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SOUČASNÝ STAV ZNALECKÉ ČINNOSTI V ČR 2010
Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.1
Abstrakt
V příspěvku je analyzován současný stav znalecké činnosti - počty znalců a znaleckých ústavů
v ČR, příprava na znaleckou činnost, znalečné, jeho výše a termíny proplácení, funkčnost
zákona a snahy o jeho novelizaci.
Klíčová slova: znalec, znalecký ústav, znalecký posudek
Abstract
Actual state of expert activities is analyzed in this contribution - numbers of experts and
expert institutions in the Czech Republic, preparation for expert activity, remuneration of
experts, the amounts and payment dates, the functionality of the law and efforts to his change.
Keywords: expert, expert institute, expert opinion
Počty znalců a znaleckých ústavů v ČR
V současné době je v ČR zapsáno v seznamech celkem 10 506 znalcŧ (před rokem nás bylo
10 627, v roce 2008 pak 10 791 a v roce 2007 celkem 10 992) - fyzických osob, 159
znaleckých ústavŧ prvního oddílu (ústavy specializované na znaleckou činnost; v roce 2009:
157) a 284 ústavŧ druhého oddílu (vědecké ústavy, vysoké školy ap.; v roce 2009: 288). V
tabulce č. 1, jsou uvedeny podrobnější počty jednotlivých oborŧ, v některých případech i
specializací, v tabulce č. 2 je přehled ústavŧ.
Pro názornější představu je tabulka č. 1 doplněna obrázky č. 1 a 2, graficky zachycujícími
počty znalcŧ od roku 2007 a na obrázku č. 3 procentuální nárŧst počtu znalcŧ za poslední
4 roky ve vybraných oborech a odvětvích.

1

Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Ústav soudního inţenýrství VUT v Brně, Údolní 244/53, e-mail:
albert.bradac@usi.vutbr.cz
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Tab. 1 - Počty znalců dle oborů v ČR k 13. 1. 2010 a porovnání s roky 2007, 2008 a 20092
(Quantity of experts from fields in Czech Republic to the date 13th January 2010 and
comparison with the years 2007, 2008 and 2009)
Rok
Celkem znalců (fyzických osob)

2007

2008

2009

2010

10 992

10 791

10 627

10506

Celkem oborů

Č.

49

Základní obor

Odvětví

2007

2008

2009

2010

Nárůst
07-10

Nárůst
07-10
v%

1

Bezpečnost
práce

-

135

134

120

116

-19

-14,1

2

Čistota ovzduší

-

54

52

44

41

-13

-24,1

Doprava
letecká,
Doprava
městská,
Doprava silniční, Doprava vodní, Doprava
železniční, Skladiště a překladiště

413

417

403

393

-20

-4,8

Z toho: Doprava silniční

359

363

352

344

-15

-4,2

271

277

278

272

1

0,4

-

44

45

43

41

-3

-6,8

-

61

60

60

59

-2

-3,3

Řízení, plánování a organizace ekonomiky,
Ceny a odhady, Dodavatelsko-odběratelské
vztahy, Investice, Mzdy, Peněžnictví a
pojišťovnictví, Racionalizace,
Správa
národního majetku, Účetní evidence,
Ekonomická odvětví různá

7 361

7 236

7 134

7 078

-283

-3,8

Z toho ceny a odhady nemovitostí

3 178

3 141

3 100

3 089

-89

-2,8

movitých věcí

126

468

166

162

36

28,6

motorových vozidel

521

517

942

927

406

77,9

strojů

520

492

491

491

-29

-5,6

podniků

120

302

247

256

136

113,3

3

Doprava

Doprava městská

4

5

6

Drahé kovy
kameny
(zkoušení
pravosti
ryzosti)

a

Dřevo
zpracování

-

a

Ekonomika

7

Elektronika

-

169

160

156

156

-13

-7,7

8

Elektrotechnika

-

245

236

226

227

-18

-7,3

9

Energetika

-

112

111

109

105

-7

-6,3

10

Geodézie
kartografie

-

59

58

53

54

-5

-8,5

11 Hutnictví

-

18

18

13

16

-2

-11,1

12 Chemie

Hmoty umělé, Hnojiva strojená, Léčiva
(výroba), Vlákna umělá, Chemická odvětví
různá

89

88

91

86

-3

-3,4

13 Jaderná fyzika

-

1

1

1

1

0

0,0

14 Keramika

Porcelán

6

6

5

5

-1

-16,7

a

2

Data pro rok 2009 z webových stránek Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz) seřadil a grafy zhotovil
Ing. Petr Daňhel * petr.danhel@usi.vutbr.cz
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Č.

Základní obor

Odvětví

2007

2008

2009

2010

Nárůst
07-10

Nárůst
07-10
v%

15 Kriminalistika

-

86

90

93

97

11

12,8

16 Kybernetika

Výpočetní technika

140

141

139

140

0

0,0

17

Kůže a kožešiny
(zpracování)

31

31

26

30

-1

-3,2

18

Lesní
hospodářství

250

213

214

212

-38

-15,2

Myslivost, Dříví - těžba

19 Meteorologie

-

4

4

4

4

0

0,0

20 Obaly

-

3

2

2

2

-1

-33,3

21 Ochrana přírody

-

176

178

176

177

1

0,6

22 Paliva

-

13

12

10

11

-2

-15,4

23 Papír

Papír-výroba, Papír-zpracování

4

3

3

2

-2

-50,0

-

94

91

82

78

-16

-17,0

25 Písmoznalectví

-

20

20

19

21

1

5,0

26 Potravinářství

Cukrovarnictví,
Konzervování
potravin,
Lihoviny pálené, Maso zpracování,
Nápoje
nealkoholické,
Pekařství,
Pivovarnictví, Potravinářská odvětví různá,
Tuky jedlé, Zkoumání potravin

31

30

28

27

-4

-12,9

27 Požární ochrana -

76

77

73

73

-3

-3,9

Právní vztahy k
cizině

4

5

4

4

0

0,0

-

114

111

103

98

-16

-

1

1

1

1

0

0,0

31 Sklo

-

6

5

5

6

0

0,0

32 Služby

-

16

16

18

18

2

12,5

33 Spoje

-

32

31

32

32

0

0,0

34 Sport

Sport - provozování, Sportovní zařízení

38

41

44

44

6

15,8

35 Stavebnictví

Inženýrské stavby, Stavební materiál,
Stavby dopravní, Stavby důlní a těžební,
Stavby energetických zařízení, Stavby
obytné, Stavby průmyslové, Stavby vodní,
Stavby zemědělské, Stavební
odvětví
různá

1 829

1 813

1 785

1 716

-113

-6,2

36 Strojírenství

Strojírenství těžké, Strojírenství všeobecné

1 096

1 079

1 053

1 027

-69

-6,3

63

61

57

52

-11

-17,5

297

296

291

282

-15

-5,1

24

28

Patenty
vynálezy

a

29 Projektování
30

Ropa
zpracování

37

Střelivo
výbušniny

38

Školství
kultura

-

a

-

Pedagogie, Psychologie, Estrády a varieté,
a Film, Rozhlas, Televize, Tisk, Umění
dramatické,
Umění
hudební,
Umění
literární, Umění výtvarné, Jazykověda

-14,0

39 Tabák

-

2

3

3

3

1

50,0

40 Tarify dopravní

-

0

0

0

0

0

0

237

229

226

220

-17

-7,2

41

Technické obory
(různé)

42 Těžba

Geologie, Minerální prameny, Plyn zemní,
Těžba nafty, Těžba nerostů

176

170

169

168

-8

-4,5

43 Textilie

-

27

25

27

26

-1

-3,7

44 Tiskařství

-

2

2

3

3

1

50,0
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Č.

Základní obor

Odvětví

2009

2010

41

41

40

40

-1

-2,4

163

159

153

151

-12

-7,4

3

4

4

4

1

33,3

1 428

1 413

1 417

1 410

-18

-1,3

Z toho soudní lékařství

81

84

85

84

3

3,7

Chmelařství, ovocnářství a zahradnictví,
Včelařství, Veterinářství, Vinařství, Výroba
rostlinná, Výroba živočišná, Zemědělská
odvětví různá

303

289

286

287

-16

-5,3

10 992

10 791

10 627

10 506

-486

-4,4

Umělecká
řemesla

-

46

Vodní
hospodářství

Čistota vod,
rybnikářství

Meliorace,

Rybářství

a

Zařízení národní
47 obrany
a bezpečnosti

49 Zemědělství

Nárůst
07-10
v%

2008

45

48 Zdravotnictví

Nárůst
07-10

2007

Epidemiologie, Farmakologie, Genetika,
Hematologie, Hygiena, Chirurgie, Interna,
Ortopedie, Pediatrie, Porodnictví, Pracovní
úrazy a nemoci z povolání, Psychiatrie,
Sexuologie, Soudní lékařství, Toxikologie,
Zdravotnická odvětví různá

Celkem
subjektů

Tab. 2 - Počty znaleckých ústavů v ČR k 13. 1. 2010 (Quantity of expert institutions in
Czech Republic to the date 13th January 2010)
Rok

2008

2009

2010

Ústavy I. oddílu (ústavy specializované na znaleckou činnost)

151

157

159

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

282

288

284

Celkem
oborů
u
znaleckých
(členění odlišné od znalců jednotlivých)

ústavů

91

Obr. 1 - Celkový počet znalců ve vybraných oborech a odvětvích od roku 2007
do 13. 1. 2010
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(The total number of experts in selected areas from the year 2007
to the date 13th January 2010)

Obr. 2 - Celkový počet znalců v letech 2007-2010 k 13. 1. 2010
(The total number of experts from the year 2007 to the date 13th January 2010)

Obr. 3 – Procentní nárůst znalců ve vybraných oborech a odvětvích
od roku 2007 k 13. 1. 2010
(Percentage increase of experts from the year 2007 to the date 13th January 2010)
Obrázky č. 4 aţ 8 graficky znázorňují prŧměrné počty znalcŧ ve vybraných oborech a
odvětvích v jednotlivých krajích v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Data jsou platná k 13. 1.
2010. Členění je provedeno podle dřívějších krajŧ, tak jak jsou doposud obvody krajských
soudŧ a tedy i evidence znalcŧ, tj.:









Praha ........................
Středočeský ..............
Jihočeský ..................
Západočeský ............
Severočeský .............
Východočeský ..........
Jihomoravský ...........
Severomoravský .......

Městský soud v Praze,
Krajský soud v Praze,
Krajský soud v Českých Budějovicích,
Krajský soud v Plzni,
Krajský soud v Ústí nad Labem,
Krajský soud v Hradci Králové,
Krajský soud v Brně,
Krajský soud v Ostravě.
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Obr. 4 - Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel
v jednotlivých krajích - všechny znalecké obory celkem
(Average number of experts per one hundred thousand inhabitants in different regions
- all expert fields in total)

Obr. 5 - Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel
v jednotlivých krajích - oceňování nemovitostí
(Average number of experts per one hundred thousand inhabitants in different regions
- property valuation)

Obr. 6 - Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel
v jednotlivých krajích - stavebnictví
(Average number of experts per one hundred thousand inhabitants
in different regions - construction)
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Obr. 7 - Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel
v jednotlivých krajích - oceňování podniků
(Average number of experts per one hundred thousand inhabitants
in different regions - business valuation)

Obr. 8 - Průměrný počet znalců na 100 tis. obyvatel
v jednotlivých krajích - doprava silniční
(Average number of experts per one hundred thousand inhabitants
in different regions - road transport)
Novinky v roce 2009
V roce 2009 přišlo jen málo novinek. Jako první jiţ obligátně byla novela oceňovací
vyhlášky, tentokrát s novou porovnávací metodikou, s tím, ţe zde přibylo i porovnávací
oceňování rodinných domŧ, rekreačních chalup a rekreačních domkŧ do 1100 m3
obestavěného prostoru.
V oblasti výkonu znalecké činnosti zde na začátku roku probíhaly na Ministerstvu
spravedlnosti přípravy novelizace zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Informace o prŧběhu byla uvedena v časopisu Soudní inţenýrství č. 1/2009, str. 13 - 28. V
Legislativní radě vlády byl návrh projednáván na 49. zasedání dne 19.3.2009. K tomuto byla
LRV doručena řada připomínek. V zápisu pak bylo uvedeno, ţe LRV projednala předloţenou
novelu zákona a doporučuje vládě tuto schválit ve smyslu stanoviska LRV, v němţ budou
zapracovány schválené připomínky členŧ LRV, jakoţ i akceptované návrhy zpravodaje.
Po tomto jednání LRV proběhla 16. schŧze vlády ČR dne 27. dubna 2009. Vláda
projednávání přerušila s tím, ţe návrh bude znovu předloţen do 31. prosince 2009.
Nová ministryně spravedlnosti a současně předsedkyně Legislativní rady vlády JUDr. Daniela
Kovářová zařadila tuto problematiku na schŧzi nové vlády v pondělí 25. května 2009 jako
11
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bod č. 29: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve
znění zákona č. 322/2006 Sb. (č.j. 1681/08 - bod 6 schŧze vlády 27.4.2009) Předkládá:
ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády. V zápisu z jednání z této
schŧze vlády (www.vlada.cz) je uvedeno: Materiál předloţený ministryní spravedlnosti byl
staţen z programu jednání. (Viz SI č. 2/2009, str. 105.)
V Soudním inţenýrství č. 2/2009 na str. 104 byl publikován materiál k nálezu Ústavního
soudu k přítomnosti stran sporu při ohledání nemovitosti znalcem. Z nálezu vyplývá, ţe
pokud bylo straně sporu znemoţněno zúčastnit se místního šetření prováděného v občanském
soudním řízení znalcem, neměla pak moţnost vyjadřovat se k získávání podkladŧ pro tento
posudek na místě samém; to lze srovnat se znemoţněním vyjadřovat se k prováděnému
dŧkazu. Z hlediska oprávněných zájmŧ strany šlo o deficit významný, a to i z toho dŧvodu, ţe
znalec nemohl být okamţitě konfrontován s jejich názory a připomínkami. Následná moţnost
stěţovatelŧ vyjádřit se k samotnému znaleckému posudku či posudkŧm na této vadě řízení jiţ
dodatečně nic změnit nemŧţe.
Pokud se týká ověřování kvalifikace znalcŧ, tak je zde setrvalý stav. Jen je moţná vhodné
uvést, ţe v roce 2008 proběhla harmonizace poţadavkŧ při certifikacích mezi třemi
akreditovanými certifikačními orgány:
 Certifikačním orgánem ÚSI VUT v Brně,
 Certifikačním orgánem VŠE v Praze a
 Společností pro certifikaci odhadcŧ majetku, o.p.s. v Praze.
Ke znalečnému, jeho výši a termínŧm proplácení je snad moţno jen uvést, ţe je zde sice
pěkná novela občanského soudního řádku, která by dávala předpoklad včasného proplácení,
nicméně vzhledem k nedostatkŧm financí u soudŧ je stav bohuţel nadále setrvalý.
Snad jen k odměně za čas strávený na cestě k soudu je moţno uvést nejnovější usnesení
Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tvo 17/2009 ze dne 25.11.2009 ve věci znalce z oboru
zdravotnictví o náhradu za ztrátu výdělku za čas, strávený na cestě k soudu mimo místo
bydliště. Znalec nárokoval znalečné mj. jako ušlý výdělek za 5 hodin, během nichţ mohl
místo cesty jako znalec k podání posudku v rámci odvolacího řízení u Vrchního soudu
v Praze pracovat na jiné práci. Vrchní soud mu tuto částku nepřiznal; přitom vycházel ze
zprávy zaměstnavatele, z níţ vyplynulo, ţe znalec svoji znaleckou činnost vykonává se
souhlasem zaměstnavatele, podle ústní dohody si zaměstnaneckou dobu nadpracovává a
výdělek se mu nekrátí. Podle Nejvyššího soudu ovšem Vrchní soud zcela pominul tu
skutečnost, ţe znalec si náhradu za ušlý výdělek nárokoval v souvislosti s daňovým přiznáním
k dani z příjmŧ, které prokazovalo jeho poslední známou výši základu daně z příjmu
uplatněnou u správce daně. Znalec si tedy nenárokoval náhradu za ztrátu mzdy, ale náhradu
za ztrátu na výdělku, jelikoţ je současně osobou zaměstnanou v pracovním poměru, ale i jinak
výdělečně činnou. Vrchní soud bude tedy muset při svém rozhodování v této věci vyjít
z daňového přiznání znalce a zjistit přesnou výši hodinového výdělku znalce a poté
rozhodnout o výši náhrady za ztrátu na výdělku, která znalci vznikla v souvislosti s podáním
znaleckého posudku u tohoto soudu.
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PRÁVNÍ POVAHA VÝSTRAHY ZNALCI NEBO
TLUMOČNÍKOVI
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
Ústav soudního inţenýrství Vysokého učení technického v Brně
Preambule české Ústavy z roku 1992 se, zcela poprávu, dovolává budování, ochrany a
rozvíjení českého státu jako státu zaloţeného na úctě k lidským právům a na zásadách
občanské společnosti. Vyjádřeny tím jsou hodnoty, na nichţ je vybudován český právní řád a
které jím pronikají.
Nic z tohoto světa, ani tyto hodnoty, však není pokaţdé aţ tak samozřejmé, abychom
se o to nemuseli brát anebo dokonce o to bojovat přiměřenými právními a politickými
prostředky.
Do sféry, která zasluhuje naši občanskou i právní pozornost, ba lze říci samu bdělost,
spadají i otázky právního postavení znalcŧ a tlumočníkŧ včetně jejich kárného postihu za
kárná provinění.3
Následující příspěvek je proto věnován dílčí otázce, správního trestání znalcŧ nebo
tlumočníkŧ za správní delikty, mající veřejnoprávní povahu kárných provinění.

I. Teze o změně veřejného subjektivního statusového práva znalce nebo
tlumočníka udělením výstrahy
Východiskem našich právních úvah je základní teze, která je zaloţena na tom, ţe
udělením výstrahy znalci nebo tlumočníkovi podle zákona o znalcích a tlumočnících z roku
1967 dochází ke změně práva výstrahou dotčené osoby.
Udělením výstrahy se totiţ změnilo znalcovo nebo tlumočníkovo statusové právo.
Konkrétně jeho veřejné subjektivní právo profesního stavu znalce nebo tlumočníka

3

Základními veřejnoprávními otázkami znaleckého a tlumočnického práva jsem se jiţ zaobíral jinde;
viz Telec, I.: Právní postavení znalcŧ a tlumočníkŧ. Právní rádce, 17, 2009, č. 10, s. 4 – 13. Znalecká praxe
z pohledu advokáta. Kritický rozbor. In: Bradáč, A.: (ed.): XVII. Mezinárodní vědecká konference soudního
inţenýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně 2009, s. 12 – 18. (CD-ROM).
Výzkum znaleckého a tlumočnického práva je nezbytný jiţ proto, ţe soudci nebo úředníci svá
rozhodnutí o cizích právech často dŧkazně opírají právě o znalecké posudky, jejichţ faktický dŧkazní význam je
tak obrovský. Lze říci, ţe to mnohdy to jsou právě znalci, kdo fakticky rozhodují o lidských osudech, osobních i
majetkových poměrech, a to často s dalekosáhlými následky i na celý lidský ţivot.
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(statusové právo být znalcem nebo tlumočníkem) vyplývající ze zákona č. 36/1967 Sb., o
znalcích a tlumočnících.
Vedle toho, přičemţ kladu právní dŧraz na slovo „vedle“ toho, byl zároveň splněn
hmotněprávní předpoklad odvolání znalce nebo tlumočníka z veřejného úřadu; tudíţ byl
splněn předpoklad zákazu činnosti znalce v příslušném oboru nebo tlumočníka v příslušném
jazyce.
Předpokladem udělení výstrahy je uznání znalce či tlumočníka vinným porušením
právní povinnosti při výkonu znalecké či tlumočnické činnosti (povolání). To znamená
posouzení jeho skutku z hlediska právní kvalifikace jako zaviněné porušení právní
povinnosti (tj. zaviněné zpŧsobení znaleckého či tlumočnického správního deliktu), a to
posouzení orgánem veřejné moci, tj. předsedou krajského soudu.
Změna subjektivního práva profesního stavu znalce se projevuje tím, ţe udělení
výstrahy se nepříznivě dotýká znalecké nebo tlumočnické (odborné) bezúhonnosti znalce, jeţ
se tak změnila v neprospěch znalce či tlumočníka a v neprospěch jeho znalecké nebo
tlumočnické (odborné) pověsti při výkonu povolání.4
Tudíţ o udělení výstrahy musí předseda krajského soudu bedlivě a uváţlivě
rozhodnout ve správním řízení. O eventuálním odvolání znalce proti udělení výstrahy má
rozhodnout stejný orgán autoremedurou, pakliţe by odvolání vyhověl, anebo o něm má
druhostupňově rozhodnout ministr spravedlnosti v odvolacím řízení podle správního
řádu.
Ve správní praxi se ale vyskytnul odlišný názor dohlíţejícího Ministerstva
spravedlnosti, totiţ ţe udělení výstrahy znalci je pouze hmotněprávní podmínkou jeho
odvolání z funkce.5 Takovýto názor je sice správný, avšak jen částečně pravdivý, protoţe

4

Z advokátní praxe znám případ, kdy poté, co předseda krajského soudu udělil znalci výstrahu, přestal
být znalec přibírán, resp. ustanovován v právních řízeních. Udělení výstrahy se tak nepříznivě dotklo jeho
znalecké pověsti, coţ mu ve svém dŧsledku přivodilo i hospodářské ztráty.
5

Viz sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 9. 6. 2009 čj.: 133/2009-OD-ZN/8; z pověření
ministryně spravedlnosti Kovářové podepsán Basík, vyřizovala Otrubová. Jednalo se o stíţnost znalce,
zastoupeného autorem tohoto příspěvku jako advokátem, ministrovi spravedlnosti; a to o stíţnost na prŧtahy
odvolacího řízení ve věci odvolání znalce proti udělení výstrahy předsedou Krajského soudu v Českých
Budějovicích Petrem a o ţádost o odstranění těchto prŧtahŧ. Stíţnost byla shledána neoprávněnou v tom smyslu,
ţe proti udělení výstrahy znalci není přípustné odvolání, protoţe nejde o rozhodnutí podle správního řádu, tudíţ
nemohlo dojít ani k prŧtahŧm odvolacího řízení, kdyţ se ţádné správní řízení nevedlo a nevede. S tímto právním
názorem nelze souhlasit; podrobně viz v tomto příspěvku.
Podle dalšího sdělení z pověření ministryně spravedlnosti, a to ze dne 9. 7. 2009 čj.: 133/2009/ODZN/12, se v případě výstrahy jedná o „institut, upraveny v zákoně č. 37/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,
prostřednictvím kterého předseda soudu upozorňuje znalce na nedostatky v jeho znalecké činnosti s tím, ţe
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na věc nahlíţí jen hmotněprávní pohledem, o němţ nebývá sporu, přičemţ sporný aspekt
procesněprávní zcela pomíjí.
Moţným dŧvodem tohoto jevu je to, ţe veřejné správě znalectví a tlumočnictví je
věnována vesměs jen okrajová právní pozornost předsedy krajských soudŧ i ministrem
spravedlnosti, o čemţ svědčí i sama zastaralost zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a
tlumočnících, a dále jeho přetrvávající mechanická aplikace po několik desetiletí, která
dostatečně nezohledňuje právní změny přinesené novým správním řádem a soudním řádem
správním, jakoţ ani úctu k subjektivním procesním právŧm v občanské společnosti, která
v roce 1967 v Československu neexistovala.

