehodnocení změnou klimatu, atd. 

2 RENTNÍ OCEŇOVÁNÍ V LESNICTVÍ 

2.1 Lesní renta 

Rentu lze chápat jako druh důchodu, který plyne z vlastnictví půdy a určena cenou za užívání 

půdy. Renta lesní pozemková je druhem důchodu, který náleží vlastníkovy pozemku. 

Pozemková renta se dělí na rentu absolutní a diferenciální. Absolutní plyne z pozemků s 

minimálním výnosovým potenciálem a vyplývá již ze samotného titulu vlastnictví lesních 

pozemků. Diferenciální renta je část renty plynoucí nad hodnotu renty absolutní z pozemků s 

vyšším výnosovým potenciálem. Je to tedy druh pozemkové renty, kterou získávají vlastníci 

lesních pozemků, jejichž půda je úrodnější nebo má vzhledem k trhu lepší polohu. Lze ji také 

charakterizovat jako rozdíl mezi individuální a společenskou hodnotou produktů. V lesním 

hospodářství vzniká diferenciální renta v obou svých formách, tj.: 

Diferenciální (lesní) renta I., která je vyvolána: 

• Rozdílnou úrodností lesních půd, což má za následek jednak rozdílné množství 

výrobků z plošné jednotky lesní půdy, jednak rozdílnou kvalitou výrobků, projevující 

se rozdílnou odbytovou atraktivností jednotlivých druhů dřevin a sortimentů. 

• Rozdílnou polohou lesních porostů vzhledem k místům odbytu dříví. 

Diferenciální (lesní) renta II., která vzniká jako: 

• důsledek dodatečných vkladů výrobních činitelů do lesních porostů. Tato renta je 

výsledkem zvolené intenzity lesního hospodaření, což může být charakterizováno 

například technickou a technologickou úrovní lesní výroby, intenzitou pěstební 

činnosti, hustotou sítě lesních cest apod. Tato renta se projevuje např. zvýšením 

množství a kvality produkce, úsporami dopravních nákladů apod. Viz Obr. 1. 

 

Obr. 1 Vztah mezi výnosem a rentou  
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Pojem lesní renta chápeme jako druh důchodu, plynoucí vlastníku lesního majetku. Jedná se o 

dlouhodobý vyrovnaný výnos z lesa, daný nákladovými a výnosovými charakteristikami 

lesního majetku (podniku nad ním) a ovlivněný obecně výrobně-provozními, legislativními a 

tržními podmínkami. Správnou aplikací lze v konkrétních podmínkách lesního podniku 

vyjadřovat na základě definovaných vstupů rentu v peněžních jednotkách. Tyto objektivní 

vstupní parametry by měly být zpracovávány s využitím výnosových a nákladových modelů. 

To v praxi znamená, že by měly být zjišťovány všechny náklady a výnosy související s 

hospodařením na lesním majetku. Hlavním úkolem, v návaznosti na hodnocení výstupů lesní 

renty, je sledování a dosahování dlouhodobě vyrovnané výše renty a tím dlouhodobě 

vyrovnaného hospodaření podniku.  

Metody výpočtu lesní renty jsou různé a vycházejí z rozdílných historických faktů přístupu 

k lesnímu hospodářství a také z různé úrovně zpracování podkladů o charakteristikách 

přírodních podmínek, lesních porostů (zejména taxační charakteristiky s ohledem na produkci 

stanovišť), míře nákladů, očekávaných výnosů apod.  

3 MOŽNOSTI A SPECIFIKA RENTNÍHO OCEŇOVÁNÍ LESA 

V ČESKÉ REPUBLICE 

Doposud bylo rentní oceňování přímo zakotveno v legislativě pouze v případě vyhlášky č. 

55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění 

pozdějších předpisů. Tato vyhláška byla uplatňována v případě:  

• na lesním pozemku v důsledku; 

o trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění dřevoprodukční funkce lesa (dále 

jen "produkční funkce"), 

o dočasného odnětí nebo dočasného omezení plnění produkční funkce, 

o trvalého poškození plnění produkční funkce, 

o dočasného poškození plnění produkční funkce, 

• na lesním porostu v důsledku 

o zničení lesního porostu, 

o předčasného smýcení lesního porostu, 

o snížení přírůstu lesního porostu, 

o snížení produkce lesního porostu, 

o snížení kvality lesního porostu, 

o krádeže dřevní hmoty na pni, 

• z mimořádných a nákladově náročnějších opatření při hospodaření v lesích. 

Pro všechny výše uvedené případy nachází uplatnění rentní oceňování, které uvádí dle 

vyhlášky přesný postup. 

Rovněž v souvislosti se speciálním managementem lesních maloplošných zvláště chráněných 

území se pracuje s celkovou upravenou potenciální rentou z lesa. V případě omezení vlastníka 

lesů mu náleží náhrada dle vyhlášky č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob 

poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a 

náležitosti uplatnění nároku. Vyhláška se použije pro potřeby výpočtu náhrady újmy v případě 

např. stanovení výše náhrady újmy vzniklé v těchto případech:  

• Došlo-li k ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji; 

• změny skladby dřevin lesního porostu; 

• snížení zakmenění lesního porostu; 

• dočasného omezení mýtních těžeb; 
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• ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického  rozpadu; 

• ponechání ležícího dříví po těžbě; 

• mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření; 

• omezené výše povolených těžeb. 

Staronovým případem by mělo být zjištění výše omezení hospodaření v důsledku ponechání 

nebo tvorby tzv. referenčních ploch v případě dodržení principů pro potřeby certifikace 

lesního majetku pomocí FSC (Forest Stewardship Council). Šlo by, ale o zjištění pouze 

potřeby vlastníka nebo správce lesů. V takovém případě nelze po státu požadovat náhradu 

újem.  

Velkým problémem v České republice, kterým výrazně trpí výnosovost lesního hospodářství 

je ohromný výskyt zvěře, která škodí zejména na mladých lesních porostech, omezuje jejich 

odrůstání, způsobuje rozvoj chorob apod. 

Dalším výrazným lesnickým problémem, kde by potenciálně našlo uplatnění rentního 

oceňování nebo spíše stanovení výnosovosti lesnického hospodaření, je oblast plánování tzv. 

adaptačních opatření, jako příprava na tzv. klimatickou změnu. 

V poslední době, a nejen v poslední době, ale i v dobách předchozích, zaznamenáváme 

rozsáhlé chřadnutí porostů smrku ztepilého v Evropě, zejména ve Střední Evropě. Tento jen 

významně zasáhl i lesní porosty v oblasti Severní Moravy a Slezska, nebo Vysočiny.  

Základním krokem pro zahájení monitoringu chřadnutí smrkových lesů, je popis a zhodnocení 

přírodních podmínek těchto oblastí. Teprve potom budeme schopni připravit podklady pro 

zahájení monitoringu projevů chřadnutí a rozpadu smrkových (či jiných) porostů, 

kvantifikovat rozsah daných projevů a zpracovat podklady pro možné lesnicko-politická 

rozhodnutí či opatření k řešení těchto problémů s možností stanovení, jaký ekonomický dopad 

mají tyto vlivy. 

Klasifikace přírodních podmínek je jedním ze základních principů, bez kterých se lesnictví 

neobejde. Tato klasifikace nám přináší základní přehled o možnostech a limitech pro 

využívání lesních ekosystémů (MÍCHAL 1999). A právě limity přírody jsou základním 

určujícím faktorem různých změn, projevů, procesů, disturbancí apod.  

Na území České republiky je na 100% plochy lesní půdy (definované podle zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 a, jako pozemky určené k plnění 

funkcí lesa), které je dnes již více než 34% rozlohy státu, používán Lesnicko-typologický 

klasifikační systém. Tento systém byl vyvíjen, a je stále precizován, více než 70 let. 

Lesnická typologie je podle HOLUŠI & ZOUHARA (2012) základní disciplína hospodářské 

úpravy lesů a zabývá se klasifikací trvalých ekologických podmínek, tzn. rozdělením lesů na 

segmenty s podobnými růstovými podmínkami, zhodnocením těchto ekologických podmínek 

a vyvozením závěrů pro vhodné lesnické hospodaření či ochranu přírody. Cílem lesnické 

typologie je odvození růstových podmínek na základě poznaných kauzálních vztahů vegetace 

k hlavním fyzikálně-geografickým, geologicko-pedologickým a klimatickým prvkům. 

Výstupy lesnické typologie slouží jako podklad pro stanovení hospodářských opatření 

a provozních a produkčních cílů. Proto se řada vědecko-výzkumných prací zaměřuje v 

prvních krocích a analyzování přírodního prostředí, odvození rozdílů od přírodního prostředí, 

hledání reakcí živých organismů na toto přírodní prostředí a v neposlední řadě následně tyto 

výsledky vstupují do rozhodnutí, která tyto informace vhodně uchopují a bezprostředně 

navazují do lesnického plánování a managementu. Rovina těchto souvislostí je základním 

lesnickým axiomem. 
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Všechny závěry projektů v rámci adaptačních opatření konstatují rozsáhlé chřadnutí 

smrkových porostů zvláště v oblasti Severní Moravy a Slezska, Vysočiny, chřadnutí 

borovicových porostů v okolí Králova Hradce, atd. Obecně všechny studie popisují 

„nevhodnost“ druhové skladby lesních porostů s ohledem na přírodní podmínky a navrhují 

rozsáhlé změny ve skladbách porostů a jejich managementu. Obecně všechny studie hodnotí 

stav (některé jsou velmi hluboce zaměřeny na zkoumání fyziologických procesů), popisují jej 

a navrhují tzv. adaptační opatření. Všechny studie pro návrh adaptačních opatření využívají 

lesnicko-typologickou klasifikaci, tj. nadstavbové jednotky vegetační stupně, či základní 

aplikační jednotku soubor lesních typů. Výsledky projektů jsou jednotné z hlediska návrhů 

změn dřevinných skladeb pro jednotlivé cílové hospodářské soubory, nicméně žádná ze studií 

neuvádí, že rámcově jsou tyto návrhy již uvedeny v rámcových směrnicích Oblastních plánů 

rozvoje lesů pro jednotlivé přírodní lesní oblasti, tedy před cca 20 léty. Jednotlivé studie 

navrhují změny dřevinné skladby obnovou, často navrhují náhradu za jedli bělokorou či 

zvýšení podílu listnatých dřevin. U současných smrkových porostů navrhují snížení obmýtí o 

10-20let a prodloužení obnovní doby. Pouze velmi omezené množství výzkumných projektů 

se zmiňuje o souběžném snížení stavu spárkaté zvěře, především snížení populace jelena 

evropského. 

Všechny studie nebo výzkumné projekty za posledních 10 až 20 let dávají jednotný důraz, a 

až téměř dogmaticky přistupují k působení klimatické změny, tímto pohledem jsou avšak 

podceněny všechny predispoziční faktory (původ dřevin, genetika a kvalita sadebního 

materiálu, způsoby pěstování, vliv vysokých stavů zvěře, zanedbání pěstební péče, 

nerespektování přírodních podmínek, včasné a systematické řešení ochrany lesních porostů, 

atd.). K celkovému přehledu a vytvoření jasného podkladu pro adekvátní a konkrétní 

lesnicko-politická opatření by jistě přineslo zcela zásadní výsledky také přepočet úprav 

druhové skladby a plánování adaptačních opatření z ekonomicko (-sociálního) pohledu. 

V tomto případě by bylo nutno jednoznačně použít tzv. diferenciální lesní renty, zejména po 

důkladné analýze současného stavu na trhu, historických pramenů, resp. historický vývoj 

porostů, historické způsoby obhospodařování a především původ sadebního materiálu 

současných porostů, a uplatnění výsledků hospodaření na trhu, včetně modelování výstupů do 

budoucna. To má jednoznačný vliv na rozvoj venkovských regionů, zaměstnanost, 

ekonomickou efektivitu hospodaření. 

4 ZÁVĚR 

Diferenciální renta II se přímo váže na rozdílné výrobní (v tomto případě je lepší výraz 

produkční) podmínky, které přímo udávají charakter rozdílnosti v nákladovosti a výnosovosti 

produkce. 

V případě výpočtu Diferenciální renty II při ocenění lesních pozemků a porostů je třeba 

vycházet přímo ze základních ukazatelů o stanovištích, v této souvislosti dále z dat o reálných 

růstových charakteristikách porostů (relativní a absolutní výškové bonity, celková zásoba 

porostů, střední tloušťka a střední výška porostů, zakmenění, kvalita sortimentů apod.). A 

v návaznosti na tyto údaje je nutné dále pracovat s daty vycházejících z aktuálního 

ochranářského šetření a aktuálně se vyskytujících faktorů, které ovlivňují kvalitu porostů a 

jejich produkci (zásoba dříví). 

Nástrojem pro klasifikaci trvalých ekologických podmínek je Lesnicko-typologický 

klasifikační systém, který popisuje ekosystémy s ohledem na potenciální vegetaci, tj. 

přirozené druhové skladby. Lesnicko-typologický klasifikační systém je použit pro tvorbu 

hospodářských jednotek dle vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje 
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lesů a o vymezení hospodářských souborů. Pro výpočet Diferenciální renty II je tedy 

obrovskou výhodou, že v případě porostní půdy je zmatováno 100% území. 

Je tedy vhodné pro výpočet objektivizace výrobních (produkčních) podmínek cenu za lesní 

pozemek podle souboru lesních typů doplnit o konkrétní růstové charakteristiky porostů (ne 

jen podle vegetačních stupňů, tak jak je např. použito v případě úředního oceňování lesních 

pozemků s lesními porosty), ale plně využívat všech možných dat o porostech, které jsme 

schopni reálně změřit. 

Vše výše uvedené lze zpracovat formou vyjádření růstových charakteristik podle souborů 

lesních typů a porostních typů s ohledem na stupeň přirozenosti s doplňkovým šetřením 

ochrany lesa pro konkrétní lesní majetky. Tyto podklady by měli potom sloužit (při doplnění 

o skutečné náklady) pro stanovení diferenciální renty II. 

Lze, ale postupně zpracovávat obecné modely, kde na reálných datech, budou vypočteny 

rovnice a navržena kritéria faktorů vlivu biotických a abiotických činitelů, faktorů vlivu 

stanovišť podle porostních typů a stupňů přirozenosti. Tento model by se mohl blížit 

exaktnosti v návaznosti na množství vstupních dat (tedy čím více budou k dispozici reálná 

data o stanovištích a jejich růstových charakteristikách, tím více se bude zvyšovat 

pravděpodobnost vysoké objektivizace výrobních podmínek). 

Problematika ochrany lesa se samozřejmě neprojevuje jen v rámci renty II (což jsou fyzické 

náklady na vlastní výkon ochrany lesa), ale ponižuje skutečnou cenu lesního porostu 

v případě tzv. změněnosti porostního typu, tím výrazně zvyšuje riziko ohrožení lesní 

produkce z hlediska stability (cena diferenciální renty I s pohledu ochrany lesa vychází 

z pravděpodobnosti výskytu abiotických a biotických vlivů, které vedou k nahodilým 

těžbám). U diferenciální renty I snižuje potenciál produkce výskyt kalamitních škůdců (i 

abiotických činitelů). 

Zvláštním případem zůstává stále kvantifikace renty v případě omezení plynoucích například 

z rekreačního využívání lesů, neboť se jedná, prozatím, o externalitu neuplatňovanou na trhu 

v České republice. Řešení ocenění těchto externalit je předmětem speciálním lesnických 

výzkumů. 
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FLOOD RISK ANALYSIS AT ARID AND SEMIARID REGIONS 

Ahmed Khaddour1) 

ABSTRACT: 

Many of people think floods are simple event not knowing the fact that floods are dangerous, 

common and costly natural disasters. It has the potential to destroy an entire city and cause 

catastrophic damage to humanity. It also has a great destructive power, even if it is one foot 

high.  

A flood study can be very useful to determine the probability of an area of land to be 

vulnerable to floods. Using historical records concerning with things like river-flow, rainfall, 

topographic maps, hydraulic analysis, a flood study can be very useful when considering 

areas for buildings and other things. 

An older data of flood study could be used to help to determine whether an area vulnerable to 

floods or not, but it would be wise to get a current flood study, since there are a lot of factors 

affecting an area being vulnerable to floods or not. 

Floods are hazards which occur repeatedly at different magnitudes and intervals. On a short-

term basis, they are related to the meteorological elements and the soil and groundwater 

storage. Day after day hydrological forecasting techniques such as flood routing keep on 

improving to reduce the economic and human impacts. Economic and land-use planning on a 

regional scale, however, requires a prediction of the long-term pattern of the hydrological 

regime. Statements relating to the probability of occurrence of floods are the necessary 

information where there are long records obtainable. 

KEYWORDS: 

Flood, Flood Risk, Arid Regions, Semiarid  

1 INTRODUCTION 

Some of the deadliest floods of history all around the world were mentioned due to the 

purpose of assessment of damage that these types of natural disasters can cause. Also, by 

studying of these historical events may help us to determine the causes and the ways to 

prevent these types of disasters and mitigate the effects [5]. 

This project is more concerned about analysis the risks of floods in Kingdom of Saudi Arabia. 

Thus, climate and weather of Saudi Arabia may be beneficial to do the analysis in effective 

way. Also, some of the floods which occur in Saudi Arabia were mentioned due to the 

beneficial of this study. A flood is a natural incident where a piece of land that is usually dry, 

suddenly gets submerged under water. Some floods can occur suddenly and retreat quickly. 

While others take days or months to build and discharge. When floods happen in an area that 

people live in, the water has the capability to carry along objects like houses, cars and even 

people [2]. 

2 TYPES OF FLOODS 

There are several different types of floods. Floods are generally grouped into the following 

types; 

• Flash Floods. 

                                                 

1) Khaddour, Ahmed, Ph.D., Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh, , 00420774314369, khaddour@seznam.cz 
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• River Floods. 

• Coastal Floods. 

• Urban Floods. 

2.1 Flash Floods 

Flash floods are those flood events where the rise in water is during or within a few hours of 

the rainfall. Therefore, flash floods take place within small catchments, where the time taken 

to react for the drainage is short. Many hydrological factors have relevance to the occurrence 

of a flash flood (i.e., terrain gradients, soil type, vegetative cover, human habitation, 

antecedent rainfall, etc.) [3]. 

2.2 River Floods 

River floods typically unfold over days, or even months. This is because they occur in large 

basins which involve ‘main stem’ rivers like the Nile, and are usually the result of many 

individual rainfalls spread out over many days. In fact, several flash flood events can occur 

within a river flood event [4]. 

2.3 Coastal Floods 

A coastal flood of the areas along the coast is caused by high tide and worsened by heavy 

rainfall and strong winds (i.e., wind blowing landward from the ocean). Places like 

Charleston, South Carolina, and Savannah, Georgia, experience impacts from coastal flooding 

many times a year. Sometimes, an abnormal rise in water level in coastal areas above the 

regular tide caused by forces generated from a strong storm's wind, waves and low 

atmospheric pressure may occur, it is called storm surge[5]. 

2.4 Urban flooding  

Urban flooding is the flooding of land or property in populated areas, caused by rainfall 

overwhelming the capacity of drainage systems, such as storm sewers. Flooding in urban 

areas can be caused by flash floods, or river floods, or coastal floods. In urban areas, flood 

effects can be increased by existing paved streets and roads, which increase the speed of 

flowing water. 

3 THE DEADLIEST EVENTS OF FLOODS 

For cities, the farmers living near the Yellow River had built dams to contain the waters, 

which during time flowed higher because silt headed up on the riverbed. In 1887, this rising 

river, swelling by days of heavy rain, overcame the dams on around 28 September, causing a 

huge flood. Since there is no international unit to measure a flood's strength it is usually 

classified by the extent of the damage done, depth of water left and number of losses. This is a 

list consisting of the deadliest floods[2]. 

3.1 China Floods July November 1931 

In China, the Yangtze River peaks during a horrible flood that kills 3.7 million people over 

several months. This flood was perhaps the worst natural disaster of the 20th century in 1931. 

The Yangtze River runs through southern China, one of the most populated areas on the 

world. The region’s people, most of them lived at subsistence level, depended on the river for 

water for their personal and farming needs. In April, the river-basin area received overload 

rainfall. When rains came again in July, the stage was set for disaster. The Yangtze flooded 
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over a 500-square-mile area. The rising waters lead 500,000 people from their homes by the 

beginning of August [3]. 

In the first half of August, the waters continued to rise and even more rain fell, the rice fields 

that controlled the landscape were submerged, destroying the crop. Major cities depended on 

this rice and, without it, people in the cities starved to death. In addition, typhoid and 

dysentery were spread due to the polluted river. The millions who died from this flood either 

from starvation or disease, many after the flood waters had receded [4]. 

3.2 Yellow River Flood September 28, 1887 

For cities, the farmers living near the Yellow River had built dams to contain the waters, 

which during time flowed higher because silt headed up on the riverbed. In 1887, this rising 

river, swelling by days of heavy rain, overcame the dams on around 28 September, causing a 

huge flood. Since there is no international unit to measure a flood's strength it is usually 

classified by the extent of the damage done, depth of water left and number of losses. 

The waters of the Yellow River are generally thought to have broken through the dams, Due 

to the low-lying plains near the area, the flood spread very fast, covering an estimated 50,000 

square miles (130,000 square-km), submerging agricultural settlements and commercial 

centers. After the flood, 2 million were left homeless. It was one of the worst floods in 

history. 

3.3 Yellow River Flood June 9, 1938 

During the Second Sino-Japanese War In 1938, Chinese Nationalist troops under the orders of 

Chiang Kai-Shek blew up the dams holding back the Yellow River try to stop the invading 

Japanese. The great river was known also as “China’s Sorrow” or “The Ungovernable” for its 

long history of natural disasters. But there is no previous disaster compared to the destruction 

caused by this military plan. The explosions destroyed about thousands of square miles and 

shifting the Yellow River hundreds of miles to the south. Approximately one million of 

Chinese farmers sank, starved or died of diseases. Over 12 million were made homeless. 

Thousands of villages were destroyed. And it was all for nothing, as they advance was not 

prevent. This flooding of the Yellow River has been described as the “largest act of 

environmental warfare in history.” [1] 

Murderous commander issued no warning to the civilian population before explosion the dam 

on the south bank of the river. But civilians have never been protected by any governments 

during any war. The sacrifice of one million people would never have been a military 

consideration. The late scholar and political analyst Liang Qichaonever summed up China’s 

brutal policy: “Never mind if the people die for our victory.” [2] 

3.4 Banqiao Dam Failure August 6, 1975 

In 1975, the worst dam failure in history occurred when significant rainfall following a 

typhoon assaulted the Banqiao dam on the Ru River in China. Almost 48 inches of rain 

poured down in a one day. A smaller dam upstream broke, sending a wall of water rushing 

downstream. There is a 62 dams failed in the incident, with walls of water between 120 and 

240 inches high pouring into the plains below. In an effort to control the flooding, some dams 

were destroyed with hopes of relieving some of the pressure. Approximately 230,000 people 

were killed.[5] 
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3.5 Yangtze River Flood July 1935 

In 1935, another flood happened in the Yangtze River in China when a heavy rain came. 

Among all the heavy floods in Yangtze River, this is one of the most disastrous floods killing 

145,000 people while injuring millions. It was recorded as the fifth deadliest flood in the 

world. 

Many people were also killed due to dehydration, hunger and poverty. Dreadful diseases such 

as leptospirosis, dermatitis, conjunctivitis and tuberculosis had spread out all over the China. 

The suicide rate had increased as many cannot find a job. [2] 

4 METHODS OF FLOOD PREVENTION 

Humans cannot stop the rains from falling or stop flowing water from exceeding its banks, but 

they can do something to prevent them from having great impact. 

4.1 Flood Prevention 

Sea walls and tide gates have been built to prevent tidal waves from moving the waters up 

ashore. In some areas, sand bags are made and placed to retain floodwaters. 

4.2 Retaining Walls 

Retaining walls levees, lakes, dams, reservoirs or retention ponds are constructed to hold extra 

water during times of flooding. 

4.3 Town Planning 

It is important to acquire permission before buildings are erected. This will ensure that 

waterways are not blocked. Also, drainage systems must be covered and kept free from 

objects that block them. This way, water can quickly run through if it rains and minimize 

probability of town flooding. Drainage systems should also be covered to prevent garbage 

from getting into them. 

4.4 Vegetation 

Trees, shrubs and grass can help to protect the land from erosion. People in lower areas 

should be encouraged to use a lot of vegetation to reduce the power of moving flood water 

and reduce erosion. 

4.5 Education 

In many countries, drainage systems are blocked with garbage and people have little 

knowledge of the effects during a rain. When it rains, waterways and culverts are blocked by 

litter and debris, and water can finds its way into the streets and people's homes. Therefore, 

education is very important to caution people about the dangers of floods, what may cause 

floods, and what can be done to reduce its impact. [4] 

4.6 Detention Basin 

Detention basins are reservoirs built and connected to waterways. They may provide storage 

for floodwaters. Which means in an event of flooding, water is drained into the basin first, 

giving people more time to evacuate. It can reduce the magnitude of downstream flooding. 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 364 

5 METHODS OF CONTROLLING FLOODS 

5.1 Dams 

Many dams and their reservoirs are designed completely or partially to help in flood 

protection and control. Many dams have flood-control reservations in which the level of a 

reservoir must be kept below a certain elevation before the onset of the rainy season to allow a 

certain amount of space in which floodwaters can fill (e.g. Mount Morris Dam, Seven Oaks 

Dam). [3] 

 

Figure 1 Seven Oaks Dam [4] 

5.2 Water-Gates 

These Floods barrier are a rapid response barrier which can be rolled out in a matter of 

minutes. They are unique in the way that they can deploy using the weight of water to hold it 

back. 

 

Figure 2 Water-Gate [5] 

5.3 Diversion Canals 

Floods can be controlled by redirecting excess water to canals or floodways, which divert the 

water to temporary holding ponds or other bodies of water where there is a lower risk or 

impact to flooding. [5] 
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Figure 3 Timah Diversion Canal 

5.4 Self-Closing Flood Barrier 

The self-closing flood barrier (SCFB) is a flood defense system which designed to protect 

people from inland waterway floods caused by heavy rainfall, gales and rapid melting snow. 

The barrier system is constantly ready to deploy in a flood situation, it may be installed in any 

length and uses the rising flood water to deploy. [4] 

5.5 River Defenses 

Rivers are prone to flooding and are often carefully managed. Defenses such as levees, 

reservoirs and weirs can used to prevent rivers from bursting their banks. 

 

Figure 4 Delta Levees 

5.6 Coastal Defenses 

Tide gates can be used in conjunction with dykes and culverts. They can be placed at the 

mouth of streams or small rivers, where an estuary begins or where tributary streams. Tide 

gates are closed during incoming tides to prevent tidal waters from moving upland, and 

opened during outgoing tides to allow waters to drain out via the culvert and into the estuary 

side of the dike. The process of opening and closing of the gates is driven by a difference in 

water level on either side of the gate. [4] 
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5.7  Temporary Perimeter Barriers 

Temporary perimeter barrier was accomplished by containing 2 parallel tubes within a third 

outer tube. When filled, this structure formed a non-rolling wall of water that may control 80 

percent of its height in external water depth, with dry ground behind it. [5] 

6 CONCLUSIONS 

Weather is the day-to-day condition of the atmosphere, and is a chaotic non-linear dynamic 

system. Climate  the average condition of weather is fairly stable and predictable. It includes  

Average temperature, amount of precipitation, days of sunlight, other variables that might be 

measured at any given site. 
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FORMY KOLAUDACE PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA 

FORMS PERMITTING THE USE OF BUILDINGS AFTER THE AMENDMENT TO 

THE BUILDING ACT 

Alena Kliková1) 

ABSTRAKT: 

Příspěvek je věnován otázkám spojeným se změnami a legislativním vývojem právní úpravy 

stavebního zákona. Stavební zákon v posledních letech neustále prochází změnami, které mají 

vést ke zlepšení právního stavu veřejného stavebního práva a mají přinášet zjednodušení 

jednotlivých procesů vedoucích k povolování staveb. Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti další 

velká novela stavebního zákona, která měla opět vést ke zjednodušení a zrychlení procesů 

povolování staveb. Příspěvek bude zaměřen pouze na vybrané změny stavebního zákona, a to 

se zaměřením na povolování užívání staveb.  

ABSTRACT: 

The paper deals with issues related to changes and the legislative development of the legal 

regulation of the Building Act. The Construction Law has been constantly undergoing 

changes in recent years to improve the legal status of public construction law and to simplify 

individual building permit procedures. On 1 January 2018, another major amendment to the 

Building Act came into force, which should once again lead to the simplification and 

acceleration of building permitting processes. The paper will focus only on selected changes 

to the Building Act, with a focus on permitting the use of buildings. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

stavební zákon, územní plánování, stavební povolení, kolaudace, užívání staveb 

KEYWORDS: 

Building Act, Territorial Planning, Building Permits, Acceptance, Use of Buildings 

1 ÚVOD 

Stavební právo je jednou z oblastí práva, která je poslední dobou v popředí zájmu nejenom 

právních a stavebních odborníků, developerů, ale i politiků. Vzhledem k tomu, že stavební 

právo, resp. pravidla pro výstavbu byla na území zemí českých kodifikována již v době 

středověku, lze konstatovat, že existuje výrazný zájem jak ze strany veřejnosti, tak ze strany 

příslušných orgánů na jeho kodifikaci. Původní požární řády byly později nahrazeny 

stavebními řády2. Stavební řády v Českých zemích platili až do poloviny 20.tého století. Za 

jednu z nejdelších novodobých etap kodifikace veřejného stavebního práva považujeme 

stavební zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Tento zákon byl 

v roce 2007 nahrazen novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Tento „nový“ stavební 

zákon do dnešní doby již prošel řadou změn a úprav, a to několikrát označovaných za „velké“ 

novely. Poslední novelou, která výrazně zasahuje do řady institutů veřejného stavebního práva 

je zákon č. 225/2017 Sb., který nabyl účinnosti k 1. 1. 2018.   

                                                 

1) Příjmení, jméno, tituly – 1. autor, pracoviště, adresa, telefon, e-mail 

2 Nejstarším uváděným stavebním řádem je Jihlavský městský stavební řád z roku 1270. 
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Předkládaný příspěvek se zaměřuje na vymezení pouze některých vybraných změn, které 

zahrnuje novela stavebního zákona, a to nejenom z pohledu teoretickoprávního, ale i 

z pohledu praxe a uplatnitelnosti jednotlivých změn v praxi.   

2 VYBRANÉ ZMĚNY STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. tak jak byl schválen v roce 2006 obsahoval řadu sporných 

ustanovení. Tato ustanovení se pak nejenom v návaznosti na judikaturu postupně měnila. 

Řadou novel došlo např. ke změnám chápání zjednodušených postupů povolování umístění 

staveb (územní souhlas), stejně tak se měnilo i chápání souhlasu s realizací stavby a 

kolaudačního souhlasu, aj. Docházelo i k řadě dalších změn a úprav, nejenom jazykových, ale 

mnohdy ke změnám z pohledu stavebníka zásadním, a to většinou s odkazem na snahu o 

zjednodušení výstavby a užívání staveb. Jak již bylo mnohokrát uvedeno, je nutné se zamyslet 

nad tím, jestli snaha o zjednodušování vždy povede k očekávanému výsledku. 

Poslední novela se dotýká celé řady ustanovení stavebního zákona, ať už části územního 

plánování, tak stavebního řádu. Cílem schválené novely mělo být další zjednodušení a 

zrychlení jednotlivých procesů povolování stavebních záměrů, včetně zpřesnění uvádění 

staveb do užívání, aj. Jako hlavní problémy byly v důvodové zprávě vymezeny např. potřeba 

zpřesnění poskytování údajů o území pro územně analytické podklady, zjednodušení 

pořizování aktualizací a změn územně plánovací dokumentace, problematika závazných 

stanovisek dotčených orgánů a vymáhání jejich dodržení, zjednodušení a zpřesnění uvádění 

staveb do užívání (kolaudace), aj. Navrhované změny měly napravit kritizovaný stav 

zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.  

Z důvodu rozsáhlosti schválených změn se tento příspěvek bude věnovat pouze vybraným 

změnám stavebního zákona provedených poslední novelou, a to se zaměřením na institut 

kolaudace.    

2.1 Pojmy a definice  

Mimo jiné novela stavebního zákona zpětně zavádí pojem kolaudace. Pojem kolaudace je 

slovníky cizích slov definován jako schválení. L. Klimeš3 uvádí, že ve vztahu ke stavbě se 

jedná o odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části; udělení povolení k jejich 

uvedení do trvalého provozu nebo užívání. Pojem kolaudace má tak dva možné významy. Za 

prvé se jedná o povolení, tj. autoritativní ověření vlastností stavby, zda stavba odpovídá 

původnímu povolení a je možné ji užívat. Za druhé se jedná o faktický stav odevzdání, resp. 

předání stavby zhotovitelem vlastníkovi. Pojem kolaudace nahradil dříve užívaný pojem 

povolení trvalého provozu (užívání).4 Pojem kolaudace pak byl používán nejenom v právní 

úpravě, ale i v praxi. Tento pojem se stal natolik používaný, že ani změna právní úpravy 

v roce 2006, kdy se pojem kolaudace přestal ve stavebním zákoně používat, neznamenalo 

jeho zapomnění. Jak uvádí jeden z komentářů ke stavebnímu zákonu5 i s ohledem na 

předcházející právní úpravu se i nadále v některých případech v praxi používá pojem 

kolaudace. Jedná se o pojem, který zahrnuje veškeré formy uvádění staveb do užívání. Novela 

stavebního zákona opět zavádí tento pojem jako nadpis části čtvrté, díl 2, právě s odkazem na 

                                                 

3 KLIMEŠ, L., Slovník cizích slov, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1981, s. 131. 

4 TILLMANN, J.: Příprava, provádění a užívání staveb. PROSPEKTRUM, spol. s.r.o. Praha. 1992. s. 262. 

5 ROZTOČIL, A., HRŮŠOVÁ, K., LACHMANN, M., POTĚŠIL, L.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha. C. H. Beck. 2013. s. 520. 
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starou právní úpravu a tvrzení, že je tento pojem stále užíván nejen v laickou, ale též 

odbornou veřejností.  

Novela stavebního zákona dále zakotvuje novou definici „souboru staveb“ a vymezuje, co 

lze chápat stavbou hlavní a stavbou vedlejší souboru staveb. Jedná se o zákonné zakotvení 

dříve používaného pojmu a zpřesnění toho, co lze souborem staveb chápat. K zpřesnění došlo 

mimo jiné z důvodu slučování povolování speciálních a obecných staveb. Je však otázkou, 

zda skutečně dochází k zpřesnění výkladu a chápání pojmu „soubor staveb“. Řada 

konkrétních situací je i přes tuto zákonnou změnu nejasná. Vymezení stavby hlavní pak 

určuje i konkrétní typ stavebního úřadu, který by měl dokončený soubor staveb kolaudovat. 

2.2 Dotčené orgány  

Problematika dotčených orgánů je velmi specifická, neboť změnou dochází k výraznému 

omezení přezkumu závazných stanovisek. Úkolem činnosti dotčených orgánů je v obecné 

rovině řádně odborně posoudit otázky, které souvisí s projednávanou věcí a které je odborně 

schopen zhodnotit a toto své posouzení zpracovat do podkladového správního aktu pro orgán 

rozhodující ve věci. Dotčené orgány vystupují v řadě speciálních správních řízení, kdy za 

jedno z nejčastějších zvláštních řízení, ve kterých vystupují dotčené orgány, můžeme označit 

řízení6 vedená dle stavebního zákona. V těchto postupech je vždy nezbytná spolupráce 

stavebních úřadů, které rozhodují o věci, s dotčenými orgány veřejné správy spolupůsobícími 

při jednotlivých řízeních dle stavebního zákona. Dotčené orgány vystupují nejenom 

v postupech v rámci, kterých se stavební záměry povolují, ale taktéž při uvádění staveb do 

užívání, kdy by měly zajistit kontrolu nad dodržením podmínek závazného stanoviska.  

Novela stavebního zákona postavení dotčených orgánů rozšiřuje o další správní orgány, které 

v rámci některých postupů budou vydávat závazná stanoviska jako podklad pro posouzení 

stavebního záměru. Konkrétně se jedná o ustanovení § 96b, které přiznává postavení 

dotčeného orgánu orgánu územního plánování. Ministerstvo pro místní rozvoj pak toto 

ustanovení podrobně komentuje a vymezuje společné postupy v novém metodickém pokynu.7 

Dále ve společných řízeních je přiznáváno postavení dotčených orgánů stavebním úřadům, 

které by byly příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru.8  

Stavební zákon, který upravuje v ustanovení § 4 problematiku závazných stanovisek, 

zakotvuje nově i povinnost dotčených orgánů kontrolovat dodržování podmínek jimi 

stanovených v závazném stanovisku. Stavební úřad by měl poskytovat potřebnou součinnost. 

Obecně lze konstatovat, že povinnost poskytovat součinnost při své činnosti mají správní 

orgány dány na základě základních zásad činnosti správních orgánů. Jedná se o zásadu 

spolupráce správních orgánů a souladnosti jejich postupů. Dle názoru autorky se tak ve 

stavebním zákoně jedná o ustanovení, které sice vymezuje povinnost spolupráce konkrétně 

pro postupy podle stavebního zákona, nicméně v návaznosti na subsidiární použití správního 

                                                 

6 Pozn.: Pro úplnost je nutné dodat, že dotčené orgány mají své postavení i při jiných činnostech a postupech dle 

stavebního zákona. Konkrétně např. při vydávání souhlasů dle stavebního zákona (územní souhlas, souhlas 

s ohlášenou stavbou, kolaudační souhlas a souhlas s odstraněním stavby). 

7 http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-

metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/5-Organy-uzemniho-planovani,-dotcene-

organy/Zavazna-stanoviska-organu-uzemniho-planovani-priklady-s-komentarem 

8 Ustanovení §96j odst. 2 stavebního zákona. 
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řádu na postupy dle zvláštních právních předpisů a s odkazem na ustanovení § 177 odst. 19 

správního řádu, lze zakotvení této povinnosti považovat za nadbytečné.   

Další výrazné změny, které přinesla novela stavebního zákona ve vztahu k dotčeným orgánům 

a jejich činnosti jsou velmi zásadní změny v možnosti přezkumu závazných stanovisek 

vydávaných dotčenými orgány pro postupy dle stavebního zákona. Došlo k tomu, že byl 

výrazně omezen přezkum závazných stanovisek a tím tak i kontrolu nad zákonností 

závazných stanovisek. Je otázka, zda je takovéto omezení možné obrany dotčených osob 

v souladu s obecnými principy dobré správy a zda je nově zakotvená omezená možnost 

obrany dostatečná pro efektivní ochranu veřejných subjektivních práv dotčených osob.  

Ve vztahu k nové úpravě problematiky závazných stanovisek je nutné uvést, že v srpnu 2017 

byla podána ústavní stížnost několika senátorů, kteří se domáhají zrušení mimo jiné té části 

novely stavebního zákona, která omezuje možnost přezkumu závazných stanovisek. 

3 UŽÍVÁNÍ STAVEB  

Samotné užívání stavby lze označit za definitivní završení procesu výstavby. Je to hlavním 

důvodem, proč je stavba realizována. Je logické, že každou stavbu stavebník realizuje z 

důvodu, aby ji mohl užívat k účelu, pro který ji zhotovil. Téma kolaudace se v návaznosti na 

legislativní vývoj a časté změny přístupu k povolování či pouze uvádění staveb do užívání 

stává velmi aktuální. 

3.1 Stavby podléhající kolaudaci 

Novela stavebního zákona zakotvuje v ustanovení § 119 seznam staveb, které podléhají 

veřejnoprávnímu posouzení, zda jsou schopny užívání.  

Ustanovení § 119 odst. 1 uvádí: 

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 

odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle 

§ 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu), nebo pokud 

vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o 

 a) stavbu veřejné infrastruktury, 

 b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, 

 c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, 

 d) změnu stavby, která je kulturní památkou, lze užívat pouze na základě kolaudačního 

souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.  

Tento nový výčet staveb vyžadujících kolaudaci přinesl v praxi řadu otázek a nejasností. 

Konkrétně se jde o slova …. a jedná-li se o …. V této souvislosti vzniká nejasnost, zda se 

v případě kolaudovaných staveb vždy musí jednat o typy stavebních záměrů uvedených 

v písmenu a) až d). Z jazykového výkladu však plyne, že v případě záměrů v ustanovení 

vyjmenovaných vždy musí být zároveň splněna jedna z podmínek uvedených v písm. a) až d). 

Lze tak dovodit, že rodinné domy nepodléhají kolaudaci. Toto lze dovodit i z výkladu pojmu 

„stavby, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit“, kdy v původním znění 

                                                 

9 Ustanovení § 177 odst. 1 správního řádu: „Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se 

použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám 

úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje.“ 
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stavebního zákona10 byly příkladmo vymezeny takovéto stavby, např. jako nemocnice, 

obchod, bytový dům, apod. Na stranu druhou je otázka, zda bude možné zajistit ochranu 

veřejných zájmů, deklarovanou důvodovou zprávou k novele stavebního zákona, neboť 

požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob, bezpečnost, životní prostředí, 

popřípadě nezpůsobovala jiné škody, se podle stavebního zákona rozumí veřejným zájmem, 

jehož ochranu zajišťují stavební úřady. Vzhledem ke znalosti praxe, lze označit uvedenou 

změnu za nepříliš jasnou a vhodnou.  

Nicméně ani fakt, že stavba nebude podléhat kolaudaci jako formy ověření stavu dokončené 

stavby, neznamená, že nemusí splňovat obecně zakotvené požadavky na bezpečnost, jejichž 

splnění bývá u kolaudace ověřováno. V případě, že stavba nepodléhá kolaudaci, vzniká 

stavebníkovi právo ji užívat v okamžiku jejího dokončení ex lege.  

3.2 Kolaudační souhlas 

Vzhledem k tomu, že novela stavebního zákona zrušila jako formu kolaudace oznámení 

užívání, stává se tak kolaudační souhlas stěžejní formou kolaudace. Kolaudační souhlas 

vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Postup stavebního úřadu v rámci 

vydávání kolaudačního souhlasu je postupem podle části IV. správního řádu a jeho výsledkem 

není vydání rozhodnutí, ale vydání souhlasu jako osvědčení řádného provedení stavby a 

možnosti jejího užívání. Nově je nastavena možnost nekonání závěrečné kontrolní prohlídky 

v případě podzemních staveb technické infrastruktury, a to s ohledem na jejich rozsah a 

charakter. Stavební úřad může vydat kolaudační souhlas na základě předložených dokladů. 

Upustí-li stavební úřad od konání závěrečné kontrolní prohlídky a jsou-li splněny podmínky 

pro užívání, stavební úřad vydá kolaudační souhlas ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti 

o vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas vždy nabývá právních účinků dnem 

doručení stavebníkovi.  

Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost není úplná nebo nejsou splněny podmínky pro 

vydání kolaudačního souhlasu, rozhodne usnesením o provedení kolaudačního řízení, které je 

nově zařazeno jako další forma kolaudace. 

3.3  Kolaudační řízení 

Novela stavebního zákona se vrací k původní formě kolaudací, a to ke kolaudačnímu řízení. 

Jedná se o klasické správní řízení, jehož výsledkem je vydání správního rozhodnutí, a to buď 

kladného (kolaudační rozhodnutí) nebo negativního, kterým bude konstatováno, že stavbu 

nelze užívat. Nově je zaváděna možnost v rámci kolaudačního řízení, vyžaduje-li to zjištění 

při kontrolní prohlídce, vyzvat stavebníka ke zjednání nápravy v případě, že stavba nebude 

provedena v souladu s jejím povolením. Dále je zaváděna možnost, aby stavební úřad v 

kolaudačním řízení projednal nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace nebo ověřené 

projektové dokumentace11. 

Co je možné považovat za jednu ze stěžejních změn je nejenom to, že stavební úřad může v 

kolaudačním rozhodnutí stanovit podmínky vyplývající z obecných požadavků na výstavbu, 

ale i to, že může stanovit podmínky pro odstranění drobných nedostatků skutečného 

provedení stavby zjištěných při kolaudačním řízení a určit přiměřenou lhůtu k jejich 

odstranění.  

                                                 

10 Účinnost do 31. 12. 2017 

11 Jedná se o odchylky vyjmenované v ustanovení § 118 odst. 7 stavebního zákona.  
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Dále za důležitou změnu můžeme označit to, že stavební úřad bude moci, bude-li předmětem 

dodatečného povolení dokončená stavba uvedená v § 119 odst. 1, po ověření splnění 

podmínek podle ustanovení § 122 odst. 3 na žádost stavebníka současně samostatným 

výrokem rozhodnout o povolení užívání stavby a případně stanovit podmínky pro její užívání. 

Tuto možnost dle předchozího znění stavebního zákona neměl.  

4 ZÁVĚR 

Poslední novela stavebního zákona měla přinést zjednodušení a zpřesnění řady institutů 

stavebního zákona. V návaznosti na výše uvedené lze konstatovat, že v otázkách uvádění 

staveb do užívání (kolaudace) došlo k několika zásadním změnám. Některé změny skutečně 

přinesly zpřesnění postupů stavebního úřadu také přinesly určitá zjednodušení (např. možnost 

neprovádět závěrečnou kontrolní prohlídku u podzemních staveb technické infrastruktury, 

aj.). Některé změny naopak spíše povedou k nejasnostem ve výkladu a bude nutné je opět 

upravit, popř. minimálně sjednotit jejich výklad.  
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katastrálního, které se v posledních letech stávají důležitým online zdrojem při vyhledávání 
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1 ÚVOD 

Český úřad zeměměřičský a katastrální se stal v posledních letech důležitým zdrojem při 

vyhledávání podkladů k vypracování znaleckých posudků. Článek si klade za cíl přehledně 

informovat o dostupných možnostech, které nabízí a uvést poznatky a užitečnost při jejich 

využití. 

Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb. [1] spolu s dlouho 

očekávaným občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. [2]. V občanském zákoníku § 498 je 

definován pojem nemovitá věc. Tento pojem se důsledně užívá v předpisech. Jedině 

katastrální zákon zvolil užívání pojmu „nemovitost“ jako legislativní zkratku [3]. 

Český úřad zeměměřičský a katastrální nabízí uživatelům využívat služeb státní správy  

a nahlížet do katastru nemovitostí. Autorky článku se snaží čtenářům přiblížit, jaké informace 

jsou volně dostupné a dohledatelné na webových stránkách ČÚZK. Zaměřují se na informace, 

které jsou dostupné i přes mapový portál Marushka.  

2 ČÚZK 

Vznikem České republiky, tj. 1. ledna 1993, začal platit zákon o katastru nemovitostí České 

republiky č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon) [4] a zákon o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem č. 265/1992 Sb. [5]. Státní správa katastru začala evidovat 

                                                 

1 ) Komosná Milada, Ing., Ph.D. – 1. autor, ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 

541148935, milada.komosna@usi.vutbr.cz 

2 ) Gardášová Alena, Ing. – 2. autor, ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 541148917, 

alena.gardasova@usi.vutbr.cz 
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právní vztahy k nemovitostem již pouze na území České republiky. Druhý zlomový bod,  

který přinesl změny v katastru je 1. ledna 2014, kdy vešel v platnost nový katastrální zákon 

č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí [1] spolu s dlouho očekávaným občanským 

zákoníkem č. 89/2012 Sb. [2]. V katastrálním zákoně hned v § 1 je katastr definován jako 

„veřejný seznam“ – každý občan má právo nahlížet do katastru nemovitostí a získávat 

informace o nemovitostech.  

Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK) nabízí veřejnosti využívat jejich služeb  

a stále doplňuje informace o nemovitostech evidovaných na území České republiky. V dnešní 

době jsou informace snadno dostupné i z webových stránek ČÚZK – www.cuzk.cz [6]. 

2.1 Dostupné informace z katastru nemovitostí 

• Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), 

o vyhledat parcelu, 

o vyhledat stavbu, 

o vyhledat jednotku, 

o vyhledat řízení, 

o zobrazení mapy 

▪ cenové údaje (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/nas/cenoveudaje/cr/), 

• dálkový přístup do katastru nemovitostí (https://www.cuzk.cz/aplikace-dp). 

Nahlížení do katastru nemovitostí je již veřejnosti všeobecně známo. Občan, který využívá 

těchto volně dostupných služeb je obeznámen s možností si stáhnout „informativní výpis“ o 

předmětné nemovitosti. Od ledna roku 2014 je na informativním výpise možno získat i 

informaci o „řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj“. Pokud řízení proběhlo již v roce 

2014 je zde dohledatelné číslo vkladu. Cenový údaj však již volně dostupný není. Je možné 

jej získat buď v rámci placené služby z „dálkového přístupu“ nebo si zajít pro listinnou 

podobu. V případě, elektronicky vedených vkladů jsou kupní smlouvy k získání na 

jakémkoliv pracovišti, ne pouze na pracovišti, kde byl vklad povolen. Poplatky za jednotlivé 

služby nabízeny katastrem se řídí vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru 

nemovitostí, v platném znění [7]. 

Webové stránky ČÚZK nabízí v aplikaci nahlížení do katastru i výřez katastrální mapy přes 

mapový portál Marushka. V tomto portálu je možno výřez katastrální mapy přepnout do 

soutisku katastrální mapy a ortofoto snímku. Dále nabízí možnost získání informací přes 

funkci „vrstvy“, kde jsou uživatelům zpřístupněny další možnosti využití dle jejich potřeb. 

Článek je zaměřen na 4 vybrané služby: 

• věcná břemena, 

• nemovitosti s cenovými údaji, 

• nemovitosti řešené ÚZSVM, 

• nemovitosti s nesoulady. 

2.1.1 Věcná břemena 

Z „informativního výpisu“ v aplikaci nahlížení do katastru v kolonce „omezení vlastnického 

práva“ je uvedena informace, zda je nemovitost zatížena. Avšak výhodou použití mapového 

portálu je, že si nově uživatel může zobrazit rozsah věcných břemen. Tato služba je velmi 

dobře využitelná právě v případech, kdy věcné břemeno nezatěžuje celou parcelu.  

U zobrazení mapy je nutno rozkliknout „vrstvy“, kde si uživatel vybere zobrazení věcných 

břemen. Možnost dvojího zobrazení: 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://www.cuzk.cz/aplikace-dp
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• „hranice věcných břemen“, 

• „plochy“. 

V prvním případě tedy zaškrtnutím políčka „hranice věcných břemen“ se zobrazí omezení 

k části parcely, viz následující obrázky.  

Obr. 1 je vložen z ilustračních důvodů, kde věcné břemeno není zaneseno, na obr. 2 je již 

věcné břemeno zaneseno formou přerušované žluté čáry. 

 

Obr. 1 – Výřez soutisku katastrální mapy a orotofoto – bez vyznačení omezení 

(zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/....) 

Fig. 1 – Cutout of interleaved cadastral map and ortophoto – without limitations 

(source: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/....) 
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•  

Obr. 2 – Výřez soutisku katastrální mapy a ortofoto – s vyznačením omezení  

na části pozemku 

(zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/....) 

Fig. 2 – Cutout of interleaved cadastral map and ortophoto – indicating limitations  

on part of the land 

(source: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/....) 

Ve druhém případě tedy zaškrtnutím políčka „plochy“ se zobrazí barevně plocha parcely, 

která je zatížena věcným břemenem.  

Zde se však nabízí další možnosti výběru: 

• zatížení celé parcely, 

• zatížení části parcely. 

Další nabízená služba je možnost volby druhu věcného břemene (věcné břemeno užívání, 

věcné břemeno vedení, věcné břemeno chůze a jízdy, věcné břemeno (podle listiny), ostatní 

věcná břemena). Na mapě se vybraný druh zobrazuje formou barev, které jsou popsány 

v legendě. Nevýhodou jsou zvolené barvy, které často splývají, a nelze přesně identifikovat, o 

kterou barvu se jedná, tedy o jaký druh věcného břemene. 
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•  

Obr. 3 – Výřez soutisku katastrální mapy a ortofoto – vyznačení zatížení věcného  

břemene k celé parcele 

(zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/....) 

Fig. 3 – Cutout of interleaved cadastral map and ortophoto – indicating limitations 

of the load to the whole land 

(source: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/.…) 
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•  

Obr. 4 – Výřez soutisku katastrální mapy a ortofoto – vyznačení zatížení  

věcného břemene k části parcely 

(zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/....) 

Fig. 4 – Cutout of interleaved cadastral map and ortophoto – indicating limitations  

on part of the land 

 (source: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/....) 

2.1.2 Nemovitosti s cenovými údaji 

Skutečnost, že katastr nemovitostí je veřejným seznamem, tudíž nahlížení do katastru je 

umožněno opravdu každému občanovi (fyzické i právnické osobě). Při nahlížení do katastru 

nemovitostí jsou však volně dostupné informace omezeny. Mezi omezené informace patří i 

cenový údaj.  

Co pojem cenový údaj znamená? „Cenový údaj je údaj o dosažené kupní ceně nemovitosti 

nebo skupiny nemovitosti.“, takto je tento pojem definován v katastrální vyhlášce 

č. 357/2013 Sb. v § 24 odst. 1 [8]. Cenový údaj je na katastru evidován k dané listině sloužící 

jako podklad pro vklad. Informaci o cenovém údaji je možno získat dvěma způsoby. Jeden 

způsob získání cenového údaje je ze sbírky listin – kopie smlouvy (listinná forma). Druhý 

způsob získání cenových údajů je elektronickou cestou. Vklady do katastru nemovitostí 

provedené po 1. lednu 2014 jsou již provedeny v elektronické podobě a získání údajů je tudíž 

možno právě elektronickou cestou. Státní správa katastru nemovitostí nabízí uživatelům 

získání přehledu cenových údajů dvojí cestou. 

• První způsob je možný výpisem cenových údajů zanesených do katastru nemovitostí,  

a to buď celé ČR nebo vybraného území, za jednotlivé roky (2014, 2015, 2016 a 2017) 

formou excelové tabulky. 
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Obr. 5 – Ukázka výpisu k cenovým údajům excelovou tabulkou 

(zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/nas/cenoveudaje/cr/) 

Fig. 5 – A sample of the statement of price data is an excellent table 

(source: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/nas/cenoveudaje/cr/) 

Druhý způsob je vyhledáním v mapovém portálu. Pro práci uživatelů (znalců/odhadců)  

je vhodné využívat služeb vyhledávání cenových údajů pomocí mapy. Při oceňování 

nemovitostí, kdy znalec/odhadce má za úkol ocenit danou nemovitost se autorkám jeví lepší 

způsob vyhledávání cenových údajů přes mapový portál. V mapě si uživatel může vybrat, 

z kterého roku cenový údaj potřebuje (2014 – 2017), může vybírat nemovitosti pro srovnání a 

omezit rozsah okolí pro správný výběr. 

 

Obr. 6 – Výřez katastrální mapy – vyznačení nemovitostí s evidovanými cenovými údaji 

(zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/....) 

Fig. 6 – Cutout of cadastral map – identification of real estates with registered price data 

(source: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/....) 

Na obr. 6 je uveden příklad zobrazení v mapovém portálu. Zelenou barvou jsou podbarveny 

nemovitosti, u nichž je veden cenový údaj, červenou vyšrafovanou barvou jsou zobrazeny 

nemovitosti, u nichž je cenový údaj vázán na jednotku a podíly na společných částech domu. 

2.1.3 Nemovitosti řešené ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) 

„Nemovitosti řešené ÚZSVM“ tento pojem specifikuje nemovitosti, u nichž není dostatečně 

uveden vlastník – zcela chybí identifikace vlastníka nebo je vlastník uveden, ale bez 

dostatečné identifikace [9]. 
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V katastrálním zákoně č. 256/2013 Sb., v platném znění [1] je v § 64 uvedena povinnost 

Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního předat údaje o nemovitosti, u nichž není 

osoba jako vlastník označena dostatečně určitě, Úřadu pro zastupování státu  

ve věcech majetkových, který vede její evidenci a další zákonem stanovené kroky.  

Účelově vyhledávat nemovitosti, které jsou předány do evidence ÚZSVM nabízí služba 

v mapovém portálu. Opět pomocí „vrstvy“ je možnost zapnout „nemovitosti řešené 

ÚZSVM“. V případě, že v hledané lokalitě se nachází nemovitosti takto řešené,  

se v mapě modře vyšrafuje předmětná nemovitost. 

 

Obr. 7 – Výřez soutisku katastrální mapy a ortofoto – vyznačení nemovitosti řešené ÚZSVM 

(zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/....) 

Fig. 7 – Cutout of interleaved cadastral map and ortophoto – designation of real estate 

addressed by UZSVM 

(source: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/....) 

Na „informativním výpisu“ je tento stav zanesen v kolonce “jiné zápisy“, kde je uvedeno: 

“Nedostatečně identifikovaný vlastník – údaje o nemovitosti předány do evidence ÚZSVM. 

Více na http://www.uzsvm.cz“.  

2.1.4 Nemovitosti s nesoulady 

Jedním z mnoha úkolů, které katastrální úřady musí provést je i tzv. revize údajů katastru, jak 

je uvedeno v zákoně č. 256/2013 Sb. [1]. V § 35 odst. 1 je uvedeno „Katastrální úřad 

reviduje soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Revizi údajů katastru (dále jen 

"revize katastru") vyhlašuje příslušný katastrální úřad podle potřeby zajištění souladu údajů 

katastru s jejich skutečným stavem v terénu a provádí ji za součinnosti obcí, popřípadě též 
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orgánů veřejné moci, a za účasti vlastníků a jiných oprávněných. Zjistí-li nesoulad v údajích 

katastru, projedná způsob jeho odstranění.“ 

Jedná se zejména o zpřesňování (geometrické i polohové) nemovitostí v terénu, ať už se jedná 

o obvody budov, hranic pozemků, způsobu využití pozemku atd. [10]. Tyto stavy vznikají 

nejčastěji neoprávněnými lidskými zásahy na nemovitostech. Pokud chce uživatel v aplikaci 

nahlížení do katastru nemovitostí zjistit, zda předmětná nemovitost má nesoulad, může 

k tomu opět použít mapový portál, kdy u nemovitosti s nesouladem zaevidovaným na katastru 

a skutečným stavem se předmětná nemovitost vyšrafuje.  

 

Obr. 8 – Výřez soutisku katastrální mapy a ortofoto – vyznačení nemovitosti s nesoulady 

(zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/....) 

Fig. 8 – Cutout of interleaved cadastral map and ortophoto – identification of real estate  

with cadastral inconsistencies 

(source: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/....) 

V „informativním výpisu“ se nově zobrazí kolonka „nesoulady“, která je umístěna pod údaji o 

vlastnictví, s následujícím popisem: 

 

Obr. 9 – Ukázka z informativního výpisu při nahlížení do katastru 

(zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz /....) 

Fig. 9 – Sample of informative statement from cadastral 

(source: http://nahlizenidokn.cuzk.cz /....) 
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3 ZÁVĚR 

Pro znaleckou činnost jsou webové stránky ČÚZK nepostradatelným zdrojem informací. 

Webové stránky jsou v průběhu času zdokonalovány a uživatelům nabízí širokou škálu 

informací dostupnou z jakéhokoliv místa nejen v České republice. Je důležité, aby občané 

a zejména odborná znalecká veřejnost byla informována o možnostech, které zrychlují 

a zjednodušují přístup k informacím. 
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SYSTÉMOVÉ POJETÍ OCEŇOVÁNÍ STŘEDNÍHO STAVEBNÍHO ZÁVODU 

REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU 

SYSTEMIC CONCEPTION OF A MIDDLE-SIZE BUILDING ENTERPRISE 

EVALUATION OF A REGIONAL SIGNIFICANCE 

Eliška Křížovská1), Bohumil Puchýř2), Michal Černý3), Lucie Vaňková4) 

ABSTRAKT: 

Tato případová studie je zaměřena na problematiku systémového pojetí oceňování středního 

stavebního závodu regionálního významu v období finanční krize, a je součástí rozpracované 

dizertační práce na téma „Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné 

konkurenci ČR“. Vychází ze systémového přístupu k oceňování závodu, dále se zabývá 

charakteristikami hodnoty závodu, finanční krizí modelovanou jako porucha na systému a 

formální strukturou dokumentu ocenění závodu. Příspěvek lze rozdělit do dvou hlavních sekcí, 

a to na část teoretickou a praktickou. Zatímco úkolem teoretické části je objasnit základní 

pojmy související s řešenou problematikou, praktická část obsahuje základní údaje o 

sledované stavební společnosti a její ocenění majetkovou substanční metodou, které jsou 

zpracovány ve formě dokumentu ocenění závodu. Cílem příspěvku je zobrazit na vytvořeném 

modelu středního stavebního závodu vnější negativní vliv krizového charakteru. Za účelem 

dosažení tohoto cíle je ocenění sledovaného středního stavebního závodu zasazeno do roku 

2010, ve kterém byl zaznamenán nejvýraznější negativní vliv finanční krize na jeho 

hospodářské výsledky. 

ABSTRACT: 

This case study is intent on the problems of a systemic conception of a middle-size building 

enterprise evaluation of a regional significance in a period of a financial crisis and it is a 

part of the forming dissertation thesis on the theme "The Modelling of The Development of 

The Middle-Size Building Enterprise Value in The Real Competition of The Czech Republic.“ 

It goes out from the systemic access to an enterprise evaluation, further on it deals with 

enterprise value characterizations, a financial crisis modelled as a breakdown on a system 

and a formal structure of an enterprise evaluation document. The contribution can be divided 

into two main sections namely into theoretical and practical parts. While a task of the 

theoretical part is to clarify basic concepts connected with the solved problems, the practical 

part contains basic data about the examined building company and its evaluation by a 

property substantial method which are elaborated in a form of the enterprise evaluation 

document. The aim of the contribution is to figure on the created model of the middle-size 

building enterprise an external negative influence of a critical character. In order to reach 

this aim, the examined middle-size building enterprise evaluation is set in the year 2010 in 
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which the most outstanding negative influence of the financial crisis on its economic results 

was noticed. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Závod, oceňování, ocenění, oceňování závodů, ocenění závodu, charakteristiky hodnoty 

závodu, porucha, metoda, majetková substanční metoda, formální struktura dokumentu 

ocenění závodu 

KEYWORDS: 

Enterprise, Evaluation Process, Evaluation, Enterprises' Evaluation Process, Enterprise 

Evaluation, Enterprise Value Characterizations, Breakdown, Method, Property Substantial 

Metod, Formal Stucture of Enterprise Evaluation Document 

1 ÚVOD 

Oceňování závodu je v současnosti nejmladším rozvíjejícím se podoborem soudního 

inženýrství, který se začal profilovat po roce 1990, což si vyžádala potřeba doby. Proces 

ocenění závodu v sobě zahrnuje potřebu rozličných oborů, a je tedy z hlediska širokého 

záběru jednotlivých dílčích disciplín potřebných pro ocenění dalším z podoborů náležících k 

vědeckému oboru Soudní inženýrství. [1] 

Problematice oceňování závodu se věnuje řada autorů, přičemž z těch českých lze považovat 

za nejvýznamnější Miloše Maříka, Danu Dluhošovou a Evu Kislingerovou. Hlavním 

zahraničním zdrojem ve světě respektovaným jsou práce Aswatha Damodarana, které se 

týkají oceňování závodů a investic. V Brně se problematikou oceňování závodu zabývali ve 

svých dizertačních pracích Mojmír Sabolovič a Lenka Bradáčová, částečně také Ústav 

ekonomiky a řízení Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. 

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Závod 

• je jedinečné, méně likvidní aktivum (je to takové aktivum, které lze rychle a bez 

velkých nákladů či ztrát přeměnit v prostředek směny – v peníze), pro které existují 

velmi málo účinné trhy 

• je plánovitě organizovanou hospodářskou jednotkou, v níž se zhotovují věcné statky a 

služby 

• je funkčním celkem – entitou, která je nadána schopností přinášet určitý užitek, 

generovat určitý výnos v současnosti i v budoucnosti 

• je účelná kombinace materiálních a nemateriálních hodnot, jejichž smyslem je 

nahospodařit zisk [7] 

• je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k 

provozování jeho činnosti; má se za to, že závod tvoří vše, co pravidla slouží k jeho 

provozu [8] 

Oceňování 

• je proces, tedy posloupnost kroků, které vedou k vytyčenému cíli, jímž je odhad 

pravděpodobné hodnoty 

• je vyjádření hodnoty prostřednictvím přiřazeného peněžního ekvivalentu; tato částka 

může, ale nemusí souviset se skutečně realizovanou cenou [7] 
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Ocenění 

• výsledný stav, ke kterému se dospěje procesem oceňování [2] 

Oceňování závodů 

• je multifaktorová problematika, proto i výsledek řešení (ocenění) závisí na účelu 

ocenění, zkušenostech odhadce, množství a kvalitě dostupných informací a množství 

času vymezeného ke zpracování ocenění [7] 

Ocenění závodu 

• představuje odhad hodnoty společnosti v daném okamžiku, a to na základě zvážení její 

dosavadní, současné a budoucí činnosti, ekonomického prostředí, průmyslového 

(podnikatelského) odvětví, analýzy finanční situace, použití relevantních metod 

oceňování [7] 

Charakteristiky hodnoty závodu 

• závod sám o sobě nemá jednoznačnou objektivní, věcně zdůvodnitelnou, 

zdokumentovatelnou a na podmínkách a okolnostech nezávislou hodnotu, a proto ani 

neexistuje jiné, obecně platné „správné“ univerzální ocenění 

• hodnota není objektivní vlastností závodu 

• hodnotu závodu lze charakterizovat jako víru v budoucnost vyjádřenou v penězích [7] 

Porucha 

• má za následek ukončení schopnosti objektu plnit požadovanou funkci [7]  

Metoda 

• je postup, jak správně získávat poznatky o určité entitě; je to prostředek poznávání [2] 

Majetková substanční metoda 

• je založena na analýze jednotlivých složek majetku, které jsou oceňovány k datu 

ocenění a za předpokladu, že závod bude pokračovat ve své činnosti [3] 

Formální struktura dokumentu ocenění závodu 

• není závazně definována žádným předpisem, ale doporučuje se její následující  

• podoba: [5] 

Úvod 

• Objednatel ocenění  

• Účel ocenění  

• Den ocenění 

• Rozsah ocenění 

Základní údaje 

• Představení závodu 

• Předmět činnosti závodu k datu ocenění 

• Historie závodu 

• Základní předpoklady ocenění 

• Specifické předpoklady ocenění 

Ocenění závodu a jeho analýza 
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• Přehled majetkové a provozní oblasti závodu 

• Finanční charakteristika závodu 

• Popis podnikatelské činnosti závodu 

• Finanční analýza závodu 

• Majetkové ocenění stanovením substanční hodnoty 

Závěrečná zpráva 

3 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Obsahem případové studie je dokument ocenění stavebního závodu X1 s.r.o. 

3.1 Úvod 

3.1.1 Objednatel ocenění 

Obchodní název: X1 s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Svitavy 

Rok založení: 1992 

Počet zaměstnanců: 55 

Vedení závodu: 2 jednatelé 

Základní jmění: 1 000 000,- Kč 

3.1.2 Účel ocenění  

Účelem ocenění je stanovit tržní hodnotu stavebního závodu X1 s.r.o. pro interní potřeby 

objednatele. 

3.1.3 Den ocenění 

Stanovení hodnoty je provedeno podle stavu relevantních, zejména účetních podkladů k 

31.12.2010, což je den ocenění. 

3.1.4 Rozsah ocenění 

Při ocenění je přihlédnuto k historii společnosti, její pověsti (goodwillu), jejímu finančnímu 

stavu a specifickým podmínkám podnikání, neboť se jedná o faktory, které by mohly 

významně ovlivnit hodnotu závodu. 

3.2 Základní údaje 

3.2.1 Představení závodu 

Obchodní název: X1 s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Svitavy 

Rok založení: 1992 

Počet zaměstnanců: 55 
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Vedení závodu: 2 jednatelé 

Základní jmění: 1 000 000,- Kč 

3.2.2 Předmět činnosti závodu k datu ocenění 

Stavební závod X1 s.r.o. se specializuje na následující činnosti (v závorce je uvedeno jejich 

procentuální zastoupení z celkových tržeb): 

• Výroba ocelových konstrukcí hal (60%) 

• Práce zámečnické, klempířské, tesařské a pokrývačské (15%) 

• Výstavba rodinných domů, průmyslových hal a zemědělských staveb (15%) 

• Kompletní realizace staveb včetně oprav a rekonstrukcí na klíč (10%) 

3.2.3 Historie závodu 

Stavební závod X1 s.r.o. byl založen v roce 1992 dvěma společníky, kteří jsou zároveň jeho 

jednateli. 

3.2.4 Základní předpoklady ocenění 

Základní východiska pro zvolenou metodu ocenění přestavují rozhodující právní, ekonomické 

a ostatní obecné předpoklady, jimiž jsou: 

• zvažované období – z hlediska ocenění je za rozhodující považován stav stavebního 

závodu ke dni ocenění, tj. k 31.12.2010 

• právní forma – závod X1 je společnost s ručením omezeným 

• účetní zásady – ocenění bylo provedeno v souladu s Českou účetní praxí 

• daňová politika – daň z příjmů právnických osob činila 19% v roce 2010, 20% v roce 

2009, 21% v roce 2008, 24% v letech 2007 a 2006 a 26% v roce 2005 

3.2.5 Specifické předpoklady ocenění 

Ocenění stavebního závodu je založeno na specifických předpokladech neboli základních 

východiscích, k nimž patří: 

• výchozí bilance – zpracovatelé ocenění obdrželi od pověřených osob stavebního 

závodu X1 s.r.o. definici společnosti ve formě bilance k 31.12.2010 

• hospodaření stavebního závodu – je zachyceno v obdrženém výkazu zisku a ztráty za 

rok 2010 

• ostatní předpoklady – ocenění vychází z účetních podkladů, a zohledňuje pouze 

informace poskytnuté pověřenými osobami stavebního závodu X1 s.r.o. 

3.3 Ocenění závodu a jeho analýza 

3.3.1 Přehled majetkové a provozní oblasti závodu 

Následující tabulka obsahuje přehled majetkové a provozní oblasti stavebního závodu X1 

s.r.o. 

 

Tab. 1 – Majetková a provozní oblast (Zdroj: Rozvahy a výkazy zisku a ztráty stavebního 

závodu X1 s.r.o., 2005-2010) (Údaje v tis. Kč) 

 Tab. 1 – Property and Operating Areas (Source: Balances and Statements of A Profit and 

A Loss of the Building Enterprise X1 s.r.o., 2005-2010) (Data in Thousands Czech Crowns) 
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Majetková oblast (označení) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková aktiva (K) 20 118 29 721 36 447 28 805 27 239 23 109 

Stálá aktiva (SA) 9 868 9 559 9 679 9 664 9 459 9 544 

Oběžná aktiva (OA) 10 136 20 120 25 483 18 489 17 356 13 558 

Vlastní kapitál (VK) 6 346 7 339 7 873 7 994 8 053 10 063 

Cizí zdroje (CK) 13 169 21 741 26 767 20 205 18 809 12 746 

Krátkodobý cizí kapitál (KCK) 9 702 19 074 23 720 18 486 18 348 12 624 

Dlouhodobý cizí kapitál (DCK) 3 467 2 667 3 047 1 719 461 122 

Dlouhodobý kapitál (DK) 9 813 10 006 10 920 9 713 8 513 10 185 

Pracovní kapitál (PK) -55 447 1 241 49 -946 641 

Provozní oblast (označení) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkové výnosy (V) 63 896 84 056 116 958 88 947 80 439 62 544 

Celkové tržby (T) 62 123 78 981 117 058 84 271 79 662 58 903 

Přidaná hodnota (PH) 20 930 24 806 29 141 26 473 27 031 21 093 

Provozní hospodářský výsledek (PHV) -265 1 914 1 396 699 347 2 773 

Hospodářský výsledek z finančních 

operací (HVFO) 

-807 -1 001 -764 -703 -625 -770 

Hospodářský výsledek z mimořádných 

operací (HVMO) 

84 130 305 160 338 7 

Hospodářský výsledek před zdaněním 

(HZ) 

-988 1 042 937 156 60 2 010 

Účetní hospodářský výsledek (ZD) -991 993 593 121 59 2 010 

3.3.2 3.3.2 Finanční charakteristika závodu 

V níže uvedené tabulce jsou obsaženy ukazatele charakterizující závod z finančního pohledu. 

Tab. 2 – Ukazatele ke dni ocenění (Zdroj: Výkazy zisku a ztráty stavebního závodu X1 s.r.o., 

2005-2010) (Údaje v tis. Kč) 

Tab. 2 – Ratios to The Evaluation Day (Source: Statements of A Profit and A Loss of The 

Building Enterprise X1 s.r.o., 2005-2010) (Data in Thousands Czech Crowns) 

Výnosy a náklady (označení) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Výnosy celkem (V) 64 483 84 273 117 382 89 324 81 106 62 622 

Náklady celkem (N) 65 754 83 280 116 591 89 177 81 121 60 636 
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Přidaná hodnota (PH) 20 930 24 806 29 141 26 473 27 031 21 093 

Provozní hospodářský výsledek (PHV) -265 1 914 1 396 699 347 2 773 

Hospodářský výsledek z finančních 

operací (HVFO) -807 -1 001 -764 -703 -625 -770 

Zisk před zdaněním (HZ) -988 1 042 937 156 60 2 010 

Zisk po zdanění (ZD) -991 993 593 121 59 2 010 

Tržby z vlastních výkonů a služeb (T) 62 123 78 981 117 058 84 271 79 662 58 903 

Spotřeba materiálu a energie (SME) 28 067 31 717 34 781 30 482 29 843 18 138 

Služby (S) 14 900 27 533 53 037 31 992 23 566 23 313 

Osobní náklady (ON) 21 040 22 125 26 025 25 063 25 764 17 638 

Odpisy (OD) 684 644 653 620 694 531 

Ostatní provozní náklady (OPN) 9 10 760 27 22 48 

Finanční výnosy (FV) 4 6 7 11 192 3 

Finanční náklady (FN) 812 1 008 771 714 817 773 

3.3.3 Popis podnikatelské činnosti závodu 

Většina zakázek stavebního závodu X1 s.r.o. se týká Svitav a jejich blízkého okolí. Společnost 

získává zakázky třemi základními způsoby, a to: 

• na základě výběrových řízení 

• od stálých odběratelů 

• náhodným či jednorázovým způsobem 

Stavební společnost závod X1 s.r.o. má zavedený a stabilní okruh dodavatelů, přičemž většina 

z nich nemá výsadní postavení. Obchodní kontakty závodu s dodavateli jsou na dobré úrovni. 

3.3.4 Finanční analýza závodu [6] 

Vypočtené hodnoty základních ukazatelů finanční analýzy jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 3 – Základní ukazatele finanční analýzy (Zdroj: Rozvahy a výkazy zisku a ztráty 

stavebního závodu X1 s.r.o., 2005-2010)  

Tab. 3 – Basic Ratios of Financial Analysis (Source: Balances and Statements of A Profit 

and A Loss of the Building Enterprise X1 s.r.o., 2005-2010) 

Ukazatel (označení) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Stupeň finanční nezávislosti (SFN) 31,54% 24,69% 21,60% 27,75% 29,56% 43,55% 

Stupeň zadluženosti (SZ) 65,46% 73,15% 73,44% 70,14% 69,05% 55,16% 

I. stupeň krytí stálých aktiv (I. SKSA) 64,31% 76,78% 81,34% 82,72% 85,14% 105,44% 
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II. stupeň krytí stálých aktiv (II. SKSA) 99,44% 104,68% 112,82% 100,51% 90,00% 106,72% 

Okamžitá likvidita (L1) 26,05% 29,05% 33,79% 54,41% 20,86% 16,49% 

Pohotová likvidita (L2) 93,15% 83,20% 104,70% 81,95% 81,52% 79,82% 

Běžná likvidita (L3) 104,47% 105,48% 107,43% 100,02% 94,59% 107,40% 

Obrat zásob (OZÁS) 56,53 18,58 180,37 25,24 30,14 15,81 

Obrat celkových pohledávek (OPOHL) 9,54 7,65 6,96 16,55 7,16 7,37 

Obrat vlastního kapitálu (OVK) 9,79 10,76 14,87 10,54 9,89 5,85 

Obrat celkového kapitálu (OK) 3,09 2,66 3,21 2,93 2,92 2,55 

Rentabilita tržeb (RT) -1,60% 1,26% 0,51% 0,14% 0,07% 3,41% 

Rentabilita vlastního kapitálu (RVK) -15,62% 13,53% 7,53% 1,51% 0,73% 19,97% 

Rentabilita celkového kapitálu (RK2) -4,93% 3,34% 1,63% 0,42% 0,22% 8,70% 

Podíl spotřeby materiálu a energie 

(PME) 42,68% 38,08% 29,83% 34,18% 36,79% 29,91% 

Podíl služeb (PS) 22,66% 33,06% 45,49% 35,87% 29,05% 38,45% 

Podíl osobních nákladů (PON) 32,00% 26,57% 22,32% 28,10% 31,76% 29,09% 

Podíl odpisů (POD) 1,04% 0,77% 0,56% 0,70% 0,86% 0,88% 

Podíl ostatních nákladů (POST) 0,97% 0,98% 1,20% 0,72% 0,86% 1,14% 

Altmannův index finančního zdraví 

závodu (A) 3,377 3,052 3,572 3,288 3,292 3,407 

Ve výše uvedené tabulce byl proveden výpočet ukazatelů zadluženosti, krytí stálých aktiv, 

likvidity, obratu, rentability, nákladovosti a Altmannova indexu finančního zdraví závodu, na 

jehož základě lze zhodnotit finanční situaci stavební společnosti X1 s.r.o. 

Stupeň finanční nezávislosti (SFN) vyjadřuje míru finanční nezávislosti závodu, a zjišťuje 

jeho kapitálovou sílu. Platí, že jsou-li dosažené výsledky tohoto ukazatele nižší než 20%, je 

závod silně podkapitalizován. Naopak v případě výsledků nad 80% lze říci, že závod je 

finančně stabilní, avšak na úkor rentability (tzn. závod je překapitalizován – má nadbytek 

zdrojů na krytí svých aktiv, ale nedochází k jejich využívání). Z tabulky je zřejmé, že 

nejlepších výsledků tohoto ukazatele dosahoval stavení závod X1 s.r.o. v roce 2010, kdy byl 

stupeň finanční nezávislosti nejvyšší (SFN = 43,55%). 

Stupeň zadluženosti (SZ) vyjadřuje, jak velká část aktiv je kryta cizím kapitálem; udává tedy 

poměr cizího kapitálu na celkových pasivech. Dále je nezbytné znát podíl dlouhodobých 

dluhů vůči těm krátkodobým, protože platí, že velký podíl krátkodobých cizích dluhů by mohl 

vést v konečném důsledku až k finanční nestabilitě závodu. Protože u stavebního závodu X1 

s.r.o. výrazně převládají krátkodobé závazky, lze říci, že závod dosahoval nejlepších výsledků 

tohoto ukazatele v roce 2010, kdy byl stupeň zadluženosti nejnižší (SZ = 55,16%). 
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I. stupeň krytí stálých aktiv (I. SKSA) znázorňuje poměr pokrytí stálých aktiv vlastními 

zdroji. Platí, že pro závod je výhodnější disponovat cizími krátkodobými zdroji kapitálu, se 

kterými jsou spojeny minimální náklady, než vlastními dlouhodobými zdroji, jež souvisí se 

značnými a prostřednictvím ušlého zisku vyjádřitelnými náklady v případě investice těchto 

prostředků do jiných výhodnějších projektů. Obecně se uvádí, že by vztah mezi vlastními a 

cizími zdroji kapitálu měl být v poměru 40:60, což znamená, že by měl převažovat poměr 

cizích zdrojů nad vlastními. Z tabulky vyplývá, že nejlepších výsledků tohoto ukazatele 

dosahoval stavební závod X1 s.r.o. v roce 2005, kdy byl I. stupeň krytí stálých aktiv nejnižší 

(I. SKSA = 64,31%). 

II. stupeň krytí stálých aktiv (II. SKSA) znázorňuje poměr pokrytí stálých aktiv vlastními i 

cizími dlouhodobými zdroji. Tento ukazatel je úzce spjat s ukazatelem pracovního kapitálu. 

Pracovní kapitál (PK) se vypočte jako rozdíl dlouhodobého vlastního a cizího kapitálu (DK) a 

stálých aktiv (SA). Platí, že je-li hodnota pracovního kapitálu záporná, jedná se o dlouhodobě 

neudržitelnou situaci. Naopak v případě kladné hodnoty pracovního kapitálu lze říci, že závod 

má optimální strukturu majetku a zdrojů jeho krytí. Nejlepších výsledků II. stupně krytí 

stálých aktiv (II. SKSA = 112,82%) dosahoval stavební závod X1 s.r.o. v roce 2007, kdy byla 

hodnota pracovního kapitálu nejvyšší (PK = DK – SA = 10 920 – 9 679 = 1 241). Pracovním 

kapitálem se rozumí pojistná složka kapitálu, která zajišťuje část aktiv (zejména těch 

oběžných) pro případ jejich zabezpečení v období nepříznivých výkyvů vyžadujících zvýšený 

výdej peněžních prostředků. 

Okamžitá likvidita (L1) znázorňuje schopnost závodu uhradit své okamžité závazky z volných 

finančních zdrojů. Za běžnou hodnotu tohoto ukazatele se považuje interval 0,2 – 1 (tj. 20% - 

100%). Platí, že je-li okamžitá likvidita větší než 1, měl by být závod schopen okamžitě 

splatit své krátkodobé dluhy. Z tabulky je zřejmé, že nejlepších výsledků tohoto ukazatele 

dosahoval stavební závod X1 s.r.o. v roce 2008, kdy byla okamžitá likvidita nejvyšší (L1 = 

54,41%). 

Pohotová likvidita (L2) měří platební schopnost závodu po odečtení zásob z oběžných aktiv. 

Běžně se hodnoty tohoto ukazatele pohybují v intervalu 1 – 1,5. Z tabulky vyplývá, že 

nejlepších výsledků tohoto ukazatele dosahoval stavební závod X1 s.r.o. v roce 2007, kdy byla 

pohotová likvidita nejvyšší (L2 = 104,70%). 

Běžná likvidita (L3) měří platební schopnost závodu z hlediska kratšího období (obvykle se 

počítá měsíčně); za přijatelné hodnoty tohoto ukazatele se považuje interval 1,8 – 2,5. Běžná 

likvidita znázorňuje schopnost závodu splatit své závazky prostřednictvím oběžných aktiv. Z 

tabulky je patrné, že nejlepších výsledků tohoto ukazatele dosahoval stavební závod v roce 

2007, kdy byla běžná likvidita nejvyšší (L3 = 107,43%). 

Obrat zásob (OZÁS) udává, kolikrát za rok se zásoby přemění v ostatní formy oběžného 

majetku až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob. Z tabulky vyplývá, že 

nejlepších výsledků tohoto ukazatele dosahoval stavební závod X1 s.r.o. v roce 2007, kdy byl 

obrat zásob nejvyšší (OZÁS = 180,37). 

Obrat celkových pohledávek (OPOHL) ukazuje využití pohledávek neboli plateb od 

odběratelů za prodej výrobků či zboží v rámci celkového provozu závodu. Z tabulky je 

zřejmé, že nejlepších výsledků tohoto ukazatele dosahoval stavební závod X1 s.r.o. v roce 

2008, kdy byl obrat celkových pohledávek nejvyšší (OPOHL = 16,55). 

Obrat vlastního kapitálu (OVK) vyjadřuje využití vlastního kapitálu v rámci celkového 

provozu závodu. Z tabulky je patrné, že nejlepších výsledků tohoto ukazatele dosahoval 
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stavební závod X1 s.r.o. v roce 2007, kdy byl obrat vlastního kapitálu nejvyšší (OVK = 

14,87). 

Obrat celkového kapitálu (OK) určuje využití celkových aktiv v rámci celkového provozu 

závodu. Z tabulky vyplývá, že nejlepších výsledků tohoto ukazatele dosahoval stavební závod 

X1 s.r.o. v roce 2007, kdy byl obrat celkového kapitálu nejvyšší (OK = 3,21). 

Rentabilita tržeb (RT) ukazuje, kolik korun zisku utvoří závod z jedné koruny tržeb. Z tabulky 

vyplývá, že nejlepších výsledků tohoto ukazatele dosahoval stavební závod X1 s.r.o. v roce 

2010, kdy byla rentabilita tržeb nejvyšší (RT = 3,41%). 

Rentabilita vlastního kapitálu (RVK) sleduje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu 

investovanou vlastníky společnosti, a vyjadřuje výnosnost neboli zhodnocení vlastního 

kapitálu závodu. Je to ukazatel, který je důležitý pro vlastníky, protože vyjadřuje zhodnocení 

jejich vkladu vloženého do závodu. Z tabulky je zřejmé, že nejlepších výsledků tohoto 

ukazatele dosahoval stavební závod X1 s.r.o. v roce 2010, kdy byla rentabilita vlastního 

kapitálu nejvyšší (RVK = 19,97%). 

Rentabilita celkového kapitálu (RK2) vyjadřuje celkovou efektivitu neboli produkční sílu 

závodu. Z tabulky je patrné, že nejlepších výsledků tohoto ukazatele dosahoval stavební 

závod X1 s.r.o. v roce 2010, kdy byla rentabilita celkového kapitálu nejvyšší (RK2 = 8,70%). 

Podíl spotřeby materiálu a energie (PME) vyjadřuje procentní zastoupení spotřebovaného 

materiálu a energie na celkových nákladech. Z tabulky vyplývá, že nejlepších výsledků tohoto 

ukazatele dosahoval stavební závod X1 s.r.o. v roce 2007, kdy byl podíl spotřeby materiálu a 

energie nejnižší (PME = 29,83%). 

Podíl služeb (PS) zachycuje procentní zastoupení spotřebovaných služeb od externích 

dodavatelů (např. subdodávek, pronájmů, telefonních poplatků, poštovních služeb, reklamy) 

na celkových nákladech. Z tabulky je zřejmé, že nejlepších výsledků tohoto ukazatele 

dosahoval stavební závod X1 s.r.o. v roce 2005, kdy byl podíl služeb nejnižší (PS = 22,66%). 

Podíl osobních nákladů (PON) určuje procentní zastoupení jak mzdových nákladů, tak 

ostatních osobních nákladů zaměstnanců, společníků a členů družstev na celkových 

nákladech. Z tabulky je patrné, že nejlepších výsledků tohoto ukazatele dosahoval stavební 

závod X1 s.r.o. v roce 2007, kdy byl podíl osobních nákladů nejnižší (PON = 22,32%). 