II. Kárný postih znalců a tlumočníků obecně
Veřejné právo znalecké a tlumočnické, upravené zákonem o znalcích a tlumočnících,
obsahuje zvláštní soustavu správních postihů, sankční systém správní. Ve své podstatě,
právní povaze a účelu se jedná o soustavu správních deliktŧ disciplinární, profesně kárné,
povahy, za něţ jsou udělovány dva tresty, spojené s kárnými proviněními,6 a to:
a) výstraha
b) odvolání z veřejné funkce (výstiţněji z „veřejného úřadu“) znalce nebo
tlumočníka s následným úředním vyškrtnutím z veřejnoprávního seznamu znalcŧ
nebo tlumočníkŧ.7

v případě opakovaných nedostatků bude znalec z funkce odvolán. Teprve v případě odvolání znalce z funkce je
moţné vyuţít procesních prostředků a podat odvolání, o kterém rozhodne v odvolacím řízení ministr
spravedlnosti.“ Příspěvek, který má čtenář v rukou, slouţí k vyvrácení tohoto názoru, který je ve státní správě
znalectví a tlumočnictví dosud rozšířen.
Dodejme jen, ţe cit. názor z okruhu veřejné správy je svým zpŧsobem „pokrokem“, protoţe ještě
nepříliš dávno orgány státní správy znalectví a tlumočnictví (a také část justice) tvrdily, ţe opravný prostředek
nelze podat ani proti odvolání znalce z funkce. Nápravu jejich letitého procesně vadného názor musel provést aţ
Nejvyšší správní soud (sic!) v roce 2004 a opakovaně (sic!) v roce 2005; viz pozn. níţe. Potvrdilo se tím, ţe
dosavadní postupy orgánŧ veřejné moci byly závadné, a to na úkor procesních práv znalcŧ, resp. na úkor
spravedlivého procesu samého. Vedení nespravedlivého procesu je závaţným prohřeškem státu, který jinak
disponuje dostatečným odborným aparátem státní správy i justice.
6

Zákon o znalcích a tlumočnících z roku 1967 nepouţívá výraz „kárné provinění“. Dikce tohoto zákona
odpovídá dobově zjednodušenému právnímu řádu a zjednodušenému právnímu pojmosloví v duchu dobové
komunistické teze o postupném „odumírání práva“. Svou veřejnoprávní povahou se ale jedná o kárné provinění,
které je významově srovnatelnému s jinými správními delikty tohoto druhu. Platí to pak i pro stránku právně
pojmoslovnou.
7

K tomu, ţe k odvolání znalce z veřejné funkce dochází ve správním řízení viz veřejně přístupné
rozsudky Nejvyššího správního soudu v Brně čj. 6 A 57/2002-61 ze dne 4. 2. 2004 a čj. 2 As 67/2004-45 ze dne
14. 7. 2005. S rozsudky lze plně právně souhlasit.
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Kaţdý z obou stupňovaných trestŧ musí být přiměřený okolnostem konkrétního
případu, například zpŧsobu porušení znalecké povinnosti, zda se tak stalo hrubě anebo
zanedbatelně apod., jakoţ i přiměřený tomu, jaká právní povinnost byla porušena.
Ponecháme-li stranou jiné legální odvolací dŧvody, zŧstane nám ve středu pozornosti
odvolání znalce nebo tlumočníka, který přes výstrahu neplní nebo porušuje své povinnosti.
Rozuměno právní povinnosti funkčně stanovené zejména zákonem o znalcích a tlumočnících
(č. 36/1967 Sb.); tj. například:
a) povinnost řádného, pravdivého a odborně správného, jakoţ i včasného výkonu
(§ 8)
b) povinnost osobního výkonu (§ 10 odst. 1)
c) povinnost zdrţení se výkonu v případě podjatosti (§ 11 odst. 1)
d) popř. jiné právní povinnosti, které se týkají výkonu úřadu a které jsou stanoveny
jiným zákonem anebo právním rozhodnutím; kupříkladu pravomocným
usnesením
civilního soudu v civilním řízení, pro něţ byl znalec ustanoven.
V takových případech se právně jedná o naplnění skutkové podstaty správního
deliktu neplnění nebo porušování povinnosti znalce nebo tlumočníka přes výstrahu.
Sankční (správnětrestní) odvolání znalce má veřejnoprávní povahu rozhodnutí podle
správního řádu, neboť se jím v určité věci přímo ruší dosavadní statusové právo jmenovitě
určené osoby, a to její právo vykonávat činnost znalce nebo tlumočníka podle zákona o
znalcích a tlumočnících; tudíţ se ruší i její ústavně zaručené veřejné subjektivní politické
právo přímo se podílet na správě veřejných věcí (čl. 21 odst. 1 Listiny) v určitých věcech,
jakoţ i její ústavně zaručené veřejné subjektivní hospodářské právo podnikat a provozovat
jinou hospodářskou činnost (čl. 26 odst. 1 Listiny) určitým zpŧsobem.
Samo toto rozhodnutí mŧţe mít objektivní dopad i do osobnostní sféry dotčeného
člověka, zejména, jde-li o jeho ústavně zaručené veřejné subjektivní základní lidské právo
na zachování dobré pověsti přinejmenším ve státních, odborných, obchodních a
zákaznických kruzích. Obdobně k tomuto právu viz zrušovací rozsudek Nejvyššího správního
soudu v Brně ze dne 4. 2. 2004 čj.: 6 A 57/2002-61 ve věci ţaloby znalce proti rozhodnutí
ministra spravedlnosti o odvolání z funkce znalce.
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Staré české znalecké a tlumočnické právo z roku 1939 (vl. nř. č. 269/1939 Sb.), přijaté
v době nesvobody, stanovilo zvláštní procesní postup pro vyškrtnutí znalce ze seznamu (§ 13
odst. 3). Rozhodovalo se o tom usnesením krajského soudu, proti němuţ byla přípustná
stíţnost k vrchnímu soudu, který o věci rozhodoval v senátu určeném pro věci soudní správy
(§ 13 odst. 5). Potvrzuje se nám známý fakt, ţe poučení ze starého právního řádu, ještě před
dvaceti lety označovaného jako „burţoazní“, je pro naší přeměňující se společnost více neţ
nezbytné.

III. Výstraha znalci nebo tlumočníkovi
Formálním znakem skutkové podstaty dnešního správního deliktu neplnění nebo
porušování povinností znalce nebo tlumočníka je, ţe se tak muselo stát přes výstrahu, coţ
podléhá skutkovému dokazování například obsahem správního spisu ve věci správního
řízení o udělení výstrahy. Musí proto jít o výstrahu pravomocně udělenou.
Sama výstraha, kterou má na mysli zákon o znalcích a tlumočnících, má
veřejnoprávní povahu úřední výstrahy, udělené coby trest za jiţ spáchaný správní delikt
orgánem státním správy znalci či tlumočníkovi na základě zákona o znalcích a tlumočnících.
Ačkoli se jedná o jeden z pojmových znakŧ kvalifikované skutkové podstaty (srov. dikci
„přes výstrahu“) správního deliktu znaleckého či tlumočnického, jiţ sama výstraha (druh
trestu) předpokládá spáchání určitého skutku v minulosti, spočívajícího v neplnění nebo
porušení znaleckých či tlumočnických povinností, například podání zkresleného znaleckého
posudku. Pakliţe by k dokonání tohoto protiprávního skutku v minulosti nedošlo, nebylo by
lze ani znalce nebo tlumočníka potrestat výstrahou.
Z tohoto právního pojetí se podává, ţe jiţ sama výstraha má veřejnoprávní povahu
sankční, nikoli jen běţný sdělovací význam upozorňovací (informativní) či pouze předstiţný,
neboť předpokladem jejího udělení je v minulosti jiţ nastalý a prokázaný skutek neplnění
nebo porušení znaleckých či tlumočnických povinností, jenţ je právně kvalifikován jako
správní delikt. Potrestaný je přitom povinen snášet doţivotní trest bez moţnosti
individuální milosti nebo amnestie.
Podobně, pro veřejnoprávní srovnání, si mŧţeme poukázat na trestný čin týrání
zvířat podle § 203 tr. z., platného před 1. lednem 2010, jenţ ve své skutkové podstatě taktéţ
předpokládal předchozí spáchání správního deliktu, a to v tomto případě přestupku, za nějţ jiţ
byl pachatel trestného činu postiţen.
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Dále si poukaţme na právně srovnatelný druh trestu za správní delikt přestupku.
Tímto trestem je napomenutí uloţené podle zákona o přestupcích [§ 11 odst. 1 písm. a) a b)
zák. č. 200/1990 Sb.]. Podobně srov. kárné opatření písemného napomenutí za kárné
provinění notáře podle notářského řádu, aj.
Oba veřejnoprávní pojmy „výstraha“ a „napomenutí“ mají shodný či podobný
trestněprávní význam, neboť i napomenutí má výstraţnou povahu a vice versa. V zásadě se
jedná o synonyma odborného právního jazyka trestního práva správního.8
Podstatné v obou případech je to, ţe výstraha i napomenutí následují aţ po spáchání
a prokázání určitých minulých skutků právně deliktní povahy. Jestliţe by nebylo
správnětrestní odpovědnosti pachatele za přestupek nebo za jiný správní delikt, nebylo by ani
trestu napomenutí nebo výstrahy. Oba případy mají navzájem společné i to, ţe se jedná o
tresty mírné, výrazně sledující výchovný cíl, jímţ je náprava pachatele, jakoţ i cíl
předstiţný. Nicméně se jedná o tresty, uloţené správním orgánem při výkonu správního
trestání.
Z výše uvedeného vyplývá hmotněprávní závěr, ţe výstraha podle zákona o znalcích
a tlumočnících, rozuměno úřední výstraha udělená orgánem státní správy znalectví a
tlumočnictví podle tohoto zákona, má veřejnoprávní sankční povahu správního trestu za
spáchání zvláštního správního deliktu (kárného provinění) neplnění nebo porušování
povinností znalce nebo tlumočníka, jenţ má disciplinární, kárnou, veřejnoprávní povahu.
Nezbývá proto, neţ aby jiţ samo udělení výstrahy (trestu) mělo procesněprávní
povahu rozhodnutí podle § 67 a násl. spr. ř. se všemi státem přikázanými náleţitostmi
rozhodnutí, neboť zákon o znalcích a tlumočnících nestanoví zvláštní, přednostní, legální
úpravu, která by snad institut rozhodnutí v této věci vyloučila.9
Jedná se o rozhodnutí, jímţ se v určité věci mění právo jmenovitě určené osoby,
přičemţ se jedná o změnu dosavadního statusového veřejnoprávního práva znalce či
tlumočníka, který je tím trestně postiţen výstrahou s účinky trvajícími na doţivotí, ledaţe

8

Pro zahraniční srovnání, slovenský zákon z roku 2004 (zák. č. 382/2004 Z. z.), který na Slovensku
nahradil převzatý československý zákon č. 36/1967 Sb., výslovně uvádí písemné napomenutí mezi druhy sankcí
za správní delikt [§ 27 odst. 3 písm. a)]. Starší výstrahu uloţenou podle dřívějšího zákona č. 36/1967 Sb., dodnes
platného v Česku, povaţuje slovenské právo právě za ono písemné napomenutí uloţené podle nového
slovenského zákona z roku 2004 (§ 36 odst. 1).
9

Takovýto postup by ani do budoucna nebyl ospravedlnitelný jiţ pro právní nerovnost ve správním

trestání.
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by k tomu byly zákonné dŧvody, jeţ podléhají, společně se šetřením procesních práv,
přezkumu v odvolacím řízení.
Změna stausového práva dotčeného znalce nebo tlumočníka se týká jeho
veřejnoprávního postavení (právního stavu), které je udělením výstrahy ve veřejném zájmu
pro něj nepříznivě změněno tak, ţe je ohroţen další (budoucí) znalcŧv nebo tlumočníkŧv
výkon dosavadního politického práva přímo se podílet na správě veřejných věcí (čl. 21
odst. 1 Listiny) v určitých věcech, jakoţ i výkon jeho dosavadního hospodářského práva
podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost (čl. 26 odst. 1 Listiny) určitým
zpŧsobem.
I v tomto případě, podobně jako u odvolání z veřejné funkce, platí ţe jiţ samo udělení
výstrahy mŧţe mít objektivní dopad téţ do základního lidského práva na zachování dobré
pověsti znalce nebo tlumočníka; (viz výše).
Bez právního významu přitom není, ţe dotčený znalec nebo tlumočník vykonává svá
veřejná subjektivní práva v dobré víře, ţe je mŧţe bez obav (právně jistě a neměnně)
vykonávat podle své vŧle po dobu neurčitou, pokud nenastane některý ze zákonem
dovolených dŧvodŧ pozbytí či hrozby pozbytí jeho znaleckého nebo tlumočnického
veřejnoprávního postavení, coţ je jiţ z povahy věci samé přezkoumatelné nejen odvolací
stolicí, ale nakonec i soudem.
V popsaném případě udělení výstrahy se proto jedná o rozhodování o právu po
způsobu trestání za správní delikt.
Nejedná se o „pouhé“ provádění ověření nebo o „pouhé“ sdělení orgánu státní správy
znalectví a tlumočnictví bez vydání rozhodnutí podle § 154 spr. ř., které by se týkalo
dotčeného znalce nebo tlumočníka a v němţ by správní orgán postupoval podle části čtvrté
správního řádu; tzn. bez procesního práva dotčeného znalce nebo tlumočníka na odvolání
proti rozhodnutí, které by zde chybělo, a jen při zachování procesněprávně slabého práva
znalce nebo tlumočníka dát podnět k zahájení zvláštního přezkumného řízení z moci úřední
podle § 156 odst. 2 spr. ř., na jehoţ zahájení by ale neměl dotčený znalec či tlumočník právní
nárok. V takovémto případě by ovšem znalec nebo tlumočník zase měl bezprostřední ţalobní
právo k soudu podle § 82 s. ř. s., protoţe by nebylo nutno vyčerpat opravný prostředek
(odvolání), jeţ by proti takovýmto zásahŧm, které nejsou rozhodnutími o právu, nebylo
přípustné.
Důvod toho, ţe se jedná o rozhodnutí s odvolacím procesním právem dotčeného
znalce nebo tlumočníka tedy, shrnutě řečeno, spočívá v tom, ţe udělením výstrahy za
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porušení povinnosti dochází ke změně veřejného statusového práva, pokud jde o znalcovo
nebo tlumočníkovo veřejnoprávní postavení znalce či tlumočníka (stav).
Dotčená osoba je totiţ potrestána za spáchaný správní delikt; a to i navzdory tomu,
ţe bychom snad mohli právně teoreticky uvaţovat „jen“ o sdělení právní výhrŧţky, jeţ by
směřovala jen do budoucna v podobě trvalé obavy dotčeného znalce nebo tlumočníka z
moţného odvolání z veřejného úřadu a vyškrtnutí z veřejnoprávního seznamu, a to pro případ
budoucího dalšího porušení jeho právní povinnosti. Trvalá obava je sice vyvolána, neboť další
delikt vedoucí aţ k odvolání z veřejného úřadu, by se udál „přes výstrahu“, nicméně platí, ţe
udělení výstrahy je správním trestem za minulý skutek přímo se dotýkajícím práva
dotčeného znalce nebo tlumočníka.
IV. Závěr
V případě právních pochyb, zda se při výkonu veřejné správy jedná o právně
významnější rozhodnutí o právu jmenovitě určené osoby (§ 9 spr. ř.), anebo o právně
méně významné vyjádření, osvědčení, provádění ověření nebo sdělení týkající se dotčené
osoby (§ 154 spr. ř.), nutno dát se zřetelem na následek (dopad) postupu správního
orgánu právní přednost tomu, ţe se jedná o rozhodnutí, jakoţto o právně významnější
pojem, neboť takovýto právní názor je ústavně konformnější neţli právní názor opačný tím,
ţe zákon s rozhodnutím spojuje procesně právně silnější ochranu práva dotčené osoby.
Proto je tento právní názor lidskoprávnější neţli by byl názor opačný a zároveň lépe
vystihuje i podstatu a smysl práva na soudní nebo jinou právní ochranu (čl. 36 Listiny).
Změna statusového práva dotčeného znalce nebo tlumočníka nastává tak, ţe před
udělením

výstrahy, byl ve svém znaleckém nebo tlumočnickém právním postavení

beztrestný čili téţ funkčně bezúhonný, přičemţ po udělení výstrahy jiţ tomu tak není. Došlo
tedy ke změně právního stavu. Udělení výstrahy je přitom doţivotním trestem s trvalým
důsledkem na funkční bezúhonnost dotčeného znalce nebo tlumočníka, který je pachatel
povinen snášet.
Jelikoţ cit. zákon č. 36/1967 Sb. nemá zvláštní procesní postup pro trestání znalcŧ
nebo tlumočníkŧ, platí pro tyto správní věci správní řád, resp. téţ soudní řád správní, jde-li o
přezkum správně trestních rozhodnutí soudem ve správním soudnictví. A to samozřejmě bez
ohledu na to, ţe ministr spravedlnosti i jím pověření předsedové krajských soudŧ se, jak o
tom svědčí soudní a správní praxe, v některých případech svévolně vyhýbají pouţívání
správního řádu při své rozhodovací činnosti o cizích právech. Tím ovšem projevili a projevují
buď neznalost práva při výkonu svých veřejných úřadŧ, anebo nevhodné vrchnostenské
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manýry spočívající v nepochopení hodnotového obsahu a významu českého právního řádu a
zejména pak v neúctě procesních práv dotčených osob při výkonu veřejné moci.
Přesvědčen jsem, ţe hlubší příčina tohoto negativného společenského jevu spočívá
v mentalitě přeţívající z odlišné doby přijetí československého zákona o znalcích a
tlumočnících v roce 1967.
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SEKCE ANALÝZA SILNIČNÍCH NEHOD, OCEŇOVÁNÍ
MOTOROVÝCH VOZIDEL, STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
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VZOROVÝ ZNALECKÝ POSUDEK S PODPOROU
SIMULAČNÍHO PROGRAMU
Ing. Aleš V É M O L A, Ph.D.
Ing. Bc. Marek S E M E L A, Ph.D.
Ústav soudního inţenýrství VUT v Brně
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Znalec: Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Optátova 874/46a
637 00 B r n o
tel. 603 715 653
Adresát: Městský úřad Neznáma
Odbor dopravy
Masarykovo nám. 1
637 01 N e z n á m o
Čj.: MV 3677/2008/OD/AVe
OR-716/DN-AVe-2008

Z N A L E C K Ý

P O S U D E K

č. 777 – 77 / 2008

ve věci dopravní nehody ze dne 17. 08. 2008 na komunikaci III. třídy
v katastru obce Neznáma, v prostoru křiţovatky Dědická – k sídlišti Vesnice mezi
vozidlem Škoda 120L a vozidlem Ford Escort, v souvislosti se kterou je výše
uvedeným oddělením vedeno správní řízení podle zákona č. 71/1967 Sb.

Znalecký posudek je vypracován na základě ustanovení znalce podle § 36
zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení ze dne 11. 10. 2008.

V Brně dne 14. 11. 2008
Znalecký posudek obsahuje třináct listŧ, čtyři přílohy o jedenácti listech a předává se
ve dvojím vyhotovení.
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ÚVOD
Odborem dopravy Městského úřadu v Neznámově je vedeno správní řízení ve věci
dopravní nehody ze dne 17. 08. 2008 v 19.45 hodin na silnici III/37728 v km 0,768 v katastru
obce Neznámov, v prostoru křiţovatky Dědická - k sídlišti Vesnice mezi vozidlem Škoda
120 L, RZ XVC 56 - 84 (dále jen Škoda) řidiče I. L. a vozidlem Ford Escort, RZ XOJ 55 64 (dále jen Ford) řidiče T. K.
Ve znaleckém posudku je nutno posoudit a zodpovědět tyto otázky:
1.