Podíl odpisů (POD) vyjadřuje procentní zastoupení odpisů dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku na celkových nákladech. Z tabulky vyplývá, že nejlepších výsledků tohoto 

ukazatele dosahoval stavební závod X1 s.r.o. v roce 2007, kdy byl podíl odpisů nejnižší (POD 

= 0,56%). 

Podíl ostatních nákladů (POST) zachycuje procentní zastoupení nákladů výše nezmíněných 

na nákladech celkových. Z tabulky je zřejmé, že nejlepších výsledků tohoto ukazatele 

dosahoval stavební závod X1 s.r.o. v roce 2008, kdy byl podíl ostatních nákladů nejnižší 

(POST = 0,72%). 

Altmannův index finančního zdraví závodu (A) představuje jednu z možností, kterou lze 

vyhodnotit celkové finanční zdraví společnosti. Tento ukazatel je stanoven pomocí jediného 

čísla, které se skládá z pěti ukazatelů, a zahrnuje v sobě rentabilitu, zadluženost, likviditu a 

strukturu kapitálu. K jednotlivým ukazatelům je pak přiřazena i jejich váha. Altmannův index 

patří mezi bankrotní modely, které jsou sestavovány za účelem zjištění finanční stability 

závodu, což znamená, že analyzují společnost z hlediska jejího možného bankrotu. Platí, že 

je-li vypočtená hodnota Altmannova indexu vyšší než 2,9, závod je finančně zdravý a v 

dohledné době není ohrožen bankrotem. Nabývá-li tento ukazatel hodnoty vyšší než 1,23 a 
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zároveň nižší než 2,89, znamená to, že se závod nachází v tzv. šedé zóně (tzn. dosahuje 

průměrných výsledků a o jeho zdraví nelze jednoznačně rozhodnout). V případě, že závod 

dosahuje nižší hodnoty Altmannova indexu než 1,23, znamená to, že je finančně zdravý a není 

ohrožen bankrotem. Nejlepších výsledků tohoto ukazatele dosahoval stavební závod X1 s.r.o. 

v roce 2007, kdy byla hodnota Altmannova indexu finančního zdraví závodu nejvyšší (A = 

3,572). 

3.3.5 Majetkové ocenění závodu stanovením substanční hodnoty [4] 

V tomto majetkovém přístupu k ocenění je určitým způsobem oceněna každá majetková 

složka; souhrn jejich užitných hodnot tvoří substanční hodnotu majetku závodu brutto. Složky 

jsou objektivně hodnoceny k datu ocenění a za předpokladu, že společnost bude pokračovat 

ve své činnosti.  

• Celková aktiva závodu (Brutto substanční hodnota) 

Následující tabulka podává přehled o celkových aktivech stavebního závodu X1 s.r.o. k 

31.12.2010. 

Tab. 4 – Celková aktiva (Zdroj: Rozvaha stavebního závodu X1 s.r.o., 2010) 

 (Údaje v tis. Kč) 

Tab. 4 – Total Assets (Source: The Balance of the Building Enterprise X1 s.r.o.,  

2010) (Data in Thousands Czech Crowns) 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 9 299 

B.II.1 Pozemky 593 

B.II.2 Stavby 7 394 

B.II.3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 942 

B.II.8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 370 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 245 

B.III.3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 245 

C.I Zásoby 3 726 

C.I.1 Materiál 1 026 

C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary 2 700 

C.III Krátkodobé pohledávky 7 995 

C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů 7 571 

C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 424 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 1 837 

C.IV.1 Peníze 235 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 394 

C.IV.2 Účty v bankách 1 602 

Z tabulky vyplývá, že stálá aktiva stavebního závodu X1 s.r.o. jsou tvořena pouze 

dlouhodobým hmotným majetkem, neboť společnost nevlastní žádný dlouhodobý nehmotný 

majetek. Co se týká dlouhodobého hmotného majetku, tak ten je tvořen převážně stavbami, 

dále samostatnými movitými věcmi a jejich soubory, pozemky a poskytnutými zálohami. 

Dlouhodobý finanční majetek je složen z dlouhodobých cenných papírů a podílů. 

Oběžná aktiva stavebního závodu X1 s.r.o. zahrnují zásoby, krátkodobé pohledávky a 

krátkodobý finanční majetek. Zásoby jsou ze dvou třetin tvořeny nedokončenou výrobou a 

polotovary a z jedné třetiny materiálem. Co se týká krátkodobých pohledávek, tak ty jsou 

tvořeny především pohledávkami z obchodních vztahů a menšinovým podílem krátkodobých 

poskytnutých záloh. Hodnota krátkodobého finančního majetku tvoří součet nominálních 

hodnot peněz na účtech, pokladní hotovosti a cenin. 

Stavební závod X1 s.r.o. má několik pohledávek neúročených a po lhůtě splatnosti, které je 

třeba přepočítat na současnou hodnotu. Obecně platí, že hodnota pohledávek se snižuje tím 

víc, čím delší je doba splatnosti. Ocenění pohledávek po lhůtě splatnosti je uvedeno v 

následující tabulce. 

Tab. 5 – Ocenění pohledávek po lhůtě splatnosti (Zdroj: Účetnictví stavebního závodu X1 

s.r.o., 2010) (Údaje v tis. Kč) 

Tab. 5 – Claims' Evaluations After Their Maturity Terms (Source: The Accountancy of 

The Building Enterprise X1 s.r.o., 2010) (Data in Thousands Czech Crowns) 

Jméno odběratele 
Hodnota 

pohledávky 

Počet dnů po lhůtě 

splatnosti 

Koeficient 

přepočtu 

Přepočtená 

hodnota 

pohledávky 

Manapo Svitavy 1 561,720 0 1,0 1 561,720 

ZŠ Felberova 1 527,380 0 1,0 1 527,380 

Hikele s.r.o. 815,000 15 0,9 733,500 

Socar servis s.r.o. 750,500 30 0,8 600,400 

Jema a.s. 645,400 30 0,8 516,320 

Haly biz s.r.o. 598,000 60 0,7 418,600 

Agropodnik a.s. 489,500 60 0,7 342,650 

Fryc s.r.o. 376,500 180 0,5 188,250 

P-D Refractories CZ a.s. 375,000 180 0,5 187,500 

Šela stavel s.r.o. 288,000 180 0,5 144,000 

Agro Vysočina Bystré 144,000 365 0,1 14,400 

Pohledávky celkem 7 571,000   6 234,720 
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Upravené pohledávky........................................................6 234,720 tis. Kč 

Krátkodobé poskytnuté zálohy.............................................424,000 tis Kč 

Hodnota pohledávek celkem..............................................6 658,720 tis Kč 

 

Následující tabulka podává přehled o upravených aktivech stavebního závodu X1 s.r.o. k 

31.12.2010. 

Tab. 6 – Rekapitulace upravených aktiv (Zdroj: Rozvaha stavebního závodu X1 s.r.o., 2010) 

(Údaje v tis. Kč.) 

Tab. 6 – Recapitulation of Modified Assets (Source: The Balance of the Building 

Enterprise X1 s.r.o., 2010) (Data in Thousands Czech Crowns)  

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,000 

Dlouhodobý hmotný majetek 9 299,000 

Dlouhodobý finanční majetek 245,000 

Zásoby 3 726,000 

Pohledávky 6 658,720 

Krátkodobý finanční majetek 1 837,000 

Tržně upravená aktiva celkem (Au) 21 765,720 

Celková tržně upravená aktiva (brutto substanční hodnota) stavebního závodu X1 s.r.o. činí  

21 765,720 tis. Kč. 

 

• Vlastní kapitál v tržní hodnotě (Netto substanční hodnota) 

Následující tabulka podává přehled o cizích zdrojích a ostatních pasivech stavebního závodu 

X1 s.r.o. k 31.12.2010. 

Tab.7 – Cizí zdroje a ostatní pasiva (Zdroj: Rozvaha stavebního závodu X1 s.r.o., 2010) 

(Údaje v tis. Kč.) 

Tab. 7 – Debts and The Other Liabilities (Source: The Balance of the Building Enterprise 

X1 s.r.o., 2010) (Data in Thousands Czech Crowns) 

B.I Rezervy 0,000 

B.II Dlouhodobé závazky 122,000 

B.II.10 Odložený daňový závazek 122,000 

B.III Krátkodobé závazky 9 124,000 

B.III.1 Závazky z obchodních vztahů 6 914,000 

B.III.5 Závazky k zaměstnancům 1 068,000 

B.III.6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
609,000 
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pojištění 

B.III Stát - daňové závazky a dotace 405,000 

B.III.11 Jiné závazky 128,000 

B.IV.Bankovní úvěry a výpomoci 3 500,000 

B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry 3 500,000 

C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 300,000 

C.I Časové rozlišení 300,000 

C.II Dohadné účty pasivní 0,000 

Cizí zdroje a ostatní pasiva celkem (Pu) 13 046,000 

Celkové cizí zdroje a ostatní pasiva stavebního závodu X1 s.r.o. činí 13 046,000 tis. Kč. 

Vlastní kapitál v tržní hodnotě (netto substanční hodnota): (Au - Pu) = (21 765,720 – 

13 046,000) = 8 719,720 tis. Kč. 

Hodnota stavebního závodu X1 s.r.o. určená majetkovou metodou substanční činí 8 719,720 

tis. Kč k 31.12.2010. 

3.4 Závěrečná zpráva 

Úkolem tohoto dokumentu bylo stanovit hodnotu stavebního závodu X1 s.r.o. k 31.12.2010. 

Na základě provedených výpočtů se dospělo k následujícímu výsledku: Hodnota stavebního 

závodu X1 s.r.o. určená majetkovou metodou substanční činí 8 719,720 tis. Kč k 31.12.2010. 

4 ZÁVĚR 

Úkolem zpracovatelů dokumentu o odhadu ceny (ocenění) bylo stanovit tržní hodnotu 

stavebního závodu X1 s.r.o. pro interní potřeby objednatele. 

Úvodní kapitoly dokumentu o odhadu ceny obsahují informace o objednateli, dále účel, den a 

rozsah ocenění, předmět činnosti a historii oceňovaného stavebního závodu, základní a 

specifické předpoklady ocenění. Tyto informace byly získány z externích zdrojů, k nimž patří 

výpis z Obchodního rejstříku, informace o stavebním závodu uveřejněné na Internetu a 

inzerované v propagačních tiskovinách. V další kapitole dokumentu o odhadu ceny je 

provedena podrobná finanční analýza sledovaného stavebního závodu, která zahrnuje výpočet 

ukazatelů zadluženosti, krytí stálých aktiv, likvidity, obratu, rentability, nákladovosti a 

Altmannova indexu finančního zdraví závodu. Obsahem této kapitoly je rovněž majetkové 

ocenění stavebního závodu X1 s.r.o., a to stanovením substanční hodnoty. Podkladem pro 

výše zmíněnou finanční analýzu a majetkové ocenění byly interní zdroje (rozvahy, výkazy 

zisku a ztráty, výkazy peněžních toků a účetní knihy stavebního závodu X1 s.r.o.). Poslední 

kapitolu dokumentu ocenění závodu přestavuje závěrečná zpráva. 

Na základě zjištěných výsledků provedené finanční analýzy a majetkového ocenění je zřejmé, 

že fungování stavebních závodů jako národohospodářských systémů je mimořádně citlivé na 

změny v poptávce po jejich produkci. Změny na této ekonomické kategorii (zejména snížení) 
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mohou vnést do chování systému stavebního závodu opravdovou poruchu, jejímž následkem 

může být případné ukončení schopnosti závodu realizovat stavební zakázky (tzn. ukončení 

činnosti závodu) anebo omezení plnění některých požadovaných funkcí stavebního závodu 

jako systému. 
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METODY ANALÝZY RIZIKA V PRAXI SOUDNÍHO ZNALCE 

METHODS OF RISK ANALYSIS IN THE PRACTICE OF EXPERT WITNESS 

Karel Kubečka1), Darja Kubečková2) 

ABSTRAKT: 

V práci znalce očekáváme použití sofistikovaných metod. Současně je nutno dodržet závazné 

předpisy. Zákony, vyhlášky, normy a směrnice. Přitom ale může použít jakoukoli alternativní 

metodu. Toto znamená, že není vyloučeno použít metodu určenou pro analýzu rizika pro 

dokazování nebo vyhodnocení problematiky z oboru stavebnictví. Je využíváno dvou metod 

analýzy rizika a to metody SWOT, která je prověřenou světově nejznámější metodou a snad 

také nejpoužívanější metodou v různých oblastech a odvětvích a metodu UMRA. Metoda 

SWOT původně vyvinutá pro hodnocení firem a managementu firem je použita v oceňování 

staveb a je tedy zřejmá i její aplikace v otázkách nejen odhadů, ale i stanovení nájmů nebo 

zohlednění Goodwillu. Oproti běžnému praktickému využití je zde uvedena i možnost použít 

substituci lineárního průběhu s nelineárními matematickými funkcemi a tím zcela změnit 

v odůvodnitelných případech přístup k zohlednění některých vlivů při stanovení ceny.  

ABSTRACT: 

In the work of an expert we expect the use of sophisticated methods. At the same time, 

mandatory regulations must be observed. Laws, decrees, standards and guidelines. However, 

it may use any alternative method. This means that it is not excluded to use a method for risk 

analysis to prove or evaluate construction issues. There are two methods of risk analysis 

being used, the first one is the SWOT matrix (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), 

which is the world's most well-known method and perhaps also the most widely used method 

in various fields and industries and the second one is UMRA (Universal Matrix of Risk 

Analysis). The SWOT Analysis, originally developed for organization, project or business 

venture, is used in the building evaluation, and its application is obvious not only in terms of 

the estimates, but also in the rental pricing or Goodwill consideration. As opposed to common 

practice, there is also stated a possibility to use a substitution of linear motion with non-

linear mathematical functions, thereby completely altering, in justified cases, the procedure 

taking into account some price-setting influences. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Analýza rizika, metody analýzy rizika, soudní znalec, alternativní metoda 

KEYWORDS: 

Risk analysis, methods of risk analysis, expert witness, alternative method 

1 ÚVOD 

V minulých letech bylo publikováno několik příkladů použití alternativních metod pro 

znaleckou práci jako možnost znaleckého rozhodování s omezením subjektivních faktorů. 
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I když znalec je nestrannou osobou, i na něj působí okolní vlivy a může tak být zejména 

dlouhodobým působením vnějších vlivů ovlivněn aniž by si mohl tuto skutečnost uvědomit. 

Naštěstí v technických disciplínách, u kterých je předpoklad používání sofistikovaných 

metod, je tento vliv značně potlačen. Nicméně u „odborného odhadu znalce“ se jeví jako 

výhodnější využít čehokoli, co eliminuje vnější vlivy působící na znalce. 

Pokud se jedná o posouzení situace, vzájemných vztahů anebo vlivů s možností ovlivnit 

aktiva regionu nebo státu, používá se zpravidla slovního hodnocení, nebo také expertního 

hodnocení situace, vzájemných vztahů anebo ovlivnění aktiv. Aplikovatelnost alternativních 

metod se ukázala jako vhodná na všech úrovních řízení. Použitelnost je konstatována jak 

v oblasti přímého rozhodování, tak jako dílčí nebo pomocný faktor rozhodovacího a řídícího 

procesu. Shodně, na základě slovního expertního posouzení pak probíhá posuzování 

bezpečnostní situace území nebo státu či ohrožení infrastruktury oblasti spadající pod 

veřejnou správu. 

Expertní posouzení vychází ze zkušeností expertů, jejich subjektivních názorů i pocitů a je 

pro ně charakteristické subjektivní hledisko mnohdy se značným rozptylem ve výsledku 

hodnocení, i když se tito experti považují za nestranné osoby. Subjektivní stanovisko experta 

(hodnotitele) je pak ovlivněno velkým množstvím vnějších vlivů. Patří mezi ně politický 

postoj byť nezávislého hodnotitele, doba trvání problému, který je předmětem hodnocení, 

důsledky problémů vycházejících z obdobných situací na jiných místech (například 

zkušenosti z teroristických útoků v jiných zemích) a mnoho dalších. 

Snaha o upřesnění expertního odhadu, který je bezesporu zatížen nezanedbatelnou chybou 

vedla k myšlence použít alternativní, případně doplňující metody, které by uvedené 

nedostatky subjektivního náhledu z větší či menší části eliminovaly, nebo alespoň omezily na 

přijatelnější míru. Protože obdobný problém byl řešen v ekonomické oblasti, konkrétně 

v oblasti odhadů cen nemovitostí, byly provedeny ověřovací pokusy směřující k využití 

některých metod určených pro analýzu rizika jako alternativních metod pro upřesnění 

expertního odhadu v oblasti bezpečnosti regionů. Ověřovací pokusy byly provedeny na 

vzorku zhruba 700 samostatných posouzení různých oblastí fungování života v regionech. Na 

základě výsledků těchto posouzení bylo konstatováno, že metody analýzy rizika jsou vhodné 

pro takováto hodnocení. Jedná se o univerzální obecnou metodu SWOT a dále také o metodu 

UMRA, která je také v určitých případech vhodná pro daný účel. 

2 METODY ANALÝZY RIZIKA V PRAXI SOUDNÍHO ZNALCE 

K použití metod z oblasti analýzy rizika již bylo uveřejněno poměrně značné množství 

příspěvků [2] ÷ [11]. Současně byly tyto metody i prověřeny úspěšně v praxi v rámci 

podaných znaleckých posudků a to jak v komerční oblasti, tak v podaných posudcích 

vyžádaných v rámci soudních jednání (v trestní věci). Původně byla pro využití zvolena 

metoda UMRA (Univerzální metoda rizikové analýzy) [15], [3] která byla v souvislosti 

s využitím ve forenzních vědách byla zaevidována jako certifikovaná metodika [12], [13]. 

Postupem času došlo k rozšíření používání těchto alternativních metod do dalších oblastí 

života. Použití například v politologii nebo oblasti hodnocení bezpečnostní situace státu, 

regionu nebo obce [4] položilo základ pro aplikaci SWOT analýzy v oblasti stavebnictví 

obecně. Možná aplikace v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí byla popsána 

v minulém roce [2]. 
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2.1 Volba vhodné metody – SWOT analýza 

Jak bylo v předešlém příspěvku zdůrazněno, v první fázi je potřeba zvolit vhodnou metodu 

analýzy rizika. V tomto případě se zabýváme univerzální a nejrozšířenější známou analýzou 

SWOT. Je možno použít kteroukoli z dalších metod, avšak s podmínkou jejího zvládnutí. 

Analýza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) je velmi rozšířená 

jednoduchá expertní analýza [15] aplikovatelná na projekty, procesy i chod organizace. 

Zohledňuje jak interní tak externí vlivy. Experti se snaží identifikovat [10]: 

• silné stránky  (Strenghts) organizace/projektu/procesu;  

• slabé stránky  (Weaknesses) organizace/projektu/procesu; 

• příležitosti  (Opportunities), které se organizaci/projektu/procesu nabízejí; 

• hrozby  (Threats), které mohou organizaci/projekt/proces  

Podrobněji je metoda popsána v předcházejícím příspěvku [2] i jiných zdrojích pro další – 

jiné než stavební aplikace. 

2.1.1 Data pro tvorbu kritérií 

 

 

 

 

Obr. - 1 Základní schéma SWOT analýzy s teoretickým přísunem dat (obecně) 

Fig. – 1 Basic schematic of SWOT analysis with theoretical data input (in general) 

Samozřejmě prvotní a velmi důležitou částí hodnocení rizika touto metodou (a samozřejmě je 

to platné i pro ostatní metody), je získání relevantních dat potřebného rozsahu. Získání dat si 

může čtenář také představit jako požadavek „nakrmit“ (Obr. - 1) tuto metodu:  

• Kvalitními daty 

Data pořízená 

dotazníkovou metodou 

Statisticky vyhodnocené 

měření, experiment… 

Expertní odhad, 

prognóza 
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• Daty potřebného rozsahu 

Tento požadavek může být reprezentovaný třemi základními způsoby pořízení dat, kterými 

jsou: 

• Expertní odhad (odborný odhad) provedený expertem (což je běžně používaný 

způsob u „expertních” metod – například „logicko-numerických expertních metod). 

Zpravidla se na hodnocení podílí více expertů, aby došlo k maximální eliminaci 

subjetivních vlivů hodnocených faktorů. Počet expertů však zvyšuje ekonomické 

náklady na pořízení takovýchto dat. Je tedy snahou na jedné straně snížit počet expertů 

„na minimum” což je „jeden” a na druhé straně navyšovat v zájmu objektivity 

pořízených dat počet expertů co nejvíce. 

• Statistické vyhodnocení měření, experimentů a podobně (využívané zejména 

v technické oblasti), kde zvyšující počet vzorků nebo experimentů eliminuje subjetivní 

vlivy a snižuje statistickou chybu vyhodnocených dat. Rovněž i zde platí, že počet 

experimentů nebo měření zvyšuje ekonomické náklady na pořízení takovýchto dat 

určených pro analýzu. 

• Dotazníková metoda, která je vhodná pro oblast politologie, sociologie a podobně. 

Má-li být datová základna pro analýzu těchto dat relevantní, musí být v rozsahu 

alespoň velkého statistického vzorku, což je reprezentováno minimálně stovkou 

respondentů. Velmi citlivý je tento způsob na volbu věkových skupin, sociálního 

postavení respondentů, místa i času zkoumání. 

Samozřejmě je vhodné a mnohdy v zájmu kvality analýzy a věrohodnosti výsledných dat 

nutné, aby analýza rizik byla jak prostorově, tak časově orientována. 

);();();(:; refrefrefrefrefrefrefref TrPTDmTRsTt =    (1) 

2.1.2 Využití metody 

V případě snahy použít alternativní metodu (SWOT analýzu) k získání nějakého součinitele 

(koeficientu) pro přepočet [5] jakékoli hodnoty z oboru přirozených čísel, budeme úspěšní 

[6]. 

Takovýto součinitel (koeficient), kterým se vynásobí hodnota reálného číselného ukazatele 

vyjadřující momentální aktiva (například stupeň ohrožení infrastruktury) lze takto získat. 

Současně je možno také po definování okrajových podmínek intervalu výpočtu přímo provést 

upřesnění hodnoty daného intervalu, jak bude dále uvedeno. Aby tento odborný odhad byl 

zatížen náhodnou subjektivní chybou co nejméně, se jako alternativní metoda stanovení jeho 

číselné výše nabízí aplikace SWOT analýzy.  

Postup užití je i v této oblasti shodný s postupem při jiném použití – například 

v managementu řízení firmy anebo jak bylo již publikováno. Definujeme postupně prvky 

matice v jednotlivých submaticích [2]. 

V předcházejících příspěvcích [2] bylo na tuto alternativní metodu použitelnou pro 

„odůvodnění“ rozhodnutí znalce pohlíženo jako na metodu lineární. Pracující s lineárními 

vztahy a její vyhodnocení bylo rovněž lineární se snadnou interpolací podle přímky [5]. Tento 

případ jistě bude patřit mezi nejfrekventovanější využití. Nicméně může nastat situace, kdy 

„podobnost trojúhelníků“ [2] nemusí být vhodná anebo máme praktickou zkušenost a tedy 

povědomí, že neodpovídá praxi [6]. 
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V tomto případě použijeme nelineární průběh stanoveného koeficientu. Samozřejmě je na 

znalci určit vhodnou matematickou funkci. 

2.2 Nelineární funkce pro stanovení koeficientu 

Je otázkou, zda uvedené závislosti [2] jsou vždy lineární anebo nikoli, případně kdy je možno 

provést substituci za nelineární závislost průběhu stavu v rozhodovacím procesu. Záměnou 

těchto dvou (lineární  nelineární) je možno obdržet zcela jiné výsledky, což reprezentuje 

třeba i odlišná rozhodnutí. Tato skutečnost je zcela patrna z obrázku (Obr. - 2) 

 

Obr. - 2 Porovnání lineární a nelineární funkce – rozdílná hodnocení znamenají rozdílná 

rozhodnutí. 

Fig. – 2 Comparison of linear and non-linear functions - Different evaluations mean 

different decisions. 

Samozřejmě, že využití je pouze u části matematické funkce s definovaným intervalem 

platnosti. Základním omezením je počátek, který odpovídá skutečnosti, že riziko nelze nikdy 

zcela odstranit (snížit na nulu), pouze omezit na ekonomicky přijatelnou úroveň. 

2.2.1 Využití nelineárního přístupu k řešení metodou analýzy rizika 

Vezměme si modelový příklad – panelový dům – jedna sekce, 12 NP, 6 bytů / podlaží (celkem 

72 bytů). Je všeobecně známo, co dokáže s objektem udělat přítomnost nepřizpůsobivých 

občanů. Pokud 100% bytů je „v rukou“ odpovědných nájemníků, dům adekvátně této situaci 

odpovídá včetně ceny. Pokud ale do jednoho podlaží (to je 33,8 % obyvatel celého domu) 

jsou nastěhování občané, které označujeme jako konfliktní a nepřizpůsobiví, dojde k ponížení 

ceny nemovitosti jen nepatrně, tak, aby to odpovídalo IP = -0,1 (například)? Evidentně je tedy 

Ip = -0,3 (příloha 3 v tabulce č. 3 [1]), kdy přináleží obsazení 100% bytů občany, které 

označujeme jako konfliktní a nepřizpůsobiví. Samozřejmě IP = -0,3 neponíží výslednou cenu 

o 30%. Ta klesne daleko více. 
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Mnohdy ke skutečnosti, že dům nebo byt je „neprodejný“ postačí přítomnost 

nepřizpůsobivých občanů nikoli v prodávaném době, ale domě sousedním, nebo i ve 

vzdálenějších objektech. 

Proto je odůvodněné použití jiných než lineárních funkcí ke stanovení potřebných hodnot 

a tato úvaha je aplikovatelná i na například index IT [6] a index IO [6]. Využití této úvahy je 

aplikovatelné u velmi širokého spektra indexů a  součinitelů. Další mohou být například vlivy 

Goodwillu [14] 

 

Obr. - 3 Využití části funkce „hyperbolický tangens“ od 10% (minimální riziko) po „jistotu“ 

ve výši blížící se jedné (100%) 

Fig. – 3 Utilization of the "hyperbolic tangent" function from 10% (minimum risk) to a 

security approaching one (100%) 

Tato „nelinearita“ pouze mění výsledné hodnoty zkoumaného koeficientu, celý princip a 

přístup zůstává neměnný. Navíc je pouze nutná substituce a tedy přepočet z lineární na 

nelineární funkci. 

3 ZÁVĚR 

Je zřejmé, že zejména v náročných a obtížných situacích a nebo tam, kde je nutno rozhodnutí 

znalce (odborný odhad) podpořit sofistikovaným způsobem (například při obhajobě před 

soudem) lze pro takřka jakýkoli rozhodovací proces na všech úrovních státní správy a řízení 

využít jako alternativní rozhodovací metodu vhodnou metody analýzy rizika. Je na rozhodnutí 

posuzovatele, zda vystačí s lineární závislostí anebo zvolí ve druhém kroku výpočtu 

komparaci s nelineární funkcí. Typ této funkce je opět na rozhodovateli. Rozhodnutí je možno 

podpořit například zkušenostmi anebo vyhodnocení podobné (shodné) hodnocené situace na 

jiné úrovni nebo jiném regionu. 
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VÝVOJ CEN NEMOVITOSTÍ OD NABÍDKY DO USKUTEČNĚNÍ TRANSAKCE A 

OVĚŘENÍ DIFERENCÍ U POROVNÁVACÍHO ZPŮSOBU OCENĚNÍ  

THE DEVELOPMENT OF THE ASKING PRICE UNTIL THE MARKET PRICE ON 

REAL ESTATE MARKET SEGMENTS AND VERIFYING DIFFERENCES OF 

COMPARATIVE APPROACH VALUATION  

Tereza Opálková1), Martin Cupal2) 

ABSTRAKT: 

Článek se zabývá sledováním nabídkových cen až do realizace tržní transakce jako ukazatele 

efektivity trhu. Tento mikroekonomický výzkum by měl určovat jak cenové rozdíly mezi 

nabídkovými a realizovanými cenami, tak i dobu trvání prodeje každé entity vybraného trhu a 

segmentu. Výzkum zahrnuje dva segmenty trhu s nemovitostmi v České republice: rodinné 

domy a zemědělské pozemky. Data jsou shromažďována od března 2017. Aktualizována jsou 

jednou týdně, aby bylo možné určit dobu trvání nabídky, nabídkovou cenu a realizovanou 

(tržní) cenu. Údaje o realizovaných cenách byly získány z katastru nemovitostí. Vybrané 

nemovitosti byly oceněny porovnávacím způsobem. Totožné nemovitosti byly vždy oceněny 

dvakrát, a to nejdříve na základě databáze tvořené z aktuálních nabídkových cen, a poté na 

základě druhé databáze, která byla sestavena z cen realizovaných, získaných tímto výzkumem. 

Kompletní pozorování byla statisticky zpracována. 

ABSTRACT: 

The paper deals with the monitoring of asking price development till realizing a market 

transaction as the indicator of the market efficiency. Such microeconomics research should 

determine both the price differences and the duration of the time it takes to sell each entity of 

selected market and segment. 

The research comprises two real estate market segments in the Czech Republic: family houses 

and agricultural lands. The data are being collected since March 2017. They are being 

updated once a week to determine the duration of offering, asking price and market price. 

Particular transactions with details were provided by the Land Register. Selected real estate 

were valued in a comparative approach. Equal real estate have always been valued twice, 

firstly based on a database of current asking prices, and secondly based on a database which 

has been compiled from the market prices from this research. Complete observations were 

statistically processed. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Poptávková cena, realizovaná cena, doba trvání nabídky, nemovitost, porovnávací způsob  

KEYWORDS: 
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1 ÚVOD 

Při aplikaci komparativní metody ocenění je zcela zásadní databáze srovnávaných 

nemovitých věcí. Pro ocenění je možné použít dva typy srovnávacích nemovitých věcí, a to 

buď nabídkových cen z realitní inzerce, nebo cen realizovaných, tedy skutečných prodejních 

cen. Jak uvádí profesor Bradáč: "Dosahované ceny nemovitostí jsou důležitým podkladem pro 

cenové porovnání." [1] [5] Tržní ceny jsou u tohoto výzkumu získány z katastru nemovitostí 

a to na základě podpory specifického výzkumu VUT. 

2 METODOLOGIE A DATA 

V rámci tohoto výzkumu byla aplikovaná metoda mikroanalýzy, a to na dvou databázích, 

respektive pro dva segmenty realitního trhu. Prvním typem byly rodinné domy a druhým 

zemědělské nemovitosti.  

Rodinné domy byly monitorovány v okrese Brno - venkov. Zemědělské pozemky byly 

sledovány na větším území, a to celkem v 11 okresech a dvou krajích České republiky, v kraji 

Vysočina a Jihomoravském. Ani jeden typ entity nebyl sledován v okrese Brno-město. 

Zemědělské pozemky se v tomto okrese prakticky nevyskytují a u rodinných domu je doba 

mezi nabídkou a realizací velmi krátká, tudíž by nebylo časově možné průběžně dohledávat 

k jednotlivým entitám informace z katastru nemovitostí.  

2.1 Data získaná z realitní inzerce 

Zdrojem pro nabídkovou databázi byla realitní inzerce. Data získaná z inzerce byla průběžně 

v čase aktualizovaná, vždy jednou týdně v rozmezí od 12. 3. 2017 do 31. 12. 2017, tedy 

43 týdnů. Sběr dat probíhá nadále.  

Celkem bylo v této fázi a v tomto časovém rozmezí sledováno 1 638 rodinných domů a 1 807 

zemědělských nemovitostí. V tak objemných databázích však nebylo možné postihnout 

všechny duplicitní či konkurenční nabídky. 

2.2 Identifikace entit v katastru nemovitostí 

Pro získání cenových údajů z katastru nemovitostí bylo nejdříve nutné dostatečně 

identifikovat předmět nabídky. Jednotlivé nabídky z realitních inzercí byly průběžně 

procházeny a byly k nim dohledávány potřebné informace z katastru nemovitostí.  

U zemědělských pozemků byla dohledávána parcelní čísla, katastrální území, GPS, druh 

pozemku a velikost vlastnického podílu.  

Mezi zemědělské pozemky byly řazeny pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu 

pozemku trvalý travný porost a orná půda. V nabídkách realitních inzercí však byly 

zemědělské nemovitosti složeny často z více druhů pozemků, vyskytovaly se zde ostatní a 

vodní plochy či lesní pozemky. Tyto pozemky byly v souboru ponechány z toho důvodu, 

že byly nabízeny většinou v souborech pozemků, nikoli samostatně. 

U rodinných domů bylo evidováno opět katastrální území, parcelní číslo všech dotčených 

nemovitých věcí, GPS a adresa, kde se předmětný dům nachází. U rodinných domů byly 

nalezeny i identifikátory k dalším stavbám a pozemkům náležejícím ke stavbě hlavní, a to 

např. garáže.  

U rodinných domů bylo z celkového počtu nabídek 1 638 identifikováno v katastru 

nemovitostí 420 nemovitostí. U zemědělských pozemků z celkového počtu 1 807 bylo 

v tomtéž veřejném seznamu identifikováno 608 nabídek. 
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Počet entit, u kterých nebyly nalezeny potřebné informace v katastru nemovitostí, je násobně 

větší. Prvním a nejčastějším důvodem, proč k entitám nebyly dohledány informace, byla doba 

nabídky v inzerci. Dříve než se podařilo najít identifikační údaje, byly tyto nabídky z inzerce 

smazány. U rodinných domů bylo takto smazáno 450 inzercí. Pokud byly nemovité věci 

nabízeny formou dražby, ať již dobrovolné nebo nucené, byly z databází také vyloučeny. 

Dalším důvodem byl jednoznačný nedostatek informací v jednotlivých inzerovaných 

nabídkách, případně nabídka nedisponovala dostatkem informací potřebných pro 

identifikování nemovité věci v katastru nemovitostí. Důvodem pro vyloučení z databáze byla 

také absence ceny v daném inzerátu.  V jednotlivých inzercích se také objevovaly chyby, 

nabízeny byly pozemky se špatně uvedeným katastrálním územím, obcí či okresem. 

U rodinných domů byly vyřazeny také developerské projekty, které formou jednoho inzerátu 

nabízejí více nedokončených staveb. Zahrnuty nebyly také hrubé stavy, administrativní 

budovy, výrobní areál, ubytovací zařízení, chaty, vinné sklepy či objekty mlýna, prodeje 

pouze ideální poloviny domu či rodinné domy, kde byl nabízen pouze projekt a pozemek. 

U zemědělských pozemků nebyly obdobně zařazeny nabídky popsané výše. Vyřazeny byly 

takové pozemky, které byly sice nabízeny jako zemědělské, ale byla na nich jakákoliv stavba. 

Jednalo se převážně o chaty, vinné sklepy, studny, skleníky a jiné.  

2.3 Cenová údaje z katastru nemovitostí  

Nabídky, které byly vzaty do výzkumu, byly nadále průběžně sledovány a evidovány až do 

data vymazaní z inzerce. U těchto entit bylo na konci prosince 2017 ověřeno, zda-li je 

v katastru nemovitostí evidován cenový údaj. 

Celorepublikově vede cenové údaje katastr nemovitostí. Tato instituce zveřejňuje informace 

o cenových údajích od novely občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a katastrálního zákona č. 253/2013 

Sb., respektive od data účinnosti těchto předpisů k 1. 1. 2014.[5] A to k zcizení, nikoli však pro nájem 

či pacht. Cenové údaje eviduje k těmto nemovitým věcem, parcele, stavbě, jednotce či právu stavby.  

U tohoto výzkumu byly cenové údaje žádány na základě řízení a nebyly dožadovány kopie ze 

sbírky listin. Což činilo problém při identifikaci prodeje podílu, zejména u zemědělských pozemků.  

Začátkem roku 2018 byly z katastru nemovitostí vyžádány cenové údaje. Celkem bylo pro 

výzkum k 31. 12. 2017 získáno relevantních 105 rodinných domů a 114 zemědělských 

pozemků. Konkrétní nabídka je vždy spojena s realizovanou cenou.  

2.4 Výsledky pozorování 

Následující tabulka ukazuje počet vzorků v jednotlivých fázích výzkumu ke konci roku 2017. 

Jak je patrné, počet dat v nabídkové databázi převyšuje data v obou následujících databázích.  
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Tab. 1 – Počet vzorků v jednotlivých fázích výzkumu.  

Tab. 1 – Number of samples in each phase of the research.  

        

Typ nemovité věci Počet entit 

  Nabídky 
Identifikováno v 

katastru nemovitostí 
Realizované prodeje 

Rodinné domy 1 807 420 105 

Zemědělské pozemky 1 638 608 114 

    

Jako indikátor prodejnosti nemovitých věcí lze považovat dobu trvání nabídky T a především 

koeficient redukce na zdroj ceny kcz.[3] Tyto charakteristiky variability byly sledovány 

v jednotlivých okresech u zemědělských pozemků. Výsledky zobrazuje následující tabulka.  

Tab. 2 – Rozdíly mezi nabízenými a tržními cenami u zemědělských pozemků. 

Tab. 2 – Differences between asking prices and market prices - agricultural land.  

              

Okres Pozorování IΔP  ΔT 

  
Vzorky celkem Prodané Průměr 

Směrodatná 

odchylka 
Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Zemědělské pozemky 

Blansko 150 12 0,93 0,18 66 59,3 

Brno - venkov 340 13 0,84 0,14 65 51,7 

Břeclav 241 9 0,79 0,21 95 77,8 

Hodonín 332 17 0,86 0,14 126 76,2 

Vyškov 130 8 0,70 0,24 61 66,7 

Znojmo 172 9 0,87 0,24 103 73,6 

Havlíčkův Brod 99 7 0,82 0,26 78 72,2 

Jihlava 44 3 0,96 0,07 29 14,4 

Pelhřimov 76 10 0,96 0,07 29 14,4 

Třebíč 96 9 0,95 0,09 55 23,5 

Žďár nad Sázavou 127 17 0,70 0,24 61 66,7 

Rozdíl mezi nabízenou cenou a cenou tržní byl v průměru nejmenší v okresech Jihlava 

a Pelhřimov. Zvláště v prvním zmiňovaném okrese je to především tím, že prodané byly 

pouze tři vzorky. 

Nejdelší průměrná doba prodeje byla v okrese Hodonín, a to z důvodu, že u 10 nabídek byla 

doba mezi uveřejněním nabídky a dnem podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 

delší než 100 dní. Nejdelší časový úsek v tomto okrese byl 264 dní. Tato skutečnost ovlivnila 

i výši směrodatné odchylky. V okrese Břeclav byla nejdelší celková doba (268 dní). 

Tyto charakteristiky byly vyhodnoceny také pro všechny zemědělské pozemky. A také pro 

rodinné domy v okrese Brno - venkov.  
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Tab. 3 – Rozdíly mezi nabízenými a tržními cenami souhrn  

Tab. 3 – Differences between asking prices and market prices - summary  

              

Okres Pozorování IΔP  ΔT 

  
Vzorky celkem Prodané Průměr 

Směrodatná 

odchylka 
Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Souhrn 3 744 255 0,87 0,18 83 66,6 

Rodinné domy 

Brno - venkov 1 638 105 0,89 0,20 126 51,3 

        

Průměr IΔP vyšel u obou druhů nemovitostí velmi podobně, a to 0,89 pro rodinné domy 

a 0,87 pro zemědělské pozemky. Průměr u doby trvání nabídky však je znatelně delší 

u rodinných domů.  

Nedávná výzkumná studie Gordon a Winkler se také zabývala dobou trvání nabídky 

a jednotlivými faktory, které ovlivňují změnu ceny v průběhu trvání nabídky. Následným 

krokem tohoto výzkumu bude právě hodnocení jednotlivých faktorů. Pro statisticky 

významné hodnocení je však nutné zvětšit rozsah datového souboru realizovaných cen. [4] 

3 OCENĚNÍ VYBRANÝCH ENTIT 

Na uvedený výzkum bude navázáno aplikací v rámci porovnávacího přístupu ocenění, tj. 

využití koeficientu redukce na zdroj ceny při ocenění. 

Z realizovaných cenových údajů byly vybrány dvě vzorové entity, a to jeden rodinný dům 

a jeden zemědělský pozemek, obě z okresu Brno - venkov. Tyto dvě entity byly oceněny 

komparativní metodou. U prvního ocenění byla pro databázi srovnávacích nemovitostí 

využitá aktuální inzerce s nabídkovými cenami. U druhého ocenění byla databáze vytvořena 

z tržních cen získaných z katastru nemovitostí na základě tohoto výzkumu. 

U vzorového ocenění zemědělského pozemku se odhad tržní hodnoty blížil skutečně 

realizované ceně, a to u obou databází.  

U rodinného domu, byly diference v rámci porovnávacího způsobu ocenění značně rozdílné. 

Výsledný rozdíl obou odhadů byl 100 000 Kč, mezi oceněním z databáze nabídkových cen 

a databáze cen realizovaných. Autorka se domnívá, že takovýto rozdíl je způsoben 

nedostatečným rozsahem a velikostí databáze realizovaných cen. Je však nutné podotknout, že 

byl oceněn pouze jeden vzorek a není tedy možné dojít k jednoznačnému závěru. 

4 ZÁVĚR 

Cílem tohoto mikroekonomického výzkumu bylo analyzovat a vyhodnotit cenová data 

z realitních serverů a data získána z katastru nemovitostí.  Výsledky mohou být využity při 

oceňování komparativním způsobem v České republice, a to u předmětných nemovitostí a ve 

vybraných okresech.   

Tento příspěvek vznikl v rámci projektu specifického výzkumu s názvem: „Sledování vývoje 

cen nemovitostí od nabídky do uskutečnění transakce na mikroekonomické úrovni a ověření 

diferencí v rámci porovnávacího způsobu ocenění různými odhadci“, ÚSI-J-17-4664. 
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PROBLEMATIKA SKRYTÝCH VAD PŘI HODNOCENÍ STAVEBNĚ 

TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU A PŘI OCEŇOVÁNÍ OBJEKTŮ 

Pavel Pejchal1), Monika Králíková2), Ivana Španihelová3) 

ABSTRAKT: 

Skryté vady konstrukcí budov jsou častým tématem soudních sporů a konfliktů mezi 

dodavatelem a objednatelem, ať už ve fázi projektové nebo realizační a tématem soudních 

sporů prodávajícího a kupujícího. Odhalování skrytých vad je velice problematické a v 

konečné fázi může mít podstatný vliv na výslednou cenu stavby. Skryté vady se nemusí vždy 

projevit poruchou a mohou tedy zůstat neodhalené po celou dobu životnosti stavby.  

Zjištěním skrytých vad v objektech snižujeme riziko chybného ocenění stavby. Rozsah 

diagnostiky a nezbytné náklady na průzkumné práce stanoví odborník v daném oboru.  

ABSTRACT: 

Latent defects in building constructions are a frequent topic of litigation and conflict between 

supplier and client, whether in the project or implementation phase and the subject of 

litigation of the seller and the buyer. Detecting of latent defects is very problematic and may 

ultimately have a significant impact on the resulting cost of the building. Latent defects may 

not always be shown by failure and may therefore remain undetected throughout the service 

life of the building. 

The risk of mistaken of real estate appraisal is reduced by detecting of latent defects. The 

range of diagnostics and the necessary costs for survey work is determined by an expert in the 

field. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Skrytá vada, porucha, diagnostika  

KEYWORDS: 

Latent defect, failure, diagnosis 

1 ÚVOD 

Problematika vad staveb je obecně velmi často předmětem soudních sporů a konfliktů mezi 

dodavatelem a objednatelem, ať už ve fázi projektové nebo realizační a tématem soudních 

sporů prodávajícího a kupujícího. Pojem vady stavby je definován v NOZ [1] v § 2629, kdy 

spíše, než vady stavby jsou uvedeny skryté vady a skryté vady projektové dokumentace. Dle 

tohoto paragrafu je prioritní vynaložení dostatečné péče pro zjištění vad stavby. Jednotnou 
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definici vady stavby a skryté vady však [1] neuvádí. V normě [2] je pak možné dohledat 

definici vady konstrukce, kdy lze předpokládat, že stavba je složena z jednotlivých 

konstrukcí, pak je možné definovat vadu konstrukce (stavby) tak, že se jedná o nedostatek 

konstrukce (stavby), který může ovlivnit funkční způsobilost konstrukce, tedy i stavby jako 

celku. Při hodnocení vad a poruch je nutné rozlišit vady a poruchy zjevné a skryté [3].  NOZ 

[1] v § 1917 zavádí pojem vada nápadná, vada zřejmá a vada zjistitelná z veřejného seznamu, 

v § 2629 zavádí pojem skrytá vada. 

2 PORUCHY NÁSLEDKEM SKRYTÝCH VAD 

2.1 Skryté vady 

Předmětem tohoto článku však není vyhledávat přesné definice jednotlivých pojmů vady a 

skryté vady, toto je předmětem spíše pro právně zaměřený okruh odborníků, předmětem 

článku je poukázat na problematiku vad a skrytých vad vztažených k ocenění nemovitosti. 

Obecně platnou definicí skryté vady je pak mezi odbornou veřejností zaužívaná formulace: Za 

skrytou vadu je považována taková vada, která při převzetí stavby není vizuálně zřejmá, avšak 

projeví se později. Důležitou podmínkou je, že existovala již v době převzetí nemovitosti 

kupujícím, ale projevila se následně při užívání stavby. Tato definice však neřeší, kdo je 

kupující, jedná-li se o osobu odborně znalou nebo je-li kupující osoba bez dostačeného 

povědomí o stavebních konstrukcích – osoba laika. 

Dle dalších paragrafů [1] je chráněn více kupující než prodávající. Do roku 2014 byla ochrana 

kupujícího na skryté vady 6 měsíců. Dle [1] je nyní ochrana kupujícího proti skrytým 

vadám 5 let.  

U dodávek staveb je běžná reklamační doba sjednávána ve lhůtě 60 měsíců, to odpovídá době 

5 let. Tato lhůta však neposkytuje záruky, že stavba nevykazuje skryté vady v podobě 

vadných statických výpočtů a vadně realizovaných nosných konstrukcí, u kterých se skrytá 

vada projeví ještě před dosažením mezního zatěžovacího stavu (například zatížení sněhem a 

větrem [4]). Jedná se především o vady, které podstatným způsobem mají vliv na bezpečnost 

a únosnost staveb. 

2.2 Vznik skrytých vad 

Skryté vady mohou vzniknout prakticky v každé fázi vývoje stavby: 

• předprojekční činnost – vadně provedený stavebně technický průzkum objektu nebo 

nedostatečné podklady, které jsou předány projektantu díla, 

• projekční činnost – vadný projekční návrh, 

• realizace – vadně provedený prvek či celá konstrukce stavby. 

2.3 Poruchy následkem skrytých vad 

Každá vada, ať už je skrytá nebo ne, se může projevit poruchou. Zde je nutné podotknout, že 

se vada projevit může a nemusí, v případě, že se neprojeví, je pak tato skrytá vada po celou 

dobu životnosti neobjevena, zůstává vadou skrytou. Naopak při projevu skryté vady poruchou 

je nutné zhodnotit vliv poruchy na konstrukci, na její statiku a její životnost. Takto by na 

nemovitost mělo být pohlíženo nejen při zjišťování stavebně technického stavu objektu, ale 

také při ocenění nemovitosti. 
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Skryté vady, které se neprojevily poruchou, nemusí být během celé životnosti stavby 

rozpoznány nebo jsou zjištěny náhodně například při rekonstrukci objektu, při provedení 

sondy apod. 

3 PŘÍKLADY ČASTÝCH SKRYTÝCH VAD PROJEVENÝCH 

PORUCHOU 

Vybrané příklady se týkají skrytých vad, které se projevily poruchou a následkem toho byly 

zjištěny. Jsou uvedeny příklady skrytých vad objevených ve: 

• výrobní hale, 

• půdní vestavbě, 

• rodinném domě. 

Další příklady budou uvedeny jako součást prezentace na konferenci ExFos 2018. 

3.1 Skryté vady stavby výrobní haly 

3.1.1 Vadně provedená konstrukce střechy 

Popis vady: Na střeše výrobní haly nebyly při realizaci provedeny bezpečností přepady, které 

zajišťují odtok dešťové vody v případě, kdy dojde k nedostatečnému odvodu dešťové vody 

pomocí svodů – v posuzovaném případě se jedná o podtlakový systém odvodnění. 

Porucha následkem této vady je zřícení části střechy objektu. 

    

Obr. 1 a 2 – Vlevo i vpravo: zřícení střechy vlivem přetížení konstrukce střechy [5]. 

Závěr: Jedná se o vadné provedení odvodnění střešní konstrukce, kdy nebyly provedeny 

bezpečnostní přepady. Při vyšších dešťových srážkách doprovázených kroupami došlo 

k ucpání střešních svodů a hromadění vody na střeše. Došlo k takovému zatížení, že střecha 

nebyla schopna dále přenášet toto zatížení a část střechy se zřítila. Jedná se o vadu realizace. 

Stanovení dodávek a prací na odstranění této vady: 

• Demontáž zničené části střešní konstrukce, zničeného střešního pláště. 

• Dodávka a osazení nové části nosné konstrukce a nového střešního pláště. 

• Provedení bezpečnostních přepadů. 
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3.2 Skryté vady zjištěné v půdní vestavbě 

3.2.1 Vadně provedená skladba stěny 

Popis vady: Na základě zprávy o termovizním měření, bylo provedeno kontrolní měření ve 

vytipovaných místech pomocí přístroje Voltcraft IR-SCAN-350RH. Přístroj indikoval místa 

ohrožená plísní a místa s potencionální závadou tepelné izolace. Jedná se o kontrolní měření a 

potvrzení závěrů stanovených ve zprávě o termovizním měření. 

  

Obr. 3 – Měření přístrojem Voltcraft IR-SCAN-350RH pro identifikaci zvýšeného rizika 

vzniku plísní. Stejné výsledky jsou uvedeny ve zprávě o termovizním měření, viz níže [5]. 

 

Obr. 4 – Termosnímek ze zprávy o termovizním měření [5]. 
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Závěr: Na základě kontrolního měření a zprávy o termovizním měření, bylo prokázáno, že 

objekt vykazuje zvýšené riziko tvorby plísní. Jedná se o vadné provedení skladby stěny. 

Výsledky sondy: Bylo zjištěno vadné provedení tepelné izolace, její nedostatečná tloušťka, a 

že vyplnění prostoru izolací není celistvé. 

Stanovení dodávek a prací na odstranění této vady: 

• Odstranění SDK konstrukcí s odvozem do suti. Nosná konstrukce SDK pro zpětné 

použití. 

• Odstranění parozábrany s odvozem do suti v ploše odstraňovaného SDK. 

• Doplnění tepelné izolace (dodávka a uložení) v ploše odstraňovaného SDK. 

• Dodávka a osazení parozábrany včetně parotěsného zapravení spojů. 

• Osazení SDK. 

3.2.2 Vadná instalace zařizovacích předmětů  

Popis vady: V místnosti koupelny s WC bylo zjištěno uvolnění zařizovacích předmětů, a to 

splachovací mísy WC (GEBERIT) a umyvadla. Příčinou vzniku poruchy bylo vadné kotvení 

nosného rámu WC mísy a nedostatečná tuhost konstrukce pro kotvení umyvadla. 

Porucha následkem této vady je vyklánění zařizovacích předmětů směrem od zdi. 

Popis poruchy: Jedná se o poškození v podobě vyklánění zařizovacích předmětů: záchodové 

mísy (GEBERIT) a umývadla. U WC mísy dochází k výraznému výklonu a hrozí havárie i 

navazující konstrukce zdi s obkladem. Mísa byla provizorně zajištěna podložením cihlami.  

    

Obr. 5 a 6 – Vlevo i vpravo: kotvení WC mísy typu GEBERIT nebylo provedeno řádně, 

dochází k vyvracení mísy směrem ze stěny ven. Pravděpodobně nebyla řádně provedena 

vyzdívka a osazení konstrukce na nosný rám [5]. 
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Obr. 7 – Dochází k vyklánění umyvadla směrem ven, silikonový tmel znázorňuje původní 

polohu umyvadla [5]. 

Závěr: Vhledem k pozici zařizovacích předmětů se jedná o nedodržení správné technologie 

zabudování zařizovacích předmětů a jejich kotvení. Konstrukce, do které jsou zařizovací 

předměty kotveny, nevykazuje dostatečnou tuhost.  

Stanovení dodávek a prací na odstranění této vady: 

• Demontáž zařizovacích předmětů (umyvadla, záchodové mísy). 

• Odstranění obkladu. 

• Oprava konstrukce pro ukotvení WC mísy a umyvadla.  

• Instalace a dodávka SDK a obložení včetně dodávky obkladu. 

• Řádná instalace zařizovacích předmětů (umyvadla, záchodové mísy). 

3.2.3 Vadné osazení oken 

Popis vady: Na základě informací majitelky bytu, že v okolí oken proudí vzduch, bylo 

provedeno kontrolní měření osazovací spáry okna pomocí přístroje Voltcraft IR-SCAN-

350RH. Přístroj indikoval místa ohrožená plísní – místa kdy rosný bod dosahoval obdobné 

hodnoty, jako byla změřena teplota konstrukce, v těchto místech hrozí kondenzace vodních 

par na povrchu s nižší teplotou, než je teplota rosného bodu. 
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Obr. 8 a 9 – Vlevo: měření osazovací spáry u okna. Okolí osazovací spáry vykazuje zvýšené 

nebezpečí výskytu plísní. Teplota rosného bodu byla 17,0 °C a teplota povrchu konstrukce 

byla 16,6 °C. Osazovací spára u okna nesplňuje požadavek na parotěsnost a vodotěsnost. 

Vpravo: fotografie tohoto místa při výstavbě, kde je patrné vadné provedení osazovací spáry 

[5]. 

 

Obr. 10 – Detail osazovací spáry okna, kdy jsou viditelná místa nedokonalého utěsnění [5]. 

Závěr: Jedná se o důsledek nesprávného osazení oken, osazovací spára nezajišťuje 

parotěsnost a vodotěsnost. 

Stanovení dodávek a prací na odstranění této vady: 

• Provedení opravy parozábrany po obvodě oken (1100/1100 mm) včetně povrchové 

úpravy, v objektu byla zjištěna 4 okna. 

• Zapravení ostění a nadpraží. 

3.3 Skryté vady zjištěné v rodinném domě 

3.3.1 Nedostatečná hydroizolace základů při rekonstrukci domu 

Popis vady: Nebyla provedena dodatečná hydroizolace základů případně podříznutí stavby, 

kdy byly pouze nalezeny zbytky původní vodorovné hydroizolace v podobě asfaltových pásů. 
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Dále byl při zateplení použit pouze expandovaný polystyrén. Tato skutečnost byla zjištěna při 

provedení sondy. 

Porucha následkem této vady je zvýšená vlhkost stěn a vznik plísní. 

Popis poruchy: Při místním šetření byla zjištěna zvýšená vlhkost stěn (obvodových i 

vnitřních) a výskyt plísní v objektu. 

    

Obr. 11 a 12 – Vlevo i vpravo: vznik plísní v pokoji. Měřená vlhkost v těchto místech 

dosahovala hodnoty až 6,5 %. Příčinou zjištěných poruch je absence izolace proti zemní 

vlhkosti u stěn a vadné ukončení vnějšího kontaktního zateplovacího systému (VKZS) v 

patě stěn. V důsledku absence izolace a vadného provedení zateplení dochází k zamokření 

zdiva, omítek a k následnému vzniku plísní [5]. 

Závěr: Při stavebních úpravách nebyla provedena nová vodorovná hydroizolace, která by 

obnovila nefunkční izolační systém domu. 

Stanovení dodávek a prací na odstranění této vady: 

• Podříznutí stavby metodou postupného bourání, provedení podřezání u všech stěn 

objektu.  

• Opětovná aplikace fasády u stěn s fasádou z vnější strany. 

• Provede se výmalba s protiplísňovou úpravou uvnitř celého objektu – bez stropu. 

• Po podříznutí bude izolace zatažena 300 mm nad povrch (obvodové zdivo) a 150 mm 

u míst, kde objekt sousedí se stavbami. 

• Vybourání podlah místností, které budou přímo ovlivněny podřezáním objektu. 

• Dále vybourání betonové vrstvy vyztužené KARI sítí u těchto podlah, odvoz do suti. 

Vybourání se provede až na vrstvu TI (polystyren). Polystyren bude v pruhu 0,5 m od 
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zdi demontován a následně zpětně namontován po napojení hydroizolace podřezání se 

stávající hydroizolací objektu. 

• Vyvolané práce: demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky, demontáž a zpětná 

montáž vany včetně obložení, demontáže a zpětné montáže zárubní dveří. 

• Dodávka a montáž nových podlah objektu ve stejném rozsahu včetně betonové vrstvy 

s KARI sítí a separační vrstvy. 

3.3.2 Vadné provedení komínu u novostavby 

Popis vady: Jedná se o vadně provedené těleso komínu. Provedení komínu nesplňuje základní 

požadavky na požární bezpečnost a plynotěsnost. 

Porucha následkem této vady je, že došlo ke vznícení dřevěných prvků stavby v blízkosti 

komínového tělesa. 

Popis poruchy: Při místním šetření bylo zjištěno, že spalinová cesta vykazovala netěsnosti a 

nebyla dodržena dostatečná vzdálenost dřevěných prvků od komínového tělesa a následně 

došlo k poškození chaty požárem. 

    

Obr. 13 a 14 – Vlevo: objekt chaty, jedná se o dřevěnou nosnou konstrukci. Vpravo: detail 

uvnitř komína [5]. 

    

Obr. 15 a 16 – Vlevo: provizorní zajištění obvodové stěny chaty. Vpravo: poškození 

dřevěných prvků krovu po požáru [5]. 

Závěr: Při výstavbě objektu chaty byl vadně proveden komín a nebyl splněn požadavek na 

bezpečnou vzdálenost dřevěných prvků od komínového tělesa. 

Stanovení dodávek a prací na odstranění této vady: 

• Provizorní zajištění proti dalším škodám. 

• Odstranění požárem poškozených částí objektu. 
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• Dodávka materiálů a provedení opravy dřevěných částí objektu. 

• Oprava spalinové cesty komínového tělesa například pomocí nerezových plechů nebo 

jiným způsobem. 

4 ZÁVĚR 

Dle platné legislativy je lhůta na zjištění skrytých vad 5 let, jak u staveb, tak u projektové 

dokumentace. Skryté vady se v této době mohou projevit poruchou, nebo může být porucha 

následkem dosažení mezního zatěžovacího stavu, nebo skrytá vada za celou dobu živostnosti 

konstrukce být odhalena nemusí a zůstává tak navždy skrytou. 

Uvedené příklady včetně výčtu dodávek a prací na odstranění těchto skrytých vad jsou 

dokumentací toho, že náklady, které je nutné vynaložit na odstranění poruch vzniklých vlivem 

skrytých vad, jsou značné, a mohou zásadně ovlivnit cenu objektu. Největší nebezpečí 

skrytých vad však spočívá v tom, že mohou ohrozit bezpečnost a únosnost staveb.  

Uvedený příspěvek má za cíl upozornit na význam předprojekční, projekční a realizační 

činnosti a kontrolní činnosti ve všech fázích provádění investičního záměru. Pro užívání, 

údržbu a ocenění stavby je důležité mít k dispozici projekt skutečného provedení včetně 

statického posouzení a protokolů předepsaných zkoušek pro užívání objektu. 
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NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY SPORŮ PŘI DODÁVKÁCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD    

THE MOST OF THE DISADVANTAGES OF THE DISPOSALS OF THE WWTP  

Karel Plotěný1) 

ABSTRAKT: 

Dodávky čistíren odpadních vod jsou vzhledem k svému charakteru (někdy nejednoznačné 

venkovními vlivy ovlivnitelné procesy) a možnosti vzniku problémů díky chybám v poměrně 

dlouhém řetězci navazujících činnosti často zdrojem problémů v odběratelsko-dodavatelských 

vztazích. Hledání chyb začíná u zadání a končí u provozování a předpokládá přehled hned 

v několika navazujících oborech – počínaje např. hydrogeologií přes chemické procesy až po 

mikrobiologické posouzení okolí odtoku. Samotné chyby, a tedy příčiny pak často pramení 

z nedůslednosti, podcenění některého vlivu, zanedbání, snahy o úsporu nebo nakonec může 

být příčinou vnější vliv, s kterým se v zadání nepočítalo. Problémem při hledání je často 

nekooperativnost jednotlivých subjektů. 

ABSTRACT: 

Due to its inherent characteristic (sometimes it means ambiguous processes susceptible to 

external impacts) and the possibility of potential problems due the errors occurring in a 

relatively long chain of consequential activities, the supplies of wastewater treatment plants 

are often a source of problems in supplier-customer relations. Searching for such errors 

starts with the project specification and ends in practical operations. A precondition for this 

is to have a solid grasp in some connected fields all along – starting with e.g. hydrogeology, 

over chemical processes, and ending with microbiological assessments of the effluent area 

environment. The very errors and therefore their causes often stem from inconsistencies, 

underestimation of some influences, and pursuit for cost savings or - in the end - the real 

cause may originate from an external influence not taken into account in the project 

specification. Unhelpful attitudes of individual players in this process may be frequently a 

problem as well.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Čistírna odpadních vod, výstupní parametry, chyby, projektová dokumentace, realizace, 

provozování, směrnice ATV-A115, mikrobiologická kontrola. 

KEYWORDS: 

Waste water treatment plant, output parameters, errors, project documentation, 

implementation, operation, ATV-A115 directive, microbiological control. 

1 ÚVOD 

Poměrně často se stává, že nově postavená čistírna odpadních vod nedosahuje 

předpokládaných parametrů. Obvykle je jejich dosažení spojeno přinejmenším s částí platby 

za dodávku a na druhé straně s případnou pokutou za nedodržení emisních hodnot 

v rozhodnutí o nakládání s vodami. Prvním úkolem směřujícím k nápravě je tedy zjistit 

příčinu nefunkčnosti, no a druhým, kde se stala chyba a kdo za ni může. V té chvíli nastává 

často problém, a to dostat se k pravdivým datům o probíhajícím provozu… investor, nebo i 
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provozovatel většinou nemá motivaci je dodat, zvláště když mají máslo na hlavě, naopak 

dodavatel a projektanti se i stébla chytají a pátrají po anomáliích, zvláště, když něco někde 

přehlédli a hledají zdůvodnění v zástupných problémech, a tak občas není jednoduché zjistit 

objektivní pravdu. Příspěvek shrnuje náměty na to, kde hledat problémy a zmiňuje se i 

možných metodách, jak je identifikovat a případně i dokázat jejich zavinění. 

 

Obr. 1 – Odtok z čistírny odpadních vod 

2 MOŽNÁ MÍSTA CHYB 

2.1 Chyby v průběhu procesu realizace  

Chyby mohou vzniknout: 

• V zadání – chyba ve vstupních parametrech, ale i nevykomunikovaná představa; 

• V projektové dokumentaci, a to jak v technologické části, tak i ve stavební části; 

• Při realizaci, chyby v kvalitě stavebních prací nebo instalaci technologie, v oblasti 

MaR, v samotných aparátech, v nastavení procesů a provozním řádu;  

• Při samotném provozování, například nedodržováním provozní kázně, vnějšími vlivy. 

Přičemž odpovědnost za jednotlivé fáze realizace projektu je obvykle u různých subjektů, i 

když je možné, že generální dodavatel odpovídá za všechny fáze s výjimkou provozu a zadání 

a někdy i za správnost zadání. Díky tomu vzniká celá řada smluvních vztahů, orientace ve 

smluvních vztazích, a tedy odpovědnosti souvisí s motivací dát k dispozici relevantní data. 

2.2 Druhy chyb 

Většina chyb je neúmyslných, i tady někdy může být „přání otcem myšlenky“ a výsledkem je 

podhodnocení vstupních parametrů nebo dokonce jejich úmyslné zkreslení s tím, že v praxi se 

pak najde způsob, jak „optimistických“ parametrů dosáhnout. Někdy se může stát, že investor 

od začátku preferuje přístup „jen jako“ z důvodu oddálení skutečného řešení a tedy i investice. 

Obecně tak chyby mohou být jak úmyslné, tak i neúmyslné a vyplývají: 

• Z chybného zadání, množství, koncentrace znečištění, nepochopení procesu vzniku 

odpadních vod; 
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• Z přehlédnutí, neznalosti, nedůslednosti; 

• Chyby ve výpočtech. 

3 EVALUACE VSTUPNÍCH PARAMETRŮ 

3.1 Vstupní parametry 

Evaluace vstupních parametrů je základ. Systémově se tak dá hledání příčin začít u zdroje, a 

to u zadání. Investor buď rekonstruuje stávající provoz a pak má relevantní data nebo mění 

provoz, nebo dokonce řeší nový provoz a pak data nemá. Návrh tak obvykle vychází buď 

z normových hodnot (hodnot uvedených v normě nebo obdobném zdroji) nebo z v praxi 

naměřených hodnot na obdobné lokalitě nebo přímo na řešené lokalitě. Problém je často 

v tom, že se pak skutečnost od hodnot uvedených v zadání více či méně liší.  

Důležité proto je věnovat stanovení vstupů dostatečnou pozornost – na jedné straně u 

investora (případně si i zadat jako službu), na druhé straně u toho, kdo z údajů vychází. 

V praxi se totiž může stát, že v případě soudního sporu se investor bude odkazovat na 

odbornost toho, kdo pak následně s daty pracoval. Na jedné straně je pro projektanta důležité 

si zajistit, aby zadání bylo zdokumentováno (obvykle i jako součást smlouvy) na druhé straně 

je povinen upozornit zadavatele, pokud by se mu nějaké údaje nezdály být věrohodné. V praxi 

se někdy stává, že např. projektant nemohl předpokládat (neznal) nějakou anomálii, a přesto 

se investor dovolává jeho odbornosti.  

Paradoxně se může stát, a dokonce se i stalo, že jak projekt, tak i celá dodávka byla 

koncipována po technologické stránce na úplně jiný typ vod, a to jen kvůli chybě 

v komunikaci – viz příklad s dodávkou čistírny na barevné vody (není barva jako barva) a 

čistírny pro potravinářský průmysl (rozdíl v původu tuků).   

3.1.1 Nejčastější chyby v zadání 

Nejčastější chyby v zadání v praxi: 

• V hydraulickém zatížení, chybně stanovená spotřeba nebo její průběh; 

• V koncentracích znečištění, zejména u méně známých průmyslů, anomálie se ale 

vyskytují například i u komunálních vod, a to díky netypickým bodovým zdrojům; 

• V opomenutí neobvyklých parametrů, nezesouladění výstupů a požadavků legislativy;  

• V dalších okolnostech – toxicita, v možném vzniku dalších jevů – zápach, barva; 

4 VOLBA VHODNÉ TECHNOLOGIE 

Volba vhodné technologie je rozhodující nejen pro dosažení výsledného efektu, co se týká 

výstupních parametrů, ale podstatná je i z hlediska investičních a provozních nákladů, 

z hlediska spolehlivosti a je proto nutné se rozhodovat multikriteriálně. Přičemž uvedená 

kritéria mohou být část protichůdná – investice do automatizace x provozní náklady, spotřeba 

energie x potřebná plocha. Zejména neúměrné provozní náklady pak mohou být příčinou 

sporů. Volba vhodné technologie by tedy měla součástí zadání a často i jako výsledek 

multikriteriálního rozhodování. V některých případech je dokonce nutné poloprovozní 

ověření – podcenění této instituce se zejména při použití nových technologií nebo při 

neznalosti vstupních kvalitativních parametrů může vymstít. Obdobně, nedostatečný 

hydrogeologický průzkum například pro zasakování srážkových nebo odpadních vod může 

být zdrojem problémů v budoucnosti. Někdy je dokonce nutné pro zjištění příčin problémů 

řešit dodatečně to co se zanedbalo při návrhu – např. opakovat laboratorní testy, instalovat 

poloprovoz, matematicky modelovat nebo provést stanovení zasakovacích poměrů. 
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Obr. 2 – Zakolmatované podloží 

4.1.1 Pár případů z praxe  

Použití kvalitní čistírny určené pro stálý provoz na lokalitě, která je užívána občasně. 

Použití aktivačního procesu na vysoce zatížené odpadní vody a následně vysoké náklady. 

Zmenšení akumulace pro HDV na základě nedostatečně provedeného hydrogeologického 

průzkumu. 

Nevypovídající vzorky na základě, kterých byly provedeny koagulační testy (stará voda) a 

následně nefungující technologie. 

5 CHYBY PŘI PROJEKTOVÁNÍ 

Obvykle souvisejí s předchozím, s přehlédnutím (voda neteče do kopce) a s chybami v zadání, 

s volbou nevhodné technologie, ale pak také s chybami ve výpočtech (neověřený zdroj 

informací – např. optimistické údaje výrobce), s chybným hydraulickým návrhem (rychlosti 

v potrubí, ztrátách v potrubí), s návrhem nevhodného aparátu (čerpadlo, česle) nebo 

nezkušenosti (tvorba inkrustů, sedimentace v potrubí, nevhodný typ přírub). Vady projektů 

pak mohou způsobit škody, obvykle se za škodu bere vadně dodaný aparát nebo část 

technologie, případný nový dražší aparát je pak vyšším nákladem na straně investora. Některé 

chyby pak vznikají tak, že investor je předem dohodnut s dodavatelem nějakého zařízení nebo 

aparátu a návrh na použití je součástí zadání – pokud má projektant jiný názor na vhodnost 

použití aparátu je nutné s ním prokazatelně seznámit investora.  

5.1.1  Pár případů z praxe 

Použití nevhodného aparátu (kapacitně, anebo kvalitativně) – např. odlučovače lehkých 

kapalin, italské česle a následně pak problémy se zimním provozem, chybně zvolená velikost 

průlin na česlích, nemožnost regulovat podle skutečného stavu, praskající příruby. 

6 CHYBY V DODÁVKÁCH  

Dodavatel obvykle dodává podle projektové dokumentace, která je součástí smlouvy. Realita 

je však často jiná (geologie, časti starých staveb, neúnosnost některých stávajících 

konstrukcí), a tak je pak nutno řešit změny formou dodatků nebo změnových listů. Opět platí, 

že pokud dodavatel narazí na chybu svého předchůdce, má povinnost na to upozornit 

zadavatele. Zpravidla ekonomické důvody jsou pak důvodem k dalším změnám oproti 

dokumentaci, často se o nich investor nedoví. Změna materiálu (nerez, plasty, kompozity), 
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změny objemů (např. často u zasakovacích objektů), změna v postupu prací a nejčastěji 

v záměně aparátů pak mohou být zdrojem problémů v budoucnost. 

Nejčastější chyby při realizaci v praxi: 

• Změna výškového uspořádání, kvůli úspoře prací; 

• Nedostatečná kapacita nahrazujícího aparátu, nebo jiné vlastnosti; 

• Změna materiálů – nerez x pozink. 

7 CHYBY PŘI PROVOZOVÁNÍ 

Jsou asi nejvíce spojeny s lidským elementem. Nutnou podmínkou je kvalitní provozní řád 

zpracovaný na základě technologických potřeb, ověřený zkušebním provozem a jeho 

dodržování. Lidová tvořivost a snaha uspořit si námahu je jednou z typických českých 

vlastností. Chyby však mohou být i systémové – nedostatečné objemy nádrží, logistické 

problémy, návaznost na elektrickou síť (nevyhovující trafostanice), nekvalitní přenos 

informací. Nedodržování postupů je pak i důvodem pro „mlžení“ nebo neposkytnutí 

pravdivých informací při hledání příčin problémů. Dokonce existuje nebezpečí přesměrování 

na slepou kolej hledání. Ideální často je nasazení monitorovacích prvků – kontinuální 

odběráky nebo sondy (redox, kyslík, pH), které zároveň mohou odhalit i anomálie v nátoku.     
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Obr. 3 – Možnost instalace dálkového přenosu z monitorování čistírny 

8 MOŽNOSTI HLEDÁNÍ CHYB 

Jak již bylo řečeno je někdy těžké dostat se pravdivými údajům o provozu, a tak je někdy 

nutné si provést vlastní průzkum. Pravdou je, že odborník si cestu k cíli může podstatě zkrátit 

na základě svých zkušeností, na druhé straně právě mechanický přístup může vést k chybné 

úvaze. Často proces ovlivní nějaká anomálie – pateční údržby strojů a zvýšené znečištění, 

zbavení se přebytků z technologického procesu (pekárna, výroba rohlíků a zbavení se 

přebytku kypřidla). 

8.1 Hledání oblastí příčin problémů: 

Dobré je vytvořit si pro konkrétní akci konkrétní plán a podle něj postupovat. Obvykle takový 

plán zahrnuje:  

• Kontrola hydraulického zatížení; 

• Kontrola látkového zatížení  

• Monitorování chemického složení, pH, toxicity, teploty, chemismu; 
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• Kontrola přes biologické procesy. 

8.1.1 Hydraulické zatížení a jeho vliv na proces čištění 

Hydraulické přetížení se rozdělit na trvalé (pravidelné) a náhodné, jeho důsledkem je obvykle 

zhoršení účinnosti nebo únik nečištěné vody, případně i únik aktivovaného kalu v aktivační 

čistírně. V malém takové přetížení např. u domovní čistírny může způsobit i protékající 

záchod, ve velkém pak například napojení dešťové kanalizace na splaškovou nebo změna 

v technologii výroby. 

8.1.2 Látkové zatížení a jeho vliv na proces čištění 

Vyšší koncentrace znečištění má u biologických procesů vliv na potřebu kyslíku, na aeraci má 

vliv i teplota kapaliny – při vyšších teplotách klesá množství rozpouštěného kyslíku ze 

vzduchu do vody. Teplota má vliv i na biologické osídlení aktivační směsi při biologickém 

čištění. Při biologickém čištění je často ovlivňujícím prvkem množství tuků jednak působí 

mechanické problémy a pak se jejich rozkladem okyseluje prostředí. Vedlejším efektem pak 

je i zápach. Příklad z praxe – cukrárna zaústěná do domovní čistírny. 

8.1.3 Chemické vlivy 

Chemismus odpadních vod má podstatný vliv na proces čištění, zejména pokud se týká 

biologických procesů, problematické jsou zejména nečekané měnící se podmínky. 

Hodnota pH 

Je významná zejména pro biologické procesy nízké i vysoké pH, mimo rozmezí 6–8, ale pak i 

z pohledu obsahu těžkých kovů a změny jejich forem – pevná x rozpuštěná. 

Solnost 

Solnost do 10 g/l (jako NaCl) nemá výrazný vliv na biologické čištění. Nad uvedenou 

koncentraci jsou biologické procesy inhibované, hlavně z důvodu zvýšeného osmotického 

tlaku, a je nutné na tyto podmínky biomasu zadaptovat. Zvýšená solnost může ovlivnit poměr 

mezi oxidací a syntézou ve prospěch syntézy a zvýšit zákal vyčištěné vody. 

Vliv těžkých kovů 

Vliv těžkých kovů se projevuje zejména inhibicí aktivity mikroorganismů. Daný problém je 

možné dělit na dva aspekty – toxicitu kovu na kal a odstraňování kovů kalem. Problém 

těžkých kovů nastává většinou tam, kde je ČOV u nějaké výroby např. zinkovny apod. 

Zmenšení vlivu těžkých kovů je možné dosáhnout zvýšením obsahu sušiny. 

Vliv organických látek 

Většina přirozených organických sloučenin je rozložitelná mikroorganismy přítomnými ve 

vodě. V současnosti však průmysl produkuje značné množství nových organických sloučenin, 

ze kterých většina je biologicky těžko rozložitelná a toxická. Akumulace těchto sloučenin ve 

vodním prostředí může narušovat přirozený koloběh látek v přírodě.  Proto je stanovení 

biologické rozložitelnosti a toxicity základním kritériem charakterizujícím účinek sledované 

sloučeniny. Organické sloučeniny můžeme rozdělit:  

1. látky biologicky rozložitelné a netoxické, 2. látky biologicky rozložitelné a toxické, 3. látky 

biologicky nerozložitelné a netoxické, 4. látky biologicky nerozložitelné a toxické 
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Detergenty 

Tenzidy ve vyšších koncentracích negativně působí na čisticí proces v ČOV, zhoršují 

podmínky pro chov ryb, narušují půdní strukturu a často znemožňují podmínky pro další 

využití vody. Nebezpečné jsou zejména kationaktivní tenzidy. 

Desinfekční prostředky 

Existuje poměrně rozsáhlá studie zpracovaná pracovníky STU v Bratislavě, popisující 

chování desinfekčních přípravků. Z této zprávy vyplývá, že chlor je i v malém množství 

značně toxický. Podstatně lépe jsou na tom přípravky na bázi kyselin apod., které při naředění 

již tak toxické nejsou. I z našich zkušeností vyplývá, že nejčastější příčinou nefunkčnosti je 

použití desinfekčních přípravků na bázi chloru. 

Toxické látky (léky, drogy, PPCP) 

S toxickými, nebo nerozložitelnými organickými látkami, se setkáváme např. 

v potravinářských provozech, kde se střetávají požadavky hygienické (je třeba desinfikovat) a 

funkčnost čistírny. Špatné zkušenosti máme i s relaxačními středisky, zejména tam, kde jsou 

vany je totiž prováděna desinfekce tak důkladně, že je pak kompletně vyrušena biologie. 

8.1.4 Biologické procesy 

Patří k nejsložitějším procesům a mohou být ovlivněny celou řadu dalších vlivů, včetně 

lidského faktoru při provozování. Co je důležité – z osídlení mikroorganismy lze vysledovat i 

to, jak čistírna dlouhodobě pracuje – kyslíkové poměry, zatížení. Mikrobiologický rozbor 

obvykle poskytne nejobjektivnější (velmi těžce zmanipulovatelný) obraz provozu čistírny. 

Stejně tak i odtok z čistírny, výpust do toku a její okolí a její vzhled z hlediska mikrobiálního 

a z hlediska dalších poměrů jsou jedním z nejobjektivněji vypovídajících prvků. Typické jsou 

například zelené nebo šedé řasy, larvy komárů… 

 

Obr. 4 – Odtok z čistírny odpadních vod 

9 STANDARDY 

Často kladenou otázkou je nakolik zjištěné skutečnosti ovlivní výsledný sporný parametr a 

názory se mohou diametrálně lišit. Proto je nutné pro podporu názoru vycházet z nějakých 

standardů, případně tvrzení ověřit poloprovozně. Mezi obvyklé standardy patří normy – 

Evropské, České státní a oborové, zahraniční předpisy, legislativní předpisy. Zcela unikátní 
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z hlediska posouzení toxicity na biologické procesy je Německá směrnice ATV-A115 určená 

pro tvorbu kanalizačních řádů, z které se dá vyjít při stanovení vlivů těžkých kovů, ropných 

látek, některých organických sloučenin atd.  

10 ZÁVĚR 

Když nastane spor ohledně procesu čištění odpadních vod, tak je většinou ovlivněn řadou 

subjektivních názorů, který vyplývají z objektivních zájmů jednotlivých účastníků sporu. 

Navíc jsou někteří ve dvojaké pozici, na jednu stranu se ve vztahu k legislativě musejí chovat 

tak, jako že nemají problém, ne druhou stranu se chtějí domoci uznání vady nebo nedostatku. 

Samotné procesy čištění, zejména biologické procesy jsou podstatně ovlivnitelné jak 

samotnou odpadní vodou, tak i lidským činitelem nebo nějakým dalším vlivem (viz ARCHA). 

Přesto se dá dopátrat s velkou pravděpodobností nějakého výsledku, zejména pokud nejde o 

jednorázovou záležitost, existují dnes vedle simulačních metod i možnosti dálkového dohledu 

a zejména u biologických procesů je složení biologického osídlení objektivním výsledkem 

dlouhodobého procesu, a tedy i dostatečně vypovídající o samotném provozu a procesech a 

třeba i vlivu na životní prostředí.   
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VĚCNÁ BŘEMENA, JEJICH OCEŇOVÁNÍ A NÁVRH ZJEDNODUŠENÉ METODY 

OCEŇOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN (SLUŽEBNOSTÍ) 

EASEMENTS: VALUATION AND PROPOSED SIMPLIFIED METHOD OF 

EASEMENT (SERVITUDE) VALUATION 

Augustin Sadílek1), Vlastimil Vala2) 

ABSTRAKT: 

Autoři se v tomto článku zabývají problematikou věcných břemen. Úvod je věnován definici 

a rozdělení věcných břemen. Další část se zabývá možnými způsoby ocenění věcných břemen. 

Následně autoři předkládají vlastní návrh zjednodušené metody oceňování věcných břemen 

(služebností), která může být využitelná např. provozovateli přenosových a distribučních sítí 

jako podklad pro jednání o stanovení náhrady za zřízení věcného břemene (služebnosti) na 

zatěžovaném pozemku, nebo jako podklad pro kontrolu a verifikaci (akceptaci) předkládaných 

znaleckých posudků. Tato metoda v souladu se zákonnou úpravou oceňování věcných břemen 

vychází z výše ročního užitku, který je stanoven v souladu s komentářem Ministerstva financí 

ČR Věcná břemena po 1. lednu 2014 jako tzv. simulované nájemné. Jako základ, z něhož je 

toto simulované nájemné určováno, autoři navrhují použít u zemědělských pozemků průměrné 

ceny zemědělských pozemků stanovené aktuálně platnou vyhláškou Ministerstva zemědělství 

o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými základními cenami zemědělských 

pozemků, u stavebních pozemků pak cenové údaje zveřejňované Českým statistickým úřadem - 

průměrné kupní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí. 

ABSTRACT: 

The authors of the article deal with the issue of easements. A definition of an easement and 

classification of easements are provided in the introduction. Then the article focuses on 

potential methods of easement valuation. Subsequently, the autos propose their own 

simplified method of easement (servitude) valuation, witch can be used  by operators of 

transmission and distribution networks, for exampl, as a basic for negotiations on assessing a 

compensation for establishing an easement (servitude) to the burdened plot or as a basis for 

checking and verification (acceptance) of submitted expert opinions. In compliance with the 

laws relating to easement valuation, this method proceeds from the annual, utility, wich is 

determined as so-called simulated rent pursuant to the annotation by the Ministry of Finance 

of the Czech Republic on Easements after 1st January 2014. As a basis from which the 

simulated rent is determined, the autors suggest using average prices of agricultural land 

determined by the valid Decree of the Ministry of Agriculture setting a list of cadastral areas 

with assigned basis prices of agricultural lands in the case of agricultural land or using 

prices published by Czech Statistical Office – average purchase prices of building land in the 

Czech Republic according to regions and size of towns – in the cese of building plots.     
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nájemné, průměrné ceny zemědělských pozemků, průměrné kupní ceny stavebních pozemků.  

KEYWORDS: 

Easement, servitude, valuation, proposed simplified method, annual utility, simulated rent, 

average prices of agricultural land, average purchase prices of building land. 

1 ÚVOD 

Věcná břemena a jejich oceňování patří mezi poměrně velmi složité a problematické znalecké 

a oceňovací úkoly vyžadující velmi pečlivý přístup a individuální posouzení každého 

konkrétního případu ze strany zpracovatele ocenění.  

V tomto příspěvku se autoři s maximální snahou o zjednodušení problematiky věcných 

břemen snaží shrnout obecné informace o věcných břemenech a možných způsobech jejich 

oceňování, a předkládají odborné veřejnosti vlastní návrh zjednodušené metody oceňování 

některých věcných břemen (služebností). 

Návrh zjednodušené metody oceňování některých věcných břemen (pozemkových 

služebností) je vyústěním a shrnutím vlastních praktických zkušeností autorů tohoto 

příspěvku, kteří pracují v Oddělení tvorby cen a verifikace Státního pozemkového úřadu, 

s kontrolou a verifikací znaleckých posudků, jejichž předmětem bylo oceňování věcných 

břemen cenou obvyklou a cenou zjištěnou podle platného cenového předpisu. Vychází 

především z analýzy vad těchto posudků a z problémů při určování obvyklé ceny věcného 

břemene. 

Sjednat cenu za zřízení věcného břemene je možno dvěma způsoby: 

• bez znaleckého posudku, 

• na základě znaleckého posudku. 

Státní pozemkový úřad (i jeho právní předchůdce Pozemkový fond ČR) v minulosti v různých 

obdobích využívali obou způsobů pro sjednávání ceny za zřízení věcného břemene na 

pozemcích, se kterými je příslušný hospodařit. Při sjednávání ceny bez znaleckého posudku 

byly Státním pozemkovým úřadem (Pozemkovým fondem) obdobně, jako je tomu u 

některých dalších institucí a organizací (např. některé obce, příspěvkové organizace krajů - 

správy a údržby silnic, apod.), využívány vlastní interní ceníky. Následně Státní pozemkový 

úřad přešel na oceňování věcných břemen pomocí znaleckých posudků. Předmětem 

objednávky znaleckých posudků byl požadavek (znalecký úkol) stanovit cenu věcného 

břemene podle platného cenového předpisu a cenu obvyklou s tím, že smlouva o zřízení 

věcného břemene bude Státním pozemkovým úřadem uzavřena za cenu z nich vyšší.   

Po určité době byl na základě požadavku vedení Státního pozemkového úřadu pracovníky 

Oddělení tvorby cen a verifikace stávající systém sjednávání cen za uzavření věcného 

břemene na základě znaleckých posudků podrobně analyzován a vyhodnocen. Bylo zjištěno, 

že tento systém stanovení úplaty za zřízení věcného břemene má řadu úskalí, problémů 

a obtíží, a je otázkou, zda je efektivní a hospodárný. Při analýze byla zohledňována tato 

hlediska: 

• zadávání znaleckých posudků (poměrně složitá agenda získávání znalců - veřejné 

zakázky - výběrová řízení, rámcové smlouvy, …), 
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• zpracování znaleckých posudků znalci (složitost úkonu ocenění věcného břemene, 

obtížnost určení obvyklé ceny věcného břemene, vyhledávání referenčních vzorků, 

vydávání ceny zjištěné za cenu obvyklou, …), 

• kontrolovatelnost znaleckých posudků, 

• porovnání cen stanovených znaleckými posudky s cenami podle původních ceníků, 

• délka vyřizování žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 

• náklady na oceňování věcných břemen, 

• soulad se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích. 

Za období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 bylo pro potřeby Státního pozemkového úřadu 

vypracováno 79 znaleckých posudků, jejichž předmětem bylo ocenění věcných břemen 

(služebností) na 141 pozemcích. Při kontrolách a verifikacích znaleckých posudků, jejichž 

předmětem mělo být stanovení ceny věcného břemene podle platného cenového předpisu a 

ceny obvyklé, byly zjištěny např. tyto problémy a vady znaleckých posudků: 

• v mnoha znaleckých posudcích nebyla v rozporu s objednávkou znalcem určena 

obvyklá cena věcného břemene v souladu s její definicí podle § 2 odst. 1 zákona o 

oceňování majetku, 

• za obvyklou cenu věcného břemene byla některými znalci vydávána cena zjištěná 

pomocí simulovaného nájemného z obvyklé ceny pozemku a za cenu podle cenového 

předpisu cena zjištěná pomocí simulovaného nájemného z  ceny pozemku určené 

podle platné oceňovací vyhlášky, 

• nesprávné posuzování pozemků, na nichž je věcné břemeno zřizováno (např. pozemek 

v obci s cca 5600 obyvatel určený územně plánovací dokumentací k zastavění 

s obvyklou cenou cca 400 Kč/m2 byl znalcem při ocenění věcného břemene posouzen 

jako zemědělský s cenou 12 Kč/m2, z níž pak bylo stanoveno simulované nájemné),   

• ve dvou znaleckých posudcích, které byly dodány žadatelem o zřízení věcného 

břemene (říjen 2017), byla oceněna věcná břemena zřízení a provozování stavebních 

objektů (silniční kanalizace a přeložka výtlačného potrubí) v rámci již realizované 

stavby obchvatu (silnice I. tř.) města s cca 24 tis. obyvateli takto: 

o v jednom posudku znalec uvedl, že u veřejné komunikace není možné stanovit 

roční užitek, sečetl výměry dvou stavbou dotčených pozemků od sebe 

vzdálených cca 50 - 100 m, a cenu věcného břemene na těchto pozemcích určil 

celkem částkou 10 000 Kč, 

o v druhém případě znalec cenu věcného břemene určoval pomocí simulovaného 

nájemného ve výši 2 % ze zjištěné ceny zemědělského pozemku;  

V obou případech znalec navíc uváděl, že ocenění se provádí podle § 18 zákona 

o oceňování majetku (s účinností od 1. 1. 2014 byl § 18 zrušen a nahrazen § 16b). 

Z analýzy kontrolovaných znaleckých posudků a z analýzy systému sjednávání cen za 

uzavření věcného břemene na základě znaleckých posudků vyplynuly tyto závěry a úkoly: 

• zadávání znaleckých posudků omezit pouze na vyjmenované složité případy,  

• pro jednodušší případy navrhnout nový způsob stanovení úplaty za zřízení věcného 

břemene na základě kalkulovaných sazeb s kalkulací na principu simulovaného 

nájemného, 

• používat základní minimální sazby za zřízení věcného břemene. 

Autoři tohoto příspěvku proto po provedených analýzách, rešerších dostupné literatury a na 

základě stanovených úkolů vypracovali vlastní návrh zjednodušené metody stanovení ceny za 
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zřízení věcného břemene. Tato metoda byla po schválení na poradě ústřední ředitelky Státního 

pozemkového úřadu zavedena s účinností od 1. 1. 2018 jako součást metodických pokynů 

upravujících zřizování věcných břemen na pozemcích, které má Státní pozemkový úřad 

v příslušnosti hospodaření, pro sjednávání ceny za zřízení jednodušších případů pozemkových 

služebností.  

2 VĚCNÁ BŘEMENA 

2.1 Definice a rozdělení 

Věcná břemena jsou v současné době definována a obecně upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů [8], a to v ustanoveních §§ 

1257 - 1308.  

Služebnost je v § 1257 definována takto: Věc může být zatížena služebností, která postihuje 

vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se 

zdržet. 

Reálné břemeno v § 1303 definováno takto: Je-li věc zapsána do veřejného seznamu, může 

být zatížena reálným břemenem tak, že dočasný vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči 

oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat. 

Autoři předpokládají, že jsou ustanovení NOZ týkající se věcných břemen odborné znalecké 

veřejnosti známa, a proto jejich znění v tomto textu dále neuvádějí. Pro základní orientaci 

v pojmech a názvosloví však uvádíme následující literární přehled. 

Občanský zákoník taxativně nevyjmenovává druhy věcných břemen, jež lze zřídit, a ta tak 

mohou nabývat různých druhů, i když některým se věnuje podrobněji [1]. 

Věcná břemena představují právní institut ovlivňující společenské vztahy, které vznikají při 

částečném omezování vlastnických práv ve prospěch individualizovaných subjektů za účelem 

dokonalejšího využití věci. Slouží k adekvátnějšímu využití věcí a jejich užitných hodnot. 

Jsou věcnými právy k věci cizí (s výjimkou vlastnické služebnosti). Věcná břemena jsou 

samy dle ustanovení § 498 NOZ nemovitými věcmi [2]. 

Věcná břemena patří mezi věcná práva (k věcem cizím). Slouží k tomu, aby oprávněný 

z věcného břemene mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci povinného vlastníka. 

Jednoduše lze věcná břemena charakterizovat tak, že vlastníku nemovitostí věcným 

břemenem zatížené vzniká nějaké hospodářská újma způsobená omezením užívání předmětné 

nemovitosti. Tato hospodářská újma však bývá vlastníkům zatěžovaných nemovitostí 

kompenzována jednorázovou úplatou (kromě bezúplatně zřizovaných věcných břemen). 

Hlavním znakem věcných břemen je jejich opakující se nebo trvalý charakter, ne jednorázový 

výkon. 

Prostřednictvím náhrady za zřízení věcného břemene bývá zpravidla kompenzována též 

případná hospodářská újma vlastníka zatížené nemovitosti (jako osoby povinné) a de facto i 

obohacení osoby oprávněné (např. provozovatele sítě veřejné infrastruktury) vzniklé tím, že 

jiná nemovitost přispívá k jejímu provozu. Otázka náhrady za omezení spojená s existencí 

věcného břemene je obecně velmi citlivá, neboť prakticky shodná míra omezení v užívání 

nemovitosti může být různými vlastníky subjektivně vnímána jako různě závažná, výše 

náhrady pak často bývá jedním z nejdůležitějších bodů ve vzájemně provázaném komplexu 

vztahů mezi oprávněným a povinným. Výše uvedené platí, a to se zvýšeným důrazem, i při 

zřizování věcných břemen s veřejnoprávním prvkem. Omezení z takového věcného břemene 

ve prospěch provozovatele veřejné infrastruktury často bývá vnímáno jako velmi tíživé a 
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tomu též odpovídá požadavek na výši náhrady. Důvodem je zřejmě obecně rozšířené 

přesvědčení, že výše náhrady nemá odrážet pouze míru omezení vlastníka zatížené věci, ale 

také ekonomickou sílu oprávněného, která je obvykle v takovém případě nesrovnatelně větší 

než u vlastníka dotčené nemovitosti [3]. 

V publikaci [4] se Bradáč mj. zabývá porovnáním úpravy věcných břemen podle NOZ a podle 

předchozího občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) a shrnujícím způsobem uvádí 

přehled názvosloví.  

Podle předchozí právní úpravy (předchozí občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb.) věcná 

břemena omezovala vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že byl povinen: 

• něco trpět (pati), 

• něčeho se zdržet (omittere), 

• něco konat (facere). 

Nová právní úprava (nový občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.) pojem věcného břemene 

zachovala jako nadřazený pojmům služebnost a reálné břemeno. Lze tedy konstatovat, že 

věcná břemena se dělí na služebnosti a reálná břemena. 

Služebnost postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného  

• něco trpět (pati), 

• něčeho se zdržet (omittere). 

Reálné břemeno zatěžuje nemovitost tak, že vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči 

oprávněné osobě  

• něco jí dávat (dare), 

• něco konat (facere). 

Jak je výše uvedeno NOZ rozděluje věcná břemena na služebnosti, kdy vlastník věci musí ve 

prospěch jiného pasivně něco trpět nebo něčeho se zdržet, a reálná břemena, kdy má vlastník 

věci povinnost aktivně něco konat nebo dávat. 

U služebnosti s povinností něco trpět má vlastník zatížené nemovitosti povinnost strpět určité 

chování či konání oprávněné osoby, kterým tato osoba bezprostředně a aktivně využívá 

užitnou hodnotu zatížené nemovitosti. Typickými příklady jsou služebnosti stezky, cesty, 

průhonu, pastvy, právo na vodu, rozlivu. 

U služebnosti s povinností něčeho se zdržet má vlastník nemovitosti povinnost zdržet se 

určitého chování, které by mu jinak příslušelo z titulu vlastnického práva, a vlastník je tedy 

omezen v realizaci svého vlastnického práva, resp. v realizaci užitné hodnoty zatížené 

nemovitosti. Osoba oprávněná aktivně neužívá cizí nemovitost, ale má prospěch z toho, že 

vlastník nemovitosti je ve svém chování omezen, a tím jsou rozšířeny možnosti realizace 

užitné hodnoty vlastní nemovitosti oprávněné osoby. Příkladem mohou být služebnosti, 

jejichž obsahem je povinnost vlastníka zdržet se výstavby plotu či zdi nad určitou výšku, 

nezvyšovat stavbu, nesázet trvalé porosty, apod. 

U služebností se v praxi často jedná o kombinaci povinností něco trpět a něčeho se zdržet. 

U reálných břemen s povinností něco konat je vlastník nemovitosti povinen uskutečnit určité 

konání ve prospěch oprávněné osoby, a to ať osoby individualizované nebo osoby, která je 

vlastníkem jiné nemovitosti. Prospěch oprávněné osoby spočívá v tom, že povinný jí 

poskytuje určité plnění (především určité úkony, příp. též peněžité či naturální dávky). 
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Příkladem může být povinnost pečovat o oprávněného v nemoci, poskytnutí tzv. výměnku, 

doživotního užívání bytu, poskytnutí podílu na úrodě ze zahrady, apod. 

Občanský zákoník pojímá věcná břemena jako taková věcná práva, jež postihují vlastníka 

věci tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet, anebo něco dávat či 

něco konat. Podle toho, zda věcné břemeno zatěžuje vlastníka věci tak, že je vázán k určité 

pasivitě, tedy něco nekonat nebo něco trpět, anebo zda ho zavazuje k nějakému konání (tedy 

určité aktivitě), se věcná břemena člení na služebnosti (jimž odpovídá pasivita povinného) 

a na druhé straně na reálná břemena (jimž odpovídá určitá aktivita povinného, určité jeho 

konání), takže občanský zákoník pojem věcná břemena pojal jako nadřazený pro služebnosti 

a pro reálná břemena. Pokud je věc zatížena tak, že její vlastník se musí něčeho zdržet nebo 

něco strpět, jde o služebnost. Pokud však věcné břemeno zavazuje povinného k tomu, aby 

jako vlastník věci něco dával nebo něco konal, jde o reálné břemeno. Věcná břemena zatěžují 

věc tak, že její vlastník má určitou specifickou povinnost [6]. 

Věcná břemena patří mezi tzv. věcná práva k věcem cizím, což je skupina subjektivních práv 

umožňujících užívání cizích věcí stanoveným způsobem, která jsou charakterizována svojí 

věcně právní povahou, což představuje sepětí jejich obsahu (práv a povinností) s určitým 

právem k věci (nejčastěji právem vlastnickým). Věcná břemena umožňují využívání užitné 

hodnoty věci patřící vlastnicky jinému subjektu. Funkcí věcných břemen je tedy zajištění 

příslušného práva k cizí věci oprávněnému subjektu, které se realizuje tak, že vlastník 

zatížené věci je ve svém vlastnickém právu omezen stanovenými způsoby. Věcná břemena by 

měla umožnit oprávněnému, aby realizoval určitý díl užitné hodnoty cizí věci. 

Kromě výše uvedeného rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena lze věcná 

břemena rozdělit také podle toho, zda je oprávněný subjekt určen tak, že je jím vždy vlastník 

konkrétní věci (věcná břemena - in rem), nebo zda je oprávněný subjekt určen zcela konkrétně 

a oprávnění svědčí pouze jemu (věcná břemena - in personam). U věcného břemene in rem 

není právně relevantní změna oprávněného subjektu či povinného subjektu ve vztahu k další 

existenci věcného břemene, které trvá i nadále po změně vlastnictví nemovitosti. U věcného 

břemene in personam je existence tohoto druhu věcných břemen spojena s existencí 

oprávněné osoby. Zánikem oprávněné osoby, v jejíž prospěch bylo zřízeno, věcné břemeno 

zaniká [7].   

V důvodové zprávě k NOZ [9] se uvádí, že věc může být zatížena ve prospěch jiného 

služebností jako věcným právem. Slovem zatížena je naznačena preference zřídit služebnost 

soukromoprávním jednáním. Podstata služebnosti je v tom, že vlastník určité věci má 

povinnost ve prospěch jiného něco strpět nebo něčeho se zdržet. Charakterizujícím znakem 

služebnosti je fakt, že vlastník věci zůstává pasivní. Buď trpí výkon práva jinou osobou, nebo 

opomíjí výkon práva vlastního. Služebnosti se dělí na pozemkové a osobní. Reálné břemeno 

zakládá vlastníku věci dočasnou povinnost k plnění s tím, že nebude-li plněno, transformuje 

se právo z reálného břemene v substituční oprávnění na peněžitou náhradu, pro niž je možné 

vést výkon rozhodnutí nebo exekuci na zatíženou nemovitou věc obdobně jako při zástavním 

právu. Reálná břemena jsou charakterizována dočasností a vykupitelností, zejména tím, že 

zavazují vlastníka obtížené věci k nějakému konání. 

2.2 Právní úprava ve speciálních předpisech 

Některá věcná břemena (služebnosti) jsou kromě obecné úpravy v NOZ dále podrobněji 

řešena a upravena také v některých speciálních právních předpisech. 

Například se jedná o zákony: 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 436 

• zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů, 

• zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění 

pozdějších předpisů. 

V těchto zákonech jsou především upravena práva  

• zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení a vedení, 

• vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s jejich zřizováním, obnovou a 

provozováním, 

• odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, které ohrožují bezpečnost jejich 

provozování. 

Oprávněnými z těchto věcných břemen (služebností) jsou: 

• elektroenergetika - provozovatelé přenosové a distribuční soustavy, 

• plynárenství - výrobce plynu, provozovatelé přepravní a distribuční soustavy, 

provozovatelé zásobníků plynu, 

• teplárenství - držitelé licence na rozvod tepelné energie,  

• vodárenství -  stavebník, vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace, 

• elektronické komunikace - podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť,  

• ropa - provozovatel skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu. 

3 OCEŇOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN 

3.1 Úvod k oceňování věcných břemen 

Věcná břemena je možno ocenit v podstatě čtyřmi způsoby. Způsob ocenění závisí na dohodě 

smluvních stran (požadavku objednatele) či na podmínkách vyplývajících z platné právní 

úpravy.  

V úvahu připadají tyto možnosti ocenění věcných břemen: 

• cena zjištěná podle platného cenového předpisu (§ 16b zákona č. 151/1997 Sb.), 

• cena obvyklá (§ 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb.), 

• výnosové ocenění (výnosová hodnota), 

• ocenění jako závady váznoucí na nemovitosti. 

3.2 Cena zjištěná 

Podle § 16b zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 

(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOM“) [10], je 

oceňování věcných břemen upraveno takto: 

• (1) Služebnosti se oceňují výnosovým způsobem na základě ročního užitku se 

zohledněním míry omezení služebností ve výši obvyklé ceny. 
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• (2) Ocenění se neuplatní, jestliže lze zjistit roční užitek ze smlouvy nebo z rozhodnutí 

příslušného orgánu, pokud při vzniku služebnosti byl roční užitek z tohoto břemene 

uveden a není-li o více než jednu třetinu nižší než obvyklá cena. 

• (3) Roční užitek podle odstavců 1 a 2 se násobí počtem let užívání práva, nejvýše však 

pěti. 

• (4) Patří-li právo určité osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem 

ročního užitku. 

• (5) Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotně 

částkou 10 000 Kč. 

• (6) Reálné břemeno nebo právo z vykupitelné služebnosti se ocení ve výši náhrady 

uvedené ve smlouvě nebo v rozhodnutí příslušného orgánu. Jsou-li ve smlouvě 

uvedené pouze podmínky výkupu reálného břemena nebo zrušení služebnosti za 

přiměřenou náhradu, vypočte se náhrada podle uvedených podmínek k datu ocenění. 

• (7) Právo zřízené jinak než věcným břemenem obdobné služebnosti nebo reálnému 

břemenu se oceňuje podle odstavců 1 až 6. 

Ocenění věcných břemen cenou zjištěnou podle § 16b ZOM se ve smyslu § 1 tohoto zákona 

používá pro účely stanovené zvláštními předpisy, jestliže tak v rámci svého oprávnění stanoví 

příslušný orgán, nebo dohodnou-li se tak strany. 

Je třeba si uvědomit, že věcné břemeno (služebnost) není nájmem, není zde tedy nájemní 

smlouva a není ani stanoveno nájemné. Vztah vznikne jednorázově na základě smlouvy 

o zřízení věcného břemene, zpravidla za úplatu. Úkolem znalce pak je stanovit, jaká je 

přiměřená výše této úplaty, aby přiměřeně kompenzovala újmu povinného [4][5]. 

Při oceňování věcných břemen (služebností) tedy musí znalec nejprve zjistit roční užitek ve 

výši obvyklé ceny, bývá tedy ztotožňován s obvyklým nájemným za srovnatelné nemovitosti. 

Znalec však musí prověřit, zda lze roční užitek zjistit se smlouvy či rozhodnutí příslušného 

orgánu, a zda není takto případně zjištěný roční užitek o více než jednu třetinu nižší než cena 

obvyklá. Takto zjištěný roční užitek se pak násobí buď pěti, pokud je věcné břemeno 

zřizováno ve prospěch jiné nemovitosti, resp. každého jejího vlastníka, nebo se násobí deseti, 

pokud je věcné břemeno zřizováno ve prospěch určité osoby na dobu jejího života (osobní 

služebnost). Pro správné ocenění věcného břemene je třeba nejprve posoudit a určit, o jaký 

druh pozemku se jedná. 

Podle komentáře ministerstva financí Věcná břemena po 1. lednu 2014 [12] se roční užitek 

stanoví ve výši obvyklého nájemného za srovnatelné pozemky.  

Obvyklé nájemné se podle dlouhodobého sledování závislosti ceny nájmu a ceny nemovité 

věci pohybuje v rozmezí 4 – 8 % podílu z její obvyklé ceny. Použitý procentický podíl není 

aritmetickým průměrem rozmezí, ale volí se podle lokality, druhu nemovité věci a způsobu 

jejího využití. Volbu konkrétní výše procentního podílu z ceny pozemku je nutno zdůvodnit. 

U zemědělských a lesních pozemků se uvažuje podíl ve výši 2 – 4 %. 

Pokud nelze zjistit obvyklé nájemné z pozemků (chybí informace o pronájmu), použije se 

simulované nájemné. 

Simulované nájemné lze určit z ceny pozemku podle odpovídajícího podílu 

• v úrovni obvyklé ceny, 

• uvedené v cenové mapě stavebních pozemků, jde-li o stavební pozemek, 

• určené podle cenového předpisu. 
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Při ocenění věcných břemen, u nichž není možné zjistit obvyklý roční užitek (např. služebnost 

okapu, právo na svod dešťové vody, právo na vodu, služebnost rozlivu, právo chovu 

domácího zvířectva, právo podílet se na úrodě zahrady), protože nelze určit omezení vlastníka 

zatížené nemovitosti a četnost využití oprávněnou osobou, se toto právo oceňuje částkou 

10 000 Kč.  

3.3 Cena obvyklá 

Cena obvyklá je definována v § 2 odst. 1 ZOM [10] takto: 

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. 

Podle důvodové zprávy k ZOM [11] je základním způsobem oceňování majetku a služeb 

podle tohoto zákona cena obvyklá. Je zákonem definována podrobněji, než je dosud 

definována v jiných předpisech. Cena obvyklá vychází z úrovně skutečně dosahovaných 

sjednávaných cen na tuzemském trhu. Vzhledem k tomu, že se vylučuje vliv mimořádných 

okolností trhu, jde o cenu dosahovanou za standardního chování většiny subjektů na trhu při 

nákupu a prodeji. 

Podle komentáře ministerstva financí Komentář k určování obvyklé ceny [13] se při určení 

ceny obvyklé postupuje podle ustanovení § 2 odst. 1. Určuje se výhradně porovnáním jako 

statistické vyhodnocení nejčastěji se vyskytujícího prvku v dané množině skutečně 

realizovaných cen stejného, popřípadě obdobného majetku nebo služby v obvyklém 

obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění s vyloučením mimořádných okolností trhu. 

Množina prvků je stanovena z historických cena za přiměřený časový úsek (prodeje již 

proběhly). Jedná se o statistické vyhodnocení již realizovaných prodejů (historických cen). 

Obvyklá cena se v praxi stanovuje analýzou, porovnáním a je středním mediánem Gaussovy 

křivky četnosti statistického vyhodnocení výskytu jednotlivých případů. Cena obvyklá se 

určuje z počtu případů malého rozmezí, ve kterém se nejčastěji vyskytuje stejná či skoro 

stejná cena, dosažená při prodejích stejného či obdobného majetku v obvyklém obchodním 

styku v tuzemsku ke dni ocenění. Nelze-li cenu obvyklou určit statistickým vyhodnocením 

skutečně realizovaných prodejů podle definice obvyklé ceny, postupuje se  podle zmíněného 

ustanovení a určí se cena zjištěná. S důvody neurčení ceny obvyklé je nutné se vypořádat. 

3.4 Výnosový způsob ocenění věcného břemene 

Při zřizování věcných břemen lze kromě výše uvedených způsobů jejich ocenění cenou 

zjištěnou (§ 16b ZOM) a cenou obvyklou (§ 2 odst. 1 ZOM) využít jako podklad pro 

stanovení ceny (úhrady) za uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene také výnosový 

způsob ocenění (výnosové ocenění) věcného břemene (§ 2 odst. 5 písm. b) ZOM), který 

vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze 

z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu 

(úrokové míry, míry kapitalizace).  
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Výnosovým způsobem ocenění věcného břemene získáme jeho výnosovou hodnotu. 

V publikaci [7] Bradáč mj. uvádí, že výnosová hodnota věcného břemene je součtem 

předpokládaných budoucích ročních užitků oprávněné osoby z tohoto práva, diskontovaných 

(odúročených) na současnou hodnotu.   

Výnosový způsob oceňování nemovitostí a výnosová hodnota jsou včetně názvosloví 

podrobně popsány v odborné literatuře, zabývají se jimi mj. autoři Bradáč v publikacích [4][5] 

a Zazvonil v publikacích [14][15]. Autoři proto níže uvádějí pouze dva základní vzorce pro 

výpočet výnosové hodnoty, které jsou využitelné při oceňování věcných břemen. 

Pro věcná břemena zřizovaná k nemovitosti na dobu neurčitou - na trvalo (tzv. navždy) se 

výnosový způsob ocenění provádí pomocí vzorce pro tzv. věčnou rentu. Pro dočasná věcná 

břemena (na určitý počet let) lze toto výnosové ocenění provést pomocí vzorce pro tzv. 

dočasnou rentu.  

Obdobně jako při určení ceny zjištěné se vychází z obvyklého ročního užitku, který se pak 

kapitalizuje pomocí příslušné míry kapitalizace. Tu lze v případech, kdy jsou známy obvyklé 

ceny srovnatelných nemovitostí a obvyklé nájemné z nich, určit přímo pro konkrétní typ 

nemovitosti.  

Pro nemovitosti, jejichž obvyklou cenu podle její definice v § 2 odst. 1 ZOM nelze určit, nebo 

pro něž nelze zjistit obvyklé nájemné za jejich užívání, je možno využít míry kapitalizace pro 

ostatní nemovité věci dle přílohy č. 22 k platné oceňovací vyhlášce. V současné době pro tyto 

nemovitosti uvádí oceňovací vyhláška míru kapitalizace ve výši 8 %.  

Obdobně je ve znaleckých standardech Asociace znalců a odhadců ČR - Znalecký standard 

AZO č. 10 - Obvyklá cena služebnosti zřízení, vedení a provozování inženýrských sítí [16] 

uvedeno, že se v současné době roční kapitalizační úroková míra pohybuje v rozmezí 6 - 11 % 

v závislosti na výnosu bezrizikových vkladů, typu nemovité věci, inflaci, míře rizika apod. 

Vzorec pro věčnou rentu:  

 

Vzorec pro dočasnou rentu: 

 

Vzorec pro určení míry kapitalizace: 

 

kde 

CV ….. výnosová hodnota, 

N ….. roční užitek ve výši obvyklého nájemného, 

q  ….. úročitel (q = 1 + i = 1 + u/100), 

n ….. počet let, 

i ….. míra kapitalizace setinná, 

u ….. míra kapitalizace, 
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C   ….. obvyklá cena nemovitosti. 

Provedení tohoto způsobu ocenění věcného břemene lze jednoznačně doporučit v případech, 

kdy nelze stanovit obvyklou cenu věcného břemene porovnáním s realizovanými obdobnými 

věcnými břemeny a s cenou za jejich zřízení. 

Výnosový způsob ocenění věcného břemene je možno používat především v případech, kdy 

dochází zatížení pozemku (příp. stavby) služebností ve formě umístění nějakého vedení či 

zařízení (např. inženýrské sítě), která jsou na pozemek (stavbu) umístěna natrvalo. Obdobně 

je tento způsob ocenění také použitelný pro služebnosti stezky a cesty, služebnosti pastvy 

a služebnosti užívacího práva a požívacího práva. 

3.5 Ocenění věcného břemene jako závady váznoucí na nemovitosti 

V úvahu připadá také ocenění věcného břemene jako závady váznoucí na nemovitosti. Tento 

způsob ocenění věcného břemene opakovaně uvádí Bradáč v publikacích [4][5][7]. Cenu 

závady je možno vypočítat jako rozdíl ceny nemovitosti bez závady a ceny nemovitosti se 

závadou podle vztahu:  

 

kde 

VBZ  ….. cena věcného břemen jako závady na nemovitosti,  

COB  ….. obvyklá cena nemovitosti, pokud by na ní nevázlo věcné břemeno, 

COBZ  ….. obvyklá cena nemovitosti, jakou lze předpokládat při existenci na ní váznoucího 

věcného břemene. 

Bradáč dále uvádí, že v některých případech může být cena závady vypočtena jako 

kapitalizovaná ztráta (ušlý zisk), v dalších případech je možno uvažovat cenu závady ve výši 

nákladů nutných k odstranění této závady. 

4 NÁVRH ZJEDNODUŠENÉ METODY (POSTUPU) OCEŇOVÁNÍ 

VĚCNÝCH BŘEMEN (POZEMKOVÝCH SLUŽEBNOSTÍ) 

Cílem autorů bylo navrhnout pro specifické potřeby Státního pozemkového úřadu 

zjednodušený postup určení ceny věcného břemene (návrh kalkulace) tak, aby byl využitelný 

pro většinu oceňovacích situací (ocenění většiny případů pozemkových služebností na území 

celé České republiky), a aby tato metoda zohledňovala dané místo, čas a také cenu pozemků.  

Tento postup se metodicky opírá o výše uvedenou zákonnou úpravu oceňování věcných 

břemen (§ 16b ZOM), o komentář ministerstva financí Věcná břemena po 1. lednu 2014 [12], 

o Postupy při oceňování majetku státu (cenovou metodiku ÚZSVM) [21], a akceptuje některé 

zde uvedené principy, způsoby a postupy oceňování věcných břemen (služebností). 

Ze zákonné úpravy přebírá základní princip oceňování věcných břemen – ocenění výnosovým 

způsobem na základě ročního užitu ve výši obvyklé ceny (§ 16b odst. 1 ZOM) a násobení 

tohoto ročního užitku pěti (§ 16b odst. 3 ZOM). 

Z komentáře ministerstva financí Věcná břemena po 1. lednu 2014 přebírá princip 

simulovaného nájemného a jeho výši. 

Z Postupů při oceňování majetku státu (cenové metodiky ÚZSVM) přebírá minimální sazby 

za zřízení věcného břemene dle účelu zřízení věcného břemene. 
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4.1 Základní princip stanovení a výpočtu ceny věcného břemene 

Základem ocenění věcného břemene je stanovení obvyklého ročního užitku z nemovitosti 

zatěžované věcným břemenem (viz § 16b odst. 1 ZOM). Tento roční užitek je pak násoben 

počtem let užívání práva, nejvýše však pěti (viz § 16b odst. 3 ZOM). Takto stanovený užitek 

ze zatížené nemovitosti se pak vynásobí rozsahem věcného břemene (dotčenou výměrou 

pozemku). Výsledkem pak je cena věcného břemene na dotčeném pozemku.  

4.2 Postup výpočtu ceny věcného břemene 

4.2.1 Stanovení ročního užitku - stavební pozemky 

U „stavebních pozemků“ je navrhováno pro určení výše ročního užitku využití tzv. 

simulovaného nájemného v souladu s Komentářem MF Věcná břemena po 1. lednu 2014. 

Podle tohoto komentáře se obvyklé nájemné podle dlouhodobého sledování závislosti ceny 

nájmu a ceny nemovité věci pohybuje v rozmezí 4 – 8 % podílu z její obvyklé ceny. Použitý 

procentický podíl není aritmetickým průměrem rozmezí, ale volí se podle lokality, druhu 

nemovité věci a způsobu jejího využití. Volbu konkrétní výše procentního podílu z ceny 

pozemku je nutno zdůvodnit. 

Při stanovení ceny věcného břemene nebude určována obvyklá cena konkrétního pozemku, na 

kterém je věcné břemeno zřizováno, ale pro zjednodušení výpočtu a pro jeho aplikovatelnost 

na celé území ČR budou využita data Českého statistického úřadu (dále také „ČSÚ“) - Ceny 

sledovaných druhů nemovitostí - Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v ČR dle 

okresů a velikosti obcí [17]. Zde uvedené ceny pozemků lze považovat za zprůměrované 

obvyklé ceny stavebních pozemků v těchto obcích v daném období. 

Tato data jsou v současné době ČSÚ pravidelně (každoročně) aktualizována a zveřejňována 

formou tabulek. V těchto tabulkách se zjistí průměrná cena stavebního pozemku podle 

příslušného okresu a velikosti obce podle počtu obyvatel.  

V datech ČSÚ jsou obce rozčleněny podle jejich velikosti dle počtu obyvatel do kategorií: 

• do 1999 obyvatel,  

• 2000 - 9999 obyvatel, 

• 10000 - 49999 obyvatel,  

• nad 50000 obyvatel. 

Autory bylo navrženo rozdělení některých kategorií obcí na další dílčí kategorie: 

• do 1999 obyvatel na 3 dílčí kategorie:  

o do 500 obyvatel,  

o 501 - 1000 obyvatel, 

o 1001 - 1999 obyvatel,  

• 2000 - 9999 obyvatel na 2 dílčí kategorie: 

o 2000 - 5000 obyvatel,  

o 5001 - 9999 obyvatel. 

Podnět k tomuto rozdělení obcí byl převzat z tabulky č. 2 přílohy č. 2 (Úprava základních cen 

stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 1) vyhlášky č. 441/2013 Sb., 

k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

[20], a to konkrétně u znaku O1 Velikost obce. Průměrná cena stavebního pozemku uvedená 

v tabulce Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí u obcí 

s počtem obyvatel do 1999 se přiřadí k obcím s počtem obyvatel 1001 – 1999. Obdobně se 
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průměrná cena stavebního pozemku uvedená v tabulce u obcí s počtem obyvatel 2000 – 9999 

přiřadí k obcím s počtem obyvatel 5001 – 9999. K dílčím kategoriím obcí do 500 obyvatel 

a 501 – 1000 obyvatel se jejich cena dopočítá pomocí vzájemných poměrů hodnot znaku O1. 

Za základ (100 %) je dána hodnota znaku O1 obce větší 1001 – 2000, a podle poměrům 

k hodnotám znaků u obcí do 500 obyvatel a obcí s počtem 501 – 1000 obyvatel je dopočítána 

cena pozemků v těchto menších obcích. U obcí s počtem obyvatel 2000 – 5000 obyvatel se 

cena dopočítá obdobně, za základ (100 %) je dána hodnota znaku O1 obce s počtem obyvatel 

nad 5000, a podle poměru k hodnotě znaku u obcí s počtem 2001 – 5000 obyvatel je 

dopočítána cena pozemků v těchto menších obcích. U obcí o velikosti 10000 – 49999 

obyvatel a nad 50000 obyvatel jsou přebírány tabulkové hodnoty bez úpravy podle velikosti 

obce. Výsledkem je přepočtená průměrná kupní cena stavebních pozemků dle velikosti obce. 

Velikost obce se také zjistí pomocí dat ČSÚ podle Malého lexikonu obcí České republiky 

[18], který je každoročně aktualizován. 

Roční užitek (obvyklé roční nájemné) se tedy potom zjistí z přepočtené průměrné kupní ceny 

stavebních pozemků dle velikosti obce pomocí simulovaného nájemného ve výši 4 – 8 %. 

Státní pozemkový úřad využívá pro kalkulaci ročního užitku (s ohledem na příslušná 

ustanovení zákona o majetku státu a jeho vystupování v právních vztazích) sazbu při horní 

hranici uvedeného rozpětí. 

Pro zjednodušení a pouze pro účely tohoto stanovení ceny za zřízení věcného břemene budou 

za „stavební pozemky“ považovány všechny pozemky v zastavěných územích 

a v zastavitelných plochách obcí, dále pak pozemky, které jsou určeny platnou územně 

plánovací dokumentací k zastavění nebo k jinému nezemědělskému využití (např. skládky, 

odstavné plochy, sportoviště, zahrádkové a chatové osady, dobývací a těžební prostory, vodní 

díla, apod.) i mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, a také pozemky v nezastavitelných 

plochách, které jsou již ve skutečnosti zastavěny stavbou nebo se stavbou tvoří jednotný 

funkční celek (např. samoty).  

Pro rozhodnutí, zda se jedná o pozemek stavební, a tedy pro správné ocenění věcného 

břemene (služebnosti) je nutno prověřit platnou územně plánovací dokumentaci obce ve 

vztahu k dotčenému pozemku nebo si vyžádat územně plánovací informaci.  

4.2.2 Stanovení ročního užitku - zemědělské pozemky 

U „zemědělských pozemků“ je rovněž navrhováno pro určení výše ročního užitku využití tzv. 

simulovaného nájemného v souladu s Komentářem MF Věcná břemena po 1. lednu 2014. 

Podle tohoto komentáře se obvyklé nájemné podle dlouhodobého sledování závislosti ceny 

nájmu a ceny nemovité věci pohybuje u zemědělských a lesních pozemků ve výši 2 – 4 % 

z její obvyklé ceny. Použitý procentický podíl není aritmetickým průměrem rozmezí, ale volí 

se podle lokality, druhu nemovité věci a způsobu jejího využití. Volbu konkrétní výše 

procentního podílu z ceny pozemku je nutno zdůvodnit.  

Autoři s ohledem vývoj obvyklého nájemného ze zemědělských pozemků v posledních letech 

doporučují používat při výpočtu ceny věcného břemene sazbu při horní hranici uvedeného 

rozpětí, tj. cca 4 %.  

U zemědělských pozemků bohužel nejsou ČSÚ nebo jiným státním orgánem (např. Ústavem 

zemědělské ekonomiky a informací) pravidelně zveřejňovány jejich průměrné kupní ceny tak, 

jak je to prováděno ČSÚ u pozemků stavebních. S ohledem na prudký rozvoj realitního trhu 

v oblasti zemědělských pozemků v posledních letech by autoři sledování a zveřejňování 
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agregovaných údajů o cenách zemědělských pozemků v ČR (průměrných cen se zohledněním 

lokality a kvality /bonity/ pozemku) jednoznačně doporučovali.  

Za základ, z něhož se bude obvyklý roční užitek (tj. obvyklé roční nájemné, simulované 

nájemné) určovat, proto autoři navrhují využít: 

• průměrné ceny zemědělských pozemků stanovené pro jednotlivá katastrální území 

podle příslušné vyhlášky MZe platné k aktuálnímu datu (t.č. vyhláška č. 298/2014 Sb., 

o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými základními cenami 

zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů [19]). V tomto případě jde o 

maximální zjednodušení výpočtu a v celém katastrálním území bude cena věcného 

břemene (pozemkové služebnosti) stejná.  

• alternativně lze využít také: 

o tržní ceny zemědělské půdy publikované některými realitními společnostmi 

(např. FARMY.CZ s.r.o. - http://www.cenova-mapa-pudy.cz/). 

o ceny pozemků podle konkrétních bonitovaných půdních jednotek (BPEJ) 

stanovené platnou oceňovací vyhláškou. 

o případně může zpracovatel provést vlastní analýzu trhu a sám určit obvyklou 

cenu zemědělských pozemků a obvyklé nájemné. 

Pouze pro účely tohoto stanovení ceny za zřízení věcného břemene budou za „zemědělské 

pozemky“ považovány také např. ostatní plochy (neplodná půda, nezpevněné polní cesty, 

remízky, apod.), které se nacházejí mimo zastavěná území a mimo zastavitelné plochy obcí, 

a které nejsou platnou územně plánovací dokumentací obce určeny k zastavění, případně k 

jinému nezemědělskému využití. 

4.2.3 Určení ceny věcného břemene 

Roční užitek stanovený výše uvedeným postupem se násobí počtem let užívání práva, nejvýše 

však pěti. Výsledkem je jednotková cena věcného břemene. Tuto jednotkovou cenu věcného 

břemene potom násobíme rozsahem věcného břemene stanoveným geometrickým plánem 

a tabulkou délek a ploch, a získáme tak cenu věcného břemene (např. služebnosti inženýrské 

sítě) na dotčeném pozemku. 

4.2.4 Úhrada za umístění stavby nebo zařízení na pozemek 

K ceně věcného břemene stanoveného výše uvedeným postupem navrhují autoři v případech, 

kdy bude na pozemek umístěna při zřizování věcného břemene nějaká stavba nebo zařízení, 

provádět přípočet úhrady (zvýšení ceny) za umístění těchto staveb a zařízení (např. sloupy, 

stožáry, rozvodné pilíře, skříňové rozvodnice, trafostanice, vodoměrné a kanalizační šachty, 

hydranty, apod.), protože tyto podstatným způsobem omezují nebo v mnoha případech 

dokonce znemožňují užívání dotčené části pozemku. 

U zemědělských pozemků je proto počítáno s úhradou plné sazby (ceny pozemku) za takto 

dotčenou výměru pozemku stanovené výše uvedenými způsoby. 

U stavebních pozemků je počítáno s úhradou plné sazby (ceny pozemku) za dotčenou výměru 

pozemku podle přepočtené průměrné kupní ceny stavebního pozemku podle velikosti obce. 

Autoři na základě vlastních zkušeností a měření v terénu navrhují pro výpočet ceny věcného 

břemene počítat s takto stanovenými výměrami pozemků dotčenými umístěním stavby či 

zařízení: 

• sloup veřejného osvětlení:   1 m2  
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• sloup nadzemního vedení NN, VN:  3 m2 (1m2 zastavěn + 2 m2 omezené užívání) 

• stožár nadzemního vedení VN, VVN:  na skutečně zastavěné ploše dle 

dokumentace + 5 m2 omezení užívání 

• rozvodný pilíř, skříňová rozvodnice:  1 m2  

• trafo sloupové:     5 m2 

• trafo dvousloupové:   10 m2 

• vodoměrná nebo kanalizační šachta: na skutečně zastavěné ploše dle dokumentace + 2 

m2 omezení užívání 

• hydrant:    1 m2  

Celková cena věcného břemene je pak součtem ceny věcného břemene na pozemku a úhrady 

za umístěná zařízení či stavby. 

Přípočet úhrady za umístění stavby (zvýšení ceny) se neprovádí u služebnosti veřejné 

komunikační sítě, protože zákon o elektronických komunikacích stanoví, že se cena této 

služebnosti stanoví podle zákona upravujícího oceňování majetku (tzn. dle § 16b ZOM). 

4.3 Výpočtové tabulky v programu Excel 

Ke stanovení ceny věcného břemene jsou autory zpracovány výpočtové tabulky v programu 

Excel, jejichž prostřednictvím lze stanovovat cenu věcných břemen (pozemkových 

služebností) touto metodou.  

Tabulky byly vypracovány v těchto variantách: 

• Stavební pozemky 

• Stavební pozemky pro elektronické komunikace  
(nepoužívá se přípočet úhrady za umístění staveb ani základní minimální sazba za zřízení VB) 

• Stavební pozemky s umístěním staveb nebo zařízení 

• Zemědělské pozemky 

• Zemědělské pozemky pro elektronické komunikace  
(nepoužívá se přípočet úhrady za umístění staveb ani základní minimální sazba za zřízení VB) 

• Zemědělské pozemky s umístěním staveb nebo zařízení 

Celková cena věcného břemene je zaokrouhlena na desetikoruny (obdoba § 50 oceňovací 

vyhlášky). 

4.4 Základní minimální sazby za zřízení věcného břemene 

V tomto návrhu autoři akceptují zavedené postupy při oceňování majetku státu používané 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových [21] a doporučují při sjednávání 

věcných břemen využívat minimálních sazeb za zřízení věcného břemene. 

Minimální sazby za zřízení věcného břemene: 

• pro podnikatelské účely  3000 Kč. 

• pro nepodnikatelské účely  1000 Kč. 

V případě, že bude výpočtem dosažena nižší cena věcného břemene, než jsou výše uvedené 

základní minimální sazby, bude pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene použito 

základní minimální sazby podle účelu, pro který je věcné břemeno na dotčeném pozemku 

zřizováno. Úhrada bude vyžadována za každý pozemek dotčený věcným břemenem, pokud 

nebude výpočtem stanovena cena vyšší.  



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 445 

To neplatí v případech zřizování služebnosti veřejné telekomunikační sítě, protože to vylučuje 

zákonná úprava (zákon č. 194/2017 Sb., kterým se mění zákon o elektronických 

komunikacích), podle níž se maximální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti 

stanoví podle zákona upravujícího oceňování majetku (tzn. dle § 16b ZOM). V tomto případě 

se tedy základní minimální sazby nepoužijí. 

5 ZÁVĚR 

Tuto zjednodušenou metodu oceňování věcných břemen (pozemkových služebností) jsme 

navrhli pro potřeby Státního pozemkového úřadu, tak aby řešila jeho specifické potřeby 

v oblasti uzavírání smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích, se kterými je příslušný 

hospodařit, a v oblasti sjednávání ceny (úhrady) za jejich zřízení. 

Tato metoda je využitelná pro urychlení procesu uzavírání smluv o zřizování věcných 

břemen. 

Dle názoru autorů by tuto metodu mohly pro sjednávání ceny za zřízení věcného břemene 

analogicky využívat také ostatní organizační složky státu, státní organizace a podniky, 

případně také obce, kraje a jejich příspěvkové organizace (např. správy a údržby silnic).  

Také může být využitelná pro předběžné kalkulace cen za zřízení věcného břemene nebo jako 

podklad pro sjednání cen za uzavření smluv o zřízení věcného břemene např. pro 

elektroenergetické společnosti (provozovatele přenosových a distribučních soustav), 

plynárenské společnosti (výrobce plynu, provozovatele zásobníků plynu a provozovatele 

přepravních a distribučních soustav), teplárenské společnosti (držitele licencí na rozvod 

tepelné energie), vodárenské společnosti (provozovatele vodovodů a kanalizací), 

provozovatele produktovodů, ropovodů a skladovacích zařízení, apod. 

V úvahu připadá využití této metody také znaleckou veřejností v případech, kdy nelze 

stanovit obvyklou cenu pozemků v dané obci či katastrálním území přímým porovnáním. 

Tato metoda využívá metodu nepřímého porovnání a mohla by být pro ocenění věcného 

břemene v takovém případě využita. 

Jak již bylo v příspěvku uvedeno, bylo by dobré a potřebné, a autoři, a s nimi zcela jistě 

i odborná znalecká veřejnost, by to jednoznačně uvítali, aby Český statistický úřad nebo jiný 

státní úřad či orgán (např. Ústav zemědělské ekonomiky a informací) soustavně sledoval 

a pravidelně (alespoň v ročních intervalech) zveřejňoval agregované údaje o cenách 

zemědělských pozemků v ČR (průměrné kupní ceny dle lokality a bonity pozemku) obdobně 

tak, jak je to prováděno ČSÚ u pozemků stavebních.  
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PŘÍČINY PORUCH PROSKLENÝCH STŘECH 

FAULT SOURCE OF GLASS  ROOFS 

Šárka Šilarová1) 

ABSTRAKT: 

S nástupem nových konstrukčních řešení moderní architektury se postupně od 90. let čím dál 

tím ve větší míře začínají uplatňovat nejen velkoplošné střešní světlíky, ale i prosklené střešní 

pláště atrií nad prostory s trvalým pobytem lidí. Při správném tepelně technickém návrhu 

prosklených střech, je nutné se zaměřit především na konstrukční řešení a na bezchybnou 

tvorbu detailů. 

ABSTRACT: 

Since the nineties and with new structural solutions of modern architecture gradually there 

are more and more applied not only large-size roof skylights, but roof coverings above living 

areas provided with glass as well. In the presented paper I will concentrate - in the first place 

– on structural solution of fundamental roof compositions and creation of details.       

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Porucha, prosklená střecha, rekonstrukce 

KEYWORDS: 

Fault, Glass Roof, Rekonstruction 

1 ÚVOD 

Střešní pláště se skleněnou krytinou se navrhují k prosvětlení podstřešního prostoru a to nejen 

u zimních zahrad, skleníků apod. Většinou se jedná o rozsáhlé střešní plochy a pasáže, kde 

nosné stropní prvky jsou ocelové vazníky či rámy a ty tvoří nosný systém pro prvky 

kostrového systému lehkého obvodového pláště, na kterém jsou aplikovány zasklívací 

jednotky, které tvoří střešní krytinu a zároveň musí zajistit i tepelně izolační vlastnosti 

navržené prosklené střechy. Krytina z tabulového skla se navrhuje z  kombinace kaleného 

skla pro exteriér a bezpečnostního (lepené sklo) skla z interiéru. Sklo střešního pláště na 

základě tepelně technických požadavků se aplikuje ve formě dvojskla, anebo trojskla s teplým 

distančním rámečkem. Vzhledem k mechanickým vlastnostem skla je nutné zajistit dokonalou 

dilataci skleněných tabulí ve stycích a v napojení na ostatní konstrukce to v kombinaci se 

základní funkcí střešního pláště – vodotěsností a to je pro konstrukční řešení obtížný úkol.  

Spoje a styky zasklívacích jednotek se navrhují jako volné s přesahem či zasunutím, anebo 

těsněné těsněním či pružnými tmely. V horizontálních spárách se skleněné tabule spojují 

pomocí speciálních profilů, jejichž velikost je závislá na sklonu krytiny. 

Ke splnění závazných tepelně technických normových požadavků je nutný nový pohled a 

radikální úpravy konstrukčních řešení prosklených střech včetně jejich detailů.  
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Obr. 1 – pohled na prosklený střešní plášť  

a) interiér                                                        b) exteriér 

Fig. 1 – A view of the glass roof  

a) interior                                                       b)  exterior 

2 NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY PROSKLENÝCH STŘECH  

Na základě zjištění vyplývajících z posuzovaných prosklených střešních plášťů, které 

opakovaně vykazovaly poruchy a proto byly podrobeny podrobné analýze,  lze vytipovat 

nejčastější opakované poruchy, které se na prosklených střechách opakovaně vyskytují. Jsou 

to tyto nedostatky: 

a) nedostatečný sklon proskleného střešního pláště – sklon střechy, který je menší než 10% 

není bezpečným sklonem pro prosklenou krytinu. Důsledkem malého sklonu je ohrožena 

nejen těsnost spojů a spár zasklívacích jednotek, které tvoří střešní krytinu, ale dochází vlivem 

pomalého odtoku srážkové vody ze střešní plochy k nadměrnému hromadění nečistot na 

zasklívacích jednotkách především v okolí zasklívacích spár a krycích lišt. 

b) nedostatečná stabilita zasklívacích jednotek - vlivem absence, anebo vlivem malého 

počtu nosných a distančních podložek v zasklívacích sparách dochází k porušení stability skel 

s důsledkem poruch nejen spár, ale i zasklívacích jednotek, jejichž okraj při mechanickém 

namáhání v kombinaci s nesilovým namáháním teplotou může iniciovat vznik prasklin skel a 

následné destrukce zasklívací jednotky. 
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Obr. 2 – iniciace praskliny skla vlivem porušení okraje zasklívací jednotky u nosné 

podložky 

Fig. 2 – initiation of glass cracks as a result of breaking the edge of the glazing unit on the 

support pad 

c) netěsnost spár a spojů – tmelené spáry a spoje jsou zpracovány v rozporu s technickými 

pokyny a technologickými postupy: 

                               - podložné profily spár jsou z nevhodného materiálu  

                               - účinná hloubka tmelového uzávěru (spáry) nesplňuje   

                                  požadavek poměr šířky/výšce mocnosti tmelového                                     

                                  uzávěru, který pro jeho bezchybnou funkci musí být roven  

                                   2/1.    

          

Obr. 3 – sonda ve viditelně porušené tmelené spáře  

a) pohled na tmelovou spáru,                b) nevhodný tvar podložného profilu a      

     která má bubliny                               malá mocnost tmelu 

Fig. 3 – probe in visibly damaged cemented joints 

a) a view of a cement joint that has bubbles    b) inappropriate shape of the underlying  

                                                                         profile and the small thickness of the sealant 

d) netěsnost spádových systémových lišt – lištované spoje jsou zpracovány z odpovídajícího 

materiálu, jeho zabudování je provedeno v rozporu s technickými zásadami montáže 
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spádových lišt. Pryžová systémová těsnění jsou dodatečně doplňována tmelením na povrchu 

proskleného střešního pláště.  

    

Obr. 4 – pohled na spádové lišty - nevhodně mechanicky kotvené bez možnosti utěsnění 

spoje  

a) pohled na lištu nevhodně „utěsněnou“  b) detail „utěsněné“ lišty 

tmelem    

Fig. 4 – view of the ramps - inappropriately mechanically fixed without the possibility of 

sealing the joint 

 a) a view of the bar in an inappropriately "sealed" b) detail of "sealed" moldings 

seal 

e) netěsnost prostupujících konstrukcí a v napojení oplechování – opracování vykazuje 

netěsnosti a je zpracováno často opakovaným nepřípustným tmelením. V napojení střešního 

pláště na oplechování je podklad oplechování nestabilní, tím neumožňuje plynulý odtok vody. 

Spáry mezi plechem a proskleným pláštěm jsou namáhány tvarovými změnami a ve svém 

důsledku nejsou těsné. 

 

Obr. 5 – pohled na nevhodně „utěsněné“ oplechování tmelem 

Fig. 5 – a view of an inappropriate "sealed" tile picking 

f) poruchy zasklívacích jednotek - zasklívací jednotky s poškozenou kalenou skleněnou 

vnější tabuli vlivem samoexploze, jejíž iniciace je patrná charakteristickým místem, kde se 

sloučenina NiS nacházela. Příčinou samoexploze je kulovité vměstky minerálu síranu 

nikelnatého. Sloučenina Nis prochází během kalení změnou krystalické mřížky a někdy 

zůstává v nestabilní formě. Součinitel tepelné roztažnosti Nis je větší, než součinitel tepelné 
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roztažnosti skla. Tato kombinace je příčinou samovolného zničení kaleného skla bez zjevné 

příčiny. Samoexploze nastává někdy ihned a jindy po  určité i značně dlouhé době. 

Charakteristický lom rozbitého skla v důsledku příměsí Nis vytváří tzv. motýlka v místě, kde 

se sloučenina nacházela. 

   

Obr. 6 – pohled na porušenou zasklívací jednotku samoexplozí  

a) pohled na prosklený střešní plášť                b) detail samoexploze  

Fig. 6 – view of the self-extinguishing glazing unit 

a) a view of the glass roof                                 b) detail of self-explanation 

3 ZÁVĚR 

Na závěr lze říci, že návrh i realizace prosklených střešních plášťů musí být provedeny vždy 

komplexně a systematicky. Důležitý je bezchybný návrh střechy včetně všech detailů 

střešního pláště a jejich tepelně technické posouzení z hlediska funkčních požadavků 

s důrazem na odolnost konstrukce proti klimatickým zatížením. 
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KAM DNES SMĚŘUJÍ ČINNOSTI KATASTRÁLNÍCH ÚŘADŮ 

WHERE THE ACTIVITIES OF CADASTRAL OFFICES ARE DIRECTED TODAY 
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ABSTRAKT: 

Cílem příspěvku z oblasti katastru nemovitostí je nejen shrnutí nových možností k získávání 

dostupných informací z katastru užitečných při oceňování nemovitostí, ale i seznámení 

účastníků s novými významnými úkoly katastrálních úřadů za účelem zkvalitnění údajů 

katastru nemovitostí tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení katastrálního zákona. Bude se 

jednat zejména o činnosti související s revizemi a další etapou obnovy katastrálního operátu. 

ABSTRACT: 

The aim of the contribution from the field of real estate kadastre is not only a summary of new 

possibilities for obtaining available information from the cadastre useful in real estate 

appraisal but also the acquaintance of the participants with the new important tasks of the 

cadastral offices in order to improve the cadastre data as they result from the relevant 

provisions of the cadastral law. This will include, in particular, the activities related to the 

revisions and the next stage of the cadastral project renewal. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

katastr nemovitostí, revize, obnova operátu 
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cadastre of real estate, revision, reconstruction of the operation 

1 ÚVOD 

Cílem příspěvku z oblasti katastru nemovitostí je nejen shrnutí nových možností získávání 

dostupných informací z katastru užitečných při oceňování nemovitostí, ale i seznámení 

účastníků s novými významnými úkoly katastrálních úřadů tak, jak vyplývají z příslušných 

ustanovení katastrálního zákona. Půjde zejména o činnosti související s revizemi katastru a 

další etapou obnovy katastrálního operátu, tj. činnosti za účelem zkvalitnění údajů katastru, 

zkvalitnění katastrálních map. 

1.1 Základní informace o předpisech 

Veřejnost od roku 1993 začala vnímat katastrální úřady, katastrální pracoviště jako úřady, 

které evidují právní vztahy k nemovitostem v katastru nemovitostí (ve veřejném seznamu). 

Nejvýznamnější a nejsledovanější činností katastrálních úřadů se sice stala agenda vkladu 

práv do katastru nemovitostí, od 1. 1. 1993 dle zákona č. 265/1992 Sb. a od 1. 1. 2014 dle 

zákona č. 256/2013 Sb. (dále jen KatZ), katastrální úřady se však musely současně 

vypořádávat i s dalšími činnostmi, a to s digitalizací písemného operátu katastru nemovitostí, 

digitalizací katastrálních map, tak, aby se údaje katastru staly dostupné široké veřejnosti 

prostřednictvím webových aplikací. 

Katastrální úřady se tak přímo podílí na naplňování dat do informačního systému ISKN, který 

je stále jedním z největších systémů v Evropě a plněním svých povinností dle zákona č. 

256/2013 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 357/2013 Sb. zajišťují funkční informační systém pro 

splnění všech cílů, kterým má katastr nemovitostí ve smyslu ustanovení § 1 KatZ sloužit. 
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1.1.1 Informace z katastru nemovitostí 

Podle ustanovení § 1 KatZ je katastr zdrojem informací, které slouží: 

• k ochraně práv k nemovitostem 

• pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění 

• k ochraně životního prostředí 

• k ochraně nerostného bohatství 

• k ochraně zájmů státní památkové péče 

• pro rozvoj území 

• k oceňování nemovitostí 

• pro účely vědecké, hospodářské a statistické 

Je zřejmé, že sledování činností katastrálních úřadů je velmi důležité nejen pro samostatné 

vlastníky nemovitostí, ale také pro znalce v oblasti oceňování nemovitostí i soudní znalce 

v oblasti zeměměřictví. 

1.1.2 Činnosti katastrálních úřadů 

Ve svém příspěvku provedu nejdříve v přehledu shrnutí, jaké úkony jsou na katastrálních 

úřadech zajišťovány, neboť není možné připustit, že jediným významným úkolem katastru 

jsou zápisy práv k nemovitostem. 

Přehled činností při správě a vedení katastru nemovitostí: 

a) zápisy práv vkladem 

b) zápisy práv odvozených záznamem 

c)zápisy poznámek 

d)zápisy jiných údajů katastru 

e) zápisy upozornění 

f)zápisy cenových údajů, zápisy úplných znění prohlášení a zápisy dohod spoluvlastníkůo 

správě nemovitostí 

g) poskytování informací z katastru nemovitostí 

h)potvrzování geometrických plánů 

i)opravy chyb v katastrálním operátu 

j)obnova katastrálního operátu 

k)revize katastru 

l)jiné činnosti dle pokynů ČÚZK- digitalizace sbírek listin 

- digitalizace ZPMZ (záznamů podrobného měření  

změn) 

2 OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU 

V závěru roku 2017 došlo k naplnění usnesení vlády ČR č. 871 ze dne 25. 7. 2007, které 

stanovilo dokončení digitalizace katastrálních map do konce roku 2017. Od roku 2018 se pak  

do popředí pozornosti katastrálních úřadů dostávají činnosti související s obnovou 

katastrálního operátu. 

Na území ČR byly tak do digitální podoby převedeny katastrální mapy, ale s různou kvalitou, 

dokonce v jednom katastrálním území mohou existovat lokality s rozdílnou kvalitou. Po 

skončení 1. etapy digitalizace map zahajuje resort ČÚZK zpřesňování katastrálních map, tzn., 

že v současné době již nevyhovující katastrální mapy by měly být zkvalitněny, a to na 

podkladě nového měření. 
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Katastrální úřady od roku 2018 zahájí činnosti související s 2. etapou digitalizace map za 

účelem jejich zkvalitnění s tím, že tyto činnosti jsou plánovány do roku 2030.  

Obnova katastrálního operátu prováděná katastrálními úřady je upravena v ustanoveních §40, 

§41 a §42, §45,§46 KatZ. 

Obnova probíhá v několika etapách, je však nutné zvláště upozornit na význam zjišťování 

hranic a námitkové řízení. Zjišťování hranic se provádí za účasti vlastníků a jiných 

oprávněných, přičemž se upřednostňují znatelné hranice v terénu, tzn. hranice označené ploty, 

zídkami, trvalými znaky. O výsledku zjišťování hranic je sepsán protokol, kde vlastníci a jiní 

oprávnění stvrdí svým podpisem souhlas se zjištěným průběhem a označením hranic v terénu. 

V závěrečné etapě obnovy katastrálního operátu - námitkovém řízení, se mohou vlastníci a 

jiní oprávnění seznámit s budoucím stavem po obnově a případně podat proti obsahu 

obnoveného katastrálního operátu námitku. Z poznatků z praxe katastrálních úřadů mohu 

připomenout, že při případných následných sporech o hranice k výsledkům obnovy provedené 

v souladu s právními předpisy soudy přihlíží. 

Význam obnovy katastrálního operátu na podkladě nového měření je nutné spatřovat zejména 

v tom, že dojde ke zpřesnění souřadnic lomových bodů na hranicích a rovněž nově vypočtené 

výměry parcel budou určeny s nejvyšší možnou kvalitou, což napomůže odstranit zejména 

pochybnosti při určování ceny za nemovitosti, pro výběr daní. Po takovéto obnově 

katastrálního operátu dojde ke zkvalitnění technických údajů, tj. geometrického a polohového 

určení nemovitostí a rovněž budou odstraněny nesoulady tzv. jiných údajů katastru se 

skutečným stavem v terénu, např. druhu pozemků, způsobu využití pozemku apod. 

evidovaných v katastru.  

Na závěr této kapitoly je nutné připomenout, že do aplikace „Nahlížení do katastru“ byly 

vloženy i informace, které umožňují bez přímé účasti na námitkovém řízení získat informace 

o očíslování parcel a určení výměr parcel po vyhlášení platnosti obnoveného operátu. 

3 REVIZE KATASTRU 

Dalším významným úkolem katastrálních úřadů je zahájení revizí údajů katastru, jejichž 

provádění je upraveno v ustanovení § 35 KatZ. 

Revizí katastru je snaha o docílení souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Jako 

velmi potřebné jsou revize katastru vnímány zejména i ze strany Generálního finančního 

ředitelství. 

Na rozdíl od obnovy katastrálního operátu nedojde při revizích ke zpřesňování geometrického 

a polohového určení nemovitostí. Základním cílem revize je řešení nesouladů zjevných a 

významných, které proti evidovanému stavu vznikly v terénu vlivem lidské činnosti a přitom 

nedošlo ke splnění zákonné povinnosti dané v ustanovení § 37 odst. 1 písm. d) KatZ. 

Povinností vlastníků a jiných oprávněných dle tohoto ustanovení je ohlásit katastrálnímu 

úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich 

vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá. 

Přípravě na revize věnoval resort ČÚZK velkou pozornost a projednal postupy při řešení 

nesouladů i s jinými resorty, které jsou oprávněny vyjadřovat se ke zjištěným nesouladům.  

Snahou je, aby co nejvíce vyšetřených nesouladů mohlo být vyřešeno bez součinnosti 

s vlastníky nebo jinými oprávněnými. Na stránkách ČÚZK jsou dostupné Společné pokyny 

ČÚZK čj. ČÚZK-3095/2017-22 a Ministerstva pro místní rozvoj, sekce stavebního práva 

9865/2017 ze dne 2.3.2017 a Společné pokyny ČÚZK čj.ČÚZK-04153/2017-22 a 
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Ministerstva životního prostředí čj. 21853/ENV/17, 1248/610/17 ze dne 24.3.2017. Tyto 

pokyny upravují součinnost katastrálních úřadů se stavebními úřady, s orgány ochrany 

zemědělského půdního fondu při řešení zjištěných nesouladů. 

ČÚZK rovněž navrhl novelu ustanovení §43 katastrální vyhlášky, která byla schválena k 1. 4. 

2017 a tato novela byla vyhlášena pod č. 87/2017 Sb. Následně výsledek novely ustanovení § 

43 katastrální vyhlášky byl rozveden v bodě 12.4 dodatku č. 1 Návodu pro správu katastru 

nemovitostí platného od 15. 8. 2017. 

Významným partnerem při provádění revizí budou pro katastrální úřady obce, ve kterých leží 

příslušné katastrální území dotčené revizí. 

Předmětem revize budou zejména: 

      a/ hranice pozemků 

      b/ obvody budov a vodních děl 

      c/ druhy pozemků, způsoby využití pozemků 

      d/ typ stavby a způsob využití stavby 

Jedná se o tzv. jiné údaje katastru, které se evidují dle ustanovení § 10 katastrální vyhlášky 

k pozemkům a dle § 11 vyhlášky k budovám a vodním dílům. Druhy pozemků evidované 

v katastru jsou uvedeny v ustanovení § 3 KatZ a k 1. 1. 2014 nedošlo k žádné změně. Nově je 

však jejich charakteristika upravena v příloze č. 1 katastrální vyhlášky po novele k 1. 4. 2017 

a je nutné k těmto charakteristikám při posuzování nesouladů přihlížet. Způsoby využití 

pozemků jsou vyjmenovány v příloze č. 2 katastrální vyhlášky. 

Je nutné poukázat na poznámku pod přílohou č. 1 k vyhlášce po novele, podle které se 

k pozemkům evidovaným v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný 

sad a trvalý travní porost bude nově evidovat dočasné odnětí ze zemědělského půdního 

fondu. Obdobně se bude nově evidovat i dočasné odnětí k pozemku určeného k plnění funkce 

lesa, což vyplývá z přílohy č. 7 vyhlášky po novele. Úprava postupu při zápisu dočasného 

odnětí je uvedena pouze v dodatku č. 1 Návodu pro správu katastru nemovitostí. Zápis bude 

prováděn na základě návrhu vlastníka nebo jiného oprávněného, jehož přílohou bude souhlas 

či rozhodnutí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s tím, že u dotčeného pozemku po 

zápisu údaje o dočasnosti bude ponechán dosavadní druh pozemku i údaj o způsobu ochrany 

zemědělského půdního fondu. Obdobně bude postupováno i při zápisu údaje o dočasném 

odnětí u pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Zápis údaje o dočasném odnětí se opět vrací do katastru nemovitostí, neboť tento zápis byl 

prováděn v minulosti dříve v evidenci nemovitostí do konce roku 1992, a to jako díl parcely. 

Zápis těchto dílů byl jednorázově odstraněn v roce 1998. Zápis v katastru nemovitostí bude 

nově prováděn pouze k celým pozemkům, nikoliv k částem dotčených pozemků, neboť pro 

tento případ není možné zobrazit v katastrální mapě příslušnou hranici. Nejedná se o hranici 

druhu pozemku ani o hranici způsobu využití tak, jak vyplývá z ustanovení § 2 KatZ. 

Nově podle katastrální vyhlášky budou v katastru nemovitostí evidovány fotovoltaické 

elektrárny, kteréžto jako stavby nebyly do 1. 1. 2014 vůbec předmětem evidence katastru.  

Podle přílohy č. 2 katastrální vyhlášky je možné v katastru evidovat u všech druhů pozemků 

způsob využití fotovoltaické elektrárny s tím, že pro tento účel je současně nutný zákres 

v katastrální mapě, jedná-li se o takový způsob využití na části pozemku. 
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K další změně podle novely katastrální vyhlášky došlo v evidenci způsobu využití pro meze, 

stráně, úvozy a příkopy. Tento způsob využití bude evidován u všech druhů pozemků. Jde 

de facto o další dělení pozemků v obvodu jednoho vlastnictví i téhož druhu pozemku. 

Rovněž je nutné upozornit na možnou změnu v evidenci dříve způsobu využití dobývacího 

prostoru. Od 1. 4. 2017 je dobývací prostor obsahem katastru jako upozornění ve smyslu 

ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) KatZ ve spojení s ustanovením § 21 odst. 1 písm. k) katastrální 

vyhlášky po novele. Tento údaj nebude postupně evidován u parcel v části B-LV, ale v části 

D-LV (listu vlastnictví). 

Z popsaných změn je zřejmé, že bude nadále snaha resortu ČÚZK zaměřena na zajišťování 

změn jiných údajů tak, jak postupně došlo ke změnám v terénu a neohlášeným katastrálnímu 

úřadu dle ustanovení § 37 KatZ a rovněž tak, jak došlo ke změnám v právních předpisech již 

od evidence nemovitostí zaváděné dle zákona č. 22/1964 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 23/1964 

Sb. 

Co má tedy přinést revize katastru? 

Dle vize ČÚZK má dojít do roku 2030 k novému mapování, při kterém je rovněž řešen 

nesoulad jiných údajů katastru, anebo k samostatné revizi a takto budou prováděny zejména 

tyto změny: 

• budou odstraňovány nesoulady v druzích pozemků 

• dojde ke slučování parcel a tím ke zrušení parcel 

• budou rušeny zápisy budov 

• budou odstraňovány nesoulady ve způsobu využití pozemků 

• budou odstraňovány nesoulady ve způsobu využití stavby 

• budou řešeny nesoulady v zobrazení obvodu staveb 

• budou řešeny dosud nezapsané stavby v katastru 

Na území ČR již tyto činnosti začaly probíhat a v roce 2017 bylo provedeno asi 220 revizí.   

ČÚZK na probíhající revize dohlíží tak, aby revize probíhaly v souladu s předpisy                  

a upozorňuje na případné nedostatky v postupech katastrálních úřadů. 

Předmětem kontrol je: 

• zrušení staveb 

• provedení změn druhů pozemků  

• slučování parcel u všech parcel téhož vlastníka, zejména v zastavěném území 

• rušení nadbytečné kresby v katastrální mapě dle ustanovení § 96 katastrální vyhlášky 

Pokud jsou při revizích zjištěny nesoulady, které vyžadují spolupráci s vlastníky nebo jinými 

oprávněnými, a do doby ukončení revize nejsou odstraněny, jsou informace o těchto 

nesouladech zveřejněny (viz ustanovení § 43 odst.9 katastrální vyhlášky po novele) v aplikaci 

Nahlížení do katastru, a to v písemných i grafických údajích katastru. Aplikace Nahlížení do 

katastru byla nově doplněna o tzv. upozornění ZDŘ (záznam pro další řízení) dle ustanovení § 

21 odst. 1 písm. c) katastrální vyhlášky.  

V aplikaci budou zveřejňovány tyto typy nesouladů: 

• nesoulad druhu pozemku se skutečným stavem 

• nesoulad způsobu využití pozemku se skutečným stavem 

• nesoulad způsobu využití stavby se skutečným stavem 

• nesoulad zobrazení obvodu budovy se skutečným stavem 

• nesoulad se skutečným stavem- doplnění bližším textem 
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• nesoulad se skutečným stavem- nezapsaná stavba 

ČÚZK v rámci přípravy revizí zveřejnil leták, kde je obecně srozumitelným způsobem popsán 

mj. i význam těchto činností. Je nutné i připomenout, že dojde-li v katastru nemovitostí ke 

změnám v očíslování parcel, ke změnám ve výměře pozemku, druhu pozemku a způsobu 

využití, pak tyto změny jsou vlastníci nemovitostí povinni ohlásit příslušnému finančnímu 

úřadu v nejbližším daňovém přiznání. 

4 ZÁVĚR 

Všechny výše uvedené informace mohou pomoci i odborné veřejnosti, a to znalcům, kteří 

pracují s výše popsanými údaji evidovanými v katastru nemovitostí a kteří určitě dnes řešili 

při oceňování nemovitostí nesoulady údajů katastru proti skutečnosti v terénu a při oceňování 

museli postupovat podle ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, 

nikoliv podle údajů katastru, které by jako údaje veřejného seznamu měly být podle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku spolehlivé pro všechny, kteří do veřejného 

seznamu nahlíží. 

Na úplný závěr tohoto příspěvku je ovšem nutné upozornit i na skutečnost, že v katastrální 

mapě budou vyznačovány i takové hranice parcel, pro které nebude nutný příslušný souhlas 

stavebního úřadu. Tzn., že v katastrální mapě budou zobrazovány hranice, pro které nebyl 

vydán souhlas stavebního úřadu, který při tomto úkonu vždy zohledňuje přístupnost nově 

utvořených pozemků z veřejně přístupných pozemních komunikací tak, jak vyplývá 

z ustanovení § 12 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 
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PROBLEMATIKY VÝKUPU POZEMKŮ PRO PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

THE ISSUE OF BUYING LAND FOR FLOOD PROTECTION MEASURES 

Jan Vrba1) 

ABSTRAKT: 

Příspěvek se zabývá problémy při výkupech pozemků nutných k výstavbě protipovodňových 

opatření. Problematikou jednání s vlastníky a vlivem na vlastnosti okolních pozemků. 

ABSTRACT: 

The paper deals with the problems of buying land needed to build flood protection measures. 

Issues of dealing with owners and influence on the properties of the surrounding land. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Protipovodňová opatření, vlastník pozemku, pojištění nemovitosti, výkup pozemku, okolní 

pozemky 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

V letech 1997 a 2002 jsme byli svědky ničivých povodní, které prošly povodím řeky Moravy 

respektive povodím Vltavy a působily obrovské škody na východě i střední části republiky 

včetně hlavního města. Jako důsledek těchto povodní byly zahájeny činnosti vedoucí 

k výstavbě protipovodňových opatření, majících za cíl minimalizaci škod při průchodu 

velkých vod.  

Tato přednáška si klade za cíl upozornit na možné komplikace a skutečnosti, s nimiž se 

můžete jako znalci setkat při oceňování pozemků odkupovaných pro výstavbu 

protipovodňových opatření. 

2 TYPY PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 

Protipovodňová opatření se navrhují jako stabilní nebo mobilní. Stabilní protipovodňová 

opatření jsou buď liniová – to je především ohrázování toků – nebo plošná – to jsou suché 

nádrže zvané poldry nebo území určená k cíleným rozlivů velkých vod při povodňových 

průtocích. 

Mobilní zábrany se využívají především v městských aglomeracích. Jsou to nadstavby na 

stávající opěrné zdi prostřednictvím kovových prvků nebo zábrany plastové plněné vodou 

nebo pískem. Užívají se také prosté jutové pytle plněné pískem – většinou proti vniknutí vody 

do objektů. 

S ohledem na téma přednášky se budu zabývat pouze protipovodňovými opatřeními 

stabilními, pro něž je nutný větší či menší zábor pozemků. 

                                                 

1) Vrba Jan, Ing. – 1. autor, V.P.T.Group, s.r.o., Mařákova 40, 628 00  Brno, vrba@vptgroup.cz 
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2.1 Protipovodňová opatření liniová 

Zemní hráze – navrhují se většinou v extravilánu. Mají sklon svahů minimálně 1:2, šířka 

v koruně hráze je většinou správcem toku vyžadována 3 m pro možnou údržbu koryta a 

břehových částí vodotečí. To znamená, že například při výšce hráze 1 m nad stávající 

břehovou hranou se dostáváme s trvalým záborem pro tuto hráz do vzdálenosti 7 m od břehu 

vodoteče, a to vede téměř vždy k dotčení cizích pozemků. V intravilánu je možno navrhovat 

buď nové opěrné zdi nebo provést navýšení stávajících opěrných zdí. Tato technická řešení 

mají nepopiratelnou výhodu v menších záborech pro výstavbu nových zdí a nulový zábor pro 

úpravu zdí stávajících. Kladou však zvýšené nároky na architektonická řešení.  

Ne každá lokalita je vhodná pro pohledový beton, někde je zídka nebo zeď součástí oplocení, 

v historických částech intravilánu je například vhodný obklad atd. 

2.2 Protipovodňová opatření plošná 

Mezi plošná protipovodňová opatření řadíme stávající a nové nádrže s retenčním prostorem, 

suché poldry a pozemky k řízeným rozlivům velkých vod. Stávající nádrže, ať už přehrady 

s větším či rybníky s menším retenčním potenciálem se problematiky výkupu pozemků 

nedotýkají. Jejich retenční prostor je ovládán v rámci stávající nádrže bez nároku na její 

rozšíření. Jiná situace nastává při návrhu nádrží nových, kde je nutný trvalý zábor pozemků, 

na kterých jsou umístěny hráze, bezpečnostní přelivy a u nádrží typu rybníků i přehrad 

výkupy pozemků, na nichž jsou funkční objekty nádrží – požeráky, vtokové objekty, bloky 

s uzávěry. 

3 POROVNÁNÍ MOŽNOSTI VÝKUPŮ MEZI LINIOVÝMI A 

PLOŠNÝMI OPATŘENÍMI 

Výkupy pro liniová opatření jsou v drtivé většině případů komplikovanější než výkupy pro 

opatření plošná. Ohrázování vodotečí se většinou dotýká množství soukromých pozemků na 

polních tratích a lučinách, které se přimykají k vodotečím. Zkušenosti paradoxně vypovídají o 

skutečnosti, že největší potíže při odkupu nebo směnách pozemků pro protipovodňová 

opatření pocházejí od lidí, kteří mají svoje nemovitosti v záplavových oblastech a jsou velkou 

vodou postižení každý pátý až desátý rok. A současně se tedy každý pátý až desátý rok 

dožadují plnění pojistných událostí, pokud již pojišťovna pojistku nevypověděla s tím, že se 

nacházejí v zóně rozlivu velkých vod. Bylo by možná zajímavé zamyslit se nad možností 

promítnutí rizika nepojistitelnosti nemovitostí do cen vykupovaných pozemků pro ochranné 

hráze. Existují totiž lidé, pro něž je fakt postoupení části svého pozemku na protipovodňová 

opatření velkou příležitostí k cenovému vydírání investorů. V okamžiku, kdy se, například, tři 

ze třiceti majitelů pozemků rozhodnou, že za navrhovanou cenu svoji část pozemku nutnou 

pro výstavbu neprodají, dostávají tím investora ( a je jedno zda obec nebo developera ) do 

velmi obtížné situace. Vždy se totiž najdou lidé, kteří použijí této příležitosti k licitování o 

cenách pozemku až do absurdní výše. A v případě, že vyhoví zvýšeným požadavkům 

jednotlivce, tak to většinou nadělá zlou krev mezi ostatními vlastníky. Kromě zřejmé 

skutečnosti, že oddalují výstavbu a tím de facto ohrožují nejen svoji, ale i ostatní nemovitosti 

v záplavové oblasti. 

Výkupy pro plošná opatření, zejména suché poldry jsou v mnoha ohledech jednodušší. 

Dobrým opatřením je výstavba poldrů na horních menších vodotečích, což má blahodárný 

vliv na nestejnou dobu dotoku zbytkových průtoků do větších toků a tím se výrazně snižuje 

riziko velkých povodní ve střední a dolní části povodí. Pro takové poldry jsou ve většině 

případů jsou vybírány pozemky patřící obci nebo pozemky, které je možno příhodně směnit 
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za stejně kvalitní. Také případné odkupy pozemků jsou jednodušší vzhledem ke skutečnosti, 

že v horních částích povodí většinou zemědělské pozemky nebývají nejlepší bonity.  

Doporučuje se v případě menších suchých nádrží vykoupit pro investora ( což bývá nejčastěji 

obec ) celou plochu rozlivu. To je důležité pro údržbu porostů v nádrži a likvidace nánosů po 

průchodu povodňových průtoků. Ne vždy se to podaří a pak se péče o nádrž na soukromých 

vlastnících ( a ještě hůře firem ) těžko vynucuje. 

4 ZÁVĚR 

Závěrem bych rád uvedl nástin možných řešení komplikací při výkupech. Při výkupech 

pozemků pro liniová protipovodňová opatření je důležité mít oporu v územním plánu obce. 

V posledních letech dochází k úpravám územních plánů právě s ohledem na výstavbu 

protipovodňových opatření. Bez specifikace takových opatření v územních plánech je 

nemožné přejít už přes územní rozhodnutí.  

Po zapracování do územních plánů dochází k problematice výkupů, neboť obec dokládá už 

v projektové dokumentaci smlouvy nebo smlouvy o smlouvách budoucích s jednotlivými 

vlastníky dotčených parcel. 

Máme zkušenosti se zahajováním výkupů v jednom menším městě, kde je osvícený starosta, 

který nutné výkupy pozemků ( jedná se o více než stovku vlastníků ) provádí malou 

pozemkovou reformou. Není to všespásné, neboť i tady existuje jisté procento nespokojených 

majitelů pozemků ( a jsou to opět to nejohroženější ).  

Ještě je třeba si uvědomit, že při výběru oblastí pro řízené rozlivy povodňových průtoků může 

dojít k situaci, že pozemek má bezodtokovou konfiguraci. To znamená, že po opadnutí velké 

vody se rozliv nemůže vrátit do toku gravitačně přes břehovou čáru. V takovém případě se 

navrhují technická opatření – nátokový objekt v nejnižším místě terénu a trubní odtok do 

vodoteče nebo čerpací jímka k odčerpání vody z bezodtokové oblasti. V těchto případech je 

nutno brát v úvahu při stanovení ceny pozemku pro trvalý zábor nemožnost hospodářského 

využití té části pozemku, kde je situováno stabilní zařízení a také věcné břemeno, které 

reprezentuje trubní část. 

V případě nedohody investorů s jednotlivými vlastníky ještě existuje jako krajní řešení 

vyvlastnění ve veřejném zájmu. Zatím jsem se ve své praxi s tímto řešením nesetkal. Obecně 

se k tomu z důvodů historických excesů přistupuje s krajní nedůvěrou a to i přesto, že institut 

vyvlastnění má již několik let oporu v zákoně. 

 

 



THE USE OF NEUTRAL EXPERTS IN LITIGATION FOR EFFECTIVE DISPUTE 

RESOLUTION IN LARGE CONSTRUCTION PROJECTS  

Sergey Zakharov1) 

ABSTRACT: 

The key problem of the traditional litigation in state courts for large construction projects is 

that the parties and the judge are fully lack of special knowledge in the field of construction. 

The existing system of appointing a court expert to solve technical issues is not effective, 

because the judge is unable to understand the arguments of the court experts as well, as the 

objections of the parties. The article describes exciting possibilities of using neutral 

construction experts in state court litigation of different countries that can improve the quality 

of final court decision. 

KEY WORDS: 

Litigation, Construction disputes, Judicial Expert 

1 INTRODUCTION 

The main problem is that during the contract performance the Contractor very often (to be 

more exact – Always) discover that design documentation, site geological survey 

documentation etc. are incorrect. In this case, many additional works have to be done. 

Moreover, a contract price should be increased accordingly. The key problem to be solved in 

such situation – is there a real reason for increasing the scope of works and contract price? 

This is mostly important in the contract with the fixed price where the Contractor must not 

only proof that there is an additional scope of works, but show that he has a right for 

additional payment. The answer can be find only after a special analysis of all the project 

documentation, contract, special codes, governing law and site inspection. 

2 DISPUTE RESOLUTION METHODS IN CONSTRUCTION 

CONTRACTS 

There are various types of dispute resolution methods in construction. 

Negotiation. It is the most effective method but until the parties are able to negotiate and 

doesn’t need any mediator, arbitrator or jury. 

I am not speaking about Mediation because from my point of view mediation is the same 

procedure as negotiation but it has formal law regulation. 

ADR methods such as architect/initial decision maker, neutral expert fact finding, expert 

determination, etc. without formal dispute resolution procedure. 

ADR methods such as Adjudication, Dispute Resolution/Review Board, with formal dispute 

resolution procedure and formal award. 

Arbitration. Well-known dispute resolution method and I will not describe it here.  

Litigation — the process of taking a case to a court of law so that a judgement can be made. It 

is generally understood (peremptory norm) that all persons have an ability to bring their 

claims before a court. I will speak here about civil law courts. 
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My favorite dispute resolution method in construction disputes when the parties are not able 

to solve their problems without third party’s decision is Dispute resolution board (DRB). 

Especially when the disputes relate to special technical problems – construction defects for 

example. Mostly because the panel of dispute resolvers is comprised of specialists and experts 

who are actively involved in the construction industry. Dispute resolvers of DRB have a 

“special knowledge” in construction and can professionally understand the arguments of the 

parties and expert reports. Moreover, if the rules this allows, they can make their own “expert 

investigation/examination”. 

In recent years, the construction industry has taken steps to avoid litigation and control 

disputes on projects through a variety of methods, which can be used at almost any stage of a 

construction project. The primary goals are to resolve the conflict professionally and in a less 

confrontational manner. 

However, the fact is that it is the owner who dictate the form of dispute resolution.  

As a matter of fact today a lot of owners (customers) in construction contracts  insist of 

resolving disputes by litigation in the court of law. For example in Russia, it is forbidden to 

resolve disputes in any other institution than court of law when in the project are used funds 

from state budget.  

3 LITIGATION IN COURT OF LAW AND CONSTRUCTION 

EXPERTS 

So, let’s go to court of law and see how the judge or jury will resolve construction dispute. 

For example the dispute is concerns the scope of fulfilled/not fulfilled construction works and 

construction defects. Of course, I have no doubt that the judge will need expert assistance.  

Classic scheme in civil law court in most European countries looks like this: 

Fig. 1 

Each litigant has the right to order pre-trial expert report. As the parties of the case are already 

in litigation it is hard to imagine that results of expert examinations made by experts of each 

party will be the same. They will be opposite and I don’t know another situation.  

It is interesting why. If these 2 experts are qualified, have the same documentation, and all 

other conditions are the same why the results of expert examination are always opposite? It is 

a big and very old question and we will not discuss it in this paper. But it is a reality, 

otherwise the parties will stop litigate. 
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In this case there is no other way for the court to establish a scope and quality of construction 

works as an appointment of court expert. From my practice there are 3 possible results of 

court expertise which we will wee in the court-appointed expert’s report: 

1. Court expert will confirm the position of Litigant 1. 

2. Court expert will confirm the position of Litigant 2. 

3. Court expert will have his/her own position differs from the position of litigants. 

And what will happens next? The party which is not satisfied with the court expert report will 

raise objections to court expert report. But how the judge will understand them. I can show 

certain example of such situation. Please look at the Fig.s below. 

If the case is simple (construction defects in the apartment fro example) and expert evidence 

is clear (see Fig.s 2-5) there is no problem for the judge to understand what expert report is 

about. 

 

Fig. 2 

 

Fig. 3 
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Fig. 4 

 

Fig. 5 

However, we speak about large construction projects and they have their special aspects.  On 

the 6st Fig. there is a general view of the construction site (industrial plant) and on the Fig. 7 

there is a an assessment of structural reliability of the structures of this plant. 

 

Fig. 6 
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Fig. 7 

Please, look at these Fig.s and try to imagine that you are a judge in this case. Do you 

understand what expert report is about? Can you decide if the assessment is wright or wrong? 

Moreover – non-satisfied with court expert report litigant says  “This model is wrong! In the 

table 1 the Dead load must be 450 – see national standard 1234!”. And the court expert 

responds: “It is you are wrong! In this kind of models the dead load must be not more than 

400 – see European standard 4321!”.  

Did you imagine this situation? What you will do? Many specialists in law say that it is the 

dispute and the judge must take the position of an expert, which is more convincing. What 

does it mean, “convincing” in this case? Of course – more convincing orator, but not the 

expert with “correct results”.  

According to the law in many civil law countries court-appointed expert’s evidence has the 

same power as other evidences. In fact the court expert plays the role of a judge in technical 

questions. But these technical questions are the topics of the dispute and in fact court expert 

becomes a judge not being appointed to solve the dispute! 

4 BEST PRACTICE OF USING CONSTRUCTION EXPERTS IN 

LITIGATION IN DIFFERENT COUNTRIES 

How to avoid the problems of non-competence of judge/jury in the field of construction? I 

think today it is not possible to almost avoid them but is possible to use all the methods which 

the law of certain country allows. 

Below I will give a list of interesting methods of using experts that are used in different 

countries. 

4.1 Russia 

The most interesting in Russian law today concerning experts is the provision that facts 

confirmed by a notary in the notarial act do not require any proof in legal trial. According to 
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the law notary can appoint an expert to prepare expert report. This means that pre-trial expert 

report will be issued with notary conformation and it will have “more power” than “ordinary” 

pre-trial expert report (see Fig. 8). 

 

Fig. 8 

4.2 Czech Republic 

2.1. According to the civil procedural codes expert report prepared by judicial expert 

(registered in a national public directory) on the request of litigant has the same power as a 

report of a court appointed expert. 

 

Fig. 9 

2.2. If there is doubt about the accuracy of the court-appointed expert’s report, or if the expert 

evidence is unclear or incomplete the court will review the expert report/evidence by another 

expert. 
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Fig. 10 

4.3 Spain 

From the year 2000, the opinions that the litigants wish to put forward and which they 

consider necessary or appropriate for the explanation of the case, are prepared by experts 

appointed by them and must be provided with the initial claim or the response to the claim. 

That means that a civil party are now obliged to provide all the expert opinion to the Court, 

and if they do not present these means of proof in the appropriate time in the proceedings, the 

judge will be entitled to reject a later proposal. This is the effect of article 336 LEC 2000, 

which implies that a lawyer, once he takes a case, has the responsibility and the obligation to 

decide what expert speciality is required, and identify the name of the expert who will write 

that expert opinion. 

The advantage of this system is that the "private" judicial expert will defend his report at an 

oral hearing, where he will most likely have to challenge and confront the different or 

opposite opinion of one or more experts, appointed by the other parties, and he will have to 

explain his work and his conclusions in front of the Court, where he will be subjected to an 

intense "cross examination" which will be recorded by video.  