Vypracovat komplexní analýzu nehodového děje.

2.

Stanovit moţnosti odvrácení střetu vozidel.

3.

Další okolnosti zjištěné při zpracování znaleckého posudku.
K vypracování znaleckého posudku byl zpracovateli doručen předmětný spis MV

3677/2008/OD/AVe (dále jen spis) s obsahem ke dni 11. 10. 2008, ke kterému byl připojen
vyšetřovací spis Policie OR-716/DN-AVe-2008 s obsahem ke dni 20. 09. 2008.

1.

NÁLEZ

1.1 Spisový materiál
1.1.1 Protokol o nehodě
Podle protokolu o nehodě v silničním provozu čj. OR-716/DN-Ave-2008 na č.l. 8
došlo dne 17. 08. 2008 v 19:45 hodin v obci Neznámov-Předměstí na ulici Dědické na silnici
III. třídy č. 37728 u km 0,768 v prostoru křiţovatky s místní komunikací vedoucí na sídliště
Vesnice v Neznámově k dopravní nehodě. Vozidlo Škoda jelo po ulici Dědické ve směru od
středu města na Dědice. V prostoru křiţovatky odbočovalo vlevo na vedlejší místní
komunikaci směrem k sídlišti Vesnice, přičemţ došlo ke střetu s protijedoucím vozidlem
Ford. Vozidlo Ford narazilo přední částí do pravého boku vozidla Škoda, které byla odhozeno
vpravo na chodník. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidiče K. Technická závada,
jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna.
Jednalo se o křiţovatku stykovou - tříramennou, křiţující místní komunikaci.
Komunikace byla dvoupruhová, přednost byla vyznačena dopravními značkami. Provoz byl
řízen místní úpravou. Povrch vozovky byl ze ţivice, povrch byl suchý neznečištěný, v dobrém
stavu, bez závad. V uvedeném úseku místa dopravní nehody nebyla nijak omezena rychlost
jízdy. Hlavní silnice byla označena silnice III/37728, tj. ulice Dědická. Tato byla široká 7,0 m.
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Zde nebyla vodorovně označena krajnice. Jako vedlejší byla označena místní komunikace
vedoucí ze sídliště Vesnice. Po pravé straně silnice od Dědic směrem na Neznámov byl za
zvýšeným betonovým obrubníkem vpravo chodník. Po levé straně byl za zvýšeným
betonovým obrubníkem travnatý pás a pak následoval dláţděný chodník. Místo dopravní
nehody bylo přehledné. V uvedeném úseku místa dopravní nehody byl dosti silný provoz.
Jako výchozí bod měření (dále jen VBM) byla vzata úroveň sloupu veřejného
osvětlení č. 94, který byl umístěn vlevo ve směru od středu města na Dědice. Od tohoto místa
bylo měřeno směrem na Dědice. Ve vzdálenosti 8,2 m od úrovně VBM a 2,7 m od levého
okraje pozemní komunikace vpravo byl levý zadní roh vozidla Ford. Levý přední roh vozidla
Ford byl ve vzdálenosti 11,4 m od úrovně VBM a 0,7 m od levého okraje pozemní
komunikace vpravo. Ve vzdálenosti 11,5 m od úrovně VBM a 2,2 m od levého okraje
pozemní komunikace vlevo byl levý přední roh vozidla Škoda. Ve vzdálenosti 14,5 m od
úrovně VBM a 4,8 m od levého okraje pozemní komunikace vlevo byl levý zadní roh vozidla
Škoda. Ve vzdálenosti 15,8 m od úrovně VBM a 1,6 m od levého okraje pozemní komunikace
vpravo bylo č. 1 označeno místo střetu vozidel, na kterém se nacházelo zalomení stop vozidla
Ford a na tomto místě se nacházely střepy z havarovaných vozidel. Ve vzdálenosti 32,9 m od
úrovně VBM a 2,4 m od levého okraje pozemní komunikace vpravo bylo č. 2 označeno místo
počátku blokovací stopy levých kol vozidla Ford, která končila ve vzdálenosti 14,2 m od
úrovně VBM a 2,2 m od levého okraje pozemní komunikace vpravo. Poté stopa měla
zalomení a přecházela ve stopu sešinutou a končila ve vzdálenosti 15,9 m od úrovně VBM a
1,8 m od levého okraje pozemní komunikace vpravo. Ve vzdálenosti 38,7 m od úrovně VBM
a 1,0 m od levého okraje pozemní komunikace vpravo bylo č. 3 označeno místo začátku
blokovací stopy pravých kol vozidla Ford, která končila ve vzdálenosti 16,5 m od úrovně
VBM a 0,8 m od levého okraje komunikace vpravo.
1.1.2 Plánek místa nehody
Na plánku v měřítku 1:200 zhotoveném k předmětné dopravní nehodě (č.l. 13) je
zachycena situace v místě dopravní nehody v podstatě shodně s protokolem o nehodě. Pouze
obrubník chodníku zakreslený na plánku neodpovídá konečné poloze vozidla Škoda podle
fotodokumentace, viz kapitola 2.2.2 posudkové části.
1.1.3 Fotodokumentace
Ve fotodokumentaci dopravní nehody (na č.l. 10 aţ 12), která obsahuje 11 ks fotografií
je:
Foto č. 01:

Celkový pohled na místo dopravní nehody ze směru na střed města a na
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blokovací stopy vozidla Ford.
Foto č. 02:

Pohled na blokovací stopy vozidla Ford a na konečné postavení vozidel po
dopravní nehodě.

Foto č. 03:

Pohled na pravděpodobné místo střetu, označené č. 1 a na konečné postavení
vozidla Ford po dopravní nehodě.

Foto č. 04:

Pohled na poškození vozidla Ford po dopravní nehodě.

Foto č. 05:

Celkový pohled na dopravní nehodu ze směru od středu města.

Foto č. 06:

Pohled na místo dopravní nehody ze směru od místní komunikace.

Foto č. 07:

Pohled na konečné postavení vozidla Škoda po dopravní nehodě.

Foto č. 08:

Pohled na poškození vozidla Škoda po dopravní nehodě.

Foto č. 09:

Pohled na poškození vozidla Škoda po dopravní nehodě.

Foto č. 10:

Pohled na poškození vozidla Ford po dopravní nehodě.

Foto č. 11:

Pohled na zadní část vozidla Ford po dopravní nehodě.

Fotodokumentace významná pro posouzení předmětné nehody je uvedena v příloze
č. 1 posudku, respektive v posudkové části posudku.
1.1.4 Výpovědi
Z jednotlivých výpovědí jsou pro technické posouzení dopravní nehody dŧleţité
následující okolnosti:
1.1.4.1 Řidič vozidla Škoda
I. L. podle protokolu o podání vysvětlení ze dne 06. 09. 2008 na č.l. 3 mj. uvedl, ţe
kritického dne řídil vozidlo Škoda v Neznámově ve směru od středu města na Dědice. Po
celou dobu jízdy byl připoután bezpečnostním pásem a ve vozidle jel sám. Jel po ulici
Dědické ve směru od města a na křiţovatce chtěl odbočit vlevo na vedlejší silnici směrem do
sídliště Vesnice. V tuto dobu bylo šero, proto měl zapnuté potkávací světlomety. Kdyţ dojel
do samotné křiţovatky, tak měl zapnutý levý ukazatel směru jízdy, najel si ke středu a pouštěl
z protisměru nějaká dvě osobní vozidla. Jakmile tato vozidla projela, tak viděl, ţe za nimi jede
ještě nějaké osobní vozidlo, které bylo ale daleko, toto vozidlo nesvítilo. Jelikoţ toto vozidlo
nesvítilo, tak neodhadl jeho rychlost a vzhledem k tomu, ţe bylo z jeho pohledu daleko
alespoň 100 m, coţ mohlo být tak na úrovni odbočky vedoucí k obchodu Moravan, tak se
rozhodl odbočit. Kdyţ byl přední částí vozidla na vedlejší silnici, tak došlo k prudkému
nárazu do pravé strany jeho vozidla. Poté byl odhozen na chodník, kde s vozidlem zŧstal stát.
Těsně před střetem slyšel pískání brzd, takţe zahlédl uvedené vozidlo, které se na něho řítilo.
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1.1.4.2 Řidič vozidla Ford
T. K. podle protokolu o podání vysvětlení ze dne 17. 09. 2008 na č.l. 4 k předmětné
dopravní nehodě mj. uvádí, ţe kritického dne řídil vozidlo Ford po ulici Dědické
v Neznámově ve směru na střed města. Potkávací světlomety zapnuté neměl, nebylo třeba,
viditelnost byla dobrá (poznámka vzorového posudku: skutečná nehoda, podle které je tento
posudek zpracován se stala v době, kdy nebyla povinnost tzv. denního svícení). Kdyţ dojíţděl
ke křiţovatce s vedlejší ulicí Vesnickou, tak přes tuto křiţovatku chtěl pokračovat po hlavní
přímo do středu města. Kdyţ byl od této křiţovatky několik metrŧ, zhruba před přechodem
pro chodce, tak uviděl, ţe vozidlo Škoda, které jelo z protisměru, začalo odbočovat vlevo na
Vesnici. On na tuto situaci reagoval tak, ţe intenzivně brzdil, ale i tak jiţ střetu zabránit
nemohl. Ke střetu došlo v samotném prostoru křiţovatky v jeho jízdním pruhu a po nárazu
s vozidlem skončil přední částí směrem na Dědice a vozidlo Škoda na pravém chodníku. Jestli
se měl vyjádřit jakou rychlostí jel, tak přiznal, ţe překročil stanovených 50 km/h, jel asi
60 km/h.
1.1.4.3 Svědek
J. P. podle úředního záznamu ze dne 17. 08. 2008 na č.l. 6 k předmětné dopravní
nehodě mj. uvádí, ţe téhoţ dne byl svědkem nehody, ke které došlo na křiţovatce ulic
Dědické a Vesnické v Neznámově. Viděl, ţe od středu města přijíţdí vozidlo Škoda, které
mělo zapnutý levý ukazatel směru jízdy a najíţdělo ke středu silnice. Z protisměru směrem do
města jelo další osobní vozidlo, které jelo dle jeho názoru velmi rychle, přesnou rychlost
nedovedl odhadnout, ale jelo určitě rychleji neţ 50 km/h. Řidič vozidla Škoda začal
odbočovat vlevo, přičemţ vozidlo Ford začalo intenzivně brzdit, ale i tak došlo ke střetu
vozidel.
1.2 Prohlídka místa nehody zpracovatelem
Prohlídka na místě nehody zpracovatelem posudku byla provedena dne 15. 10. 2008.
Místo nehody je zdokumentováno v souladu s protokolem o nehodě v silničním provozu a
plánkem místa nehody.
1.3 Technická data vozidla
Kompletní technická data předmětných vozidel jsou uvedena v příloze č. 2 posudku
na listu 3 v části TECHNICKÉ ÚDAJE.
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2.

POSUDEK

Na vznik a prŧběh předmětné nehody je moţno usuzovat ze zanechaných stop,
z rozsahu a zpŧsobu poškození vozidel, jejich konečných poloh po nehodě a z technicky
přijatelných výpovědí účastníkŧ nehody.
Vzájemná korespondence poškození vozidel, způsob a místo střetu
Z fotodokumentace poškození vozidel v kapitole 1.1.3 Fotodokumentace, kapitoly
1.1.1 Protokolu o nehodě, kapitoly 1.1.2 Plánku místa nehody a konečných poloh vozidel po
nehodě je moţno odvodit vzájemnou souvislost poškození mezi vozidly a zpŧsob jejich střetu
v místě střetu - MS, ţluté oblasti, na konci brzdných stop vozidla Ford, viz následující obr. 1
a dále příloha č. 2 posudku. Z polohy vozidla Ford na konci zanechaných stop lze potom
odvodit polohu vozidla Škoda v okamţiku střetu, tj. natočení podélné osy vozidla od přímého
směru asi o 60o vlevo. Vozidlo Ford narazilo pravou přední části, viz obr. 1, příloha č. 1
posudku a schéma na následujícím obr. 2, do pravého boku odbočujícího vozidla Škoda,
v místech před prostředním „B“ sloupkem pravých dveří, viz obr. 6, příloha č. 1 posudku a
schéma na následující obr. 3.
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Obr. 1: Detail místa střetu = MS (ţlutá oblast) a střetové polohy vozidel

Obr. 2: Schéma poškození vozidla Ford

Obr. 3: Schéma poškození vozidla Škoda

Výpočet střetu, pohybu po střetu
Výpočet počítačovou simulací
Střet vozidla Ford s vozidlem Škoda a následný pohyb vozidel po střetu do konečných
poloh po nehodě je řešen pomocí dopředného, kinetického výpočtu střetu (kinetika – obor
dynamiky zabývající se určováním dráhy pohybujících se těles) s podporou programu PCCrash ® 8.2 May© 2008 DSD Linz, Austria. Na řešení vlastního střetu bude navázáno řešení
pohybu vozidel před střetem pomocí zpětného, kinematického výpočtu (kinematika - odvětví
mechaniky zabývající se pohybem těles bez zkoumání jeho příčin) rovněţ s podporou
programu PC-Crash. Podrobný popis simulačního programu, včetně pouţitého výpočtového
modelu je v [4], [5] a [6].
Výpočet vlastního střetu a pohyb vozidel po střetu
Při řešení střetu předmětných vozidel s podporou programu PC-Crash je nutno pro výpočet
dosazovat takové vstupní, technicky přijatelné parametry vozidel a střetu v dříve odvozeném
místě střetu MS, aby vypočítaný pohyb vozidel po střetu a konečné polohy vozidel po nehodě,
co nejvíce odpovídaly zdokumentovaným konečným polohám vozidel po nehodě ve spisovém
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materiálu. Zde je nutno upozornit, ţe porovnáním plánku, protokolu o nehodě a
fotodokumentace konečné polohy vozidla Škoda v konečné poloze je zřejmé, ţe obrubník
chodníku zakreslený na plánku neodpovídá konečné poloze vozidla Škoda podle
fotodokumentace. Konečná poloha vozidla Škoda byla v simulaci uvaţována podle protokolu
o nehodě, viz obr. 4.

Obr. 4:Fotodokumentace konečné polohy vozidla Škoda po nehodě
Technicky přijatelný výsledek řešení střetu vozidla Ford s vozidlem Škoda,
odpovídající několikanásobně a opakovaně stanoveným technicky přijatelným vstupním
parametrŧm pro výpočet – simulaci střetu, je uveden v příloze č. 2 posudku. Na prvním
barevném listu přílohy je znázorněna poloha vozidel v okamţiku střetu a následný pohyb
vozidel po střetu do konečných poloh v pŧdorysu plánku k nehodě. Vypočítaná konečná
poloha vozidel v provedené simulaci je ve velmi dobré shodě se zdokumentovanými
polohami vozidel po nehodě. Z protokolu na listě 2 aţ 4 přílohy č. 2 posudku lze mj. dovodit,
ţe pravděpodobná poloha vozidel v okamţiku nárazu, popsaná v kapitole 2.1 posudku, byla
pro výpočet technicky přijatelná. Střetová rychlost vozidla Ford byla stanovena na 63 km/h ±
5 %, tj. ± 3 km/h, střetová rychlost vozidla Škoda byla stanovena na 15 km/h ± 10 %, tj.
± 1,5 km/h. Ekvivalentní energetická rychlost - EES, která udává, jaká část kinetické energie
vozidla se při nárazu přemění na trvalou deformaci vozidla Ford a Škoda, odpovídá hodnotám
EES podle katalogu [7], viz příloha č. 1 posudku. Po pohybu vozidel z místa střetu do
konečných poloh nebyly zdokumentovány ţádné stopy, ani stopy po nárazu pravých kol
vozidla Škoda do obrubníku chodníku.
Vozidlo Ford bylo po střetu odhozeno směrem mírně vlevo s pravotočivou rotací a
skončilo otočené o úhel asi 150o v konečném postavení, jak bylo zdokumentováno ve
spisovém materiálu i odvozeno v simulaci.
Vozidlo Škoda po střetu v MS bylo odhozeno směrem vlevo rovněţ s pravotočivou
rotací a skončilo otočené v podstatě o úhel 180o v konečném postavení, jak bylo
zdokumentováno i odvozeno pravými koly na chodníku, aniţ by bylo zdokumentováno, zda
jeho pohyb byl ovlivněn obrubníkem chodníku.
31

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010
Další parametry střetu a pohybu vozidel do konečných poloh jsou uvedeny
v protokolu v příloze č. 2 posudku, listu 2 aţ 4.
Výpočet pohybu před střetem
Rovněţ v příloze č. 2 posudku je zpětným odvíjením nehodového děje odvozena
technicky přijatelná varianta pohybu vozidel před střetem, která vychází ze stanoveného
konečného postavení vozidel po nehodě a polohy vozidel v MS podle kapitoly 2.1 a 2.2
posudku. Na barevném prvním listu přílohy č. 2 posudku je mj. znázorněna vzájemná poloha
vozidel v okamţiku střetu, v konečné poloze po nehodě a současně v rozhodujících
okamţicích při pohybu před střetem.
Z provedené analýzy na prvním barevném listu přílohy č. 2 posudku a z protokolu na
listu 2 aţ 4 je mj. zřejmé, ţe:


vozidlo Ford před střetem - nárazem rychlostí asi 63 km/h do boku vozidla
Škoda brzdilo na dráze 22 m se středním brzdným zpomalením 7,2 m/s2 (minimální
hodnota brzdného zpomalení, při které vzniknou blokovací stopy), z rychlosti asi 93 km/h ±
5 %, tj. asi ± 5 km/h, před vlastním brzděním došlo za čas 0,2 sekundy k náběhu brzdného
účinku,



řidič vozidla Ford mohl reagovat 1,0 sekundu před náběhem brzd, tj. 1,2
sekundy před začátkem zanechaných stop, při rychlosti vozidla Ford 93 km/h, v místě 53 m
a 2,3 sekundy před MS, kdy vzájemné dohlednosti mezi vozidly zjevně nic nebránilo,



v okamţiku reakce řidiče vozidla Ford bylo vozidlo Škoda 2,3 s před MS,
zjevně zasahovalo do pomyslné poloviny vozidla Ford,



vozidlo Škoda se mohlo rozjíţdět z nulové rychlosti, tj. 7,6 m a více neţ 2,3
sekundy před MS.
Další parametry pohybu vozidel před střetem jsou uvedeny v protokolu v příloze č. 2

posudku, na listu 2 aţ 4.
Moţnosti odvrácení střetu
Ze zpracované celkové analýzy předmětné nehody lze dále dovodit moţnosti
odvrácení střetu a tím i celé nehody.
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Řidičem vozidla Ford
Z provedeného rozboru pohybu vozidel před střetem v kapitole 2.3 posudku je moţné
dovodit, ţe řidič vozidla Ford T.K. měl z technického pohledu moţnost odvrátit střet a tím
předejít nehodě, pokud by v kritickém místě své reakce na vzniklou dopravní situaci jel
rychlostí 50 km/h. Potom by řidič vozidla Škoda, odbočující vlevo opustil polovinu vozovky
protijedoucího vozidla Ford v okamţiku, kdy by toto bylo ještě asi 11 metrů před místem
střetu a nemusel by tedy ani sníţit rychlost jízdy, viz příloha č. 3 posudku.
Řidičem vozidla Škoda
Ze zpracované celkové analýzy předmětné nehody lze rovněţ dovodit, ţe řidič vozidla
Škoda I.L. mohl nehodě předejít, pokud by nechal projet přijíţdějící vozidlo v protisměru
rychlostí vyšší neţ 90 km/h. Zda měl řidič vozidla Škoda předpokládat rychlost přijíţdějícího
vozidla Ford podstatně vyšší neţ 50 km/h je otázkou jinou neţ technického posouzení. Ještě
při konstantní rychlosti jízdy vozidla Ford 70 km/h by vozidlo Škoda odbočilo bez kolize
s vozidlem Ford, viz příloha č. 4 posudku.
Odpovědi na otázky
Otázka č. 1: Vypracovat komplexní analýzu nehodového děje.
Odpověď:
Z fotodokumentace poškození vozidel v kapitole 1.1.3 Fotodokumentace, kapitoly
1.1.1 Protokolu o nehodě, kapitoly 1.1.2 Plánku místa nehody a konečných poloh vozidel po
nehodě bylo moţno odvodit vzájemnou souvislost poškození mezi vozidly a zpŧsob jejich
střetu v místě střetu - MS, ţluté oblasti, na konci brzdných stop vozidla Ford, viz obr. 1
posudkové části a dále příloha č. 2 posudku. Z polohy vozidla Ford na konci zanechaných
stop lze potom odvodit polohu vozidla Škoda v okamţiku střetu, tj. natočení podélné osy
vozidla od přímého směru asi o 60o vlevo. Vozidlo Ford narazilo pravou přední části, viz obr.
1, příloha č. 1 posudku a schéma na obr. 2 posudkové části, do pravého boku odbočujícího
vozidla Škoda, v místech před prostředním „B“ sloupkem pravých dveří, viz obr. 6, příloha
č. 1 posudku a schéma obr. 3 posudkové části.
Technicky přijatelný výsledek řešení střetu vozidla Ford s vozidlem Škoda,
odpovídající několikanásobně a opakovaně stanoveným technicky přijatelným vstupním
parametrŧm pro výpočet – simulaci střetu, je uveden v příloze č. 2 posudku. Na prvním
barevném listu přílohy je znázorněna poloha vozidel v okamţiku střetu a následný pohyb
vozidel po střetu do konečných poloh v pŧdorysu plánku k nehodě. Vypočítaná konečná
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poloha vozidel v provedené simulaci je ve velmi dobré shodě se zdokumentovanými
polohami vozidel po nehodě. Z protokolu na listě 2 aţ 4 přílohy č. 2 posudku lze mj. dovodit,
ţe pravděpodobná poloha vozidel v okamţiku nárazu, popsaná v kapitole 2.1 posudku, byla
pro výpočet technicky přijatelná. Střetová rychlost vozidla Ford byla stanovena na 63 km/h ±
5 %, tj. ± 3 km/h, střetová rychlost vozidla Škoda byla stanovena na 15 km/h ± 10 %, tj.
± 1,5 km/h. Ekvivalentní energetická rychlost - EES, která udává, jaká část kinetické energie
vozidla se při nárazu přemění na trvalou deformaci vozidla Ford a Škoda, odpovídá hodnotám
EES podle katalogu [7], viz příloha č. 1 posudku. Po pohybu vozidel z místa střetu do
konečných poloh nebyly zdokumentovány ţádné stopy, ani stopy po nárazu pravých kol
vozidla Škoda do obrubníku chodníku.
Vozidlo Ford bylo po střetu odhozeno směrem mírně vlevo s pravotočivou rotací a
skončilo otočené o úhel asi 150o v konečném postavení, jak bylo zdokumentováno ve
spisovém materiálu i odvozeno v simulaci.
Vozidlo Škoda po střetu v MS bylo odhozeno směrem vlevo rovněţ s pravotočivou
rotací a skončilo otočené v podstatě o úhel 180o v konečném postavení, jak bylo
zdokumentováno i odvozeno pravými koly na chodníku, aniţ by bylo zdokumentováno, zda
jeho pohyb byl ovlivněn obrubníkem chodníku.
Rovněţ v příloze č. 2 posudku byla zpětným odvíjením nehodového děje odvozena
technicky přijatelná varianta pohybu vozidel před střetem, která vychází ze stanoveného
konečného postavení vozidel po nehodě a polohy vozidel v MS podle kapitoly 2.1 a 2.2
posudku. Na barevném prvním listu přílohy č. 2 posudku je mj. znázorněna vzájemná poloha
vozidel v okamţiku střetu, v konečné poloze po nehodě a současně v rozhodujících
okamţicích při pohybu před střetem.
Z provedené analýzy na prvním barevném listu přílohy č. 2 posudku a z protokolu na
listu 2 aţ 4 je mj. zřejmé, ţe:


vozidlo Ford před střetem - nárazem rychlostí asi 63 km/h do boku vozidla
Škoda brzdilo na dráze 22 m se středním brzdným zpomalením 7,2 m/s2 (minimální
hodnota brzdného zpomalení, při které vzniknou blokovací stopy), z rychlosti asi 93 km/h ±
5 %, tj. asi ± 5 km/h, před vlastním brzděním došlo za čas 0,2 sekundy k náběhu brzdného
účinku,



řidič vozidla Ford mohl reagovat 1,0 sekundu před náběhem brzd, tj. 1,2
sekundy před začátkem zanechaných stop, při rychlosti vozidla Ford 93 km/h, v místě 53 m
a 2,3 sekundy před MS, kdy vzájemné dohlednosti mezi vozidly zjevně nic nebránilo,
34

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010
v okamţiku reakce řidiče vozidla Ford bylo vozidlo Škoda 2,3 s před MS,



zjevně zasahovalo do pomyslné poloviny vozidla Ford,


vozidlo Škoda se mohlo rozjíţdět z nulové rychlosti, tj. 7,6 m a více neţ 2,3
sekundy před MS.

Otázka č. 2: Stanovit moţnosti odvrácení střetu vozidel.
Odpověď:
Ze zpracované celkové analýzy předmětné nehody lze dále dovodit moţnosti
odvrácení střetu a tím i celé nehody.
Řidičem vozidla Ford
Z provedeného rozboru pohybu vozidel před střetem v kapitole 2.3 posudku je moţné
dovodit, ţe řidič vozidla Ford T.K. měl z technického pohledu moţnost odvrátit střet a tím
předejít nehodě, pokud by v kritickém místě své reakce na vzniklou dopravní situaci jel
rychlostí 50 km/h. Potom by řidič vozidla Škoda, odbočující vlevo opustil polovinu vozovky
protijedoucího vozidla Ford v okamţiku, kdy by toto bylo ještě asi 11 metrů před místem
střetu a nemusel by tedy ani sníţit rychlost jízdy, viz příloha č. 3 posudku.
Řidičem vozidla Škoda
Ze zpracované celkové analýzy předmětné nehody lze rovněţ dovodit, ţe řidič vozidla
Škoda I.L. mohl nehodě předejít, pokud by nechal projet přijíţdějící vozidlo v protisměru
rychlostí vyšší neţ 90 km/h. Zda měl řidič vozidla Škoda předpokládat rychlost přijíţdějícího
vozidla Ford podstatně vyšší neţ 50 km/h je otázkou jinou neţ technického posouzení. Ještě
při konstantní rychlosti jízdy vozidla Ford 70 km/h by vozidlo Škoda odbočilo bez kolize
s vozidlem Ford, viz příloha č. 4 posudku.
Otázka č. 3: Další okolnosti zjištěné při zpracování znaleckého posudku.
Odpověď:
Z provedené analýzy střetu vozidel a pohybu vozidla Ford před střetem je zřejmé, ţe
část výpovědi řidiče vozidla Ford T.K., ve které mj. uvádí, ţe ... „kdyţ byl od této křiţovatky
několik metrů, zhruba před přechodem pro chodce, tak uviděl, ţe vozidlo Škoda, které jelo
z protisměru, začalo odbočovat vlevo na Vesnici. On na tuto situaci reagoval tak, ţe
intenzivně brzdil“ ... je technicky nepřijatelná, neboť podle provedené analýzy na situaci
reagoval jiţ 53 m před střetem a jeho vozidlo zanechalo brzdnou stopu, jejíţ začátek byl více
neţ 6 metrů před předmětným přechodem.
Všechna další zjištění učiněná zpracovatelem posudku během znaleckého zkoumání
jsou uvedena v posudku a výše uvedených odpovědích na poloţené otázky.
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Přílohy:
č. 1: Fotodokumentace poškození vozidel a stanovení EES (tři listy)
č. 2: Analýza střetu vozidel, jejich pohybu do konečných poloh a vzájemný pohyb vozidel
před střetem (čtyři listy)
č. 3: Analýza moţnosti odvrácení střetu vozidel – MOS rychlostí jízdy Fordu 50 km/h (dva
listy)
č. 4: Analýza moţnosti odvrácení střetu vozidel – MOS rychlostí jízdy Fordu 70 km/h (dva
listy)
V Brně dne 14. 11. 2008

Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Znalecká doloţka:
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy
Krajského soudu v Brně ze dne 17.11.1987 čj. Spr. 5000/87, pro základní obor doprava,
odvětví doprava městská, silniční se specializací technické posudky o příčinách silničních
nehod, z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel z oboru strojírenství,
odvětví strojírenství všeobecné, se specializací autoopravárenství a technický stav
motorových vozidel.
Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 777/2008 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladŧ účtuji podle přiloţené likvidace na základě dokladu číslo
777/2008.

V Brně dne 14. 11. 2008

Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
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Fotodokumentace poškození vozidel a stanovení EES podle [7]

Obr. 1: Foto č. 4 ze spisu, poškození vozidla Ford

Obr. 2 aţ 5: Srovnatelná poškození přední části vozidel pro stanovení EES
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Obr. 6: Foto č. 8 ze spisu, poškození vozidla Škoda

Obr. 7 aţ 10: Srovnatelná poškození vozidel pro stanovení EES
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Po přepočtu EES na základě vztahu:

EES Vozidla  EES Etalon 
kde : EESVozidla

mEtalon
mVozidla
– hledaná hodnota EES předmětných vozidel (km/h)

EESEtalon

– známá hodnota EES etalonu (km/h)

mVozidla

– okamţitá hmotnost předmětných vozidel (kg)

mEtalon

– pohotovostní hmotnost etalonu (kg)

Ford
Daewoo
Lada
VW
VW

EESKAT
26
29
29
27

mKAT
1 310
970
966
912

Ford

EESSKUT
mSKUT
1 055
29
1 055
28
1 055
28
1 055
25
EESSKUT Ø
27
rozmezí
24 aţ 30

Opel
Lada
Audi
Lada

EESKAT
20
29
29
22

Škoda
mKAT
835
1 180
1 325
1 090

Škoda

EESSKUT
mSKUT
970
19
970
32
970
34
970
23
EESSKUT Ø
27
rozmezí
24 aţ 30

Pro vozidlo Ford lze stanovit technicky přijatelné rozmezí hodnoty EES při střetu
s vozidlem Škoda na 24 aţ 30 km/h.
Pro vozidlo Škoda lze stanovit technicky přijatelné rozmezí hodnoty EES při střetu
s vozidlem Ford na 24 aţ 30 km/h.
-x-
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Znalecký posudek č. 777 - 77 / 2008, Škoda x Ford
Analýza střetu vozidel, jejich pohyb do konečných poloh a vzájemný pohyb vozidel před střetem. Střetová rychlost Škody 15 km/h, Fordu 63
km/h.
Vozidlo :
Řidič :
STARTOVACÍ ÚDAJE
Rychlost (V) [km/h] :
Úhel natočení (PSI) [Grad] :
Směr rychlosti (NY) [Grad] :
Úhlová rychlost z(OM) [1/sec] :
Poloha těţiště x [m] :
Poloha těţiště y [m] :
Poloha těţiště z [m] :
Rychlost ve směru z [km/h] :
Klopení os y [Grad] :
Klopení os x [Grad] :
Klopení os y [1/sec] :
Klopení os x [1/sec] :
KONEČNÉ ÚDAJE
Rychlost (V) [km/h] :
Úhel natočení (PSI) [Grad] :
Směr rychlosti (NY) [Grad] :
Úhlová rychlost z(OM) [1/sec] :
Poloha těţiště x [m] :
Poloha těţiště y [m] :
Poloha těţiště z [m] :
Rychlost ve směru z [km/h] :
Klopení os y [Grad] :
Klopení os x [Grad] :
Klopení os y [1/sec] :
Klopení os x [1/sec] :
Kolize
Vozidlo :
Řidič :
t [s]:
Rychlost [km/h]:
Rychlost výběhu [km/h]:
Změna rychlosti dv [km/h] :
EES [km/h] :
k-faktor :
Rychlost bodu rázu [km/h]:
Tření při rázu (MUE) :
Poloha bodu rázu x [m] :
Poloha bodu rázu y [m] :
Poloha těţiště z [m] :
Směr roviny tření (phi) [Grad] :
Směr roviny tření (psi) [Grad] :
Celková deformační energie [J] :
Impulz rázu [Ns] :
Směr rázové síly [Grad] :
Směr rázové síly vertikálně[Grad] :
Rameno bodu rázu [m] :
Úhel bodu rázu [Grad] :
GEV :
ÚDAJE O KOLIZI
Rychlost (V) [km/h] :
Úhel natočení (PSI) [Grad] :
Směr rychlosti (NY) [Grad] :
Úhlová rychlost z(OM) [1/sec] :
Poloha těţiště x [m] :
Poloha těţiště y [m] :
Poloha těţiště z [m] :
Rychlost ve směru z [km/h] :
Klopení os y [Grad] :
Klopení os x [Grad] :
Klopení os y [1/sec] :
Klopení os x [1/sec] :
ÚDAJE O KOLIZI
Rychlost (V) [km/h] :
Úhel natočení (PSI) [Grad] :
Směr rychlosti (NY) [Grad] :
Úhlová rychlost z(OM) [1/sec] :

Škoda 120 L
I.L.

Ford Escort
T.K.

15.00
59.66
59.66
0.50
28.92
10.76
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

63.00
179.54
179.54
0.00
30.45
9.17
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.34
-133.24
-59.09
0.00
24.96
14.69
0.50
-0.02
-0.08
-0.40
-0.12
0.06

0.21
32.91
352.28
-0.01
23.09
8.33
0.50
0.00
0.31
-0.09
0.10
0.09

1 ŠKODA 120
I.L.
0.00
15.00
25.06
27.72
29.63
0.09
6.6
0.90
29.01
9.85
0.45
-107.00
0.00
67078.51
7468.22
175.70
-0.06
0.90
116.04
0.94

2 FORD ESC
T.K.
0.00
63.00
37.61
25.48
29.00 (podle přílohy č. 1 24 aţ 30 km/h)

15.00
59.66
59.66
0.50
28.92
10.76
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

63.00
179.54
179.54
0.00
30.45
9.17
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

25.06
59.66
143.17
-4.96

37.61
179.54
182.13
-3.11
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Poloha těţiště x [m] :
Poloha těţiště y [m] :
Poloha těţiště z [m] :
Rychlost ve směru z [km/h] :
Klopení os y [Grad] :
Klopení os x [Grad] :
Klopení os y [1/sec] :
Klopení os x [1/sec] :
SEKVENCE
1 SKODA 120: I.L.
ZRYCHLOVÁNÍ
Maximální čas zrychlování [s] :
Síla zrychlení [%]
1. náprava vlevo :
1. náprava vpravo :
2. náprava vlevo :
2. náprava vpravo :
Střední zrychlení [m/s2] :
ZRYCHLOVÁNÍ
Maximální čas zrychlování [s] :
Síla zrychlení [%]
1. náprava vlevo :
1. náprava vpravo :
2. náprava vlevo :
2. náprava vpravo :
Střední zrychlení [m/s2] :
STARTOVACÍ ÚDAJE
Rychlost [km/h] :
Součinitel tření :
BRZDĚNÍ
maximální dráha [m] :
Brzdná sila [%]
1. náprava vlevo :
1. náprava vpravo :
2. náprava vlevo :
2. náprava vpravo :
střední zpomalení [m/sec2] :
ZATÁČ.
Čas zatáčení [s] :
Úhel natočení na [Grad]
1. náprava :
2. náprava :
Prŧměr kruhu [m] :
2 FORD ESC: T.K.
REAKCE
Reakční čas [sec] :
NÁBĚH.
Čas náběhu [sec] :
BRZDĚNÍ
maximální dráha [m] :
Brzdná sila [%]
1. náprava vlevo :
1. náprava vpravo :
2. náprava vlevo :
2. náprava vpravo :
střední zpomalení [m/sec2] :
STARTOVACÍ ÚDAJE
Rychlost [km/h] :
Součinitel tření :
BRZDĚNÍ
maximální dráha [m] :
Brzdná sila [%]
1. náprava vlevo :
1. náprava vpravo :
2. náprava vlevo :
2. náprava vpravo :
střední zpomalení [m/sec2] :
TECHNICKÉ ÚDAJE
Vozidlo :
Řidič :
Délka [m] :
Šířka [m] :
Výška [m] :
Počet náprav :
Rozvor [m] :
Převis přední [m] :

28.92
10.76
0.50
-0.03
0.00
0.00
0.92
0.13

30.45
9.17
0.50
0.03
0.00
0.00
0.05
0.26

2.00
8.15
8.15
8.15
8.15
0.80
2.30
12.23
12.23
12.23
12.23
1.20
15.00
0.80
100.00
0.00
0.00
80.00
80.00
-2.92
1.00
6.81
0.00
43.06

1.00
0.20
22.20
100.93
100.93
45.75
45.75
-7.20
63.00
0.80
100.00
145.43
145.43
54.39
54.39
-7.84
Škoda 120 L
I.L.
4.16
1.60
1.40
2.00
2.40
0.86
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Rozchod vpředu [m] :
Rozchod vzadu [m] :
Poh. hmotnost [kg] :
Zatíţení v kabině vpředu [kg] :
Zatíţení v kabině vzadu [kg] :
Zatíţení v kufru [kg] :
Zatíţení střechy [kg] :
Těţiště - přední náprava [m] :
Výška těţiště[m] :
Moment setr. /os X/ [kgm2] :
Moment setr. /os Y/ [kgm2] :
Moment setr. /os Z/ [kgm2] :
Pruţnost 1.nápravy vlevo [N/m] :
Pruţnost 1.nápravy vpravo [N/m] :
Pruţnost 2.nápravy vlevo [N/m] :
Pruţnost 2.nápravy vpravo [N/m] :
Tlumení 1.nápravy vlevo [Ns/m] :
Tlumení 1.nápravy vpravo [Ns/m] :
Tlumení 2.nápravy vlevo [Ns/m] :
Tlumení 2.nápravy vpravo [Ns/m] :
max.úhel směr.odch.PN vlevo. [Grad] :
max.úhel směr.odch.PN vpravo[Grad] :
max.úhel směr.odch.ZN vlevo [Grad] :
max.úhel směr.odch.ZN vpravo[Grad] :
ABS :

1.30
1.30
970.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.04
0.50
368.70
1229.00
1229.00
15859.50
15859.50
15859.50
15859.50
1784.19
1784.19
1784.19
1784.19
8.00
8.00
8.00
8.00
Ne

ÚSEKY
1

ŠKODA 120: I.L.
Čas: [s]

Dráha: [m]

Rychlost: [km/h]

Zrychlování

-4.30

-7.60

0.0

Zrychlování

-2.30

-6.39

5.0

Start (t=0s)

0.00

0.00

15.0

Brzdění

1.92

5.83

0.3

Čas: [s]

Dráha: [m]

Rychlost: [km/h]

Reakce

-2.25

-53.29

92.9

Náběh

-1.25

-27.49

92.9

Brzdění

-1.04

-22.28

90.1

Start (t=0s)

0.00

0.00

63.1

Brzdění

1.74

7.42

2

FORD ESC: T.K.

0.3
-x-
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1.45
1.45
1055.00 (včetně posádky)
0.00
0.00
0.00
0.00
1.26
0.50
409.30
1364.40
1364.40
17283.41
17283.41
17215.09
17215.09
1944.38
1944.38
1936.70
1936.70
8.00
8.00
8.00
8.00
Ne
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Znalecký posudek č. 777 - 77 / 2008, Škoda x Ford
Analýza moţnosti odvrácení střetu jízdou vozidla Ford rychlostí 50 km/h, Škoda odbočí dřív, neţ Ford do MS dojede.
ÚSEKY

1

ŠKODA 120: I.L.
Čas: [s]

Dráha: [m]

Rychlost: [km/h]

Start (t=0s)

0.00

0.00

5.0

Zrychlování

3.00

9.59

18.0

Čas: [s]

Dráha: [m]

Rychlost: [km/h]

Start (t=0s)

0.00

0.00

50.0

Brzdění

3.00

41.67

50.0
-x-

2

FORD ESC: T.K.
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Znalecký posudek č. 777 - 77 / 2008, Škoda x Ford
Analýza moţnosti odvrácení střetu jízdou vozidla Ford rychlostí 70 km/h, Škoda odbočí dřív, neţ Ford do MS dojede, vozidla se
v MS minou.
ÚSEKY
1

ŠKODA 120: I.L.
Čas: [s]

Dráha: [m]

Rychlost: [km/h]

Start (t=0s)

0.00

0.00

5.0

Zrychlování

2.80

8.62

17.1

Čas: [s]

Dráha: [m]

Rychlost: [km/h]

Start (t=0s)

0.00

0.00

70.0

Brzdění

2.80

54.44

70.0
-x-

2

FORD ESC: T.K.
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VYHODNOCENÍ STOP V INTERIÉRU VOZIDLA, PŘÍPAD
VW GOLF S OTAZNÍKEM
Vlastimil Rábek10
Anotace:
Hlavní linií příspěvku je zkoumání případu, kdy znaleckým úkolem bylo zjistit, zda řidič
vozidla VW Golf byl v okamţiku nárazu připoután. Ačkoli na to znalec nebyl přímo tázán,
zkoumal i připoutanost - nepřipoutanost spolujezdkyně ve vozidle. Konfigurace faktů pro
tento úkol je tak neobvyklá, ţe nad ní téměř zůstává rozum stát. Cílem příspěvku je ukázat, jak
problematika "připoutanosti" osoby ve vozidle umí někdy být nevyzvytatelná, s tím, ţe je třeba
trpělivě sbírat stopy, informace, zkušenosti a poté teprve uváţlivě postulovat závěry
znaleckého zkoumání. Tento případ dále doplňují transparentně doloţené dílčí metodické
informace k ohledání interiéru vozidla, mající původ v zahraniční odborné literatuře a
archívu řešených případů přednášejícího.
Klíčová slova: vozidlo, interiér, bezpečností pás, náraz, ohledání, stopa
Více ZDE