But the civil judge cannot make a decision on what expert opinion will be necessary, so that if 

during the preliminary oral session (where the parties present their means of evidence), he 

considers that the evidence put forward by the parties could turn out to be insufficient to 

clarify the facts at issue, he can only inform the parties of this, stating the facts at issue which, 

in the court’s opinion, could be affected by insufficient evidence. Upon making such a 

statement, the court may also point out the evidence which it may deem appropriate, taking 

into consideration the probative elements whose existence is reflected in the documents. 
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Fig. 11 

4.4 UK 

According to the current legislation a party to a construction contract has the right to refer a 

dispute arising under the contract for adjudication. The contract shall provide that the decision 

of the adjudicator is binding until the dispute is finally determined by legal proceedings, by 

arbitration (if the contract provides for arbitration or the parties otherwise agree to arbitration) 

or by agreement. The parties may agree to accept the decision of the adjudicator as finally 

determining the dispute. If the parties after adjudication’s decision will then refer a dispute to 

the court it will be a Technology and Construction Court which is specialized on construction 

disputes. 

 

Fig. 12 

5 EXPERT REMUNERATION 

One of the most important problem in preparing expert report in large construction projects is 

the possibility of advance and stage payments for experts. It is important because minimum 

cost of preparing expert report in such cases is about 100 000 euro and minimum time is 

about 6-9 months and very often it is not possible to prepare expert report of high quality 

standards without advance and/or stage payments. When the party appoints an expert there are 

no problems for advance and stage payments because it depends only on the agreement of the 

litigant and expert. However, in case of court appointing expert the conditions of payment are 

regulated by the law.  
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You can easily see from the table 1 in what countries it is possible for court expert to receive 

advance/stage payment. 

Country Advance/stage payments for court experts 

Principle 

answer 

Detailed answer 

Austria  YES If the Expert applies for it an adequate amount in advance 

must be paid. There is also the possibility to apply multiple 

advance payments, when the work of the Expert takes a 

longer period of time. Although the Fee Entitlement Act 

prescribes, that there should be only one single decision about 

the Expert´s fee to cover his remuneration, the case law of 

first-instant courts allow the settlement of fees in several 

stages. 

Croatia YES The court advances half of the envisaged amount to the 

Expert, provided that the client has to pay the full amount 

after issuance of final invoice. This amount remains on the 

court’s account. In most difficult cases, the Attorney’s office 

shall pay the advance to the Expert according to the 

agreement. 

Czech 

Republic 

Partly YES Especially to compensate his cash expenditures, eg in cases 

of travel and other costs, among them photocopies, tests and 

costs related to the cooperation with a consultant. 

Germany YES The CAE as well as the PAE can claim fees in advance and 

stage payments. The CAE has to request the advanced 

payments, especially when the work takes a long time. The 

PAE has to make an agreement with his client. If he doesn’t, 

he can only claim the compensation after he finished his 

expert opinion. 

Hungary Actually 

NO 

An advance payment (from the court) is already possible, up 

to a certain limit. 

Netherlands YES Only in civil/private law cases, article 195 Dutch Code of 

Civil Procedure. In civil procedures the Court Appointed 

Expert is told not to start with his assignment before having 

had notice from the court. The judge first has to rule which 

party has to pay the advance (usually the plaintiff, but 

exceptions may be possible, consequence of not paying for 

the party may be that he loses the case). If the Expert has 

started prematurely there are no grounds for payment. The 

advance is 

always a matter of discussion between the court and the 

Expert (hours needed, expenses, hourly rates etc.). Parties 
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may be involved in this discussion if the amount of the 

advance is exorbitant. Payment will be done through the 

courts themselves, but only as an intermediary 

Poland NO  

Portugal Actually 

NO 

However this is commonly only used when Experts are 

needed overseas (Madeira or Azores). 

Russia NO  

Spain YES  

United 

Kingdom 

YES It is usual for fees to date to be payable when the report is 

completed. In long assignments the practice of advance or 

regular amounts ‘on account’ is quite common. It is 

particularly found in cases in the construction industry. 

Tab. 1 

6 CONCLUSION 

From my point of view 

1. The first task for litigants in litigation is to provide a court with many expert evidences, 

which judge/jury, can hardly ignore. For this purposes it is very important to use all the 

possibilities that gives to litigants the law of certain countries.  

2. It is important to improve the law and expert procedures that will allow solving disputes by 

professionals in the field of construction.  

3.  It is also important to provide legal opportunities for court appointed experts to receive 

advanced and stage payments such as party appointed experts can. 

4. Alternative dispute resolution is a scope of most effective methods for using experts and 

dispute resolution in construction. It is important to put into construction law the legal 

possibilities for using ADR in construction dispute resolution. 
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MOŽNÉ PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK NANOMATERIÁLŮ 

POSSIBLE APPROACHES TO ASSESSMENT OF NANOMATERIALS HEALTH 

RISK 

Vladimír Adamec1), Barbora Schüllerová2, Vladimír Bencko3), Kristýna Hrabová4), 

Pavel Bulejko5) 

ABSTRAKT: 

Rozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice dynamický a nachází uplatnění 

v celé řadě nejen technických odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných 

nežádoucích zdravotních nebo environmentálních vlivů. Na straně druhé je nutné konstatovat, 

že hodnocení těchto vlivů je velmi složité a to i s ohledem na poměrně krátkou dobu využívání 

nanotechnologií. Nedostatek relevantních informací o případných negativních účincích 

nanočástic jakož i absence legislativních nástrojů vede v poslední době k požadavkům na 

hodnocení rizik těchto částic a materiálů. Příspěvek analyzuje možné přístupy a metody 

k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu bezpečnosti pracovního prostředí v 

technických oblastech a upozorňuje na nezbytnost tohoto řešení. 

ABSTRACT: 

The development of nanotechnology is particularly in recent years very dynamic and is 

applied in many not only technical branches. This is not possible to say about monitoring of 

possible health and environmental undesirable influence. On the other hand is necessary to 

say that the assessment of this influence is very difficult also with regard on relatively short 

period of nanotechnology using. The lack of relevant information about possible undesirable 

effects of nanoparticles and also absence of legislative measures in recent time leads to 

requirements on risk assessment of these particles and materials. The paper analyze possible 

approaches and methods of health risk assessment from the point of view of safety work 

environment at technical areas and efforts on necessary of solution of this issue. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

nanomateriály, riziko, hodnocení, zdraví, pracovní prostředí  

KEYWORDS: 

nanomaterials, risk, assessment, health, work environment 

1 ÚVOD 

Nanotechnologie jsou významným fenoménem posledních let, široce podporovaným 

výzkumem ve všech dotčených oblastech. Očekává se, že nanotechnologie budou mít 
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v budoucnu podstatný dopad na světovou ekonomiku. Jak uvádí poslední studie [1], v letech 

2016 – 2022 je očekávaný nárůst nanotechnologií na trhu o 17,5 %. Česká republika (ČR) 

patří v Evropě mezi země, kde rovněž dochází k velkému rozvoji nanotechnologií a mnoho 

významných objevů v této oblasti, bylo dosaženo právě u nás. V ČR působí v současné době 

celkem 34 firem využívajících nanotechnologie, z nichž 19 jsou členy Asociace 

nanotechnologického průmyslu ČR [2]. Nanotechnologie, jsou v průmyslu využívány 

zejména v: 

- automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice (pevnost a lehkost materiálů, nátěry 

a laky, odolnost proti korozi a špíně, aditiva dieselových paliv, příměsi do pneumatik, 

senzory pro optimalizaci chodů motorů) 

- elektronice (paměťová zařízení, procesory, solární články, bezdrátové technologie), 

- energetice (fotovoltaické články, baterie, izolační materiály), 

- farmacii (aktivní léky, autodiagnostika, regenerace tkání), 

- chemii (pigmenty, inhibitory koroze, keramické prášky, dezinfekční prostředky, 

filtrační materiály, kosmetika), 

- potravinářském průmyslu (barviva, konzervanty) [3]. 

V rámci těchto technologií, jsou uplatňovány především uměle vyrobené nanomateriály 

(engineered nanomaterials/nanoparticles nebo manufactured nanoparticles). Tyto materiály 

obsahují nebo jsou tvořeny částicemi o velikosti 1-100 nm (tzv. nanočásticemi). Nanočástice 

se vyskytují i v přírodní formě, kdy vznikají například při vulkanické činnosti nebo v rámci 

procesu hoření. V reakci na rozvoj nanotechnologií a jejich využití a za účelem sjednocení 

terminologie, byla v roce 2011, na doporučení Evropské unie (EU), vytvořena definice 

nanomateriálů: „přírodní materiály, materiály vzniklé jako vedlejší produkt nebo materiál 

vyrobený, obsahující částice v nesloučeném stavu nebo jako agregát nebo aglomerát, ve 

kterém je u 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení jeden nebo více vnějších rozměrů 

v rozmezí velikosti 1-100 nm“[3]. S touto definicí vstoupily v platnost i první předpisy 

zaměřené na regulaci nanočástic a jejich využívání. S ohledem na současné poznatky vlivu 

nanočástic a nanomateriálů na lidské zdraví a životní prostředí, jsou však tyto legislativní 

nástroje spíše obecnějšího charakteru a vychází z dokumentů ošetřující především nakládání s 

chemickými látkami. V reakci na tyto úpravy zřídila European Chemicals Agency (ECHA) 

v roce 2012 pracovní skupinu pro nanomateriály, která poskytuje neformální poradenství 

k vědeckým a technickým otázkám týkajícím se uplatňování předpisů REACH a CLP. 

Rovněž vytvořila skupinu hodnotící již registrované nanomateriály (GAARN) z pohledu 

řízení bezpečnosti nanomateriálů [4]. Ani ČR není výjimkou, chybí zde řádná legislativní 

opatření, která by byla blíže zaměřena na problematiku regulace a bezpečnosti využívání 

nanomateriálů. V souvislosti nanotechnologiemi lze uvést alespoň zákon č. 350/ 2011 Sb.  

o chemických látkách a chemických směsích nebo nařízení vlády č. 361/2007 Sb., který 

stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci.  

Uplatnění nanotechnologií jak bylo již výše uvedeno, je velmi široké a bezpochyby i užitečné. 

Důvodem jejich rozvoje je nejenom pokrok technologií, schopných jejich produkce, ale i 

postupný výzkum v oblasti jejich možného využití. V přiměřené rovnováze by ovšem měla 

být dodržována i stránka bezpečnosti a zkoumání potenciálních rizik související s výrobou, 

aplikací, využíváním a stejně tak i likvidací nanomateriálů. Absence těchto opatření, 

především ze strany legislativního zajištění, je dána relativně krátkou dobou využívání 

nanotechnologií (nejvíce od roku 2006) a s tím i spojený dostatečný počet relevantních 

informací o jejich vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. A proto by měl být i zde 

uplatňován princip předběžné opatrnosti, který říká „I když není jisté, zda hrozící nevratné 
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nebo závažné poškození skutečně nastane, není to důvod pro odklad opatření, která mu mají 

zabránit“.  

2 RIZIKA NANOMATERIÁLŮ A MOŽNÉ PŘÍSTUPY JEJICH 

HODNOCENÍ 

Rizika související s využíváním nanotechnologií, jsou stále ve fázích výzkumu a potvrzování 

jejich výsledků (vliv na lidské zdraví a životní prostředí). Posouzení je zaměřeno především  

na rizika související s toxicitou daných nanočástic [3]. Mezi nejvíce využívané nanočástice 

dnes patří například částice uhlíku, stříbra a zlata, oxidy, jíly (viz Tab. 1).  

Tab. 1 - Příklady nejčastěji využívaných nanočástic 

Tab. 1 – Examples of most often used nanoparticles 

Druh Využití Zdroj 

uhlíkové nanočástice a 

materiály 

- elektronika (odvod tepla, paměťová média, displeje, palivové 

články) 

- stavebnictví (nanokompozitivní materiály), 

- strojírenství (maziva, mechanicky odolné povrchy, snižování tření) 

- senzorika (senzory plynů, elektrochemické senzory, biosenzory) 

[5] 

oxidy 

- oxid mědi a wolframu (rozložení olejů na biologicky odbouratelné 

látky) 
[6] 

- oxid titaničitý (fotokatalýza, ochranné vrstvy, bílý pigment, 

potravinářská výroba, kosmetika), 
[7,8] 

- oxid zinečnatý (výroba elektrod a LED diod, výroba solárních 

článků, kosmetika) 
[9] 

jíly 
- stavebnictví (suspenze pro injektáže, utěsnění objektů), 

- slévárenství (formovací směsi) 
[10] 

stříbro 

- zdravotnictví (léčba kožních nemocí, antimikrobiální, 

antimykotické a protivirové účinky) 

- stavebnictví (příměsi povrchových nátěrů) 

[11] 

zlato 

- zdravotnictví (léčba, transport léčiv), 

- kosmetika, 

- elektronika (čipů, senzorů) 

[12] 

2.1 Zdravotní rizika nanomateriálů 

Nanočástice mohou za běžných podmínek pronikat do organismu dýchacími cestami, trávící 

soustavou nebo přes kůži [12,13,14]. Inhalace je přitom pravděpodobně nejvýznamnějším 

způsobem vstupu nanočástic do organismu [15]. Díky své nepatrné velikosti nanočástice 

snadno pronikají až do plicních sklípků [16]. Jakmile se nanočástice dostanou do krevního 

oběhu, rozptylují se do celého organismu [17,18,19]. Nanočástice prochází snadno skrze 

povrchové membrány buněk [20,21]. Výsledky některých studií naznačují, že dostatečně malé 

nanočástice řádu 10 nm, tedy velikosti molekuly vody, jsou schopné snadno přecházet skrze 

hematoencefalickou bariéru z krevního oběhu do mozku [22].  

Vymezeny jsou tři mechanismy toxicity potenciálně indukované nanočásticemi a to vyvolání 

oxidativního stresu, vznik zánětlivých procesů a genotoxicita [23]. Příčinnou toxického 

působení nanočástic je pravděpodobně jejich vysoká povrchová reaktivita, v důsledku čehož  

mají tendenci interagovat s buněčnými biomolekulami, zejména s DNA a proteiny [20,21]. 

Uvedené skutečnosti jsou důvodem, proč některé z postupů klasické toxikologie, především 

vyjadřování dávky v hmotnostních jednotkách, nejsou pro účely studia toxických účinků 

nanočástic dostatečně efektivní [24]. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified 

Health Risks (SCENIHR) upozorňuje ve svém doporučení z roku 2007 na skutečnost, že 
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stávající metodika hodnocení zdravotních rizik si vyžádá významné modifikace předtím, než 

ji bude možné aplikovat na nanočástice. Zásadním faktorem při hodnocení zdravotních rizik 

nanočástic je volba vhodné metriky přijaté dávky [25,26]. Kromě počtu a velikosti částic byla 

navržena zejména plocha povrchu částic (Surface Area, SA) a specifická plocha povrchu 

částic (Specific Surface Area, SSA). 

Světová zdravotnická organizace (WHO), evropský SCENIHR ani americká United States 

Environmental Protection Agency (U. S. EPA) dosud nepublikovaly žádnou ucelenou 

metodiku hodnocení zdravotních rizik nanočástic ani pro ně nestanovili nejvyšší přípustné 

koncentrace. Vydána byla jen obecná doporučení [24,26,27,28] a případové studie např. [29].  

Pro nanočástice tak nadále platí stejná bezpečnostní pravidla jako pro větší částice, které jsou 

obecně považovány za méně rizikové [30,31,32]. 

3 PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 

NANOMATERIÁLŮ 

Přestože, v současné době chybí jednotný systém pro hodnocení těchto rizik, je možné 

vycházet jak z obecných, tak i již vzniklých metodických postupů, kterými se zabývají 

odborníci a relevantní organizace po celém světě (U. S. EPA, NIOSH, WHO, ECHA apod.). 

Hodnocení rizik spojených s využíváním nanomateriálů vychází z obecně uplatňovaných 

zásad, jako jsou výzkum, identifikace nebezpečí a rizika, charakteristika rizika a nastavení 

regulačních mechanismů ke snížení míry nebezpečí [33]. Nejčastěji jsou uplatňovány 

existující metody pro hodnocení rizik, které jsou následně adaptovány pro oblast 

nanomateriálů s využitím stávajících legislativních opatření. Při hodnocení, je nezbytné 

zohlednit všechny možné vzájemné interakce, kde může k projevům rizik docházet 

(viz obr. 1). 
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Obr. 1  - Potenciální zdroje expozice v oblasti nanočástic [34] 

Fig. 1 – Potencial source of nanoparticles exposition [34] 

Při samotném hodnocení rizik, je možné následně vycházet ze dvou základních přístupů, 

deterministického a stochastického. Deterministický přístup se řídí principem nejhoršího 

možného scénáře, ale nerozlišuje mezi variabilitou a nejistotou a neumožňuje kvantifikaci 

zohledňující například variabilitu mezi expozicí a citlivostí jedinců [35]. Druhý přístup je 

založen na principu pravděpodobnosti, který využívá postup formou analýzy nejistot. Právě 

nejistota a variabilita jsou zde dvě významné veličiny, které by měly být při hodnocení rizik 

zohledněny s cílem dosažení reálných výsledků. Tyto veličiny jsou využívány i v rámci 

legislativních opatření, jako je například nařízení REACH (variabilita mezidruhová, 

variabilita v čase, nejistota měření, nejistota zdroje expozice apod.), které jsou následně 

aplikovány do metod hodnocení rizika. Pravděpodobnostní hodnocení umožňuje i oddělené 

kvantifikované posouzení jednotlivých zdrojů expozice [36]. Při hodnocení rizika však není 

možné posuzovat rizika pouze zvlášť, ale je nezbytné je zároveň hodnotit jako celek v rámci 

jednotlivých procesů, které se v daném prostředí uskutečňují. Proto jsou zaváděny systémy 

managementu/ řízení rizik, které jsou blíže popsány v následující kapitole. 

3.1 Management rizik v oblasti nanotechnologií  

Pravděpodobnostní i deterministické přístupy jsou obecně uplatňovány v oblasti řízení rizik, 

jejímž cílem je identifikace, analýza, hodnocení a snížení míry rizika relevantními opatřeními. 

Jak je uvedeno v některých odborných studiích [37-40], tak i v případě nanotechnologií by 

měla být dodržována standardní hierarchie kontroly s cílem eliminace nebezpečí a snížení 

expozice, jak je uvedeno na obr. 2. 

 

Obr. 2 – Hierarchie snižování miry rizika v obecném pojetí [41] 

Fig. 2 – Hierarchy of basic risk reduction [41] 

 

S rozvojem nanotechnologií, vznikají přístupy řízení rizik (také někdy uváděné, jako systémy 

řízení rizik), které ovšem nejsou prozatím zakotveny v legislativě a patří tak mezi doporučené. 

Zaměřené jsou především na průmyslovou oblast a související procesy, kde 

jsou nanomateriály využívány v rámci výrobních i nevýrobních procesů nebo vznikají jako 

sekundární produkt a mohou znamenat potenciální zdravotní riziko pro člověka. Patří sem 

například: 
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- EDF-DuPont NanoRisk Framework – založen na šesti základních krocích (materiál  

a aplikace, životní cyklus, hodnocení rizika, posouzení managementu rizika, 

rozhodnutí o riziku, kontrola a přizpůsobení podmínek), které jsou postupně 

hodnoceny a slouží pro získání relevantních informací o rizicích [41].  

- CENARIOS Risk Management – certifikovaný přístup managementu rizika a systému 

monitoringu nanotechnologií, který vychází ze tří základních principů, mezi které patří 

posouzení nebezpečí a rizika ve vztahu k produktu a procesu, tzv. 360° systém 

monitoringu rizika (odhadující relevantní trendy v oblastech vědy a výzkumu, 

zaměřuje se na regulaci a technologie), management a komunikace (nástroje pro 

rychlou  

a spolehlivou reakci v kritických situacích) [42].  

- Nanomaterial Life Cycle Regulation – přístup založený na ISO 14040:2006 Life Cycle 

Assessment (LCA), který je v souvislosti s nanomateriály využíván pro hodnocení 

potenciálních rizik a jejich vlivu na lidské zdraví a životní prostředí.  Přístup je 

založen na hodnocení nanoproduktů v jednotlivých fázích jejich existence a to 

z pohledu jejich rozdílných mechanických, fyzikálních a chemických 

charakteristik [44]. 

- LCnano – přístup je založen, stejně jako předcházející na posouzení životního cyklu 

nanomateriálu. Přístup posuzuje vztahy mezi expozicí a mírou nebezpečí 

v jednotlivých fázích životního cyklu nanomateriálu a vytváří tak predikční modely 

nežádoucích dopadů s cílem zkvalitnění bezpečnostních opatření v rámci jednotlivých 

procesů [40]. 

- Control Banding (CB) – kvalitativní a semikvantitativní přístup zaměřený na řízení 

zdravotních a bezpečnostních rizik, který se obecně skládá ze systému bodování míry 

nebezpečnosti nanočástic/ nanomateriálů a úrovní expozice klasifikované dle 

definovaných parametrů. V současné době byl přístup CB zaveden normou ISO/TS 

12901-2:2014 do předběžné technické normy ČSN P CEN ISO/TS 27687 

Nanotechnologie (část 1 – termíny a definice, část 2 – použití přístupu CB) [39]. 

Přístup CB je dnes široce využívaným v metodách používaných pro hodnocení rizika, 

jako například CB Nanotool, Stoffenmanager Nano, ANSES Nano, NanoSafer, Swiss 

precautionary matrix [44]. 

- 10-step risk management model – kvalitativní přístup založený na logicky členěných 

základních krocích – základní znalosti o pracovním procesu, hodnocení rizik, 

identifikace nanočástic, identifikace souvisejících nebezpečí, získání nejnovějších 

informací, vyhodnocení způsobů expozice, identifikace rizik, provádění opatření, 

dokumentace celého procesu, znovu ohodnocení rizika a způsobu jejich řízení [40]. 

- Precautionary Risk Management – vychází ze čtyř základních kroků řízení rizik, mezi 

které patří kontrola technologie (odstranění potenciálních rizik – suroviny, výroba, 

procesy, výrobní zařízení apod.), kontrola výroby (prevence a omezování zdrojů rizika 

apod.), osobní ochranné pracovní pomůcky (ochrana dýchacích cest, ochrana povrchu 

těla, apod.), sledování pracovního prostředí [47]. 

Výběr vhodného systému pro řízení rizik se odvíjí od typu, frekvence a počtu jednotlivých 

procesů, které v daném prostředí probíhají a souvisí s potenciálními riziky v oblasti 

nanotechnologií a expozicí nanočástic. S ohledem na dostupnost relevantních informací, bývá 

doporučen i princip možné modifikace uvedených přístupů pro specifické prostředí [46]. Je 

ovšem nezbytné dodržovat základní charakter konkrétních přístupů a zároveň při provedení 
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modifikace využívat znalostí a zkušeností odborníků. Uvedené manažerské přístupy využívají 

především kvalitativního a semikvantitativního hodnocení. Pro samotné hodnocení rizik a 

jejich analýzu jsou však aplikovány i přístupy kvantitativní, uvedené v kap. 3. Zde je ovšem 

nezbytné získání potřených a ověřených údajů, které bohužel nejsou pro některé procesy 

v současné době dostupné (např. statistické údaje, expoziční limity stanovené legislativou). 

3.2 Metody hodnocení zdravotních rizik nanomateriálů 

Riziko využívání nanočástic, nanomateriálů a celkově nanotechnologií, je spojeno s jejich 

společenskou přijatelností z pohledu bezpečnosti. Proto jsou metody pro analýzu a hodnocení 

rizik zaměřeny především na posuzování zdravotních a environmentálních rizik. Jedním 

z problémů, se kterými je možné se při analýze a hodnocení rizik setkat, jak již bylo uvedeno, 

je nedostatek údajů. To vede právě ke vzniku nejistot při charakterizaci nanomateriálů, 

expozice a jejich nežádoucích účinků. Vedle nedostatku informací, mohou nejistoty zahrnovat 

i nesoulad v dostupných informací pocházejících z různých odborných zdrojů, které mohou 

vznikat vlivem nepřesností v překladech, terminologii, zjednodušením některých modelů nebo 

jejich nesprávnou aplikací [48]. Obecně mohou metody hodnocení rizika vycházet z metod 

stávajících. Tyto metody a jejich modifikace nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech, 

především pak v problematice ochrany zdraví, vč. pracovního prostředí. Metody založené na 

kvantitativním přístupu, jsou zároveň kombinovány anebo doplněny metodami založenými na 

kvalitativním nebo semikvantitativním přístupu. Patří sem například: 

- Integrované pravděpodobnostní hodnocení rizik (Integrated Probabilistic Risk 

Assessment, IPRA) - založeno na dvourozměrném systému Monte Carlo, který 

kvantifikuje rozdělení nejistoty a variability samostatně [49], 

- Bayseovské metody - založené na pravděpodobnostním hodnocení, modelování, které 

zahrnuje specifické vlastnosti nanočástic a parametry prostředí, ve kterém se 

nacházejí, společně s prvky expozičního potenciálu a jejich riziky [50] 

- Posouzení rozsahu rizik nanočástic (Scope of Nonaparticles Risk Assessment, SNRA) 

– založena na principu hodnocení expozice, identifikace nebezpečí, charakteristika 

nebezpečí, charakteristika vyplývajících rizik [51], 

- Efektivní, adaptivní životní cyklus nanočástic (SLCRA Adaptive Stremlined Life Cycle/ 

Risk Assessment) – založen na identifikaci a charakterizaci nebezpečí, posouzení 

expozice a stanovení toxicity nanočástic nebo nanomateriálů na jejichž základě je 

charakterizováno riziko a doporučen přístup pro řízení a snížená míry rizika [35], 

- Přístup k referenčním hodnotám nano (Nano Reference Value Approach, NRVA) – 

metoda založena na hodnocení expozice člověka v pracovním prostředí po stanovenou 

dobu a zohledňující velikost, morfologii, biopersistenci a obsah nanočástic v daném 

prostředí. Pro aplikaci této metody byly stanoveny referenční hodnoty nanočástic, 

kterým je pracovník vystaven [45].  

- Rozhodovací strom – metoda založena na klasickém principu rozhodování pomocí 

sestavení logického diagramu, ve kterém je odpovídáno na otázky buď ano nebo ne  

na jednotlivých větvích, vedoucích k odpovědím a stanovení typu nanočástic nebo 

nanomateriálů dle míry nebezpečí [52]. 

- NanoRiskCat – metoda se zaměřuje na potenciální nebezpečí pro lidské zdraví a 

životní prostředí způsobené specifickými typy nanoproduktů. Princip je založen na 
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vytvoření nástroje pro kategorizaci rizik a jejich ohodnocení dle vytvořené stupnice 

pro tuto metodu [53].  

- CB Nanotool -  umožňuje posuzovat rizika spojená s procesy, kde jsou využívány 

nanomateriály a volit účinný systém technických kontrol [54, 56]. 

- Stoffenmanager Nano – holandská metoda založená na hodnocení zdravotních rizik 

způsobených inhalací člověkem vytvořených nanočástic a zároveň bývá využíván pro 

řízení rizik ve výrobních a nevýrobních procesech [55]. 

Uvedené metody jsou výčtem v současné době nejvyužívanějších metod pro hodnocení rizika, 

které zohledňují expozici člověka a jejich potenciálně nežádoucí vliv zdraví. S ohledem na to, 

že prozatím nejsou legislativně stanoveny expoziční limity pro všechny druhy v současné 

době využívaných nanomateriálů a variabilitu pracovního prostředí, je nezbytné při 

vyhodnocování výsledků metod počítat s tolerancí možné odchylky. Na straně druhé, uvedené 

metody vychází z ověřených přístupů, které jsou pro hodnocení rizika v praxi běžně 

využívány, a účinnost jejich aplikace je ověřena, přestože se nejedná o svět nanotechnologií. 

 

4 ZÁVĚR 

Nanotechnologie budou i v následujících letech procházet velkým rozvojem a lze tak 

předpokládat, že budou velkou výzvou nejenom pro oblast vědy a výzkumu, ale také pro 

oblast bezpečnosti. Význam jejího řešení spočívá i v poznatcích získaných z dřívějších 

zkušeností, jako tomu bylo například při využívání látek DDT nebo PCB [57]. V této rovině 

je nezbytné se v současné době vyrovnat s mnoha problémy, jako jsou zejména nedostatek 

informací, nedostačující komunikace a integrace získaných informací mezi různými obory. 

S ohledem na nedostatek informací, je proto nezbytné dodržovat alespoň princip předběžné 

opatrnosti, kdy má být počítáno s potenciálními škodami a zároveň vytvářet a provádět 

všechna dostupná opatření pro snížení potenciálních rizik. Aby mohl být tento princip 

dodržován, je nezbytné identifikovat a zhodnotit možná rizika, která s posuzovanými procesy 

souvisí. Přestože existují metody a přístupy, založené na kvantitativním přístupu, s ohledem 

na dostupnost relevantních informací a variabilitu vstupních podmínek, jsou uplatňovány 

především přístupy a metody kvalitativní, případně semikvantitativní. Výhodou těchto metod 

je možnost jejich modifikace právě pro konkrétní prostředí. Zároveň mohou být uvedené 

metody a přístupy využity i v rámci znalecké činnosti, zejména v oblasti hygieny, pracovního 

prostředí a hodnocení rizik.  

Záměrem autorů, bylo upozornit na v současné době neadekvátní výzkum v oblasti vývoje a 

využití nanotechnologií na straně jedné a bezpečnostními riziky nanotechnologií na straně 

druhé, který by dle standardních postupů měl být úměrný. Jelikož se jedná o nový a 

progresivní směr vývoje, který jde svým způsobem i částečně neznámým směrem, může zde 

docházet ke vzniku nepředvídaných rizik, tzv. černých labutí [58]. Právě nezanedbáváním 

významu potenciálních rizik a bezpečnosti, můžeme těmto jevům zabránit nebo alespoň 

výrazně zmírnit jejich důsledky.  
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ODHAD ÚČINNOSTI DEPOZICE AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC A DEPOZIČNÍCH 

TOKŮ TĚŽKÝCH KOVŮ V DÝCHACÍM SYSTÉMU ČLOVĚKA 

ESTIMATION OF PARTICULATE MATTER (PM) DEPOSITION EFFICIENCY 

AND PM-BOUND METALS DEPOSITION FLUXES IN HUMAN RESPIRATORY 

TRACT 

Pavel Bulejko1), Vladimír Adamec2), Barbora Schüllerová 3), Kristýna Hrabová4) 

ABSTRAKT: 

Depozice aerosolvých částic probíhá několika mechanizmy v závislosti na jejich velikosti a 

části dýchacího systému, ve které se právě nachází. Nejvetší částice kolem 10 µm jsou 

zachyceny v horní části a se zmenšující se velikostí pronikají hlouběji. Jako nosič mnoha 

dalších škodlivých látek jako např. těžké kovy mohou způsobit v dlouhodobém horizontu 

zdravotní komplikace. V této práci byly stanoveny účinosti depozice částic v různých částech 

dýchacího systému (horní cesty, průdušky, plicní sklípky) podle jejich velikosti a depoziční 

toky kovů k nim vázaných na základě měření koncentrace kovů ve vybrané části města Brna. 

ABSTRACT: 

Aerosol deposition proceeds in several mechanisms depending on their size and the part of 

the human respiratory tract (HRT). Particles of about 10 µm size are captured in the upper 

part of the HRT and can penetrate deeper as the particle size diminishes. As a carrier of many 

harmful compounds such as heavy metals, they can cause health problems. In this work we 

calculated deposition efficiencies in different parts of the HRT (head airways, 

tracheobronchial tree and pulmonary alveoli) according to their particle size and deposition 

fluxes of heavy metals bound to the aerosol based on the heavy metal concentration 

monitoring in selected area of Brno city. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Polétavý aerosol, těžké kovy, zdravotní riziko, legislativa 

KEYWORDS: 

Particulate matter, heavy metals, health risk, legislation 

1 INTRODUCTION 

In recent decades, numerous adverse health effects have been associated with what is 

generally known as air pollution [1,2]. These effects include exacerbation of existing 

cardiovascular and respiratory illnesses, an increased risk of stroke and death [3]. An 

estimated 1.3 million deaths attributed to urban outdoor air pollution annually according to 
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the World Health Organization [4]. Metals play an important role in many biological and 

environmental systems. Some of them are essential for many organisms. On the other hand, a 

lot of them are toxic. Potential risks and the adverse impact of metallic pollutants in the air 

have been evaluated in many different respects, see e.g. [5-9]. Potential harmful metals are 

important contaminants in street dust in urban areas. Their species and solubility affect 

significantly their mobility, bioavailability, and toxicity. Heavy metals in street dust may 

originate from anthropogenic sources such as petroleum, diesel and coal combustion, as well 

as industrial activities and natural geochemical processes such as weathering. Heavy metals 

are not biodegradable and can remain in soil and dust over long periods of time. Metal 

pollutants such as Cd, Cr, Ni and Pb have cumulative effects, causing growth retardation in 

children, kidney disease, cancer and many other adverse health effects [10]. Inhalation of 

arsenic oxides has been reported to be associated with a very large spectrum of common 

cancer type, including lung, kidney or liver cancer. The mechanisms of the action of metals 

and metalloids are not clear yet. Some metals and metalloids may also be mutagenic through 

other mechanisms, e.g. by interacting with DNA [11]. The main aim of this work was to 

estimate deposition efficiency and fluxes of heavy metals bonded to PM in human respiratory 

tract (HRT). Data from a background site of Brno city was used for the estimation. Twelve 

metals/metalloids were determined in the PM10 fraction (As, Cd, Ni, Se, Co, Cr, V, Zn, Mn, 

Cu, Pb, Fe). We calculated deposition fractions for segregated particle sizes and evaluate 

deposition fluxes of the metals determined in the PM10 fraction. 

2 METHODS 

2.1 Deposition models 

The inhaled particles are commonly deposited through three primary areas in the (HRT): head 

airways (HA) including nostrils, mouth, pharynx and larynx, tracheobronchial tree (TB) and 

pulmonary alveolar region (PA). The individual deposition efficiency (D) for each region can 

be calculated based on deposition fractions and fluxes of aerodynamic particle sizes in the 

HRT using equations 1-3 [12]: 

𝐷𝐻𝐴 = 𝑓𝑖𝑛ℎ (
1

1+exp (6.84+1.183 ln 𝑑𝑃𝑀
) +

1

1+exp (0.924−1.885 ln 𝑑𝑃𝑀
      (1) 

 

𝐷𝑇𝐵 = (
0.00352

𝑑𝑃𝑀
) {

exp[−0.234(ln 𝑑𝑃𝑀 + 3.4)2]

+63.9exp [−0.819(ln 𝑑𝑃𝑀 − 1.61)2]
}     (2) 

 

𝐷𝑃𝐴 = (
0.0155

𝑑𝑃𝑀
) {

exp[−0.416(ln 𝑑𝑃𝑀 + 2.84)2]

+19.11exp [−0.482(ln 𝑑𝑃𝑀 − 1.362)2]
}      (3) 

where dPM is the segregated particle size and finh is the inhalable particle fraction calculated as 

follows: 

𝑓𝑖𝑛ℎ = 1 − 0.5 (1 −
1

1+0.00076𝑑𝑃𝑀
2.8 )       (4) 

The total deposition efficiency is then a sum of the deposition efficiencies for each part of 

HRT: 

𝐷𝑡𝑜𝑡 = ∑(𝐷𝐻𝐴 + 𝐷𝑇𝐵 + 𝐷𝑃𝐴)        (5) 
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The total deposition flux of PM-bound metals in the HRT (φD) can be estimated using 

following relationship: 

𝜑𝐷 = ∑ (𝐷𝑡𝑜𝑡(𝑖)𝑐𝑃𝑀
𝑖𝑛

𝑖=1 )𝐼𝑅         (6) 

where cPM
i and IR are the elemental concentration in PM and inhalation rate, respectively 

[12]. 

2.2 Sampling site 

Samples were collected in Líšeň background station (Fig. 1). It is a residential area far from 

any traffic sources. The main road to the city center is about 4 km away and it is located in 

altitude of 340 m. The measuring frequency was 1 day per two days i.e. every other day for 24 

hours. Sampling was carried out using a low-volume sampler in accordance with CSN EN 

12341 standard [13] through continual filtration of ambient air with regulated constant rate 

using quartz filters. 

 

Obr. 1 – Vzorkovací lokalita 

Fig. 1 – Sampling site 

2.3 Sample analysis 

Selected metals (As, Cd, Ni, Se, Co, Cr, V, Zn, Mn, Cu, Pb, Fe) were determined using an 

inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). A sample of aerosol particles on 

the filter is mineralized in a microwave equipment using a solution of nitric acid and 

hydrogen peroxide. After the sample is transformed into the solution form, concentration of 

the elements can be determined. Quality control was ensured using two different certified 

standards and a certified reference material. 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Heavy metals concentration 

Fig. 2 shows monthly concentrations during 1/2011-10/2013. Generally, the individual metal 

concentrations were much higher in winter periods especially during December and January, 
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whereas the lowest values were observed between May and August. This is mainly a 

consequence of increasing PM concentration (hence associated heavy metal concentration) 

due to local heating compared to summer period. Moreover, in winter seasons, frequent 

thermal inversions may occur. This is an often phenomenon in the city center of Brno. Then, 

the thinner planetary boundary layer [16] and its height [17] cause trapping of the pollutants 

in the lower troposphere and preclude their dispersion. 

 

 

 

Obr. 2 – Měsíční průměry koncentrace kovů v letech 2011 – 2013 

Fig. 2 – Monthly average metal concentrations during 2011 – 2013 

3.2 Deposition efficiency in the HRT 

Fig. 3a shows deposition efficiency of particles in different parts of HRT. The efficiency is 

highest for particles above 1 μm size. The lowest efficiency is in the particle size range of 

100-200 nm for each part of HRT where several deposition mechanisms acting 

simultaneously occur. Inhalable fraction is decreasing with increasing particle size which due 

mainly to more complicated penetration of larger particles and acting impaction mechanism 
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even in the extrathoracic part of HRT. Fig. 3b shows penetration of particles in different parts 

of HRT. Penetration is calculated one minus deposition efficiency which is inverted 

presentation of deposition efficiency and describes amount of particles which penetrates 

deeper in the HRT. We can see 100% penetration in extrathoracic region for whole particle 

size range which means that practically all particles up to 10 microns penetrates through this 

area further to tracheobronchial region. In this region the penetration is lower for a particle 

size of 5 microns, about 40% i.e. about 60% of these particles are deposited here. Higher 

penetration is also for alveolar region where 80% of particles of 5 micron size penetrate. 

a)  

b)  

Obr. 3 – Účinnost depozice (a) a množství částic průchozích (b) danou částí HRT 

Fig. 3 – Deposition efficiency (a) and penetration of particles (b) through individual parts 

of HRT 

3.3 Deposition fluxes  

Deposition flux is directly proportional to concentration of the metal in PM10. Therefore 

highest flux was observed for Fe. However, this metal is not so harmful at this concentration 

range. From health risk perspective, the most harmful metals are Cd, Ni, As and Pb. These 

were in the range given by the legislation. So based on the three-years average metal 

concentrations we cannot expect significant harmful effects of these compounds. However, 
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from long-term perspective, carcinogenic effects may occur based on individual dispositions. 

Total deposition flux was 212 ng/hour for all parts of HRT. 

 

Obr. 4 – Depoziční toky těžkých kovů v HRT 

Fig. 4 – Deposition fluxes of individual metals in the HRT 

4 SUMMARY 

We estimated deposition efficiency of particle sizes from 10 to 10000 nm and depositon 

fluxes of trace metal elements in the HRT. Based on the results presented above the highest 

penetration is expected in extrathoracic region while the highest deposition efficiency in 

tracheobronchial area. Metal deposition fluxes are in the range from 0.04 ng/hour (Co to 

176 ng/hour (Fe). 
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ABSTRAKT: 

V příspěvku jsou stručně uvedeny některé možnosti užití teorií k možnostem vzdělávání a 

získání znalostí v bezpečnosti speciálně ke kybernetické bezpečnosti. Praktické osvojení je 

základem pro laboratoře kybernetické bezpečnosti a laboratoře pro aplikovanou 

kybernetickou bezpečnost. Moderní výchova je směrována k možnostem využití některých 

prostředků umělé inteligence v aplikacích kybernetické bezpečnosti. Problematika umělé 

inteligence je řešena na pracovišti umělé inteligence v laboratoři aplikací umělé inteligence 

pro kybernetický prostor bezpečnosti. 

ABSTRACT: 

The paper briefly presents some of the theories of using theories to the possibilities of 

learning and acquiring knowledge in security specifically for cyber security. Practical 

adoption is the basis for cyber-security laboratories and cyber-security labs. Modern 

education is directed to the possibilities of using some artificial intelligence in cyber security 

applications. The issue of Artificial Intelligence is solved in the Artificial Intelligence 

Laboratory of the Artificial Intelligence Lab for Cyber Security Space. 
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1 ÚVOD 

S rostoucím významem bezpečnostní problematiky jak v důsledku mezinárodní situace, tak 

v důsledku technologického rozvoje se projevuje i potřeba zintenzivnění a zkvalitnění 

vzdělanosti a samozřejmě inteligence sociálního systému a technického prostředí spojeného s 

vývojem a výzkumem s cílem jak zajistit výzkumem potřebný profil kybernetiky v moderním 

pojetí oblasti umělé inteligence a tomu i odpovídající kvalitu i kvantitu pracovních sil.  

Ve struktuře civilizovaného světa, jak vyplývá z analýz informačních zdrojů [1], [3] světa 

uvedeným v příspěvcích autorů na konferencích, budou hrát stále větší roli související 

systémově pojaté problémy s informačními technologiemi a aplikovanou technickou 
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kybernetikou a které podmiňují chod důležitých reálných systémů, na nichž závisí základní 

životní funkce společnosti. 

Současně [6], [7] se ukazuje nutnost odborné přípravy sociálního systému v oblasti jejich 

koordinace v krizových situacích a bezpečnosti v celém systémově pojatém rozsahu. 

Kybernetická bezpečnost jako obor zaznamenává v poslední době prudký rozvoj – jak 

v oblasti technologické, tak i v oblasti právní, znalostní a procesní. Pro zajištění bezpečnosti 

důležitých podniků a organizací bude třeba vychovat značný počet kompetentních 

pracovníků, kteří budou schopni kombinovat znalosti obecného pojetí řízení a bezpečnosti 

s novými fakty z oboru kybernetické bezpečnosti a zejména spojených s možnosti využití 

prostředků umělé inteligence v kybernetickém prostoru bezpečnosti. 

Do současné bezpečnostní situace je vhodné zahrnout i záměr na těsnější propojení 

akademického prostředí se systémy krizového řízení tak, aby v případě potřeby mohly tyto 

systémy podpořit mobilitu odborných kapacit a potřebnou inteligenci všech systémů (přesné 

zbraňové systémy v současné kybernetické válce, bezpilotní inteligentní prostředky v dronech 

a v dalších prostředích automatických systémů řízení s umělými prostředky u nových učících 

se podniků a organizací. 

Výchova odborníků s multidisciplinárním přístupem v oblasti řízení (kybernetiky jako 

prostředí pro řízení a sdělování informace v živých – sociálních a neživých – vytvářených 

technickými prostředky). 

Vše toto může být vhodně podpořeno užitím na FLKŘ Laboratoře aplikované kybernetické 

bezpečnosti (LAKB), jejíž vybavení usnadní porozumět klíčovým technologiím a postupům 

při řešení kybernetických incidentů, ale zejména při budování odolné organizace, připravené 

na moderní hrozby. Nejedná se tedy o přípravu úzce specializovaných odborníků na IT či 

některé bezpečnostní obory, ale spíše o výchovu k multidisciplinárnímu přístupu s možností 

praktického využití v organizacích.  

Laboratoř, ve které je možno modelovat události vyvolané útoky na informační infrastrukturu 

a na nově pojaté prostředí aplikované kybernetiky, bude využitelná nejen pro výuku v rámci 

standardní činnosti FLKŘ UTB, ale i pro komerční aktivity směrem k podnikové sféře a to 

zejména v hledání možnosti využití prostředků umělé inteligence v kyberprostoru 

bezpečnosti. 

2 KYBERNETICKÝ PROSTOR A MODELOVÁNÍ BEZPEČNOSTI 

2.1 Aplikovaná kybernetická bezpečnost 

Současný svět [2], [4] je také konfrontován s řadou výzev dynamicky se rozvíjejících 

oblastech zejména v teoriích systémů, identifikace systémů a v moderním matematickém 

jazyku jako prostředku komunikace pro současnou fyziku, v moderním modelování reálných 

systémů a užití modelů ve virtuálních prostředích, v teoriích a užití informačních a 

komunikačních technologií (ICT), v celé moderní a léta neuznávané kybernetice (teoretické, 

technické a aplikační jako prostředí pro řízení a sdělování v živých a neživých - technických, 

technologických a umělých systémech), v teorii modelování a užití matematických metod 

operačního výzkumu zejména u modelů reálných systémů spojených s novými možnostmi 

projektování (například Computer-aided design - CAD used 2D or 3D programs) a také při 

moderním modelování bezpečnosti reálných systémů a souvisejícím projektováním 

bezpečných, optimálních, spolehlivých a efektivních reálných systémů (založených na 

aplikacích osvědčených matematických metod operačního výzkumu), dále v moderních 

rozvíjených oblastech vysoce perspektivních modelů určených pro rozvoj a užití metod umělé 
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inteligence a nových učících se a inteligentních kybernetických bezpečných systémů 

(bezpilotních reálných prostředků apod.).  

Tento uvedený proces (jako oblast procesního inženýrství je spojen také s rozvíjením 

progresivních postupů a jejich modelováním na výkonných prostředcích ICT a prostředcích 

užitých v LAKB (samoučících se inteligentních systémů), nových systémových poznatků a 

vybraných možností informační bezpečnosti a nové kybernetické bezpečnosti (KB) z pohledu 

systémové integrace modelování útoků a obrany a to především z nového pohledu 

perspektivního a tedy dnes již aktuálního kybernetického prostoru (kyberprostoru) pro 

informační a zejména znalostní společnost (spojenou s inteligencí v automatických systémech 

řízení – robototechniky a obecně kybernetiky).  

Smyslem tohoto příspěvku je vyjádřit moderní systémové užití modelů a modelování v novém 

kybernetickém prostoru (kyberprostoru) a vyjádřit plnohodnotné užití v praxi prostředků 

technické kybernetiky a kybernetické bezpečnosti pro budoucí praxi odolných a bezpečných 

sociálně technických systémů.  

2.2 Kybernetická bezpečnost 

Cílem výuky KB je osvojení základních principů systémového a kybernetického přístupu k 

nově pojaté kybernetické bezpečnosti aplikovatelné pro praxi, zahrnující také informační a 

komunikační technologie (ICT - informační aktiva, která mají důležitou roli v informační a v 

perspektivní znalostní společnosti). Dále systémové vyjádření kybernetického modelu 

bezpečnosti pro reálný systém a k možné identifikaci zranitelných míst důležitých 

kybernetických a informačních aktiv. Pochopení logiky aplikací kybernetického zákona pro 

reálné prostředí jako kybernetického modelu a jeho dílčích podsystémů při vyjadřování a 

možném odhalování kybernetických útoků a také možného ovládání rizik pro krizová řešení v 

kyberprostoru aplikací bezpečnosti. Důležitou součástí bude také pochopení role nutných 

systémových integrací prostředků bezpečnosti v kyberprostoru a předcházení jejich možného 

zneužívání k průmyslové, vojenské, ekonomické (logistické) a politické špionáži.  

Výuka pro výchovu odborníků KB se opírá o využívání vybraných teoretických základů a 

také slouží k získávání základní orientace studujících v současných zdrojích ve světě 

dynamiky informační a kybernetické bezpečnosti při užití inteligentních projektovaných 

prostředků systémy CAD a dalšími vhodnými programy v laboratoři kybernetické 

bezpečnosti. 

Případové studie studujících vychází z přednášek tematických celků a úkolů řešených 

v laboratoři kybernetické bezpečnosti (LKB) s tematickými celky: Vymezení bezpečnosti. 

Teorie systémů. Teorie modelů a modelování Kybernetika a informatika. Informační a 

kybernetická bezpečnost. Definování kybernetického prostoru. Modelování kybernetického 

systému a kybernetické bezpečnosti. Kybernetický útok, obrana a bezpečnost. Možnosti 

systémového rozpoznávání agresivního kyberprostoru. Ochrana informačních a 

kybernetických systémů a možnosti jejich modelování a simulací Vývoj a užití nových 

prostředků kybernetiky a jejich bezpečnosti. Řešení projektu kybernetické bezpečnosti 

prostředky modelování (CAD a dalšími). 

2.3 Umělá inteligence (UI) pro kybernetickou bezpečnost (KB) 

Na přednáškách je zvýraznění stručných základních pojmů a teoretických východisek v 

oblasti vzdělávání studujících s univerzitním pojetím výuky teorie a praxe v oblasti UI. 

Výchozí počáteční podmínky budou pojaty jako model a odpovídající modelování oblasti 

kybernetického prostoru Umělé inteligence. Systémové chápání modelu a modelování 
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prostředí Umělé inteligence na pracovištích Laboratoře aplikované kybernetické bezpečnosti 

(LAKB) určené pro modely kybernetických útoků, bezpečnost a tvorbu aplikací vytvářející 

adaptabilní prostor tvorby metodik KB. Perspektivy AKB budou odvozeny od využití 

řešených úloh (zkušeností) tohoto moderního prostředí a užití poznávaných metod UI pro tuto 

oblast AKB na pozadí moderní znalostní společnosti a KB v budoucnosti. 

Vzdělávací systém KB je koncipován jako systém úvodní přednášky do oboru umělé 

inteligence. Cílem je představit některé základní myšlenky vybraných oborů umělé 

inteligence. Důraz je přitom kladen především na pochopení užitečných základních principů 

UI. Nedílnou součástí je pochopení některých známých aplikací umělé inteligence, např. 

strojového učení, aplikace v robotice a expertních systémech, dataminingu apod. 

Informační a komunikační technologie (ICT) a nově pojatá kybernetická bezpečnost se 

přesouvají do běžného života. Již dnes řeší automatizované systémy řízení (ASŘ) celou řadu 

úkolů mnohdy lépe než lidé. Výuka přináší také vhodný přehled aktuálních trendů ve 

výzkumu umělé inteligence, vysvětluje její podstatu a používané techniky a uvádí, jakou 

škálu problémů se pokoušejí systémy založené na umělé inteligenci řešit, jak vlastně tyto 

systémy fungují a jaké jsou nové otázky na poli umělé inteligence s ohledem na kyberprostor 

aplikované kybernetické bezpečnosti. 

Tematickými celky řeší: Základní pojmový aparát UI. Možnosti teorie systémů a kybernetiky 

pro kyberprostor: Prohledávání, Evolučních algoritmů, Perceptronu, Neuronových sítí. Užití 

teorie modelů a modelování pro projektování adaptabilních prostředí modelů Agentů, 

Rozhodování a dalších. Možnosti prostředků teoretické kybernetiky a metod technické 

kybernetiky pro sociálně-technické systémy na modelech instalovaného SW v LAKB. 

Vybrané možnosti užití teorie a aplikace Prohledávání stavového prostoru pro zvýšení  

kyberbezpečnosti  systémů. Aplikace teorie Predikce a možnosti strojového učení v procesech 

aktivní kyberbezpečnosti systémů. Užití metod Reprezentace znalostí pro optimalizaci 

kyberbezpečnosti. Možnosti Expertního systému v předpokládaných konstrukcích projektů 

kyberbezpečnosti. na modelech vytvářených SW v  LAKB. Možnosti užití moderních metod 

UI do modelů inteligentních systémů tréninkového prostředí kyberbezpečnosti a možné 

přípravy učícího se prostředí pro znalostní společnost. Řízení modelů bezpečnosti v procesech 

kybernetických útoků a ochrany dat (stavového prostoru automatizovaných systému řízení). 

Možnosti užití Vícevrstvé neuronové sítě pro modelování KB. Inteligentní a přesné bezpilotní 

prostředky logistiky s UI. 

3 ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI 

Z podrobné analýzy získaných výsledků [5], [6] modelováním byl vytvořen ucelený program 

pro vzdělávání odborníků zahrnující tyto základní profily:  Systémové vymezení bezpečnosti 

a ochrana informačních a komunikačních aktiv (HW, SW, databáze, komunikační sítě apod.).  

Definování kybernetického prostoru pro možné rozpoznávání zranitelných míst a 

identifikování bezpečnostních hrozeb. Modelování kybernetického systému pro možnou 

analýzu zdroje hrozby, útočníka a atributy bezpečnosti informačních aktiv z pohledu 

procesního inženýrství.  Možnosti včasného systémového rozpoznávání kybernetických útoků 

a obrana proti útokům (jako např. kyberkriminalita, kyberšikana, kyberhrozby, 

kyberterorismus, kyberšpionáž, kyberdezinformace apod.). Informační zdroje světa a práce s 

nimi při naplňování právních, ekonomických, technických a logistických norem pro 

aplikovatelnost kybernetické bezpečnosti (Kybernetický zákon, Řízení bezpečnosti informací 

podle norem řady ISO 2700 apod.). Ochrana sociálního a technického systému před vysoce 

účinnými prostředky moderní kybernetické války a možnosti nových informačních zbraní 

hromadného ničení.  Příprava obyvatelstva na účinné využívání prostředků ochrany před 
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kyberútoky a obnova bezpečných aktiv v kyberprostoru inteligentních a robotických systémů.  

Technické, právní a ekonomické prostředí v dynamice kyberprostoru nové informační a 

znalostní společnosti v civilizovaném světě. Vývoj a užití nových prostředků kybernetiky a 

jejich bezpečnosti (bezpilotní prostředky, robotické linky, 3D tiskárny, moderní 

kryptografické prostředky a užití optoelektronických prostředků a bionických aktiv). 

4 ZÁVĚR 

Laboratoře aplikované kybernetiky (LAKB) je zcela novým pohledem na řešení velmi 

perspektivní oblasti aplikací kybernetiky v bezpečném prostředí s poznávanými a 

předpokládanými (generovanými) a možnými útoky a vyváženou a tedy i odpovídající 

adaptací systému obrany na tyto generované útoky a z toho pramenící nutné systémové 

vymezení kybernetické bezpečnosti pro budování (to znamená především projektování a 

konstruování nových a zdůvodněných jistým rovnovážným stavem útok-obrana pro 

kybernetickou bezpečnost systému). Toto bude v blízké budoucnosti již součástí 

inteligentních systémů s (proporcionální úrovní informační) a zejména systémově pojatou 

kybernetickou bezpečností v sociální a umělé tedy především technické úrovni aplikované 

kybernetiky. Projektování nových systémů bez kybernetické bezpečnosti (jako pozadí všech 

nových systémů) podle současných vědeckých publikací nebude již možné (ekonomicky, 

technicky, právně,…). A proto musíme již v současnosti připravovat odborníky na podstatnou 

znalost a dovednost na dané odbornosti (vědním oboru) a jak systémově tvořit model 

systému, modelovat různé varianty připravované reality s významným okolím jak systémově 

konstruovat na požadované hierarchické úrovni systému (vhodnými prostředky technického a 

programového vybavení modelujícího prostředí například vhodnými prostředky CAD a 

dalšími matematickými projekty perspektivních modelů pro reálné prostředí) a také vyjádřit 

jak budovat bezpečné nové reálné systémy na základě hlubokých teoretických znalostí a 

získaných na modelech (virtuálních) v nových laboratořích již pro nové znalostní společnosti 

(vedle informační a dalších gramotností pěstovat u odborníků nový pohled na optimální 

struktury systémů a získat znalosti pro potřebnou znalostní gramotnost. 

Uvedený další návrh LAKB není zatím nikde takto podán a není tedy uveden do výuky na 

vysokých školách v této oblasti kybernetické bezpečnosti a proto také nelze navázat na 

zkušenosti z jiných pracovišť v této moderní oblasti. Dynamika měnících se prostředí 

průmyslu a nových perspektivních technologií (nejen ve výrobě, ale i v informatice a dalších 

oblastech spojených s řízením moderní společnosti na znalostní gramotnosti a také v novém 

pojetí robototechniky (mechatroniky, nanotechnologií a bionických systémů). Takto 

komplexně pojaté zaměření kybernetické bezpečnosti bude mít svoji projekci i do samotných 

informačních a komunikačních systémů (ICT) a povedou nás k tomuto novému pohledu na 

kvalifikované projektování systémového pojetí umělé inteligence pro modelování 

kybernetické bezpečnosti. 

Cílem příspěvku je především upozornit odborníky na  další možné systémové vymezení 

reálného prostředí a také na možnost vyjádřit prostředí umělé inteligence v nově pojatém 

kyberprostoru moderní společnosti a v LAKB a toto prostředí užít jako báze nových 

závěrečných prací studentů a řešitelů nových projektů vědeckých úkolů řešených 

vědeckopedagogickými pracovníky školy. 

Moderním přístupem je právě LABK a provázání kybernetické bezpečnosti a technik SW 

s aplikacemi CAD a v dalších programech určených pro generování útoku a takových 

podmínek pro model a modelování s tím, že strana obrany musí tyto nevhodné podmínky 

objevit a modelováním dokázat, aby kyberprostor byl pro užití v praxi bezpečný. Toto 

prostředí musí především zvládat vynikající pedagogové a podnítit tak studenty k 
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racionálnímu užití prostředí (CAD a dalších programů) k uvedenému modelování a podnětům 

k řešení dalších variant. Modelování musí vytvářet takové množství situací, že kvalifikovaní 

pedagogové mohou připravit návody pro užití prostředků a nové pojetí umělé inteligence pro 

modelování kybernetické bezpečnosti 
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HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ 

EMERGENCY PLANS FOR TRANSPORTATION OF DANGEROUS SUBSTANCES 

IN RAILWAY TRANSPORT 

Peter Hrmel1) 

ABSTRAKT: 

Přeprava nebezpečných látek po železnici představuje významný zdroj rizik. Ve srovnání se 

stacionárními zdroji lze vypozorovat značné rozdíly v pojetí managementu rizik. Ke zmírnění 

rozdílů je zapotřebí tyto zmapovat a nalézt možná řešení. Jedním z nich je nové pojetí 

havarijního plánování u mobilních zdrojů rizik, které se v drážní dopravě vyskytují s ohledem 

na dynamickou složku tras vlaků a možnými dopady operativního řízení dopravního provozu. 

Příspěvek se zabývá jedním z aspektů, bezprostředně souvisejícím se vznikem rizik z železniční 

přepravy nebezpečných látek, který je skrytý v podmínkách přístupu na dopravní cestu dráhy. 

Autor k podpoře svého tvrzení předkládá posouzení stávajícího stavu formou subjektivní 

analýzy SWOT a ve stručnosti shrnuje výsledky svých dříve publikovaných článků, aby plynule 

navázal možnými návrhy úprav podmínek přístupu na železniční dopravní cestu v kontextu 

existujících rizik. Rovněž v oblasti havarijního plánování je potřeba zohlednit rizika 

vyplývající z dynamiky dopravního provozu a operativního řízení drážní dopravy. 

ABSTRACT: 

The transport of dangerous substances by rail represents a significant source of risk. 

Compared to stationary sources, significant differences in the concept of risk management 

can be noticed. To mitigate the differences, it is necessary to map them and find possible 

solutions. One of these is the new concept of emergency planning for mobile sources of risk 

that occur in rail transport with respect to the dynamic component of train paths and possible 

impacts of operational traffic management. The paper deals with one of the aspects directly 

related to the emergence of risks from the transportation of dangerous substances, which is 

hidden under the conditions of access to the transport route of the railway. In support of his 

statement, the author presents an assessment of the current state of affairs in the form of a 

subjective SWOT analysis and briefly summarizes the results of his previously published 

articles in order to continuously build on possible proposals for adjusting conditions for 

access to the railway route in the context of existing risks. Also, in the area of emergency 

planning, the risks arising from the dynamics of traffic and the operational management of 

rail transport need to be taken into account. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Železniční doprava, nebezpečné látky, riziko, kapacita dráhy, přístup na dopravní cestu, 

příděl kapacity dráhy, havarijní plán. 

KEYWORDS: 

Rail transport, dangerous substances, risk, capacity of the railway, access to the transport 

route, allocation of the capacity of the railway, emergency plan. 

                                                 

1   Hrmel Peter, Ing., 737 607 177, phrmel@seznam.cz,  
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1 ÚVOD 

Česká republika (ČR) má druhou nejhustší železniční síť v přepočtu na čtvereční kilometr na 

světě. Tento fakt vytváří předpoklad schopnosti dobré dopravní obslužnosti území ČR tímto 

typem dopravy a zároveň předestírá otázku možných rizik, s železniční dopravou spojených. 

Na pomyslném žebříčku obav z možných mimořádných událostí (MU) v železniční dopravě 

se na předních příčkách umisťují možné havárie, související s přepravou nebezpečných látek 

(NL). Tyto mají vzhledem ke svým vlastnostem schopnost eskalovat výši dopadů MU do 

značných výšek a vyžadují zvýšené nároky na nasazení sil a prostředků k provedení 

záchranných a likvidačních prací v místě MU[1]. Je tedy na místě věnovat této problematice 

železničního dopravního provozu zvýšenou  pozornost tak, aby nedocházelo k nevyváženému 

stavu v prevenci závažných havárií v různých oblastech života v ČR a položit si otázku za lze 

a případně jakými prostředky, úroveň tohoto stavu napravit. 

2 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PO ŽELEZNICI 

Nebezpečné látky (NL), přítomné na železniční dopravní cestě, představují významné riziko, 

vyplývající z provozování dráhy a drážní dopravy. Přestože lze konstatovat, že přeprava NL 

po železnici je za dodržení všech technologických, legislativních a normativních podmínek 

relativně bezpečnou záležitostí, nelze opomíjet vysokou eskalaci dopadů mimořádných 

událostí (MU) v drážní dopravě za přítomnosti NL. V těchto případech se negativně projevuje 

zejména nebezpečí spočívající ve vlastnostech NL hořlavých, výbušných, toxických a 

radioaktivních. Nedílnou součástí posouzení nebezpečnosti těchto přeprav tvoří i následné 

domino efekty v situacích, kdy je přítomno více druhů NL nebo množství, schopné tyto 

domino efekty vyvolat. Při představě stávajícího trasování železničních dopravních cest je 

možno snadno dovodit ohrožení řady chráněných zájmů, pro které je potřeba, se uvedenou 

problematikou seriózně zabývat. 

2.1 Legislativní východiska nakládání s nebezpečnými látkami 

Vývoj legislativy v oblasti nakládání s NL se podřizuje několika hlediskům. Zejména jsou 

ošetřena rizika vzniklá na stacionárních zdrojích uvnitř objektů, v nichž dochází k manipulaci, 

skladování a použití NL [2]. V této souvislosti existuje několik postupně vytvořených, 

novelizovaných a přepracovaných zákonů a souvisejících prováděcích vyhlášek, které byly 

tvořeny s ohledem na platné směrnice Evropské unie (EU). Přeprava NL se řídí odvětvovými 

směrnicemi v závislosti na použité dopravní cestě, v souladu s požadavky EU. 

2.1.1 Stacionární zdroje rizik 

Stacionárními zdroji rizik jsou objekty průmyslových podniků, skladovací areály, zásobníky 

NL, a jiné. V souladu s platnou legislativou je potřeba tyto zdroje klasifikovat na zařazené 

nebo nezařazené a v závislosti na naplnění kritérií zákona 224/2015 Sb. vykonávat zákonná 

opatření. Stacionární zdroje zařazené do skupiny A musí vypracovávat bezpečnostní program, 

ve skupině B bezpečnostní zprávu. Nezařazené objekty vypracovávají zprávu o nezařazení. Za 

hlavní legislativní východiska řízení rizik těchto zdrojů lze považovat: 

• Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb. o 

správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných 

havárií), 

• Vyhláška MŽPČR č. 227 Sb. ze dne 24. srpna 2015, o náležitostech bezpečnostní 

dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku, 
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• Vyhláška MŽPČR č. 228 Sb. ze dne 24. srpna 2015, o rozsahu zpracování informace 

veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech 

závažné havárie 

• Vyhláška MŽPČR č. 229 Sb. ze dne 24. srpna 2015, o způsobu zpracování rozsahu 

ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy 

o kontrole, 

• Vyhláška MPOČR č. 225 Sb. ze dne 28. srpna 2015, o stanovení rozsahu 

bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo 

skupiny B, 

• Vyhláška MVČR č. 226 Sb. ze dne 12. srpna 2015 o zásadách pro vymezení zóny 

havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího 

havarijního plánu a jeho struktuře. 

Podkladem ke zpracování zákonů a vyhlášek v ČR je vzhledem ke členství v Evropské unii 

(EU) evropská legislativa. Mezi stěžejní dokumenty EU v oblasti nakládání s NL náleží: 

• Nařízení Evropské Komise (ES) č. 1272/2008 ve znění nařízení Evropské Komise 

(ES) 790/2009  o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Classification, 

Labelling and Packaging of Substance and Mixtures – CLP). 

• Směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) ze dne 4. 7. 2012 o kontrole nebezpečí 

závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. 

2.1.2 Mobilní zdroje rizik 

Nezbytnou součástí nakládání s NL je fáze přepravy, která se zabezpečuje dostupnými druhy 

dopravy. Takovéto přepravy označujeme jako mobilní zdroje rizika a nejsou zahrnuty do 

opatření dle zákona 224/2015 Sb. Zabezpečení přeprav NL je plně v kompetenci spedičních 

firem za předpokladu splnění jiných souvisejících předpisových norem. Při přepravě NL po 

železnici je zapotřebí vzít v úvahu veškeré aspekty drážní dopravy včetně všech legislativních 

a normativních opatření. Základní legislativní východiska tvoří:  

• Zákon 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů, 

• Přípojek C Vyhlášky č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě 

(COTIF) ve znění pozdějších předpisů - Řád pro mezinárodní železniční přepravu 

nebezpečných věcí (RID), 

• Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní 

dopravu, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy 

a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách. 

• Vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení). 

• Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková 

zařízení. 
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2.2 Souhrn rozdílů jednotlivých přístupů 

Obecně lze konstatovat značnou nevyváženost ošetření problematiky prevence závažných 

havárií při nakládání s NL dle zákona 224/2015 Sb., a dle RID. Hlavní rozdíly jsou uvedeny v 

Tab. 1. 

Tab. 1 – Vybrané odlišnosti v přístupu k rizikům dle zákona 224/2015 Sb. a RID2 

Tab. 1 – Selected differences in approach to risks under Act 224/2015 Coll. or RID 

Dle zákona 224/2015 Sb., o prevenci 

závažných havárií [3] 

V prostředí železniční dopravy dle RID [4] 

Přesně definované objekty s výskytem 

NL 

Blíže nespecifikovaná místa výskytu NL 

Bezpečnostní dokumentace u všech 

objektů 

Absence bezpečnostní dokumentace vztažné k 

objektům 

Osoby odpovědné za nakládání s NL Odpovědnost dopravců za plnění směrnic 

Předem známé množství vyskytující se 

NL 

Kolísavé množství NL na jednom místě dle 

organizace dopravního provozu 

Definovaní sousedních objektů v 

bezpečnostní dokumentaci 

Sousední objekty nelze předem definovat 

Normované skladovací a ochranné 

prvky 

Normované přepravní jednotky, ochranné prvky 

(např. záchytné nádrže) chybí 

Specifikovatelné domino efekty Domino efekty nelze předem specifikovat 

Definovaná zóna havarijního plánování Nelze definovat zónu havarijního plánování 

Kontrolní činnost orgány státní správy Kontrolní činnost v omezeném rozsahu 

Existence scénářů možných MU  Absence scénářů možných MU 

Posouzení dopadů na sousední objekty Dopady na sousední objekty nejsou posuzovány 

3 SWOT ANALÝZA STÁVAJÍCÍ SITUACE  

Potřeba řešit stávající rozdíly v přístupech k ošetření problematiky přepravy NL po železnici 

je předmětem následující SWOT analýzy vlivů vnitřního a vnějšího prostředí [1]. Tento typ 

                                                 

2  Sestavil autor dle Zákona 224/2015 Sb., a Řádu RID, prezentována na semináři „Řízení rizik procesů 

spojených s technickými díly – ČVUT Praha – 2017“  
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analýzy pracuje se silnými a slabými stránkami problematiky a rovněž hodnotí existující 

příležitosti a hrozby stávajícího systému. Za hodnocený systém je považováno prostředí 

provozovatele dráhy, který v případě práce s riziky bude rozhodujícím arbitrem, určujícím 

přístup k dopravní cestě na základě případně přijatých omezujících opatření. K vnějším 

vlivům následně patří provozovatelé drážní dopravy, dodavatelé technologií, smluvní partneři, 

třetí zainteresované strany a vlivy vnějšího prostředí.  

 
POMOCNÉ 

Dosažení cíle 

ŠKODLIVÉ 

Dosažení cíle 

Vnitřní původ 

(atributy provozovatele 

dráhy) 

Silné stránky 

 

Strengths 

Slabé stránky 

 

Weaknesses 

Vnější původ 

(atributy prostředí, 

dopravci, smluvní partneři, 

třetí strany) 

Příležitosti 

 

Opportunities 

Hrozby 

 

Threats 

Obr. 1 – SWOT analýza – obecné schéma, upraveno dle [1] 

Fig. 1 – SWOT analysis – general scheme, modified by [1] 

3.1 Realizace analýzy 

SWOT analýza je subjektivní hodnocení prostředí [6]. V případě železniční přepravy 

nebezpečných věcí se v rámci hodnocení vnitřních stránek vyskytují ukazatele stávající 

úrovně problematiky, vnější prostředí reprezentují zejména ukazatele, ke kterým lze dospět a 

hrozby vyplývající z nečinnosti. V Tab. 2 jsou uvedeny jednotlivé stupně hodnocení analýzy.    

Tab. 2 – Tabulka hodnocení jednotlivých ukazatelů SWOT analýzy [autor] 

Tab. 2 – Evaluation table of significance of individual indicators of SWOT analysis 

[author] 

Úroveň Hodnocení úrovně ukazatele 

1 / -1 Velmi nízká spokojenost / nespokojenost 

2 / -2 nízká spokojenost / nespokojenost 

3 / -3 Střední spokojenost / nespokojenost 
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4 / -4 Vysoká spokojenost / nespokojenost 

5 / -5 Velmi vysoká spokojenost / nespokojenost 

Tab. 3 – SWOT analýza prostředí provozovatele dráhy pro přepravu NL [6] 

Tab. 3 – SWOT analysis of the runway operator environment for the transport of 

dangerous substances [6] 
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kvalitní a dobře vyškolený personál provozovatele dráhy 

prostředí „učící se organizace“ akceptující změny systému  

používání vyspělých informačních technologií pro organizaci dopravního provozu 
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neurčitost místa vzniku MU, 

absence systému posuzování rizik, 

=> absence limitů pro přepravu NL na většině traťových úseků 

úbytek personálu provozovatele dráhy v železničních stanicích, 

nedostatečné kontrolní mechanismy plnění podmínek přístupu na dopravní cestu, 

neschopnost + neprovádění posouzení domino efektů, 
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Vnější prostředí - příležitosti    

možnost použití obdoby zákonných opatření dle zákona 224/2015 Sb., 

možnost diverzifikace nepřijatelného rizika 

možnost sledování a regulace toků NL po železniční síti ČR, 

zlepšení stavu v ohlašování úniků NL 
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Možnost rozšíření ochranných opatření na více chráněných zájmů 

šance vytipovat a definovat sousední objekty, 

šance propojení databáze výskytu NL s IZS. 
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Vnější prostředí - hrozby    
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nah nahromadění nespecifikovatelného množství NL, 

nelze informovat složky IZS o přítomnosti, druhu a množství NL při MU, 

různou úroveň znalostí personálu provozovatelů drážní dopravy, kumulace funkcí 

tlak na povrchní výkon služby v resortu dopravců k urychlení dopravy, 

neexistence tržního prostředí v oblasti obsazení odstavných kapacit dráhy, 

nové bezpečnostní hrozby v evropském prostoru 
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4,26 

∑   -

2,59 

3.2 Vyhodnocení SWOT analýzy prostředí 

Jednotlivé položky SWOT analýzy zjevně korespondují s položkami uvedenými v Tab. 1, 

která mapuje rozdíly mezi opatřením dle zákona 224/2015 Sb., a dle RID. Systém přepravy 

nebezpečných věcí po železnici vykazuje v tomto srovnání převažující množství slabých 

stránek a číhajících hrozeb.  Silná stránka v podobě zkušeného personálu provozovatele dráhy 

se ve srovnání se slabými stránkami systému významově ztrácí. V praxi se schopnost odhalit 

např., závady v plnění podmínek přístupu na dopravní cestu dostává do pozice nahodilosti, 

kterou nelze spolehlivě zaručit. Hodnocení jednotlivých stránek analýzy stejně jako stanovení 

vah jednotlivých ukazatelů je subjektivní vyjádření autora v rámci posouzení popisované 

problematiky.  

Z provedené SWOT analýzy (Tab. 3) vyplývá potřeba stávající situaci v oblasti přepravy NL 

řešit systémovými opatřeními. Je potřeba zavést systém posuzování rizik, vyhodnocení 

výsledků, zavedení konkrétních opatření pro jednotlivé traťové úseky a stanice, implementace 

do systému organizace a řízení dopravního provozu, stanovení kontrolních mechanismů, 

proškolení personálu provozovatelů dráhy a drážní dopravy. 

3.2.1 Vliv vnějších hrozeb v souvislosti s liberalizací dopravního trhu 

Liberalizací dopravního trhu ČR došlo k umožnění svobodného přístupu k železniční 

dopravní cestě řadě podnikatelských subjektů s různou úrovní kvality znalostí a přístupu 

k plnění pracovních povinností. Tento faktor představuje významné zvýšení míry rizika úniků 

NL při jejich přepravě. Dalším faktorem umožňujícím zvýšení efektivity přepravních služeb 

je vstup ČR do Schengenského prostoru k datu 21. prosince 2007 uvolnění režimu na všech 

hraničních přechodech v nárůstu přejímání vlaků tzv. „na důvěru“. Tento režim výrazně 

zjednodušuje přejímku zásilek v pohraničních přechodových stanicích i vnitrostátních 

stanicích, mezi jednotlivými dopravci a v kontextu s tlakem na snižování přepravních časů se 

vytváří prostor k povrchnímu výkonu prohlídek vozů a nárůstu rizik. Jedním z možných 

indikátorů nepříznivého stavu je vývoj v četnosti technické výpomoci složek HZS SŽDC při 

únicích nebezpečných látek v letech 2008 – 2012. Z Tab. 4 je patrný výrazný propad počtu 

hlášených úniků po roce 2008. V uvedeném období nedošlo k významnému zkvalitnění 

používaných drážních vozidel a obalové techniky ani poklesu objemu nákladní přepravy. 

Tab. 4 – Úniky nebezpečných látek na síti SŽDC v letech 2008 – 2012 [5] 

Tab. 4 – Leakage of hazardous substances on the SŽDC network in 2008-2012 [5] 

Rok Ropné látky Plyny Kapaliny Pevné látky Ostatní Celkem 

2008 113 20 97 2 0 232 

2009 85 15 13 6 5 124 

2010 97 17 36 0 1 151 

2011 94 12 28 2 7 143 
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Rok Ropné látky Plyny Kapaliny Pevné látky Ostatní Celkem 

2012 57 13 34 0 5 109 

Celkem 446 77 208 10 18 759 

4 BEZPEČNOSTNÍ PLÁN PROVOZOVATELE DRÁHY 

Pro účely prevence závažných havárií je v železniční dopravě aplikován Řád pro železniční 

přepravu nebezpečných věcí RID, kde je zakotvena povinnost organizačních složek 

provozovatele dráhy vypracovat havarijní plány seřaďovacích nádraží.  RID s účinností od 

roku 2015 ukládá provozovatelům dráhy vypracování bezpečnostního plánu3, který je u 

SŽDC vypracován odborem bezpečnosti a krizového řízení [7]. Tento plán obsahuje:  

• Definice základních pojmů, 

• tabulku vysoce rizikových nebezpečných věcí (VRNV) s výjimkou radioaktivních, 

• opatření pro přepravu radioaktivních látek včetně tabulky prahů dopravní  

• stanovení bezpečnostních rizik při běžných činnostech, 

• opatření ke snížení bezpečnostních rizik, 

• bezpečnostní politika, 

• postupy při narušení bezpečnosti, vzniku MU a havárie a 

• ochrana vysoce rizikových nebezpečných věcí. 

Bezpečnostní plán stanovuje povinnost při přepravě nebezpečných věcí po železnici určité 

zásady pro odstavování vozů se zásilkami NL a VRNV a rámcově zakotvuje potřebu určení 

vhodných kolejí k dostavení těchto železničních vozů s ohledem na ekologii nebo bytovou 

zástavbu a tuto kompetenci přenechává nižším organizačním složkám podniku. Předpokládá 

se, že organizace vlakové dopravy bude probíhat v duchu vydaného bezpečnostního plánu 

s ohledem na rozsah znalostí jednotlivých zúčastněných pracovníků řízení dopravního 

provozu.  

4.1 Bezpečnostní plán jednotlivých stanic 

Provozní obvody, sdružující jednotlivé stanice na síti SŽDC, vydávají bezpečnostní plány 

vlastních železničních stanic a výhyben jako přílohu základní dopravní dokumentace. Tyto 

bezpečnostní plány mají různou úroveň zpracování a zpravidla jsou orientovány na situace, 

kdy dojde ke vzniku MU s únikem NL. Rovněž určení kolejí k odstavení vozu s NL a VRNV 

je použitelné pro havarijní situace nebo technickou závadu na voze. Řešení případů 

nahromadění zátěže a potřebu odstavování souprav vlaků s NL, stejně jako stanovení limitů 

pro přepravu NL zde není obsaženo. 

                                                 

3  Článek 1.10.3.2 Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID 
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4.2 Havarijní plánování 

Opatření havarijního plánování stanovují jednotlivé organizační složky provozovatele dráhy 

pro svůj spravovaný provozní obvod. Tato opatření se ukládají v základní dopravní 

dokumentaci v podobě přílohy staničního řádu příslušné železniční stanice. 

4.2.1 Havarijní plány objektů v blízkosti dráhy 

Součástí ZDD jednotlivých stanic jsou v přílohové části uvedeny ustanovení bezpečnostní 

dokumentace objektů nakládajících s NL, které jsou zařazeny do skupiny A nebo skupiny B 

dle zákona 224/2015 Sb., u nichž dráha figuruje jako okolní objekt v zóně havarijního 

plánování. Tyto havarijní plány zpravidla obsahují:  

• Informativní část (informace o objektu, NL, zóně havarijního plánování, dotčené části 

SŽDC), 

• ochranná opatření (vyrozumění, ukrytí, první pomoc při zasažení, evakuace, 

prostředky improvizované ochrany), 

• operativní část (plán a schéma vyrozumění, opatření v dopravě, ukončení ochranných 

opatření, obnovení činnosti, dekontaminace, sanace atd.), 

• pomocná část (seznamy kontaktů aj.) 

• přílohy (mapy zóny havarijního plánování, plán vyrozumění pracovníků stanic atd.) 

4.2.2 Zjednodušené havarijní plány seřaďovacích stanic 

Dokumenty, nazývané zjednodušený havarijní plán, jsou jednotlivými železničními stanicemi 

nebo provozními obvody vybaveny seznamy kontaktů pro případ vzniku MU, v některých 

případech obsahují schéma stanice s určením přístupových cest, seznamy kolejí, na které se 

předpokládá odstavení vozů s NL v souladu s přepravními plány dopravců a některé další 

údaje. 

5 HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V TRAŤOVÉM ÚSEKU 

Při posuzování rizik v souvislosti s možnými haváriemi s přítomností NL na železnici je 

potřeba zohlednit možné typy výskytu dotčených zásilek na železniční dopravní cestě4: 

• Jízda vlaku z výchozí do cílové stanice nebo stanice předpokládaného odstavení vlaku, 

• Nepředpokládané odstavení vlaku 

Nedílnou součástí posouzení rizik je kvantitativní ukazatel přepravovaných nebezpečných 

věcí, který je potřeba uvádět v jednotkách vozů a hmotnosti nákladu a musí být společně 

s přepravní trasou znám již v okamžiku požadavku na příděl kapacity dráhy. Proto je 

zapotřebí rozšířit podmínky přístupu na dopravní cestu rozšířit o povinnost dopravců tyto 

údaje do žádosti uvádět a iniciovat úpravy stávajících provozních aplikací o funkcionalitu 

evidence NL v požadavku.    

                                                 

4  Problematika byla publikována v příspěvku autora na semináři Řízení rizik spojených s povozem 

technických děl“ v prosinci 2017 na ČVUT v Praze. 
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5.1 Jízda vlaku z výchozí do cílové stanice 

Jeden z případů výskytu NL nebo VRNV na dopravní cestě dráhy nastává, když dopravce na 

základě vydané kapacity uskutečňuje dopravu vlaku z výchozí stanice, do které vlak vstupuje 

zpravidla z objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B dle zákona 224/2015 Sb., do 

stanice cílové, v níž dopravní cestu dráhy opouští přechodem do objektu dle Zákona 224/2015 

Sb., případně, kde může zásilka s NL vstupovat do nového dopravního v navazující trase 

vlaku nebo v realizaci jiným provozovatelem drážní dopravy. 

5.1.1 Změna podmínek přístupu na dopravní cestu 

Pro účinnou prevenci závažných havárií je potřeba rozšířit podmínky přístupu na dopravní 

cestu a provést úpravy stávající technologie o: 

• stanovení množstevního omezení pro jednotlivé typy NL v každém traťovém 

úseku 

• množstevní údaje zásilky s NL nebo VRNV v požadovaném vlaku, 

• dopravní body, mezi kterými je přeprava zásilky realizována, 

• úpravu provozní aplikace pro příděl kapacity dráhy o funkcionalitu sledování 

množství přepravených vozů s NL na tratích s limitovaným množstvím přepravy a 

vyhodnocování stavu naplnění limitního stavu, 

• zapracování omezení do tabulek traťových poměrů, základní dopravní dokumentace a 

provozních aplikací pro operativní řízení provozu. 

• Úprava plánu vyrozumění a svolávaní 

5.2 Nepředpokládané odstavení vlaku5 

Potřeba odstavení vlaku vzniká zpravidla z požadavku dopravců, uplatněného u provozovatele 

dráhy. SŽDC následně rozhoduje o dislokaci jednotlivých vlakových souprav do stanic, kde je 

volná kapacita kolejí vhodných k odstavení zátěže. V praxi pak může dojít k nahromadění 

zásilek s NL na dobu předem neurčenou v jednotlivých stanicích, kde se zvyšuje riziko vzniku 

MU s možnou spojitostí s přítomnými nebezpečnými látkami, případně se vznikem domino 

efektů, předen netušených rozměrů. Vzhledem k absenci množstevních ukazatelů přítomných 

NL, nelze při vzniku jakékoli MU v uvedené stanici o této skutečnosti vyrozumět složky IZS. 

Tyto nedostatky lze úspěšně eliminovat:  

• vytipovat vhodná odstavná nádraží k odstavování zátěže s NL, 

• zpracovat možné kombinace přítomných vlaků s NL a stanovení limitní množství 

• zpracování havarijního plánu s učením zón havarijního plánování zvolených stanic s 

přihlédnutím k limitnímu množství NL(obdoba objektů dle zákona 224/2015 Sb.) 

                                                 

5  Problematika byla publikována v příspěvku autora na semináři Řízení rizik spojených s povozem 

technických děl“ v prosinci 2017 na ČVUT v Praze. 
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5.3 Zohlednění kinetické složky vlakové dopravy v havarijním plánování 

Traťové úseky jsou z hlediska předpokládaného vzniku MU v drážní dopravě značně 

nevyzpytatelné vzhledem k nahodilosti místa možného vzniku. Podstatou havarijního 

plánování je z obecného hlediska ochrana chráněných zájmů v zóně možného ohrožení, která 

koresponduje se zónou havarijního plánování. Při vzniku MU s přítomností NL v drážní 

dopravě může dojít k ohrožení objektů uvnitř zóny působení dopadů a je jedním z prvořadých 

úkolů havarijního plánování zajistit vyrozumění dotčených objektů a zajistit urychlený náběh 

opatření odezvy vzniklého stavu. Určení potřeby vyrozumění jednotlivých objektů je zřejmé z 

Obr. 2., který znázorňuje stanovení kilometrické polohy objektu vzhledem k dislokaci podél 

železniční trati. Obrázek včetně nákresu zóny havarijního plánování má ilustrační charakter. 

Pro správné fungování systému vyrozumění okolních objektů je rozhodující přesné určení 

kilometrické polohy místa MU při hlášení vzniku. Kilometrická poloha je vyznačována podél 

traťové koleje tzv. „staničníky“, dříve „hektometrovníky“, umístěnými po 100 metrech. 

Stávající mapové portály HZS SŽDC jsou vybaveny mapovou vrstvou s vyznačením polohy 

staničníků. 

 

 

Obr. 2 – Vyrozumění objektů dotčených MU [autor] 

Fig. 2 – Notification of objects affected by MU [author] 
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6 ZÁVĚR 

Potřeba zabývat se problematikou ošetření podmínek pro železniční přepravu nebezpečných 

věcí vyplývá z tohoto příspěvku v několika rovinách. Primární potřebou systému je důkladné 

posouzení rizik na celé provozované infrastruktuře, které bude klíčové pro stanovení dalších 

opatření. Je zjevné, že další kroky zákonitě povedou cestou změn v organizaci dopravního 

provozu ve světle výsledků provedených analýz. Tyto změny předpokládají některé úpravy 

používaných provozních aplikací, aby bylo dosaženo usnadnění organizace dopravního 

provozu, bez nutnosti navyšování personálních stavů v této oblasti. Významnou změnou ke 

zlepšení stávajícího stavu lze spatřovat i v možném propojení některých výstupních sestav 

informačních technologií operativního řízení dopravního provozu se stávajícím IZS 

prostřednictvím HZS SŽDC. Nedílnou součástí prevence závažných havárií s účastí NL je 

rovněž schopnost zabývat se možnými domino efekty, jejichž mapování stávající systém 

neumožňuje. 
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SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ AKO SÚČASŤ HODNOTENIA 

PODNIKATEĽSKÝCH RIZÍK 

SUBJECTIVE PROBABILITY AS A PART OF EVALUATION OF BUSINESS RISKS 

Denisa Janasová1), Stanislava Strelcová2) 

ABSTRAKT: 

Stanovenie objektívnej pravdepodobnosti a aj jej použitie v ekonomickej praxi je 

problematické. Je možné poukázať na dva problémy. Po prvé, výpočet objektívnej 

pravdepodobnosti je závislý na dostatočnom množstve zaznamenaných údajov. Po druhé, 

v ekonomickej praxi je mnoho jedinečných, neopakovateľných udalostí, kde sú informácie 

odvodzované zo situácií podobných len čiastočne. Preto je opodstatnené sa venovať postupom 

stanovenia subjektívnej pravdepodobnosti. Článok sa zaoberá možnosťami použitia 

Dempster-Shaferovej teórie na stanovenie veľkosti pravdepodobnosti vzniku negatívnych 

udalostí. Cieľom článku je poukázať na prínosy a obmedzenia Dempster-Shaferovej teórie 

v rámci posudzovania podnikateľských rizík. 