10

Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D. – znalec Olomouc, v.rabek@volny.cz
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OCHRANA CHODCŮ PŘI STŘETU S OSOBNÍM
AUTOMOBILEM
Jaroslav Lenk11, Hedvika Kovandová12
Klíčová slova: impaktor, aktuátor, aktivní kapota
1. Úvod
Statistiky dopravních nehod ukazují, ţe významný podíl nehod zahrnují chodci, kteří jsou
zraněni při střetu s jedoucím automobilem, především pak s jeho čelní strukturou. Nejčetnější
příčinou smrtelných nehod chodcŧ s osobním automobilem je poranění hlavy.
Evropský výbor pro bezpečnost vozidel EEVC (European Enhanced Vehicle Safety),
pracovní skupina 10, resp. 17 (EEVC WG 10/WG17), vypracoval metodiku zkoušek
a hodnotících kritérií k posouzení ohleduplnosti automobilu k chodcŧm. Tyto zkoušky se staly
základem legislativy, Směrnice EHS/ES 2003/102, a podle této legislativy v jejím posledním
znění, Nařízení (ES) č. 78/2009, jsou vozidla pro evropský trh homologována.
Dále pak jsou vozidla, prodávaná na evropském trhu, zkoušena rŧznými zákaznickými
organizacemi. Mezi nejznámější patří EuroNCAP. V současné době EuroNCAP přešel na
nový systém hodnocení, který ve větší míře neţ kdykoliv předtím, klade dŧraz na ochranu
chodcŧ a to i tím, ţe výsledky z testŧ ochrany chodcŧ jsou započítávány do celkového
hodnocení vozidla.
Výrobci automobilŧ se tedy musí zabývat ochrannou chodcŧ jiţ ve fázi návrhu a vývoje
nového automobilu tak, aby vyhověli homologačním a případně i zákaznickým zkouškám.
Toho je moţné dosáhnout pomocí rŧzných designových, geometrických a technických
opatření.
Mezi hlavní prvky pasivní bezpečnosti vozidel pro zvýšení ochrany chodcŧ patří dostatečný
deformační prostor mezi vnějším povrchem vozidla a tuhými částmi vozidla pod tímto
vnějším povrchem.
Jednou z moţností, jak tento deformační prostor zvětšit pokud jde o náraz horního
torza a hlavy dospělého chodce do kapoty, nebo ochránění hlavy chodce před kontaktem
s příčníkem čelního skla, je tzv. aktivní kapota.
Tento článek si klade za cíl stručný přehled závěrŧ, které vyplývají ze statistiky, dále přehled
homologačních zkoušek pro posouzení vozidla z hlediska ochrany chodcŧ dle platné
legislativy a popis aktivního prvku pasivní bezpečnosti pro zvýšení ochrany chodcŧ při střetu
s osobním automobilem, tzv. aktivní kapoty.
2. Statistika
Chodci jsou nejméně chráněnou skupinou účastníkŧ dopravy. Kaţdoročně je v EU usmrceno
okolo 8000 chodcŧ [1]. Ze statistik a analýzy střetu chodec – vozidlo vyplývá následující:

11

Ing. Jaroslav Lenk, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní techniky, Horská 3, Praha 2,
128 03, student doktorského studijního programu Dopravní systémy a technika,, e-mail: lenk@fd.cvut.cz
12

Ing. Hedvika Kovandová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní techniky, Horská
3, Praha 2, 128 03, e-mail: kovandova@fd.cvut.cz
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1. Kolizní partner: Ve většině případŧ nehod chodcŧ (74% - 78% v EU) je kolizním
partnerem osobní automobil. Na druhou stranu střet s nákladním automobilem má
pro chodce téměř vţdy velmi váţné následky. [1]
2. Místo kontaktu: Ve většině případŧ nehod chodcŧ (nad 68%) dochází k primárnímu
kontaktu s přední částí vozidla. [1] [2]
3. Postavení chodce vŧči vozidlu: Bylo zjištěno, ţe nejčastější pozice chodce je bokem
vŧči naráţejícímu vozidlu. [3]
4. Poranění: Nejčastěji poraněnými částmi těla chodce při střetu s vozidlem jsou hlava
(od čelního skla) a dolní končetiny (od předního nárazníku). Nejčastějším smrtelným
poraněním je poranění hlavy. [4] [5]
5. Kolizní rychlost: 75% nehod chodcŧ se odehraje do nárazové rychlosti vozidla
40 km/h. Interval rychlosti, ve kterém mŧţe být dosaţeno největšího zlepšení ochrany
chodcŧ je 30 -50 km/h. [1] [4] [5]
Na základě výše uvedeného souhrnu poznatkŧ a z hlediska reprodukovatelnosti a
opakovatelnosti byly navrţeny testy pomocí tzv. impaktorŧ, které reprezentují hlavu, stehno a
dolní končetinu chodce, Obrázek 1.

Obrázek 1: Testy ochrany chodců pomocí impaktorů [7] [13]

3. Evropská legislativa pro homologaci vozidel z hlediska ochrany chodců
3.1. Nařízení (ES) č. 78/2009 [6] a Nařízení (ES) č. 631/2009 [7]
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o schvalováním typu
motorových vozidel s ohledem na ochranu chodcŧ a ostatních nechráněných účastníkŧ
silničního provozu a k němu příslušné nařízení (ES) č. 631/2009, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k příloze I nařízení (ES) č. 78/2009 určují rozsah, platnost a zpŧsob provádění testŧ,
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které mají cíl zhodnotit, zda zkoušené vozidlo plní homologační podmínky stanovené v těchto
nařízeních. Nařízení zachovává rozdělení účinnosti na dvě etapy (Fáze).
3.1.1. Nařízení (ES) č. 78/2009 - Fáze 1
Fáze 1 Nařízení 78/2009 se vztahuje na vozidla kategorie M1 a N1(M1), tj. osobní
automobily a lehké uţitkové automobily odvozené od osobních, do celkové hmotnosti 2500
kg. Platí pro nové typy od 24.11.2009 a pro nové registrace, tj. všechna nově vyrobená
vozidla uvedená do provozu, od 31.12.2012. Přehled poţadovaných testŧ, jejich základních
parametrŧ a hodnotících kriterií je na Obrázku 2.
Test impaktorem
hlavy dítěte/
malého dospělého
do vršku kapoty

Test impaktorem
stehna do náběžné
hrany kapoty
(monitoring)

V=35km/h
úhel=50°
m=3,5kg
D=165mm

Test impaktorem
hlavy dospělého
do čelního skla
(monitoring)

V=20-40km/h
úhel=10-47°
m=9,51-18,63kg
E=200-700J
D=153mm

HPC na 2/3 test.
plochy ≤ 1000
HPC na 1/3 test.
plochy ≤ 2000

V=35km/h
úhel=35°
m=4,8kg
D=165m

Homologace
Nařízení (ES) č. 78/2009
Fáze 1
Nové typy: 11/2009
Nové registrace: 01/2013
Technické podmínky:
Nařízení (ES) č. 631/2009

suma sil ≤ 5kN
ohybový moment ≤ 300 Nm

HPC ≤ 1000
Test impaktorem V=40km/h zrychlení na horním konci Tibie ≤ 200 g
dolní končetiny do úhel=0°
ohybový úhel v koleni ≤ 21°
nárazníku
m=13,4kg střih v koleni ≤ 6mm
D=132mm

nebo
SUV

Test
impaktorem
stehna do
nárazníku

V=40km/h suma sil ≤ 7,5kN
úhel=0°
ohybový moment ≤ 510 Nm
m=9,5kg
D=153mm

Obrázek 2: Testy impaktory dle Směrnice EHS/ES 2003/102 [8] – Fáze 1 (původní legislativa) a nově dle
Nařízení (ES) č. 78/2009 – Fáze 1 [6] [7]

3.1.2. Nařízení (ES) č. 78/2009 - Fáze 2
Fáze 2 Nařízení 78/2009 se vztahuje na všechna vozidla kategorie M1 a N1(M1)
s postupným náběhem účinnosti, viz Tabulka 1, a to:
- Pro nové typy, kategorie M1 do 2500 kg a kategorie N1(M1) do 2500 kg, od
24.02.2013
- Pro nové typy, kategorie M1 do 3500 kg a kategorie N1 do 3500 kg, od 24.02.2015
- Pro nové registrace, kategorie M1 do 2500 kg a kategorie N1(M1) do 2500 kg, od
24.02.2018
- Pro nové registrace, kategorie M1 do 3500 kg a kategorie N1(M1) do 3500 kg, od
24.08.2019
Tabulka 1: Nařízení 78/2009 – náběh účinnosti [6]
Da
tum
24.
11.2009

Požadave
k
BAS/ABS

24.
Fáze
11.2009 nebo Fáze 2

1

za
měření

K
ategorie

N
ové typy

M
1 N1(M1)

N
ové typy

M
1 N1(M1)
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24.
2.2011

BAS/ABS

N
M
ové
1 N1(M1)
registrace

24.
2.2013

Fáze 2

N
ové typy

31.
12.2012 nebo

Fáze1
Fáze 2

N
M
ové
1 N1(M1)
registrace
M
N
1
ové typy
N1
N
N
ové
1
registrace
N
M
ové
1 N1(M1)
registrace
N
M
ové
1
registrace N1

24.
Fáze2
2.2015
Fáze 2+BAS/ABS
24.
8.2015

BAS/ABS

24.
2.2018

Fáze 2

24.
8.2019

Fáze 2

M
1 N1(M1)

<3
500
<2500
<2
500
<2500
<2
500
<2500
<3
500
<3500
<3
500
<2
500
<2500
<3
500
<3500

Zkoušená vozidla musí plnit poţadavky následujících testŧ, viz Obrázek 3 :

Test impaktorem hlavy
dospělého do vršku
kapoty
WAD1700 až BRRL/
WAD2100
V=35km/h
úhel=65°
m=4,5kg
D=165m
HPC na 2/3 test.
plochy ≤ 1000
HPC na 1/3 test.
plochy ≤ 1700

Homologace
Nařízení (ES) č. 78/2009
Fáze 2
Nové typy: 02/2013
Nové registrace: 02/2018
+ FPS
+ ABS, BAS
Technické podmínky:
Nařízení (ES) č. 631/2009

Test impaktorem
hlavy dítěte/
malého dospělého
do vršku kapoty
WAD1000 až
BRRL/ WAD 1700
V=35km/h
úhel=50°
m=3,5kg
D=165mm

HPC na1/2 dětské zóny a 2/3 testované
plochy ≤ 1000
HPC na 1/2 dětské zóny a 1/3 testované
plochy ≤ 1700
Test impaktorem V=20-40km/h
suma sil ≤ 5kN
stehna do náběžné úhel=10-47°
ohybový moment ≤ 300 Nm
hrany kapoty
m=9,51-18,63kg
(monitoring)
E=200-700J
D=153mm
Test impaktorem V=40km/h zrychlení na horním konci Tibie ≤ 170 g
dolní končetiny do úhel=0°
ohybový úhel v koleni ≤ 19°
nárazníku
m=13,4kg střih v koleni ≤ 6mm
D=132mm
nebo
SUV

Test
impaktorem
stehna do
nárazníku

V=40km/h suma sil ≤ 7,5kN
úhel=0°
ohybový moment ≤ 510 Nm
m=9,5kg
D=153mm

Obrázek 3: Testy impaktory dle Nařízení (ES) č. 78/2009 – Fáze 2 [6] [7]

Nařízení (ES) č. 78/2009 v sobě zohledňuje jak prvky pasivní bezpečnosti, tak i
bezpečnost aktivní a to konkrétně povinným vybavením vozidla systémem ABS a tzv.
brzdovým asistentem BAS.
Časový plán povinné výbavy vozidel ABS a BAS je stanoven následovně (viz Tabulka
1):
- Pro nové typy, kategorie M1 do 3500 kg a kategorie N1(M1) do 2500 kg, od
24.11.2009
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Pro nové registrace, kategorie M1 do 3500 kg a kategorie N1(M1) do 2500 kg, od
24.02.2011
- Pro nové typy, kategorie N1 do 3500 kg, od 24.02.2015
- Pro nové registrace, kategorie N1,do 3500 kg od 24.08.2015
Nařízení se nevztahuje na vozidla kategorie N1 s tzv. plochou přídí tj. na vozidla u
nichţ je R-bod řidiče buď před přední nápravou, nebo směrem dozadu od středu přední
nápravy do vzdálenosti 1100 mm. [6].
Pozn.: Zkoušky a popis systémŧ aktivní bezpečnosti nejsou předmětem tohoto článku.
-

Pro úplnost, Nařízení (ES) č. 78/2009 téţ obsahuje ustanovení výroby a montáţe a
podmínky testŧ pro homologaci systémŧ čelní ochrany s ohledem na bezpečnost chodcŧ a
ostatních nechráněných účastníkŧ silničního provozu, tzv. ochranných rámŧ, které se montují
na přední část vozidla (pŧvodně Směrnice EHS/ES 2005/66 o pouţívání systémŧ čelní
ochrany zabezpečující kontrolu těchto systémŧ pouţívaných jako součást základní výbavy
nebo ve formě náhradních dílŧ). Dá se říci, ţe tyto testy jsou obdobné těm, které se provádějí
na vlastním vozidle a to včetně biomechanických kriterií a velikostí jejich limitŧ.
4. Aktivní kapota
NA BEZPEČNOST CHODCŦ PŘI KOLIZI S VOZIDLEM MÁ VELKÝ VLIV
CHARAKTERISTIKA PŘÍDĚ DANÉHO VOZIDLA. JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O PŘEDNÍ
NÁRAZNÍK, MASKU CHLADIČE SE SVĚTLOMETY, KAPOTU, ČELNÍ SKLO A JEHO
RÁM. TYTO ČÁSTI VOZU SE SVÝM DESIGNEM A POUŢITÝM MATERIÁLEM
DOMINANTNĚ PODÍLEJÍ NA BEZPEČNOSTI CHODCŦ PŘI PRIMÁRNÍM NÁRAZU.
[9]
Pro optimalizaci parametrŧ přídě vozidla je nutné vycházet z poţadavkŧ na prŧběh pohybu
chodce při kolizi s vozidlem: náraz by měl probíhat v pořadí dolní končetiny – pánev –
hrudník – hlava a z pohledu biomechanických kritérií rovnoměrně rozloţit zatíţení všech částí
lidského těla. [9]
Obecně lze přístup k pasivní ochraně chodcŧ zjednodušit na deformační vzdálenost (prostor) a
tuhost struktury (+ rozloţení sil).
V dalším textu se zaměříme na kapotu. Tuhost kapoty jako celku musí vyhovět provozním
zatíţením a aerodynamickým silám. Zároveň musí být kapota optimalizována z hlediska
ochrany chodcŧ tak, aby byly splněny limity Fáze 1 a u nových typŧ vozidel zpřísněné limity
Fáze 2 Nařízení (ES) č. 78/2009, popřípadě limity testŧ EuroNCAP.
Toho lze dosáhnout (při dané tuhosti kapoty) pomocí dostatečného deformačního prostoru
mezi vnějším povrchem vozidla a tuhými částmi vozidla pod tímto vnějším povrchem.
Pokud jde o náraz horního torza a hlavy dospělého chodce do kapoty, nebo ochránění hlavy
chodce před kontaktem s příčníkem čelního skla, je jednou z moţností jak tento deformační
prostor zvětšit tzv. aktivní kapota.
4.1. Princip aktivní kapoty
V principu jde o zdvih kapoty v ose „z“, popřípadě o zdvih v ose „z“ a posun v ose „x“
především v oblasti závěsŧ kapoty pomocí aktivního členu, tzv. aktuátoru.
Systém aktivní kapoty se skládá ze senzoriky, řídící jednotky a aktivního členu, viz Obrázek
4.
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závěs
aktuátor

aktuátor

senzor
řídící
jednotka

senzorika

řídící
jednotka
aktuátor

Obrázek 4: blokové schéma systému aktivní kapoty

4.2. Senzorika
Senzorika detekuje kolizi a předá informaci řídící jednotce, která na základě prŧběhu signálu
rozhodne, o jakou kolizi se jedná. Pokud jednotka signál vyhodnotí jako střet s chodcem, dá
příkaz k aktivaci aktuátoru (aktivního členu), v opačném případě k aktivaci dojít nesmí.
V následující tabulce jsou uvedeny příklady kolizních objektŧ, kterými je testována senzorika
a algoritmus řídící jednotky.
Tabulka 2: Matice moţných kolizních objektů a typů nárazů, kterými je testována senzorika aktivní
kapoty

musí dojít k aktivaci

impaktor dolní končetiny TRL LLEG
senzorický impaktor 6YO - PDI
TRL senzorický impaktor
Flex-Pli-GTR impaktor
figurína 6 letého dítěte
figurína 5% ženy, 50% muže, 95% muže
Kolečkové křeslo
dětský kočárek
nesmí dojít k aktivaci fotbalový míč
divočák
malé zvíře
pták
svislé dopravní značení - plastové
svislé dopravní značení - kovové
nákupní vozík - prázdný
nákupní vozík - plný
popelnice - prázdná, náraz z boku
popelnice - prázdná, náraz na roh
přenosné dopravní značení
bariérové zkoušky
čelní bariérové zkoušky 0°
čelní bariérové zkoušky 30°

Pozn.: Senzorika mŧţe být kontaktní nebo bezkontaktní. Tento článek se zabývá kontaktní
senzorikou.
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Kontaktní senzorika mŧţe být zaloţená na akcelerometrech, kdy je analyzován signál
zrychlení, tzv. G-senzorika nebo optoelektrická senzorika, kdy je zjišťována rychlost a
velikost úbytku světla a jeho převodu na elektrický signál, popřípadě kombinace obou.
Systém musí zajistit, aby kapota byla ve zdviţené a ustálené poloze před nárazem
hlavy chodce na kapotu, tedy aby tzv. TRT ≤ HIT.
- TRT (Total Response Time), je čas od prvního kontaktu chodce s nárazníkem do
zdviţené polohy kapoty,
- HIT (Head Impact Time), je čas od prvního kontaktu chodce s nárazníkem do
kontaktu hlavy chodce s kapotou,
- TRT (Total Response Time) = ST (Sensor Time) + DT (Deployment Time),
- ST (Sensor time), je čas který senzorika a řídící jednotka potřebuje k rozhodnutí o
aktivaci aktuátorŧ,
- DT (Deployment time), je čas, za který je kapota ve zdviţené (a ustálené) poloze.
HIT Time by měl být prověřen (spočítán) vhodným simulačním nástrojem pro
velikostní skupiny: 6-ti leté dítě, 5% ţenu a 50% muţe [12].
4.3. Aktivní člen - aktuátor
Aktuátorem je nazýván akční člen, jehoţ úkolem je zdvihnout kapotu o definovanou dráhu.
Většinou je umístěn u nebo přímo na závěsu kapoty. Typ aktuátoru mŧţe vycházet
z následujících parametrŧ:
a) Kinematika zdvihu kapoty: v jakých osách je kapota zdviţena a o jakou dráhu.
b) Poţadovaná rychlost zdvihu kapoty.
c) Reverzibilita systému: opětovná aktivace, především po nechtěné, tzv. misuse,
aktivaci systému:
- plná: kapotu lze po aktivaci vrátit a do pŧvodní polohy a celý systém je opět
funkční,
- částečná: kapotu je moţno po aktivaci vrátit do pŧvodní polohy dojet
s vozidlem do servisu k výměně akčního členu,
- bez reverzibility: systém po aktivaci neumoţňuje ani navrácení kapoty do
pŧvodní polohy umoţňující jízdu.
d) Zpŧsob odjištění aktuátoru:
- pyrotechnicky
- elektricky
- elektromagneticky
Dle konstrukce mŧţeme aktuátory rozdělit na:
- Mechanické (pruţinové nebo předepjatá torzní tyč)
- Pyrotechnické (píst, vlnovec, rukávec)
- Elektrické (elektromotor)
4.4. Simulace funkce aktivní kapoty
Byla provedena simulace střetu chodec – osobní automobil s a bez aktivní kapoty v programu
MADYMO. Zjednodušený model automobilu je tvořen elipsoidy, které mají nadefinovanou
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kontaktní tuhost. Model chodce je databázový model lidského těla 50% muţe. Počáteční
podmínky simulace vycházely z [12] pro zjištění HIT času. Chodec je v nakročené poloze,
stojící uprostřed šířky vozidla, zadní nohu blíţe k vozidlu. Rychlost v okamţiku střetu je
stejná jako pro test impaktorem dolní končetiny z legislativy pro ochranu chodcŧ, tedy 40
km/h.
4.4.1. Simulace střetu chodec – osobní automobil bez aktivní kapoty
Při simulaci dochází ke kontaktu pravé dolní končetiny se spoilerem, resp. nárazníkem
v oblasti lýtka a zároveň v oblasti kolene a jeho prolomení z boku. Následuje kontakt stehna
s hranou kapoty. Dochází k podebrání figuríny, ta se otáčí směrem na kapotu vozidla. Dále
nastává kontakt pánve a pravé horní končetiny s kapotou. Figurína naráţí ramenem (horním
torzem) na kapotu a následně hlavou mezi zadní hranu kapoty a spodní hranu čelního skla.
V tomto místě je u reálných vozidel spodní část rámu čelního skla a příčník pod čelním sklem,
které jsou z pohledu chodce velmi tuhé. Tato část je proto modelována elipsoidem s vysokou
tuhostí. Zjištěná hodnota kriteria poranění hlavy HIC byla 2894, tedy limitní hodnota HIC
1000 byla překročena téměř trojnásobně (smrtelné poranění hlavy). [14]

Obrázek 5: Kinematika chodce při střetu s osobním automobilem - bez aktivní
kapoty
4.4.2. Simulace střetu chodec – osobní automobil s aktivní kapotou
Kinematika chodce je téměř shodná jako v předchozím případě. Kapota je na úrovni
zadní hrany přizvednuta o cca 55 mm v čase 60 ms po prvním kontaktu automobilu
s chodcem. Rozdíl je v dřívějším kontaktu pánve a horního torza s kapotou a především v čase
a místě kontaktu hlavy. Hlava oproti předchozímu případu dopadá na kapotu. Zjištěná
hodnota kriteria poranění hlavy HIC byla 891, coţ je pod limitní hodnotou HIC 1000. [14]
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O
brázek 6: Kinematika chodce při střetu s osobním automobilem - s aktivní kapotou