ABSTRACT: 

Determining objective probability and its use in economic practice is problematic. Two 

problems can be emphasised. Firstly, the calculation of the objective probability depends on a 

sufficient number of recorded data. Secondly, the economic practice knows a lot of unique 

events where the information is derived from the situations similar only partially. Therefore, 

it is justifiable to address a procedure for determining subjective probability. The article 

deals with the possibilities of using Dempster-Shafer theory to determine the probability of 

occurrence of negative events. The aim of this article is to point out the benefits and 

limitations of Dempster-Shafer theory in business risk assessment. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

podnikateľské riziká, pravdepodobnosť, Dempster-Shaferova teória 

KEYWORDS: 

business risks, probability, Dempster-Shafer theory 

1 ÚVOD 

Termín riziko, odhliadnuc od jeho rôznych definícií, je úzko spojený s neistotou. Neistota 

vzniku je vyjadrená prostredníctvom pravdepodobnosti a neistota priebehu ako kvalitatívne 

alebo kvantitatívne vyjadrenie dôsledku na posudzovaný subjekt. Hodnotenie rizík je preto 

spojené s potrebou opísať a vyjadriť neistotu vzniku a priebehu negatívnych udalostí 

(krízových javov) stanovením veľkosti rizika.  

Miera rizika sa počíta ako súčin pravdepodobnosti vzniku negatívnej udalosti a jej 

dôsledku [1]. Stanovená veľkosť pravdepodobnosti a hodnota dôsledkov negatívnej udalosti 
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majú vplyv na výslednú mieru rizika, ktorá ovplyvňuje rozhodnutia podnikateľských 

subjektov. Zatiaľ čo pri určení hodnoty dôsledkov má podnikateľský subjekt prehľad o 

hodnote aktív, pri odhade pravdepodobnosti vzniku udalosti nemá vždy potrebné informácie. 

Preto je potrebné sa zaoberať rôznymi spôsobmi odhadu pravdepodobnosti, ktorých použitie 

závisí od konkrétneho typu posudzovanej udalosti a informácií, ktorými disponuje podnik. 

Rozlišujú sa dva základné typy neistoty a to objektívna a subjektívna neistota. Význam 

rozlíšenia dvojitej povahy neistoty spočíva predovšetkým vo vyjadrení neistoty ako 

pravdepodobnosti vzniku posudzovanej udalosti.  

Objektívne vnímanie pravdepodobnosti je typické pre klasickú a štatistickú teóriu 

pravdepodobnosti. Za problematické sa považuje predovšetkým použitie matematického 

vzorca na výpočet objektívnej pravdepodobnosti v situáciách, ktoré sa viažu na subjektívnu 

neistotu. Mnohé negatívne udalosti v podnikateľskom prostredí sú na jednej strane neobvyklé 

a na druhej strane pre každý podnikateľský subjekt niečím špecifické. To znamená, že 

častokrát nie je možné stanoviť pravdepodobnosť vzniku udalosti, pričom by sa vychádzalo z 

klasickej alebo štatistickej teórie pravdepodobnosti. To vytvára potrebu a opodstatnenie sa 

zaoberať rôznymi spôsobmi odhadu subjektívnej pravdepodobnosti. Subjektívnym chápaním 

pravdepodobnosti sa zaoberá sa Bayesova a Dempster-Shaferova teória [2].  

Bayesovu pravdepodobnosť je vhodné používať pri modelovaní náhodných udalostí 

spojených s objektívnou neistotou a to v tom prípade, ak nie sú k dispozícii potrebné údaje. 

Hodnotiaca osoba by však mala disponovať znalosťami o vlastnostiach a možnostiach 

priebehu posudzovanej udalosti. Ako vhodný prístup na výpočet pravdepodobnosti vzniku 

udalosti, ktorá má základ v subjektívnej neistote, sa javí Dempster-Shaferova teória.  

2 DEMPSTER-SHAFEROVA TEÓRIA 

Dempster-Shaferova teória pravdepodobnosti, nazývaná aj teória dôkazov, modeluje neistotu 

prostredníctvom domnienok, ktoré má expert vzhľadom na posudzovanú udalosť [3], [4]. 

Tieto domnienky sú formulované na základe zistených alebo získaných dôkazov. Pri výpočte 

pravdepodobnosti sa nevychádza z tradičného pravdepodobnostného prístupu, tzn. výpočet 

v podobe relatívnej početnosti skúmaného javu a taktiež nemusia platiť Kolmogorove 

axiómy. Výpočet pravdepodobnosti sa opiera najmä o teóriu množín a nadväzuje aj na 

kombinatoriku. V Dempster-Shaferovej teórii sa rozlišujú štyri základné termíny a to 

potenčná množina, základné priradenie, miera domnienky a miera vierohodnosti. 

Množina U, nazývaná aj ako rámec zistenia, je tvorená základnými, atomickými hypotézami. 

Potenčná množina 2U je množina všetkých podmnožín množiny U. Ľubovoľná podmnožina 

(obsahujúca jednu alebo viacero hypotéz) z 2U je považovaná za špecifickú hypotézu. 

Základné priradenie, miera domnienky a miera vierohodnosti sú definované na potenčnej 

množine [5], [6], [7]. 

Základné priradenie m(hi) predstavuje mieru presvedčenia analytika, ktorá je priradená 

prvkom potenčnej množiny 2U. Hodnota základného priradenia m(hi) je v intervale <0,1> 

a platí ∑ m(hi) = 1, kde hi ∈ U. S ohľadom na vyjadrenie subjektívnej neistoty, každá 

nepriradená domnienka je priradená k celej množine hypotéz z 2U, tzn. nevzťahuje sa na 

negáciu. Aj keď sa v Dempster-Shaferovej teórii neodvodzuje negácia hypotézy na základe 

domnienky o platnosti hypotézy, negáciu hypotézy nevylučuje. O negácií m(⌐hi) platí 

m(hi) + m(⌐hi) ≤ 1. Na rozdiel od Bayesovej teórie nemusí byť súčet platnosti hypotézy a jej 

negácie rovný 1. Pri výpočte miery domnienky Bel(hi) a miery vierohodnosti Pl(hi) sa 

vychádza zo základného priradenia m(hi). 
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Domnienková funkcia Bel(hi) vyjadruje mieru domnienky, ktorú máme o hypotéze. Zlučuje 

základné priradenie všetkých podmnožín (resp. zložiek, hypotéz), ktoré obsahuje. Bel(hi) 

predstavuje spodnú hranicu intervalu, v ktorom sa nachádza pravdepodobnosť danej 

hypotézy. Pre domnienkovú funkciu Bel(hi) platí [5], [6], [8]: 

𝐵𝑒𝑙(ℎ𝑖) =  ∑ 𝑚(ℎ𝑗)

ℎ𝑗⊆ℎ𝑖

                                                                              (2) 

Miera vierohodnosti Pl(hi) vyjadruje nakoľko by sme verili hypotéze hi, ak by všetky dôkazy, 

ktoré môžu podporiť túto hypotézu, by ju aj podporili. Miera vierohodnosti predstavuje hornú 

hranicu intervalu dôvery v hypotézu. Pre Pl(hi) platí [5], [6], [8]: 

𝑃𝑙(ℎ𝑖) =  ∑ 𝑚(ℎ𝑗)                                                                             (3)

ℎ𝑗∩ℎ𝑖≠0

 

Potom interval, ktorý predstavuje dôveru v danú hypotézu je <Bel(hi), Pl(hi)>, pričom rozdiel 

Pl(hi) – Bel(hi) vyjadruje mieru neistoty (rozpätie intervalu).  

Dempster-Shaferova teória umožňuje kombinovať aj názory viacerých expertov. Rovnako 

umožňuje prehodnotiť základné priradenie m(hi), pokiaľ sú zistené nové skutočnosti 

o posudzovanej udalosti. Vychádza sa pritom z tzv. Dempsterovho kombinačného pravidla 

[5], [6], [9]: 

𝑚𝐴𝐵(ℎ𝑘) =  
∑ 𝑚𝐴(ℎ𝑖) ∙ 𝑚𝐵(ℎ𝑗)ℎ𝑖∩ℎ𝑗=ℎ𝑘

∑ 𝑚𝐴(ℎ𝑖) ∙ 𝑚𝐵(ℎ𝑗)ℎ𝑖∩ℎ𝑗≠∅

=  
∑ 𝑚𝐴(ℎ𝑖) ∙ 𝑚𝐵(ℎ𝑗)ℎ𝑖∩ℎ𝑗=ℎ𝑘

𝐾
             (4)  

alebo ak súčet prienikov základného priradenia hypotéz ℎ𝑖 ∩ ℎ𝑗 = 0 (v menovateli zlomku) 

potom: 

𝑚𝐴𝐵(ℎ𝑘) =  
∑ 𝑚𝐴(ℎ𝑖) ∙ 𝑚𝐵(ℎ𝑗)ℎ𝑖∩ℎ𝑗=ℎ𝑘

1 − ∑ 𝑚𝐴(ℎ𝑖) ∙ 𝑚𝐵(ℎ𝑗)ℎ𝑖∩ℎ𝑗=0

=  
∑ 𝑚𝐴(ℎ𝑖) ∙ 𝑚𝐵(ℎ𝑗)ℎ𝑖∩ℎ𝑗=ℎ𝑘

1 − 𝐾
             (5)  

Symbol K v menovateli vyjadruje, do akej miery sú názory nezávislých expertov, prípadne 

zistenie novej skutočnosti voči pôvodnému presvedčeniu konfliktné. Ak K = 0, potom 

stanovené základné priradenia sú nezlučiteľné (úplne si odporujú). V prípade, že sú dôkazy 

dostatočné na priradenie pravdepodobnosti jednotlivým disjunktným hypotézam, potom 

základné priradenie zodpovedá klasickej pravdepodobnosti. To znamená, že základné 

priradenie m(hi) je stanovené len pre atomické hypotézy a potenčná množina zodpovedá 

základnému rámcu a vtedy m(hi) = Bel(hi) = Pl(hi). 

2.1 Aplikácia Dempster-Shaferovej teórie a jej porovnanie s Bayesovou teóriu 

subjektívnej pravdepodobnosti na modelovom príklade 

Pre porovnanie metód bolo vybrané riziko poklesu dopytu po konkrétnom výrobku. 

V modelovom príklade sú traja analytici (experti), ktorí stanovili tri, vzájomne disjunktné 

hypotézy podmieňujúce vznik poklesu dopytu. Stanovenými hypotézami sú vstup novej 

konkurencie h1, pokles ceny substitučného výrobku h2 a pokles významu, užitočnosti výrobku 

pre zákazníka h3. Tieto tri hypotézy sú analytikmi považované za možné príčiny poklesu 

dopytu. Údaje a informácie o vlastnostiach a priebehu posudzovaného rizika nie sú dostupné, 

prípadne zaznamenané. Stanovená miera domnienky (základné priradenie m(hi)) je rovnako 

ako samotné hypotézy odhadnuté analytikmi A, B a C na základe osobných znalostí, 

skúseností, informácií a dôkazov. Miera domnienky, ktorú možno prirovnať k 
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pravdepodobnostnej hodnote, predstavuje subjektívny názor analytikov na stanovené 

hypotézy (Tab. 1).  

Tab. 1 – Základné priradenie analytikov pre hypotézy (Dempster-Shaferova téória) 

Fig. 1 – Basic probability assignment of analysts to the hypotheses (Dempster-Shafer 

theory) 

Základné priradenie 

analytikmi 

Hypotéza 

d∑ 

h1 h2 h3 h1 h2 h1 h3 h2 h3 h1 h2 h3 

mA(hi) 0,3  0,2 0,3  0,2  1 

mB(hi)  0,3  0,3  0,3 0,1 1 

mC(hi) 0,2  0,4 0,1 0,3   1 

Základné priradenie m(hi) používané v Dempster-Shaferovej teórii je možné z teoretického 

hľadiska prirovnať k miere presvedčenia používanej v Bayesovej teórii. Rozdiel medzi 

základným priradeným a mierou presvedčenia je v tom, že základné priradenie je definované 

na potenčnej množine 2U. To dovoľuje stanoviť základné priradenie k viacerým hypotézam 

spoločne, bez nutnosti jej rozdelenia medzi základné hypotézy (h1, h2 a h3) vzhľadom na 

neznalosť informácií. V Dempster-Shaferovej teórii sa základné priradenie stanovené pre 

zloženú hypotézu (h1h2, h1h3, h2h3, h1h2h3) chápe ako samostatná hypotéza. Pre každú základnú 

hypotézu, z ktorých sa skladá zložená hypotéza, potom platí, že jej pravdepodobnostná 

hodnota je buď 0 alebo hodnota základného priradenia určená zloženej hypotéze. Správna 

možnosť je len jedna, avšak analytik nemá dostatok dôkazov, ktoré by poukazovali práve na 

jednu zo základných hypotéz, z ktorých sa skladá zložená hypotéza. V Bayesovej teórii by 

pravdepodobnostná hodnota určená napríklad pre zloženú hypotézu h1h2 bola rozdelená 

rovným dielom medzi základné hypotézy h1 a h2. Pre porovnanie, potom v Dempster-

Shaferovej teórii pre hypotézu h1, ktorá je súčasťou zloženej hypotézy h1h3 je odhadovaná 

miera presvedčenia 0 alebo 0,3; v Bayesovej teórii by bola hypotéze h1 priradená 

pravdepodobnostná hodnota 0,15. Nasledujúca tabuľka obsahuje priradenie 

pravdepodobnostnej hodnoty pre modelový príklad, ak by sa vychádzalo z Bayesovej teórie. 

Tab. 2 – Miera presvedčenia analytikov pre stanovené hypotézy (Bayesova teória) 

Fig. 2 – Confidence measure of analysts to the hypotheses (Bayesian theory) 

Analytik 

Hypotéza 

∑ 

h1 h2 h3 

A 0,3 + 0,15 = 0,45 0,15 + 0,1 = 0,25 0,2 + 0,1 = 0,3 1 

B 0,15 + 0,03̅ = 0,183̅ 0,3 + 0,15 + 0,15 + 0,03̅ = 0,63̅ 0,15 + 0,03̅ = = 0,183̅ 1 

C 0,2 + 0,05 + 0,15 = 0,4 0,05 = 0,05 0,4 + 0,15 = 0,55 1 

Nerozhodnosť o platnosti dôkazu len pre jednu disjunktnú hypotézu, je riešená rozdelením 

miery presvedčenia medzi viaceré hypotézy. To v konečnom dôsledku znižuje odhadovanú 

pravdepodobnosť pre platnú hypotézu a naopak, zvyšuje odhadovanú pravdepodobnosť pre 

neplatné hypotézy. O neplatných hypotézach sa predtým na základe nedostatočných 

informácií uvažovalo ako o platných.  
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Keďže názory analytikov sú rozdielne, potrebné je rozhodnúť o jednotnej pravdepodobnostnej 

hodnote (chápanej ako miera presvedčenia v Bayesovej teórii alebo základné priradenie 

v Dempster-Shaferovej teórii) pri rešpektovaní názorov všetkých expertov. Kompromis 

názorov analytikov v Dempster-Shaferovej teórii je dosahovaný použitím Dempsterovho 

kombinačného pravidla, tzn. podľa vzťahu (4) alebo (5). V Bayesovej teórii je možné 

postupovať dvoma spôsobmi. Buď sa vychádza zo základných agregačných metód, v tomto 

prípade z aritmetického priemeru odhadovaných pravdepodobnostných hodnôt, alebo sa 

použijú pravidlá rozhodovania za neistoty. Medzi najpoužívanejšie pravidlá rozhodovania za 

neistoty patrí pravidlo minimax, maximin, Laplaceovo, Hurwitzovo a Savangeovo [10]. 

2.1.1 Kompromis názorov analytikov na hodnotu pravdepodobnosti hypotéz  

Dempster-Shaferova teória umožňuje kombinovať názory viacerých analytikov pričom 

nevychádza zo základných agregačných metód. Názory nezávislých analytikov, prípadne 

získanie nových dôkazov, sa spájajú s Dempsterovým kombinačným pravidlom definovaným 

vzťahom (4) alebo (5). Potrebné je určiť veľkosť koeficientu K. Podľa veľkosti koeficientu 

K sa vyberá jeden z dvoch uvedených vzťahov. Pre modelový príklad (Tab. 1) je hodnota 

koeficientu K = 0,294. Pre určenie kompromisu názorov analytikov na hodnotu základného 

priradenia m(hi) pre základné ale aj zložené hypotézy bude použitý vzťah (4). Použitím 

Dempsterovho kombinačného pravidla je základné priradenie stanovené pre štyri hypotézy. 

Podmienka rovnosti súčtu základného priradenia jednej je splnená (Tab. 3, mABC(hk)). 

Tab. 3 – Základné priradenie, miera domnienky a miera vierohodnosti hypotéz  

Fig. 3 – Basic probability assignment, measure of belief and measure of plausibility of the 

hypotheses 

 

Hypotéza 

d∑ 

h1 h2 h3 h1 h2 h1 h3 h2 h3 h1 h2 h3 

mABC(hk) 0,4489 0,1293 0,3810 0,0408    1 

Bel(hk) 0,4489 0,1293 0,3810 0,6190 0,8299 0,5103 1 - 

Pl(hk) 0,4897 0,1701 0,3810 0,6190 0,8299 0,5103 1 - 

Pl(hk) - Bel(hk) 0,0408 0,0408 0 0 0 0 0 - 

Až po dosiahnutí konsenzu medzi základným priradením analytika A, B a C je možné 

pristúpiť k výpočtu miery domnienky Bel(hk) podľa vzťahu (2) a potom miery vierohodnosti 

Pl(hi) podľa vzťahu (3). Miera domnienky Bel(hk) a miera vierohodnosti Pl(hk) predstavujú 

hranice intervalu presvedčenia o platnosti stanovených hypotéz. Tieto hranice intervalu sa 

počítajú práve z kombinácie základného priradenia analytikov mABC(hk). Interval <Bel(hk), 

Pl(hk)>  predstavuje vyjadrenie (hodnotu) dôvery v danú hypotézu, pričom rozdiel Pl(hk) – 

Bel(hk), tzn. rozpätie intervalu vyjadruje mieru neistoty (mieru pochybností, nevedomosti) 

voči danej hypotéze. 

V Bayesovej teórii subjektívnej pravdepodobnosti je možné kompromis názorov analytikov 

dosiahnuť použitím pravidiel rozhodovania za neistoty. Pri všetkých pravidlách sa vychádza 

z hodnôt rozhodovacej matice. Riadky matice obsahujú varianty, činnosti, alebo aktivity. 

Stĺpce matice predstavujú stavy okolia, vonkajšie podmienky ovplyvňujúce úspešnosť 

očakávaného výsledku pri implementácií daných variant. Pre použitie v modelovom príklade 

je možné rozhodovaciu maticu upraviť. Potom stavy okolia budú považované za jednotlivé 
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hypotézy a varianty za názory analytikov A, B a C na tieto hypotézy. Pravidlá sú použité na 

hodnoty určené v Tab. 2. 

Pri použití pravidla minimaxima sa vyberá variant, v tomto prípade názor toho analytika, 

ktorý pri najviac pravdepodobnej hypotéze (nepriaznivý stav), odhaduje nižšiu 

pravdepodobnosť jej vzniku. Použitie tohto pravidla poukazuje na výber odhadu 

pravdepodobnosti analytika B. Rovnako by tomu bolo aj pri použití pravidla maximaxima, 

podľa ktorého by bol vybraný analytik, ktorý naopak pre najmenej pravdepodobnú hypotézu 

(priaznivý stav), odhaduje nižšiu pravdepodobnosť. Pri použití týchto pravidiel je potrebné 

rozlišovať, čo z hľadiska veľkosti pravdepodobnosti je priaznivý a čo nepriaznivý stav.  

Laplaceove pravidlo je založené na porovnaní priemerov odhadov. V takýchto prípadoch nie 

je možné použiť Laplaceove pravidlo, keďže priemer súčtu pravdepodobností hypotéz 

stanovených expertmi je rovnaký. Bayesova pravdepodobnosť (rovnako aj Dempster-

Shaferove základné priradenie m(hi)) rešpektuje Kolmogorov axióm, tzn. súčet 

pravdepodobností je rovný 1. 

Hurwitzovo pravidlo pracuje s číselným vyjadrením optimizmu alebo pesimizmu 

rozhodovateľa, ktorý sa pohybuje v intervale <0;1>. Pri pesimistickom postoji rozhodovateľ 

volí hodnoty z intervalu <0;0,5) a pri optimistickom postoji z intervalu (0,5;1>.  Vzorec na 

výpočet porovnávaných hodnôt pri uplatnení daného pravidla je uvedený v [11]. Podľa 

preferenčného postoja (neutrálny, pesimistický, optimistický) sa vyberie odhad toho experta, 

ktorý dosahuje najnižšie hodnoty (podľa kritéria nákladového typu). Vo všetkých troch 

postojoch (pesimistický, neutrálny, pesimistický) sa za vhodné považuje ďalej pracovať s 

odhadom pravdepodobnosti od analytika C (ak parameter β pre pesimistický postoj je 

stanovený na 0,25; pre neutrálny postoj na 0,5 a pre optimistický postoj na 0,75). 

Savangeovo pravidlo vychádza z poznania možných strát. Preto pri výbere odhadu 

pravdepodobnosti sa zostavuje matica strát. Od stanovených hodnôt pravdepodobností sa 

odpočíta najmenšia hodnota pravdepodobnosti počítanej hypotézy. Vyberie sa odhad toho 

analytika, pri ktorom je najmenšia hodnota maximálnych rozdielov pravdepodobnosti. 

V tomto prípade by sa vybral odhad pravdepodobnosti analytika A. 

Použitie uvedených pravidiel rozhodovania za neistoty poukazuje nejednoznačne na výber 

odhadu pravdepodobnosti od jedného z troch analytikov. Pri prispôsobení a použití vyššie 

uvedených pravidiel zohráva významnú úlohu sklon rozhodovateľa k pesimizmu alebo 

optimizmu. A to nielen pri implementácii jednotlivých pravidiel, ale aj podľa chápania 

hodnoty pravdepodobnosti (kritérium nákladového alebo výnosového typu). Preto je možné 

konštatovať, že pri rozhodnutí o hodnote pravdepodobnosti od dvoch a viacerých analytikov 

bude využívaný skôr aritmetický priemer hypotéz. V tomto prípade hodnota 

pravdepodobnosti pre hypotézy by bola h1= 0,34̅; h2 = 0,31̅ a h3 = 0,34̅.  

3 DISKUSIA 

Subjektívna pravdepodobnosť sa odhaduje na základe dôkazov, znalostí a skúseností. Tie 

môžu priamo ale aj nepriamo poukazovať a súvisieť s posudzovanou udalosťou. Vhodné je 

pri neznalosti, ktorá z hypotéz nastane, sa prikloniť k viacerým hypotézam. To umožňuje 

Dempster-Shaferova teória. Bayesova teória rozdeľuje túto nejednoznačnú mieru 

presvedčenia jednotlivo medzi hypotézy. Porovnanie (Tab. 4) poukazuje na značné rozdiely 

medzi pravdepodobnosťou stanovenou jednotlivými analytikmi a pravdepodobnosťou, 

s ktorou by sa malo pracovať pri výpočte miery rizika. Tieto rozdiely spočívajú predovšetkým 

v odlišnom postupe a výpočte kombinácie odhadu pravdepodobnosti od viacerých analytikov.  
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Tab. 4 – Porovnanie hodnôt pravdepodobností stanovených hypotéz 

Fig. 4 – Probability values of the stated hypotheses – comparison 

Stanovená pravdepodobnostná hodnota hypotéz v Dempster-Shaferovej / Bayesovej teórii  

Hypotéza h1 h2 h3 h1 h2 h1 h3 h2 h3 h1 h2 h3 

Analytik A 0,3 / 0,45 - / 0,25 0,2 / 0,25 0,3 / 0,3 - / - 0,2 / - - / - 

Analytik B - / 0,183̅ 0,3 / 0,63̅ - / 0,183̅ 0,3 / - - / - 0,3 / - 0,1 / - 

Analytik C 0,2 / 0,4 - / 0,05 0,4 / 0,55 0,1 / - 0,3 / -  - / - - / - 

Komparácia názorov analytikov na hodnotu pravdepodobnosti hypotéz (Bayesova teória) 

Aritmetický 

priemer 
0,34̅ 0,31̅ 0,34̅ - - - - 

Komparácia názorov analytikov na hodnotu pravdepodobnosti hypotéz (Dempster-Shaferova teória) 

<Bel(hk); 

Pl(hk)> 

<0,4489; 

0,4897> 

<0,1293; 

0,1701> 

<0,3810; 

0,3810> 

<0,6190; 

0,6190> 

<0,8299; 

0,8299> 

<0,5103; 

0,5103> 
<1; 1> 

V Dempster-Shaferovej teórii sa za sporné považuje použitie Dempsterovho kombinačného 

pravidla. Ak sú názory expertov protikladné, tento konflikt je ignorovaný a miera 

presvedčenia je priradená hypotéze, ktorá má podporu viacerých analytikov. Toto obmedzenie 

riešia viaceré modifikácie Dempsterovho kombinačného pravidla [5]. 

Potrebné je taktiež upozorniť na rozlišovanie medzi termínom pravdepodobnosť 

a pravdepodobnostná hodnota v Dempster-Shaferovej teórii. Dempster-Shafera teória uvažuje 

s pravdepodobnostnou hodnotou pri základnom priradení, ktoré je stanovené pre hypotézy na 

potenčnej množine 2U. Za pravdepodobnosť ju považuje až vtedy, ak základné priradenie je 

stanovené len pre základné hypotézy, tzn. pre hypotézy na množine U. To poukazuje na 

použitie pravdepodobnosti stanovenej Dempster-Shaferovou teóriou až vtedy, keď hodnotiaca 

osoba má dostatočné dôkazy vzťahujúce sa len na základné hypotézy. V článku sa nerozlišuje 

medzi týmito termínmi. Pravdepodobnosť stanovenú len pre základné hypotézy možno 

považovať za ideálny prípad, kedy po určitom čase hodnotiaca osoba získa jednoznačné 

dôkazy. V ekonomickej praxi a vzhľadom aj na úmysel použitia Dempster-Shaferovej teórie 

pri hodnotení podnikateľských rizík, nie je vždy možné čakať na ďalšie dôkazy. Preto je 

vhodnejšie použiť určenú pravdepodobnostnú hodnotu na potenčnej množine hypotéz.  

Ďalším dôvodom je fakt, že podnikateľské subjekty častokrát musia konať ihneď. Vylúčená 

nie je ani situácia, kedy z rôznych príčin nebudú získané ďalšie dôkazy. V neposlednom rade, 

vznik odhadovanej negatívnej udalosti môže byť podmienený platnosťou hypotézy, ktorá 

nebola ani stanovená, tzn. nenachádza sa medzi základnými hypotézami. Práve vtedy 

vyjadrenie neistoty v podobe rozpätia intervalu môže byť spojené nielen s konkrétnou 

hypotézou, o ktorej nemáme dostatočné informácie, ale aj so vznikom úplne inej hypotézy 

ako boli stanovené. Takáto situácia nie je vylúčená, keďže základné hypotézy stanovuje podľa 

vlastného uváženia hodnotiaca osoba. V neposlednom rade za zaujímavú myšlienku možno 

považovať náčrt sporu od Nassima N. Taleba [12]: aká je pravdepodobnosť, že stanovená 

pravdepodobnosť je správna. Úvaha o pravdepodobnosti stanovenia správnej 

pravdepodobnosti je dvakrát tak významná práve pri pravdepodobnosti podnikateľských rizík, 

ktorá je založená na subjektívnej neistote a vychádza z odhadu experta. Preto je možno 
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vhodné nechať určitý priestor neistote a brať do úvahy viaceré alternatívy a to vrátane takých, 

o ktorých sa predtým neuvažovalo.  

4 ZÁVER 

Spôsob použitia Dempster-Shaferovej teórie a jej porovnanie s Bayesovou teóriou 

pravdepodobnosti boli ilustrované na modelovom príklade. Za výhody použitia Dempster-

Shaferovej teórie pri hodnotení podnikateľských rizík je možné považovať hlavne vyjadrenie 

miery rizika v podobe intervalu. Takéto vyjadrenie veľkosti rizika necháva priestor aj na 

úvahy spojené s neúplnosťou, nedostatkom informácií, prípadne nesprávnym vyhodnotením 

súvislostí, na základe ktorých bola analytikom stanovená hodnota pravdepodobnosti 

(základné priradenie) hypotéz. Ako obmedzenie použitia Dempster-Shaferovej teórie je 

možné považovať Dempsterove kombinačné pravidlo, ktoré ignoruje protikladné názory 

analytikov. Toto obmedzenie však riešia viaceré modifikácie Dempsterového kombinačného 

pravidla ako napríklad Yagerova modifikácia. Za sporné možno považovať aj chápanie 

hodnoty základného priradenia za pravdepodobnosť až vtedy, ak je stanovené len pre 

základné hypotézy. Preto ďalší výskum bude zameraný nielen na modifikácie Dempsterovho 

kombinačného pravidla, ale aj ďalší postup práce s pravdepodobnosťou v podobe intervalu 

v rámci posudzovania rizík. 
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JAKÝCH ČASTÝCH A ZÁVAŽNÝCH CHYB PŘI PREVENCI A ZVLÁDÁNÍ RIZIK 
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WHAT ARE FREQUENT AND SERIOUS ERRORS IN THE PREVENTION AND 

MANAGEMENT OF RISKS 

Jiří Kruliš, PhDr. Ing., PREP PRAHA, 602 971 491, prep.krulis@razdva.cz 

ABSTRAKT: 

Odborníci na rizika se shodují, že managementu rizik stále není v našich organizacích 

věnována potřebná pozornost. Manažeři se hledáním hrozeb a jejich příčin systematicky 

nezabývají a ztrácejí pak čas hašením problémů, které vůbec nemusely vzniknout, kdyby 

proaktivně využívali osvědčené postupy identifikace a prevence rizik. Často se chovají podle 

hesla „Ono to nějak dopadne“ nebo „Určitě by se to dalo dělat líp, ale teď není čas to 

měnit“. Dobrý manažer včas rozpoznává nedostatky, které snižují výkonnost lidí a týmů, 

jejich motivaci a rozvoj potřebných schopností. Hrozby, které ohrožují pracovní procesy a 

mohou způsobovat nežádoucí události i závažné finanční ztráty. Které brání implementaci 

potřebných změn nebo využívání rizik jako příležitosti k zlepšování atd. Opakovaně 

potvrzovanou zkušeností je, že časové a finanční prostředky vynaložené na systematické 

hledání příčin a cest k jejich proaktivní prevenci se velmi rychle vrátí. 

ABSTRACT: 

Experts in hazards agree that in our organizations there it is still not given the necessary 

attention to the risk management. Managers do not systematically address threats and their 

causes, and they lose time by solving problems, that they would not be, if they proactively 

used proven risk identification and risk prevention techniques. Often they behave according 

to the slogan "It somehow turns out " or " It surely could be done better, but now we have no 

time to change it". A good manager recognizes in time the deficiencies, which reduce the 

performance of people and teams, their motivation and development of the necessary 

capabilities. Threats which threaten the working processes and can cause adverse events and 

serious financial losses. Which inhibit the implementation of the necessary changes or 

utilizing of risks as opportunities for improvement etc. Repeatedly confirmed experience is 

that time and money, which are spent on systematic finding causes and ways to their 

proactive prevention, will return very quickly. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Management rizik, procesní management, vedení lidí a týmů, spolehlivost lidského činitele, 

znalostní management, změnový management, identifikace hrozeb, kauzalita, proaktivita, 

rizikologické myšlení 

KEYWORDS: 

Risk management, process management, leadership of people and teams, human factors 

reliability, knowledge management, change management, threat identification, causality, 

proactivity, risicological thought 

1 ÚVOD 

Cílem tohoto příspěvku je shrnout a pomocí ilustrativních příkladů stručně popsat typické 

chyby vedení podniků v oblasti managementu rizik. Shrnuty budou do těchto deseti oblastí: 

1. Nedostatky v procesech managementu RIZIK, jejich PREVENCE a ZVLÁDÁNÍ 
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2. Poznaná a pochopená rizika nejsou využívána JAKO PŘÍLEŽITOST 

3. Neprovádí se systematické MAPOVÁNÍ a HODNOCENÍ PROCESŮ, činností a faktorů, které je 

ovlivňují 

4. Nezvládnutý LEADERSHIP, VEDENÍ a ROZVOJ LZ 

5. Chyby při sestavování a vedení TÝMŮ 

6. Nedostatečné schopnosti RIZIKOLOGICKÉHO MYŠLENÍ  

7. Špatně fungující procesy ZNALOSTNÍHO managementu a KOMUNIKACE  

8. Nejsou důsledně a systematicky zlepšovány PRACOVNÍ PODMÍNKY (ergonomie) 

9. Nedostatečná podpora ZMĚNOVÝCH záměrů a procesů 

10. Podceňovaný TIME MANAGEMENT a PRIORITY MANAGEMENT  

2 STRUČNÝ PŘEHLED ČASTÝCH CHYB 

2.1 Nedostatky v procesech managementu RIZIK, jejich PREVENCE a ZVLÁDÁNÍ  

Žijeme v prostředí plném rizik. Setkáváme se s nimi na každém kroku, ale zdaleka ne vždy 

si jich s potřebným respektem všímáme. O některých hrozbách, které nám mohou způsobit 

něco nepříjemného, víme. Potýkáme se s nimi, ale neumíme se jich zbavit. O jiných nevíme a 

často o nich ani vědět nechceme. Některá rizika jsou schovaná, číhají, některá se tváří jako 

neviňátka a čekají na svou příležitost. Když je cílevědomě nehledáme, dříve nebo později se 

dočkají. A každou chvíli pak musíme napravovat něco, čemu by bylo mnohem snadnější a 

levnější předejít, kdybychom se o skrytém riziku včas dozvěděli. 

Příklad: Co musím udělat, když chci zvýšit pravděpodobnost, že autem dojedu do 

vzdálenějšího cíle? Každá jízda autem je lavinou rizikových situací. Hodně záleží na tom, jaký 

jsem řidič, jak dodržuji pravidla, jaké mám zkušenosti. A taky na počasí, stavu auta (třeba 

pneumatik). A co je moc důležité: chování ostatních řidičů… 

Máme dvě možnosti, jak se k rizikům postavit: buď je včas poznat a snažit se jim 

předcházet, nebo spoléhat na štěstí a náhodu. Buď se chovat odpovědně, nebo žít v 

nejistotě.  

V podmínkách permanentních hrozeb samozřejmě fungují i podniky. To, co rozhoduje o 

odolnosti vůči vnitřním i vnějším rizikům, lze shrnout pod společný pojem: 

MANAGEMENT RIZIK. Zavádění strategií a systémů managementu rizik je jedinou 

účinnou cestou, jak předcházet a zvládat rizika.  

Všechna rozhodnutí managementu mají konkrétní návaznost na management rizik. 

Prvořadým úkolem managementu a každého manažera je analyzovat současná i budoucí 

rizika, identifikovat jejich skutečné příčiny a vhodnými opatřeními snižovat 

pravděpodobnost a závažnost jejich možných nežádoucích následků.  

I rizika zdánlivě neškodná se často bez varování proměňují v závažná nebezpečí. V mnoha 

organizacích si to manažeři plně neuvědomují, považují za normální riziky se systematicky a 

proaktivně nezabývat. Nehledat je, ty viditelné ignorovat nebo alespoň bagatelizovat. Nesnaží 

se včas odhalovat jejich příčiny, ať se týkají procesních nedostatků nebo lidského činitele, 

slabých míst podnikového managementu atd. Často slyšíme: „To se nám ještě nestalo. Proč 

bychom se tím měli zabývat.“ A taky „Nemáme na to čas, musíme teď řešit několik 

průšvihů.“ 

Manažeři si často neuvědomují, kolik času ztrácí řešením, hašením problémů, které vůbec 

nemusely nastat. A to je samozřejmě vždy mnohem dražší a časově náročnější než prevence. 
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Je to jako když někdo šetří čas a peníze tím, že v zimě jezdí na letních pneumatikách. Jako 

když se fotbalové mužstvo pustí bezhlavě do útoku a zapomene bránit - co je platné, že dá gól, 

když vzápětí jich 5 dostane? Místo aby požárům – ale i malým ohníčkům, které bývají často 

zdrojem velmi nepříjemných situací – předcházeli, tak s nimi musí neustále bojovat, když už 

propukly a páchají těžko napravitelné škody. Takže: myslí si, že nemají čas a přitom s ním 

takto mrhají. Takové chování se v mnoha podnicích stalo běžným standardem.  

Na naší zeměkouli došlo k mnoha tragickým haváriím s velmi závažnými následky. Analýzy 

ve všech případech ukázaly, že jejich příčinou nebyla náhodná selhání zařízení, ale vždy byly 

vyvolány nějakou kombinací chyb personálu a nepříznivých manažerských, 

organizačních a technických faktorů - v  nastavení pracovních postupů, v pracovních 

způsobilostech, v bezpečnostních opatřeních, informačních tocích atd. 

Každá z havárií také poukázala na ošidnost pravděpodobnostních odhadů a statistik (např. 

výskytu mimořádných, nežádoucích událostí). A na naléhavou nutnost důsledně naplňovat 

princip, který lze považovat za zásadu managementu rizik číslo 1:  

proaktivně a systematicky IDENTIFIKOVAT PROCESY, které mohou způsobit 

závažná selhání, s cílem najít co nejvíc potenciálních PŘÍČIN.  

Organizační funkce se realizují formou procesů, které vytváří složitou procesní síť. Žádný 

podnikový proces neexistuje izolovaně a samostatně. A prakticky každý proces je nositelem 

většího či menšího rizika, a to buď sám pro sebe nebo pro procesy navazující či jakkoliv 

související. Každé včasné odhalení rizika přinese efekt.  

Ve svém myšlení rádi upřednostňujeme redukcionistický přístup, který nabízí snadněji 

uchopitelné představy (modely) o skutečnosti založené na vysvětlování komplexních jevů 

jejich redukcí na dílčí části. Určitý stupeň zjednodušování je zpravidla nevyhnutelný, ale 

nepřijatelné jsou ty přístupy, které považují jednostrannou reflexi za všeplatnou a které 

opomíjí skutečnost, že rizika se vzájemně kombinují. A vytváří kauzální řetězce - lineární i 

nelineární, jednosměrné i obousměrné, cyklické (viz synergie, dominoefekty, lavinové efekty, 

cykličnost dějů, „poslední kapka“ atd.). Identifikace rizik proto vyžaduje schopnost vidět a 

chápat procesní síť celostně - jako komplexní systém (nikoliv např. jednostranně zdůrazňovat 

někdy technické, jindy zase lidské faktory).  

Analytické postupy by vždy měly být založeny na vyvážení redukcionistického a celostního 

pojetí. Na vědomí, že jakákoliv redukce musí být následována návratem ke komplexnímu 

pohledu. 

HLEDÁNÍ PŘÍČIN 

Je proto nezbytné, aby v každém podniku byly používány metody identifikace potenciálních 

příčin a kauzální rozbory vzniku nežádoucích událostí. V běžné praxi převládá snaha 

zabývat se až viditelnými projevy (=symptomy) rizik. Cílem zde však musí být analýza příčin 

„kořenových“ (root causes).  

Cílem postupů kauzálních rozborů je popsání sledu dějů, a to buď od zvolené iniciační 

události k možným koncovým událostem, nebo v opačném směru od nějaké nehody k jejím 

příčinám - stromy událostí, chyb, příčin, 5x PROČ, diagramy rybí kosti, motýlkový diagram 

apod. 

I tyto analýzy mají svá úskalí, která se musíme učit překonávat: 

1. Pravděpodobnostní charakter – stanovené příčinné souvislosti nesmí být považovány za 

jediné možné. 
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2. Záměna příčin a následků - na každou událost je třeba pohlížet zároveň jako na příčinu i 

následek. Každá příčina je něčeho následkem, každý následek je příčinou nějaké další 

události. Velmi zde záleží na schopnosti analyzovat různé větve kauzálních řetězců a jejich 

vzájemné interakce.  

3. Vzájemné vazby mezi příčinami, i mezi následky. Příklad: Řidič na zledovatělé vozovce 

zabrzdil a důsledkem bylo, že dostal smyk. Anebo to bylo naopak: Auto v zatáčce na ledovce 

podklouzlo, řidič se leknul a zabrzdil. Vozidlo se tím stalo zcela neovladatelné. Bylo šlápnutí 

na brzdu příčinou nebo následkem smyku? Jestliže to nezjistíme, nepochopíme správně celou 

sekvenci událostí. Nedokážeme např. rozhodnout, zda primární příčinou byla ledovka anebo 

chybná reakce řidiče. 

Největší přínos poskytují metody, v nichž se postupuje podle návodu založeného na 

komplexním výčtu možných rizik ve všech segmentech podnikových procesů, nejlépe ve 

formě kontrolního seznamu (checklistu) umožňujícího systematicky procházet podnikovými 

procesy a faktory a vyhledávat ty, které se mohou stát příčinou hrozeb.  

Přestože existuje pro analýzu rizik velké množství metod (SIX SIGMA, FMEA, SWOT, MORT, 

TOR, PSA, LOPA, SWCB, WPAM, SA, SCA, OSD, HACCP, FRAP, ECFC, CCA, CPQRA, 

OCTAVE, ASSET, A&K analysis, CRAMM, COBRA, CORAS, MEHARI, MIGRA, TRAM, 

MARION, DOW Index, CRT, MES, HTA, TTA, HACCP, SPEAR, STEP, CCA CLD, SRAD, 

Ishikawa diagramy, Barrier Analysis, Tripod Beta Analysis, RCA, RCFA, ECFC, SRP, CTM, 

ERCAP, RRCA, RIPRAN, ScenGen, PMF, PHA, CPA, PERT, PMF, GERT, UMRA aj.), žádná 

takový opravdu komplexní seznam neobsahuje (a ani to není jejich záměrem). Proto vznikla 

metoda Identifikace Procesů a Rizik. Podniková rizika se zde vyhledávají a klasifikují pomocí 

kontrolního seznamu, jehož struktura je dána základními oblastmi (složkami) managementu: 

management procesní – strategický – rizik – lidských zdrojů – bezpečnostní – kvality – 

informační a znalostní – změnový – finanční – produktový – marketingový a obchodní – 

krizový – environmentální – controlling – vedení lidí – rozvoj lz – pracovní podmínky – 

motivační systém – podniková kultura. 

Cílem metody IPR je jednak rizikové procesy a faktory identifikovat a klasifikovat podle 

závažnosti a urgentnosti, jednak shromáždit popisy rizik a nedostatků (karty rizik) jako 

podklad pro formulaci nápravných a preventivních opatření (viz http://www.management-

rizik.cz/).  

2.2 Poznaná a pochopená rizika nejsou využívána JAKO PŘÍLEŽITOST 

Využívání rizik jako příležitostí stále není v organizacích samozřejmou součástí myšlení a 

jednání. Není dostatečně podporováno, aby se zjištěná přítomnost nějaké hrozby nebo 

samotná riziková událost cíleně využívala jako podnět k akci, ať už zaměřené na snížení 

možných negativních následků, nebo k hledání cest ke změnám nedostatků, které nám taková 

událost odhalila. Každé riziko může posloužit jako výzva k zlepšování procesů, činností, 

podmínek, chování, postojů, myšlení.  

A taky příležitost 

• k sebepoznání. 

• k zlepšení vztahů, spolupráce, komunikace, 

• k posílení vědomí odpovědnosti, 

• k sebepřekonávání, mobilizaci sil a schopností, 

• k získání nových užitečných zkušeností, znalostí, dovedností… 

http://www.management-rizik.cz/
http://www.management-rizik.cz/
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Podnětem mohou také být zjištěné nedostatky, zvládnuté nebo zvládané nežádoucí události - 

chyby, nehody, skoronehody, stížnosti, konflikty atd. I sdílené, společně řešené obavy, 

nejistoty, stresy.  

2.3 Neprovádí se systematické MAPOVÁNÍ a HODNOCENÍ PROCESŮ, činností a 

faktorů, které je ovlivňují 

Často není dodržován princip integrovaného procesního managementu, totiž zásada řídit 

organizaci a její složky jako celek, jako vnitřně provázaný socio-technický systém procesů. 

Důsledkem pak je, že jednotlivé činnosti, postupy, podmínky, zdroje nejsou posuzovány a 

řízeny ve vzájemných souvislostech, není věnována potřebná pozornost kooperaci mezi 

manažery, mezi útvary, dopadům na navazující procesy atd. Dalším důsledkem pak je, že jsou 

dlouhodobě podceňovány některé složky managementu. Např. často se můžeme setkat s 

tendencí preferovat realizační (tzv. „hlavní“) procesy na úkor procesů zdrojových 

(„podpůrných“), jimiž jsou v organizaci vytvářeny předpoklady pro to, aby realizační procesy 

mohly fungovat. Což opět mívá za následek nedostatečné proaktivní odstraňování nedostatků. 

Další chybou bývá, že nejsou adekvátně uplatňovány koncepty VNITŘNÍCH ZÁKAZNÍKŮ 

a VLASTNÍKŮ PROCESŮ, jako nedílná součást managementu i vedení LZ a firemní 

kultury. Prvním předpokladem je stanovení a vyhlášení postupů, jimiž budou pro jednotlivé 

realizační i zdrojové procesy vnitřní zákazníci a dodavatelé hledáni a jmenováni. Druhým 

předpokladem je následná podpora prestiže a vědomí odpovědnosti za uspokojování svých 

vnitřních zákazníků, za naplňování rolí interních zákazníků a dodavatelů.  

2.4 Nezvládnutý LEADERSHIP, VEDENÍ a ROZVOJ LZ 

Do této oblasti nedostatků spadají zejména programy, postupy, metody rozvoje způsobilostí 

lidí a týmů, systémy motivace a personalistika - nábor, výběr, rozmísťování, kariérové 

řízení atd. Velmi důležité je také formování firemní kultury. 

Příčinou, která stojí na začátku rizikových kauzálních řetězců, je téměř vždy lidský činitel. 

Ale zároveň platí: každá chyba člověka má své objektivní příčiny, často dlouhodobě 

existující a přehlížené – chyby LČ jsou zpravidla důsledkem nedostatků v řízení a v 

pracovních podmínkách. Chybné proto je svádění viny za neúspěchy na jednotlivé 

zaměstnance (aniž by se zjišťovalo, proč chybu udělali), nebo na náhodu.  

PROČ LČ nejčastěji SELHÁVÁ? Pro manažery je velmi užitečné zpracovávat si a průběžně 

aktualizovat přehled příčin. A rozlišovat při tom  

• osobní spolehlivostní dispozice pracovníků – schopnosti, postoje, zkušenosti atd.  

• objektivní příčiny, vlivy, faktory  - např. podmínky, zátěž, informační toky atd. 

Příkladem užitečné techniky leadershipu je řízení pomocí cílů. Cíle zde nejsou direktivně 

nařizovány, ale jsou formulovány v součinnosti nadřízených a podřízených. Ideálně si 

pracovníci cíle stanovují sami, a pak je upřesňují v kooperaci s nadřízenými a 

spolupracovníky formou diskusí. Lidé se vždy více angažují pro takové činnosti a záměry, 

jejichž přípravy se mohli zúčastnit. Cíle, které jsou dobře známé a plně akceptované, mají 

nesrovnatelně větší motivační potenciál. Některé cíle mohou být stanoveny i někým, kdo 

k tomu má potřebnou neformální autoritu. Před jejich detailním sepsáním však musí být se 

všemi zaměstnanci projednávány. Zároveň je zjišťováno, jak jim zaměstnanci rozumějí, jak se 

s nimi ztotožňují, jak jsou na nich dohodnuti mezi sebou a se svými nadřízenými a jak se 

zapojují do hledání cest a kroků k jejich plnění. Takto je vytvářen velmi účinný typ motivace, 

založený na uspokojení ze splněného úkolu, který si člověk sám určil.  
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Jiným příkladem je určování tzv. Key Performance Indicators - klíčových indikátorů / 

ukazatelů výkonnosti, vykonávané práce. Pomocí KPI jsou v podniku formulovány jednak 

cíle, jednak kritéria jejich plnění. Mají zachycovat i obtížně měřitelné aktivity a výsledky, 

jako jsou rozvoj leadershipu, zapojování zaměstnanců, znalostní procesy atd.  

MOTIVACE 

Většina nedostatků managementu má negativní dopady na motivaci zaměstnanců. 

Podceňován často zůstává vliv stylu vedení lidí, to jak management deleguje úkoly, 

povinnosti, odpovědnosti, pravomoci, jak se zaměstnanci komunikuje, jak podporuje jejich 

spokojenost, jak je hodnotí a kontroluje, jak využívá dosažené přínosy, jak zlepšuje pracovní 

podmínky, jaké vytváří příležitosti pro seberealizaci, pro rozvoj schopností atd. Např.: 

Současný boj firem o zaměstnance se odráží nejen na růstu mezd, ale také na rozšíření 

nabídky benefitů. Ještě před pár lety nabízely firmy v inzerátech jako benefit služební mobil. 

Dnes už podobná nabídka nikoho neoslní. Letí volno navíc, třinácté a čtrnácté platy, bonusy a 

příspěvky na bydlení. Mnohým firmám se totiž díky globálnímu ekonomickému růstu daří 

a zároveň si chtějí udržet pracovníky, což vede k vyplácení prémií. 

Do oblasti leadershipu a motivace dále patří nedostatky při formování podnikové kultury.  

Nepříznivá kultura má pak závažné negativní vlivy na jednání zaměstnanců, jejich postoje, 

etiku, uznávané priority, sociální atmosféru, myšlení, loajalitu atd.  

2.5 Chyby při sestavování a vedení TÝMŮ    

Hlavním smyslem vytváření týmů jsou jejich synergické přínosy. Rozhodujícími faktory jsou 

přitom zejména složení týmu a efektivní komunikace. Dobrý manažer komunikaci v týmu 

průběžně vnímá a včas reaguje na vznikající problémy. Všímá si týmových komunikačních 

schopností a jde v tom všem příkladem: naslouchá empaticky, komunikuje asertivně atd. 

K častým chybám dochází zejména při: 

Sestavování týmů, ať už z hlediska vyváženosti, nebo potřebné diverzity schopností, 

odborností, znalostí, zkušeností, dovedností. 

Rozdělování týmových rolí. Cílem sestavování týmů není jen zařadit osoby s potřebnými 

způsobilostmi, ale také zajistit, aby v týmu byly zastoupeny a jmenovitě přiděleny potřebné 

týmové role, které každý tým ke své činnosti nezbytně potřebuje a jejichž absence je pro 

týmové procesy závažným rizikem. Důležité je, aby nositelé rolí uměli a chtěli svěřené role 

naplňovat. Předpokladem je využívání některé z osvědčených metod hodnocení 

individuálních dispozic pro týmové role.  

Příkladem je metoda HIT - Hodnocení individuálních dispozic pro práci v týmech. 

Hodnocení zde probíhá ve dvou krocích: 

První slouží k určení typu týmu podle požadavků a úkolů, které má plnit a pro nějž byl/je 

sestavován. Podle toho jsou pak jednotlivým týmovým dispozicím softwarem automaticky 

přiděleny váhy vyjadřující jejich relativní důležitost pro práci týmu. 

Účelem druhého kroku je hodnocení individuálních dispozic pro optimální přidělení 

(rozdělení) týmových rolí. Provádí se pomocí 3 tabulek obsahujících výčty příznivých a 

nepříznivých vlastností, schopností, postojů, názorů a návyků, které jsou významné pro 

působení v týmech: 

• komunikační dispozice potřebné k zvládání skupinových interakcí a případných 

konfliktů, k vedení dialogu, navazování a udržování kooperativních vztahů, 

vyjednávání atd.,  
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• osobnostní a postojové dispozice pro práci v týmu a pro plnění týmových rolí, 

• myšlení, jímž hodnocený může přispívat k práci týmu a jímž je řízeno jeho týmové 

chování.  

Rozvíjení schopností (osobních i týmových), založené na sebereflexi a vnímaní slabých a 

silných stránek, hledání skrytého potenciálu a překážek bránících jeho využívání. 

Prevence a řešení konfliktů – vnímání potenciálních příčin, signálů hrozících konfliktů, 

postupy zvládání atd. 

Příprava a vedení porad – témat, scénářů, výběr účastníků, vedení diskusí, využívání 

brainstormingu, brainwritingu atd. 

2.6 Nedostatečné schopnosti RIZIKOLOGICKÉHO MYŠLENÍ 

V prvním bodě byla zmíněna potřeba myslet proaktivně a celostně. A hledat kořenové příčiny 

rizik - nezaměřovat se jen na to, co je vidět (symptomy). 

Tři ilustrativní příklady dalších běžně se vyskytujících nežádoucích tendencí a návyků, 

kterým je třeba se bránit:  

• zvykat si na rizika, na nedostatky, zdánlivě neškodné změny, na opakující se odchylky 

od požadovaného průběhu atd., 

• nekriticky přejímat rozšířené stereotypy, fámy, a také statistiky, 

• podceňovat nebezpečí událostí, které jsou považovány za velmi málo pravděpodobné 

(tzv. Černé labutě) atd. 

2.7 Špatně fungující procesy ZNALOSTNÍHO managementu a KOMUNIKACE  

Odhaduje se, že v organizacích, které jsou řízeny tradičním způsobem bez systematického 

aplikování principů znalostního managementu, tvoří zdokumentované a sdílené znalosti jen 

asi 10 % celého znalostního kapitálu organizace. Zbývajících 90 % znalostí se nachází v 

hlavách zaměstnanců firmy. Např. při personálních změnách pak dochází ke ztrátám 

podnikového znalostního kapitálu, k úniku nenahraditelných znalostí a zkušeností.  

Významnou část relevantních znalostí, informací, zkušeností, osvědčených postupů atd. 

mohou účastníci získat pouze od sebe navzájem. Obvyklým postojem je tendence nedělit se o 

své know-how s potenciálními konkurenty. Pokud se tak děje i mezi spolupracovníky, a 

dokonce i členy týmů, vzniká závažný problém. Zákonitým důsledkem pak je zejména 

neúspěch rozvojových programů. Pokud tedy nejsou vytvářeny podmínky a důvody k tomu, 

aby si zaměstnanci chtěli vzájemně předávat získané informace a znalosti, nelze očekávat 

úspěšný průběh učení – např. v rámci konceptu Učící se organizace (Learning organisation). 

A naopak: společné a sdílené zkušenosti jsou intenzivním stmelujícím faktorem a zároveň 

jsou hnacím motorem učení.  

Mezi procesy znalostního managementu, které bývají zdrojem problémů a rizik patří zejména: 

• Identifikace potřebných znalostí a znalostních deficitů. 

• Získávání chybějících znalostí – metody, postupy. 

• Postupy a prostředky sdílení znalostí - komunikační procesy, informační toky (aby 

byla vždy potřebná a správná znalost k dispozici pravým lidem, v pravý čas, na 

pravém místě). 

• Prevence a odstraňování komunikačních bariér. 

• Využívání zpětné vazby. 
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• Využívání informací a znalostí pro rozvoj schopností, dovedností, procesů 

rozhodování, zavádění změn atd. 

• Transformace implicitních znalostí na explicitní – mapování nesdílených znalosti, 

jejich formulace, filtrace, třídění, dokumentace, inovace.  

• Delegování odpovědností za znalostní procesy - hlavně střední management, role 

znalostních manažerů, garantů. 

• Postupy průběžného a proaktivního monitorování a hodnocení znalostního 

kapitálu.  

2.8 Nejsou důsledně a systematicky zlepšovány PRACOVNÍ PODMÍNKY (ergonomie) 

Podceňovaným zdrojem rizika bývá nedostatečné hodnocení pracovních podmínek a 

pracovního prostředí se zaměřením na identifikaci faktorů, které pozitivně nebo negativně 

ovlivňují činnosti pracovníků, jejich motivaci, výkonnost, BOZP atd. 

Na začátku zde stojí otázka: Na co mají pracovní podmínky vliv - na co nesmí management 

zapomínat? Zaměřme se zde pro ilustraci na jeden z mnoha faktorů pracovních podmínek, 

jímž jsou zdroje psychické a fyzické zátěže.  

Dostat se pěšky na místo vzdálené 1 km za 5 minut je pro někoho tak obtížným úkolem, že je 

schopen splnit jej pouze s vypětím všech sil nebo dokonce s podstoupením řady závažných 

zdravotních rizik. Zážitek z takového výkonu jej ještě dlouho bude pronásledovat jako černá 

můra. Pro trénovaného sportovce to je úkol tak snadný, že se při něm ani nezapotí a je jím 

vnímán jako příjemné uvolnění před skutečným fyzickým výkonem. 

Uvedený příklad poukazuje na nezbytnost vycházet při formulaci opatření z faktu, že jako 

rizikový faktor funguje nikoliv zátěž objektivní („měřitelná“), ale zátěž subjektivně vnímaná, 

čili to, jak na pracovní nároky lidský organismus reaguje: 

 

 

 

 

Jestliže je aktuální výkonnost pracovníka nedostatečná pro zvládání objektivních nároků, 

vzniká stres, který může být příčinou zhoršení výkonnosti a případných selhání. 

2.9 Nedostatečná podpora ZMĚNOVÝCH záměrů a procesů 

Žijeme v prostředí, které se neustále mění. Citlivost na změny je předpokladem přežití. Život 

lidí i podniků je nepřetržitým sledem změn a každá změna je spojena s riziky. Tempo změn se 

zvětšuje, narůstá dynamika nových produktů na globálním trhu, zkracuje se životní cyklus 

produktů, mění se i vnitřní prostředí podniků. Proto stále narůstá význam změnového a 

projektového managementu, konceptů trvalého zlepšování, „permanentní reorganizace“, 

„tvořivé destrukce“... 

Koncepce moderního pojetí managementu musí vycházet z faktu, že změnové procesy 

(projektové, transformační, restrukturalizační) jsou v prvé řadě řízenou změnou rolí 

zaměstnanců, jejich kompetencí, pozic, povinností, odpovědností, vzájemných vazeb, vztahů 

a komunikací. Proto je lidský činitel, jeho schopnosti, postoje a myšlení tak důležitý 

pro úspěšnou realizaci každého změnového procesu. A proto má tak velký význam 

přesvědčení zaměstnanců o potřebě změn. Prozměnové postoje jsou základním 

předpokladem učení. Jsou motorem dialogu, diskuse i spolupráce.  

objektivní NÁROKY 

ZÁTĚŽ 

subjektivní DISPOZICE 
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Vždy je třeba počítat s tím, že lidé mají přirozenou skepsi až nechuť ke všemu, co od nich 

vyžaduje měnit zaběhnuté zvyky a adaptovat se na neznámé situace. Že změny bývají spojeny 

s nárůstem konfliktů, zhoršením komunikace, snížením motivace atd. Mimořádně stmelující a 

motivující účinek mají naopak pozitivní zkušenosti získané úspěšným a oceňovaným 

zvládnutím změny.  

Základem úspěchu je vědět, jak se zaměstnanci, jichž se změny týkají, jednat. A to 

diferencovaně, individuálně, na základě poznání jejich postojů a názorů. Síla komunikace 

spočívá právě v diferencovaném přístupu, který je založen na schopnosti empatického 

vnímání každého člověka jako individuality. Zkušenost ukazuje, že aktivní hledání příčin 

pasivního nebo negujícího chování zaměstnanců velmi rychle přináší ovoce jak podniku, tak 

manažerům i jejich podřízeným. 

Užitečnou technikou zde je typologie (segmentace) pracovníků z hlediska postojů ke 

změnám a k jejich zavádění, např. pomocí metody HPZ - HODNOCENÍ POSTOJŮ KE 

ZMĚNÁM. Metoda slouží jako nástroj k poznání toho, proč se lidé změnám brání, proč jsou 

pasivní, proč kritizují či kladou aktivní odpor. A toho, jak zlepšovat jejich postoje, jak s nimi 

komunikovat, aby se chtěli do změn aktivně zapojit.  

2.10 Podceňovaný TIME MANAGEMENT a PRIORITY MANAGEMENT 

Do této oblasti patří chyby a nedostatky při prevenci a zvládání zbytečných časových ztrát a 

s tím souvisejících problémů a rizik. Několik příkladů častých chyb: 

Neformulujeme průběžně své cíle a úkoly - hlavně ty důležité, dosažitelné a termínované 

(nejlépe v písemné podobě). Neomezujeme cíleně neproduktivní vyrušování z prováděných 

činností, např. zbytečné telefonáty, e-maily, osobní návštěvy, nepořádek na pracovišti (ve 

věcech, papírech). Zdrojem časových ztrát může být i sklon k pedantství, zbytečnému 

perfekcionismu, k prokrastinaci, sklon nedotahovat (zůstávat na půli cesty). A taky naopak 

snaha stihnout toho víc, než je v našich silách a následné nedokončování, lítání od jednoho 

k druhému, nutnost napravovat důsledky polovičatého plnění úkolů… 

I zde jsou k dispozici osvědčené postupy, jak efektivně bojovat se zloději času. Ty opravdu 

užitečné jsou založeny na prioritizaci cílů a úkolů jednak podle jejich důležitosti 

(závažnosti) a jednak podle naléhavosti (urgentnosti).  

3 ZÁVĚR 

Každý podnik, každá organizace je složitým systémem procesů a jejich vzájemných vazeb. A 

každý proces je nositelem většího či menšího rizika. Když o možných rizicích a jejich 

příčinách nic nevíme, a podlehneme klamu, že žádná rizika tudíž neexistují, pravděpodobnost 

selhání a následných škod rapidně stoupá. 

Podniky, které se nesnaží hrozby systematicky odhalovat a zvládat, které s nimi ve své 

každodenní praxi nebojují, jsou vystaveny zvýšenému riziku a musí počítat s vyšší 

chybovostí, nižší produktivitou, často sníženou motivací zaměstnanců atd. A taky s nárůstem 

nebezpečí nějaké závažné nežádoucí události. Jako když jedeme autem, u kterého už dlouho 

nikdo nezkontroloval stav brzd, oleje, pneumatik… To, že dosud všechno klapalo, nás vůbec 

neopravňuje k víře, nebo dokonce „jistotě“, že tomu tak bude i nadále.  

Oči před riziky zavírají zpravidla ti, kdo si plně neuvědomují, CO je ohrožuje. Anebo ti, kteří 

nevědí, JAK si s číhajícími hrozbami poradit. V obou případech existuje jediná cesta 

k úspěchu: proaktivně, průběžně a systematicky hledat rizika a proaktivně, průběžně a 

systematicky odstraňovat jejich příčiny.  
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ZKUŠENOSTI S ANALÝZOU PLYNŮ U ZÁSAHU JEDNOTEK HASIČSKÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR A RIZIKA SPOJENÁ S POUŽITÍM DETEKČNÍCH 

PROSTŘEDKŮ NA PLYNY 

EXPERIENCE OF GAS ANALYSIS IN THE CONTEXT OF THE FIRE RESCUE 

SERVICE UNITS OF THE CZECH REPUBLIC'S INTERVENTION AND THE RISK 

CONNECTED WITH THE USE OF GAS DETECTION TOOLS 

Pavel Kukleta1), Jiří Sýkora, Jan Zapletal, Stanislav Racek2) 

ABSTRAKT: 

Téma příspěvku je zaměřeno na využití detektorů plynu u zásahů jednotek Hasičského 

záchranného sboru ČR a pojednává o problematice detekce nebezpečných plynů na místě 

zásahu a o rizicích spojených s použitím detektorů plynu jednotkami hasičského záchranného 

sboru na místě zásahu. Na modelových příkladech je demonstrována taktika použití 

detekčních prostředků a rozebrány praktické problémy, se kterými se setkávají jednotky 

Hasičského záchranného sboru České Republiky při jednotlivých zásazích.  

ABSTRACT: 

The topic of the paper focuses on the use of gas detectors for the interventions of the Fire 

Rescue Service of the Czech Republic and deals with the problems of detecting dangerous 

gases at the point of intervention and about the risks associated with the use of gas detectors 

by fire brigade units at the intervention site. The model examples demonstrate the use of 

detection tools and the practical problems encountered by the Fire Brigade of the Czech 

Republic in individual interventions. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Detekční přístroje, Hasičský záchranný sbor České republiky, analýza plynů, předurčenost 

jednotek 

KEYWORDS: 

Detection instruments, Fire Rescue Service (FRS) of the Czech Republic, gas analysis, FRS 

unit predetermination 

1 ÚVOD 

Jednotky Hasičského záchranného sboru České Republiky se dnes a denně potýkají 

s nepřeberným množstvím výjezdů k různým druhům událostí. Jen asi 5% z těchto výjezdů 

tvoří úniky nebezpečných látek, nicméně v reálu je téměř při každém typu zásahu možno se 

setkat s vývinem nebezpečných plynů a par, nebo potřeby jejich měření. Ve statistkách úniku 

nebezpečných látek tak například není uveden konečný průzkum požářiště po odvětrání. 

V rámci hasičského záchranného sboru České republiky, je proto při každém výjezdu na místě 

události proveden před zahájením zásahu takzvaný průzkum, jehož součástí má být mimo jiné 

detekce nebezpečí na místě události. Pro detekci plynů má být zásahový požární automobil 

podle vyhlášky 53/2010 Sb. o technických podmínkách požární techniky vybaven minimálně 
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detektorem hořlavých plynů a par, kalibrovaným na metan s rozsahem 0-5 % objemu metanu 

(0-100 % dolní meze výbušnosti metanu). Minimální vybavení každé jednotky dalšími 

detekčními prostředky určuje vyhláška vnitra č. 247/2001 Sb., O organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany. V příloze č. 5 této vyhlášky je stanoveno minimální požadované 

vybavení a počty detekční techniky na požární stanici, které je odlišné dle kategorického 

zařazení požární stanice – viz tabulka č. 1 – tento počet pak v případech, pokud to odůvodňuje 

plošné pokrytí, havarijní plán kraje, dokumentace zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu 

před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje, mohou být počty věcných 

prostředků požární ochrany uvedené v tabulce zvýšeny u jednotlivých druhů až jedenapůlkrát.   

Tab. 1 – Kategorizace požárních stanic a jejich vybavení detekčními prostředky. 

Tab. 1 – Categorisation of Fire Stations and their detection equipment 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4 

Prostředky pro detekci nebezpečných koncentrací par a plynů 

(kromě radioaktivního záření radioaktivních plynů – explozimetry 

2 2 3 1 1 1 2 2 

Prostředky pro detekci nebezpečných látek - toximetry 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prostředek pro detekci bojových chemických látek11) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zásahy spojené s únikem plynných nebezpečných chemických látek přinášejí vždy daleko 

větší riziko a nikdy při nich nelze vyloučit zranění nebo usmrcení osob. Není výjimkou, že 

dojde k úniku látek a ke zdravotní indispozici vystavených osob a hasičský záchranný sbor je 

na místě jedinou složkou, která tyto koncentrace měří a předává podklady dalším složkám 

integrovaného záchranného systému – hlavně zdravotnické záchranné službě. Zasahující 

jednotky by proto měly být vybaveny kvalitní, spolehlivou a jednoduše ovladatelnou detekční 

technikou, aby dokázaly nebezpečné plyny včas identifikovat a stanovit akutní ohrožení osob 

nebo riziko pro životní prostředí, které v případě úniku plynů nebývá akutní. Vybavení 

detektory plynů u jednotek HZS ČR stoupá hierarchicky podle tzv. předurčenosti jednotek k 

zásahu na nebezpečné látky podle rozsahu vybavení a speciálních záchranných prací při 

haváriích nebezpečných látek, kterou stanoví v současné době platná sbírka interních aktů 

řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 16/2017, následovně: 

O (opěrná) - jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro likvidaci havárií nebezpečných 

látek, zajišťuje pohotovost skupiny 3 specialistů na nebezpečné látky k výjezdu nad rámec 

základního početního stavu směny příslušné stanice HZS kraje, maximální doba dojezdu 

jednotky typu „O“ z místa dislokace této jednotky na  předpokládané nejvzdálenější místo 

zásahu je 120 minut, 

S (střední) - jednotka, dislokovaná zpravidla v místech hlavních přepravních tras 

nebezpečných látek tak, aby maximální doba dojezdu jednotky PO s typem předurčenosti 

„S“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu byla 40 

minut, 

Z (základní) - každá jednotka HZS kraje nezařazená do typu předurčenosti „S“ nebo „O“ nebo 

jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II určená územně příslušným HZS kraje.. uniklé 

množství, popřípadě i koncentrace. U HZS JmK jsou tyto jednotky standardně vybaveny 

čtyřplynovým detektorem, který měří sulfan, kyslík, metan a oxid uhelnatý. 

Celý tento systém zastřešují chemické laboratoře HZS ČR , které stojí na vrcholku pomyslné 

pyramidy předurčenosti.  
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Obr. 1 – Detekční přístroje, používané jednotkami HZS JmK.  

Fig. 1 – Detection instruments used by South Moravian Fire Brigade .  

Z hlediska odborné přípravy hasičů a jejich funkcí u zásahu pak existuje celá řada pravidel 

a postupů. Ve zkratce lze říci, že u zásahu základní jednotky provádí chemický průzkum 

všichni příslušníci s funkčním zařazením hasič, zatímco při zásahu opěrné a střední jednotky 

vyjíždí na místo události již hasiči s odbornou příslušností technik chemické služby – 

absolventi specializačních kurzů s odbornou způsobilostí a znalostmi taktického nasazení. 

Stejně tak existuje celá řada materiálů a školení k této problematice. K normám znalosti 

příslušníků na všech úrovních pak patří obsluha detekčních prostředků, které mají ve výbavě, 

nicméně ani toto vše nezabrání v některých případech ke vzniku chybných měření a závěrů. 

Velitel u každého zásahu má sice možnost spolupráce s odborníky, ale jejich doba dojezdu na 

místo události se mnohdy stává neúnosně dlouhou, zvláště při rychlém požadavku ostatních 

složek integrovaného záchranného systému na identifikaci rizika. Také ne vždy jsou všichni 

schopni pomoci a často i taktické chyby zabrání účinné detekci nebezpečných plynů u zásahu, 

jak bude dále prezentováno. Pro účely tohoto textu se budeme zabývat detekcí základních 

typů nebezpečných plynů jako je oxid uhelnatý, hořlavé plyny, sulfan, amoniak a chlor 

a některé jednoduché těkavé organické látky. 

2 IDENTIFIKACE RIZIK PŘI POUŽITÍ DETEKTORŮ PLYNŮ A 

ZKUŠENOSTI S DETEKCÍ PLYNŮ 

2.1 Riziko taktické chyby 

Tento typ chyby je běžný při zásazích na jiný typ události, než je únik nebezpečných látek. 

Velitel jednotky a ostatní příslušníci nepředpokládají únik plynů a nepoužijí detektor. 

Typickým příkladem může být zásah, typově zařazený jako záchrana osob a zvířat, který se 

udál v roce 2015 v Brně při asistenci zdravotnické záchranné službě a Policii České 

Republiky. Jednotka byla přivolána na otvírání bytu, kde se předpokládalo podezření na 

ohrožení života osoby, která plánovala spáchat sebevraždu. Jednotka provedla bytu a hned po 

zjištění exitu jeho majitele, předala byt se zemřelým PČR k zajištění stop. Jako příčina úmrtí 

byla patologem dodatečně stanovena otrava oxidem uhelnatým (CO). Při dodatečném 

průzkumu bylo v bytě 24 hodin po prvotním zásahu naměřeno 50 ppm CO, u postele pak více 

než 500 ppm CO a nalezeno funkční zařízení s časovačem, které postupně vytvářelo oxid 

uhelnatý pomocí dávkování organické kyseliny do koncentrované kyseliny sírové. To, že 

během prvotního zásahu nebylo použito detekčních prostředků a tím bylo ohroženo zdraví 

zasahujících příslušníků je v tomto případě zcela evidentní. Těchto chyb se velitelé jednotek 
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a příslušnici, určení k provádění detekci plynů dopouštějí vlivem stresu poměrně často. 

Jednou z taktických chyb, která je asi nejčastější je skutečnost, že po zásahu při událostech, 

kdy dojde k ohrožení zdraví a životů lidí, požadují složky státní správy a samosprávy 

relevantní a odborně erudované výstupy. V tomto případě je nutno počítat s tím, že pokud na 

místě zasahuje pouze základní jednotka a není povolán další stupeň (např. střední jednotka, 

opěrný bod či místně příslušná laboratoř, požadavek ostatních složek IZS na kvalitní forenzní 

výstupy nelze spolehlivě uspokojit. Tvrzení, uvedené v minulé větě platí s jedinou výjimkou - 

pokud se jedná o základní typ zásahu, kterým je únik zemního plynu. S tímto typem zásahu 

mají naopak všechny jednotky bohaté zkušenosti a je to také nejčastější typ zásahů na 

nebezpečnou látku a vzhledem ke skutečnosti, že jednotkami používané explozimetry mají 

záznamovou paměť, je možno zpětně vyvolat údaje o naměřených koncentracích na místě 

zásahu.  

2.2 Riziko neznalosti vlastnosti přístrojů a měřicích principů, nedostatek praktických 

zkušeností 

Z hlediska detekce plynů je velmi důležitá praxe a pravidelné ovládání přístrojů. Pokud se 

u zásahu podaří jednotce naměřit koncentraci látky, která je mimo rozsah použitého detektoru, 

což způsobí zničení čidla, je to omluvitelné. Nicméně není omluvitelné, pokud jednotka při 

naplánovaném taktickém cvičení na únik amoniaku (amoniak a chlor jsou základní 

škodliviny, které jsou i obšírně popsány v bojovém řádu jednotek požární ochrany) provádí 

měření amoniaku ve strojovně, kde došlo k úniku amoniaku a zranění obsluhy přístrojem se 

senzorem, jenž má detekční limit 100 ppm amoniaku. Tento přístroj nejen, že nic nezměří, 

protože koncentrace amoniaku několikanásobně překročila měřicí rozsah senzoru, ale navíc 

nebude schopen použití pro kontrolu okolí místa úniku poté, co jej ze strojovny vynesou. Na 

přímý dotaz u tohoto výcviku, proč při detekci postupovali zcela nevhodným způsobem 

velitel výcviku odpověděl, že se domnívali, že přístroj se automaticky po dosažení horního 

limitu přepne na vyšší měřicí rozsah (což daný přístroj neumí a jednotky HZS JmK ani nemají 

takovýto typ přístroje ve výbavě). Velmi častými jsou pak měření, která chybně jednotky 

interpretují kvůli křížové citlivosti senzorů, jako přítomnost nebezpečného plynu, který na 

místě nebylo možno identifikovat. Protože je úspěšné vyřešení situace někdy také taktickou 

otázkou prezentace jednotek, je často prvotní informace vydávána za fakt, i když je 

z forenzního hlediska absolutně nesmyslná. K tomuto typu případů není lehké se vracet hned 

po jejich skončení a tak připomenu již 8 let starý případ z FN Brno. Zde došlo k evakuaci 10 

pacientů a uzavření čísti 5. patra výškové budovy v důsledku úniku dráždivé látky. Zasahující 

jednotky tehdy identifikovaly ve vzduchu chlór a chlorovodík a jako příčinu úniku určily 

reakci dezinfekčních činidel, kdy unikl chlor. Nicméně realita byla trochu jiná. Asi za 5 hodin 

po zásahu který oficiálně skončil v 17 hodin kontaktoval ve 22:00 operační středisko 

bezpečnostní technik FN Brno a požadoval na místo opět jednotku. Zde operační středisko 

správně vyhodnotilo, že bude třeba povolat výjezdovou skupinu chemické laboratoře. 

Příslušníci CHL po vytěžení informací od bezpečnostního technika na místě události zjistili, 

že nemocnice používá program bez chloru a skladba dezinfekčních prostředků chemicky 

vylučuje možnost uvolnění chloru. Nicméně detekční prostředky znovu ukázaly zvýšené 

hodnoty chloru, chlorovodíku a sníženou koncentraci kyslíku na místě úniku, kde již nebyly 

žádné kanystry s nebezpečnou látkou. Bližším zkoumáním bylo zjištěno, že tento jev je 

způsobení křížovou citlivostí senzorů na kyselinu peroxyoctovou. Spolu s bezpečnostním 

technikem byla stanovena skutečná příčina vývinu dráždivých plynů (pouze prasklý obal od 

prostředku obsahujícího kyselinu peroxyoctovou) a dohodnut postup další asanace pomocí 

uhličitanu sodného a vápenatého. Další problematickou látkou, způsobující křížovou citlivost 

detektorů byl v praxi objeven vodík, který vzniká mimo jiné při reakcích kyselin a zásad 
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s kovy. Nejednou se stalo, že jednotky indikovaly přítomnost směsi hořlavých a toxických 

plynů a přitom došlo k úniku kyseliny či zásady a tvorbě vodíku. Výčet plynů, které mohou 

být problematické při zásahu ukončíme v tomto článku ethinem-acetylenem, který taktéž 

způsobuje odezvu křížovou citlivostí na senzoru CO. 

2.3 Riziko selhání přístroje kvůli nedostatečné kontrole funkčnosti 

Je nejhůře rozpoznatelným rizikem pro zasahující jednotku, pokud nemá k dispozici před 

měřením kalibrační plyn pro provedení funkční zkoušky detektorů. Z praxe kalibrace 

detektorů plynu vyplývá, že cca 5% senzorů v době kalibrace nemá dostačující citlivost 

a někdy se stává, že již nereagují vůbec na kalibrační plyn. Tento problém byl u HZS Jmk 

částečně odstraněn zavedením tzv. soupravy pro provádění funkční zkoušek senzorů, kdy 

pomocí tuby s karbidem vápníku mohou jednotky před důležitým zásahem zkontrolovat 

funkčnost senzorů na metan a oxid uhelnatý – dvou nejčastěji měřených plynů.  

2.4 Riziko přenosu informací přes řídící úrovně 

Stejně jako všechny složky naší vyspělé společnosti je vysílání jednotek a předávání 

informací závislé ve většině případů na komunikaci jednotlivých složek. V případě zjištění 

látky u zásahu je nutné přenesení nezkreslené informace napříč operační a řídící úrovní 

k cílovým příjemcům informace. Určitě každý čtenář tohoto článku zná oblíbenou dětskou hru 

na tichou poštu. Velmi často se stává, že obdobně funguje předávání informací přes jednotlivé 

úrovně systému. Zkreslení není způsobeno ani tolik úmyslem, či nepozorností, ale právě 

množstvím informací, které je nutno v případě zásahu zpracovat. Jedním takovým příkladem 

je událost, která se stala v lednu roku 2016, kdy byly vyslány jednotky k nahlášenému úniku 

plynu a podzemní explozi v Brně na třídě Kpt. Jaroše. Na ulici byly vysazené kanálové vpusti 

v oblasti několika desítek metrů a exploze poškodila dvě zaparkovaná vozidla a byla 

doprovázená požárem podzemní elektroinstalace a kabeláže. Hasiči okamžitě zahájili 

likvidaci požáru s nasazením pěny a průběžně měřili v místě i okolí koncentrace plynu. 

Z preventivních důvodů bylo nutné evakuovat blízké gymnázium a ukončit tak výuky 

a zaměstnání 460 osob v budově. Zajímavé byl výstupy měření koncentrace plynu, kdy 

jednotky přístrojem, který má měřicí rozsah 0-5 % objemu metanu podle údajů ve zprávě 

o zásahu byly v budově gymnázia schopny naměřit 14 % objemových metanu (patrně se 

jednalo o 14% dolní meze výbušnosti, které přístroj ukazuje na displeji). Daleko horší je 

skutečnost, když například data, naměřená chemickou laboratoří neproniknou k lékařům do 

nemocnice. Tato událost se stala již před více než 10 roky také v Brně, kdy při úniku 

formaldehydu na třídírně České pošty byli zraněni 3 zaměstnanci a převezeni do fakultní 

nemocnice Bohunice. Zde byli hospitalizováni a lékaři čekali na výsledky analýz, které 

pracovníci laboratoře ještě večer sdělili na operační středisko. Informace o látce se k lékařům 

bohužel dostaly až druhý den. Poslední případ je analogický se stavem, který nastal 

v tokijském metru po útoku sarinem, také tehdy se záchranáři dozvěděli prvotní informace až 

z médií a s několikahodinovým zpožděním.  

2.5 Riziko ztráty důkazních materiálů 

Ukončením zásahu jednotek HZS začíná a nebo pokračuje zásah pro složky ostatní. Policie, 

zdravotnická záchranná služba a v neposlední řadě i hygiena práce požaduje po jednotkách 

relevantní a pokud možno forenzně použitelné výstupy. Již bylo uvedeno, že explozimetry 

základních a středních jednotek mají paměť pro uchovávání záznamů. Často již bylo pro 

potřeby policie i bezpečnost práce využito těchto záznamů. Jedním z případů nedávné doby je 

u dálst z roku 2016, kdy došlo při čištění jímky tlakové kanalizace k přiotrávení dvou 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 537 

pracovníků. Jednotky HZS na místě v době události provedly měření koncentrace plynu 

přístroje Gas Alert MicroClip X3. Na přístroji došlo k překročení rozsahu čidla na sulfan 

a také čidlo na oxid uhelnatý ukazovalo zvýšené hodnoty. Požadavek ZZS a PČR byl stanovit 

přibližné koncentrace nebezpečných látek u zásahu z údajů přístroje Gas Alert Micro Clip X3. 

Naštěstí u zásahu U zásahu došlo k několika měřením, kdy byla hodnota na čidle H2S 

v rozsahu měření a také čidlo na CO vykazovalo naměřené hodnoty. Z těchto měření byl 

vypočítán přesnější korekční faktor sulfanu pro čidlo na oxid uhelnatý v daném přístroji 

(medián z 13 hodnot) jako hodnota 0,3371. Pomocí tohoto korekčního faktoru byla získána 

hodnota CO naměřená detektorem v době překročení rozsahu senzoru na H2S a chování 

senzorů bylo ověřeno také praktickou funkční zkouškou (bohužel tato křížová citlivost zatím 

nebyla potvrzena u všech senzorů na oxid uhelnatý, používaných u HZS JmK). 

2.6 Možnosti snižování rizik 

Všechny výše uvedené případy a také řadu dalších je vždy nutno rozebrat na všech úrovních 

a s odstupem času analyzovat, zda došlo ke zlepšení situace. Získané poznatky mohou v rámci 

zpětné vazby posloužit k výuce a simulaci událostí, kdy si příslušníci mimo ostrý zásah 

osahají detekční prostředky a také se seznámí s problémy a omezeními detekčních přístrojů. 

V průběhu let byly vybudovány specializační kurzy pro techniky chemické služby, velitele, 

i pracovníky operačních středisek, kdy se prakticky seznamují s možnými scénáři zásahů, 

používají detekční přístroje na měření reálných plynů a jsou seznámeni s riziky a jejich 

řešením. Jednou ze základních metod při forenzní analýze plynů je identifikace nebezpečné 

látky pomocí více detekčních metod, což v praxi u zásahu má u více exponovaných situací 

zajistit právě systém předurčenost, kdy v každém dalším stupni by jednotky měly být 

vybaveny lépe a měly mít vyšší úroveň znalostí. V koncepci chemické služby bylo již před 

lety plánováno, že ve směně na opěrném bodě budou sloužit dva příslušníci - středoškoláci 

chemici, nicméně tento cíl stále není naplněn. Z hlediska forenzního přístupu k identifikaci 

neznámé plynné látky u zásahu tak často nastupuje potřeba povolat stupeň nejvyšší, kterým 

jsou laboratoře HZS.  

3 ZÁVĚR 

Na závěr tohoto příspěvku zmíníme skutečnost, že v dnešní přetechnizované době má 

málokdo z uživatelů čas, číst návody k přístrojům a provádět seriózní praktický výcvik navíc 

s reálnými plyny – informací, které musí vstřebat zasahující jednotky je nesmírné množství. 

Pokud pak u zásahu unikne jiný plyn než metan nebo oxid uhelnatý z karmy, představuje 

detekce pro jednotky hasičského záchranného sboru vždy význačný problém, který ovšem ve 

většině případů zvládnou vyřešit. V některých případech však nedostatek informací 

a zkušeností s detekcí plynů, vede uživatele detekčních přístrojů k zjišťování plynů 

v nejednom případě ke zcela mylným závěrům, které v důsledku mohou ohrozit zdraví 

a životy nejen jejich, ale i dalších osob. Autoři textu se snaží praktickými ukázkami 

a odbornou podporou jednotek v Jihomoravském kraji i v kraji Vysočina zvýšit úroveň 

znalostí jednotek a svoji odbornou prací u zásahu pomáhat k bezpečnějšímu a reálnějšímu 

pohledu na detekci plynů nejen u jednotek hasičského záchranného sboru. 
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ANALÝZA RIZIK V NOVELIZOVANÉ NORMĚ ISO 9001 

THE RISK ANALYSIS IN NEW VERSION ISO 9001 

Branislav Lacko1) 

ABSTRAKT: 

Příspěvek popisuje novou verzi normy systémů řízení kvality  ISO 9001, obohacenou o 

hledisko aplikace řízení rizik. Jsou vysvětleny cíle a principy tohoto přístupu a uveden přehled 

souvisejících norem. Příspěvek doporučuje metodický postup k analýze rizik pomocí metody 

RIPRAN. Význam řízení rizik v současnosti je připomenut prostřednictvím pojmu riziková 

společnost, který byl definován v knize německého sociologa U. Becka 

ABSTRACT: 

The contribution deals with the risk engineering approach in new version ISO quality 

management  standard 9001. Goals and principles the risk point of view and other connected 

ISO risk standards with the new standard are described. The method RIPRAN is 

recommended. The term risk society by german writer U. Beck is mentioned as expression for 

current social situation. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Riziková společnost, norma ISO 9001, řízení rizik, řízení kvality, analýza rizik,  metoda 

RIPRAN 
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Risk society, standard ISO 9001, risk management, quality management, risk analysis, 

RIPRAN method. 

1 ÚVOD 

Německý sociolog Ulrich Beck již v roce 1986 ve své knize „Riziková společnost“ (český 

překlad [2]) poukázal na potřebu vnímat rizika, která se ve společnosti vyskytují, důkladně je 

analyzovat a snažit se je snížit, když už nejdou zcela eliminovat. Samozřejmě to platí i pro 

oblast průmyslu zvláště proto, že současná globální tržní ekonomika je založena na riziku. 