5. Závěr
Mezi nejzávaţnější poranění chodce při střetu s osobním automobilem patří poranění hlavy.
Od 1.1.2013 začne platit tzv. Fáze 2 Nařízení (ES) č. 78/2009, která zavádí přísnější limity
testŧ, podle kterých jsou vozidla schvalována do provozu z hlediska ochrany chodcŧ. Stejně i
EuroNCAP zavedl v loňském roce nový systém hodnocení, který zahrnuje výsledky z testŧ
ochrany chodcŧ do celkového hodnocení vozidla.
K hlavním prvkŧm pasivní bezpečnosti vozidel pro zvýšení ochrany chodcŧ patří dostatečný
deformační prostor mezi vnějším povrchem vozidla a tuhými částmi vozidla pod tímto
vnějším povrchem.
Systém aktivní kapoty umoţňuje zvětšit deformační prostor mezi kapotou a tuhými částmi
pod ní a zároveň mŧţe zabránit kontaktu hlavy s příčníkem čelního skla. Systém se skládá ze
senzoriky, řídící jednotky a aktivního členu, tzv. aktuátoru. Principem je zdvih kapoty v ose
„z“, popřípadě zdvih v ose „z“ a posun v ose „x“ především v oblasti závěsŧ kapoty pomocí
aktivního členu. Kapota musí být ve zdviţené a ustálené poloze před kontaktem hlavy chodce
s kapotou, tj. TRT ≤ HIT.
Byla provedena simulace střetu chodec – osobní automobil s a bez aktivní kapoty v programu
MADYMO. Z porovnání výsledkŧ kriteria poranění hlavy HIC je vidět výrazné zlepšení
v simulaci s aktivní kapotou, kdy je hlava ochráněna od kontaktu s tuhým příčníkem čelního
skla.
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SIMULACE STŘETU OSOBNÍHO AUTOMOBILU
S DĚTSKÝM CHODCEM
Zuzana Schejbalová13, Tomáš Mičunek14, Jaroslav Lenk15
Série full-scale testů s dětskou figurínou typu P6 (6 let, 117cm, 22kg)
Abstrakt:
FD ČVUT v Praze provedla dynamické zkoušky pasivní bezpečnosti dětského chodce při
střetu s osobním vozidlem při různých rychlostech (10, 20, 30km/h). Sledovány byly kontaktní
zóny na přídi vozidla včetně poškození a na upravené dětské figuríně typu P6 výsledná
zrychlení hlavy, hrudníku, pánve, zrychlení kolenního kloubu v sagitální ose a kontaktní síla
působící na stehenní skelet. Cílem je kromě podrobné deskripce kinematiky a porovnání
závaţnosti primární a sekundární kolize i simulace potenciální nehodové situace v softwaru
Virtual crash a poskytnutí údajŧ pro tvorbu matematického modelu.
Příspěvek vznikl za podpory MSM6840770043, Škoda Auto, a.s., TÜV SÜD Czech s.r.o.,
A.L.C.Z. a.s.
Abstract:
Faculty of Transportation Technology performed series of dynamical passive safety tests of
vehicle M1 category collision with child pedestrian under different impact speeds (10, 20, 30
kmph) There were contact zones on the frontal vehicle surface followed as well as resultant
acceleration of head, thorax, pelvic, sagital acceleration of knee joint and contact force on
the femoral structure. The aim of these tests is not only a detail description of pedestrian
kinematics and comparison of primary and secondary impact seriousness, but also a
simulation of potential accidental situation in V-crash software and providing data source for
advanced mathematical modeling. .
This contribution is supported by MSM6840770043, Škoda Auto, a.s., TÜV SÜD
Czech s.r.o., A.L.C.Z. a.s.
Klíčová slova: Primární a sekundární náraz, instrumentace, kritéria poranění, Virtual crash
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1. Úvod
Bezpečnost chodcŧ je v současné době jedním z významných kritérií pro hodnocení
bezpečnosti vozidel. Homologační předpisy jsou zaloţeny na testování přídí těchto vozidel
nárazovými maketami, které reprezentují části těla dospělého chodce, riziko pro dětského
chodce je vyjádřeno testem impaktorem dětské hlavy.
V případě stanovení typŧ testŧ pasivní bezpečnosti chodcŧ bylo četnými studiemi
prokázáno, ţe hlava je nejčastěji poraněnou částí těla chodce. Tento závěr je v případě
dětských chodcŧ ještě výraznější jak dokazují dva nezávislé zdroje viz tab.1. Při výskytu
polytraumat se poranění hlavy jeví jako prediktivní z hlediska fatality polytraumatu, coţ bylo
určujícím faktem při tvorbě metodiky testu pasivní bezpečnosti dětských chodcŧ.
Analýzou spektra poranění dětských chodcŧ, kteří byli po své účasti na dopravních
nehodách hospitalizováni na Anesteziologicko resuscitační klinice ve Fakultní nemocnici
Motol v Praze 5 v letech 1996 – 2007 byla zjištěna četnost a závaţnost poranění ostatních
tělesných lokalit dětských chodcŧ a z praxe znalcŧ v oboru dopravních nehod vybrány
případy, které jsou závaţností svých následkŧ odpovídající. S ohledem na fakt, ţe oblast
výzkumu v oblasti pasivní bezpečnosti dětských chodcŧ s vyuţitím rekonstrukcí reálných
případŧ pomocí full -scale testŧ s cadavery je limitována převáţně etickými dŧvody, jsou
omezeny i moţnosti vývoje dětské figuríny chodce a její validace. Proto se v rámci
základního výzkumu rozhodla Fakulta dopravní ČVUT v Praze realizovat následující sérii
dynamických zkoušek střetu vozidla s dětskou figurínou.
Tabulka 1 Rozdělení poranění chodců dle fyzických lokalit [1,4]

Zdroj (1)

Zdroj (2)

Zdroj (3)

Dospělí

Děti

Dospělí

Děti

Hlava

30,9%

56,4%

31,3%

42,1%

Krk

4,3%

0,0%

1,3%

4,8%

Hrudník

12,8%

7,7%

10,2%

14,0%

Horní končetiny

7,4%

12,8%

8,1%

3,6%

Břicho

1,1%

0,0%

5,6%

8,5%

Pánev

5,3%

0,0%

6,3%

10,5%

Dolní končetiny

38,3%

23,1%

32,4%

16,5%

Zdroj (1) GIDAS/German In-Depth Accident Study, rozsah výběru N = 188
Zdroj (2) IHRA/PS Accident Data
Zdroj (3) Klinická studie provedená autorkou, pacienti ARK FN Motol 1996 – 2007,
rozsah výběru pacientů N = 146
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Pozn: Zdroj (3): Celkem 479 poranění,
předpoklad pro klasifikaci poranění v rámci polytraumat: AIS ≈ mAIS
2. Experiment
2.1 Podmínky experimentu
S ohledem na získané poznatky o problematice a na technické moţnosti byly
formulovány následující počáteční podmínky:
a) Kolize automobilu kategorie M1 homologovaného z hlediska ochrany při sráţce
s chodcem podle směrnice 2003/102ES
b) Figurína P6, (šestileté dítě; 1,17m; 22kg)
Pozn.: V současné době neexistuje dětská figurína, která by byla určena pro
provádění full-scale testŧ vozidlo – chodec jako je tomu u dospělé figuríny typu Polar.
Figurína typu P6 je určená pro testování dětských zádrţných systémŧ dle EHK 44.
c) Pozice figuríny čelem ke kolidujícímu vozidlu, stoj spatný v prodlouţení podélné osy
vozidla (viz obr1)

Obr.1 Pozice figuríny vzhledem ke kolidujícímu vozidlu

d) Rychlosti nárazu 10, 20, 30 km/h
e) Vozidlo brzděno s počátkem v okamţiku nárazu
f) Snímané veličiny:
- reálná rychlost vozidla
- prŧběh zrychlení v závislosti na čase v těchto částech figuríny
- hlava, směry x,y,z
- hrudník, směr x,y,z
- oblast pánve, směr x,y,z
- kolenní kloub, směr x
- ohybová síla pŧsobící na stehenní kost, jednoosá napjatost tenzometricky
- trajektorie figuríny v závislosti na čase (deskriptivní zpŧsob)
- obrazový záznam
- rozměrová charakteristika děje (počáteční a koncová poloha objektŧ)
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2.2 Průběh experimentů
2.2.1 Střetová rychlost 10,62 km/h

Obr. 2 Obrazová sekvence střetu 09_00924_101

Obr. 3 Popis děje 09_00924_101

62

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010
2.2.2 Střetová rychlost 17,32 km/h

Obr. 4 Obrazová sekvence střetu 09_00924_201

Obr. 5 Popis děje 09_00924_201

2.2.3 Střetová rychlost 31,89 km/h

Obr. 6 Obrazová sekvence střetu 09_00924_302
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Obr. 7 Popis děje 09_00924_302

2.3 Popis poškození při kolizi automobil – chodec
2.3.1 Střetová rychlost 10,62 km/h
Kapota ohnutá do masky v místě krycí lišty

Obr. 8 – Pohled na příď vozidla po nárazu

2.3.2 Střetová rychlost 17,32 km/h
Poškození vozidla: kapota ohnutá do masky v místě krycí lišty, malé prasknutí krycí
lišty, malé deformace na kapotě, ohnuté drţáky krytu nárazníku na výztuze, ohnutý frontend

Obr. 9 – Poškození vozidla po střetu 09_00924_201
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2.3.3 Střetová rychlost 31,89 km/h
Poškození vozidla: „vyklipovaná“ spodní mříţka krytu nárazníku, „vyklipovaný“ FGS
příčník, kapota ohnutá do masky v místě krycí lišty, větší deformace na kapotě napravo od
prolisu, ohnutý frontend

Obr. 10 – Poškození vozidla po střetu 09_00924_302

2.4 Konečná poloha objektů po kolizi

Schéma 1 konečná poloha objektů po testu 09_00924_101

65

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010

Schéma 2 konečná poloha objektů po testu 09_00924_201

Schéma 3 konečná poloha objektů po testu 09_00924_302

3

Výsledky

3.1 Hodnoty biomechanických kritérií
3.1.1 Kritérium poranění hlavy HPC
Zrychlení je vyhodnoceno jako jedna z kriteriálních hodnot zranění pomocí vztahu

 1 t2

HPC  
a
.
dt
 
 t 2  t1 t1


2,5

t 2  t1 

, kde

a = výsledné zrychlení jako násobek „g“ [ms-2]
t1 a t2 = časové okamţiky v prŧběhu nárazu, určující počátek a konec intervalu, pro
nějţ je hodnota HPC nejvyšší. Časový interval delší neţ 15 ms se při výpočtu max. hodnoty
ignoruje.
Limitní hodnota kritéria HPC je 1000.
Pozn: Dle amerického standardu FMVSS 208 „Occupant crash protection“ je limitní
hodnota kritéria HPC15 pro šestileté dítě 700.
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Hodnoty kritéria HPC:
Primární náraz
09_0092

13,6

Sekundární
náraz
251,1

09_0092

39,0

1107,8

09_0092

115,2

84,2

HPC

4_101
4_201
4_302
3.1.2 Kriterium poranění 3ms - hlava
Toto kritérium je aplikovatelné nejen na poranění hlavy. Limitní hodnota je 80g.
Interpretace kritéria: Zrychlení vyšší neţ 80g nesmí pŧsobit po dobu delší neţ 3ms.
Pozn: Dle amerického standardu FMVSS 208 „Occupant crash protection“ je limitní
hodnota kritéria 3ms pro hlavu šestiletého dítěte 60g.
Hodnoty kritéria 3ms:

09_0092

16,1

Sekundární
náraz
71,3

09_0092

26,4

128,1

09_0092

46,1

48,5

3ms [g]

Primární náraz

4_101
4_201
4_302
3.1.3 Kriterium poranění 3ms – hrudník
Limitní hodnota tohoto kritéria v případě poranění hrudníku je 60g.
Pozn: Dle předpisu EHK 44 „Dětské zádrţné systémy“ je limitní hodnota kritéria 3ms
pro hrudník šestiletého dítěte 55g.

09_0092

9,5

Sekundární
náraz
22,0

09_0092

22,2

35,6

09_0092

57,1

58,1

3ms [g]

Primární náraz

4_101
4_201
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4_302
3.1.4 Kriterium poranění amax – pánev
Maximální hodnota zrychlení nesmí přesáhnout 130g.

09_0092

38,4

Sekundární
náraz
48,8

09_0092

47,2

50,9

09_0092

101,3

47.6

amax [g]

Primární náraz

4_101
4_201
4_302
3.1.5 Kriterium poranění stehenní kosti – ohybová síla
Ohybová tolerance femuru není přesně stanovena. V případě dospělé stehenní kosti
jsou nejčastěji uváděny hodnoty v rozpětí od 1,5 do 4kN . Autor Levine (2002) uvádí
limitní hodnoty ohybové rezistence vŧči fraktuře 3,92kN u muţŧ a 2, 58kN u ţen.[2]
Yamada (1970) uvádí maximální hodnoty ohybového namáhání do porušení vzorku
v závislosti na věkové skupině donora . U skupiny 20-39 let je tento limit cca 2,8 kN při
plošném prŧřezu kortikální části femuru 260mm2 a ohybové tuhosti 21,2kg. mm2. U dítěte
okolo šesti let je dle tohoto autora ohybová tuhost stejná, kost je ale více plastická a je
schopna absorbovat více energie do porušení, plošný prŧřez kortikální kostí je však menší.
Z toho lze usuzovat na niţší toleranci vŧči ohybové síle neţ je tomu u dospělých. [2]

Obr. 11 Průběh ohybové síly na stehenním skeletu
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09_0092

1,1

Sekundární
náraz
-

09_0092

2,25

-

09_0092

4,75

-

Fmax [kN]

Primární náraz

4_101
4_201
4_302
Pozn: Sekundární náraz nesledován.
3.1.6 Zrychlení kolena
Maximální hodnota zrychlení nesmí přesáhnout 170g.

09_0092

62

Sekundární
náraz
-

09_0092

113

-

09_0092

200

-

amax [g]

Primární náraz

4_101
4_201
4_302
Pozn: Sekundární náraz nesledován.
Softwarová simulace crash testu
Provedený experiment poslouţil k vytvoření modelu v softwaru Virtual crash.
Z dŧvodu absence dětské figuríny v softwarové databázi bylo nutné vytvořit virtuální model
modifikací zdrojových dat figuríny dospělé. Jako předloha slouţila figurína typu P6, (6ti leté
dítě, 1,17 m, 22 kg). Model je tvořen elipsoidy, modifikovány byly pouze jejich hmotnosti,
velikosti a umístění, stejně tak jako umístění kloubních vazeb. Rozsahy pohybŧ a jejich
orientace zŧstaly beze změn.
4

Obr. 12, 13 Předloha a model dětské figuríny
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Obr. 14 Simulace při střetové rychlosti 32km/h

5

Závěr
FD ČVUT v Praze provedla sérii dynamických zkoušek střetu osobního
automobilu Škoda Roomster s figurínou P6
-

-

Konfigurace zkoušky: Figurína stojí čelem k naráţejícímu vozidlu, uprostřed šířky
vozidla
Instrumentace figuríny: 3osý snímač zrychlení v hlavě, 3osý snímač zrychlení v
hrudníku , 3osý snímač zrychlení v prostoru pánve, 1osý snímač zrychlení v lokalitě
kolenního kloubu, 2 tenzometrické polomosty na náhradě levé stehenní kosti
Provedeny 3 testy, rychlost v okamţiku střetu:
Test 09_00924_101: 10,6 km/h
Test 09_00924_201: 17,3 km/h
Test 09_00924_302: 31,9 km/h

6

Diskuze
•

Kriterium poranění hlavy HPC:
Test č. 101 - hodnota HIC při sekundárním nárazu o řád vyšší neţ při primárním
nárazu, u testu č. 201 dokonce o dva řády (limitní hodnota 1000 byla u testu č. 201
překročena)
Test č.302 - hodnota HIC při sekundárním nárazu niţší neţ při primárním nárazu,
ale ze záznamu děje je zřejmé, ţe závaţnost kontaktu figuríny s vozovkou naměřená hodnota
kritéria HIC nevystihuje. Dŧvodem byl pravděpodobně převaţující flexně extenční
mechanismus pohybu krční páteře a smýkání hlavy po vozovce.

Komentář k poranění hlavy :
Vypočtené hodnoty obou kritérií poranění hlavy v souladu s obrazový záznamem
ukazují, ţe u testu 201 výrazně převládalo při sekundárním nárazu osové zrychlení hlavy v
ose x a lze tedy předpokládat vznik závaţného poranění. [3]. Závaţnost následkŧ rostoucí
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s vyšší nárazovou rychlostí se těmito kritérii zaloţenými na měření osového zrychlení pro
případ sekundárního nárazu nepotvrdila.
•
•
•
•

7

Hrudník: U testu č. 302 byla při primárním i sekundárním nárazu překročena limitní
hodnota kritéria 3ms pro poranění 6-ti letého dítěte (limit 55g dle EHK44)
Pánev: limit amax 130g nebyl překročen, závaţnost primárního i sekundárního nárazu
je u testŧ č. 201,, 302 téměř shodná.
Koleno: Prŧběh zrychlení z akcelerometru u testu č. 302, ukazuje na přebuzení
snímače a následně zaznamenaný signál pravděpodobně neodpovídá realitě, limit amax
170g (dle nařízení 78/2009) byl při tomto testu překročen.
Hodnocení síly z tenzometrŧ: Nárazová síla pŧsobící na skelet stehenní kosti
vypočtena z hodnot napjatosti při znalosti materiálových vlastností struktury skeletu.
Lze říci, ţe biomechanická tolerance ohybové síly byla překročena při testu č.201 a
302.
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VIZUALIZACE MÍST NEHOD A NEHODOVÁ SITUACE
V ROCE 2009
Pplk. ing. Josef TESAŘÍK, Ředitelství sluţby dopravní policie, Policejní presidium ČR
V roce 2009 Policie ČR šetřila celkem 74 815 nehod, při kterých bylo 832 osob
usmrceno, 3 536 těžce zraněno a 23 777 osob zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné
škody je ve výši 4 981,09 mil. Kč. V porovnání s rokem 2008 zaznamenáváme pokles u
všech základních ukazatelů nehod, a sice:






počet nehod
počet usmrcených
počet těžce zraněných
počet lehce zraněných
odhad hmotné škody

o
o
o
o
o

85 561,
160 osob,
273 osob,
999 osob,
2 760,4 mil. Kč,

tj.
tj.
tj.
tj.
tj.

o 53,4%
o 16,1%
o 7,2%
o 4,0%
o 21,1%.

Vývoj následků nehod v roce 2009 byl velmi příznivý, neboť zaznamenáváme
významný pokles počtu usmrcených a zraněných osob a vysoký je i pokles počtu nehod,
který lze především přisoudit legislativní změně, která od 1.ledna 2009 změnila „hranici“
povinnou pro hlášení nehody policii z původních 50 000 Kč na 100 000 Kč.
Počet nehod v roce 2009 je od roku 1990, když nejvíce nehod bylo v roce 1999
(225 690 nehod).
Počet usmrcených v roce 2009 je nejnižší od roku 1990. Nejvíce usmrcených
bylo v roce 1994, kdy zahynulo 1 473 osob a tzn., že počet usmrcených v roce 2009 je
oproti roku 1994 nižší o 641 osob (tj. téměř o 44%). Za posledních 49 let bylo méně
usmrcených jen čtyřikrát (v roce 1984 – 786 osob; v roce 1986 – 768 osob;
v roce 1987 – 766 osob a v roce 1988 - 810 osob). Poprvé od roku 1990 se počet
usmrcených „dostal pod hranici“ 900 osob. V období od roku 1970 byl srpnový a zářijový
počet usmrcených osob nejnižší a prosincový druhý nejnižší.
Počet těžce zraněných osob je od roku 1990 nejnižší; nejvíce těžce zraněných
bylo v roce 1997 (6 632 osob). Roční počet těžce zraněných se přiblížil k hranici 3 500
osob, kterou jen lehce překročil (o 36 osob).
Počet lehce zraněných osob je za posledních 20 let 3. nejnižší. Nejvíce lehce
zraněných bylo před 13 lety - v roce 1996 (31 296 osob) a naopak nejméně v roce 1991
– „jen“ 22 806 osob.
V následující tabulce je uvedena závažnost nehod u vybraných druhů vozidel.

Druh vozidla

závažnost nehod
rok 2009
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Malý motocykl
Motocykl
Osobní automobil
Nákladní automobil
Autobus
Traktor
Jízdní kolo

13
38
13
11
14
18
20

Nejhorší ukazatel je u motocyklů, kde na 1 000 nehod připadá 38 usmrcených
osob. Průměrná hodnota tohoto ukazatele v České republice v roce 2009 představuje
11,1 usmrcených osob připadajících na 1000 nehod. Pro porovnání uvádím, že u nehod
zaviněných chodci má tento ukazatel hodnotu 25 usmrcených.
V následující tabulce je uvedeno členění nehod a počtu usmrcených osob
v závislosti na objemu válců osobních automobilů v roce 2009. Počet nehod byl nižší u
všech uvedených kategorií. Obdobný vývoj je i v následcích nehod, neboť více
usmrcených zaznamenáváme pouze v objemové třídě 2 až 3 litry (o 13 osob, tj. o 12%).
Největší absolutní pokles je u nehod zaviněných řidiči osobních automobilů objemové
třídy 1,1 až 1,4 litru (o 67 osob, tj. o 27,3%).