Tento nový pohled na význam a potřebu práce s riziky se postupně promítá do oblasti řízení 

průmyslových podniků a jiných institucí a řada dosud platných různých dokumentů je 

upravována z pohledu rizikového inženýrství.  Týká se to i oblasti mezinárodních technických 

norem ISO např. oblastí bezpečnosti a spolehlivosti strojních zařízení [10], kdy dosud platné 

normy, preferující klasický primární pohled na konstrukční zajištění bezpečnosti používání 

strojů nebo zajištění jejich dlouhodobé životnosti, byly doplněny o hledisko rizika. Zmíněný 

aspekt rizik byl uplatněn při novelizaci normy systému řízení kvality ISO 9001, která byla 

vydána organizací ISO v roce 2015 a následně akceptována jako národní norma ČSN v roce 

2016. 
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2 RIZIKA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY 

2.1 Rizika kvality ve standardech před novelizací 

Stále zvyšující se požadavky na kvalitu výrobků a procesů, nutně vedly k situaci, kdy se 

zvyšovalo nebezpečí, že náročné požadavky nebudou splněny. Rizika si intuitivně 

uvědomovali pracovníci, kteří byli pověřeni zajišťováním vysoké kvality výroby. 

Již v roce 1992 vznikla metoda FMEA (failure mode and effects analysis) [11] kde byla 

popsána analýza způsobů a důsledků poruch, včetně kritičnosti poruch, a uveden návod, jak 

předcházet rizikům případných negativních dopadů. 

Na tuto normu navázal popis metody analýzy stromu poruchových stavů (FTA - Fault tree 

analysis) [12], která se zabývá identifikací a analýzou podmínek a faktorů, které způsobují 

nebo mohou potenciálně způsobit výskyt, případně přispívat k výskytu, 

specifikované vrcholové události. Při analýze FTA je touto událostí obvykle zhoršené 

fungování systému, snížení bezpečnosti nebo zhoršení jiných důležitých provozních atributů, 

zatímco při analýze STA (Success Tree Analysis - analýze stromu úspěchů) je touto událostí 

atribut popisující bezporuchový stav. 

Následně byla v roce 1997 vytvořena v rámci podpůrných standardů, které podporovaly 

zavádění systémů řízení kvality podle normy ISO 9001, norma ISO 10006 [2]. Tato norma 

uváděla seznam procesů, které je nutno dobře provádět, má-li se zajistit kvalitní výrobek, 

vyráběný jako výsledek projektu. Zároveň upozorňovala na potřebu realizovat vlastní návrh 

souboru firemních směrnic procesů k zajištění kvality jako dobře naplánovaný a řízený 

projekt. V ní byl jako jeden z kritických procesů zmíněn postup řízení rizik. Bohužel proto, že 

se zmiňovala o projektech, bylo řízení rizik, jak certifikačními firmami, tak certifikovanými 

firmami, vztaženo jen na projekty, nikoliv i na vlastní procesy řízení kvality!2   

2.2 Pojetí rizik v novelizované normě ISO 9001:2015 

Teprve poslední platná – v pořadí pátá - novelizace standardu ISO 9001, explicitě zařadila 

problematiku rizik do textu normy jako jednu z charakteristických prvků této novelizace, jak 

je to zdůrazněno hned úvodní kapitole novelizované normy, a upozornili na to také autoři 

publikací o novelizované normě [6,7]. 

Podrobněji zásadu „Zvažování rizik – Risk based thinking“ rozvádí novelizovaná norma 

v odst. 0.3.3 kapitoly Úvod (str.13): „Zvažování rizik je nezbytné pro vybudování efektivního 

systému managementu kvality. Koncepce zvažování rizik byla v předchozích vydáních této 

normy obsažena implicitně, zahrnovala např. provedení preventivních opatření k odstranění 

potenciálních neshod, analyzování veškerých vyskytnuvších se neshod a přijetí opatření 

odpovídajících následkům neshody, které mají zabránit opakovanému výskytu. Aby 

organizace vyhověla požadavkům této mezinárodní normy, musí plánovat a realizovat 

opatření pro řešení rizik a příležitostí. Řešení jak rizik, tak příležitostí, vytváří základ pro 

zvyšování efektivnosti systému managementu kvality, dosahování lepších výsledků a 

předcházení negativním účinkům.“ 

                                                 

2 Je nutno poznamenat, že v důsledku neznalosti zásad současného projektového řízení, norma ISO 10006 nebyla 

aplikována ani certifikačními firmami, ani certifikovanými, ani v těch případech, kdy výsledné produkty byly de 

factó realizovány jako projekty! Takže nebyly nastaveny ani procesy řízení projektových rizik! 
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Autorka publikace [7] M. Becková správně zdůrazňuje na str. 12 v 3. odst. shora významnou 

skutečnost: „že systematický přístup k riziku je jednou z klíčových změn v revizi normy ISO 

9001:2015“! 

Protože si tvůrci textu českého textu normy uvědomovali, že pro řadu našich firemních 

pracovníků bude problematika řízení rizik zcela novou, dříve neznámou, je v národní 

předmluvě ČSN EN ISO 9001 [1] na str. 2 uvedena v seznamu souvisejících mezinárodních 

standardů norma ČSN ISO 31000 [3], popisující zásady, principy a doporučené pokyny pro 

management rizik, která ve svém textu doporučuje normu ĆSN EN 301010 [4], obsahující 

přehled technik pro posuzování rizik.  

Text normy ČSN EN ISO 9001 [1] v kap. 3 na straně 15, neuvádí přímo výčet používaných 

termínů a definic, ale odkazuje na normu ISO 9000:2015, kde je riziko definováno v odst. 

3.7.9 jako efekt nejistoty na očekávaný výsledek, v souladu s ISO 31000 a navazující 

terminologickou normou rizik ISO 73:2009. 

2.3 Analýza rizik v novelizované normě ISO 9001:2015 

Systémový přístup k aplikaci rizik v rámci normy pro systémy řízení kvality vedl tvůrce textu 

novelizovaného standardu k tomu, aby vložili požadavky na analýzu rizik do jednotlivých 

skupin činností, které mají zajistit efektivní řízení procesů vysoké jakosti. 

Konkrétně jsou to následující části textu normy, kromě zmíněných úvodních deklarativních 

odstavců: 

• Odst. 4.4 Systém managementu kvality a jeho procesy v pododstavci 4.4.1 bod f) řešit 

rizika a příležitosti v souladu s požadavky 6.1 Opatření pro řešení rizik a příležitosti 

• Odst. 5.1.2 Zaměření na zákazníka bod b) určení rizik a příležitostí, které mohou 

ovlivnit shodu produktů a služeb a schopnost zvyšovat spokojenost zákazníka. 

• Kap. 6 Plánování obsahuje odst. 6.1 Ošetření pro řešení rizik a příležitostí a odst. 6.2, 

které specifikují činnosti pro rizika při plánovacích aktivitách. 

• Odst. 9.1.3 Analýza a hodnocení má bod e) hodnotit efektivnost přijatých opatření pro 

řešení rizik a příležitostí, což má zajistit neustálé zlepšování procesů, které jsou 

spojeny s řízením rizik. 

• Odst. 10.2 Neshody a nápravná opatření obsahuje v odst. 10.2.1 bod e) aktualizovat 

rizika a příležitosti určené v průběhu plánování, je-li to zapotřebí. 

V příloze A č.4 norma podrobněji rozvádí pojetí „Zvažování rizik“, které bylo uplatněno 

v novelizované normě ve srovnání s předchozími verzemi. V závěru přílohy jsou organizace, 

které budou využívat tuto normu, vyzývány, aby zvážily, zda a jak mají uchovávat 

dokumentované informace jako důkaz o určování rizik. Jedná se v podstatě o stanovení formy 

a rozsahu tzv. registru rizik. 

2.4 Používané metody pro analýzu rizik v rámci novelizované normy ISO 9001:2015 

 Vydaná novelizace ISO 9001 nepředepisuje metody, které by organizace musely používat při 

analýze rizik. Předpokládá, že pracovníci firem si z nabídky exitujících metod vyberou 

takovou, která optimálně bude vyhovovat jejich konkrétním požadavkům a použití této 

metody jim přinese maximální efekt. 

Norma ISO 31010 [4] poskytuje obecný přehled doporučovaných postupů rizikového 

inženýrství pro tyto případy. Publikace M. Beckové [7] uvádí její vlastní doporučovaný 

postup přímo pro aplikaci v rámci novelizované normy ISO 9001 včetně několika příkladů 

použití. 
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Autor tohoto příspěvku může doporučit používání jím vyvinuté metody RIPRAN™ 3, za 

kterou byl jmenován finalistou FERMA AWARD 2016 v kategorii „Innovative Insurance 

Programme of the Year“ (FERMA – Federation Evropean Risk Manager Association sdružuje 

rizikové manažery v Evropě), která se již 15 let používá u nás k analýze rizik [8]. 

I když norma nenařizuje konkrétní metody pro analýzu rizik, na druhé straně zásada č. 4 

Procesní přístup v ISO 9000 jednoznačně vyžaduje, aby nebyl aplikován nahodilý postup 

založený na intuici, ale systémová analýza rizik podle některé uznávané metody a v rámci 

firmy stanovený systematický postup řízení rizik. 

2.5 Rizika zainteresovaných stran v rámci novelizované normy ISO 9001:2015 

Novelizovaná norma zařadila nově do textu standardu v kap. 4 problematiku kontextu 

organizace, ve které je systém řízení kvality zaváděn. Jedná se o to, že organizace musí určit 

interní a externí aspekty, které jsou významné pro její cíle a strategické záměry, a musí 

monitorovat a přezkoumávat informace o těchto aspektech. Jinak se vystavuje riziku, že 

opomene učinit opatření proti dopadu některých negativních aspektů, nebo riskuje nevyužití 

positivních faktorů v prospěch zavádění firemní kvality. Aspekty mohou být právního, 

technologického, konkurenčního, tržního, kulturního, sociálního, ekonomického i politického 

druhu. Odst. 4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran ukládá jednak 

určit tyto strany, jednak analyzovat jejich potřeby a očekávání, aby se předešlo riziku, že 

budou ignorovány při návrhu a realizaci systému řízení kvality.  

Hledisko zohlednění potřeb a požadavků zainteresovaných stran, vyplývá z principu realizace 

systému řízení kvality jako projektu, který zvažuje nejen vliv stran, které se podílejí na 

realizaci projektu, ale i stran dotčených projektem (stakeholders), protože je důležité předejít 

riziku konfliktu s dotčenými stranami, které v současné legislativě mají poměrně rozsáhlé 

pravomoci. 

3 ZÁVĚR 

Jak bylo uvedeno v úvodu tohoto článku, současná novelizace normy ISO 9001 je dalším 

krokem, kterým mezinárodní společnost pro technicko-organizační normy ISO reaguje na 

současnou důležitost práci s riziky. Právě skutečnost, že se tak děje v souvislosti 

s problematikou zajišťování kvality zdůrazňuje, že i rizika mají být řízena kvalifikovaně a 

kvalitně! Po obecných normách o rizikovém inženýrství [3, 4, 11, 12] a po výzvě k aplikaci 

řízení rizik v souvislosti s projektovým řízením [2, 5], je řízení rizik explicitně vyžadováno i 

v oblasti řízení kvality firemních produktů a procesů. 

Je s podivem, že řada pracovníků vrcholového vedení našich firem považuje stále tyto kroky 

za izolovaná opatření ve vyjmenovaných oblastech, dokonce někteří z těchto pracovníků, je 

vnímají jako kroky zbytečné! V řadě našich firem ještě nebylo zavedeno integrované řízení 

všech firemních rizik (viz např. publikaci [13]), jak je to běžné v praxi západních firem 

(corporate risk management). Projekty se ještě stále ve většině firem provádějí intuitivně bez 

aplikace mezinárodních přístupů a metod k současnému projektovému řízení podle normy 

ISO 21500 a bez kvalifikované analýzy rizik. Ale současné ekonomické globální prostředí už 

nejen v současnosti, ale zejména v budoucnosti, předpokládá využívání sjednoceného 

mezinárodního přístupu k projektům a využívání progresivních postupů pro jejich plánování a 

implementaci [14]. 

                                                 

3 RIPRAN™ je ochranná známka vydaná Úřadem pro průmyslové vlastnictví Praha pod. č. 283536 
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Nezbývá než doufat, že novelizace normy ISO 9001, s ohledem na u nás rozšířený počet 

vydaných certifikátů kvality podle této normy, bude znamenat průlom v myšlení jak o 

firemních rizicích u našich manažerů, tak v kvalifikovaném řízení projektů u našich firmem. 
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MEZIOBOROVÁ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ SPECIALIZACE SEBEOBRANA 

A POUŽITÍ ZBRANĚ 

INTERDISCIPLINARY ISSUE OF EXPERT SPECIALIZATION SELF-DEFENSE 

AND USE OF WEAPONS 

Ing. Zdeněk Maláník, DCv1) 

ABSTRAKT: 

Článek pojednává o problematice interdisciplinární znalecké specializace Sebeobrana a 

použití zbraně, která je stále více využívána orgány činnými v trestním řízení. Autor 

demonstruje základní problematiku mezioborových průsečíků specializace a obvyklé formy 

jejích výsledků, včetně přínosu specializace pro vyšetřovatele, obhájce, státního zástupce a 

soudce. V článku jsou uvedeny rozšířené mýty spojené s terminologií sebeobrany, profesní 

obrany a exaktního přístupu. Autor prezentuje racionální základy specializace a příčiny 

rozdílného přístupu orgánů činných v trestním řízení k ní. 

ABSTRACT: 

The article deals with the issue of the interdisciplinary expertise of self-defense and the use of 

weapons, which is increasingly used by law enforcement authorities. The author demonstrates 

the basic issues of interdisciplinary intersections of specialization and the usual forms of its 

results, including the contribution of specialization for investigators, lawyers, prosecutors 

and judges. The article lists extended myths associated with the terminology of self-defense, 

professional defense, and exact access. The author presents the rationale of the specialization 

and the causes of the different approaches of the law enforcement bodies. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Sebeobrana, profesní obrana, použití zbraně, znalecká specializace, orgány činné v trestním 

řízení 

KEYWORDS: 

Self-defense, professional defense, use weapons, court expert, authorities in criminal 

proceedings 

1 ÚVOD 

Začátkem dvacátého prvního století nastalo výrazné uznání potřeby znalecká specializace 

v oblasti sebeobrany. Gradoval rozvoj informovanosti o problematice sebeobrany 

v občanském prostředí, potažmo v prostředím právním, včetně orgánů činných v trestním 

řízení. Sebeobrana se stala součástí života řádných občanů, kteří tak přispívají lidské a osobní 

bezpečnosti a nepřenechávají tuto oblast jen státu. Stejně tak profesní obrana se stala součástí 

výcviku profesních sborů státu nebo zaměstnanců komerční bezpečnosti. Tento pozitivní 

rozvoj je podpořen společenským a právním prostředím. Orgány činné v trestním řízení byly 

postaveny před realitu velmi dynamického rozvoje bojových umění, bojových sportů a 

v posledních letech i bojových systémů. Část občanské veřejnosti a profesních sborů se této 

problematice intenzivně věnuje. Přes uvedený pozitivní fakt však množství lidí tuto 

                                                 

1) Ing. Zdeněk Maláník, DCv., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav 

bezpečnostního inženýrství, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Tel.: +420 576 035 033, E-mail: 

malanik@fai.utb.cz 
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problematiku vnímá jen cestou různých médií a s tím souvisí přebírání mýtů, různých 

polopravd i lží. Tomuto vlivu mýtů nejsou uchráněny ani orgány činné v trestním řízení. 

Znalecká specializace v oblasti sebeobrany či profesní obrany se ukázala jako potřebná. 

Sebeobrana je více předmětový obor, prolínající vybrané exaktní vědní disciplíny což sebou 

přineslo také novou terminologii. Souviselo to s rozvojem informovanosti o problematice 

sebeobrany v občanském prostředí, potažmo v prostředí profesním a právním, včetně orgánů 

činných v trestním řízení. Právě při soudním řízení jsou dobře vidět problémy s terminologií 

obrany, intenzitou použití techniky, s jejím gradováním nebo s možným provedením techniky. 

Jedním z podstatných faktorů je velmi rozšířený pocit či názor, že je specializace obrany u 

zmíněných profesí v potřebné míře zvládnuta a obvykle není k řešení případu potřeba znalce. 

Na základě praktických zkušeností se ukázalo jako vhodné o souvisejících oborech se 

zmíněnou znaleckou specializací, pojednat. 

2 MEZIOBOROVÉ PRŮSEČÍKY SPECIALIZACE „SEBEOBRANA“ 

Sebeobrana, včetně profesní obrany má 2 hlavní znaky. Z větší nebo menší části jde o vědu 

exaktní (využívá závěrů exaktních vědních disciplín) nebo ne. Hlavně v části charakteristik 

trvání střetu, intenzity, účinnosti aj., jsou využívány výsledky ze situací a případů, které se již 

staly. Specializace „Sebeobrana“ se opírá o 9 základních disciplín a o dílčí závěry mnoha 

dalších exaktních věd. 

2.1 Terminologie související se znaleckou specializací 

Jedná se o terminologii, upřesňující problematiku sebeobrany, profesní obrany a používané 

techniky beze zbraně, s obrannými prostředky a se zbraněmi.  

2.1.1 Obrana a ochrana 

Z hlediska znalecké specializace sebeobrana, včetně soudobých souvisejících znaleckých 

specializací, je vhodné zmínit termín obrana a ochrana. Hlavní podstatou obrany je aktivní 

působení na útok, např. protiútokem. Naproti tomu podstatou ochrany je pasivní čelení útoku, 

např. využitím balistické přilby. Ze strategického (preventivního) hlediska je v rámci ochrany 

připravena nebo realizována obrana. Z operačního hlediska (blízké budoucnosti) se může 

dominance obrany a ochrany střídat. Z hlediska taktického (momentálního) je v rámci obrany 

realizována ochrana.  Jako druhy obrany jsou respektovány termíny sebeobrana a profesní 

obrana. Geneze těchto druhů obrany začíná pochopitelně sebeobranou člověka – jedince a to 

hlavně z důvodu ochrany sebe, svých blízkých, svých zájmů a hodnot. S rozvojem společnosti 

postupně dochází k většímu nebo menšímu předávání obrany (také ochrany) specialistům 

nebo profesionálům. Tím došlo ke vzniku profesní obrany. V rámci profesní obrany 

profesionálové brání zájmy a hodnoty někoho jiného, zpravidla zaměstnavatele. V rámci 

profesní obrany bylo z důvodů specializace a odlišných cílů či podmínek potřeba stanovit 

rozdělení na obranu státu a na komerční obranu. Hlavní rozdíly mezi obranou státu a 

komerční obranou spočívají v cílech, ohodnocení a v právním prostředí. Na základě tohoto 

rozdělení dochází k výrazné diferenciaci mezi profesní obranou a sebeobranou z důvodu 

potřebného rozsahu znalostí a dovedností obránce. Profesionál, obvykle ve stejnokroji, je 

nucen ovládat techniku preventivního chování, stanovené postupy jednání v obranné situaci, 

techniku eliminace útoku, zadržení, transportu a předání útočníka. Kdežto obránci – 

„běžnému“ občanu, stačí útočníka jen donutit k zanechání útoku nebo jej zahnat. Další detaily 

jsou vyjádřeny na obrázku číslo 1. 
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Obr. 1: Druhy obrany [Vlastní zdroj] 

Sebeobrana a profesní obrana má 3 zákonitosti (postuláty) na základě kterých mohou být 

naplněny jejich cíle. Je to právo na obranu z hlediska podpory právních norem. Dále je to 

účinnost obrany, která musí být účinnější než útok, aby měla význam. A odpovědnost 

útočníka za své jednání, které kdyby nerealizoval, nic z toho by se nemohlo stát. Bez 

kterékoliv z uvedených zákonitostí by obrana mohla fungovat jen stěží. 

2.1.2 Sebeobrana a profesní obrana 

Sebeobrana (dále jen SeO)je souhrn preventivního chování a obranného jednání k eliminaci 

útoku jiných lidí, vedenému primárně na zájmy chráněné zákonnými normami a to v souladu 

s právním a společenským prostředím České republiky. Primární motivací k sebeobraně je 

obrana svých zájmů (viz obr. 1) z hlediska vztahu, citu, vlastnictví, spravedlnosti apod. 

V sebeobraně obvykle útočník vede útok přímo na obránce a mnohem méně na něho nebo 

něco jiného. 

Sebeobranná situace je charakteristická zpravidla bezprostředně hrozícím nebo trvající 

protiprávním útokem útočníka (jiného člověka) na zájmy obránce, které jsou chráněny 

zákonnými normami.  

Profesní obrana (dále jen PrO) je souhrn preventivního chování a obranného jednání 

k eliminaci útoku jiných lidí vedeného primárně na zájmy zaměstnavatele, které jsou 

chráněny zákonnými normami a to v souladu s právním a společenským prostředím České 

republiky. Primární motivací k profesní obraně je obrana zájmů (viz obr. 1) z hlediska 

finanční, materiální, společenské a podobné prestiže zaměstnance. To však nevylučuje i 

osobní vztah k profesi z hlediska boje proti kriminalitě, za spravedlnost, víru v systém, obranu 
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vlasti atd. V profesní obraně útočník vede útok častěji na někoho nebo něco jiného, než na 

samotného pracovníka - obránce. 

Situace profesní obrany je charakteristická zpravidla bezprostředně hrozícím nebo trvající 

protiprávním útokem útočníka (jiného člověka, lidí) na zájmy zaměstnavatele, které jsou 

chráněny zákonnými normami. 

Útok je aktivní činnost člověka (lidí), vedená proti jinému člověku (lidem) a jeho zájmům 

s právním nebo protiprávním cílem. Útok má 3 fáze. Je to hrozba, průběh a ukončení. Útok je 

realizován formou střetného boje nebo přepadu. 

Střetný boj je forma útoku. Je charakteristický tím, že útočník i obránce o sobě vědí a lze 

předpokládat realizaci útoku. Střetný boj může být zahájen metodou výpadu (provokování, 

testování atd.) nebo je zahájen přímo. 

Přepad je forma útoku charakteristická tím, že obránce o útočníkovi neví nebo útok nečeká. 

Může být realizován 2 způsoby – přepadem ofenzivním (útočník se přesune k obránci) nebo 

léčkou (útočník nechá vejít, či naláká obránce na místo přepadu). 

Útočník je charakteristický aktivním jednáním proti obránci formou obvykle rychlého 

přibližování, a vstupování do „osobní“ zóny (kdy je problematická možnost obrany). Postup 

útočníka je většinou provázen agresivní komunikací (nadávky, urážky, řev, výzvy atd.), 

agresivním postojem (připraven k fyzickému boji) vulgárními, vyzývavými nebo agresivními 

gesty (symboly, náznaky úderů aj.), realizací útoku (střetný boj, přepad, beze zbraně nebo se 

zbraní) a snahou o dosažení cíle útoku (okrást, zbít, poškodit, znásilnit, zranit, zabít atd.). 

Útočník si vždy vybírá místo, čas, způsob a další podmínky útoku. 

Obrana je aktivní činnost člověka (lidí), vedená proti útočícímu člověku (lidem), jehož útok 

směřuje proti zájmům obránce, které jsou chráněny zákonnými normami. Obrana může být 

realizována 3 způsoby -  protiútokem (aktivní eliminace útoku, kdy už nemůže vzniknout), 

blokováním (dojde k ukončení útoku, ale ne k jeho eliminování, může znovu, třeba 

bezprostředně, vzniknout), momentálním ústupem (k získání vzdálenosti, poziční výhody, 

k přípravě obranných prostředků a zbraní atd.), kdy útok stále trvá, obvykle s následným 

protiútokem. O obranu nejde, pokud obránce uteče (útok neřeší a ten může pokračovat), na 

obranu rezignuje (nechá útočníka útočit, bez ohledu na následky) nebo se vzdá (útočník 

dosáhne svého cíle bez dalšího útoku). 

Obránce je charakteristický více či méně aktivním jednáním proti protiprávnímu útoku 

útočníka (útočníků) s cílem útok zmařit (aby již nepokračoval nebo nemohl pokračovat) a tím 

ubránit svoje (také blízkých i cizích lidí) zákonem chráněné zájmy (život, zdraví, svoboda, 

majetek, čest). Obránce realizuje cíl své obrany protiútokem a blokováním s využitím zbraní a 

obranných prostředků nebo se brání bez nich. 

Zadržení je typické pro oblast profesní obrany, ale v menším počtu případů i v sebeobrany. 

Z hlediska zmíněné specializace jde především o omezení svobody pohybu (ukončení útoku 

či nevhodného chování) a obvykle i o narušení tělesné integrity (použitím zadržovací a 

transportní techniky). Zadržení se provádí bezkontaktně (hrozba, zamčení, zablokování aj.) a 

kontaktně (zadržovací a transportní technika) nebo jejich kombinací. 

2.1.3 Další související terminologie 

V policejní a právní oblasti jsou často používány další názvy související se sebeobranou a 

s profesní obranou. Nejčastěji jde o termín „hmat a chvat“ nebo „hmat a chvat sebeobrany“, 

případně termín „profesní sebeobrana“. Někdy je možno registrovat i jejich vzájemné 

kombinace. 
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Hmat je z výše uvedené souvislosti tlak nebo stisk pomocí ruky (rukou), jehož cílem je 

zastavit útok, způsobit bolest nebo omezit pohyb tak, aby útok nepokračoval nebo nemohl 

pokračovat. Hmat lze přirovnat k technickému prvku sebeobrany či profesní obrany. Pomocí 

„hmatu“ lze vytvořit podmínky pro další činnost, např. „zadržení“ atd. 

Chvat je v této souvislosti kombinace techniky, jehož cílem může být zrušení útoku, nasazení 

pout, zadržení útočníka, odvedení útočníka atd. Chvat lze přirovnat ke kombinaci sebeobrany 

či profesní obrany. 

Hmat a chvat sebeobrany je terminologická kombinace výše uvedeného, vyskytující se 

zpravidla v terminologii policie, v právní oblasti a v oblasti informačních médií. V tomto 

případě jde věcně jen o techniku a kombinaci techniky sebeobrany. Bohužel je tento termín 

používán hlavně v profesním prostředí policie, kde má oblast sebeobrany jen okrajový 

význam.  

Profesní sebeobrana je termín, používaný v některých kurzech zaměřených na profesní 

obranu a při výcviku techniky profesní obrany.  Věcně by šlo o upřednostnění obrany sebe, 

před stanoveným úkolem profesionála. To lze částečně respektovat při výcviku techniky, ale 

ne v praxi, kde úkol je primární záležitost. 

Zbraň je primárně zkonstruována k útoku na život člověka s cílem eliminovat tímto 

způsobem útok útočníka. Za zbraň lze v oblasti sebeobrany a profesní obrany obvykle 

považovat zbraň palnou (pistole, revolver, samopal, puška, brokovnice aj.) a zbraň chladnou. 

Chladnou zbraní může být pro výše uvedený účel zkonstruovaný nůž, dýka, mačeta, škrtidlo 

atd. 

Zákeřná zbraň je primárně zkonstruována k útoku na život nebo zdraví člověka tak, aby 

svým vzhledem, konstrukcí a zpracováním byl v daném prostředí skryt její účel, reálný účinek 

nebo způsob působení (viz obr. 2). Za zákeřnou zbraň lze považovat střelné nástražné zařízení 

(palná zbraň v předmětech denní potřeby, např. hodinky aj.), nůž ukrytý ve vycházkové holi, 

střelivo obsahující jed, kapsle s radiačním materiálem umístěná v sedáku auta, nástražné 

výbušné zařízení atd. 

 

Obr. 2: Zákeřná zbraň – střílející mobilní telefon [6] 

Obranný prostředek je primárně zkonstruován k útoku na zdraví člověka s cílem způsobit 

mu bolest, omezení pohybu nebo zranění, a tím eliminování útoku. Obranným prostředkem je 

např. expanzní zbraň na nábojky s paralyzující látkou (plynovka), obušek (teleskopický, 

tonfa), obranný sprej, elektrický paralyzér, kovová pouta apod. 
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Ochranný prostředek je primárně zkonstruován k částečnému nebo úplnému eliminování 

útoku a to pasivním způsobem. V souvislosti se sebeobranou se obvykle jedná o protiúderové 

prostředky (přilba, chrániče rukou, holení, páteře aj.), balistické ochranné prostředky 

(balistická vesta, přilba, štít aj.), případně o střelecké ochranné prostředky (ochrana sluchu, 

ochranné brýle, rukavice atd.) atd. 

Improvizovaný obranný prostředek nebo zbraň je jako obranný prostředek nebo zbraň (dle 

definice výše) použit předmět, primárně vyrobený ke zcela jiným účelům, než má obranný 

prostředek či zbraň. Jedná se o široké pásmo věcí, od různě velkého kamene až po jateční 

přístroj. Jako improvizovaný obranný prostředek je obvykle použita různá tyč, lak na vlasy, 

nádoba s vodou, atd. Jako improvizovaná zbraň je nezřídka použit kuchyňský nůž, sekyra, 

lopata, basebalová hůl, kyselina, řetězová pila atd.  

Obranný prostředek a zbraň se v laickém prostředí obvykle slučuje v jeden termín – zbraň. 

Termín „obranný prostředek“ je používán jen výjimečně, přičemž je namísto „obranný 

prostředek“ použit přímo název, např. sprej, obušek, paralyzér atd. V právním prostředí není 

také obvykle termín „obranný prostředek“ používán. Mluví se jen o zbrani dle zákona č. 

40/2009 Sb., § 118 Trestního zákoníku (Spáchání trestného činu se zbraní, jeho druhá část), 

tedy „… cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším“. 

2.2 Hlavní oblasti znalecké specializace „Sebeobrana“ 

Mezi hlavní oblasti znalecké specializace „Sebeobrana“ patří teorie a praxe vědy o 

sebeobraně; materiály, konstrukce a použití obranných prostředků i zbraní; psychologie; 

anatomie; právo; komunikace; kvalitativní výzkum; balistika; další související disciplíny. 

Jako příklad z teorie vědy o sebeobraně lze uvést faktory, které ovlivňují řešení sebeobranné 

situace (situace profesní obrany), viz obr. 3. Podrobněji uvádí oblasti znalecké specializace 

obr. 4. 

 

Obr. 3: Faktory ovlivňující řešení sebeobranné situace [Vlastní zdroj] 
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Obr. 4: Hlavní oblasti znalecké specializace „Sebeobrana“ [Vlastní zdroj] 
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3 FORMY A METODY ZÍSKÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Formy a metody získávání výsledků ve znalecké specializaci Sebeobrana existují 

upřednostňované způsoby ke tvorbě relevantních závěrů. Jedná se hlavně o metody, jejichž 

výsledkem je vizuální materiál, nejčastěji ve formě fotografie nebo série fotografií, viz obr. 5. 

Případně i video sekvence.   

 

Obr. 5: Relevantní způsoby střelby v posuzované situaci [Vlastní zdroj] 

Provádí se znalecké experimenty, včetně různých druhů šetření a zkoušení. K tomu jsou 

využívány soudobé měřicí přístroje (např. laserový měřič vzdáleností, úhlů a pozice) viz obr 

6.  

 

Obr. 6: Znázornění nakloněné roviny v posuzované situaci [Vlastní zdroj] 

V podstatě při každém posuzování (tvorbě posudku) se není možné vyhnout zkoušení 

s respondenty k potvrzení jinak získaných výsledků, viz obr. 7. Návštěva místa samého (místa 

činu), je-li to možné, je nezbytností. V uváděné specializaci je dalším zdrojem informací 

konzultace s odborníky, kterými jsou cvičitelé sebeobrany, lékaři a trenéři. Je velmi vhodné si 

udělat čas na konzultaci se zadavatelem posudku zvláště, jde-li o vyšetřovatele nebo 

advokáta. Často tak lze získat informace, které mají značný význam. Vzhledem k tomu, že 

specializace Sebeobrana, ale i mnoho dalších, se dotýká důkazů a někdy je musí ze své 

odbornosti hodnotit, je nezbytné uvádět, podle čeho jsou důkazy hodnoceny. Jako vhodné se 
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osvědčilo na závěr uvést, že veškerá posuzovaná problematika byla hodnocena striktně dle 

soudobých poznatků vědy o sebeobraně a z rozsáhlých praktických zkušeností odborníků na 

oblast sebeobrany u nás i v zahraničí. 

 

Obr. 7: Zkoušení s respondenty 

4 ZÁVĚR 

Vnímání problematiky sebeobrany i profesní obrany ve společenském a právním prostředí 

sebou přineslo spoustu nové terminologie. Orgány činné v trestním řízení byly postaveny před 

realitu velmi dynamického rozvoje bojových umění, bojových sportů a v posledních letech i 

bojových systémů. Značné procento lidí vnímá problematiku obrany jen cestou médii a s tím 

souvisí přebírání mýtů, polopravd i lží. Tomuto vlivu nejsou uchráněny ani orgány činné 

v trestním řízení. Právě při soudním řízení je dobře vidět problémy s terminologií obrany, 

intenzitou použití techniky, s jejím gradováním nebo s možným provedením techniky. Situace 

se postupně lepší u policejních vyšetřovatelů, což lze jen s výhradami říci značné čísti 

advokátů, státních zástupců i soudců. Příčinou je značně rozšířený pocit, že specializaci 

obrany orgány činné v trestním řízení přirozeně ovládají. Za hlavní pojmy lze považovat 

obranu a ochranu. Podstatou obrany je aktivní působení na útok, např. protiútokem. Naproti 

tomu podstatou ochrany je pasivní čelení útoku, např. využitím protiúderového štítu. 

Hlavními druhy obrany jsou respektované termíny sebeobrana a profesní obrana. Geneze 

obrany v tomto smyslu začíná sebeobranou člověka a to z důvodu ochrany sebe, svých 

blízkých, svých zájmů a hodnot. S rozvojem společnosti dochází k většímu nebo menšímu 

předávání obrany profesionálům. Tak vznikla profesní obrana, v jejímž rámci profesionálové 
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brání zájmy a hodnoty svého zaměstnavatele. Profesní obrana je dělena na obranu státu a na 

komerční obranu. Rozdíl mezi nimi spočívá v cílech, ohodnocení a v právním prostředí. 

Mezi profesní obranou a sebeobranou je výrazný rozdíl v potřebném rozsahu znalostí a 

dovedností obránce. Profesionál je nucen ovládat techniku preventivního chování, dodržovat 

stanovené postupy jednání v obranné situaci, techniku eliminace útoku, zadržení, transportu a 

předání útočníka. Obránci – „běžnému“ občanu, stačí útočníka jen donutit k zanechání útoku. 

Pro orgány činné v trestním řízení je důležité definovat běžně rozšířené a používané termíny 

s důrazem na útok a obranu, útočník a obránce, bojové umění, bojový sport, bojový systém, 

včetně 12 druhů techniky bez obranných prostředků a zbraní. Druhy techniky jsou dále 

spojovány do kombinací techniky a tyto kombinace jsou spojovány do řešení sebeobranných 

situací a situací profesní obrany. Značný význam má také obsah termínu „obranný 

prostředek“ a „zbraň“. Jejich rozdíl tkví především v primárním způsobu, pro který byly 

vyrobeny. V rámci profesního, společenského i právního prostředí jsou používány více nebo 

méně obsahově podobné termíny. Právě jejich sjednocení je podstatné pro práci specialistů a 

orgánů činných v trestním řízení. 
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PRÁVNA ÚPRAVA V OBLASTI ZISŤOVANIA PRÍČIN VZNIKU POŽIAROV NA 

SLOVENSKU 

LEGAL ADJUSTMENT IN THE FIELD OF DETECTION OF CAUSES OF FIRE 

DETECTION IN SLOVAKIA 

Milan Marcinek1 

ABSTRAKT: 

Ak sú vhodné podmienky pre šírenie ohňa, požiar môže dosiahnuť veľké rozmery, ohroziť 

vážne zdravie a život osôb, spôsobiť smrť ako aj značné škody na majetku. Nedostatočné 

informácie o horľavosti a výbušnosti materiálov,  podmienky ich skladovanie a  manipulácia s 

nimi sú rozšírenou príčinou vzniku požiarov a výbuchov v priemysle a ostatných odvetviach. 

Je potrebné  venovať pozornosť odhaľovaniu príčin vzniku požiarov, prijímať efektívne a 

účinné preventívne opatrenia, odstraňovať nedostatky v projektovej dokumentácii prevádzok 

a technologických  zariadení a dodržiavať bezpečnostné predpisy. Cieľom príspevku je 

prostredníctvom dostupných informácií analyzovať aktuálny stav oblasti legislatívnej úpravy 

zisťovania príčin vzniku požiarov na Slovensku.  

ABSTRACT: 

If suitable conditions for the spread of fire, fire can reach large dimensions, seriously 

endanger the health and life of humans, causing death and substantial property damage. Lack 

of information on the flammability and explosive materials, conditions of storage and 

handling are widespread cause of fires and explosions in industry and other sectors. It is 

necessary to pay attention to revealing the causes of fires, make effective and efficient 

preventive measures to eliminate shortcomings in the project documentation and operations 

of technology and comply with safety regulations. The study aims to analyze the information 

available through the current state of the field identifying the causes of fires and to assess 

current procedures for identifying applied in Slovakia. 

KĽÚČOVÁ SLOVÁ: 

požiar, zisťovanie príčin vzniku požiarov, analýza, škoda, metódy  

KEYWORDS: 

fire. cause fire detection, analysis, shame, methods  

1 ÚVOD 

Narastajúci počet požiarov a ich vplyvom následné zvyšovanie škôd zvyšujú potrebu 

schopných pracovníkov, ktorí sú zameraní na zisťovanie vzniku a príčin požiarov. Výsledkom 

ich práce má byť protipožiarna prevencia a zníženie škôd. Reálny rast požiarneho 

nebezpečenstva spôsobuje množstvo nových látok. Drevo v stavebníctve nahradili betón, 

plastické látky, sklo a vytvorili klamlivú predstavu ochrany od ohňa, čo má vplyv na 

kvalitatívnu stránku požiarov. Narastajúca hustota osídlenia, výšky a plochy stavieb spolu 

s ďalšími faktormi ovplyvňujú prípadnú situáciu vzniku požiaru.  

Existuje niekoľko nástrojov a zákonných možností pôsobenia na ľudí s cieľom eliminovať 

vznik požiarov. V súčasnosti je tiež v platnosti ponechaná dostatočne prísna právna úprava 

                                                 

1 Marcinek,Milan. Ing,. PhD. Akadémia Policajného zboru v Bratislave Katedra verejnej správy a krízového 

manažmentu., Sklabinská 1, 835 17 Bratislava, 0961 057 436,  e-mail: milan.marcinek@minv.sk 

mailto:milan.marcinek@minv.sk
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vzťahujúca sa na porušovanie pravidiel protipožiarnej bezpečnosti. A predsa podľa štúdií 

približne 98 % požiarov vzniká priamo alebo nepriamo ľudskou nepozornosťou a činnosťou. 

V súčasnosti tiež vzniká intenzívna potreba rozvoja a používania nových metód, ktoré by 

prinášali informácie nielen pre prácu zisťovateľov, ale aj pre ďalší výskum a vývoj nových 

technológií v oblasti ochrany pred požiarmi. Zisťovanie príčin požiarov je vysoko odborná 

činnosť zameraná na zisťovanie príčin a spôsobov vzniku i šírenia požiarov a škôd nimi 

spôsobenými. Patrí k nej aj je vedenie štatistiky, ktorá je v spojení s poznatkami o 

konkrétnych príčinách využívaná pre tvorbu noriem na úseku požiarnej ochrany. Na základe 

zistenia príčiny požiaru je prípadne vyvodzovaná právna zodpovednosť konkrétnych osôb za 

vznik daného požiaru a aplikáciu kriminalistických metód a postupov v procese vyšetrovania. 

2 PRÁVNE PREDPISY A NORMY K PROBLEMATIKE ZISŤOVANIA 

PRÍČIN POŽIAROV  

2.1 Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov 

Tento zákon sa venuje problematike zisťovania príčin požiarov v štvrtej časti – štátnom 

požiarnom dozore, konkrétne v § 25 vykonávanie štátneho požiarneho dozoru a v § 26, 27,  

28 orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor. Štátnym požiarnym dozorom rozumieme 

činnosť orgánom štátnej správy, zameranú na kontrolu dodržiavania povinností vymedzených 

právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, pri ktorej je porovnávaný skutočný stav 

v kontrolovaných subjektoch so stavom požadovaným v právnych predpisoch. Novým 

prvkom pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru je aj zisťovanie príčin vzniku požiarov. 

2.2 Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 

predpisov 

Touto vyhláškou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.. 

Venuje sa problematike zisťovania príčin požiarov v § 41 zisťovanie príčin požiarov. Pri 

každom požiari sa zisťuje príčina jeho vzniku. Ide o špecifickú odbornú činnosť zameranú na 

zistenie okolností súvisiacich zo vznikom požiaru. Poznatky z tejto činnosti sa uplatňujú 

v oblasti požiarnej prevencie. Pri zisťovaní príčin vzniku požiarov spolupracuje prezídium, 

krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru aj s inými 

orgánmi, najmä s Policajným zborom Slovenskej republiky, súdmi a prokuratúrou. 

2.3 Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 32/2016 o zisťovaní príčin 

vzniku požiarov, spracovávaní dokumentácie o požiaroch a štatistickom sledovaní 

a rozboroch požiarovosti 

Tento pokyn sa priamo venuje problematike zisťovania príčin vzniku požiarov a štatistickom 

sledovaní a rozboroch požiarovosti. Vydáva úlohy na jednotlivých stupňoch Hasičského 

a záchranného zboru, usmerňuje prácu zisťovateľov príčin vzniku požiarov. Tento pokyn tiež  

upravuje: 

• organizačné zabezpečenie zisťovania príčin vzniku požiarov,  

• materiálno-technické vybavenie zisťovateľa príčin vzniku požiarov,  

• podrobnosti o odbere vzoriek z požiariska,  

• podrobnosti o vedení dokumentácie,  

• štatistické sledovanie požiarovosti,  

• rozbory požiarovosti.  
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V oblasti zisťovania príčin vzniku požiarov sa požiare členia podľa toho, či zasahovala 

hasičská jednotka a podľa škody na majetku, poškodení zdravia alebo inej škody. Na určenie 

orgánu štátneho požiarneho dozoru príslušného na zisťovanie príčin vzniku požiarov 

rozlišujeme nasledovné druhy požiarov: 

• požiar s priamou škodou najviac do sumy 200 000 € a nebola usmrtená viac ako jedna 

osoba; 

• závažný prípad požiaru;  

• obzvlášť závažný prípad požiaru.2  

3 METODIKA ZISŤOVANIA PRÍČIN VZNIKU POŽIAROV  

3.1 Ordanizačné zabezpečenie zisťovania príčin pžiarov 

Na základe údajov a poznatkov získaných pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa vypracúva:  

• požiarnotechnická expertíza,  

• odborný posudok o príčine vzniku požiaru (ďalej len „odborný posudok“),  

• správa o zásahu.  

Prezídium Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „prezídium“) zabezpečuje 

prostredníctvom ústavu zisťovanie príčin vzniku obzvlášť závažných prípadov požiarov 

formou požiarnotechnickej expertízy.  

Krajské riaditeľstvo zabezpečuje zisťovanie príčin vzniku závažných prípadov požiarov 

prostredníctvom minimálne dvoch zisťovateľov okresných riaditeľstiev v územnej pôsobnosti 

príslušného krajského riaditeľstva spracované vo forme odborného posudku; jedným zo 

zisťovateľov je vždy zisťovateľ územne príslušného okresného riaditeľstva.  

Okresné riaditeľstvo zabezpečuje zisťovanie príčin vzniku požiarov:  

• veliteľom zásahu pri požiari podľa čl. 3 ods. 2 písm. a), ktoré vznikli v priestoroch 

uvedených v prílohe č. 1, pričom vznikla škoda najviac v sume 3000 €, spracované vo 

forme správy o zásahu a formulárom „Obhliadka požiariska“, ktorého vzor je uvedený 

v pokyne,  

• zisťovateľom v ostatných prípadoch, ktoré sa uzatvárajú formou odborného posudku; 

v prípade požiaru ľahkého automobilu sa spracúva aj formulár pre ľahké automobily, 

ktorý je súčasťou softvérovej aplikácie.  

O zisťovaní príčiny vzniku požiaru formou požiarnotechnickej expertízy v prípade požiaru 

nespĺňajúceho kritériá obzvlášť závažného prípadu požiaru rozhoduje prezident Hasičského a 

záchranného zboru alebo riaditeľ ústavu.  

Informácie o usmrtených a zranených osobách, predbežnej príčine vzniku požiaru, výške 

priamej škody, charakteristikách objektu, majiteľovi a užívateľovi na účely spracúvania 

hlásení poskytuje operačnému stredisku veliteľ zásahu bez zbytočného odkladu. Operačné 

stredisko následne bez zbytočného odkladu informuje príslušného zisťovateľa.  

                                                 

2  Závažným prípadom požiaru je požiar, pri ktorom  a)  boli usmrtené najmenej dve osoby;  b)  boli zranené najmenej tri osoby, z ktorých aspoň jedna utrpela ťažkú ujmu na 

zdraví alebo sa zranila smrteľne. 

Obzvlášť závažným prípadom požiaru je požiar, pri ktorom a) boli usmrtené najmenej tri osoby; b) bolo zranených najmenej sedem osôb, z ktorých aspoň jedna utrpela ťažkú 

ujmu na zdraví alebo sa zranila smrteľne;  c) vznikla priama škoda v sume nad 200 000 €. 
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Operačné stredisko prezídia poskytuje ústavu bez zbytočného odkladu informácie o vzniku 

obzvlášť závažného prípadu požiaru; túto informáciu poskytuje telefonicky alebo zasiela 

faxom, sms alebo e-mailom.  

Pri zisťovaní príčin vzniku požiarov podľa odovzdá veliteľ zásahu, ktorý zisťoval príčinu 

vzniku požiaru, údaje potrebné na štatistickú evidenciu požiaru, zisťovateľovi v písomnej 

forme na konci služobného času formou správy o zásahu.3 

Zisťovateľ vykoná výjazd na požiarisko na základe podmienok ustanovených pokynom. 

Rovnako oznámi na príslušné operačné stredisko čas výjazdu na požiarisko, základné údaje o 

požiari a čas návratu z požiariska. V prípade neprítomnosti zisťovateľa na územne príslušnom 

okresnom riaditeľstve zabezpečí prvotné úkony zisťovania príčiny vzniku požiaru zisťovateľ 

určený podľa pokynu Ak nie je možné zabezpečiť zisťovanie príčiny vzniku požiaru podľa 

predchádzajúcej vety, určí zisťovateľa krajské riaditeľstvo.  

Ak je to potrebné, zisťovateľ spolupracuje pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru a pri plnení 

ďalších úloh s orgánmi štátnej správy, príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní, 

orgánmi samosprávy, právnickými osobami, fyzickými osobami a s vybranými  odbornými 

pracoviskami.  

Požiar, ktorého vznik bol na príslušné okresné riaditeľstvo oznámený neskôr, sa eviduje, ale 

príčina jeho vzniku sa zisťuje len vtedy, ak je možné objektívne posúdiť a vyhodnotiť 

okolnosti vzniku požiaru. Ak vznikne pochybnosť o možnosti objektívneho zistenia príčiny 

vzniku požiaru, o ďalšom postupe rozhodne riaditeľ ústavu alebo riaditeľ príslušného 

okresného riaditeľstva.4 

3.2 Technická pomoc  

Predmetom technickej pomoci je spolupráca ústavu pri zisťovaní príčin vzniku požiarov 

vyžadujúcich použitie technického vybavenia a odborného personálu ústavu, ktorým okresné 

riaditeľstvo nedisponuje. Žiadosť o poskytnutie technickej pomoci pri zisťovaní príčiny 

vzniku požiaru uplatňuje riaditeľ okresného riaditeľstva v informácii pre krajské riaditeľstvo o 

vzniku požiaru, rozsahu a predpokladanej zložitosti zisťovania príčiny a o okolnostiach 

vzniku požiaru; v tejto informácii sa vyšpecifikuje predpokladané zameranie technickej 

pomoci.  

O vyžiadaní výjazdu príslušníkov zaradených na ústave na vykonanie technickej pomoci 

rozhoduje riaditeľ krajského riaditeľstva na základe informácií o rozsahu, predpokladanej 

zložitosti zisťovania príčiny vzniku požiaru a predpokladaného zamerania technickej pomoci. 

Žiadosť o technickú pomoc uplatňuje krajské riaditeľstvo na operačnom stredisku prezídia.  

Výjazd na vykonanie technickej pomoci nariaďuje prezident alebo riaditeľ ústavu. Vzory 

rozkazu na vykonanie technickej pomoci sú uvedené v prílohách č. 6 a 7. Dokumentáciu o 

požiari, pri ktorom bola realizovaná technická pomoc, spracúva zisťovateľ územne 

príslušného okresného riaditeľstva. Do dokumentácie o požiari sa zapracujú  výsledky z 

poskytnutej technickej pomoci, ktoré formou odborného vyjadrenia spracúva ústav. 

Zisťovanie príčiny vzniku požiaru, pri ktorom bola realizovaná technická pomoc, vykonáva a 

                                                 

3 čl. 5 ods. 3 písm. a) Pokynu. 

4 Materiálno-technické vybavenie ústavu na účely zisťovania príčin vzniku požiarov je uvedené v prílohe č. 4 a 

materiálno-technické vybavenie okresného riaditeľstva na účely zisťovania príčin vzniku požiarov je uvedené v 

prílohe č. 5. 
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dokumentáciu spracováva príslušný zisťovateľ. Odber vzoriek z požiariska nie je dôvodom na 

vyžiadanie technickej pomoci.  

3.3 Požiarnotechnická expertíza 

Požiarnotechnická expertíza je výsledkom viac profesného, komplexného skúmania a analýzy 

faktov a dôkazového materiálu, ktoré súvisia s okolnosťami vzniku, šírenia a likvidácie 

požiaru. Požiarnotechnická expertíza je vykonávaná expertíznou skupinou. Účelom 

požiarnotechnickej expertízy je objektívne zistenie okolností súvisiacich so vznikom požiaru, 

najmä miesta vzniku požiaru, príčiny jeho vzniku, rozšírenia a možných porušení predpisov o 

ochrane pred požiarmi. O vyžiadaní požiarnotechnickej expertízy rozhodne riaditeľ krajského 

riaditeľstva na základe informácií o rozsahu a predpokladanej zložitosti zisťovania príčiny a 

okolností vzniku  požiaru; žiadosť o výjazd expertíznej skupiny sa uplatňuje na prezídiu.  

V rozkaze na vykonanie požiarnotechnickej expertízy je vymenovaný vedúci a ďalší členovia 

expertíznej skupiny. Vydanie rozkazu na vykonanie požiarnotechnickej expertízy 

vykonávanej ústavom oznamuje vedúci expertíznej skupiny príslušnému krajskému 

riaditeľstvu v prípadoch, ak výjazd expertíznej skupiny nie je na základe vyžiadania 

príslušného krajského riaditeľstva.  

Pri vymenúvaní vedúceho a ďalších členov expertíznej skupiny sa prihliada najmä na ich 

odborné predpoklady a praktické skúsenosti. Vedúcim alebo ďalším členom expertíznej 

skupiny nemôže byť ten, u koho pre vzťah k veci, ktorá súvisí s príčinou vzniku požiaru alebo 

jej zisťovaním alebo k osobám, ktoré  pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru vystupujú, možno 

mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Členom expertíznej skupiny je zisťovateľ z územne 

príslušného okresného riaditeľstva. Všetci príslušníci, ktorí sú menovaní do expertíznej 

skupiny, sa podieľajú na vypracovaní požiarnotechnickej expertízy v rozsahu určenom 

vedúcim expertíznej skupiny.  

Vedúci expertíznej skupiny riadi a zodpovedá za činnosť skupiny. O opatreniach, ktoré 

presahujú riadiacu právomoc vedúceho expertíznej skupiny pri vykonávaní 

požiarnotechnickej expertízy, rozhoduje prezident alebo riaditeľ ústavu. Vedúci expertíznej 

skupiny zabezpečí do troch pracovných dní od návratu z požiariska spracovanie a zaslanie 

informácie z výjazdu prezidentovi s predbežným záverom o okolnostiach a príčine vzniku 

požiaru.  

Požiarnotechnickú expertízu s označením príslušných častí správy, ktoré spracovali členovia 

expertíznej skupiny, podpisuje jej vedúci. Schválenie výsledkov a záverov expertízy 

uvedených v expertíznej správe potvrdí svojím podpisom riaditeľ ústavu, pričom ju riaditeľ 

ústavu predkladá prezidentovi do 30 dní odo dňa vydania rozkazu na jej vykonanie.  

3.4  Manipulácia so vzorkami  

Vzorka z požiariska je predmet, jeho časť, chemická látka alebo materiál, ktorý na základe 

výsledkov obhliadky požiariska súvisí alebo môže súvisieť s miestom a príčinou vzniku 

požiaru. Odber vzorky je činnosť zameraná na získanie materiálu v rôznej forme a 

skupenstve, alebo predmetov, prípadne ich častí, ktoré majú, resp. je predpoklad, že môžu 

mať príčinnú súvislosť so vznikom požiaru a ktorých preskúmanie slúži na potvrdenie alebo 

vylúčenie stanovených verzií príčin vzniku požiarov. Zdokumentovanie vzorky na požiarisku 

je zaznamenanie jej stavu po požiari a miesta odberu formou zhotovenia fotodokumentácie, 

videozáznamu, situačných náčrtkov miesta odberu a vysvetľujúcich poznámok.  Manipulácia 

so vzorkou je súbor činností zameraných na zabezpečenie odobranej vzorky pomocou 

špeciálnych bezpečnostných obalov alebo schránok, spôsob uloženia a transport na miesto 
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preskúmania. Protokol o odbere vzorky je súčasťou dokumentácie o požiari; pre každú vzorku 

sa vypisuje samostatný protokol.5  

Analýza vzorky je úkon, ktorý sa vykonáva na mieste odberu, v mieste vykonávania štátnej 

služby zisťovateľa alebo v priestoroch laboratórií za účelom potvrdenia alebo vylúčenia 

priamej súvislosti s príčinou vzniku požiaru. Odber vzorky alebo vzoriek na mieste požiaru 

alebo z požiariska vykonáva zisťovateľ v prípade objektívneho dôvodu; pozostáva zo 

zadokumentovania miesta odberu, odberu vzorky, jej preskúmania na mieste alebo zabalenia a 

transportu na miesto preskúmania. V prípade potreby preskúmania vzorky na odbornom 

pracovisku sa zabalená vzorka so špecifikovanou žiadosťou transportuje na miesto 

preskúmania.  

Výsledky analýzy a preskúmania vzoriek zisťovateľom sa zapracujú do odborného posudku. 

V prípade odberu vzorky v rámci výjazdu expertíznej skupiny prezídia sa výsledky 

laboratórneho preskúmania zapracujú do požiarnotechnickej expertízy. V prípade zaslania 

vzorky s protokolom o odbere vzoriek na ústav sa výsledky laboratórneho preskúmania 

vzorky spracujú na ústave vo forme odborného vyjadrenia a zašlú odosielateľovi, ktorý ho 

zapracuje alebo zabezpečí zapracovanie do odborného posudku. Transport vzorky na odborné 

pracovisko zabezpečí okresné riaditeľstvo do troch dní odo dňa odberu.  

3.5  Dokumentácia zisťovania príčin vzniku požiarov 

Odborný posudok a požiarnotechnická expertíza obsahuje:6 

• základné údaje o požiari,  

• popis situácie pred vznikom a v čase spozorovania požiaru,  

• miesto (ohnisko) vzniku požiaru,  

• výsledky skúšok so vzorkami,  

• príčinu vzniku požiaru,  

• faktory ovplyvňujúce šírenie požiaru,  

• faktory ovplyvňujúce evakuáciu osôb,  

• vyhodnotenie organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi a porušenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi,  

• ďalšie poznatky alebo návrhy opatrení,  

• hodnosť, meno, priezvisko spracovateľov.  

Za správnosť posúdenia príčiny požiaru zodpovedá príslušník zaradený na ústave alebo na 

okresnom riaditeľstve, ktorý vykonal zisťovanie príčiny jeho vzniku. Ústav a okresné 

riaditeľstvo poskytujú na základe písomnej žiadosti odborný posudok, požiarnotechnickú 

expertízu alebo závery zo zisťovania príčiny vzniku požiaru orgánomčinným v trestnom 

konaní a fyzickým osobám alebo právnickým osobám podľa osobitného predpisu.7 

3.6  Organizačné zabezpečenie 

Za plnenie úloh vyplývajúcich z tohto pokynu zodpovedá riaditeľ ústavu, riaditeľ krajského 

riaditeľstva a riaditeľ okresného riaditeľstva v rozsahu svojej pôsobnosti, ktorí za tým účelom 

                                                 

5 Pri odbere vzorky zisťovateľ alebo člen expertíznej skupiny vypracuje protokol o odbere vzorky, ktorého vzor 

je uvedený v Pokyne prílohe č. 10.   

6 § 41 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 

7 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  
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vytvárajú v činnosti ústavu, krajského riaditeľstva a okresného riaditeľstva potrebné 

organizačné, personálne, materiálno-technické a ďalšie súvisiace podmienky a vykonávajú 

opatrenia na zabezpečenie ich plnenia v služobnom čase a v čase služobnej pohotovosti 

zisťovateľa. Na účely zabezpečenia plnenia úloh na úseku zisťovania príčin vzniku požiarov 

sa zisťovateľom určuje služobná pohotovosť s možnosťou použitia mobilných prostriedkov 

spojenia.  

Harmonogram služobnej pohotovosti zisťovateľov sa spracúva do 25. dňa v mesiaci pre 

nadchádzajúci mesiac. Zisťovatelia sú oboznámení s harmonogramom služobnej pohotovosti 

najneskôr 3 dni pred začiatkom mesiaca. Zisťovateľ, ktorému bola nariadená služobná 

pohotovosť mimo miesta vykonávania štátnej služby, sa zdržiava v dosahu služobných 

mobilných prostriedkov spojenia a udržiava spojenie s operačným strediskom, v čase 

služobnej pohotovosti nepožíva alkoholické nápoje alebo omamné látky a psychotropné látky 

a je pripravený na vykonávanie štátnej služby. Zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z 

pokynu upravuje interný predpis krajského riaditeľstva, ktorý obsahuje: 

• hodnosť, meno a priezvisko, číslo telefónu a bydlisko zisťovateľov okresných 

riaditeľstiev,  

• podrobnosti o informovaní zisťovateľa o vzniku a charaktere požiaru,  

• podrobnosti o zabezpečení zisťovania príčin vzniku požiarov podľa čl. 5 ods. 2,  

• postup pri spracovaní harmonogramu služobnej pohotovosti a nahlasovanie služobnej 

pohotovosti na príslušné operačné stredisko,  

• postup na vyžiadanie technickej pomoci.  

3.7  Dokumentácia o požiari 

Dokumentácia o požiari je spisový materiál, ktorého účelom je zdokumentovanie miesta 

vzniku, príčiny a iniciátora požiaru, vplyvov na vznik a šírenie požiaru a porušenia všeobecne 

záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi. Ak prvotné úkony zisťovania príčin 

vzniku požiarov zabezpečuje zisťovateľ z iného ako z územne príslušného okresného 

riaditeľstva, uvedie sa táto skutočnosť v dokumentácii o požiari, dokumentáciu o požiari; 

ďalej spracúva zisťovateľ územne príslušného okresného riaditeľstva.  

Za spracovanie dokumentácie o požiari zodpovedá zisťovateľ a za spracovanie dokumentácie 

o obzvlášť závažnom prípade požiaru zodpovedá vedúci expertíznej skupiny. Za zapracovanie 

dokumentácie do softvérovej aplikácie zodpovedá zisťovateľ okresného riaditeľstva.  

Na titulnom liste dokumentácie o požiari sú uvedené tieto údaje:  

• identifikácia príslušného okresného riaditeľstva,  

• číslo registratúrneho denníka,  

• evidenčné číslo požiaru,  

• informácia o mieste a čase vzniku požiaru,  

• dátum spracovania,  

• hodnosť, titul, meno a priezvisko príslušníka, ktorý vykonal zisťovanie,  

• podpis spracovateľa,  

• podpis riaditeľa príslušného okresného riaditeľstva.  

Dokumentácia o požiari musí byť uložená v obale s označením „Dokumentácia o požiari“. 

Dokumentácia o požiari môže obsahovať odborný posudok alebo požiarnotechnickú 

expertízu, odborné vyjadrenie, grafickú dokumentáciu požiariska, dôkazové materiály, správu 

o zásahu a formulár „Obhliadka požiariska“, fotodokumentáciu a videozáznam v elektronickej 

forme. Dôkazom sú najmä znalecké a odborné posudky z iných odborov, výsledky 
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laboratórnych skúmaní vzoriek odobraných z požiariska, ďalej správy, vyjadrenia a 

potvrdenia orgánov a organizácií a výpovede alebo podané vysvetlenia osôb vrátane 

účastníkov konania.  

Dokumentácia o požiari môže obsahovať tiež prílohy, ktoré obsahujú oznámenie organizácie 

o vzniku požiaru a vyjadrenie k výške škody.  

Grafická dokumentácia požiariska obsahuje:  

• výkresovú dokumentáciu požiariska,  

• fotodokumentáciu požiariska.  

Výkresovú dokumentáciu požiariska tvoria náčrty a situačné plány požiariska a technické 

výkresy stavieb, technológií a požiarnych zariadení.  

Pri vykonávaní obhliadky požiariska sa vyhotovuje fotodokumentácia a videozáznam. 

Videozáznam požiariska nenahrádza fotodokumentáciu.  

Fotodokumentácia požiariska sa vyhotovuje: 

• vo forme fotografií z požiariska v obale s označením „Fotodokumentácia“ pri 

požiaroch, pri ktorých sa spracúva odborný posudok alebo požiarnotechnická 

expertíza; 

• v elektronickej forme v ostatných prípadoch požiarov, ku ktorým sa spracúva 

dokumentácia o požiari.  

•  Fotografie v elektronickej forme treba uchovávať najmenej desať rokov a evidovať 

tak, aby sa zabezpečila možnosť ich neskoršieho použitia na vyhotovenie fotografií 

alebo na použitie pri súdnom konaní.  

Dokumentáciu o požiari spracúva zisťovateľ do 30 dní odo dňa vzniku požiaru alebo 

vyžiadania zisťovania príčiny vzniku požiaru, ak je zisťovanie príčiny vzniku požiaru 

vykonávané dodatočne. Ak si zložitosť prípadu požiaru vyžaduje na spracovanie 

dokumentácie o požiari dlhšiu lehotu alebo nemožno zabezpečiť obsahovú kompletnosť 

dokumentácie o požiari v uvedenom termíne, zisťovateľ požiada nadriadeného o predĺženie 

termínu na spracovanie s odôvodnením. Pri spracúvaní požiarnotechnickej expertízy požiada 

spracovateľ o predĺženie termínu riaditeľa ústavu.  

Dokumentácia o požiari sa vždy zakladá na územne príslušnom okresnom riaditeľstve. 

Dokumentácia o obzvlášť závažnom prípade požiaru sa zakladá aj na ústave. Ústav v 

spolupráci s okresným riaditeľstvom spracúva z vybraných prípadov požiarov prípadové 

štúdie pre potreby ďalšieho vzdelávania zisťovateľov.  

3.8  Štatistické sledovanie požiarovosti  

Okresné riaditeľstvo na účely štatistického sledovania požiarovosti spracúva údaje o 

požiaroch, ktoré vznikli v jeho pôsobnosti,8 pomocou softvérovej aplikácie. Údaje o 

požiaroch sa ukladajú a spracúvajú samostatne pre každý okres, v ktorom má okresné 

riaditeľstvo pôsobnosť.  

                                                 

8 § 3 až 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné 

obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a 

záchranného zboru a sídla hasičských staníc. 
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Údaje o požiaroch v objektoch a v stavbách pre bezpečnosť štátu,9 v objektoch Zboru 

väzenskej a justičnej stráže, objektoch finančnej správy a údaje o požiaroch v banských 

dielach, zariadeniach a na pracoviskách pod zemou sa neevidujú.  

Štatistické údaje o požiaroch sa do programu ukladajú priebežne; za správnosť a úplnosť 

štatistických údajov v programe zodpovedá zisťovateľ. Štatistické údaje a odborné posudky z 

databáz programu za príslušný mesiac roku spolu s opravenými údajmi od začiatku roku 

odosiela okresné riaditeľstvo ústavu prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca.  

Kompletné a opravené štatistické údaje, odborné posudky a požiarnotechnické expertízy z 

databáz programu za uplynulý rok odosiela okresné riaditeľstvo ústavu do 10. januára 

nasledujúceho roka. Termín odosielania štatistických údajov, odborných posudkov a 

požiarnotechnických expertíz z databáz programu sa dodržiava aj v prípadoch, ak časť údajov 

nie je v termíne ich odosielania známa. Chýbajúce štatistické údaje, odborné posudky a 

požiarnotechnické expertízy sa po doplnení odošlú v nasledujúcom mesiaci alebo podľa tohto 

odseku. Za odoslanie uvedených údajov zodpovedá zisťovateľ.  

3.9  Rozbory požiarovosti  

Účelom spracúvania rozborov požiarovosti je sústredenie a analýza údajov a poznatkov o 

požiaroch a ich využívanie v riadiacej, preventívno-výchovnej, kontrolnej a operatívno-

technickej činnosti. Ústav, krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo využívajú pri spracúvaní 

rozborov požiarovosti najmä poznatky získané pri zisťovaní príčin vzniku požiarov, 

vykonávaní štátneho požiarneho dozoru a z činností pri zásahoch. Rozbor požiarovosti 

spracúva okresné riaditeľstvo za polrok a za celý kalendárny rok; tento rozbor predkladá 

krajskému riaditeľstvu v elektronickej forme. Polročný rozbor požiarovosti sa predkladá do 

10. júla, ročný rozbor požiarovosti sa predkladá do 10. januára nasledujúceho roka.  

Krajské riaditeľstvo sumarizuje rozbory požiarovosti zaslané okresnými riaditeľstvami za 

príslušné obdobia a spracúva rozbory požiarovosti za územie kraja za polrok a za celý 

kalendárny rok; spracovaný rozbor predkladá ústavu v elektronickej forme. Polročný rozbor 

požiarovosti sa predkladá do 15. júla, ročný rozbor požiarovosti sa predkladá do 15. januára 

nasledujúceho roka. Spracúvanie rozborov požiarovosti a súvisiacich prehľadov na potreby 

prezídia zabezpečuje ústav. 

4 ZÁVER 

Zisťovanie príčin vzniku požiaru je činnosť, ktorá prispieva k objasňovaniu príčin vzniku 

požiarov a je nevyhnutným podkladom pre spracovanie nových právnych, technických 

noriem. 

Od posudku zisťovateľa príčin vzniku požiarov a jeho záverov záleží ďalší postup 

vyšetrovania. V prípade, že majetok ktorý bol poškodený požiarom bol poistený, môže 

požiadať poisťovňa o poskytnutie odborného posudku Hasičský a záchranný zbor. Pri 

likvidácii škodovej udalosti a vyplácaniu náhrady škody sa často krát poisťovňa opiera práve 

o závery v posudku spracovaného zisťovateľom. Ak sa preukáže, že škoda na majetku 

vzniknutá pri požiari bola spôsobená nedbanlivosťou majiteľa, môže poisťovňa pristúpiť ku 

kráteniu vyplácaného poistného. Tak isto poisťovňa odstúpi od plnenia pohľadávky, ak sa 

odborným posudkom preukáže, že požiar bol založený majiteľom objektu za účelom 

                                                 

9 § 139b ods. 10 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 
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obohatenia sa. V takomto prípade sa to chápe ako pokus o poistný podvod a riešenie prípadu 

preberú zložky činné v trestnom konaní. 

5 LITERATÚRA 

[1] ADAMEC,V., HANUŠKA, Z., ŠENOVSKÝ, M., Integrovaný záchranný systém. 

Ostrava. SPBI., 2. vydání z roku 2007, 157 str., ISBN 978-80-7385-007-4 

[2] BALOG, K., KOLBEN, I., Audity kvality, bezpečnosti a environmentu. Trnava: 

AlumniPress, 2015. 291 s. ISBN 978-80-8096-223-4. 

[3] BALOG, K., RANTUCH, P., Osobné ochranné a záchranné prostředky. Trnava: 

AlumniPress, 2015. 235 s. ISBN 978-80-8096-216-6. 

[4] DWORZECKI, J., MARCINEK, M. Technical Aspects of use of Selected Specialist 

Equipment Intended for Road-Side Rescuing. - 1. vyd. - New York: Iglobal Writer Inc., 

2015. - 175 s. - ISBN 978-83-63680-77-0. 

[5] KAVAN, Š., RATHAUSKÝ, Z., CEMPÍRKOVÁ, S., TRČKA, M. Nové trendy 

vzdělávání v oblasti bezpečnosti. In The Science for Population Protection, č. 2/2015, 

volume 7. MV – GŘ HZS ČR Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, ISSN 1803-

568X 

[6] KRÁĽ, P. a kol. 2009 Viacrozmerné štatistické metódy so zameraním na riešenie 

problémov ekonomickej praxe. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická 

fakulta v Banskej Bystrici, 2009. 178 s. ISBN 978-80-8083-840-9. 

[7] ŘEHÁK, J., BROM, O. 2015. Praktická analýza dat. Brno. Computer Press, 2015. 189 s. 

ISBN 978-80-251-4609-5. 

[8] MARKOVÁ a kol.: Ochrana osôb a majetku. Vysokoškolská učebnica pre bakalársky 

študijný program Ochrana osôb a majetku. ES TU Zvolen: Zvolen, I. vydanie. 2011. 243 

s. ISBN 978-80-228-2329-6. 

[9] MARKOVÁ, I., MARCINEK, M. Hodnotenie termickej degradácie hasiacich práškov 

vybranými metódami termickej analýzy In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 

2012 : sborník přednášek XI. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU 1. - 2. 

února 2012. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2012. 

- ISBN 978-80-7385-109-5. - S. 98-102 

[10] MARCINEK, M. Materiálno-technické vybavenie zložiek IZS v boji proti nebezpečným 

látkam, extrémizmu a terorizmu. In: Extrémizmus - hrozba pre demokratickú spoločnosť : 

zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : [Bratislava, 31. október 2012]. - 

Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2012. - ISBN 978-80-8054-552-9. 

- S. 203-211. 

[11] MARCINEK, M. Nová právna úprava legislatívy Slovenskej republiky v oblasti ochrany 

pred požiarom In: Racionalizácia verejnej správy : zborník vedeckých prác z 

medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 4. - 5. februára 2016 v Piešťanoch. - 

Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-8054-670-0. 

- S. 202-207 

[12] MARCINEK, M. Hasičské jednotky v Integrovanom záchrannom systéme Slovenskej 

republiky In: Bezpečné Slovensko a Európska únik [elektronický zdroj] : 11. 

medzinárodná vedecká konferencia: recenzovaný zborník príspevkov z konferencie: 9. - 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 565 

10. november 2017, Košice, Slovensko. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného 

manažérstva v Košiciach, 2017. - ISBN 978-80-8185-025-7. - CD-ROM, S. 316-334. 

[13] MARCINEK, M. Aktuálna právna úprava o nebezpečných chemických látkach a jej 

aplikácia prostredníctvom typového krízového scenára pri úniku nebezpečnej látky počas 

dopravnej nehody v podmienkach Integrovaného záchranného systému SR. In: Zborník z 

13. medzinárodného sympózia konaného dňa 8. 9. 2016 v rámci medzinárodného veľtrhu 

SECURITY BRATISLAVA 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Akadémia 

Policajného zboru v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-8054-691-5. - CD-ROM, S. 149-

165. 

[14] MARCINEK, M,. Štatistická analýza zásahovej činnosti jednotiek HaZZ s výskytom 

nebezpečných látok. In: Ochrana obyvatelstva - nebezpečné látky 2015 [elektronický 

zdroj] : sborník přednášek XIV. ročníku mezinárodní konference : VŠB - TU Ostrava : 4. 

- 5. únor 2015 . - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. - 

ISBN 978-80-7385-158-3. - CD-ROM, S. 86-90. 

[15] MARCINEK, M. The Current Situation in Vehicle Safety System In: "Dani Arčibalda 

Rajsa" = "Archibald Reiss Days" : tematski zbornik radova medunarodnog značaja = 

Thematic Conference Proceedings of International Significance : Tom II = Volume II : 

Belgrade, 10 - 11 March 2016. - Beograd: Kriminalističko-policijska akademija = 

Academy of Criminalistic and Police Studies, 2016. - ISBN 978-86-7020-357-0. - pp. 

462-472 

[16] MARCINEK, M. Integrovaný záchranný systém Slovenskej republiky a možnosti 

efektívneho využitia dobrovoľných hasičských zborov. In: Právní a bezpečnostní prostředí 

Evropské unie vybraných zemí středoevropského prostoru. České Budějovice : Vysoká 

škola evropských a regionálních studií, 2016. - ISBN 978-80-7556-005-6. - S. 36-45. 

[17] MARCINEK, M. Analýza zodpovednosti pri preprave nebezpečných látok cestnou 

nákladnou dopravou podľa Dohody ADR a Dohovoru CMR. In: Ochrana obyvatelstva - 

Nebezpečné látky 2017 : sborník přednášek XVI. ročníku mezinárodní konference : [1. - 

2. únor 2017, Ostrava]. - ISSN 1803-7372. - č. 1 (2017), CD-ROM, s. 90-97. 

[18] MARCINEK. M, Organizácia, fungovanie a rozvoj integrovaného záchranného systému 

(IZS) na území Slovenskej republiky. In: Edukacja dla bezpieczeňstwa, Wydawnictwo 

wyzszej skoly Bezpieczňstwa, POZNAŇ /PL/, 2011, ISSN1899-3524  

[19] MARCINEK, M. - MÜLLEROVÁ, J. Insulation Material Fire Safety and Toxicity. In: 

Safety Engineering: Selected Aspects - New York: IGLOBAL WRITER Inc., PRO 

POMERANIA FOUNDATION POLAND, 2014. - ISBN 978-83-63680-13-8. - S. 36-49. 

[20] MÜLLEROVÁ, J., Vybrané systémy manažérstva rizík. In: Periodica Academica. - ISSN 

1802-2626. - 9/ 1 (2014), 76-89 

[21] Zákon Národnej rady SR č. 129/2002 Z.z. o Integrovanom záchrannom systéme v znení 

neskorších predpisov 

[22] Zákon Národnej rady SR č. 314/2001 Z.z. o Ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov. 

[23] Zákon Národnej rady SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o 

posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov 

[24] Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii znení neskorších 

predpisov  



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 566 

[25] Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 32/2016 o zisťovaní príčin vzniku 

požiarov, spracovávaní dokumentácie o požiaroch a rozboroch požiarovosti 

 

 



SPOLEČENSKÉ PROSTŘEDÍ, ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, RIZIKA 

SOCIAL ENVIRONMENT, MANAGEMENT, EDUCATION, RISKS 

Jaromír Novák1) 

ABSTRAKT: 

K vývoji společnosti je třeba řízení různého druhu a také odpovídající vzdělávání. Z těchto 

důvodů si společnost pro své zachování volí, či jsou jí předurčeny, různé způsoby vývoje 

společenského prostředí. A to buď přirozenou vývojovou cestou, nebo cestou radikálních 

zvratů. Je to stochastický a dynamicky se formující čtyřúhelník. Každý ze čtyř vrcholů je svým 

obsahem a rozsahem rozmanitý a složený z řady  dílčích systémů. Struktura i chování těchto 

systémů je  různého typu. Vrcholy a strany tohoto čtyřúhelníku mají  řadu charakteristik 

obecné i konkrétní povahy, které spolu souvisejí a prolínají se. Měly by  být v jisté 

proporcionální dynamické harmonii a současně i rozporu, jakožto hybné síle vývoje. 

ABSTRACT: 

To development of society is needed management of any types as well as corresponding 

education. Of these reasons society yourself for her preservation elects sundry  manners of 

development of social environment. Namely either natural evolution way, or on the way of 

radical reversion. It is stochastic and dynamically formalizing quadrangle. Every of four 

summits is by its content and extent various and made of series  of partial systems. Structure 

and behaviour of these systems is  different types. Apexes and parties of the quadrangle have 

many characteristics of common and concrete character, which are blending together. They 

should be in some proportional dynamic unison and at the same time in clash, in capacity to 

motive development. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

management, společenské prostředí, vzdělávání, rizika, systém, věda,  technika 

KEYWORDS: 

management, social environment, education, system, science, techniques, risks  

1 ÚVOD 

Minulé století mělo přívlastky jako: století vědy a techniky, století dvou světových válek, 

století nadějí na pokrok a blahobyt. 

Jaký přívlastek můžeme přiřadit století dvacátému prvnímu? Možná jej nazveme stoletím 

přežití a vzdělání. Nebo také stoletím rizik. Možná také a to nejspíše – stoletím řízení. Mějme 

na paměti, že scéna tohoto světa se prudce mění. Případného čtenáře napadne otázka proč? 

Odpověď je v podstatě jednoduchá – protože jde o to, zda člověk jako jednotlivec a 

společnost jako celek  bude schopna řídit vývoj ve své obecnosti a specifičnosti zároveň. Zda 

potenciál, který je pro žití k dispozici, bude adekvátně využit, zda je možný další prospěšný 

rozvoj nebo jen zpomalení destruktivních procesů.   

V minulém století došlo takřka ve všech oblastech k velkým změnám, které radikálně změnily 

život lidstva a také podmínky jeho další existence. V něčem byl vývoj pokrokový a prospěšný 
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a v něčem naopak přinesl vážné problémy, které v sobě možná skrývají a zakládají počátek 

velmi destruktivních procesů.  

Století také bylo škálou nadějí na vyřešení palčivých problémů z nichž některé se podařilo 

vyřešit, ale také se podařilo iniciovat problémy nové. Jejich řešení je také úkolem dneška. 

Uvažujme o tom, zda je možné reformovat ekonomické podmínky dříve, než se vylepší 

člověk mravně. 

Připomeňme si alespoň pár slovy minulost. Pohled na dějiny nás nepřivádí k optimismu ani 

pesimismu. Minulost je zdrojem i kořenem přítomnosti. V době primitivních výrobních sil i 

výrobních vztahů (jednoduchá dělba práce) bylo možné, aby jakákoliv osobnost nadaná 

zdravým „selským rozumem“, byla nositelkou významného pokroku, aby se cestou nějakého 

nahodilého  objevu či nápadu posunulo poznání. Jakýsi přirozený výběr, který se prosadil  a 

posunul společnost dál. Tyto procesy jsou dnes takřka vyloučeny.  Dnes více, než kdy jindy 

přirozený vývoj a výběr „cest lidí“  se v podstatě posunul do oblasti vědy a techniky a  

posouvá společnost dál. Substancí vědy a techniky je  transformovaná informace.  

Rozvoj vědy a techniky se stal hlavním kritériem společenského vývoje a pokroku. Je zde 

nutné podotknout, že slovo pokrok je ve smyslu přínosu pro lidi a společnost. Ve skutečnosti 

tomu tak vždy není. To, co se zdá pokrokové se vývojem může ukázat jako škodlivé. Věda 

působí na techniku a technologie  a radikálně ovlivňuje lidské bytí a vědomí. Lidský život je  

ovládán technikou a člověk je   stále více zajatcem svých produktů.  

Vlivem vědy a techniky dochází ke znásobení lidských schopností přetvářet objektivní realitu 

i sama sebe.  Poznávací orientace člověka má svoji logiku vývoje, jejímž vrcholem je věda 

těžící z modelování přítomnosti i budoucnosti a jejíž poznatky jsou přetvářeny do nových 

technik a technologií. Vědecké poznávání si vydobylo uznání především díky reálným 

technologiím a technickým produktům řečeno jinak díky „technizaci“ života. Zatím. Sociální 

důsledky jsou různé.  

Dalším problémem je redukce lidí zabývajících se „vědeckým myšlením“ na elitu a nutnost 

týmové práce. A tudíž úloha laiků se redukuje jen na využívání poznatků či jejich dílčí 

vylepšování. To způsobuje jisté odcizení.  

Lidské poznání, představované dnes především vědou, je zdrojem  užitku. Vědění je síla 

k osvobození a také síla k zotročení a sebezotročení, pokud není zvládnuta.  

Za hlavní rozpor  dnešní doby je možno považovat rozpor mezi množstvím informací a 

schopností člověka  je transformovat do produkce, která přináší přidanou hodnotu v nejširším 

smyslu slova. 

2 SPOLEČENSKÉ PROSTŘEDÍ 

Pojem společenské prostředí  je svým obsahem a rozsahem mnohovrstevný a složitý a  může 

být  chápat jako existence lidí na planetě Zemi, v prostředí živé a neživé přírody. 

Další chápání může být v rozměru různých civilizací, odlišujících se determinací 

geografickou, rasovou, jazykovou, potravní, hodnotovou, materiální, duševní, vzdělanostní, 

znalostní, dovednostní, obyčejovou, náboženskou a jinou. 

Z hlediska systémového přístupu jde pak o různé systémy se specifickým chováním, 

strukturou a vazbami.  

Uvedené typy společností vytvářejí různá společenská prostředí , která mají různé cíle dle 

svého určení. Jedno však mají zpravidla společné – přežít! Aby mohla dnešní a zejména 

budoucí společnost přežít, potřebuje, kromě jiného, řízení a vzdělání. 
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Lidé jako rozhodující prvky společenského prostředí různého typu mají různou hodnotovou 

orientaci. Tato je dílem dána, dílem je prostředím vynucována.  Lze zde použít pojem kvalita 

života a pojem udržitelný rozvoj. 

Udržitelný rozvoj  může být charakterizován jako vývoj, který má uspokojit potřeby 

současnosti, aniž by byly ohroženy potřeby budoucích generací. Udržitelný rozvoj je 

podmíněn harmonizací tří hlavních faktorů: ekonomického, sociálního a environmentálního.  

Kvalita života je rovněž rozsáhlý pojem, jehož obsah je v historickém vývoji proměnlivý. 

Rovněž definování je různé. Je to kvalita života jednotlivce a také kvalita společenského 

prostředí. Kvalita života společnosti je určována kvalitou jednotlivců, není však jen prostou 

extrapolací. Je nutno podotknout, že oba typy by měly být v nějakém proporcionálním 

souladu, avšak je tomu převážně naopak. Jde často o nesmiřitelný protiklad. Kvalita života je 

souhrn objektivních podmínek spokojeného života ve spojení se subjektivními pocity 

individua. 

 Kvalitu života je možno dle (Potůček,2005) charakterizovat jako široký koncept vztahující se 

k celkové spokojenosti jednotlivých lidí i společnosti. Je to uspokojování potřeb duševního i 

materiálního rázu. Je výsledkem vzájemného a často rozporného působení faktorů zdravotní, 

sociální, ekologické a ekonomické povahy. Materiální životní podmínky, zdraví, lidské 

vztahy a sounáležitost člověka ke společnosti jsou důležité faktory, které určují kvalitu života 

lidí.  

Spokojenost lidí je do značné míry určována materiálními podmínkami života a tyto jsou 

často chápány jako rozhodující. Není tomu tak zcela. Existuje rčení, které říká, že peníze ještě 

nikoho neučinily bohatým. Vliv materiálních podmínek je modifikován také možnostmi 

realizace tužeb člověka, jeho svobodami, zdravím, vztahy ve společnosti, vzděláním a dalšími 

faktory individuální povahy. 

Hodnoty pro člověka jsou staré jako lidstvo samo. Neustále se vyvíjejí a mění, jsou povahy 

duševní a materiální, individuální a kolektivní. Souvisí s prostředím obklopujícím člověka, 

s jeho věkem, pohlavím, zájmy, statusem apod. Některé hodnoty jsou základní (potrava, teplo, 

spánek, láska, porozumění, jistota, bezpečí). 

Podíváme-li se do minulosti a přítomnosti, můžeme hovořit o velké krizi hodnot, která vede 

k růstu nejistot z možností jejich neuspokojování, a také z možností převratných změn těchto 

hodnot, které mohou i ohrozit budoucí vývoj života. 

Člověk objevuje, vymýšlí, konstruuje  a produkuje hodnoty materiální povahy – věci – 

s cílem uspokojovat své potřeby, zpříjemňovat si život. Ale současný vývoj ukazuje 

kontraproduktivnost těchto procesů.  

Věda a technizace dokázala odstranit mnohá nebezpečí, která dříve ohrožovala lidskou 

existenci, dokázala odstranit či potlačit choroby, brání různým přírodním pohromám. Na 

straně druhé vznikají choroby nové a člověk svojí činností způsobuje pohromy jiné. Věda a 

technika tak vytváří zcela nová ohrožení člověka. 

Člověk je stále méně součástí lidské společnosti ducha a je stále více číslem, či pouze 

informací, zbožím, předmětem. Jakoby byl stále více materiem, jehož myšlení je pod rouškou 

svobody informací, těmito často spekulativními informacemi, ovlivňováno „neviditelnou 

rukou trhu“ a člověk je předmětem tržních mechanismů. 

Člověk se stal zajatcem svých produktů, výmyslů a mánií. Stále více je mu znemožňováno 

důstojné prožívání krátkých okamžiků rychle pomíjivého času života – hodnoty nejvzácnější. 
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Máme dnes dostatek možností vnímat život v jeho lidsky nejprostší podobě? Nejsme spíše 

otroky a zajatci jeho devalvované materiální podoby 

Hodnotová orientace a tím potenciál problematiky bezpečnosti má svůj vývoj. Zejména po 

Druhé světové válce se zdálo, že lidstvu se nabízí neomezený pokrok ve všech oblastech 

života. Zdálo se, že zdroje pro uspokojování duševních, fyzických a sociálních potřeb jsou 

neomezené a že jsou předpoklady pro obecné štěstí všech lidí a jejich neohraničenou svobodu. 

Postupně se ukazuje, že tyto naděje byly mylné. Ukazuje se stále naléhavěji, že materiální 

zdroje života jsou omezeny, že soustředění na materiální blaho nepřináší uspokojivý život, ale 

spíše opak. Člověk se dostává do područí věcí, byrokracie moci, je manipulován státem, 

produkty výroby a masovými médii, ztrácí  soukromí. Pokrok v oblasti techniky způsobuje 

vážná ekologická nebezpečí a ohrožuje život fauny i flóry a také člověka. Rozdíl mezi 

subjektivně chápanými potřebami a potřebami objektivními se prohlubuje a to v  neprospěch 

člověka. Původní optimistické naděje se postupně proměňují v pocity prázdnoty, úzkosti, 

beznaděje, závislosti, nespokojenosti, nenávisti, destrukce, nevěřícnosti a bezcitnosti. Řečeno 

jinými slovy – hodnoty života se mění k horšímu a to vyvolává potenciál nebezpečnosti a 

nepřátelství k přírodě, sobě samému a k jiným lidem. Žití se tak stává stále rizikovějším pro 

člověka i pro celou společnost. 