Osobní automobily
objemová třída - rok 2009
do 1 l
1,1 až 1,4
1,5 až 1,9
2 až 3
nad 3 litry

Počet
nehod
1 176
15 940
18 068
8 399
594

tj. %
2,7
36,1
40,9
19,0
1,3

Počet
usmrcených
20
178
232
122
7

tj. %
3,6
31,8
41,5
21,8
1,3

Rozdíl
usmrcených
-8
-67
-63
13
-2

V následující tabulce je uvedeno porovnání počtu nehod a jejich následků podle
roku výroby osobních automobilů. Z tabulky je patrný poměrně nízký počet nehod
zaviněných řidiči vozidel vyrobených před rokem 1980 a tento počet se v porovnání
s rokem 2008 dále snížil.
Rok výroby;
r. 2009
2005 - 09
2000 -04
1995 - 99
1990 - 94
1985 - 89
1980 - 84
před r. 1980
nezjištěno

nehody
11 538
10 604
13 243
5 868
2 042
256
222
410

Počet
usmrcených
93
110
218
82
35
6
7
8

Počet
usmrcených,rozdíl
7
-14
-11
-77
-31
-5
3
1

Nejvyšší podíl na počtu usmrcených osob (39%) mají řidiči osobních automobilů
vyrobených v rozmezí let 1995 až 1999. Druhou nejčetnější skupinu pak tvoří nehody
vozidel vyrobených v letech 2000 až 2004, jejichž řidiči se na počtu usmrcených se
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podílejí bezmála 20%. Závažnost nehod (= počet usmrcených připadajících na 1 000
nehod) je nejvyšší u vozidel vyrobených před rokem 1980 a v letech 1980 až 1984, kde
dosahuje hodnoty 31,5, resp. 23,4 usmrcených na 1000 nehod (hodnota ukazatele je
ovlivněna mj. i malým počtem zaviněných nehod) a pak směrem k „mladším vozidlům“
postupně klesá. Nejnižší hodnota je u vozidel vyrobených v roce 2005 až 2009 – 8,1
usmrcených, tj. cca 64% průměrné hodnoty platné pro osobní auta (12,7).
Jak vyplývá z další tabulky, nejtragičtější příčinou nehod řidičů motorových vozidel
v roce 2009 bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (19,1% prakticky každá 5. oběť nehod), následují nehody zaviněné nevěnováním potřebné
pozornosti řízení vozidla (12,1%) a nepřizpůsobením rychlosti stavu vozovky (téměř
11,9%) atd. Celkem pak na tyto tři nejtragičtější příčiny připadá přes 43% z celkového
počtu usmrcených osob.
DESET nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel;
rok 2009

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky
řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
vjetí do protisměru
nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu
nezvládnutí řízení vozidla
nedání přednosti upravené dopravní značkou "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ ! "
jiný druh nepřiměřené rychlosti
jiné nedání přednosti
nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu
-

počet usmrcených
osob
144
91
90
88
59
33
31
26
18
17

V přiložené tabulce je uveden přehled o druzích nehod a jejich následcích.

Počet
Počet
Závažnost
druh srážky; rok 2009
nehod
Rozdíl
usmrcených
Rozdíl
nehod
s jedoucím vozidlem
30 314
-55 534
347
-75
11,4
s vozidlem zaparkovaným
12 244
-13 906
9
-1
0,7
s pevnou překážkou
17 779
-6 252
226
-41
12,7
s chodcem
3 663
-347
151
-52
41,2
se zvěří
3 084
-4 423
1
-1
0,3
s vlakem
190
-31
21
-3
110,5
Havárie
5 357
-3 742
68
13
12,7
jiný druh nehody
2 184
-1 326
9
0
4,1
- Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel (40,5% z
celkového počtu nehod) a srážka s pevnou překážkou (23,8%). Poměrně
vysoký je i počet nehod končících srážkou s vozidlem zaparkovaným nebo
odstaveným (16,4%) apod.
- Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou
kolizí jedoucích vozidel (41,7% z celkového počtu usmrcených osob) a
nejtragičtěji končí čelní srážky vozidel (184 usmrcených osob, tj. 53%) a
srážky z boku (76 usmrcených, tj. 21,9%).
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- Přes 27% z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící
srážkou s pevnou překážkou a nejtragičtější bilanci mají kolize se stromem
(132 usmrcených, tj. o 45 osob méně, než v roce 2008) a zdí nebo pevnou
částí mostů, podjezdů (30 osob, tj. o 4 osoby více) apod.
- Nelze opomenout ani nehody končící srážkou s chodcem (18,5%
z počtu usmrcených), byť se na celkovém počtu nehod podílejí jen necelými
5%. Více usmrcených bylo především u nehod končících havárií – nárůst o 13
osob a zvýšení je i u nehod končících srážkou s tramvají a s domácím zvířetem
(shodně o 1 osobu).
- Největší závažnost (tj. počet usmrcených osob připadajících na 1
000 nehod) je u nehod končících srážkou s vlakem (téměř 111 usmrcených
připadajících na 1 000 nehod a srážkou s chodcem (41 usmrcených na 1 000
nehod).
Policie ČR v roce 2009 šetřila celkem 74 815 nehod, při kterých bylo 832 osob
usmrceno , z toho bylo:
320
157
148
76
72
28
14
5
4
3
2
1
1
1

řidičů osobních automobilů
chodců
spolujezdců v osobních automobilech
řidičů motocyklů
cyklistů
řidičů nákladních automobilů
spolujezdců v nákladních automobilech
řidičů malých motocyklů
spolujezdci na motocyklech
řidiči mopedů
řidiči autobusů
cestující v autobuse
traktorista
řidič pojízdného pracovního stroje.

Nejvíce usmrcených osob bylo ve věkové kategorii 25 až 34 let (166 osob).
Následuje kategorie 35 až 44 let (zahynulo 155 osob), dále kategorie nad 64 let
(zahynulo 141 osob), v kategorii 45 až 54 let zahynulo 119 osob, v kategorii 55 až 64
zahynulo 97 osob, v kategorii 21 až 24 let zahynulo 88 osob, v kategorii 18 až 20 let
zahynulo 40 osob atd. V porovnání s rokem 2008 zaznamenáváme více usmrcených
prakticky jen v kategorii 35 až 44 let (o 14 osob), naproti tomu došlo k výraznému
snížení v kategorii 25 až 34 let (o 58 osob) a v kategorii 18 až 20 let (o 38 osob)

Negativní trendy - v s rokem 2008 zaznamenáváme nárůst počtu usmrcených u následujících
poloţek statistiky nehod:
 u nehod zaviněných pod vlivem alkoholu
(o 43 osob)
 u nehod, které se staly na náledí, ujetém sněhu
(o 16 osob)
 u nehod, které skončily havárií
(o 13 osob)

75

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010







u nehod v noční době
u nehod, které se staly na vybraných křiţovatkách velkých měst
u nehod, které se staly na nezpevněných komunikacích
u nehod, které se staly na účelových komunikacích
u nehod, končících sráţkou s tramvají
u nehod, končících sráţkou s domácím zvířetem

(o 11 osob)
(o 4 osoby)
(o 3 osoby)
(o 3 osoby)
(o 1 osobu)
(o 1 osobu) atd.

Jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících bezpečnost silničního provozu je
komunikace, resp. její stav a vybavení. Pro posuzování míry vlivu komunikace v místě
nehody je rozhodující znalost přesného místa nehody. Použití GPS nabízí žádoucí úroveň
přesnosti a některé země již uvedly tento nástroj v omezeném rozsahu. Použití GPS bylo
představené v České republice jako standardní metoda lokalizace místa nehody od 1.
července 2006. Dalším pokračováním bylo zpřístupnění všech registrovaných parametrů
u každé nehody pro vnitřní použití dopravní policie v roce 2007. V další fázi byl systém
přizpůsoben pro širší použití dopravně bezpečnostních odborníků a veřejně přístupná
webová stránka byla zpřístupněna 1. prosince 2008 a hned vyvolala živý zájem statisíců
uživatelů internetových stránek během prvních dnů. Systém umožňuje identifikovat
každou nehodu, včetně základních statistických údajů (vyjma osobních dat).
V následujícím grafu je znázorněn počet přístupů na stránky obsahující elektronickou
nehodovou mapu ČR v prvním měsíci po zpřístupnění těchto stránek veřejnosti.
V současné době jsou data aktualizována každý měsíc

Počet přístupů v prosinci 2008
3 000 000

2 612 831
2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

851 465

500 000

0
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vlastní postup Policie ČR při lokalizaci je zřejmý z připojeného schématu tzn., že
kromě obvyklých úkonů při řešení nehody zaměří pomocí přenosného přístroje GPS
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polohu místa nehody (stiskem jednoho tlačítka uloží souřadnice do přístroje) a po
připojení na notebook se data (souřadnice místa nehody) automaticky přehrají do
dokumentace příslušné nehody a spolu s nimi i další údaje vztažené ke komunikaci
v místě nehody. Zejména se jedná o:








název obce, ulice, číslo popisné
druh komunikace a její číslo
provozní staničení [km]
číslo úseku
úsekové staničení
dopravní směr ( směr jízdy)
druh pruhu apod.

Při vytváření statistického souboru (ze 70% je vytvářen automaticky při
zpracovávání protokolu nehody) se data se souřadnicemi, včetně doplňujících údajů o
komunikaci, automaticky připojují k elektronickému formuláři statistiky nehod, který je
pak cestou Skupin statistiky (na jednotlivých krajských ředitelstvích, kde provádějí
kontrolu správnosti a úplnosti) odvysílán do centra.

Postup při řešení nehod na
pozemních komunikacích
Dopravní
Dopravní
nehoda

Šetř
etření
ení,
urč
určení
ení místa
nehody

vytvá
vytváření
ení
statistické
statistického
souboru,
souboru,
Evidence

převod dat do další
ch
dalších
systé
systémů

INFOBESI

umístění:
JDVM
Rada vlády pro BSP; 23. dubna 2009,
www.jdvm.cz
www.jdvm.cz

pplk. ing. Josef Tesařík
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Systém nabízí široký okruh možností vizualizace nehod v mapě podle celé řady
kritérií. Kritéria mohou být kombinovaná a vybraná uživatelem. Každá nehoda je
popisovaná prakticky všemi, ve statistice nehod, sledovanými parametry (vyjma
osobních dat). Informace může být také vytištěna v pdf formátu, včetně základního
statistického rozboru.
Výběrová kritéria zahrnují:
– identifikační číslo nehody
–
druh nehody
–
nehody zaviněné pod vlivem alkoholu
–
viditelnost
–
typ vozidla
–
počet vozidel účastněných na nehodě
–
následky nehody (usmrcení, těžké, lehké zranění)
–
zavinění nehody
–
unik provozních, nebo přepravovaných hmot
–
druh a číslo komunikace
–
název obce (města)
–
datum nehody.

–
Mapový systém obsahuje data o nehodách od 1. ledna 2007 a představuje
důležitý informační pramen především pro státní správu těla na všech regionálních
úrovních. Umožňuje analyzovat nehodovou situaci ve vybraných oblastech a poskytuje
nezbytné údaje pro jejich vlastní rozhodovací činnost a tak napomáhá k pozitivnímu
ovlivňování dopravně bezpečnostní situace. Například starostové mohou prozkoumat
velmi jednoduchým způsobem analyzovat nehodové lokality v místě jejich teritoria a
přijímat adekvátní opatření v aktuálním čase. Na základě získaných informací mohou
kvalifikovaně rozhodovat, ve spolupráci s ostatními orgány státní správy (včetně
dopravní policie) o optimálním řešení místních problémů. Očekáváme, že systém usnadní
a urychlí realizaci bezpečnostních opatření a uživatelům poskytne více aktuálních
informací potřebných pro rozhodovací činnost.
Na obrázku je znázorněn pohled na pražskou magistrálu a její okolí, kde červené
tečky představují jednotlivé nehody.
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Systém umožňuje i detailní pohled na konkrétní nehody, kdy pomocí funkce
„Informace“ a kliknutím na konkrétní nehodu se v dolní části zobrazí statistický výpis
vybraných dat o vybrané nehodě.

Systém lokalizace nehod a jeho využívání pro vizualizaci nehodové
situace (např. na webových stránkách Policie ČR) představuje světový unikát.
Systém byl v roce 2009 prezentován na celé řadě mezinárodních konferencí a
jednání, např. v Bruselu na jednání zástupců policejních sborů při příležitosti českého
předsednictví EU, na jednání IRTAD OECD v Paříži ve dnech 23. a 24. března 2009, na
jednání Pracovní skupiny pro dopravní statistiky WP.6 EHK OSN v Ženevě ve dnech 15.
až 17. 6. 2009, na Světové konferenci v Soulu v září 2009 a dále na celé řadě domácích
konferencí a pominout nelze ani konference na Slovensku.

79

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010

BRZDĚNÍ S ABS – PŘESNOST VÝSLEDKŮ SIMULACE
V PROGRAMU PC-CRASH
Jakub Zębala, Wojciech Wach, Piotr Ciępka16
Přeloţil: Ing. Petr Ptáček, Ph.D.
Původní verze ZDE
Abstrakt
V pojednání jsou výsledky ověření modelů soustav ABS pouţitých v programu PC-Crash.
Základem realizace tohoto projektu bylo zkoumání automobilu vybaveného soustavou ABS na
měřících stolicích a za jízdy. Na měřících stolicích byly ověřeny základní hodnoty
zkoumaného automobilu, které poslouţily jako vstupní hodnoty matematického modelu
automobilu. Zkušební jízdy zahrnuly extrémní brzdění automobilu na vozovce typu μ-split a
při změně jízdního pruhu.

ÚVOD
ABS (Anti-lock Braking Systém; Antiblokiersystem), tedy protiblokovací soustava má
za úkol předcházet blokování kol vozidla v době brzdění tak, aby byla zachována řiditelnost a
stabilita pohybu [1]. Tato funkce je realizována takovým řízením brzdových sil jednotlivých
kol, aby bylo docíleno optimálního skluzu kol v podélném i příčném směru.
Rekonstrukce dopravní nehody, na které se podílelo vozidlo vybavené takovouto
soustavou, naráţí na velké potíţe z dŧvodu absence stop po blokování kol. Aby byla
rekonstrukce zjednodušena jsou pouţívány rŧzné počítačové programy slouţící pro simulaci
pohybu vozidel jako jsou například HVE, PC-Crash, V-Sim, Virtual Crash.
Přesnost simulace pohybu vozidla ve fázi extremního brzdění má velký vliv model soustavy
ABS, ovšem modelování základních algoritmů, které jsou pro různá vozidla rozdílné, je
prakticky vyloučeno. Proto jsou v programech použity univerzální algoritmy, které mají za
úkol popsat obecně vlastnosti funkce soustav ABS tak, aby bylo možno řešit většinu
problémů typických pro analýzu dopravních nehod.
Předkládaná práce se věnuje ověření správnosti modelů ABS použitých v programu PCCrash.

16

Jakub Zębala, dr inż., Wojciech Wach, dr inż., Piotr Ciępka, mgr inż. – Instytut Ekspertyz Sądowych,
Kraków, ul. Westerplatte 9, jzebala@ies.krakow.pl., (48 12) 422-87-55.,
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ALGORITMY FUNKCE ABS V PROGRAMU PC-CRASH
Pro matematické modelování spolupráce pneumatiky s vozovkou jsou v programu PC-Crash
pro posouzení ustáleného či neustáleného pohybu automobilu použity dva volitelné modely
pneumatiky: lineární a nelineární TMeasy.
Ve vztazích (1) až (10) a v obrázcích 1 až 3 nejsou jednotlivá kola popisována indexem i, je
třeba předpokládat, že každá hodnota náleží i-tému kolu.
S ohledem na dva různé modely pneumatiky je funkce protiblokovací soustavy popisována s
rozdílnými charakteristikami pneumatik, které jsou uvedeny dále.
Přímkový model
V 1. obrázku je charakteristika reakce vozovky na kolo Fy (jinak boční síly, které je přímkově
závislá na směrové úchylce α.


,
 max

Fy    Fz 

(1)

kde



– součinitel adheze kola k vozovce,

Fz

– dynamická kolmá reakce vozovky na kolo,

max – směrová úchylka kola, při které je u nebrzděného kola docílena nejvyšší síla
Fy max.
Po překročení úhlu max je síla Fy konstantní a je rovna
Fy max    Fz .

Obr.
1:
Závislost boční síly na
směrové úchylce (kde
síla Fx je parametrem),
v lineárním
modelu
pneumatiky.
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Charakteristika mŧţe být uţivatelem změněna změnou velikosti max , která je
standardně nastavena na 10°.
V modelu ABS, který pouţívá lineární model pneumatiky je určována boční reakce
vozovky na kolo ve vazbě na momentální směrovou odchylku

Fy     Fz 


.
 max

(3)

Návazně je podélná síla omezena hodnotou

Fx  

  Fz 2  Fy2 .

(4)

Soustava ABS nemŧţe sníţit brzdovou sílu na nulovou hodnotu, coţ by se mohlo stát
například po najetí do zatáčky rychlostí, která je vyšší, neţ mezní rychlost , a řidič začal
naplno brzdit. Algoritmus výpočtu zaručuje, ţe brzdová síla nemŧţe poklesnout pod 10 %
nejvyšší síly, která je k disposici.

Fx min  0,1   Fz .

(5)

Tehdy je boční reakce

Fy  sign  

  Fz 2  Fx2min

.

(6)

Model pneumatiky TMeasy
Jedná se o model vycházející z empirických hodnot, který dovoluje aproximaci skutečných sil
a momentů vytvářených pneumatikou, využívající experimenty zjištěnými charakteristikami
skluzu pneumatik [2]. Platí pro případy, kdy kmitání pneumatik má frekvenci nepřekračující 8
Hz, takže se dobře hodí pro ty jevy, které jsou obecně analyzovány při rekonstrukcích
dopravních nehod.

Model TMeasy byl v programu PC-Crash zjednodušen oproti modelu, který je popsán
v citované práci, tak, ţe jsou vzaty v potaz pouze dvě charakteristiky: reakce v podélném
směru v závislosti na podélném skluzu a reakce ve směru příčném ve vazbě na příčný skluz.
Charakteristika vynesená v 2. obrázku zobrazuje jednotkovou podélnou sílu μx , tj. síla Fx
vztaţená ke kolmému zatíţení pneumatiky v závislosti na podélném skluzu.
 x s x  

Fx s x 
.
Fn

(7)

Charakteristika zobrazená v obr. 3 je jednotková boční síla y čili síla Fy vztaţená ke
kolmé reakci Fn, jako funkci příčného skluzu sy.
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 y s y  

Fy s y 
Fn

(8)

.

Obr. 2: Jednotková podélná síla
jako funkce podélného skluzu pneumatiky.

Obr. 3: Jednotková boční síla jako
funkce příčného skluzu pneumatiky.

Pro popis charakteristiky podélné síly stačí pět hodnot:
Fx max  nejvyšší jednotková podélná síla,
sx max  podélný skluz, při kterém je vytvořena síla Fx max,
Fx sl

 jednotková podélná síla při plném skluzu kola,

sx sl

 podélný skluz, při jehoţ překročení podélná síla dosáhne stálé velikosti Fx sl,
dFx
|0  sklon charakteristiky v bodě sx = 0.
dsx

Analogická sada pěti parametrŧ je zapotřebí pro popis závislosti boční síly.
Algoritmus soustavy ABS pro řešení pomocí modelu TMeasy vychází z podélného skluzu
kola [3], pakliže
sx  s x max ,
(9)

Pak soustava ABS redukuje příslušnou brzdovou sílu Fx” dle závislosti

Fx"  min 0,6  FB , 0,6    Fz ,

(10)

kde FB – zadaná brzdová síla (odpovídá intenzitě sešlápnutí brzdového pedálu)
Po sníţení hodnoty skluzu pod sx max ABS znovu dovolí plné brzdění kola.
Model soustavy ABS v programu PC-Crash byl značně zjednodušen ve vztahu ke skutečným
konstrukcím. Dovoluje pouze zábranu zablokování kola prostým přizpůsobením brzdové síly
jednotlivého kola ve vazbě na jeho individuální adhezi. Pro oba algoritmy modelování
činnosti soustavy ABS je vycházeno z doby regulačního cyklu 0,1 s, ale tato hodnota může
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být změněna uživatelem. Jedná se o náhradní parametr, který charakterizuje model ABS
použitý v programu, v žádném případě není totožný ani s dobou snímání úhlové rychlosti
kola (ozubený věnec) ani se změnami tlaku brzdové kapaliny.

CÍLE A ROZSAH PRÁCE
Cílem práce bylo ověření matematických modelů soustav ABS použitých v programu PCCrash. Tohoto cíle bylo dosaženo porovnáním výsledků zkušebních brzdění s výpočty
provedenými zvoleným simulačním programem.

ZKUŠEBNÍ OBJEKT
Zkoušky byly provedeny osobním automobilem Opel Astra Classic I, který je vybaven
soustavou ABS fungující strategií select-low (SL). Automobil byl opatřen pneumatikami
Michelin rozměru 195/55R15.

STATICKÉ ZKOUŠKY
Byla provedena měření, která zjistila vstupní hodnoty pro model v programu PC-Crash.

Obr. 4: Technické údaje vozidla v dialogových oknech programu PC-Crash; zvýrazněné
hodnoty byly zjištěny při měření vozu.

JÍZDNÍ ZKOUŠKY
Automobil se při jízdních zkouškách ohyboval přímkově a po zakřivené dráze. Při
zkouškách za přímé jízdy bylo vozidlo nouzově brzděno na povrchu vozovky typu μ-split
a to ve dvou verzích: z korigováním směru a s pevným řízením. Zkoušky se zakřivenou
dráhou zahrnovaly nouzové brzdění při změně jízdního pruhu.
Jízdní zkoušky byly prováděny na vodorovné betonové ploše za letních podmínek.
Jako kluzký povrch byla pouţita plachta PVC široká 1,5 m dlouhá 30 m. Její povrch pokrytý
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směsí vody a mýdla měl součinitel adheze rovný 0,34. Střední hodnota součinitele adheze
betonového povrchu byla 0,73. Na takto připravený povrch najíţděl automobil rychlostí
kolem 50 km/h a řidič začal brzdit v době, kdy se pravá kola automobilu nacházela na
kluzkém povrchu. Řidič, který jízdní zkoušky prováděl, měl velké zkušenosti s takovouto
činností, coţ zaručovalo opakovatelnost pokusŧ.