A tak místo blaha žití  se vyvíjí stále větší rizika toto blaho negující a ohrožující. Dochází tak 

k urychlující se transformaci očekávaného blaha ve významný soubor rizik. Lze říci, že 

současná společnost je společností charakteristickou riziky, podlamující její existenci. 

Kde se rizikové faktory vzaly? Jsou nechtěným a někdy neočekávaným produktem vývoje 

společnosti. Tato společnost své produkty tvoří a využívá tak, že je jimi ničena 

Skrytá nebezpečenství. Pod tento pojem můžeme zahrnout věci, jevy a procesy, které si buď 

člověk neuvědomuje nebo jejichž nebezpečnost je nepoznaná či kamuflovaná. Zdrojem těchto 

rizik je vývoj ve svých projevech a tendencích. Je to běžné produkování toho, co lidem 

umožňuje existenci, co je považováno za každodenní součást potřeb, co umožňuje pohodlí, 

prosperitu, ochranu. 

Zrádnost těchto nebezpečí spočívá v jejich skrytosti pro obyčejného člověka. Mezi takováto 

nebezpečí patří například formy elektromagnetického vlnění, o jejichž účinku se vedou 

odborné diskuse. Nevnímáme také radioaktivní záření, včetně záření slunečního. Naše 

potraviny, které mohou být různě uměle upravovány, se také jeví v pořádku. Škodliviny 

emitované do vzduchu, vody a půdy jsou též většinou smyslově nevnímatelné. Agresivita 

projevů politiků, „akční“ pořady v televizi, agresivní počítačové hry, adrenalinové sporty, 

kohoutí a psí zápasy atd., rovněž obsahují větší či menší nebezpečnost. 

Rozvoj masových komunikačních prostředků, informačních technologií sice pozvedává 

možnosti lidské komunikace a také kulturu pro široké vrstvy lidí. Zároveň ale také umožňuje 

značné ovládání lidského mínění a získávání informací o člověku. Soukromý život člověka je 

dnes spíše životem veřejným. A také je stále složitější rozpoznávání pravdy a lži. 

Manipulovatelnost člověka je obrovská. To se projevuje i ve vzdělávání a řízení.  

Mezi skryté ničivé faktory  patří nejen lokální války vedené pod praporem ochrany lidských 

práv a humanismu, ale také civilizační choroby, jejichž zdroje jsou někdy těžko odhalitelné. 

Dalším jevem je automobilismus. Pod pojmy svoboda, rychlost, elegance a vášeň se lidem 

nabízí nástroj, který ničí a zabíjí. Je to nástroj masového usmrcování – zbraň hromadného 

ničení. A to nelze zcela kvantifikovat důsledky automobilismu jako hluk, toxicita výfukových  

plynů.   
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O potřebě energie pro život není možné pochybovat. Je však nutné pochybovat o tom, jak ji 

zabezpečit, jak ji také hospodárně využívat.   

3 ŘÍZENÍ 

Hlavními tendencemi vývoje, vlivy působení a také limitujícími podmínkami ve kterých bude 

společnost existovat a řízení působit  jsou a budou:  

• Planetární podmínky umožňující existenci civilizace  

• Zdraví obyvatelstva planety a planety vůbec 

• Zmenšování prostoru jako základní filozofické kategorie i jako podmínky existence 

lidstva  

• Multikulturní prostředí    

• Urychlování času a zkracování jeho intervalů pro probíhající procesy 

• Proměny psychické a fyzické integrity individua, společnosti a přírody 

• Omezené zdroje vody, půdy, potravin a  některých surovin 

• Rostoucí vzájemná globální i individuální závislost lidí a prostředí 

• Informatizace 

• Intelektualizace 

• Individualizace 

• Integrace 

• Improvizace  

• Superkonkurence 

• Superturbulence 

• Globalizace i lokalizace 

• Růst nákladů na odstraňování škodlivých důsledků civilizační produkce 

• Selhávání tržních mechanismů 

• Militarizace 

• Nebezpečnost, násilí 

 Dosazení proměnných do těchto obecných konstant lze ponechat na možnostech a nutnostech 

pro potřeby řídících pracovníků a každého člověka. Neboť člověk řídí! Je to záležitost 

každého člověka! Každý z nás tyto podmínky ovlivňuje! 

Vycházíme z obligátní definice – řízení je schopnost optimálně využívat zdroje  lidské, 

finanční, materiální, informační a časové. Důležité je také si uvědomit, že každý člověk je 

manažerem svého života, každý z nás řídí sebe sama. Kromě jistého talentu k řízení, tedy 

získaných předpokladů pro řízení díky našim předkům i současníkům,  jejich genům, musíme 

tento talent v teorii i praxi řízení kultivovat.  

První školou řízení je rodina (či náhražka rodiny), kde malý človíček, možná budoucí 

manažer, získává první poznatky pro řízení. Vnímá své rodiče a příbuzné jako vzory pro to, 

co a jak má udělat. Rozlišuje světlo a tmu, teplo a chlad, krásu a škaredost, příjemnost a 

nepříjemnost atd. Podněcuje také svoji fantazii, svá přání, tužby, uspokojuje své potřeby, 

přemýšlí. 

Nebudeme zde rozebírat jednotlivé stupně vzdělávání od mateřské školy, přes základní školu, 

až po střední školu, kde se už na různé úrovni učí základy manažerství. Věnujme se 

především, byť jen v osnovní formě, vzdělávání vysokoškolskému. Ještě v nedávné minulosti 

bylo vzdělávání v manažerství považováno za ryze ekonomickou disciplinu, což je dnes 

překonáno. 
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Budeme-li vycházet ze dvou předpokladů, že každý člověk je manažerem a že manažer musí 

být obecně i speciálně vzdělaný a tedy také připravovaný, pak se také nabízí základní 

orientace přípravy v problematice řízení na vysoké škole. 

Jsem přesvědčen o tom (mé životní zkušenosti mě k tomu vedou), že každý student vysoké 

školy by měl být alespoň v nejnutnější míře vzdělán v problematice řízení. Rozsah a obsah 

disciplin je dán subjektem tvorby učebních programů ve vztahu k objektivním potřebám a 

také schopnostmi těch, kteří discipliny budou učit. 

Pokud se týká rozsahu výuky a výchovy v manažerských disciplinách, ten záleží na budoucí 

odbornosti absolventa především. Největší rozsah bude u těch studentů, kteří jsou vzděláváni 

především jako budoucí manažeři. Autor si nedovoluje doporučovat předměty výuky. Chce 

jen sdělit některé názory. 

Vzdělávání a výchova budoucích manažerů by mohla mít základ ve všeobecné kultivaci v pěti 

základních rovinách. V první rovině jde o filozofickou analýzu dnešního světa, zejména 

vyložení globálních problémů a globálních probíhajících procesů  ovlivňujících činnost 

manažera. Druhá rovina by měla přinést analýzu vztahů politických, ekonomických a 

mravních aspektů manažerské činnosti. Za třetí výklad problémů etiky obecné a manažerské 

etiky zvlášť. Manažer se často při svém rozhodování  dostává do konfliktu mezi mravními 

požadavky spojovanými s profesí a obecnou lidskou odpovědností. Je to problém přežití, 

existence. Čtvrtá rovina se týká politického, populačního, ekonomického, finančního a 

geografického zeměpisu a mezinárodních vztahů. A konečně pátá rovina obsahuje analýzu 

orientace v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, tedy osvojení si myšlení v historických 

kategoriích.  

Jednoznačné stanovení požadavků na výchovu a vzdělávání manažerů na vysoké škole není 

možné. Důležitým předpokladem pro přípravu studentů je systém přípravy na konkrétní 

katedře, ústavu, fakultě, škole. Mnohdy rozhodující roli hraje osobnost učitele ve svém 

komplexu. Nakolik on splňuje požadavky na manažera (každý učitel je zároveň manažerem), 

zda je příkladem, zda je dobrým vzorem pro studenty. S tím souvisí i výběr vysokoškolských 

učitelů.  

4 VZDĚLÁVÁNÍ 

Žijeme v informační společnosti, žijeme v přebytku a zároveň nedostatku informací. Toužíme 

po informacích a zároveň se jich obáváme. 

Informační „vichřice“ způsobuje zmenšování světa, jeho zhušťování, zvyšování rychlosti 

pohybu a vývoje. Informační systémy a informační technologie umožňují „být při tom“, 

jakoby dodávaly informace podle metody „just in time“ (JIT), právě včas. 

Stále více se do popředí dostává význam znalostí a informovanosti. Dnes a zejména 

v budoucnu bude platit vztah „znát“ je více než „dělat“ (Z > D). 

Avšak produkce informací díky různé dostupnosti technologií  způsobuje velkou nerovnost 

lidí v přístupu k informacím, což způsobuje značné rozpory mezi lidmi. Informace jsou 

významným strategickým zdrojem ovlivňujícím i životy. Z toho vyplývá možnost a také 

nutnost či schválnost regulace informací a jejich manipulování a informace se pak stávají 

informacemi virtuálními a ne skutečnými. Mám-li informace, mám moc, nadvládu nad 

ostatními. Bez informací může člověk být bezmocný. Stejně tak může být bezmocný 

z přemíry informací, protože si neví rady s jejich zpracováním, využitelností, takže pak 

hodnota takovýchto informací může být nulová. Důležitý je výběr informací a jejich třídění. A 

tak se vlastně „svobodná“ výměna informací může stát nástrojem utiskování, nástrojem násilí, 
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někdy účinnějším než samotné speciální prostředky násilí. Tato výměna informací však může 

být naopak i prostředkem porozumění a rozvoje obecného blahobytu. Jednou z cest získávání 

a transformace informací jsou různé způsoby vzdělávání. Ať je to vzdělávání formou různých 

škol, školení, kurzů, e-vzdělávání, individuální způsoby dle potřeb a možností člověka. 

 Kardinálním problémem vzdělávání je exponenciální růst poznatků, které každý člověk musí 

získat a s nimi v praxi pracovat. Neboť hlavním účelem vzdělávání není jen vědět, ale 

především jednat! S rostoucí úrovní působení člověka na různých pozicích také toto množství 

poznatků roste. A také rostou požadavky na jejich adekvátní využívání při rozhodování 

každého a manažera zvlášť.  

Náročnost na významných postech si více vynucuje hledání a výchovu talentů. Společnost 

stále více závisí na talentovaných lidech, kteří dovedou posunout oblasti lidského konání 

vpřed a tím také prospět pokroku a kvalitě života lidí a společnosti jako celku. Přitom 

skutečných talentů je dost málo. A uvědomíme-li si, že jeden talent připadá na 100 000 

obyvatel, pak je nutné talenty doslova hýčkat. V tomto směru Česká republika, dle zkušeností 

autora, není prostředím zrovna excelentním. Mnohdy na schopné lidi pořádáme spíše hon na 

čarodějnice. Uvědomíme-li si počet obyvatel České republiky a počet obyvatel Číny, pak 

rozdíl v množství talentů je poněkud hrozivý. Předcházejme si Čínu! A to je ještě rozdíl mezi 

talentem fotbalovým a mezi talentem třeba v nanotechnologiích, v jejich přínosech pro 

společnost. Jiným problémem je udržení talentu ve firmě, zemi. 

Vzdělávání je také poměrně nákladné. Je otázka, zda dosavadní extenzivní způsob výuky na 

středních a zejména vysokých školách si bude naše společnost moci dovolit. To je ovšem 

samostatné téma. Není zde až příliš plýtváno prostředky na vzdělávání, které pak není 

z různých důvodů využito? A jak je možné to ovlivnit?  

Je nutné, aby požadované procento populace mělo vysokou školu? Jaká může být a také má 

být úroveň vzdělání? Je dosavadní obsah a rozsah vzdělávání na vysokých školách možný? 

Pro koho a také kým? 

Jen malý nástin některých problémů nejen vysokého školství:  

• Proporce sumy znalostí jsou ve prospěch memorativní  stránky 

• Podcenění výchovné funkce výuky a školy 

• Učení se v nedostačujících souvislostech – málo otázek typu PROČ? 

• Neodpovídající vztah mezi „teorií a praxí“ a jejich nižší spolupráce 

• Neadekvátní náročnost vyučujících a jejich didaktické schopnosti 

• Nedobrá práce s talenty 

• Málo metodiky a metodologie 

• Ne vždy efektivní využívání finančních prostředků 

• Neodpovídající platy pedagogů a jejich motivace 

• Motivace studentů k získávání poznatků 

• Účelovost studia 

• Malá pozornost školám ze strany politiky a politiků 

Možné principy úspěšné školy dnešní a budoucí doby: 

• Vysoká orientace na studenta jako produktu školy 

• Silné vedení školy respektující jistou samostatnost pedagogů 

• Řízení školy jako celku a všech jejích subsystémů 

• Aktivní sledování obecného i oborového okolí a přijímání změn 

• Vysoká výkonnost složek školy 
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• Prosazování své jedinečnosti a orientace na špičkové výsledky 

• Získávání znalostí a jejich adekvátní prezentace studentům 

• Rychlé a pružné reagování na změny  

• Výkonnostní a motivační systém pro pracovníky školy i studenty 

• Vysoká inovativnost  

• Vysoká metodická úroveň pedagogů 

• Ucelený systém řízení školy – plánování atd. 

• Využívání moderních informačních  systémů a technologií, výměna informací 

• Vysoká etičnost  

• Pospolitost pracovníků a složek školy, ne izolovanost či škodlivá konkurence 

• Odpovědnost za výsledky práce a důsledky rozhodování 

• Schopnost předvídání a strategického myšlení, jednání a řízení 

• Spravedlivost přístupu k poznatkům pro pedagogy i studenty 

• Zajištění bezpečnosti života školy 

5 RIZIKA 

Síla a zároveň slabost dnešního člověka je ovlivňována zejména technikou a technologiemi. A 

ty se musí řídit nejen určením jejich použití a ziskem výrobců a uživatelů, ale také výchovou i 

výcvikem, jak tuto techniku a technologie používat z hlediska působení na člověka a životní 

prostředí ve svých důsledcích použití. To také souvisí s obecným chováním a jednáním 

člověka a k tomu je třeba jej od malička vychovávat. Je to jedna z cest snižování 

nebezpečnosti a rizikovosti. Člověk je svojí podstatou stejný, jen jeho myšlení a jeho jednání 

je jiné, je modifikováno novými informacemi a novými podmínkami, které ho obklopují. 

Pojem výchova se mnohdy vytratil a v tom je možná jádro problému vytváření vztahu 

k bezpečnosti člověka a lidstva vůbec. Kdysi se hovořilo o jednotě výchovy a vzdělání – to by 

mělo platit stále. A v oblasti bezpečnosti či nebezpečnosti tím více. 

Trochu nedávné historie. Na přelomu devadesátých let minulého století došlo k historickému 

přerodu. Z řady vnitřních i vnějších příčin došlo ve dřívějších socialistických státech 

k radikálnímu společenskému a ekonomickému převratu. Mezi socialistické státy patřily 

zejména Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Sovětský svaz. Tyto 

země tvořily Radu vzájemné hospodářské pomoci, což bylo ekonomické uskupení. Tvořily 

také obranné politicko-vojenské uskupení nazývané Varšavská smlouva. Došlo k rozpadu 

obou organizací.  

Šířila se euforie o míru, svobodě, demokracii, lidských právech, o lásce a pravdě, o rychlém 

ekonomickém rozvoji. Lidé očekávali, že bude mír a lidé se budou mít lépe, že svět bude 

bezpečnější. Postupně, v průběhu dvou desetiletí, se ukazuje, že to byla manipulace a lidé se 

cítí podvedeni. Cítí jistou beznaděj, marnost, bezvýchodnost. Jsou to nebezpečné kombinace 

škodlivých jevů a procesů.  

Svět, a tedy i Česká republika, se nachází v dlouhé řadě rizik, které se prohlubují a mohou 

vyústit do nebezpečných důsledků.  Můžeme je nazvat jako:  

• rizika životních hodnost 

• mezilidská rizika 

• finanční rizika 

• hospodářská rizika 

• potravinová rizika 
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• vodní rizika – pitná voda, povrchová voda, oceány 

• zemědělská rizika 

• půdní rizika 

• zdravotní rizika 

• politická rizika 

• surovinová rizika 

• energetická rizika 

• informační rizika 

• dezinformační rizika 

• sociálně-kulturní rizika 

• rizika řízení 

Tato rizika existují současně, úzce spolu souvisejí a vzájemně se ovlivňují. Není jednoduché 

je rozpoznat, odhalit všechny příčiny a souvislosti. Je obtížné je popsat, nacházet řešení a 

nějakým způsobem je adekvátně řídit. Jsou to velmi složité systémy s vysoce stochastickým 

chováním. Projevy a důsledky rizik jsou těžko předvídatelné. Mění se v čase a prostoru.  Jsou 

komplexní i komplexitní.  

Z hlediska prostorového rozmachu příčin a důsledků rizik lze v zásadě očekávat jednotu i 

rozpornost. Jejich podstata bude stejná, ale jejich konkrétní projevy jiné. Jednotlivá rizika, či 

komplex rizik, má své globální i regionální příčiny i důsledky, obsah a rozsah. Regiony se 

však budou lišit dle konkrétních podmínek.  

Nabízí se otázka, jak charakterizovat region v oblasti bezpečnosti. Chápání tohoto pojmu je 

různé. Z hlediska prostoru České republiky můžeme hovořit o krajích, okresech, obcích 

s rozšířenou pravomocí, obcích nebo takzvaných mikroregionech. Chápání může být 

katastrální, politické, geografické, kulturní, průmyslové, zemědělské a další.  

6 ZÁVĚR 

Před civilizací zeměkoule jsou předestřeny výzvy různého typu. Toto eufemistické vyjádření 

hrozeb a rizik je důležité  pro řízení a optimismus. Podle prognostiků je lidstvo možná na 

hranici své existence. Třeba je to silné vyjádření a předvídané problémy se neuskuteční, tak 

jako se neuskutečnila řada prognóz a proroctví.  

Výše předkládané a neumělé pojednání o základních problémech má za cíl upozornit.  A také 

motivovat až mobilizovat každého o podíl na řešení problémů. Každý je může ovlivnit a 

zejména vysokoškolský učitel. Každý z nás je členem společnosti, každý z nás řídí a každý 

z nás disponuje znalostmi. Zkusme tuto triádu sami v sobě harmonizovat a rozvíjet nejen 

uvnitř, ale i navenek. Svoboda bez zpětné vazby je falešnou svobodou! Každé naše rozhodnutí 

je o budoucnosti. Jsme složitá společnost s velkou vzájemnou závislostí a odpovědností za 

důsledky svých činů. Jsme ochotni si to nejen uvědomit, i podle toho jednat? 
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VPLYV NEVHODNEJ VOĽBY BAZÉNOVÝCH PRVKOV NA BEZPEČNOSŤ 

PREVÁDZKY 

THE INFLUENCE OF THE INPROPERIATE SELECTION OF THE SWIMMING 

POOL COMPONENTS TO THE OPERATION SAFETY 

Ján a Podhorský1), Peter Škripko2), Július Jankovský3), Ľudmila Macurová4) 

ABSTRAKT: 

Príspevok sa zaoberá vyhodnotením nesprávnej voľby komponentov použitých pri stavbe 

bazénu a ich vplyvom na bezpečnosť prevádzky zariadenia. Príspevok je zostavený na základe 

analýzy reálneho prípadu. Na základe dostupných informácií ÚSI ŽU v Žiline pripravilo a 

realizovalo znalecký pokus, ktorého výsledky sú prezentované v rámci príspevku. 

ABSTRACT: 

The paper deals with the evaluation of incorrect selection of components used in the 

construction of the swimming pool and their impact on the safety of operation of the 

equipment. The contribution is based on the analysis of the real case. On the basis of the 

information available, ÚSI ŽU in Zilina prepared and carried out an forensic experiment, the 

results of which are presented in this contribution. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

bazén, vlasová skúška, vstupná tryska, výstupná tryska 

KEYWORDS: 

swimming pool, hair test, inlet jet, outlet jet 

1 ÚVOD 

Na základe analýzy skutočnej udalosti, ktorá v tomto prípade neskončila tragicky sa ÚSI ŽU 

zaoberal bezpečnosťou pri kúpaní v rekreačných bazénoch, ktoré sa v súčasnosti stávajú 

bežným vybavením hotelových a rekreačných komplexov. Nevhodné voľby zdanlivo 

nevýznamných komponentov môžu mať v konečnom dôsledku zásadný vplyv na bezpečnosť 

kúpajúcich sa osôb. 

2 POPIS UDALOSTI 

2.1 Priebeh deja pritopenia v relaxačno rekreačnom bazéne 

Maloletá spolu s otcom plávali spoločne v bazéne. Dcéra sa pri opakovanom plávaní pod 

vodou nevynorila. Jej bezvládne telo spozoroval otec. Zistil, že vlasy maloletej sú zachytené 

vo výustke nasávacej trysky, ktorou sa privádza voda do chemickej úpravne vody.  

                                                 

1)Podhorský, Ján, Doc., Ing., PhD. – 1. autor, ÚSI ŽU, ul. 1. Mája 32, Žilina, +421415136901, 
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3)Jankovský, Július, Ing., PhD. – 3. autor, Apertis, V.P. Tótha 17, Zvolen, +421905530507, 

jankovsky@apertis.eu 

4)Macurová, Ľudmila, Ing., PhD. – 4. autor, ÚSI ŽU, ul. 1. Mája 32, Žilina, +421415136901, 

ludmila.macurova@usi.sk 
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Na ich vytiahnutie bolo treba vynaložiť značnú silu, nakoľko vlasy upchali nasávací otvor 

a v potrubí sa vytvoril podtlak. Odpor pri vyťahovaní vlasov bol ešte zväčšený o silu trenia  

vlasov o hranu vo výustke a potrubí.  

Volaním na obsluhu bazéna aby vypla čerpadlo upozornil ostatných na topenie sa dcéry. 

Najrýchlejšie z prítomných zareagovala p. XY, ktorá sa ponáhľala ju vytiahnuť na hladinu. Po 

príchode k telu vytiahla p. XY vlasy z nasávacej trysky jednorázovým trhnutím a následne 

s otcom vytiahli telo na breh bazéna. Vzhľadom na to, že maloletá nedýchala jej začala p. XY 

s otcom maloletej poskytovať prvú pomoc. Otec vykonával masáž srdca a p. XY vytiahla 

zapadnutý jazyk. Do dvoch minút maloletá začala kašľať a zvracať. V tom čase prišla na 

miesto aj MUDr. XZ, ktorá okamžite privolala rýchlu zdravotnú pomoc a sama pokračovala 

v resuscitácii.  

Do príchodu sanitky pacientku uložili v miestnosti prvej pomoci. Po oživení pacientka začala 

komunikovať s prítomnými, pričom bola dezorientovaná. 

3 ZNALECKÉ DOKAZOVANIE 

3.1 Postup znaleckého dokazovania 

Pre riešenie úlohy znalca – pre posúdenie príčiny pritopenia  sme zvolili nasledovnú 

koncepciu:  

• oboznámenie sa s technológiou relaxačno-rekreačného bazéna, 

• štúdium odbornej literatúry súvisiacej s riešenou problematikou, 

• naštudovanie technickej a prevádzkovej dokumentácie bazéna, 

• analýza priebehu dejov podľa opisu udalosti, 

• vypracovanie zjednodušenej schémy hydraulického okruhu filtrácie a chemickej 

úpravy relaxačno-rekreačného bazéna, 

• stanovenie hypotézy,  

• zostrojenie modelu hydraulického okruhu CHÚV a vykonanie experimentu na 

overenie hypotézy, 

• vykonanie výpočtov pre overenie prebiehajúcich dejov,  

• určenie príčin pritopenia.  

3.2 Technický experiment znalca 

Popis funkcie technologického zariadenia na filtráciu a chemickú úpravu vody v bazéne je 

v spisových materiáloch doložený ako miestny prevádzkový predpis na obsluhu bazéna. 

V obidvoch materiáloch sa nachádza zhodný popis funkcie zariadenia na udržiavanie čistoty 

vody v bazéne, ktorý je uvedený nasledovne: 

„Pre zaistenie čistoty vody, ktorá musí spĺňať hygienické predpisy sa musia z bazéna 

odoberať vzorky vody, ktoré idú do sond analyzátorov, tieto sondy vyhodnocujú chlór, pH, 

redox a na základe zistených hodnôt sa upravuje voda, pridaním chlóru sa upravuje pH. Toto 

sa robí pri všetkých verejných bazénoch. Asi 50 cm pod hladinou bazéna sa v stene osadí 

odberné miesto, toto sa nazýva odborne sacia mušľa – vtoková mušľa, priemer valca je asi 

10 cm, jedná sa o celý priemer tejto sacej mušle. 10 cm otvoru je zakryté pevným dielom, 

ktorý nemá žiadne otvory, jedná sa o odliatok, ktorý má po obvode širokú štrbinu asi 1 cm a 

touto štrbinou sa nasáva voda. Jedná sa o typizovaný diel, ktorý je určený pre nasávanie vody 

pre analyzátor. 
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Po dokončení technológie  naši pracovníci robia individuálne skúšky, komplexné skúšky a 

potom nasleduje skúšobná prevádzka, toto všetko prebehlo v poriadku a parametre čerpadiel 

boli nastavené pre bežnú prevádzku. U tohto čerpadla bol projektovaný výkon 6 m3 za hod., 

H = 10 m, výkon tohto čerpadla bol zaškrtený guľovým ventilom tak, aby bol zaistený 

dostatočný prietok hadičkou s priemerom 4 mm, ktorou je vedená voda na meraciu sondu 

analyzátora. Jednalo  sa o celkový prietok cez saciu trysku – bol nastavený na 1 – 1,5 m3 za 

hod.. Štítková hodnota čerpadla je 6 m3 za hod. pri H = 10 m. Skutočný prietok sa nastavuje 

na 1-1,5 m3 za hod.  „ 

V predloženom spisovom materiáli sa nachádza katalógový list firmy, ktorá bola 

dodávateľom trysiek. Z názvu uvedeného v katalógu vyplýva, že mušľa je označená ako inlet, 

einlaufmuscheln G2x40 380 0000 NiSn, teda má slúžiť na vtok vody do bazéna. 

 

Po naštudovaní problematiky zariadenia hydraulických okruhov relaxačno- rekreačného 

bazéna máme za to, že nakoľko sa jedná o nezávislé hydraulické okruhy filtračný a okruh 

odberu vzorky pre vyhodnocovaciu sondu analyzátora chemického režimu - odber vzorky pre 

CHÚV, ktoré sú oddelené so samostatnými potrubiami a čerpadlami. Keďže bezporuchovú 

prevádzku filtračného okruhu nespochybňuje žiadny z účastníkov, ani popis deja pred a v čase 

udalosti, resp. svedecká výpoveď dodávateľa technológie bazéna, alebo obhliadka zariadenia 

po havárii, je postačujúce analyzovať deje v zariadení hydraulického okruhu odberu vzorky 

pre vyhodnocovaciu sondu analyzátora chemického režimu. Pomery v hydraulickom okruhu 

odberu vzorky je možné modelovať a nastaviť s použitím identických zariadení, mušľa, 

čerpadlo guľový regulačný ventil, dôveryhodné 

Podľa popisu stavu z vyjadrení prevádzkového personálu bola pôvodná odtoková mušľa 

a čerpadlo na zariadení bazéna namontovaná v súlade s projektovou dokumentáciou 

s projektovanými parametrami. 

3.3 Podmienky experimentu 

Na overenie možnosti upchatia nasávacej trysky vlasmi bol navrhnutý a skonštruovaný model 

zariadenia hydraulického okruhu CHÚV, ako zjednodušená schéma podľa výkresu Projektu 

(obr. č.1). 

Model pozostáva : 

• vtoková mušľa - einlaufmuscheln G2x40 380 0000 NiSn / vtoková mušľa – einlauf 

mit verstellbarem querschnitt G2x40 381 0000 

• bazénové čerpadlo s výkonom max. 6m3/hod,  príkon 350W 

• sacieho a výtlačného potrubia s príslušenstvom 
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• guľového ventilu DN 32 s príslušenstvom na plynulú reguláciu prietoku vody na 

výtlaku čerpadla 

• kalibrované nádoby s objemom 5, 10 a 35 l.  

• model ľudských vlasov 50g, s dĺžkou 50cm s upevňovacím kolíkom 

• kalibrovaný ciachovaný dynamometer - silomer 

• upevňovacia doska z komôrkového organického skla simulujúca stenu bazéna  

• záznamová a dokumentačná technika: fotoaparát Canon Ixus, stopky 

Zariadenia boli zapojené a používané tak, aby bolo možné simulovať hydraulické deje 

v okruhu CHÚV identicky ako v reálnom bazéne. Zapojenie umožňovalo nastaviť 

požadovaný prietok vody cez mušľu. Pokus bol vykonaný pri dvoch prietokoch 5,5 m3/hod 

a 1,5m3/hod, t.j. max. výkone čerpadla a pri prevádzkovom stave. Vlasová skúška bola 

vykonaná v zmysle metodiky, ktorá je popísaná v EN 13451-3 článok 5.3 Skúška zachytenia 

vlasov ako Laboratórna skúška. Na obr.č1 sú znázornené zariadenia vlasovej skúšky 

v počiatočnej polohe. 

 

Obr. 1 - Schéma hydraulického okruhu odberu vzorky pre CHÚV 

Fig. 1 – Scheme of hydraulic circuit for samples collection for CHTW 

Hodnoty prietoku vody boli nastavené podľa nižšie uvedených prevodných tabuliek tak, že na 

ručných stopkách a stopkách na videozázname  bol meraný čas za ktorý sa naplní objem 

kalibrovanej 10 l nádoby. Z nasledovnej prevodnej tabuľky boli potom určené hodnoty 

prietokov vody. 

Relaxačno rekreačný bazén  - Hotel Prameň 
rozmery: 6 m x 13,6 m x 1,3 m
plocha: 71,4 m2

objem: 92,8 m3

DN 4

Vyhodnocovacia 
jednotka CHÚV

DN 40

OČ

50
0

13
00

6000
Expanzná nádrž

Ondina 33
Q - 6 m3/hod;
h - 10m
P - 240W

1-1,5m3/hod
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Tab.1 – prevodná tabuľka pre určenie maximálneho prietoku čerpadla   

Tab.1 – conversion table for determination of maxinum flow in the pump  

 

3.4 Miesto rekonštrukcie 

Experiment bol vykonaný v priestoroch relaxačno-rekreačného bazéna Hotela Tenis vo 

Zvolene 9.1.1013. 

Vtoková mušľa - einlaufmuscheln G2x40 380 0000 NiSn umiestnená na komôrkovom 

organickom skle 

m
3
.hod

-1
l.min

-1 10 20 30 40 50

8,00 133,3 4,5 9,0 13,5 18,0 22,5

7,50 125,0 4,8 9,6 14,4 19,2 24,0

7,00 116,7 5,1 10,3 15,4 20,6 25,7

6,50 108,3 5,5 11,1 16,6 22,2 27,7

6,00 100,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0

5,50 91,7 6,5 13,1 19,6 26,2 32,7

5,00 83,3 7,2 14,4 21,6 28,8 36,0

4,50 75,0 8,0 16,0 24,0 32,0 40,0

4,00 66,7 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0

3,50 58,3 10,3 20,6 30,9 41,1 51,4

3,00 50,0 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0

2,50 41,7 14,4 28,8 43,2 57,6 72,0

2,00 33,3 18,0 36,0 54,0 72,0 90,0

1,50 25,0 24,0 48,0 72,0 96,0 120,0

1,00 16,7 36,0 72,0 108,0 144,0 180,0

0,50 8,3 72,0 144,0 216,0 288,0 360,0

Prietočné množstvo vody Čas naplnenia n-litrovej nádoby v sekundách
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Obr. 2 – Model experimentálnej trysky CHÚV 

Fig. 2 – Model of experimental jet for CHTW 

  

Obr. 3 – Príprava experimentálního zariadenia CHÚV 

Fig. 3 – Preparation of experimental device CHTW 

bazénové čerpadlo s výkonom max. 6m3/hod,  príkon 350W 

Legenda :

1 - sacia mušľa

2 - hladina vody

3 - pripevnenie silomeru

4 - kolík

5 - vzorka vlasov

6 - konce vlasov

D
N

40

D
N

 1
00

300 mm

6

5

4

3

2

1
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Obr. 4 – Prvky experimentálního zariadenia 

Fig. 4 – Elements of experimental device 

sacieho a výtlačného potrubia s príslušenstvom 

 

Obr. 5 – Príprava experimentálního zariadenia 

Fig. 5 – Preparation of experimental device 

guľový ventil DN 32 s príslušenstvom na plynulú reguláciu prietoku vody na výtlaku čerpadla 

a kalibrovaná nádoba 
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Obr. 5 – Prvky experimentálního zariadenia 

Fig. 5 – Elements of experimental device 

model ľudských vlasov s upevňovacím kolíkom a kalibrovaný ciachovaný dynamometer - 

silomer 

 

Obr. 6 – Prvky experimentálního zariadenia 

Fig. 6 – Elements of experimental device 

vtoková mušľa – einlauf mit verstellbarem querschnitt G2x40 381 0000 
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Obr. 7 – Prvky experimentálního zariadenia 

Fig. 7 – Elements of experimental device 

Experiment pri maximálnom prietoku čerpadla 5 m3/h bol vykonaný s dvomi tryskami a s 

modelom ľudských vlasov a figurantkou. 

Hydraulický model  bol osadený tryskou einlaufmuscheln G2x40 380 0000. Pomocou 

kalibrovanej nádoby bol overený prietok 5 m3/h. Tryska namontovaná na organickom skle 

bola ponorená do hĺbky približne 0,3 m a bola vykonaná vlasová skúška v zmysle normy EN 

13451-3. Pri skúške došlo k nasatiu vlasov a ani po dosiahnutí maximálnej sily na silomeri 50 

N nebolo možné uvoľniť vlasy z trysky. Vlasy bolo možné uvoľniť mechanickým 

rozpletením po rozobratí modelu. 

 

Obr. 8 – Experiment 

Fig. 8 – Experiment 
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Obr. 9 – Experiment 

Fig. 9 – Experiment 

Hydraulický model  bol osadený tryskou einlauf mit verstellbarem querschnitt G2x40 381 

0000. Tryska namontovaná na organickom skle bola ponorená do hĺbky približne 0,3 m 

a vzhľadom na výsledok vlasovej skúšky pri prietoku 5 m3/h bola vykonaná skúška 

figurantkou. Figurantka si nechala nasať vlasy tryskou v polohe chrbtom k tryske a tvárou 

k tryske. Nasaté vlasy bola schopná figurantka bez cudzej pomoci uvoľniť. 

 

Obr. 10 – Experiment 

Fig. 10 – Experiment 

4 ZÁVĚR 

Vzhľadom na sací účinok čerpadla v prípade, že sa v bezprostrednej blízkosti sacej mušle 

nachádzajú voľne plávajúce vlasy, prúd vody nasaje do nechráneného otvoru mušle. Podtlak 

vytvorený saním čerpadla v priereze upchatého otvoru sacej mušle nie je rozhodujúci pre silu 

potrebnú na uvoľnenie vlasov, keďže prúdením vody dochádza k ich mechanickému spleteniu 

a následnému zachyteniu o nerovnosti a výčnelky vnútorného povrchu mušle (foto vnútra 

mušle). To spolu s trecím odporom a tvarom mušle predstavuje rozhodujúcu a 

neprekonateľnú prekážku pre uvoľnenie vlasov bez cudzej pomoci. 
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SYSTÉM PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ PRO VÝBĚR OPTIMÁLNÍHO 

STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ  ÚZEMÍ 

DECISSION SUPPORT SYSTEM FOR CHOICE OF OPTIMUM  STRATEGIC 

MANAGEMENT OF  TERRITORY  

Dana Procházková, Jan Procházka 

ABSTRAKT: 

Strategické řízení území znamená systémové a proaktivní řízení bezpečnosti území, protože 

jeho cílem je bezpečí a udržitelný rozvoj lidské společnosti. Opírá se o řízení rizik všeho 

druhu. Na základě dat o území a poznatků pro sestavování DSS (systém pro podporu 

rozhodování) je navržen DSS pro výběr optimálního řízení území. V závěru je pak uveden 

postup realizace v praxi. 

ABSTRACT: 

Strategic management of territory represents the system and proactive safety management of 

territory because its aim is the security and sustainable development of human society. It 

leans on management of risks of all kinds. On the basis of data on territory and knowledge for 

the DSS (Decision Support System) compilation there is proposed the DSS for the choice of 

optimum territory management. At the end there is given the process of realisation in 

practice. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Strategické řízení. Bezpečnost. Bezpečí. Udržitelný rozvoj. 

KEYWORDS: 

Strategic management. Safety. Security. Sustainable development. 

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY ŘÍZENÍ ÚZEMÍ 

Současným cílem jednotlivců i celé lidské společnosti je bezpečný životní prostor 

s dostatečným potenciálem rozvoje, tj. bezpečná komunita, bezpečné území, bezpečný stát 

atd.  K tomuto cíli se dnes vytváří dva nástroje, a to strategické řízení a řízení bezpečnosti 

území ve smyslu lidského systému [1]. Nejdůležitější a zároveň nejslabší článek obou typů 

řízení je převedení navržených řešení do reálného života. Proto na základě současného 

poznání a současných technik je důležité vytvořit program, který naplní budoucí vizi veřejné 

správy a ostatních zúčastněných ve sledované oblasti a ve kterém budou stanovené cíle 

rozpracovány do projektů a procesů, které budou provázané, budou řízeny příslušnými 

provázanými formami řízení, budou monitorované a dle potřeby korigované při změně 

vnitřních i vnějších podmínek [2]. Oba výše zmíněné typy řízení  mají stejné cíle, jsou 

systémové, pro-aktivní a používají stejné nástroje, tj. projektové a procesní řízení, a proto 

z hlediska hospodárného využívání zdrojů, sil a prostředků  je vhodné, je spojit do jednoho 

programu s názvem „strategické řízení bezpečnosti území“. Oba typy jsou totiž založeny na 

poznání, řízení a vypořádání rizik. 

2 ASPEKTY ÚZEMÍ, KTERÉ JSOU DŮLEŽITÉ PRO JEHO  ŘÍZENÍ 

Pro potřeby každého kvalifikovaného řízení území musíme znát, co území ve smyslu lidského 

systému škodí a jak, jaké jsou naše možnosti a zdroje pro eliminaci škod, ztrát a újmy na 

chráněných zájmech území. Přijatelné riziko lze dosáhnout snížením ohrožení od konkrétních 
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pohrom, což však jde jen u pohrom, které souvisí s činností člověka, a především snížením 

zranitelnosti území a lidské společnosti žijící v území, které jsou předmětem hodnocení rizika 

[3]. S ohledem na současné poznání, tj. území představuje model  systém systémů [4], je třeba 

sledovat v území vnitřní závislosti a různá spřažení, která jsou vytvářena toky v dílčích 

systémech i napříč celým lidským systémem, které zprostředkovávají sekundární a další 

dopady pohrom na chráněné zájmy území.  

Protože zdrojů, sil a prostředků má vždy každá veřejná správa i každý zúčastněný nedostatek, 

tak při řízení je nutno se soustředit na priority a realisticky zvažovat možnosti zúčastněných. 

V první řadě to znamená na základě velikosti ohrožení od konkrétní pohromy a  zranitelnosti  

území vůči konkrétní pohromě rozdělit pohromy mající potenciál škodit, a to včetně možných 

interakcí s nepřijatelnými dopady, do 4 skupin použitím hodnocení ve 14 problémových 

oblastech  z pohledu řízení rizik v území  [5]. 

Profil území je stanoven charakteristikami území, a to obecnou, geografickou, 

meteorologickou, tektonickou, geologickou, hydrologickou, seismickou, krajinnou, urbánní, 

infrastruktur, obslužnosti, ekonomických aktivit, kulturních a historických podmínek  [5], 

které předurčují jak problémy v území, tak úroveň naplnění  záměrů i možnosti, kterými  lze 

záměry dosáhnout. Vyjmenované charakteristiky musí být kvalitní, aby měly vypovídací 

hodnotu pro sledované území (tj. čím menší území je předmětem zájmu, tím podrobnější a 

přesnější musí být vstupní údaje a opačně). 

Pro  sestavení každého modelu řízení území (tj. programu na zvyšování bezpečnosti) musíme 

udělat prognózu, což je obecně funkce, pomocí níž získáme model budoucího stavu území. 

V tomto modelu je definována role všech klíčových aktérů / činitelů a jsou uvedeny odpovědi 

na základní otázky:  

Co může nastat? 

Co mají / mohou dělat jednotliví činitelé? 

Jaké zdroje jsou potřebné? 

Při výběru optimální  varianty v daném konkrétním případě pak hraje roli:  

• dosažená úroveň bezpečí při aplikaci varianty, 

• technická proveditelnost opatření s tím, že se bere vhodnost opatření pro daný systém, 

• materiálová náročnost i energetická náročnost, 

• rychlost realizace, 

• nároky na kvalifikovaný personál, 

• nároky na informační zajištění, 

• nároky na finance, 

• nároky na odpovědnost 

• nároky na řízení / organizaci v území apod.  

Posuzovat se musí také provázanost procesů tvořících projekt, tj. odstranit duplicity, prostoje, 

hluchá místa apod.) a existence či neexistence korekčních opatření pro případy, ve kterých 

monitoring odhalí závažné odchylky od předpokládaných hodnot údajů, které  jsou nutné pro 

naplnění záměrů. 

3 VÍCEKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ A DSS 

Vícekriteriální hodnocení je založené na logickém použití několika kritérií, které splňují 

určité požadavky, anebo na hodnotě vybraných indikátorů [6]. Výběr jednoduchých a snadno 
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pochopitelných indikátorů, které informují o velikosti bezpečí a udržitelného rozvoje území a 

o stavu řízení území, a které jsou vnímány jako systém s vysokou vypovídací hodnotou, je 

typickou úlohou hodnotové  analýzy s použitím expertního  šetření. Nejedná se však jen o 

použití  hodnotové analýzy  v tradičním  pojetí, ve kterém cíle a náklady s nimi spojené jsou 

vyjádřeny v peněžních jednotkách, aby byly souměřitelné, ale o použití metodik komplexního 

vyhodnocování variant pomocí kvalifikovaných metodik třídění a klasifikace. 

Cílem indikátorů (které charakterizují jak účinnost opatření a činností provedených pro 

zajištění bezpečí a udržitelného rozvoje území, tak samotnou míru bezpečí a udržitelného 

rozvoje) je objektivně, srozumitelně a na vhodné hranici obecnosti charakterizovat míru 

cíle, tj. bezpečnosti na sledovaném úseku v daném čase a místě. Vzhledem k současnému 

stavu  bezpečnosti ve světě, řídící a rozhodovací sféru (tj. veřejnou správu) nezajímá absolutní 

hodnota bezpečnosti (tu  přenechává výzkumné‚ základně),  ale priority, které  musí 

uplatňovat, aby nenastal takový stav, který by ohrozil další rozvoj lidské populace, životního 

prostředí a kritické infrastruktury, tj. celého životního / lidského systému.  

4 NÁVRH DSS PRO HODNOCENÍ VARIANT ŘÍZENÍ ÚZEMÍ A PRO 

VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY 

Na základě odborných poznatků  [5] a zkušeností lze konstatovat, že pokud se neuvažují 

pohromy  a útoky, které reprezentují náhlé zvraty, tak změny v úrovni bezpečnosti probíhají 

nepozorovaně a plíživě, a proto je třeba hodnocení variant pravidelně opakovat.  

Zavedeme-li v souladu se zkušenostmi získanými při řešení výzkumných projektů 

zaměřených na konstrukci DSS (systém pro podporu rozhodování)   definici, že mírou 

bezpečnosti je hodnota odsouhlaseného indikátoru bezpečnosti, která integruje hodnoty 

posuzující potenciál pro-aktivity, prevence, připravenosti, odezvy a obnovy, tj. obsahuje celý 

řetězec opatření a činností, který je zajišťovaný strategickým řízením území, které koordinuje 

veřejná správa a na kterém participují všichni zúčastnění. Z pohledu řízení je dle výše 

uvedených požadavků nutno zvažovat pět důležitých úseků, a to:  

• kvalita řízení území specifikovaná variantou,  

• kvalita metodického a znalostního zázemí specifikovaná variantou,  

• kvalita systému řízení bezpečnosti (SMS) specifikovaná variantou,  

• kvalita scénáře pro řízení bezpečnosti území specifikovaná variantou,  

• kvalita zajištění nároků specifikovaná variantou.  

To znamená, že indikátor bezpečnosti, který použijeme pro hodnocení  variant pro strategické 

řízení bezpečnosti území je složený. Na všech pěti důležitých úsecích jsou posuzovány úrovně 

opatření a činností, které jsou specifikovány na základě znalostí a zkušeností z aplikace 

systémů pro podporu rozhodování [7]. Komplexnost (úplnost, nezávislost a vypovídací 

hodnota) kritérií pro dílčí indikátory i celkový indikátor byla posouzena Saatyho metodou [6]. 

Hodnocení variant na základě takto stanovených důležitých faktorů [1], se provádí přímo 

vpisováním příslušných hodnot do tabulky (příloha). Při hodnocení je použita stupnice  0 až 5 

s tím, že hodnota 5 je nejlepší a vítězí varianta s největším počtem bodů s tím, že mezi 

uvedenými pěti úseky platí rovnost, tj. výsledné hodnocení pro každou variantu je: 

Ii = I1i0.008 + I2i0.008 + I3i0.010 + I4i0.020 + I5i0.010.   

Metodiku pro výběr optimální varianty  na základě hodnoty  Ii  lze pozměnit tak, že při důrazu 

na jisté aspekty lze stanovit priority a hodnotová stupnice pro posuzování variant nemusí být 

nutně rovnoměrná. Přitom také v jednotlivých úsecích hodnocení může být dán větší důraz 

(větší váha) na některou z uvedených položek, tj. u každé položky může být  jiná váha. Je také 
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možné, že v jednotlivých úsecích ani jednotlivé položky samostatně nemusí být hodnoceny 

rovnoměrně, ale mohou mít různé váhy na základě zdůvodněných údajů. Je si třeba uvědomit, 

že právě správné nakalibrování hodnotové stupnice či stupnic je to, co pomůže dosáhnout 

realistické cíle. Kvůli vysokému nároku na znalosti a zkušenosti je kalibrace záležitostí 

expertů s příslušnou kvalifikací.  

5 POSTUP PRO APLIKACI DSS V PRAXI 

Použitím SWOT analýzy uspořádáme znalosti o území, znalosti o zdrojích, silách a 

prostředcích, kterými disponuje příslušná veřejná správa a ostatní zúčastnění v příslušném 

území tak, že zviditelníme klíčové položky, jejichž vzájemné interakce predisponují možné 

cíle a jejich realizaci a na něž je nástroj SWOT analýza zaměřen. Zjistíme v daném případě 

silné a slabé stránky řízení, rizika a výzvy spojené s oblastí řízení území. Na základě potřeb a 

požadavků na řízení bezpečnosti v území vytvoříme možné varianty řízení území, ve kterých 

budou zapracovány předmětné požadavky. Abychom znali limity, ve kterých se můžeme při 

korekcích řízení území (vynucených např. realizací nových rizik) pohybovat, použijeme 

metodiku pro sestavení variant řízení metodiku případové studie  [8], protože se jedná o 

nesouměřitelné a často špatně strukturované oblasti, přičemž zajistíme, aby mezi variantami 

byly varianty, které odpovídají extrémním nebo úchylným případům;  kritickým případům; a  

paradigmatickým (vzorovým) případům. Včlenění vyjmenovaných variant je důležité, protože 

v praxi kvůli proměnnosti podmínek uvnitř i vně sledovaného území vzorové případy (a to 

přesto, že jsou v praxi dnes běžně používány) nejsou ideálním optimálním řešením, protože 

nepočítají se změnou podmínek, a tudíž rozhodovací subjekt je při každé větší změně 

v situaci, že při hledání řešení zvolí takové řešení, které může být jen okamžitou reakcí na 

podmínky a chybí mu prvky nadčasovosti. Zahrnutím specifikovaných typů  variant jsou 

stanoveny mantinely, ve kterých se optimální varianta strategického řízení bezpečnosti území 

má pohybovat a je zřejmé, že nároky na zdroje, síly a prostředky v jednotlivých oblastech 

musí být uvnitř oblasti vymezené těmito mantinely, tj. musí se pohybovat mezi údaji pro 

kritické a paradigmatické případy. Sestavíme tým kvalifikovaných expertů, kteří dle tabulky v 

příloze vyhodnotí varianty. Při rozdílech v hodnocení expertů použijeme medián nebo 

aritmetický průměr, anebo některou z heuristických technik jako jsou  metoda Delphi či 

panelová diskuse [6]. Optimální variantou je varianta s největším počtem bodů.  

Při aplikaci si je třeba uvědomit roli hodnotových stupnic, která na jedné straně významně 

ovlivňuje výběr optimální varianty a na druhé straně je přechodovým můstkem, kterým při 

výrazné změně podmínek lze přejít  od jedné varianty řízení k jiné, která pro nové podmínky 

je vhodnější.  Výše uvedený komplexní indikátor I  odpovídá stejné váze všech dílčích 

indikátorů i stejné váze jejich jednotlivých položek. Jestliže nastane výrazná změna ve 

zdrojích, tak váhově musíme z logických důvodů upřednostnit indikátor I5  a popř. provést 

rozvrstvení vah příslušných položek, čímž velice pravděpodobně dostaneme jinou optimální 

variantu. Posoudíme její přijatelnost z hlediska realizovatelnosti, tj. nesmí být na úrovni 

mezní varianty, u které není zajištěno splnění cíle. V případě změny legislativy  je třeba 

upravit roli indikátoru I4  atd. 

6 PŘÍKLAD 

Pro představu jsou dále uvedeny výsledky hodnocení 4 variant, které jsou popsány v hrubých 

rysech. Výsledky hodnocení byly získány jako průměr z hodnocení, které provedli profesor 

Říha ze Stavební fakulty ČVUT, Ing.  Mozga z Institutu pro ochranu obyvatelstva a autorka. 
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Varianta 1 – nízká úroveň prevence, žádná připravenost, není systém na odezvu, nejsou 

shromažďovány systematické znalosti pro podporu prevence a odezvy, systém řízení území je 

ad hoc, nejsou zálohy pro řešení nouzových situací a obnovu     I = 0.384          

Varianta 2 – malá prevence, připravenost je složek pro odezvu, je systém na odezvu, nejsou 

shromažďovány systematické znalosti o pohromách a zranitelnostech území, systém řízení 

území je specifikován, jsou zálohy pro řešení nouzových situací, nejsou zálohy na obnovu 

I = 1.261 

Varianta 3 – uspokojivá prevence vůči vybraným pohromám, zajištěna připravenost a 

rozděleny úkoly jen některým zúčastněným, je systém na odezvu, jsou uspokojivě 

shromažďovány systematické znalosti jen o některých pohromách a jen o některých 

zranitelnostech území, systém řízení území je specifikován, jsou zálohy pro řešení nouzových 

situací, jsou zálohy na obnovu jen po krizových situacích – varianta zhruba rovná současné 

situaci v ČRI = 1.998 – 2.004                     

Varianta 4 – uspokojivá prevence, zajištěna připravenost a rozděleny úkoly všem 

zúčastněným, je systém na odezvu, jsou uspokojivě shromažďovány systematické znalosti o 

pohromách a zranitelnostech území, systém řízení území je specifikován, jsou zálohy pro 

řešení nouzových situací, jsou malé zálohy na obnovu                                                                                             

I = 3.004 - hodnota je blízká pravděpodobné střední hodnotě indikátoru, tj. hodnotě 

3.165±0.46, tj. hodnotě, která znamená vysoce kvalifikované řešení, protože ideální stav není 

reálný kvůli tomu, že lidský systém je otevřený systém systémů v dynamicky proměnném 

světě. 

7 ZÁVĚR 

Optimální strategické řízení území, tj. systémové řízení bezpečnosti území v dynamicky 

proměnném světě vede ke zvyšování bezpečí  a k zajištění udržitelného rozvoje území 

způsobem, který odpovídá možnostem veřejné správy i ostatních zúčastněných v daném 

území a v daném časovém údobí. Vychází z úrovně poznání, že v prostředí, které se 

dynamicky vyvíjí, je třeba řešit problémy variantně a s ohledem na řadu kritérií, protože 

území je komplexní otevřený systém systémů a možnosti veřejné správy i ostatních 

zúčastněných jsou omezené a proměnné. Výběr optimálního řízení lze provést pomocí 

vícekriteriálního hodnocení variant. Při hodnocení hrají roli jak položky hodnocení, tak 

použité hodnotové stupnice, které na jedné straně významně ovlivňují výběr optimální 

varianty a na druhé straně jsou přechodovým můstkem, kterým při výrazné změně podmínek 

v území lze přejít  od jedné varianty řízení k jiné, která pro nové podmínky je vhodnější. Pro 

praktické použití  je uveden postup realizace metodiky v praxi. 
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9 PŘÍLOHA 

Vícekriteriální nástroj  pro hodnocení variant modelu pro strategické řízení bezpečnosti 

území. 

Multicriterial tool for assessment of variants of model for strategic management of safety of 

territory. 

Identifikovaný problém  Hodnocení varianty Poznámka 

X1 X2 °°° Xn 

Kvalita řízení území, které navrhuje varianta 

Oklasifikujte míru pro-aktivitu, tj. způsob odstranění 

strukturálních příčin, které narušují bezpečnost, (tj. 

ohrožují bezpečí a udržitelný rozvoj), u dané varianty. 

     

Oklasifikujte míru zajištění prevence, tj. odstranění 

přímých příčin, které narušují bezpečnost, u dané 

varianty. 

     

Oklasifikujte míru zajištění  připravenosti, tj. postupů 

pro řešení situací, při nichž níž je bezpečnost 

narušena, u dané varianty. 

     

Oklasifikujte míru zajištění represe, tj. postupů pro 

zvládnutí narušení bezpečnosti a pro stabilizaci 

situace,  u dané varianty.  

     

Oklasifikujte míru zajištění obnovy, tj. postupů pro 

zvládnutí obnovy v přijatelném čase a za přijatelných 

nákladů, u dané varianty. 

     

Oklasifikujte míru vyjednávání s riziky ve prospěch 

bezpečí a udržitelného rozvoje u dané varianty. 

     

http://www.epa.gov/
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Oklasifikujte míru vypořádání rizik pomocí  prevence, 

zmírnění, pojištění, rezervy, připravenosti na odezvu a 

obnovu a sestavení plánu na zvládnutí nepředvídaných 

situací (contingency plan) dané varianty. 

     

Oklasifikujte kvalitu programu na zvyšování 

bezpečnosti území u dané varianty. 

     

Oklasifikujte účinnost bezpečnostního systému u dané 

varianty.  

     

Oklasifikujte míru naplnění programu na zvyšování 

bezpečnosti provázanými projekty + naplnění projektů 

provázanými procesy u  dané varianty. 

     

Oklasifikujte adresné přidělení úkolů a odpovědností 

všem zúčastněným v území u dané varianty. 

     

Oklasifikujte propojení realizace příslušných činností 

a opatření s kvalifikovaným a důsledným 

monitoringem u dané varianty. 

     

Oklasifikujte způsob provázání řízení území složený z 

řízení bezpečnosti, nouzového řízení a krizového 

řízení u dané varianty (nejsou tam mezery nebo 

nejasnosti?). 

     

Oklasifikujte roli kvalifikovaných dat, odborných 

hodnocení a správných metod  rozhodování při řízení 

území u dané varianty (nehodnotí se způsobem ad hoc 

podle okamžitých nálad). 

     

Oklasifikujte způsob řízení území z pohledu zařazení 

výchovy a vzdělání všech zúčastněných u dané 

varianty. 

     

Oklasifikujte způsob řízení území u dané varianty  

z pohledu zařazení výsledků vědy, výzkumu a TSO 

(odborné organizace zajišťující odbornou podporu). 

     

Oklasifikujte způsob řízení území u dané varianty 

z pohledu specifické výchovy technických a řídících 

pracovníků. 
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Oklasifikujte způsob řízení území u dané varianty 

z pohledu technických, zdravotnických, ekologických, 

společenských, kybernetických a jiných standardů, 

norem a předpisů, tj. nástrojů pro regulaci procesů, 

které mohou nebo by mohly vést k výskytu (vzniku) 

pohromy nebo k zesílení jejich dopadů. 

     

Oklasifikujte způsob řízení území u dané varianty 

z pohledu zařazení a úkolů inspekce. 

     

Oklasifikujte způsob řízení území u dané varianty 

z pohledu zařazení spolupráce všech zúčastněných.  

     

Oklasifikujte  způsob řízení území u dané varianty 

z pohledu jasné specifikace úlohy výkonných složek a 

role veřejné správy při zvládání nouzových situací. 

     

Oklasifikujte způsob řízení území u dané varianty 

z pohledu kvality a účinnosti systému ke zvládnutí 

kritických situací (řízení kontinuity, krizové řízení). 

     

Oklasifikujte způsob řízení území u dané varianty 

z pohledu nároků na kvalitu bezpečnostního, 

nouzového a krizového plánování. 

     

Oklasifikujte způsob řízení území u dané varianty 

z pohledu provázanosti plánů bezpečnostních, 

nouzových a  krizových. 

     

Oklasifikujte způsob řízení území u dané varianty 

z pohledu nároků na připravenost obyvatelstva a 

výkonných složek.  

     

Celkový počet bodů I1      

Kvalita metodického a znalostního zázemí, ze kterého vychází varianta 

Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta o 

znalost míst, ve kterých se pohromy (včetně možných 

interakcí) v území a jeho okolí mohou vyskytnout a 

jak jsou při výskytu jednotlivých pohrom (včetně 

možných interakcí)  v území rozloženy jejich dopady. 

      

Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta o 

znalost pohrom (včetně možných interakcí), které se v 

území mohou vyskytnout a o rozložení jejich dopadů. 
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Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta o 

znalost podmínek, za kterých se pohromy (včetně 

možných interakcí)  v území nebo jeho okolí  mohou 

vyskytnout  a o znalost podmínek, které mohou 

způsobit eskalaci jejich  dopadů. 

      

Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta o 

znalost četností výskytu pohrom (včetně možných 

interakcí)  v území. 

     

Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta o 

znalost mezních velikostí pohrom (včetně možných 

interakcí)  v území, od kterých jsou již nežádoucí, tj. 

nepřijatelné dopady, které působí škody, ztráty a újmy 

na chráněných zájmech. 

     

Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta o 

znalost maximální možné (očekávané) velikosti 

pohromy (včetně možných interakcí) v daném území. 

     

Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta o 

znalost škod, ztrát a újmy na chráněných zájmech, 

které může vyvolat maximální možná pohroma 

(včetně možných interakcí) určená na specifikované 

hladině věrohodnosti  v území  a o znalost jejich 

dopadů na lidi, životní prostředí, majetek a ostatní 

chráněné zájmy. 

     

Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta o 

znalost opatření a činností proti nežádoucím dopadům 

pohrom (včetně možných interakcí) v území na úseku  

bezpečnostního plánování, projektování, výstavby a 

provozu občanských i technologických objektů a 

infrastruktury a popř. v dalších oblastech jako jsou 

monitoring, inspekce, vzdělání aj., aby se zabránilo 

výskytu pohrom, kterým lze zabránit nebo aby se 

zabránilo jejich vysoce  nepřijatelným dopadům a 

nebo alespoň, aby se nepřijatelné dopady v případě 

výskytu zmírnily preventivními opatřeními, 

připraveností, vhodnou odezvou na pohromu a 

obnovou, při níž bude respektována prevence ztrát a 

cíle udržitelného rozvoje. 

     

Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta o 

znalost opatření vůči konkrétním pohromám (včetně 

možných interakcí) v území, která jsou žádoucí 

v oblasti  technické,  organizační, finanční, sociální, 

právní, vzdělání a výchovy. 
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Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta o 

znalost nepřijatelných a zbytkových rizik (tj. o znalost 

nežádoucích dopadů na chráněné zájmy 

s pravděpodobností výskytu vyšší než stanovená  mez) 

s ohledem na možné pohromy (včetně možných 

interakcí)  v území, která zůstanou, když se  provedou 

racionální opatření, která může veřejná správa a 

ostatní zúčastnění zajistit v oblasti technické, 

organizační, finanční, sociální, právní, vzdělání a 

výchovy. 

     

Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta o 

znalost postupů jak provádět odezvu na pohromu 

(včetně možných interakcí) a o znalost toho jaké jsou 

její priority, kritická místa apod. 

     

Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta o 

znalost jak provádět obnovu majetku po pohromě 

(včetně možných interakcí)  v území, aby se 

racionálně  využily zdroje, síly a prostředky, aby se 

zamezilo dalším ztrátám, aby se zvýšila odolnost proti 

pohromám (včetně možných interakcí) a aby se 

nastartoval další rozvoj území se všemi položkami 

(majetkem, životním prostředím, infrastrukturou, 

službami apod.), na nichž je lidská společnost závislá. 

     

Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta o 

znalost vhodných postupů provádění obnovy majetku 

po pohromě (včetně možných interakcí) v území a 

postupů její realizace. 

     

Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta o 

znalost způsobu vytváření finanční rezervy veřejné 

správy a ostatních zúčastněných na racionální obnovu 

majetku po pohromě (včetně možných interakcí) 

v území. 

     

Oklasifikujte míru, kterou se opírá daná varianta  o 

rozdělení možných pohrom (včetně možných 

interakcí)  na relevantní, specifické a kritické. 

     

Oklasifikujte u dané varianty účast expertů na přípravě 

podkladů pro rozhodování. 

     

Oklasifikujte kvalitu metod hodnocení, o které se 

opírá  daná varianta. 

     

Oklasifikujte respektování právních předpisů, norem, 

standardů a platných limitů v dané variantě.  
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Oklasifikujte v dané variantě míru používání podkladů 

získaných na základě kvalifikovaných dat, která 

splňují požadavky na reprezentativní datové soubory 

(úplnost, ocenění nejistot, vypořádání s neurčitostmi v 

datech pomocí specifických matematických přístupů). 

     

Oklasifikujte v dané variantě míru aplikace správné 

metody rozhodování, která je adekvátní problému, o 

kterém se rozhoduje. 

     

Oklasifikujte u dané varianty způsob projednávání 

strategie řízení s veřejností 

     

Oklasifikujte u dané varianty míru, ve které se týká 

bezpečí, životů a zdraví lidí a veřejného blaha.   

     

Oklasifikujte u dané varianty míru, ve které se týká 

bezpečí životního prostředí.  

     

Oklasifikujte u dané varianty míru, ve které se týká 

bezpečí majetku, infrastruktur a technologií. 

     

Oklasifikujte u dané varianty míru, ve které řeší 

vnitřní vazby mezi chráněnými zájmy. 

     

Celkový počet bodů I2      

Kvalita systému řízení bezpečnosti (SMS), který navrhuje varianta 

Oklasifikujte u dané varianty roli top managementu 

(veřejné správy) při řízení bezpečnosti území. 

     

Oklasifikujte u dané varianty odbornou podporu pro 

top management (veřejnou správu). 

     

Oklasifikujte u dané varianty důraz top managementu 

(veřejné správy) na odbornost řešení. 

     

Oklasifikujte u dané varianty  úroveň SMS z hlediska 

celistvosti, souvislostí a kvality rozpracování 

navrhovaných opatření a činností.  

     

Oklasifikujte u dané varianty rozdělení úkolů a 

kompetencí mezi všechny zúčastněné. 

     

Oklasifikujte u dané varianty rozdělení rolí a 

odpovědností osob podílejících se na řízení závažných 

ohrožení  od pohrom (včetně možných interakcí)  na 

všech organizačních úrovních z pohledu jejich 

vzdělávání a výcviku. 
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Oklasifikujte u dané varianty odbornost  přístupu 

k problémům a odbornost řešení problémů. 

     

Oklasifikujte u dané varianty úroveň péče o zvyšování 

příslušné kvalifikace realizátorů opatření a činností.  

     

Oklasifikujte u dané varianty soulad opatření na 

zajištění výcviku a vzdělávání s identifikovanými 

potřebami výcviku a vzdělávání. 

     

Oklasifikujte u dané varianty odbornou úroveň plánů 

pro systematické identifikování závažných ohrožení 

od pohrom (včetně možných interakcí)  a z nich 

plynoucích rizik, která jsou spojena s normálními, 

abnormálními a kritickými podmínkami, a pro 

hodnocení  pravděpodobnosti výskytu a krutosti 

(velikosti) pohrom (včetně možných interakcí). 

     

Oklasifikujte u dané varianty úroveň plánů a postupů 

pro zajištění bezpečnosti všech komponent a funkcí 

v území, a to včetně údržby objektů, zařízení. 

     

Oklasifikujte u dané varianty úroveň plánů na 

implementaci změn v území, objektech i zařízeních a 

změn v jejich řízení. 

     

Oklasifikujte u dané varianty úroveň plánů na 

identifikaci předvídatelných nouzových situací 

systematickou analýzou, včetně přípravy, testů a 

posuzování nouzových plánů pro odezvu na takové 

nouzové situace. 

     

Oklasifikujte u dané varianty úroveň plánů pro 

probíhající hodnocení souladu s cíli vyjasněnými 

v koncepci bezpečnosti a SMS a mechanismy pro 

vyšetřování a provádění korekčních činností v případě 

selhání  s cílem dosáhnout stanovené cíle. 

     

Oklasifikujte u dané varianty úroveň plánů na 

periodické systematické hodnocení koncepce 

bezpečnosti,  účinnosti a vhodnosti SMS  a kritéria pro 

posuzování úrovně bezpečnosti vrcholovým týmem 

pracovníků. 

     

Oklasifikujte u dané varianty míru kvalifikovaného 

propojení řízení úseků technického, finančního, 

organizačního, sociálního a znalostního. 
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Oklasifikujte u dané varianty způsob řešení konfliktů 

z hlediska odborného poznání a zkušeností. 

     

Oklasifikujte u dané varianty komplexnost řešení 

problémů v závislosti na vnitřních vazbách. 

     

Oklasifikujte u dané varianty schopnost řešení 

problémů, které jsou vyvolány vnějšími příčinami. 

     

Oklasifikujte u dané varianty úplnost nástrojů na 

identifikaci a řešení problémů. 

     

Celkový počet bodů I3      

Kvalita scénáře pro řízení bezpečnosti v území  

Oklasifikujte u dané varianty kvalitu programu na 

zvyšování bezpečnosti z pohledu úkolů (dílčích cílů) a 

strategických cílů veřejné správy. 

     

Oklasifikujte u dané varianty kvalitu programu na 

zvyšování bezpečnosti z pohledu úkolů (dílčích cílů) a 

strategických cílů institucí kromě veřejné správy a 

ostatních zúčastněných. 

     

Oklasifikujte u dané varianty kvalitu programu na 

zvyšování bezpečnosti z pohledu výběru vhodných 

cílových a průběžných indikátorů pro každý úsek 

veřejné správy vybrány vhodné cílové a průběžné 

indikátory pro posuzování úrovně bezpečnosti. 

     

Oklasifikujte u dané varianty kvalitu programu na 

zvyšování bezpečnosti z pohledu vytvořeného 

slovníku pro potřeby řízení integrální bezpečnosti. 

     

Oklasifikujte u dané varianty kvalitu programu na 

zvyšování bezpečnosti z pohledu sladění standardů, 

metod dobré praxe a místních postupů. 

     

Oklasifikujte u dané varianty kvalitu programu na 

zvyšování bezpečnosti z pohledu souladu seznamu 

cílových indikátorů s podmínkami v předmětném 

území. 

     

Oklasifikujte u dané varianty kvalitu programu na 

zvyšování bezpečnosti z pohledu souladu seznamu 

průběžných indikátorů s podmínkami v předmětném 

území. 
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Oklasifikujte u dané varianty kvalitu programu na 

zvyšování bezpečnosti z pohledu stanoveného 

způsobu vyhodnocení cílových indikátorů (tj. 

hodnotového systému) dle podmínek  v předmětném 

území. 

     

Oklasifikujte u dané varianty kvalitu programu na 

zvyšování bezpečnosti z pohledu stanoveného 

způsobu vyhodnocení průběžných indikátorů (tj. 

hodnotového systému) dle podmínek v předmětném 

území. 

     

Oklasifikujte u dané varianty kvalitu programu na 

zvyšování bezpečnosti z pohledu stanoveného 

způsobu (stanovené hodnotové stupnice pro 

vyhodnocení  souboru indikátorů), tj. systému hodnot 

a mezních limitů dle podmínek v předmětném území. 

     

Celkový počet bodů I4      

Kvalita zajištění nároků dané varianty 

Oklasifikujte u dané varianty přímost tahu 

(nasměrování) na cíl? 

     

Oklasifikujte u dané varianty přiměřenost rozsahu 

úkolů nutných pro splnění cílů?   

     

Oklasifikujte  u dané varianty ošetření kritických míst 

spojených s realizací navržených opatření a činností?  

     

Oklasifikujte u dané varianty schopnost splnění úkolů 

na úseku bezpečí, které dosáhne. 

     

Oklasifikujte u dané varianty technickou 

proveditelnost opatření a činností. 

     

Oklasifikujte  u dané varianty schopnost zvládnutí 

materiálové náročnosti. 

     

Oklasifikujte  u dané varianty schopnost zvládnutí 

energetické náročnosti. 

     

Oklasifikujte  u dané varianty rychlost realizace 

dílčích cílů. 

     

Oklasifikujte  u dané varianty schopnost splnění 

právních požadavků. 
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Oklasifikujte  u dané varianty schopnost splnění 

nároků na kvalifikovaný personál. 

     

Oklasifikujte  u dané varianty schopnost splnění 

finančních požadavků? 

     

Oklasifikujte  u dané varianty schopnost splnění 

nároků na informační zajištění. 

     

Oklasifikujte  u dané varianty schopnost splnění 

požadavků na komunikaci se zúčastněnými.  

     

Oklasifikujte  u dané varianty schopnost dosažení 

podpory zúčastněných při realizaci opatření a činností. 

     

Oklasifikujte  u dané varianty dostatečnost specifikace 

odpovědnosti jednotlivých zúčastněných. 

     

Oklasifikujte  u dané varianty způsob řešení konfliktů 

a úroveň podkladů, které jsou pro to nutné, aby 

nedocházelo k časovým zpožděním. 

     

Oklasifikujte  u dané varianty kvalitu komplexnosti 

řízení realizace opatření a činností. 

     

Oklasifikujte  u dané varianty splnitelnost požadavků 

na realizaci varianty za běžných podmínek. 

     

Oklasifikujte  u dané varianty splnitelnost požadavků 

na realizaci varianty za abnormálních podmínek. 

     

Oklasifikujte  u dané varianty splnitelnost požadavků 

na realizaci varianty za kritických podmínek. 

     

Celkový počet bodů I5      

 

 



NEHODY A HAVÁRIE V PRŮMYSLU 

INCIDENTS AND ACCIDENTS IN INDUSTRY 
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ABSTRAKT: 

Článek pojednává o nebezpečných látkách, skoro-nehodách, nehodách a haváriích v 

průmyslu. Shrnuje příčiny nehod a havárií, a na základě analýzy konkrétních velkých 

závažných havárií ukazuje provázanost příčin. Shrnuje též poučení z nehod a havárií. 

Zdůrazňuje nutnost zavádění programu na zvyšování bezpečnosti a aplikaci získaných 

zkušeností pro zvyšování bezpečnosti průmyslu.   

ABSTRACT: 

The paper deals with dangerous substances, near-misses, incidents and accidents in industry. 

It summarizes causes of incidents and accidents, an on the basis of analysis of real great 

significant accidents it shows linkage of causes. It also summarizes the lessons learned from 

incidents and accidents. It stresses the need of introduction of programme for improvement of 

safety and application of obtained experiences for industry safety improvement.  
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1 ÚVOD 

Výrobky chemického, petrochemického a farmaceutického průmyslu a jiných příbuzných 

odvětví dnes doprovázejí člověka na každém kroku. Pomáhají mu při práci doma i v 

zaměstnání, přispívají k zabezpečení jeho výživy a všestranně usnadňují jeho život. Denně 

používáme výrobky z plastických hmot, k léčení nemocí se používají stále nové a nové léky, 

oblékáme se do různých oděvů zhotovených z umělých vláken apod. Život bez těchto 

produktů si člověk vůbec nedovede představit a používá je naprosto samozřejmě, aniž si 

uvědomuje celý proces, jak vznikaly. 

Zvláštní pozornost vyvolávají nehody a havárie s přítomností nebezpečných chemických 

látek, ať už vznikají přímo v chemickém průmyslu nebo jiných odvětvích, jako je např. 

obchod (skladování chemických látek) nebo doprava. Je to tím, že navzdory nesmírnému 

významu moderní chemie a chemické technologie pro život lidské společnosti, která její 

pozitivní projevy (např. umělé hmoty, pohonné hmoty, umělá hnojiva, potravinářství atd.) 

považuje za samozřejmost, je úroveň znalostí chemie ještě nedostačující, protože je spojená 

s jevy, jako jsou požár, výbuch nebo toxický rozptyl, jejichž dopady na okolní prostředí 

způsobují značné ztráty a škody, a tím i obavy. Přitom se každá látka chová pouze takovým 

způsobem, který odpovídá jejich přirozenosti.  

Závažnost dopadů úniků nebezpečných látek na člověka a okolní prostředí se odvíjí přímo 

úměrně od jejich množství. Je pouze na lidech, aby zajistili bezpečnou výrobu a využívání 

všech látek a zároveň na nejnižší možnou míru snížili jimi způsobené nepřijatelné dopady, 
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jednak prostřednictvím vysoce specializované technické disciplíny, jakou je bezpečnostní 

inženýrství a jednak také tím, že se pozvedne vědomostní úroveň společnosti jako celku. 

2 SOUHRN POZNATKŮ  

Ještě v nedávné minulosti byl předmět chemického inženýrství běžně uváděn jako procesy a 

aparáty v chemickém průmyslu. Logika věci tkví v tom, že chemické průmyslové procesy, tj. 

chemické reakce doprovázené sdílením hmoty a energie probíhají ve strojnicky 

konstruovaných zařízeních (reaktory, výměníky tepla, destilační kolony, odparky, pece atd.) 

vzájemně propojených potrubími s uzavíracími a regulačními ventily a proudění látek v tomto 

komplexu je zajišťováno kompresory nebo čerpadly. Na začátku a na konci každého 

výrobního zařízení se obvykle nacházejí další strojnická zařízení, jako jsou skladovací 

zásobníky surovin a konečných produktů, výrobků. Celý tento komplex jednotlivých aparátů 

je dále vybaven prvky měření a regulace nejrůznějších veličin (tlak, teplota, výška hladiny, 

průtok apod.) a prvky bezpečnostních a ochranných systémů (např. pojistné ventily apod.). 

Není vzácností, ale spíše pravidlem, že se výrobní linky (většinou obvykle nazývané jako 

zařízení na výrobu např. butadienu nebo styrenu jako výchozích surovin pro výrobu umělých 

pryží) skládají z desítek až stovek jednotlivých aparátů.  

Pro podporu bezpečnosti se dnes naopak doporučuje složitá zařízení vhodně rozdělit na nižší 

celky, tzv. odstavitelné sekce, které lze v okamžiku nehody oddělit ručně nebo dálkově (v 

současnosti většinou i automaticky) od ostatní technologie. Tím lze omezit v nejhorším 

případě únik chemických látek pouze na obsah postižené sekce, pokud mu nelze přímo 

zamezit např. odvedením chemické látky na polní hořák. Pro některá zařízení se z důvodu 

bezpečnosti doporučuje další dělení na podsekce.  

Velmi často se vyskytne otázka, zda se zajištění bezpečnosti nechá provést bez chemiků. 

Nemalá část provozovatelů podniků, ve kterých se chemické látky převážně pouze používají, 

si dosud myslí, že chemik v týmu není třeba. Není to pravda. Vezme-li se v úvahu množství a 

rozmanitost chemikálií, které jsou běžně v současnosti používané, odhad jejich chování 

v okolním prostředí po jejich úniku na základě jejich vlastnosti může nejspolehlivěji 

odhadnout pouze chemik. Velmi názorná odpověď vyplývá ze zvážení p – T diagramu 

chemické látky (obrázek 1). Každá čistá chemická látka je charakterizována svými fyzikálně-

chemickými konstantami, např.: bodem tání (teplota, při které přechází chemická látka ze 

stavu pevného do stavu kapalného); bodem varu (teplota, při které tlak nasycených par 

chemické látky dosáhne hodnoty 101.325 kPa); trojným bodem (teplota, při které koexistují 

všechny tři stavy látky: pevný, kapalný i plynný); a kritickým bodem (tento bod na fázovém 

diagramu zakončuje křivku vypařování; v kritickém stavu charakterizovaném kritickým 

tlakem pk, kritickou teplotou Tk a kritickým objemem Vk mizí rozdíl mezi kapalinou a její 

párou). Předmětné body pak propojují křivky fázových přeměn: křivka sublimační (přechod 

ze skupenství pevného do plynného); křivka výparná (přechod ze skupenství kapalného do 

plynného); a křivka tání (přechod ze skupenství pevného do kapalného).  

Pouze člověk důkladně znalý chemie a fyziky má vědomosti a zná prameny, ve kterých lze 

nalézt informace o tom, jak odhadnout chování nebezpečné chemické látky z jejích stavových 

parametrů a fyzikálně-chemických konstant. Např. pokud při kryogenním skladování 

kapalného kyslíku (t = - 183 °C, p = 101.325 kPa) dojde k jeho úniku do okolí 

charakterizovaného normálními podmínkami (t = 0 °C, p = 101.325 kPa), pak nastane prudký 

okamžitý odpar a pokles tlaku kyslíku na úroveň jeho parciálního tlaku v atmosféře (≈ 21 

kPa). Jev je zviditelněn kondenzací vodní páry přítomné v atmosféře a v rámci daného oblaku 

existuje nebezpečí vzniku omrzlin. V závislosti na meteorologických podmínkách je průměr 
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oblaku 5 až 25 m. Za uvedenou hranicí se vyskytuje už jen normální atmosféra s koncentrací 

kyslíku 21 % objemu.  

 

 

Obr. 1 - Příklad fázového idealizovaného (stavového) p – T diagramu čisté chemické látky. 

Fig. 1 – Example of phase idealized (state of matter) p – T diagram of pure chemical 

substance.  

 

Na druhé straně chemické a bezpečnostní inženýrství jsou dvě strany jedné mince, jak je 

znázorněno na obrázku 2 [1,2]. Uvedené skutečnosti jsou zde prezentovány pro ilustraci, aby 

nevznikl dojem, že zajištění bezpečnosti je celkem jednoduchá záležitost, jak se projevilo při 

odborném posuzování bezpečnostních dokumentací vyžadovaných od provozovatelů podle 

původního zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií s přítomností chemických 

látek, a projevuje se i dále při posuzování podle zákona č. 59/2006 Sb. 

Ohrožení od průmyslových komplexů, skladů a vozidel nakládajících s nebezpečnými 

chemickými látkami je vlastně velikost nehody / případně z ní vyvinuté havárie, která je 

měřená velikostí dopadů na chráněné zájmy (aktiva), tj. způsobenými škodami a ztrátami 

[2,3]. To znamená, že ohrožení souvisí s nebezpečností zařízení, která vyplývá z  vnitřních 

(vrozených) vlastností předmětných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků. 

Rozdíl mezi ohrožením a nebezpečností je v tom, že: 

- nebezpečnost všech typů zařízení s nebezpečnými chemickými látkami závisí jen na 

vnitřních příčinách, tj. jenom na vlastnostech chemických látek a na procesech nakládání 

s nimi, 

- ohrožení všech typů zařízení s nebezpečnými chemickými látkami závisí jak na vnitřních 

příčinách spojených s vlastnostmi chemických látek, tak na vnitřních příčinách spojených 

např. se stárnutím materiálu zařízení, řízením technologických procesů, lidskými chybami 

apod., a tak i na vnějších příčinách (živelní pohromy, havárie jiných zařízení, domino 

efekty, kriminalita apod.). 

V současné době je poznání takové, že rizika od všech typů zařízení s  nebezpečnými 

chemickými látkami počítáme s ohledem na ohrožení (anglicky hazard). Jestliže se vezme 

v úvahu jen nebezpečnost, tak stanovené riziko není úplné, což ukázala např. Spolana a. s. při 

povodni v r. 2002, při které se odhalilo, že v bezpečnostní dokumentaci nebyla povodeň 

považována za možný zdroj havárie. Situace je však složitější. Riziko totiž ještě závisí na 
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místní zranitelnosti, která je spojená s podložím místa, stavbou a konkrétní technologií, 

počtem lidí a kulturou bezpečnosti. Postupy pro identifikaci ohrožení a pro výpočet 

integrálního rizika lze nalézt ve specializované literatuře [2-4]. Při výpočtu ohrožení se zdroje 

rizika rozdělují na:  

- technologické poruchy a nehody (tzv. vnitřní) kritických prvků, vazeb a toků v systému. 

Je nutno zvážit vady materiálu, stárnutí, nedostatečnou údržbu apod., 

- chyby nebo selhání řídicího systému, 

- lidské chyby, 

- živelní pohromy nebo technologické havárie (tzv. vnější) jiného systému, 

- teroristický útok, kriminální čin nebo válka, 

a u výpočtu nebezpečnosti se zdroje rizik zvažují jen ve spojitosti s vlastnostmi nebezpečné 

látky a ostatní se neberou v úvahu, tj. dle materiálů OECD 2 [5,6] se počítá jen tzv. chemické 

riziko. Mnohdy se zapomíná i na chyby spojené s řízením, tj. na organizační havárie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Chemické a bezpečnostní inženýrství jsou dvě strany jedné mince [1]. 

Fig. 2 – Chemical and security engineering are two sides of one coin [1]. 

 

V lidském systému u zařízení s nebezpečnými chemickými látkami pak rozlišujeme stavy 

bezpečí a nebezpečí, přičemž nebezpečí je stav, při kterém již zařízení s nebezpečnými 

chemickými látkami je v situaci, že újma na chráněných zájmech je vysoce pravděpodobná, tj. 

Chemická látka v okolí zařízení mimo kontrolu: 

a) stav určen teplotou atmosférickou Ta, tlakem atmosférickým 
pa, objemem oblaku v atmosféře Va, který je obecně funkcí 
původní koncentrace látky c, rychlosti vanutí větru ua, a 
doby trvání události t (Va = f (c.ua, t)), 

b) únik látky do okolního prostředí způsobuje škody na zdraví 
a životě lidí, na majetku, na životním prostředí (- peníze). 

       PŘEDMĚT BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

(včetně navržení a realizace zmírňujících opatření) 

1 
Kč 

Chemická látka v zařízení pod 
kontrolou: 

a) stav látky určen teplotou T, tlakem 
p, objemem V (koncentrací c), 

b) zpracování, skladování nebo 
transport látky přináší užitek  

(+ peníze). 

PŘEDMĚT CHEMICKÉHO 
INŽENÝRSTVÍ 

 

 

 

Směr vanutí větru rychlostí ua 
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v daném případě lze s velkou pravděpodobností očekávat vznik nehody, při které budou i 

nepřijatelné dopady, tj. nehoda přeroste v havárii.  

3 NEBEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ 

Nebezpečnost sledujeme u: technologických výrobních zařízení, skladovacích zařízení, 

produktovody, mobilní přepravní zařízení), která obsahují nebezpečné chemické látky.   

Za velká nebezpečná chemická zařízení, tj. za zařízení s velkou nebezpečností, jsou obecně 

považována taková stacionární zařízení, ve kterých dopady nehod v procesních nebo 

skladových zařízeních / aparátech, které se vyvinou v havárie, mohou významně ovlivnit 

životy nebo zdraví lidí, jejich majetek a životní prostředí za hranicemi těchto zařízení. 

V případě zařízení a objektů skladujících nebo zpracovávajících chemické látky se zejména 

jedná o objekty, ve kterých se nebezpečné látky (vyjmenované jednak taxativně, jednak 

skupinově na základě určitých vlastností) vyskytují v množstvích převyšujících stanovené 

limity (viz např. směrnice Seveso II).  

Po uvolnění látky ze zařízení (aparátu) mohou, jak již bylo dříve řečeno, nastat tři základní 

nebezpečné situace: požár (např. požár kaluže, tryskový oheň, ohňová koule, bleskový oheň 

apod.); výbuch (ohraničeného oblaku par, neohraničeného oblaku par, kondenzované fáze, 

expandujících par vroucí kapaliny neboli BLEVE apod.); a toxický rozptyl. 

Potenciál způsobit škody je všem nebezpečným chemickým látkám „vlastní“, nebo také 

„vrozený či inherentní“. Je projevem jejich konkrétních vlastností, jako jsou hořlavost, 

výbušnost (směsí jejich par s ovzduším nebo kyslíkem) a toxicita. Chemické látky, které se v 

zařízeních chemického průmyslu (výrobních nebo skladových), případně v transportních 

prostředcích, chovají stavově, tj. zaujímají příslušný objem a vykazují příslušný rovnovážný 

tlak svých par odpovídající teplotě v zařízení, se po úniku do okolí pochopitelně rovněž 

zachovají stavově, pouze hodnoty stavových veličin se diametrálně změní tak, že tlak a 

teplota bude funkcí momentálního počasí (alespoň v prvních okamžicích rozvoje události) a 

objem bude určován v případě úniku kapalin stavebním řešením okolí zařízení (terén, jímka 

apod.) a v případě plynů nebo par bude též určen momentálním počasím (viz obrázek 3).  

Na obrázku 3 je znázorněno fyzikální chování chemických látek po jejich úniku z aparátu do 

okolního prostoru. Chemické látky mohou obecně vytékat z aparátů jako plyny, chladem nebo 

tlakem zkapalněné plyny nebo jako kapaliny. Protože každá taková chemická látka může mít 

více nebezpečných vlastností, výsledné působení může být značně komplexní (viz obrázky 3 a 

4).   

Skutečné závažné havárie v chemickém průmyslu představují ve větší či menší míře 

nejrůznější kombinace výše uvedených základních situací. Proto je každá konkrétní nehoda i 

havárie vždy poněkud jiná a odlišuje se od dosud  známých havárií. Proto je třeba při odhadu 

rizika provozu zařízení vycházet ze zcela konkrétních a co nejúplnějších údajů. 
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OBR. 3 -   ZÁKLADNÍ MODEL PRO ODHAD MNOŽSTVÍ NEBEZPEČNÉ 

CHEMICKÉ LÁTKY, KTERÉ UNIKLO ZE ZAŘÍZENÍ DO ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ; ZPRACOVÁNO DLE [7]. 

FIG. 3 – BASIC MODEL FOR JUDGEMENT OF AMOUNT OF DANGEROUS 

SUBSTANCE, WHICH RELEASED FROM FACILITY TO ENVIRONMENT; 

PROCESSED ACCORDING TO [7]. 

 

 
METEOROLOGICKÉ 
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(DÁVKY) 
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TOPOGRAFICKÝ 

MODEL 

HAVARIJNÍ  

PLÁN 
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ZRANITELNOSTI 

PÁRA 
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OBR. 4 - STRUKTURA MODELŮ HODNOCENÍ DOPADŮ. 

FIG. 4 – STRUCTURE OF MODELS FOR IMPACTS ASSESSMENT.  

 

Chování chemické látky v okolním 
prostředí: 

a) tvorba oblaku plynů/par (nebezpečí 

vzniku požáru, výbuchu, toxického 

rozptylu), 

b) kondenzace plynů / par do kaluže 

(nebezpečí znečištění půdy, vody), 

c) tvorba kaluže a její odpar do oblaku 

Zařízení s chemickou 
látkou (obecně tekutinou): 

 a) stlačený plyn, 
 b) plyn zkapalněný tlakem 

nebo chladem, 

 c) kapalina v rovnováze se 
svou nasycenou parou 

 

 

Nežádoucí únik 
chemické látky: 

a) výtok plynu nebo 
páry, 

b) dvoufázový výtok 
(plyn/pára a 
kapénky kapaliny), 

c) výtok kapaliny. 
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4 VÝSLEDKY ANALÝZY PŘÍČIN PRŮMYSLOVÝCH NEHOD 

PŘI STUDIU BYLA POUŽITA DATA Z KONKRÉTNÍCH HAVÁRIÍ A ZE ZPRÁV OD 

VYŠETŘOVACÍCH CÍLŮ I VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ AUTORKY ZÍSKANÝCH PŘI 

ŠETŘENÍ HAVÁRIÍ [1,8]. VELMI PODROBNĚ BYLY ZVÁŽENY HAVÁRIE 

FLIXBOURGH, SEVESO A BHÓPAL, PRO KTERÉ JSOU V ODBORNÉ LITERATUŘE 

DOSTUPNÁ FAKTA V DOSTATEČNÉ PODROBNOSTI (SOUHRN DAT JE V [1,8]). 

ZÍSKANÁ DATA BYLA ANALYZOVÁNA METODAMI POUŽÍVANÝMI V RIZIKOVÉM 

INŽENÝRSTVÍ [9], TJ. ANALÝZA SITUACE, ANALÝZA KONTROLNÍM SEZNAMEM, 

ANALÝZA STROMEM UDÁLOSTÍ A MULTIKRITERIÁLNÍ VYHODNOCENÍ.  

Při vyšetřování průmyslových nehod i havárií s přítomností nebezpečných chemických látek 

se obvykle zjistí, že nebyly způsobeny nějakou jedinou příčinou, nýbrž že vyplynuly 

z konkrétní kombinace celé řady okolností; nejčastěji jde o propojení příčin lidských, 

technických, environmentálních a organizačních. Dále se obvykle zjistí, že závažným 

haváriím předcházely jisté události, tzv. „skoro-nehody“ (near-mises), které proběhly 

v podmínkách splňujících většinu havarijních okolností. Důkladným rozborem se obvykle 

zjistí, že i při kritické události, dopady nehod až závažných havárií mohou být velmi 

různorodé, od případů nevykazujících žádná zranění osob nebo poškození majetku či 

životního prostředí až po úmrtí osob a závažné škody na majetku a životním prostředí.  

Analýzy procesů, které způsobily nehodu nebo až závažnou havárii ukazují, že nepřijatelné 

jevy nastaly jako výsledek jistého sledu jevů a měly i dlouhou inkubační dobu (např. postupné 

snižování důrazu na bezpečnostní pravidla a zásady).  

Proto je užitečné modelovat též kroky, jejichž uskutečněním je možné se havárii vyhnout.  

Přitom se vychází z modelu stromu událostí, které vyústily nebo mohou vyústit v havárii. 

Počáteční, též iniciační událost (Initiating Event), vyvolá řetězec jevů dle konkrétních 

podmínek v daném okamžiku. Potenciální nehoda až havárie se rozvine, ale pouze tehdy, 

pokud současně vznikne nebo již probíhá spouštěcí událost (Trigger Event). Nežádoucí jev se 

uskuteční pouze tehdy, pokud selžou ochranná zařízení nebo zásahy obsluhy. Stupeň 

závažnosti jevu pak závisí na míře selhání zmírňovacích opatření. Uvedená „anatomie“ 

nehody a popř. havárie je převzata z odborné literatury proto, že vhodně spojuje základní 

počáteční příčiny a následné uvolnění hmoty nebo energie do okolního prostředí.   
Při vyhodnocování dat získaných vyšetřováním závažných havárií s přítomností nebezpečných 

chemických látek jsou identifikovány jednak bezprostředně přímé příčiny nehody a následné havárie, 

jednak doprovodné příčiny havárie. V tabulce 1 je uvedena klasifikace faktorů, jejichž role při vzniku 

havárie je podstatná, přeložené z práce [10]. 

 

Tabulka 1 - Klasifikace faktorů, které přispívají ke vzniku závažných havárií v chemickém 

průmyslu. 

Table 1 – Classification of factors that contribute to strong accident origin in chemical 

industry. 

 

I

. 

Bezprostřední přímé příčiny havárie: 

I

.1 

Chyby provozovatele: 

 

 
 I.

1.1. 

Při provozu. 

 I.

1.2. 

Při údržbě. 

  I.

1.3. 

Při inspekci, testování nebo kalibraci. 

 I.

1.4. 

Při návrhu konstrukčního řešení. 
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I

.2. 

Poruchy komponent: 

 I.

2.1. 

Potrubí a potrubní prvky. 

 I.

2.2. 

Svařováním. 

 I.

2.3. 

Ventily. 

 I.

2.4. 

Hlavní aparáty: 

  I.2.

4.1. 

Nádoby / kolony. 

  I.2.

4.2. 

Zásobníky. 

  I.2.

4.3. 

Reaktory. 

  I.2.

4.4. 

Výměníky tepla. 

  I.2.

4.5. 

Pece. 

  I.2.

4.6. 

Vařáky. 

 I.

2.5. 

Strojní zařízení: 

  I.2.

5.1. 

Čerpadla. 

  I.2.

5.2. 

Kompresory / dmychadla.  

  I.2.

5.3. 

Míchadla / směšovače. 

  I.2.

5.4. 

Mlecí aparáty. 

  I.2.

5.5. 

Mechanické dopravníky. 

  I.2.

5.6. 

Sušičky. 

  I.2.

5.7. 

Odstředivky. 

 I.

2.6. 

Komponenty měření a regulace. 

 I.

2.7. 

Elektrické komponenty. 

I

.3. 

Koroze: 

 I.

3.1. 

Vnitřní koroze. 

 I.

3.2. 

Vnější koroze. 

 I.

3.3. 

Koroze napětím. 

 I.

3.4. 

Koroze cyklickou únavou. 

I

.4. 

Nepředvídané reakce: 

 I.

4.1. 

Neovladatelné / rozkladné reakce. 

 I.

4.2. 

Ostatní nepředvídané chemické reakce. 

 I.

4.3. 

Fyzikálně-chemické reakce. 

I

.5. 

Elektrostatické náboje. 

I

.6. 

Události v místě nesouvisící se zařízením: 

 I.

6.1. 

Vliv domino efektu na zařízení následkem události v jiném zařízení téhož 

podniku. 

 I.

6.2. 

Poruchy dodávek pomocných látek a energií: 

  I.6.

2.1. 

Výpadek elektřiny. 

  I.6.

2.2. 

Porucha záložního energetického zdroje. 

  I.6.

2.3. 

Výpadek chladící vody. 

  I.6.

2.4. 

Porucha pneumatického/elektrického měřícího a regulačního systému. 

  I.6.

2.5. 

Výpadek dodávky páry. 
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  I.6.

2.6. 

Výpadek dodávky paliv. 

  I.6.

2.7. 

Výpadek dodávky dusíku nebo jiných inertních médií. 

 I.

6.3. 

Dopad dopravní nehody uvnitř podniku na aparáty zařízení.  

I

.7. 

Události v okolí podniku ovlivňující zařízení: 

 I.

7.1. 

Vliv domino efektu na zařízení následkem události v jiném zařízení sousedního 

podniku. 

 I.

7.2. 

Dopad dopravní nehody vně podniku na aparáty zařízení.  

 I.

7.3. 

Porucha veřejných sítí: 

  I.7.

3.1. 

Výpadek elektrické sítě. 

  I.7.

3.2. 

Výpadek vodovodního řádu. 

  I.7.

3.2. 

Porucha v dodávce jiných médií a služeb v okolí důležitých pro 

podnik.  I.

7.4. 

Činnost neoprávněných osob: 

  I.7.

4.1. 

Sabotáže. 

  I.7.

4.2. 

Ostatní akce (vandalismus, rozkrádání apod.). 

I

.8. 

Přírodní podmínky a pohromy: 

 I.

8.1. 

Extrémní intenzita větru. 

 I.

8.2. 

Nízká / vysoká teplota ovzduší. 

  I.

8.3. 

Zemětřesení. 

 I.

8.4. 

Povodeň. 

 I.

8.5. 

Blesky. 

I

I. 

Doprovodné příčiny havárie: 

I

I.1. 

Manažerská / organizační opomenutí: 

 I.1.

1. 

Nedostatek bezpečnostní kultury. 

 II.

1.2. 

Neadekvátní organizace bezpečnosti. 

 II.

1.3. 

Nedodržení předem stanovených bezpečných postupů (např. pro udržení nebo 

zvýšení výroby atd.). 

 II.

1.4. 

Nedostatečné nebo nevhodné předpisy (pro pracovní postupy): 

I

I.2. 

Nedostatky designu: 

 II.

2.1. 

Nevhodné použití norem / prováděcích předpisů pro konkrétní výrobu 

(proces).  II.

2.2. 

Proces nedostatečně analyzován z hlediska bezpečnosti, nebezpečí nebylo 

identifikováno. 

 II.

2.3. 

Chyby v designu (opomenutí, nevhodné použití norem / předpisů). 

 II.

2.4. 

Chyby v aplikaci ergonomických principů pro design vztahu člověk-stroj. 

 II.

2.5. 

Použité normy/předpisy zajistily pouze omezenou ochranu. 

I

I.3. 

Nedodržení příslušných pracovních předpisů (zkraty):  

 II.

3.1. 

Výrobní předpisy. 

 II.

3.2. 

Předpisy pro údržbu. 

 II.

3.3. 

Předpisy týkající se testování, provozování, kalibrace nebo inspekce.  

 II.

3.4. 

Předpisy konstrukční. 

 II.

3.5. 

Předpisy pro vnitřní komunikaci. 
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 II.

3.6. 

Předpisy pro povolování prací. 

 II.

3.7. 

Předpisy pro laboratorní analýzy. 

 II.

3.8. 

Předpisy pro skladování materiálů. 

 

Všem průmyslovým nehodám a haváriím ve stabilních zařízeních s přítomností chemických 

látek je společné jedno stadium, které bývá v odborné literatuře označováno termínem „Loss 

of Containment“ a znamená v chemickém průmyslu ztrátu soudržnosti nádoby či objektu. 

Proto je třeba upozornit, že v chemické průmyslové praxi je rozdíl oproti  jaderné energetice, 

ve které je kontejnment realizován jako ochranná obálka reaktorové haly se všemi svými 

vlastnostmi a funkcemi. Podobný technický objekt se v chemickém průmyslu vyskytuje velmi 

zřídka a jen v několika zvláštních případech chrání zařízení bezpečnostní obálka – 

kontejnment. Většina velkých zařízení, jak výrobních, tak skladovacích je obvykle postavena 

na volných prostranstvích a jejich zařízení se zpravidla nacházejí pod širým nebem. Proto 

jakákoliv porucha v kterémkoliv místě technologického systému znamená ztrátu soudržnosti 

(také ztrátu obsahu nebo zádrže) tohoto systému a únik nebezpečné chemikálie do okolního 

prostředí, tj. na terén a do ovzduší. Některé, zejména malé úniky neboli úkapy, jsou nezbytné 

a vznikají zejména při přečerpávání chemikálií, protože zvláště některá čerpadla (ucpávková) 

nejsou nikdy absolutně těsná.  

Příčiny úniku nebezpečné chemické látky z uzavřeného systému následkem ztráty soudržnosti 

zařízení jsou rozvedeny v tabulce 2, přeložené z práce [11]. 

 

Tabulka 2 -  Výběr příčin ztráty soudržnosti zařízení v chemickém průmyslu s případným 

uvolněním nebezpečných chemických látek do okolního prostředí následkem ztráty obsahu 

(zádrže) zařízení. 

Table 2 – Selection of causes of loss of containment of facility in chemical industry with 

eventual release of dangerous chemical substances into surrounding as a consequence of 

loss of content (plug)of facility.   

 

I. Závady soudržnosti zařízení způsobené „otevřeným koncem“ cesty do atmosféry. 

 A. Následkem uskutečněného odlehčení procesu nebo požadavků vypustit zařízení. 

 B. 
Následkem chybné operace nebo poruchy zařízení, např. nesprávnou činností 

pojišťovacího ventilu nebo poruchou pojišťovací membrány, atd. 

 C. 
Následkem chyby operátora, např. ponechání otevřeného odvzdušňovacího nebo 

odkalovacího ventilu, špatné směrování přesunu materiálu, přeplnění zásobníku, 

otevření natlakované jednotky, atd. 

II. Závady v soudržnosti způsobené v mezích operačních podmínek zařízení následkem 

vad zařízení. 

 A. Vady vzniklé před uvedením do provozu a neobjevené před najetím (následkem 

špatných inspekčních nebo zkušebních procedur). 

  1. Zařízení navržené neadekvátně pro zamýšlený výkon, např. vyspecifikován 

špatný materiál, neadekvátní jmenovitý tlak nádob nebo potrubí, neadekvátní 
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jmenovitá teplota, atd. 

  2. Defekty vzniklé během výroby, např. použit špatný materiál, nízká zručnost 

pracovníků, nízká úroveň kontroly kvality, atd. 

  3. Poškození zařízení nebo zhoršení jeho stavu při dopravě nebo skladování. 

  4. Poruchy vzniklé při stavbě, např. defekty při svařování, porušení souososti, 

špatně přizpůsobená těsnění, atd. 

 B.  Vady následkem zhoršení stavu zařízení při provozu nezjištěné dříve, než se jejich 

vliv stal významným (např. nevhodné monitorovací procedury v těch případech, kdy 

zhoršování je postupné). 

  1. Zeslabení a trhliny v ucpávkách čerpadel nebo míchadel, těsnění ventilů, těsnění 

přírubových spojů, atd. 

  2. Interní a/nebo externí koroze, včetně popraskání vlivem pnutí z koroze. 

  3. Eroze nebo zeslabení. 

  4. Únava kovů nebo dopady vibrace. 

  5. Hrubé zacházení v předchozím údobí, např. provoz pece při teplotách 

převyšujících konstrukční teplotu trubek („creep“ neboli tečení materiálu). 

  6. Zkřehnutí vodíkem. 

 C. Vady vzniklé při rutinní údržbě nebo při malých změnách neprovedených přesně, 

např. nízká zručnost pracovníků, špatné materiály, atd. 

III. Závady v soudržnosti způsobené v mezích operačních podmínek zařízení následkem 

externích činitelů. 

 A. Poškození nárazem, např. pád jeřábu, silniční vozidlo, rypadlo, strojní dílna 

přidružená k procesní jednotce, atd. 

 B. Poškození ohraničenou explozí následkem nahromadění a vznícení hořlavých směsí 

vzniklých z malých úniků, např. výbušné prostředí vytvořené v analyzátorových 

domkách, v uzavřených kanalizacích, okolo obestavěných zásobníků, atd. 

 C. Sesedání stavebních podpěr následkem geologických nebo klimatických faktorů nebo 

vady stavebních podpěr následkem koroze, atd. 

 D. Poškození silničních cisteren, železničních vagónů, kontejnerů, atd. během přepravy 

materiálu do a z místa. 

 E. Vystavení vlivu požáru. 

 F. Dopady tlakové vlny z okolních explozí (exploze neohraničeného oblaku par, 

vybuchující nádoby, atd.), jako je přetlak v čele vlny, úlomky, poškození staveb, atd. 
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 G. Přírodní pohromy, jako je vichřice, zemětřesení, povodně, blesky, atd. 

IV. Závady v soudržnosti způsobené následkem odchylek mimo meze operačních 

podmínek zařízení. 

 A. Přetlakování zařízení 

  1. Následkem propojení se zdrojem tlaku: 

   a. zdroj tlaku plyn: 

    (1(

1) 

prudký vnik plynu do následujícího nízkotlakého zařízení v důsledku 

poruchy kontroly tlaku, chybně otevřený oddělovací ventil, atd. 

    (2) tlakový zpětný tok do nízkotlakového zařízení, např. v důsledku 

poruchy kompresoru. 

   b. zdroj tlaku kapalina: 

    (1) načerpání blokovaných (ucpaných) plynových prostorů, 

    (2) hydraulické přetlakování jako následek blokování (ucpání) na odtokové 

straně, 

    (3) nadměrný ráz, takový jako při náhlém uzavření ventilu na transportním 

potrubí kapaliny. 

  2. Následkem vzrůstající teploty procesu: 

   a. ztráta chlazení: 

    (1)   ztráta průtoku chladiva, např. do chladiče reaktoru, do kondenzátoru 

destilační kolony, atd. 

    (2) zvýšená teplota chladiva, např. výpadek ventilátoru chladící vody, atd. 

    (3) nános nečistot v chladičích, kondenzátorech, výměnících, 

   b. nadměrný vstup tepla (termálního) 

    (1)   porucha kontroly vařáku, zejména u systémů vytápěných parou nebo 

horkým olejem, 

    (2) vstup horkého materiálu z vnějšku, např. přetok, 

   c. nadměrný vznik tepla (chemického) 

    (1)   ujetí reaktoru, např. následkem nedostatku reakčního rozpouštědla, 

vysoké rychlosti přívodu surovin, vysokého molárního poměru, 

nashromáždění nezreagovaných chemikálií při nevhodném míchání 
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nebo dočasné ztrátě reakce následně vedoucí k ujetí reaktoru, atd. 

    (2) samozahřívání následkem vstupu katalytických nečistot, např. zpětný 

tok ze spotřebitelské jednotky ethylenoxidu do napájecího zásobníku, 

    (3)   samozahřívání následkem smíchání reagujících chemikálií, např. 

H2SO4  s NaOH, 

    (4) exotermní rozklad tepelně nestabilních nebo explozivních materiálů, 

jako jsou peroxidy, např. následkem vzrůstu teploty, 

překoncentrováním nebo uložením na horké povrchy. 

  3. Následkem vnitřní exploze vzniklé vytvořením a zapálením směsí hořlavých 

plynů, aerosolů nebo prachů: 

   a. vnik ovzduší např. následkem neadekvátního vyčištění zařízení před 

najetím, následkem ztráty proplachu dusíkem v hlavách faklí, skladových 

zásobníků, odstředivkových systémů, sušáren, atd. 

   b. nepřítomnost kritického inertního zřeďovadla, např. dusíku ve skladových 

zásobnících s ethylenoxidem, výpadek dusíku ve směšovacích sekcích 

transportních systémů pevných látek, atd.  

   c. nedostatek prostředků tlumících explozi, 

   d. hořlavá odchylka v oxidačních procesech, např. následkem vysokých podílů 

ovzduší nebo kyslíku nebo při zastavení konverze. 

  4. Následkem fyzikálně nebo mechanicky indukovaných sil nebo pnutí: 

   a. expanze při změně stavu, např. zamrznutí vody v potrubí, 

   b. tepelná expanze zablokovaných kapalin, např. ve výměnících tepla nebo 

v dlouhých potrubích, 

   c. vnik cizích fází, např. porucha plynového kompresoru následkem protlačení 

kapaliny sáním stroje, pulsování kondenzátu v parovodech, atd.  

 B. Podtlakování zařízení (neschopného odolat vakuu): 

  1. Přímým připojením k ejektoru nebo k zařízení normálně provozovanému pod 

vakuem: 

   a. následkem selhání zařízení, např. ztrátou kapalinového uzávěru následkem 

poruchy hlídače hladiny a tím způsobeným spojením s vakuovým 

prostorem, 

   b. následkem chyby operátora, např. otevřený oddělovací ventil, atd. 

  2. Následkem pohybu nebo přemístění kapalin: 
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   a. vyčerpání zásobníků nebo nádob, 

   b. vyprázdnění nebo gravitační odtok ze zvýšených zablokovaných zařízení. 

  3. Následkem ochlazení plynů nebo par: 

   a. kondenzace kondenzovatelných par, např. zablokování nádoby po 

vypařování, 

   b. chlazení nekondenzovatelných plynů a par, např. skladový zásobník při 

silném dešti v létě. 

  4. Následkem jevu rozpustnosti, např. rozpouštění plynů v kapalinách. 

 C. Vysoká teplota kovů (způsobující ztrátu pevnosti): 

  1. Požár pod zařízením, např. následkem výtoku, prosakování čerpadel, atd. 

  2. Plamenový náraz způsobující lokální přehřátí, např. v pecích následkem 

nesouososti nebo špatným seřízením hořáků. 

  3. Přehřátí elektrickými topidly, např. následkem poruchy vysokoteplotních 

pojistek. 

  4. Neadekvátní průtok tekutiny vytápěným zařízením, např. porucha trubky pece 

při ztrátě průtoku horkého oleje. 

  5. Vyšší průtoková rychlost nebo vyšší teplota teplejší páry nebo nižší průtoková 

rychlost nebo vyšší teplota chladnější páry výměníkem tepla. 

 D. Nízká teplota kovů (způsobující zkřehnutí a přepnutí): 

  1. Podchlazení chladící jednotkou, např. následkem poruch kontroly, použitím 

špatného chladiva, atd. 

  2. Neúplné odpaření a/nebo neadekvátní ohřátí chladného materiálu před 

převedením do zařízení nevhodné jmenovité teploty, např. následkem poruchy 

kontroly odparky kapalného etylénu. 

  3. Ztráta tlaku v jednotkách zpracovávajících kapaliny o nízkém bodu varu. 

 E. 
Špatné zpracovávané materiály nebo abnormální znečištění (způsobující větší korozi, 

chemické působení na ucpávky a těsnění, trhání korozním pnutím, zkřehnutí, atd.) 

  1. Změny složení par mimo přípustné hranice. 

  2. Abnormální nečistoty vnesené se surovinami nebo nevhodné suroviny.  

  3. Vedlejší produkty nežádoucích chemických reakcí. 

  4. Kyslík, chlór nebo jiné nečistoty zůstávající v zařízení při najíždění následkem 

neadekvátní evakuace nebo dekontaminace. 
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  5. Nečistoty vstupující do procesu z atmosféry, obslužných médií, úniků z potrubí, 

atd. během provozu. 

 

5 POUČENÍ Z NEHOD A HAVÁRIÍ 

Studiem nehod provozovatelé mohou omezit nebezpečné nebo neproduktivní pracovní 

praktiky, a tím zvýšit kulturu bezpečnosti práce. Pozitivní zpětnou vazbu na vznik nehod 

mohou mít i audity řízení, audity bezpečnosti, audity nebezpečných dějů, chemických reakcí, 

zprávy o nehodách a skoro nehodách, a monitoring dodržování všech opatření. Existují 3 

kategorie nebo „úrovně“ doporučení, a to: 

1. Bezprostřední technická doporučení. 

2. Doporučení pro zabránění nebezpečí. 

3. Doporučení pro řízení zaměřené primární příčiny nehod. 

Bezprostřední technická doporučení jsou zaměřená na zabránění určitých nehod. Např. u 

odběru vzorků kapalného chloru ve výrobně chloru existuje určité nebezpečí úniku chlóru a 

následná inhalace plynného chloru obsluhou při vzorkování chloru. Doporučení z této 

kategorie jsou: změna techniky vzorkování; trénink správného odběru; a použití ochranných 

pomůcek. 

Doporučení pro zabránění (odvrácení) havárií jsou zaměřená na odvrácení nepřijatelných 

havárií anebo alespoň jejich nepřijatelných dopadů. Např. se provede zlepšení běžných, 

oddělujících opatření umístěných mezi obsluhu a vlastní nebezpečí, tj. modifikace vzorkovací 

aparatury, vzorkováním v jiném místě nebo in-line analyzátorem, který odstraňuje potřebu 

ručního vzorkování. 

Doporučení pro řízení zaměřené primární příčiny nehody. Analýzou situace se identifikují 

nutné změny v řídicích systémech. Jde nejen o prevenci daného typu nehody, ale i na jiné 

podobné nehody. Předmětná opatření jsou více důsledná a déle přetrvávající. V případě 

vzorkování chlóru to může být:    

a) zlepšení v metodách odběru vzorků (Sofistikovaně se odpoví na otázky: Kdo se účastní 

rozhodování? Jaká jsou kritéria pro stanovení místa odběru? Jaké jsou metody odběru a 

přístrojové vybavení? Kdo je oprávněn k odběru? Existuje periodický audit?), a odpovědi 

se zavedou do praxe;  

b) zlepšení v  systému řízení pro zaváděcí, hodnotící a monitorovací standardní výrobní 

postupy (Jsou postupy adekvátní, srozumitelné a jsou důsledně prováděny? Je tento 

pracovní úkol stále nezbytný?), a odpovědi se zavedou do praxe; 

c) existuje rutinní postup jako analýza bezpečnosti práce, v kterém jsou úkoly systematicky 

posuzovány z hlediska potenciálního nebezpečí? 

6 ZÁVĚR 

OECD [5,6] na základě rozsáhlých analýz havárií experty doporučila nutnost zavádění 

programu na zvyšování bezpečnosti a stanovila jeho zásady a koncept. Zároveň zdůraznila 

roli poučení z havárií a skoro-nehod, v rámci kultury bezpečnosti by poučení měla být 

systematicky používána vždy při zvažování technických a organizačně - řídících opatření. 

Profesor Kletz, který zkoumal havárie, poukazuje na problém udržování a využívání znalostí 

v rámci dané organizace [5,6]. S postupem času a změnami personálu jsou původní opatření 
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provedená po proběhlé havárii zapomenuta nebo nejsou předána všem pracovníkům v dané 

organizaci. Proto navrhuje následující opatření ke zlepšení společné paměti organizace: 

1. Připojení poznámky ke každému pokynu, předpisu nebo normě, proč je právě takový. 

2. Popis staré i nedávné havárie v  podnikovém tisku s  poučeními z nich vyplývající, a 

projednání na školeních zaměřených na bezpečnost pro všechny složky podniku. 

3. Pravidelná kontrola dodržování vydaných opatření. 

4. Odstranění existujících zařízení teprve po poznání, proč bylo instalováno. Rušení 

původního postupu po zjištění, proč byl přijat. Je to nutné, aby se neodstranilo něco, co 

má zabránit havárii nebo má zmírnit její dopady. 

5. Zavedení lepšího informačního systému pro nalezení podrobností o haváriích a 

vydaných doporučeních po havárii. 

Zavádění nových technologií s sebou nese i rizika, a proto je třeba důsledně dbát na 

bezpečnost, což znamená kontinuální shromažďování relevantních dat, znalost metod 

rizikového inženýrství a provádění řízení procesů, hlavně složitějších, složitých a vzájemně 

propojených, způsobem, který vede k bezpečné komunitě, tj. každé průmyslové zařízení je 

bezpečné a neohrožuje sebe, ani své okolí při svých kritických podmínkách. 

Práce [12] se zabývá riziky, která narušují bezpečnost technických děl a jejich okolí. Ukazuje, 

že kvůli složitosti současných technických děl, je nutno u důležitých technických děl, do 

kterých patří průmyslové komplexy, zvažovat i rizika, která jsou spojená s vnitřními 

propojeními, což potvrzují údaje v obou tabulkách. Proto v případě strategických řešení 

problémů technických děl je nutné používat systémové pojetí založené na integrálním riziku.  

Postupy založené na vypořádání dílčích rizik či integrovaného rizika nezajišťují dostatečně 

bezpečné technické dílo. Vzhledem k dynamickému vývoji světa, je třeba prioritní rizika 

monitorovat a vypořádávat v čase. Na základě porovnání uspořádaných požadavků technik 

používaných při práci s riziky v technickém díle byl v práci [12] sestrojen kontrolní seznam 

pro posuzování míry bezpečnosti technických děla na základě posouzení úrovně sedmi oblastí 

technik práce s riziky. Příklad hodnocení bezpečnosti běžných technických děl, která nepatří 

mezi kritické objekty České republiky a mají charakter SME, ukázal, že jejich míra 

bezpečnosti je kolem rozhraní malá a střední. To znamená, že dle [11] jsou úrovně prevence 

nehod a havárií a připravenost na jejich rychlé a správné zvládnutí nízké.  
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NOVÉ STANDARDY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI V LABORATOŘÍCH 

NEW STANDARDS FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK IN LABORATORIES 

Petr A. Skřehot1,2), Marcela Skřehotová3) 

ABSTRAKT: 

V letech 2015 až 2017 nastala řada legislativních změn vztahujících se k problematice 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratořích, a to nejen těch, kde se nakládá 

chemickými látkami, ale také těch, kde se pracuje se zdroji neionizujícího záření. Důvodem je 

jednak posun poznání v těchto oblastech a jednak povinnost implementovat novou evropskou 

direktivu do českého právního řádu. Kromě toho ale ke změnám přispěl ještě jeden faktor. 

V nedávné době se při výuce chemie ve školách přihodilo několik nehod, které poukázaly na 

nedostatečnou průpravu zejména mladých začínajících učitelů v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. To se ostatně stalo hlavním podnětem pro komplexní revizi normy 

ČSN 01 8003, do níž byla nově zařazena i část věnující se školním laboratořím a učebnám. 

Tento článek si klade za cíl shrnout nastalé změny a blíže poukázat na některé související 

aspekty. 

ABSTRACT: 

Between 2015 and 2017, there have been a number of legislative changes relating to 

occupational safety and health at work in laboratories, not only those dealing with chemical 

substances but also those dealing with sources of non-ionizing radiation. The reason is both 

the shift of knowledge in these areas and the obligation to implement the new European 

directive into the Czech legal order. But one factor also contributed to the changes. Recently, 

a number of accidents have occurred in the teaching of chemistry in schools, which have 

highlighted the lack of training of, in particular, young beginners in occupational safety and 

health. This has become the main stimulus for the comprehensive revision of the ČSN 01 8003 

standard, which also included a part devoted to school laboratories and classrooms. This 

article aims to summarize the changes that have been made and to draw attention to some of 

the related aspects. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, laboratoř, riziko, normy. 
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Occupational Health and Safety, Laboratory, Risk, Standards. 
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1 ÚVOD 

V souvislosti se zavedením nařízení CLP [1] do praxe, byla problematice chemické 

bezpečnosti věnována poměrně široká pozornost. Došlo totiž ke změnám v klasifikaci 

chemických látek a směsí a značení výrobků, které je obsahují. Každý, koho toto téma zajímá, 

má k dispozici nespočet informačních zdrojů, publikací a příruček. Bylo by proto zbytečné 

v tomto článku znovu opakovat již známé skutečnosti a takříkajíc nosit dříví do lesa.  

Tento článek jde dál. Zaměřuje se na bezpečnostní aspekty práce v laboratořích jako 

takových. Laboratoř je totiž potřeba vnímat v mnohem širším kontextu, než je obecně 

zvykem. Již z výkladu tohoto pojmu uvedeném v normě ČSN 01 8003 [9] se lze dozvědět, že 

za laboratoř se považuje každý samostatný stavebně vymezený prostor vybavený pro odborné 

nebo vědecké práce, experimentální, kontrolní, vývojové apod. činnosti prováděné v různých 

vědeckých a technických oborech, např. v chemii, fyzice, biologii, potravinářství, 

elektrotechnice, fyziologii. Čili laboratoř nemusí být vždy jen místnost, kde se nakládá 

chemickými látkami, ale může se jednat kupříkladu o místnost speciálně upravenou pro práci 

se zdroji neionizujícího záření, jako jsou lasery, UV zářiče apod. Nad rámec pojmu laboratoř 

je v normě ČSN 01 8003 [9] nově definován také pojem školní laboratoř, který je v praxi 

hojně užíván, avšak doposud bez jasného obsahu a vymezení. Za školní laboratoř tak je nyní 

považován každý samostatný stavebně vymezený prostor nacházející se v objektu školy, 

školského zařízení nebo vysoké školy, sloužící k praktickému vyučování žáků, k přípravě 

mladistvých žáků a studentů na povolání, posluchačů vysokých škol nebo další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

Jak vidno, pojem laboratoř je velmi košatý a nabízí mnoho alternativ. To ovšem logicky vede 

také k rozličným konsekvencím, neboť ke každému typu laboratoře se váží jiné aspekty 

prevence rizik, jiné požadavky na kvalifikaci laboratorního personálu, provádění dozoru apod. 

2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRÁCE V 

LABORATOŘÍCH 

2.1 Laboratorní personál 

Laboratorním personálem jsou míněny všechny fyzické osoby, které jsou oprávněny k 

samostatnému provádění laboratorních prací v laboratoři4. Laboratorní práce mohou 

zahrnovat jak veškeré činnosti s chemickými látkami a chemickými směsmi, tak i jiné 

činnosti, které jsou v dané laboratoři prováděny v souladu s jejím určením (tj. s ohledem na 

typ laboratoře). Jedná se o všechny úkony, které jsou v dané laboratoři prováděny 

stanoveným/předepsaným způsobem a za předem definovaných (požadovaných) laboratorních 

podmínek [9]. Nejedná se tedy o úklid laboratoře, údržbu či servis používaného zařízení 

apod., které provádí technický (tj. nelaboratorní) personál. Nicméně i tyto práce jsou pro 

řádný a bezpečný chod laboratoře zapotřebí, a proto je rozhodně nelze při řešení otázek BOZP 

opomíjet. 

Pro práci s chemickými látkami klasifikovanými jako vysoce toxické (ve smyslu legislativní 

zkratky užité v § 44a zákona č. 258/2000 Sb. [3]) je zapotřebí, aby je zaštiťovala odborně 

způsobilá osoba. Tou může být fyzická osoba, která je na základě dosaženého odborného 

vzdělání nebo na základě vykonání zkoušky oprávněna k samostatnému nakládání s 

                                                 

4) Významově stejný je pojem „oprávněné osoby“ užívaný v technologických nebo fyzikálních laboratořích. 
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nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce 

toxické. Za osoby odborně způsobilé na základě dosaženého odborného vzdělání se považují 

osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání v oborech uvedených v § 44b zákona č. 

258/2000 Sb. Za osoby odborně způsobilé na základě vykonané zkoušky se považují osoby, 

které úspěšně složily zkoušku odborné způsobilosti za podmínek uvedených v zákoně č. 

258/2000 Sb. a jsou držiteli platného osvědčení.  

Úkoly odborně způsobilé osoby byly doposud definovány značně nejasně a vágně. Nová 

norma ČSN 01 8003 [9] ale tuto praxi mění a stanovuje základní rozsah jejich povinností 

následovně: 

• Zabezpečovat řádné nakládání s vysoce toxickými látkami v laboratoři nebo školní 

laboratoři. 

• Vypracovat písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního 

prostředí při práci s nimi. 

• Provádět pravidelná školení laboratorního personálu a dalších fyzických osob 

oprávněných k nakládání s vysoce toxickými látkami zahrnující seznámení s pokyny 

pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první 

předlékařskou pomoc a postupy pro řešení nehod a ověřovat plnění podmínek pro 

bezpečnou práci v laboratoři nebo školní laboratoři stanovených platnými právními 

předpisy.  

Odborně způsobilá osoba vykonává dohled nad činnostmi, které jsou spojeny s nakládáním 

s vysoce toxickými látkami v laboratorní jednotce, laboratoři nebo příručním skladu 

laboratoře. Není ovšem nutné, aby zde tato osoba byla trvale fyzicky přítomna. Může se 

klidně jednat o externího odborníka, který na dané pracoviště pouze občasně dochází a výše 

uvedené činnosti provádí ve lhůtách dle harmonogramu schváleného provozovatelem 

laboratoře.  

Naproti tomu odpovědná osoba, která je uvedenou normou taktéž nově definována, je osobou, 

jejíž fyzická přítomnost v laboratoři je nezbytná. Musí se jednat o osobu starší 18 let, která je 

(písemně) určena statutárním orgánem/zástupcem provozovatele laboratoře nebo školní 

laboratoře k zajištění bezpečného provozu laboratoře nebo školní laboratoře v souladu s 

platným provozním řádem [9]. Ve smyslu § 11 zákoníku práce [2] je odpovědná osoba 

vedoucím zaměstnancem zaměstnavatele a v rozsahu svých kompetencí (tj. v rámci 

uvedeného pracoviště – tj. laboratoře) je tedy oprávněna stanovovat a ukládat podřízeným 

zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu 

účelu závazné pokyny. Bližší úkoly odpovědné osoby pak norma stanoví následovně [9]: 

• Sledovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví v laboratoři nebo školní laboratoři s 

cílem předcházet rizikům a odhalovat závady bránící jejímu bezpečnému provozu. 

• Neprodleně oznamovat provozovateli laboratoře zjištěné nedostatky a aktivně 

spolupracovat na jejich odstraňování.  

• Provádět dohled nad mladistvými žáky a studenty během prováděných laboratorních 

prací (týká se školních laboratoří).  

Je potřeba upozornit, že podle § 101, odst. 2 zákoníku práce [2] je péče o bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli právními a ostatními předpisy nedílnou a 

rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení 

v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Plnění úkolů odpovědné osoby tedy není radno 

brát na lehkou váhu, neboť se jedná o činnosti z hlediska BOZP zásadní. 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 623 

V této souvislosti je vhodné blíže vysvětlit pojem „právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, neboť ten často nebývá v praxi správně chápán. 

V § 349, odst. 1 zákoníku práce [2] je uvedeno, že se jedná o předpisy na ochranu života a 

zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a 

technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy 

o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými 

látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky 

týkající se ochrany života a zdraví. To znamená, že každá technická norma, která nějak 

upravuje otázky ochrany života a zdraví (např. ČSN 01 8003, ČSN EN 12128, ČSN 07 8304 

ad.) je tedy závazným bezpečnostním předpisem, jehož dodržení v praxi je nezbytné. 

Nedílnou součástí plnění úkolů odpovědné osoby je provádění školení laboratorního 

personálu5 a také osob, které budou provádět úklid laboratoře nebo údržbu používaného 

vybavení. Školení musí být provedeno před zahájením výkonu práce v laboratoři a musí 

obsahovat řádné seznámení s možnými riziky a s opatřeními přijatými k předcházení úrazům, 

provozním nehodám a ohrožení zdraví. Školení musí být prokazatelné, konkrétní a 

srozumitelné a musí být pravidelně opakováno ve lhůtách stanovených zaměstnavatelem 

(např. v provozním řádu). 

2.2 Provozní řád 

Laboratoř musí být vybavena provozním řádem trvale umístěným na viditelném a dobře 

dostupném místě [9]. V obecném pojetí je provozní řád vnitřním předpisem zaměstnavatele 

(resp. provozovatele laboratoře), v němž jsou stanoveny bližší podmínky organizace práce na 

specifických pracovištích, povinnosti zaměstnanců a související příkazy a zákazy s cílem 

zajistit maximální možnou bezpečnost a ochranu zdraví osob, jež se na daném pracovišti 

pohybují. Ve smyslu § 305 zákoníku práce [2] musí být provozní řád vydán písemně, nesmí 

být v rozporu s právními předpisy ani být vydán se zpětnou účinností, musí být všem 

zaměstnancům (jichž se dotýká) přístupný a musí být archivován po dobu 10 let ode dne 

ukončení doby jeho platnosti.  

Provozní řád laboratoře je v normě [9] definován jako dokument stanovující soubor pravidel a 

činností nezbytných pro provozování laboratoře nebo školní laboratoře. V tomto smyslu se 

jedná zejména o režimová opatření, požadované osobní ochranné pracovní prostředky nebo 

pracovní oděv pracovníků (resp. žáků, studentů), vybavení laboratoře nebo školní laboratoře, 

pokyny pro bezpečnou práci, vymezení zakázaných činností a seznam opatření pro řešení 

možných mimořádných provozních událostí. Dále by v provozním řádu měly být uvedeny: 

• Jména klíčových osob (tj. osoby odborně způsobilé provádějících dohled v laboratoři6, 

odpovědné osoby, případně osob oprávněných k provádění školení laboratorního 

personálu, osob provádějících dozor nad žáky či studenty apod.). 

• Rozsah a lhůty školení laboratorního personálu (resp. žáků a studentů). 

• Lhůty provádění kontrol a revizí technických zařízení. 

Obdobný účel jako provozní řád často plní i místní provozní bezpečnostní předpis, který bývá 

obvykle vydáván pro práce, při nichž se používají rozličná technická zařízením, nebo při 

nichž hrozí zvýšené riziko úrazu. Podle § 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [6] má tento 

                                                 

5) Netýká se těch školení, které smí výlučně provádět jen odborně způsobilá osoba – tj. školení o bezpečném 

nakládání s vysoce toxickými látkami. 

6) Týká se pouze laboratoří, kde se nakládá s vysoce toxickými chemickými látkami. 
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dokument upravovat zejména pracovní (technologické) postupy pro používání zařízení a 

pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.  

U různých druhů laboratoří se obsahová stránka provozního řádu může pochopitelně mírně 

lišit. Kupříkladu pro laboratoře, kde se používají lasery, musí provozní řád odrážet požadavky 

plynoucí z § 6, odst. 1 nařízení vlády č. 291/2015 Sb. [4] 7. Provozní řád pro laserová 

pracoviště tak musí zahrnovat: 

• Stavební a prostorové požadavky na laboratoř. 

• Technické parametry a popis laseru. 

• Požadavky na bezpečné používání laseru a provoz laboratoře. 

• Pokyny pro provádění stanovených prací (pracovní postup). 

• Druh a způsob použití osobních ochranných pracovních prostředků. 

• Požadavky na kvalifikaci oprávněných osob (např. osnova školení apod.). 

• Způsob vedení provozního deníku. 

• Zakázané činnosti. 

• Důležité kontakty. 

Zvláštním předpisem obdobného charakteru je karta BOZP, kterou může provozovatel 

chemické laboratoře použít jako alternativu k provoznímu řádu. Jedná se o strukturovaný 

dokument8 určený pro uplatňování požadavků na prevenci rizik pro konkrétní pracovní 

činnost, profesi nebo povolání [9]. Kartu BOZP vyvinul Znalecký ústav bezpečnosti a 

ochrany zdraví, z.ú. a od roku 2015 vydává vzorové karty pro různé pracovní profese 

(publikováno v časopise Bezpečnost a hygiena práce, ISSN 0006-0453). V rámci této 

speciální edice bylo doposud vydáno již 34 karet, jejichž výčet je uveden na webové adrese 

http://www.zuboz.cz/reference/publikace/. 

2.3 Značky a značení v laboratořích 

V laboratořích se můžeme setkávat s celou řadou značek, značení, výstražných barev a 

symbolů. Jedná se o značení: 

• Vstupů do laboratoře. 

• Nebezpečných míst. 

• Chemických látek a chemických směsí. 

• Ventilů. 

• Tlakových lahví. 

• Rozvodů energií a médií. 

V souvislosti se značením došlo v nedávné době k několika podstatným změnám. Jednak byly 

Nařízením CLP [1] zavedeny nové značky chemických látek a chemických směsí a ke konci 

loňského roku bylo též vydáno nové nařízení vlády č. 375/2017 Sb. [5], které nahradilo 

patnáct let staré nařízení vlády č. 11/2002 Sb.  

Na značení pamatuje také norma ČSN 01 8003, která stanoví, že vstup do laboratoře musí být 

označen tabulkami podle ČSN 01 8014 [15] s příslušnými výstražnými a příkazovými 

                                                 

7) Zaměstnavatel je povinen zajistit (tj. popsat) organizaci práce, pracovní postup a uspořádání pracoviště tak, 

aby bylo dosaženo snížení expozice zaměstnance elektromagnetickému poli pod nejvyšší přípustné hodnoty. 

8) Vzor karty BOZP je stanoven v příloze C normy ČSN 01 8003. 
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značkami podle povahy práce. Také rozvody energií a jiných médií (plyn, vzduch, voda) musí 

být označeny podle druhu dopravovaných látek v souladu s normovými požadavky. 

Pokud jde o chemické látky, tak platí zásada, že každá chemická látka nebo chemická směs 

používaná v laboratoři nebo skladovaná v příručním skladu laboratoře musí být řádně, 

viditelně a nesmazatelně označena názvem chemické látky nebo chemické směsi; nebezpečné 

chemické látky a směsi musí být označeny navíc výstražným symbolem nebezpečnosti a 

signálním slovem [1, 9].  

Podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. [5] jsou nově též stanoveny požadavky na značení 

nádob. V § 4 se uvádí tyto tři odstavce: 

(1) Nádoby používané při práci s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako 

nebezpečné pro kteroukoli třídu fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro 

zdraví, jakož i nádoby pro skladování takových nebezpečných látek nebo směsí a 

potrubní vedení, obsahující nebo přepravující tyto látky nebo směsi, musí být po celou 

dobu jejich používání, skladování nebo přepravy označeny příslušným výstražným 

symbolem nebezpečnosti na viditelném místě s kontrastním pozadím a podle potřeby i 

vzorcem nebo názvem chemické látky nebo směsi, případně bližšími údaji o její 

nebezpečnosti. Klasifikaci chemických látek a směsí a výstražné symboly 

nebezpečnosti stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie [1]. Výstražné symboly 

nebezpečnosti lze pro označení podle věty první nahradit výstražnými značkami 

uvedenými v příloze k tomuto nařízení vlády, pokud tyto značky obsahují shodný 

piktogram. Při přepravě na pracovišti může být u nádob obsahujících nebezpečné látky 

nebo směsi označení podle tohoto nařízení vlády doplněno nebo nahrazeno označením 

používaným podle předpisů o přepravě nebezpečných věcí. 

(2) Výstražné symboly nebezpečnosti a značky označující nádoby a potrubní vedení pro 

skladování a dopravu nebezpečných chemických látek a směsí uvedených v 

předchozím odstavci nesmí být snadno odstranitelné a musí být umístěny na 

dostupných stranách nádoby nebo potrubního vedení; na potrubním vedení se umísťují 

v účelných odstupech a v blízkosti nebezpečných míst, zejména u ventilů a spojů. 

(3) Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství, kde jsou skladovány nebo 

dopravovány nebezpečné látky nebo směsi, musí být označeny vhodnou značkou 

výstrahy nebo výstražným symbolem nebezpečnosti v souladu s odstavcem 1, pokud 

nepostačuje označení umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách, zejména s 

ohledem na jeho velikost a zřetelnost. Sklady nebezpečných látek nebo směsí musí být 

podle dané situace označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu; při 

skladování většího počtu látek nebo směsí lze použít výstražné značky pro všeobecné 

nebezpečí. 

Odstavec 1 se přitom nevztahuje na nádoby používané při práci po velmi krátkou dobu ani na 

nádoby, jejichž obsah se často mění, za předpokladu, že jsou přijata jiná vhodná opatření 

zaručující stejnou úroveň ochrany, zejména zajištění informací nebo školení. 

Značení tlakových nádob na plyny se provádí v souladu s ČSN 07 8304 [12], ČSN EN 1089-2 

[13] a ČSN EN 1089-3 [14]. Lahve se označují bezpečnostní značkou a informační nálepkou, 

jejíž barevné provedení vyznačuje vlastnosti obsahu nádoby (viz tabulka 1 a 2). 
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Tab. 1 – Informační nálepky ve tvaru čtverců postavených na vrchol. 

Tab. 1 – Information stickers in the shape of squares built to the top. 

Vlastnost látky  Barevné označení  

vysoce toxická, toxická nebo žíravá  žlutá-bílý podklad  

hořlavá  červená  

oxidační  světle modrá  

inertní (netoxická, nežíravá, nehořlavá)  zelená  

 

Tab. 2 – Bezpečnostní značky lahví k dopravě plynů. 

Tab. 2 – Safety labels for gas transport bottles. 

Vlastnost látky  Barevné označení  

vysoce toxická, toxická bílá  

hořlavá  červená  

žíravá  horní polovina značky – bílá  

dolní polovina značky – černá 

oxidační  žlutá  

plyn pod tlakem (nehořlavý, netoxický)  zelená (nehořlavý-netoxický) 

Barevné značení ventilů užívaných v laboratořích pak stanoví norma ČSN EN 13792 [11]. 

Tato norma nebyla doposud přeložena do češtiny, a tak její použití vyžaduje určitou znalost 

angličtiny. Norma stanoví, že barevné provedení kohoutů a ventilů musí odpovídat látce, která 

se v daném zařízení skladuje nebo dopravuje. Za tímto účelem je ventil rozdělen do tří zón 

(viz obrázek 1): 

 

Obr. 1 – Umístění barevných zón na ventilu.  

Fig. 1 – Location of color zones on the valve. 
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Barevné značení zóny 1 je následující: 

• Zelená = voda. 

• Žlutá = hořlavé uhlovodíkové plyny. 

• Červená = ostatní hořlavé plyny nebo plynné směsi schopné hoření. 

• Modrá = nehořlavé plyny a plyny podporující hoření. 

• Černá = toxické plyny. 

• Šedá = vakuum. 

• Bílá = ostatní. 

Barvy zón 2 a 3 pak uvádí tabulka 3 (v původním znění v angličtině).  

Podle požadavků přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb. [8] musí být označeny také 

průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, a to v závislosti na druhu, teplotě a 

směru dopravy látek. Bližší požadavky stanoví ČSN 13 0072 [16]. Podle této normy se 

značení provádí barevným nátěrem celého potrubí nebo barevnými pruhy a dále štítky a 

značkami umístěnými na viditelných místech. Užije-li se barevného pruhu, musí být 

provedeny buď po celé délce potrubí, anebo tak, aby bylo jednoznačné, jaké médium přenáší. 

Jednotlivé barvy mají následující význam: 

• červená = potrubí pro hydranty nebo suchovody, 

• tmavě modrá = potrubí pro pitnou vodu, 

• světle zelená = potrubí pro užitkovou vodu, 

• stříbřitá šeď = potrubí pro vodní páru, 

• světle modrá = potrubí pro vzduchové rozvody, 

• žlutá/okrová = potrubí pro rozvody hořlavých i nehořlavých plynů, 

• hnědá = potrubí pro hořlavé kapaliny, 

• černá = ostatní. 

Šířka barevného pruhu a pásu se určuje podle průměru potrubí (pro potrubí o průměru do 100 

mm se používá pruh široký minimálně 150 mm). V případě štítků platí zásada, že musí být 

proveden v patřičné barvě, musí být na něm název látky a šipka znázorňující směr proudění 

látky (viz obrázek 2). 

 

Obr. 2 – Vzhled štítku pro značení potrubí se zemním plynem.  

Fig. 2 – Appearance of a label for the marking of natural gas pipelines. 
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Tab. 3 – Barevné značení jednotlivých zón ventilu podle druhu plynu. 

Tab. 3 – Colored marking of individual zones of the valve according to the type of gas. 
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2.4 Zabezpečení laboratoří 

S výjimkou mikrobiologických laboratoří pro výzkum, vývoj a analýzu, nejsou pro 

zabezpečení laboratoří stanoveny žádné specifické požadavky. Obecně platí, že laboratoř 

musí být řádně zajištěna proti vstupu cizích (tj. neoprávněných) osob, proti neoprávněnému 

nakládání s vysoce toxickými látkami, nežádoucímu pohybu materiálu a osob či průniku 

nebezpečných látek mimo prostor laboratoře.  

Pokud jde o mikrobiologické laboratoře, kde se nakládá s mikroorganismy, jež představují 

riziko pro lidské zdraví, jsou minimální technické požadavky pro biologickou bezpečnost 

stanoveny v normě ČSN EN 12128 [10]. Smyslem je minimalizovat rizika, která mohou 

vzniknout při manipulaci s mikroorganismy nebo materiály, které je obsahují.  

Především se to týká laboratoří, ve kterých se manipuluje s mikroorganismy v oborech 

bakteriologie, mykologie, virologie, parazitologie a/nebo kde se provádějí genetické 

modifikace. Některá ustanovení této normy ale mohou být použitelná i pro laboratoře 

specializované v jiných disciplínách než mikrobiologie, kde se nakládá se vzorky nebo jinými 

materiály, které se nekultivují, ale které mohou obsahovat mikroorganismy. Případně je lze 

aplikovat i na specializovaná zařízení, v nichž se s mikroorganismy manipuluje, nebo kde se 

pomnožují. 

Uvedená norma definuje čtyři úrovně technického zabezpečení, které jsou přiměřené pro 

manipulaci s mikroorganismy různých rizikových skupin. Mikrobiologické laboratoře se 

klasifikují podle toho, ke které úrovni technického zabezpečení náleží. Úrovně jsou označeny 

ÚTZ 1 (označuje nejnižší úroveň technického zabezpečení), až ÚTZ 4 (označuje nejvyšší 

úroveň technického zabezpečení). Požadavky pro každou úroveň jsou shrnuty v tabulce 4. 

Tab. 4 – Souhrn požadavků na laboratoře s úrovní technického zabezpečení 1 až 4. 

Tab. 4 – Summary of requirements for laboratories with levels of technical security 1 to 4. 

Požadavky 

Úroveň technického zabezpečení 

ÚT

Z 1 

ÚT

Z 2 

ÚT

Z 3 

ÚT

Z 4 

Označení úrovně zabezpečení Ano Ano Ano Ano 

Označení nebezpečných zón 

znakem biologického nebezpečí 
– Ano Ano Ano 

Přiměřený prostor pro každého 

pracovníka 
Ano Ano Ano Ano 

Laboratorní místnosti oddělené 

dveřmi 
Ne Ano 

Ano 

(uzavíratelné

) 

Ano 

(stavebně 

oddělené) 

Vstup do laboratoře přes 

vzduchovou clonu 
Ne Ne 

Voli

telné 
Ano 
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Pozorovací okno nebo alternativa Ne Ano Ano Ano 

Povrchy nepropustné pro vodu, 

snadno čistitelné a odolné k čistícím 

prostředkům atd. 

Ano 

(stol

y) 

Ano 

(stol

y) 

Ano 

(stol

y, podlaha) 

Ano 

(stol

y, podlaha, 

stěny, strop) 

Vybavení pro mytí rukou Ano Ano Ano Ano 

Vodovodní baterie ovladatelné bez 

dotyku rukou 

Voli

telné 
Ano Ano Ano 

Sprchy pro zaměstnance 
Voli

telné 

Voli

telné 

Voli

telné 
Ano 

Dezinfekce rukou 
Voli

telné 
Ano Ano Ano 

Zařízení pro odkládání ochranného 

oděvu v laboratoři nebo jednotce 

Voli

telné 
Ano Ano Ano 

Větrání za využití prostředků pro 

udržení podtlaku 
Ne Ne 

Voli

telné 
Ano 

Větrání za využití filtrace 

odsávaného vzduchu HEPA filtry 
Ne Ne Ano 

Ano 

(přes 2 

HEPA filtry) 

Filtrace přiváděného vzduchu 

HEPA filtry 
Ne Ne Ne Ano 

Výstražný systém k detekci 

nepřijatelných změn tlaku vzduchu 
Ne Ne Ne Ano 

Utěsnitelnost laboratoře pro 

plynování 
Ne 

Voli

telné 
Ano Ano 

Uspořádání laboratoře umožňující 

dezinsekci a deratizaci 
Ne 

Voli

telné 
Ano Ano 

Laboratoř s vlastním zařízením Ne Ne Ano Ano 
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Vybavení mikrobiologickým 

bezpečnostním boxem 

Voli

telné 

Voli

telné 
Ano Ano 

Zajištění nouzového zdroje 

elektřiny 
Ne Ne 

Voli

telné 
Ano 

Prostředky pro vnější komunikaci, 

např. bezdotykový telefon nebo ekvivalent 
Ne Ne 

Voli

telné 
Ano 

Vybavení autoklávem přístupným 

uvnitř laboratorního traktu 
Ne Ne Ano – 

Vybavení autoklávem v laboratoři, 

oboustranně otevíratelným 
– – 

Voli

telné 
Ano 

Systém likvidace odpadů 

dokumentovaný 
Ne Ano – – 

Systém likvidace odpadů 

validovaný 
– – Ano Ano 

Ošetření tekutých odpadů Ne 
Voli

telné 
Ano Ano 

Vysvětlivky:  Ano = vyžaduje se | Ne = nevyžaduje se |  

 Volitelné = o rozsahu přijímaných opatření se rozhoduje na základě vyhodnocení rizik 

Kromě výše uvedeného, stanovuje norma ČSN EN 12128 v Příloze A také prostorové 

požadavky a rozměry pro pracovní prostor s ohledem na počet zaměstnanců zde pracujících, 

dále výšky pracovních ploch, prostor pro nohy a hloubku volné pracovní plochy pro práce 

v sedě u laboratorního stolu.  

3 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PRÁCI VE ŠKOLNÍ LABORATOŘI  

Norma ČSN 01 8003 se nově zaměřila i na školní laboratoře, které byly doposud opomíjeny. 

Hlavním důvodem této úpravy bylo, že se ve školství hojně rozšířil pocit, že se na školní 

laboratoře případně i učebny chemie požadavky předchozí normy nevztahují. Výsledkem bylo 

několik úrazů, z nichž některé skončily až u soudu. Patrně největší publicita se dostala 

případu třináctiletého žáka, kterému v důsledku porušení bezpečnostních předpisů ze strany 

učitele v ruce explodoval alternativní lihový kahan (uzavřená skleněná lahvička s ethanolem 

do níž byl vložen ústřižek látky coby knot) a hořící kapalina mu zasáhla obličej a hlavu. Tento 

případ byl jako výstražné memento publikován v časopise Chemické listy [17].  

V nové normě je nyní kategoricky stanoveno, že ve školní laboratoři mohou nezletilí žáci a 

nezletilí studenti provádět laboratorní práce pouze pod přímým soustavným dohledem 

odpovědné osoby. Pokud jde o posluchače vysokých škol, ti mohou v laboratoři pracovat s 
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nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi pouze po prokazatelném zaškolení 

odborně způsobilou osobou, což ostatně platí i pro běžná pracoviště [8].  

S vysoce toxickými látkami a s chemickými látkami a chemickými směsmi s nebezpečností:  

• akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 nebo  

• specifická toxicita pro cílové orgány po jednorázové expozici kategorie 1 nebo  

• specifická toxicita pro cílové orgány po opakované expozici kategorie 1 

mohou mladiství žáci a studenti pracovat pouze po prokazatelném proškolení odborně 

způsobilou osobou a pod jejím přímým soustavným dohledem [9]. Toto ustanovení kopíruje 

požadavek vyhlášky č. 180/2015 Sb. [8] a tedy nezavádí nic nového. Novým ustanovením ale 

je, že žáci, kteří ještě nedosáhli 15 let věku, mohou ve školní laboratoři pracovat pouze s 

potravinami nebo běžně dostupnými přípravky, jejichž používání nebo prodej není nijak 

omezen [9]. V praxi by se tedy už nemělo stávat, aby se žáci základních škol v rámci výuky 

dostali do kontaktu s nebezpečnými látkami včetně hořlavin (jako tomu bylo ve výše 

uvedeném případě [17]). 

Mladiství žáci a studenti musí být před zahájením laboratorních prací odpovědnou osobou 

seznámeni s [9]:  

• Provozním řádem školní laboratoře. 

• Možnými riziky vyplývajícími z nebezpečných vlastností používaných chemických 

látek nebo chemických směsí. 

• Pokyny pro bezpečnou manipulaci s používanými chemickými látkami a chemickými 

směsmi, laboratorním sklem a vyprodukovanými odpady. 

• Způsoby používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků. 

• Postupy při vzniku nehody a s poskytováním první pomoci při intoxikaci nebo 

zasažení chemickou látkou. 

Seznámení mladistvých žáků a studentů musí být prokazatelné, konkrétní a srozumitelné. 

Znalosti školených osob musí být ověřeny (např. kontrolním pohovorem nebo písemným 

testem). O seznámení je potřeba učinit záznam buď do třídní knihy, nebo na samostatný 

protokol. Záznam není radno odbít ledabylým zápisem typu „seznámení žáků s bezpečností 

práce“. Zápis musí jasně uvádět, co bylo předmětem školení, jaký byl jeho rozsah, zda 

proběhla názorná demonstrace pracovního postupu, a jakým způsobem bylo provedeno 

ověření znalostí žáků. 

Před zahájením vlastní laboratorní práce musí být žákům a studentům taktéž podrobně 

vysvětlen pracovní postup a názorně demonstrováno jeho provedení. Tento požadavek je 

nutné dodržet zejména u žáků, kteří ještě nedosáhli plnoletosti, a také u osob, které neovládají 

dokonale český jazyk (např. zahraniční studenti) [9].  

V reakci na výše uvedený případ [17] byl do normy také nově včleněn článek, který stanoví, 

že pro účely praktické výuky nebo přípravy na povolání mohou být laboratorní práce 

prováděny pouze podle bezpečného a didakticky ověřeného pracovního postupu [9]. Není 

tedy přípustné, aby si učitelé alternativně upravovali návody k provedení jednotlivých 

experimentů, nebo pracovali podle postupů stažených z pochybných internetových stránek. Je 

na místě důrazně apelovat na to, aby při výuce chemie učitelé striktně postupovali podle 

návodů, které byly ověřeny určitou autoritou. Ideální je používat například učebnice chemie 

sestavené na pedagogických vysokých školách. 
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4 ZÁVĚR 

Tento článek se pokusil alespoň v základních obrysech shrnout problematiku provozu 

laboratoří (a to nejen chemických) a v ucelené podobě podat informaci o požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví osob při provádění laboratorních prací. Jelikož v uplynulých 

dvou letech došlo v legislativě k řadě změn, které se této problematiky dotýkají, bylo snahou 

autorů blíže je zde rozvést a zasadit do příslušného kontextu. V článku byla věnována zvláštní 

pozornost nové normě ČSN 01 8003, jejíž vytvoření autoři iniciovali, a to v reakci na 

nešťastnou událost [17], kterou (dr. Skřehot) v roce 2014 posuzoval coby soudní znalec. 

A jelikož byli autoři také hlavními zpracovateli návrhu uvedené normy, byly do tohoto článku 

zapracovány také dílčí komentáře k jejímu znění, které snad poslouží uživatelům normy coby 

návod pro její správnou aplikaci v praxi. 

5 LITERATURA 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS 

a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. 

[2] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

[3] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

[4] Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění 

pozdějších předpisů. 

[5] Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů.  

[6] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

[7] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

[8] Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

[9] ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. 

[10] ČSN EN 12128 Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Stupně 

zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické 

požadavky na bezpečnost. 

[11] ČSN EN 13792 Barevné značení kohoutů a ventilů pro užití v laboratořích. 

[12] ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla. 

[13] ČSN EN 1089-2 Lahve na přepravu plynů. Označení lahví (kromě lahví na LPG). část 

2: Informační nálepky. 

[14] ČSN EN 1089-3 Lahve na přepravu plynů. Označování lahví (kromě lahví na LPG). 

Část 3: Barevné značení. 

[15] ČSN 01 8014 Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny. 

[16] ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny. 



ExFoS - Expert Forensic Science 

XXVII . mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství  

Brno 2018 

 634 

[17] SKŘEHOT, P. A. Praktické aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce chemie ve 

školách. Chemické listy, 2015, č. 8. s. 647-650. ISSN 1213-7103. (dostupné na 

http://www.zuboz.cz/reference/publikace/). 

6 PODĚKOVÁNÍ 

Výsledky publikované v tomto článku vznikly v rámci řešení výzkumného projektu 

TH01031098 „Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických 

situací (DEGAS)“, který je spolufinancován Technologickou agenturou ČR. Uvedený projekt 

řeší konsorcium společností T-SOFT a.s., ERGOWORK s.r.o., České vysoké učení technické 

v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství a ÚJV Řež, a.s. za odborného přispění 

Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. 

 

 



VYUŽITÍ ČESKÝCH A EVROPSKÝCH INFORMAČNÍCH DOPRAVNÍCH 

SYSTÉMŮ PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO SILNICI 
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FOR THE ROAD TRANSPORT OF DANGEROUS OBJECTS 

Jan Zapletal1), Vladimír Adamec2) 

ABSTRAKT: 

Tato práce se zabývá využitím českých a evropských dopravních systémů při přepravě 

nebezpečných věcí po silnici. Práce je rozdělena na dvě části. V první části se zaměříme na 

důležitost platné legislativy v České republice a Evropské unii, která se zabývá přepravou 

nebezpečných věcí po silnici. Probereme rizika havárií a možné ekologické dopady na životní 

prostředí a srovnáme dopravní nehodovost mezi ČR a státy EU v rámci režimu ADR. 

Uvedeme rizika související s přepravou nebezpečných věcí po silnici. Závěr první části bude 

patřit důležitým prvkům pro bezpečnou přepravu nebezpečných látek. V druhé části 

provedeme podrobnou analýzu současného stavu informačních dopravních systémů v České 

republice a Evropské unii. Provedeme analýzu, vlastní návrhy na zlepšení efektivity těchto 

systémů a využití v České republice. Závěr bude patřit vlastnímu návrhu dopravního 

informačního systému. 

ABSTRACT: 

This work deals with an application of Czech and European transport systems for shipping 

dangerous objects by road transport. The thesis is divided into two parts. The first one is 

pointed to importance of effective legislation in the Czech Republic and the European Union, 

which is dedicated to shipping the dangerous articles by road transport. Also it regards to 

risks of accidents and possible ecologic impacts to an environment. This part compares the 

amount of traffic accidents in the Czech Republic and states of the EU in a frame of ADR. It 

shows the risks related to shipping the dangerous articles by road transport. The closing part 

belongs to important elements of safe transportation of dangerous matters. The second part of 

the thesis analyses current state of shipping information systems in the Czech Republic and in 

the European Union. There is the analysis, the suggestions for improvement of the systems´ 

efficiency and its application in the Czech Republic. The closing part belongs to my own 

project of shipping information system.  
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1 ÚVOD 

Přeprava nebezpečných věcí po silnici v České republice dosahuje za poslední roky velkých 

rozměrů. Budu-li ve svém názoru velmi odvážný, nazval bych tento problém jako stav krajní 

nouze. Počet nákladních vozidel, projíždějících každý den naší vlastí, můžeme počítat na 

tisíce. Počet nákladních vozidel jedoucích v režimu ADR, se blíží k hranici dvě stě vozidel za 

den. To jsou velmi alarmující čísla. Budoucnost nebude jiná, protože tyto počty se budou 

pouze a jen navyšovat. S tímto faktem úzce souvisí i nehodovost v silniční dopravě, která je 

mnohonásobně vyšší než u jiných přepravců. Tím významně roste i riziko nehody. Stav silnic 

a dálnic tomu bohužel vůbec nepřispívá. U těchto přeprav může dojít i k havárii, to znamená 

samovolný únik nebezpečné látky z obalu nebo nádoby do okolí. Pokud by k takové události 

došlo, je nutné co nejrychleji takovému úniku zabránit, aby se snížilo riziko poškození 

životního prostředí a hlavně ohrožení lidských životů. K tomuto účelu slouží informační 

systémy, pomocí kterých je možné rychle charakterizovat unikající látku a zabránit jejímu 

nebezpečnému působení. Moderní dopravní firma, která se zabývá přepravou nebezpečných 

věcí po silnici v režimu ADR, se bez dobrého informačního systému neobejde. 

2 PLATNÁ LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NCHL PO SILNICI 

Pokud chce firma či společnost vyrobit jakýkoliv materiál nebo produkt, potřebuje jednotlivé 

díly a suroviny dopravit. Po výrobě, zpracování a dalších úpravách následuje logicky 

expedice, tzn. další doprava k zákazníkovi nebo konečnému spotřebiteli. Jednodušeji řečeno, 

vše se točí kolem přepravy či dopravy. A pokud se jedná o přepravu nebezpečných věcí, je 

tato přeprava náročnější a nákladnější, než přeprava jiná. Tyto požadavky jsou tím pádem 

zakotveny v nejrůznějších zákonech, vyhláškách a nařízení. Obecně řečeno v platné 

legislativě. V posledních letech obrovský nárůst nákladní dopravy přes území České 

republiky jedoucích v režimu ADR nelze přehlédnout. S ní samozřejmě souvisí i výroba, 

skladování, distribuce. Každodenní zvyšování produkce chemických látek nás vede k jediné 

myšlence. A tou je ochrana majetku, životního prostředí a hlavně a především zdraví a životy 

lidí. Pokud tedy chceme dobře chránit majetek, životní prostředí, zdraví a životy lidí, je 

nedílnou součástí dodržovat danou platnou legislativu.  

V neustále se měnícím světě složitých mezinárodních pravidel, zákonů a předpisů i ostřílení 

export/import profesionálové se mohou ocitnout v neznámých situacích [1]. 

2.1 Platná legislativa v ČR 

Právní úprava v České Republice, která řeší problematiku přepravy nebezpečných věcí po 

silnici, představuje velké množství zákonů, vyhlášek a nařízení. Do této kategorie patří i 

nařízení jednotlivých ministerstev a jejich sdělení. Tyto normy, zákony, vyhlášky a nařízení 

vychází z Evropských směrnic. Jsou tedy podřízeny Evropským nařízením. 

2.2  Platná legislativa v EU 

Nebezpečné látky se přepravují po silnici, železnici a vodních cestách. Logicky je to tedy 

činnost, která představuje určité riziko. Pro dané riziko byla stanovena jednotná pravidla, 

která zajistí bezpečnost. Tyto pravidla jsou zakotvena v mezinárodních dohodách.  

• ADR – dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnici  

• RID – dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici  

• ADN – dohoda o přepravě po vodních cestách.  
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Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici jsou zakotvena v Evropské dohodě o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. Dohoda byla sjednána v Ženevě 30. 

září 1957. 

3 INFORMAČNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČR 

Jednou z nejzákladnějších a nejdůležitějších priorit při dopravní nehodě cisterny přepravující 

nebezpečnou látku po silnici je identifikovat nebezpečnou látku a určit nebezpečnost, 

plynoucí z těchto údajů. Zvolit vhodné hasivo a zajistit dostatek sil a prostředků. Pro 

zasahující jednotky je rozhodující také vzdálenost od místa nehody. Obvykle se doporučuje 

odstavit techniku 100m od místa nehody a na návětrné straně. Důležité je také postavení 

zásahového vozidla. To by mělo vždy chránit zasahující jednotky.  

Potřebné informace o nebezpečných vlastnostech a účincích chemických látek, informace pro 

bezpečné nakládání s nimi a v případě havárie informace pro provedení zásahu, informace o 

ochranných prostředcích nebo poskytnutí první pomoci, je možno čerpat z různých firemních 

katalogů, tabulek, databází a odborné literatury, též lze využít zpracovaných systémů.  

Označování nebezpečných látek hraje důležitou a významnou roli v objektivních opatřeních 

vedoucí k prevenci havárií s únikem nebezpečných látek. Systémů označování existuje velké 

množství, není proto vůbec možné uvést vyčerpávající přehled. Znalost těch nejdůležitějších 

systémů je základní podmínkou odborných činností při chemických haváriích. Systémy 

označování jsou různé. Můžou být grafické, číselné. Nebo i kombinované. Dále mohou být 

registrační, identifikační nebo skupinové.  

Vážný incident týkající se nebezpečných věcí v tunelech může být velmi nákladný, pokud jde 

o ztráty na lidských životech, zhoršování životního prostředí, poškození tunelu a narušení 

dopravy [2]. 

3.1 Informační systém DOK 

Nejznámější databází NL dostupných z internetu je Dopravní a informační systém DOK 

Ministerstva dopravy ČR (http://cep.mdcr.cz), který je celostátním informačním systémem 

pro záchranné a likvidační práce v oblasti mobilních zdrojů nebezpečí v dopravě, který je 

volně přístupný, a není třeba registrace. 

3.2 Systém TRINS 

Transportní informační a nehodový systém (TRINS) poskytuje prostřednictvím svých 

středisek nepřetržitou pomoc při řešení mimořádných situací spojených s přepravou či 

skladováním NL na území České republiky. Pomoc TRINS je možné vyžadovat pouze cestou 

operačních a informačních středisek HZS ČR. Pomoc je poskytována na základě smluvního 

vztahu mezi svazem chemického průmyslu ČR a MV – generálním ředitelstvím HZS ČR.  

Tímto je zajištěno zachování kompetencí a odpovědností při řešení mimořádných situací v 

plném rozsahu. Pomoc může být poskytnuta ve třech stupních:1. stupeň – telefonická porada, 

2. stupeň – porada v místě havárie, 3. Stupeň - vyslání sil a prostředků do místa havárie [3]. 

4 INFORMAČNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V EU 

Tato kapitola obsahuje všechny dostupné informace, týkající se dopravních informačních 

systémů, které byli vyvinuty nebo které se používají v zemích EU. Na začátku uvedeme 

informační systém HAZCHEM a KEMLER – kód, které se používají velmi dlouho. V 

současné době obrovský a rychlý nárůst nových počítačových technologií určují trend, kterým 
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se dopravní informační systémy monitorující přepravu nebezpečných věcí po silnici budou 

ubírat. Těmi budou satelitní informační, monitorovací systémy.  

Znalost polohy přepravní jednotky může být základním prvkem v prevenci nebo řešení 

nouzové krize v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí [4].  

Vzhledem k zeměpisné poloze České republiky, která se nachází v samém srdci Evropy, se 

pokusíme zaměřit hlavně na okolní státy, které s Českou republikou přímo souvisejí. Nejprve 

uvedeme dva nejrozšířenější dopravní informační systémy, které so používají v EU. Jsou jimi 

HAZCHEM SYSTÉM a KEMLERŮV kód. 

4.1 Hazchem systém 

Systém se používá ve Velké Británii a v databankách o nebezpečných látkách. Není určen na 

identifikaci látky, ale dává návod na vhodné hasivo, ochranu zasahujících jednotek a opatření 

ke snížení nebezpečí při úniku látky. Informační systém je složen z číslice a skupiny písmen. 

Číslice je vždy první a charakterizuje doporučenou hasební látku. Písmeno na druhém místě 

informuje o potřebném stupni ochrany, dalších možných reakcích a způsobu zacházení s NL. 

Písmeno na třetím místě upozorňuje na potřebu evakuace. 

4.2 Kemlerův kód 

Kemlerovým kódem (identifikačním číslem nebezpečnosti) je označována dvou až třímístná 

kombinace čísel, která může být doplněna znakem X; prvé číslo označuje primární nebezpečí, 

druhé, popř. třetí číslo sekundární nebezpečí; jsou – li čísla zdvojená, znamená to zvýšené 

nebezpečí.  

Obecně označují čísla tato nebezpečí:  

• nebezpečí úniku plynu při zvýšení (snížení) tlaku nebo chemickou reakcí  

• vznětlivost kapalin (par) a plynů  

• hořlavost pevných látek  

• oxidační účinky (podporuje hoření)  

• jedovatost (toxicita)  

• radioaktivita  

• žíravost  

• nebezpečí samovolné prudké reakce  

• doplňující číselný řád.  

Někdy bývá číselná kombinace doplněna písmenem X. To znamená, že látka nesmí přijít do 

styku s vodou. Kemlerův kód bývá nejčastěji aplikován na výstražných tabulích ve tvaru 

obdélníku o rozměrech 40 x 30cm oranžové barvy, který je černě orámován a podélně 

rozdělen. V dolní polovině tabule je UN KÓD, který látku jednoznačně identifikuje, a v horní 

polovině vlastní Kemlerův kód [5]. 

5 VLASTNÍ NÁVRH DOPRAVNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Přeprava nebezpečných látek představuje velké riziko nejen pro Českou republiku, ale také 

pro celou Evropu a dokonce i celý svět. Proto je nezbytné stanovit pro tuto oblast jednotná 

pravidla na zajištění bezpečnosti při této činnosti. Rychlý rozvoj průmyslu a následná aplikace 

výsledků vědeckých disciplín a oborů vedou k tomu, že je na různých pracovištích využívána 

celá řada nebezpečných látek či jejich komponentů. Přeprava souvisí s její efektivním 

využíváním. Výroba, zpracování, skladování a přeprava. Je však třeba si uvědomit, že když 
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např. chemický výrobek opustí bránu chemického závodu, dostává se tak do obyčejného 

laického prostředí.  

Přepravované nebezpečné látky jsou nejčastější ve skupenství plynném nebo kapalném a 

manipulace s nimi představuje určité riziko. 

Navrhovaný dopravní informační systém spojený s přepravou nebezpečných věcí po silnici je 

velmi jednoduchý, přehledný a hlavně účelový. Jak jsme již uvedli v úvodu kapitoly dopravní 

informační systémy, důležitou roli hraje rozdělení systémů označování. Těchto systémů 

označování existuje docela velké množství. Vzhledem k rychlému vývoji techniky, nárůstu 

nejmodernějších technologií, budou vznikat satelitní, navigační, lokalizační a informační 

dopravní systémy. Na jeden takový, který by mohl vzniknout, se zaměříme i my. Je ale 

důležité připomenout platnou legislativu. Tou je dohoda ADR, která řeší problematiku 

přepravy nebezpečných věcí po silnici a mají platné členské státy. Mnou navrhovaný dopravní 

informační systém spojený s přepravou nebezpečných věcí po silnici tedy vychází z již platné 

dohody ADR. Tím myslím výstražnou oranžovou tabuli 40x30cm.  

Dopravní informační systém spojený s přepravou nebezpečných věcí po silnici se jmenuje 

TRANSSAT. Systém je rozdělen do čtyř základních stupňů/částí.  

• vstupní/nástupní stanoviště do ČR  

• označení dopravních jednotek/cisteren  

• palubní jednotka  

• hlavní server + zásahová vozidla HZS  

5.1 Vstupní / nástupní stanoviště do ČR 

Na úvod je potřeba připomenout polohu České republiky, která leží uprostřed Evropy a je 

Evropskou tranzitní zemí. Pokud je nutné přepravit nebezpečný náklad například z Německa 

na Ukrajinu po silnici, náklad jede přes území České republiky. To samé se děje, pokud 

nebezpečný náklad putuje z jižních států na sever do Polska nebo obráceně. Obecně řečeno, 

přeprava nebezpečných věcí po silnici nemá předem jasně stanovený řád a silniční kázeň.  

Z tohoto důvodu je nezbytné nastavit určitá pravidla pro pohyb vozidel přepravující 

nebezpečné věci po silnici. Dopravní informační systém pro přepravu nebezpečných věcí po 

silnici TRANSSAT je systém, který chrání především území České republiky. Je tedy přímo 

zaměřený na Českou republiku. Chrání zdraví a životy obyvatel ČR a v neposlední řadě 

životní prostředí.  

Z níže uvedené mapy je názorné, kde se tyto vstupní/výstupní stanoviště nachází. Jedná se 

celkem o 4. Jsou to jediná místa, kudy se dá překročit hranice státu při přepravě nebezpečné 

látky. Tento dopravní informační systém je z velké části závislý na trasování nákladů s 

nebezpečnými věcmi. Trasování by mělo být v ČR povinné. Jak jsem již uvedl, přeprava v 

České republice nemá opravdu žádný přepravní řád. Řidiči těchto vozidel při přepravě často 

vyhledávají jiné silnice nižších kategorií nebo dokonce zkratek, jak se co nejlevněji a 

nejrychleji dostat k cíli. 
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Obr. 1 – Vstupní/nástupní stanoviště do/z České Republiky 

Fig. 1 – Entrance / boarding station to / from the Czech Republic 

 

5.2 Označení dopravních jednotek / cisteren 

Každá přepravní jednotka/cisterna je označena dle ADR výstražnou bezpečnostní značkou, 

tzv. UN – systémem, na přední a zadní straně. Je dovoleno přepravovat nebezpečné látky 

pouze jednokomorově. Více látek přepravovat společně je zakázáno. Cisterna pro přepravu 

nebezpečných věcí po silnici je pouze bílé barvy bez jakékoliv jiné reklamy či nápisu. 

Cisternu, přepravující nebezpečný náklad, musí řídit minimálně dva zkušení řidiči. Musí mít 

platné řidičské oprávnění, platné osvědčení o školení řidičů ADR a platnou lékařskou 

prohlídku ne starší jak dva roky. Cisterna je opatřena senzory, které hlídají bezpečnostní stav 

celé přepravní jednotky a je spojena s palubní jednotkou. Pokud dojde k dopravní nehodě a k 

převrácení, spustí se akustický výstražný zvukový systém, který je slyšitelný v okruhu 1km. 

Dále je cisterna opatřena výstražným barevným podélným pásem kolem celého obvodu, který 

je zařazen podle stupně nebezpečnosti.  

Zelený výstražný pás nás informuje o přepravované látce, která je zařazena do kategorie lehce 

nebezpečných látek. Sem se řadí například přeprava pohonných hmot, jako je například 

benzín či nafta, nebo průmyslové oleje. Příklad označení takové cisterny je uveden na obrázku 

níže. Oranžový výstražný pás nás informuje o přepravované nebezpečné látce, která spadá do 

kategorie středně nebezpečných látek. Sem řadíme látky jako Amoniak a jemu podobné. 

Výstražný červený pás informuje ostatní okolí, že se jedná o látku vysoce toxickou či 

extrémně nebezpečnou pro život a zdraví lidí a životní prostředí. Do této kategorie se řadí 

látky typu Kyanovodík a jemu podobné látky. Výstražný černý pás informuje okolí, že v 

přepravované cisterně/jednotce se nachází radioaktivní látka či odpad. 
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Obr. 2 – Lehce hořlavá kapalina (benzin nebo palivo) 

Fig. 2 – Lightly flammable liquid (gasoline or fuel) 

 

Obr. 3 – Amoniak - čpavek (NH3) – středně toxický plyn 

Fig. 3 – Ammonia - Ammonia (NH3) - Medium-toxic gas 

 

Obr. 4 – Kyanovodík (HCN) - vysoce toxická kapalina/plyn 

Fig. 4 – Hydrogen cyanide (HCN) - highly toxic liquid / gas 

 

Obr. 5 – Radioaktivní látky 

Fig. 5 – Radioactive substances 

I přes nejrozšířenější způsob označování přepravních jednotek/cisteren, kterými jsou speciální 

varovné tabule (tzv. oranžová výstražná tabulka o velikosti 40x30cm, tzv. UN – kód a 

výstražné značky, jsem přesvědčen, že tento systém je ne/dokonalý. Upřímně, kdo si dnes 
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všimne při cestě například na dovolenou cisterny, která převáží nebezpečnou látku mající 

vpředu a vzadu umístěnou tuto malou výstražnou značku. Cisterny bývají obvykle různě 

barevně pomalované, reklama střídá reklamu, u některých nesmíme zapomenout na jméno, 

které je pro některé podnikatele velmi důležité.  

Jinak by tomu bylo, pokud by cisterny byly označovány výstražnými podélnými barevnými 

pásy na obalu cisterny, které ve své práci navrhuji. Taková cisterna by již na dálku působila 

velmi přitažlivě a vzbuzovala by určitý zájem okolí. 

Obecně bychom mohli takovou cisternu nazvat pojízdným semaforem. 

5.3 Palubní jednotka ve vozidle určené pro přepravu nebezpečné látky je umístěna ve 

vozidle 

Osádka je průběžně informována o probíhající jízdě. Palubní jednotka je spojena s hlavním 

řídícím střediskem. Na soupravě je umístěno několik senzorů, které hlídají bezpečnostní stav 

vozidla. Pokud by došlo například během jízdy k poškození/protržení pláště cisterny, dojde k 

optickému zobrazení na této palubní jednotce a akustickému výstražnému tónu. Posádka 

může využít palubní jednotku jako databázi nebezpečných látek, informace o látkách, 

základní bezpečnostní opatření při styku s látkou a jiné. 

5.4 Hlavní server + zásahová vozidla HZS 

Centrální dispečink pro řízení, sledování a monitoring přepravy nebezpečných věcí po silnici 

je umístěn na řídícím pracovišti KOPIS GŘ HZS ČR v Praze. Pro představu se jedná o velkou 

světelnou mapu České republiky, kde je zobrazena kompletní dálniční a silniční síť. 

Jednotlivá vozidla, která překroční hranici na kterémkoli místě České republiky, jsou na této 

mapě opticky vidět. Obecně bychom mohli tuto mapu České republiky nazvat jako barevná 

pojízdná mapa pro přepravu nebezpečných věcí po silnici.  

Zní to sice velmi úsměvně, ale při hlubokém zamyšlení a představivosti jsem přesvědčen, že 

funkčnost tohoto systému by byl velmi efektivní. Na jednom místě a ve stejnou chvíli by bylo 

přesně vidět, kolik se pohybuje po České republice nákladních vozidel, která přepravují 

nebezpečný náklad. A dle nebezpečnosti, podle které by byly zařazeny k jednotlivým 

barevným stupňům. Aby bylo dosaženo vysoké efektivity v tomto systému, je souběžně 

vedena i databáze těchto vozidel.  

Každé první výjezdové vozidlo HZS ČR je vybaveno vozidlovými PC. Ty slouží veliteli 

zásahu jako informační podpora pro úspěšné zdolání mimořádné události s výskytem 

nebezpečných látek. Umožní veliteli zásahu k okamžitým informacím o nebezpečné 

přepravované látce, základní informace o ochraně a hasebních prostředcích. Dále je zde 

možno navolit další důležité informace.  

Součástí databáze je i seznam nebezpečných chemických látek a přípravků, které je možné 

navolit. Jsou řazeny abecedně a zařazeny do jednotlivých kategorií či stupňů podle své 

nebezpečnosti. 

6 ZÁVĚR 

Využití dopravních informačních systémů pro přepravu nebezpečných věcí po silnici slouží 

společnostem, které přepravují tyto nebezpečné látky jako zdroj informací. Důležitou roli 

hrají především ale u mimořádné události, při které dojde k havárii nebo úniku nebezpečné 

látky a zasahují zde složky Integrovaného záchranného systému. Zde slouží jako informační 

podpora pro velitele zásahu k zdárnému provedení záchranných a likvidačních prací. Školení 
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a výcvik, odborné a praktické znalosti velitelů zásahu při mimořádné události ať už s 

kontrolovatelným nebo s nekontrolovatelným únikem nebezpečné látky do okolního prostředí. 

To jsou základní předpoklady úspěšně provedeného zásahu. Cesta do budoucnosti. 
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