Obr. 5: Dráha změny jízdního pruhu podle polské normy BN-90/3615- /06, který
byl vyuţit při jízdních zkouškách
Zkoušky brzdění v době jednoduché změny jízdního pruhu byly provedeny na navlhlém
betonovém povrchu, který měl střední hodnotou součinitele adheze 0,72. Dráha změny
pruhu byla vyznačena dle normy BN-90/3615 -/06 (obr. 5), která ověřuje chování osobního
automobilu, který se vyhýbá nečekané překážce na přímém úseku silnice [2]. Automobil byl
zrychlen na 80 km/h, řidič začal nouzově brzdit před začátkem vyhýbání a pokračoval v něm
až do zastavení vozidla.

Obr. 6: Nákres, který zachycuje polohu vozidla při nájezdu na povrch typu µ-split po
zastavení
V průběhu každé zkoušky byly měřeny následující hodnoty: lineární a úhlové rychlosti,
lineární zrychlení, úhel vytočení volantu, rychlosti rotace kol, tlaky v brzdové soustavě.
Celkem bylo zapisováno 17 parametrů pohybu zkoušeného vozidla. Po každé zkoušce byla
dokumentována konečná poloha automobilu (obr. 6). Videozáznam dovoluje zjištění příčné
polohy automobilu v době nájezdu na plochu µ-split a vyznačenou dráhu změny jízdního
pruhu.

MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ
V tabulce 1 jsou parametry přístrojů a čidel použitých při jízdních zkouškách.
Přístroj

Měřený parametr
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Podélná rychlost
Hlavice Correvit
Corrsys® S-CE

Příčná rychlost

0÷97 m/s
(0÷350 km/h)

0,03 m/s

±62 m/s
(±225 km/h)

0,03 m/s

Zrychlení:
-

podélné,
příčné
svislé

±2g

±30mg

±260 o/s

±0,1 o/s

Úhel vytočení
volantu

±2000 mm

0,5 mm

Úhlová rychlost

1000 imp/obrót

20 imp/obrót

Tlak v brzdové
soustavě

200 bar

±2 bar

.

Měřící sada

Crossbow DMU-FOG Rychlosti:
-stáčení,
- podélného sklonu
- příčného sklonu
Enkoder
Zkušební
Fritz Kübler GmbH
Čidla otáčení kol
Čidla tlaku
K-P8AP-231
Hottinger Baldwin
Messtechnik GmbH

Tab. 1: Sada měřících přístrojů

SIMULACE V PROGRAMU PC-CRASH
Simulace pohybu byly provedeny programem PC-CRASH 8.0 s použitím dvou modelů
pneumatiky: lineárního a TMeasy. V prvním případě byla využita závislost nabízená
programem a modifikovaná zmenšením maximálního úhlu směrové úchylky. Pro model
TMeasy byla využita pouze charakteristika vložená v programu PC.Crash, protože program
nedisponuje databází skutečných charakteristik pneumatik.
Soustava ABS zkoušeného vozidla pracovala se strategií select-low, která není definována
v programu PC-Crash. Proto byla regulace brzdových sil nahrazena ruční redukcí podélných
sil zadních kol.
Aby bylo ověřeno, jaký vliv na přesnost výsledků má integrační krok výpočtu simulace
pohybu automobilu, byly výpočty provedeny s dvěma hraničními kroky simulace 5,00 ms
(základní hodnota programu) a 0,01 ms.
Před zahájením simulace byly především do programu zavedeny výsledky statických měření
vozidla, jak jsou v obrázku 4.
Změna úhlu vytočení předních kol při jízdních zkouškách byla amproximována lineárními
funkcemi tak, jak je to v obrázku 7. Návazně byly definovány fáze pohybu automobilu,
přičemž každý přímkový úsek průběhu byl samostatným úsekem.
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Obr. 7: Změřený a aproximovaný časový průběh vytočení předních kol.
Vstupní podmínky simulace – jako souřadnice těžiště, úhel stáčení a rychlost vozu byly
převzaty z vyhodnocení rychlostí a zrychlení změřené při zkoumání. Pro každou zkoušku
brzdění byly provedeny simulace za předpokladů:
- pro lineární model charakteristiky základní, modifikovaná a modifikovaná s regulací
SL,
-

pro model pneumatik TMean se základní charakteristikou a se základní
charakteristikou s regulací SL.

Výsledky simulací provedených s krokem 5 ms jsou v obrázcích 8 až 13. Na každém
nákresu je poloha automobilu na začátku jednotlivých fází pohybu a pro porovnání i konečná
poloha zjištěná ve skutečnosti.
a
)
b
)
c
)

Obr. 8: Simulované dráhy brzděného vozidla v průběhu jednoduché změny jízdního
pruhu pro lineární charakteristiku pneumatik: a) základní dle programu,
b) modifikované, c) modifikované s SL.

Obr. 9: Simulované dráhy brzděného vozidla v průběhu jednoduché změny
jízdního pruhu pro lineární charakteristiku pneumatik pro základní nastavení modelu
pneumatik TMeasy
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a)

b)

c)

Obr. 10: Simulované dráhy brzděného vozidla v průběhu brzdění na povrchu μsplit pro lineární model pneumatik s charakteristikou a) základní, b) modifikované,
c) modifikované s SL
a)

b)

Obr. 11: Simulované dráhy brzděného vozidla v průběhu brzdění na povrchu μsplit s pouţitím korekce řízením pro model pneumatik TMean s charakteristikou
a) základní, b) základní s SL
a
)

b
)

c
)

Obr. 12: Simulované dráhy brzděného vozidla v průběhu brzdění na povrchu μsplit s pevným řízením pro model lineární model pneumatik s charakteristikou
a) základní, b) modifikované, c) modifikované s SL
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a)

b)

Obr. 13: Simulované dráhy brzděného vozidla v průběhu brzdění na povrchu μsplit s pouţitím zásahu do řízení pro model pneumatik TMean s charakteristikou
a) základní, b) základní s SL

14. obrázek ukazuje příklady časového průběhu zrychlení v podélném i příčném směru a
rychlosti stáčení registrované při jízdních zkouškách a vypočtené progarmem PC-Crash
s použitím integračního kroku 5 ms.
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Obr. 14: Časové průběhy: a) podélného zrychlení, b) příčného zrychlení, c) rychlosti
stáčení, při změně jízdního pruhu brzděného vozidla – srovnání výsledku jízdní zkoušky
se simulovaným průběhem pro lineární model pneumatik
KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY
V simulacích pohybu brzděného vozidla v době změny jízdního pruhu provedených
pro lineární model pneumatik vozidlo sledovalo vyznačenou dráhu při vyuţití obou velikostí
integračního kroku. Při pouţití modelu pneumatik TMeasy se základní charakteristikou a
integračním krokem 0,01 ms automobil také dodrţel vyznačenou dráhu. Na obr. 9 je moţno
pozorovat, ţe při simulaci s integračním krokem 5 ms automobil vyjel mimo dráhu
předepsanou normou. V tabulce 2 jsou přehledně uvedeny výsledky simulace ve vztahu
k udrţení se vozidla v zadané dráze: značka (+) znamená, ţe vozidlo se v dráze udrţelo, (-),
ţe z ní vyjelo.
Lineární

Model pneumatiky
Integrační krok

0.01

TMeasy
5.0

ms

ms

0.01
ms

Základní

+

+

Modifikovaný

+

+

Modifikovcaný+SL

+

+

5.0
ms
–

+
nie
dotyczy

nie
dotyczy

nie
dotyczy

nie
dotyczy

Tab. 2: Výsledky simulace pohybu vozu Opel brzděného v průběhu změny jízdního
pruhu, která byla provedena programem PC-Crash.
V simulacích pohybu na povrchu s charakterem μ-split bylo při základních
charakteristikách jak lineárního modelu tak modelu TMeasy zjištěno, ţe vozidlo se zastavuje
mimo kluzký poívrch.
Na obrázcích 8 až 19, které se týkají brzdění při změně jízdního pruhu a brzdění na povrchu
μ-split jsou konečné polohy vozidla zjištěné při jízdní zkoušce a počítačovou simulací.
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Pro hodnocení konečných poloh vozidel zjištěných při simulacích v porovnání se
skutečnými výsledky byla zvolena funkce, která popisuje jakost výsledkŧ (11) [7]

n

 ( wi  qi )2

i 1

Q

n



i 1

,

(11)

wi2

kde:
qi – relativní rozdíl mezi skutečnou a simulací zjištěnou hodnotou parametru i,
wi – součinitel váhy parametru i.
Relativní rozdíly qi byly zjištěny pro souřadnice x, y a pro úhly stáčení ψ. Dle názoru
autorŧ je konečné postavení vozidla měřítkem jakosti simulace, proto byly zvoleny nejvyšší
hodnoty součinitele váhy pro tyto parametry – rovné 1. vypočtené hodnoty funkcí Q jsou pro
kaţdou simulaci v grafické formě uvedeny v obrázcích 22 aţ 24. Nejlepší výsledek –
charakterizovaný nejmenší hodnotou Q, byl získán pro modifikovaný lineární model
pneumatiky s volbou regulace soustavy ABS SL. Bylo pozorováno, ţe nejlepší výsledky
simulace jsou dosahovány při volně kroku integrace menším neţ 5,00 ms.

TM-easy

Liniowy

Funkcja jakości Q

0.2

0.123

0.1
0.072

0.036
0.028

0.028
0.017

0.013

0
Domyślny
0.01 ms

Domyślny
5.0 ms

Modyfikowy Modyfikowy+SL Domyślny
0.01 ms
5.0 ms
5.0 ms

Modyfikowy Modyfikowy+SL
0.01 ms
0.01 ms

Obr. 22: Porovnání velikosti funkce jakosti vypočtených pro simulaci brzdění při změně
jízdního pruhu.
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TMeasy

Liniowy

0.2
0.171

0.169

Funkcja jakości Q

0.16

0.12

0.118
0.107

0.08
0.060
0.049
0.04

0.031

0.027

0.021

0.017

0
Domyślny
5.0 ms

Domyślny+SL
5.0 ms

Domyślny
0.01 ms

Domyślny+SL
0.01 ms

Domyślny
5.0 ms

Modyfikowy Modyfikowy+SL Domyślny
0.01 ms
5.0 ms
5.0 ms

Modyfikowy Modyfikowy+SL
0.01 ms
0.01 ms

Obr. 23: Porovnání velikosti funkce jakosti vypočtených pro simulaci brzdění na
povrchu μ-split s pevným řízením.
TMeasy

Liniowy

0.2

0.154

0.16

0.151

Funkcja jakości Q

0.134
0.122
0.12

0.082
0.08

0.072

0.04

0.027

0.025
0.012

0.017

0
Domyślny
5.0 ms

Domyślny+SL
5.0 ms

Domyślny
0.01 ms

Domyślny+SL
0.01 ms

Domyślny
5.0 ms

Modyfikowy Modyfikowy+SL Domyślny
0.01 ms
5.0 ms
5.0 ms

Modyfikowy Modyfikowy+SL
0.01 ms
0.01 ms

Obr. 23: Porovnání velikosti funkce jakosti vypočtených pro simulaci brzdění na
povrchu μ-split s korekcí řízením.
V doložených obrázcích časového průběhu příčného zrychlení simulovaného s použitím
lineární modelu pneumatiky je možno pozorovat, že toto zrychlení má velkou amplitudu.
Tento efekt nezáleží na velikosti integračního kroku (tj. zmenšení kroku nevyhlazuje
výslednou křivku), není také způsoben použitím Eulerovy metody pro číselnou integraci
rovnic popisujících pohyb. Objevuje se po snížení největší směrové úchylky pod cca 4°, což
je shodné s volbou tuhé boční charakteristiky pneumatiky. V dynamickém modelu vozidla
jsou pominuty mechanismy zavěšení kol, předpokládá se, že kola se pohybují pouze svisle a
podélné a příčné síly jsou zavedeny do karosérie přímo, bez filtrujících elementů. Lze
předpokládat, že to vede k vzniku velkých skokových změn bočních zrychlení na což ukazují
reálné střední hodnoty těchto zrychlení a plynulé průběhy ostatních parametrů pohybu
(rychlosti stáčení a zejména úhlu stáčení a pohybu karosérie ve směrech x, y, z).
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ZÁVĚRY
1. Modely soustav ABS použité v programu PC-Crash dovolují modelovat pohyb nouzově
brzděného automobilu, který je vybaven protiblokovací soustavou po přímé i zakřivené
dráze.
2. Pokud byl automobil vybavenou soustavou ABS s regulací select-low, pak je žádoucí tuto
skutečnost ručně zavést do programu.
3. při simulaci brzdění automobilu s funkční soustavou ABS, který provádí manévr změny
jízdního pruhu nebo pro brzdění na povrchu μ-split, je žádoucí zkrácení kroku integrace
pod standardní hodnotu 5,00 ms.
4. Výsledky provedeného zkoumání ukázaly, že pokud je využit lineární model pneumatiky,
je nutno zmenšit nejvyšší hodnoty směrové úchylky pneumatik osobního automobilu. Pro
jednoduchou změnu jízdního pruhu dávají nejlepší korelaci mezi skutečnou a vypočtenou
konečnou polohou automobilu hodnoty největší směrové úchylky 8°.
5. Základní charakteristika pneumatiky dle modelu TMeasy nezaručuje při simulaci manévrů
složitějších než je brzdění na přímé dráze s jednolitým povrchem shodu výsledků
simulace a zkušebních jízd. V takových případech je žádoucí zavedení skutečné
charakteristiky pneumatik převzatých z literatury. Autoři doporučují, aby do dalších verzí
programu byla přidána databáze skutečných charakteristik pneumatik.
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METODIKA VYHODNOTENIA PREKÁŢKY NÁHLEJ V
PROBLEMATICKÝCH PRÍPADOCH
Pavol Kohút 17
Abstrakt
V niektorých prípadoch je vzhľadom k technicky prijateľnému rozpätiu
vstupných dát nemoţné jednoznačne ustáliť, či došlo, alebo nedošlo k vzniku prekáţky
náhlej. Predmetný príspevok sa zaoberá práve takýmito prípadmi dopravných nehôd,
pričom je zameraný na návrh metodiky vyhodnotenie prekáţky náhlej.

Pri analýze dopravných nehôd sa stretávame s prípadmi, kedy v rámci technicky
prijateľného rozpätia vstupných údajov nie je moţné jednoznačne vyhodnotiť, či došlo
k vzniku prekáţky náhlej, alebo nie. Ukáţka takejto dopravnej nehody je uvedená ako príklad
č. 1.

Príklad č. 1:
Charakteristika dopravnej nehody: k dopravnej nehode došlo za podmienok nezníţenej
viditeľnosti, v úseku, kde bola maximálne dovolená rýchlosť jazdy 60 km/h, mimo priechodu
pre chodcov. Z analýzy nehodového deja vyplynulo, ţe vodič sa pohyboval rýchlosťou v
rozpätí 65 aţ 70 km/h, teda rýchlosťou prevyšujúcou rýchlosť pre daný úsek maximálne
dovolenú (60 km/h), pričom na kolíznu situáciu reagoval včas.
Celková dopravná situácia ako i vzájomná poloha vozidla a chodca v jednotlivých
etapách nehodového deja (za predpokladu, ţe vozidlo sa pohybovalo na spodnej technicky
prijateľnej hranici rýchlosti, teda 65 km/h) je znázornená na nasledovnom obrázku.

17

Kohút, Pavol, Ing. PhD. – Ústav súdneho inţinierstva Ţilnskej univerzity, ulica 1. mája č. 32, 00421
41 513 69 47, pavol.kohut@usi.sk
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Obrázok č. 1 – Priebeh nehodového deja (pozícia 1 – vzájomná poloha vozidla a chodca v okamihu
počiatku reakcie vodiča, pozícia 2 - poloha vozidla v okamihu počiatku nábehu brzdného účinku vozidla,
pozícia 3 - poloha vozidla v okamihu počiatku plného brzdného účinku vozidla, pozícia 4 - vzájomná
poloha vozidla a chodca v okamihu zráţky, pozícia 5 - poloha vozidla v okamihu zastavenia).

Celková dopravná situácia ako i vzájomná poloha vozidla a chodca v jednotlivých
etapách nehodového deja (za predpokladu, ţe vozidlo sa pohybovalo na hornej technicky
prijateľnej hranici rýchlosti, teda 70 km/h) je znázornená na nasledovnom obrázku.
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Obrázok č. 2 – Priebeh nehodového deja (pozícia 1 – vzájomná poloha vozidla a chodca v okamihu
počiatku reakcie vodiča, pozícia 2 - poloha vozidla v okamihu počiatku nábehu brzdného účinku vozidla,
pozícia 3 - poloha vozidla v okamihu počiatku plného brzdného účinku vozidla, pozícia 4 - vzájomná
poloha vozidla a chodca v okamihu zráţky, pozícia 5 - poloha vozidla v okamihu zastavenia).

Ako prvé vykonáme vyhodnotenie prekáţky náhlej pre spodnú technicky prijateľnú
hranicu rýchlosti (65 km/h). V prípade, ţe by sa vodič vozidla pohyboval (v okamihu, kedy
rozpoznal kolíznu situáciu) práve rýchlosťou pre daný úsek maximálne povolenou, potom by
došlo k nárazu vozidla do chodca rýchlosťou cca 20 km/h (viď nasledovný obrázok).

Obrázok č. 3 – Posúdenie priebehu nehodového deja pre prípad, ţe by sa vodič vozidla pohyboval (v
okamihu, kedy rozpoznal kolíznu situáciu) práve rýchlosťou pre daný úsek maximálne povolenou (pozícia
1 – vzájomná poloha vozidla a chodca v okamihu počiatku reakcie vodiča, pozícia 2 - poloha vozidla v
okamihu počiatku nábehu brzdného účinku vozidla, pozícia 3 - poloha vozidla v okamihu počiatku plného
brzdného účinku vozidla, pozícia 4 - vzájomná poloha vozidla a chodca v okamihu nárazu vozidla do
chodca, pozícia 5 - poloha vozidla v okamihu zastavenia).

Ďalej je potrebné vykonať vyhodnotenie prekáţky náhlej pre hornú technicky
prijateľnú hranicu rýchlosti (70 km/h). V prípade, ţe by sa vodič vozidla pohyboval (v
okamihu, kedy rozpoznal kolíznu situáciu) práve rýchlosťou pre daný úsek maximálne
povolenou, potom by došlo k zastaveniu vozidla cca 1 m pred miestom zráţky (viď
nasledovný obrázok).
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Obrázok č. 4 – Zabránenie dopravnej nehode (pozícia 1 – vzájomná poloha vozidla a chodca v okamihu
počiatku reakcie vodiča, pozícia 2 - poloha vozidla v okamihu počiatku nábehu brzdného účinku vozidla,
pozícia 3 - poloha vozidla v okamihu počiatku plného brzdného účinku vozidla, pozícia 4 - vzájomná
poloha vozidla a chodca v okamihu zastavenia vozidla - za horeuvedených podmienok).

Vyhodnotenie prekáţky náhlej pre príklad č. 1: V danom prípade moţno konštatovať,
ţe prekáţku náhlu nie je moţné jednoznačne vyhodnotiť, nakoľko v rámci technicky
prijateľného rozpätia vstupných hodnôt vodič pri správnej technike jazdy mohol zastaviť pred
miestom zráţky (ak sa pohyboval na hornej technicky prijateľnej hranici rýchlosti) a nemohol
zastaviť pred miestom zráţky (ak sa pohyboval na spodnej technicky prijateľnej hranici
rýchlosti).
Moţno iba konštatovať, ţe ak sa vodič v okamihu, kedy rozpoznal kolíznu situáciu
pohyboval na spodnej technicky prijateľnej hranici rýchlosti (65 km/h), potom mu bola
vytvorená prekáţka náhla. V prípade, ţe sa vodič v okamihu, kedy rozpoznal kolíznu situáciu
pohyboval na hornej technicky prijateľnej hranici rýchlosti (70 km/h), potom mu prekáţka
náhla vytvorená nebola.
Pri podmienkach, aké nastali v príklade č. 1 môţe byť pre zadávateľa posudku dôleţité
či sú pravdepodobnejšie podmienky, kedy vodičovi prekáţka náhla bola vytvorené, alebo či
sú pravdepodobnejšie podmienky, kedy vodičovi prekáţka náhla vytvorená nebola.
Pre vyšetrenie problematiky pravdepodobnosti vzniku prekáţky náhlej je potrebné
poznať charakter rozloţenia vstupných údajov výpočtu. Vstupnými údajmi výpočtu sú najmä:




spomalenie vozidla,
dráha brzdenia,
vzdialenosť miesta zráţky od konca brzdných stôp,
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čas reakcie,
čas nábehu brzdného účinku,
koeficient zráţky,
prípadný čas oneskorenej reakcie vodiča.

Všetky uvedené vstupné údaje výpočtu sú vlastne veličiny, ktoré môţu byť v určitom
rozpätí a ktorých presná skutočná hodnota nie je známa. Napríklad dĺţka brzdnej stopy je síce
zameraná príslušníkom polície, avšak meradlo je pouţívaný tzv. krokomer, ktorého najmenší
dielik stupnice je 0,1m. Z mnou vykonaných meraní vyplynulo, ţe pri meraní vzdialenosti 30
m je odchýlka krokomeru od skutočnej hodnoty vzdialenosti cca 0,3 m. Ďalšia odchýlka
vyplýva z subjektívneho vplyvu meranej osoby. Kaţdá osoba by totiţ označila miesto
začiatku brzdnej stopy v inom mieste. Aby sme zohľadnili charakter veličiny dĺţky brzdnej
stopy javí sa vhodné pouţiť predpoklad, ţe daná veličina má charakter gaussovho rozdelenie
so strednou hodnotou odpovedajúcou dĺţke brzdnej stopy zameranej príslušníkom polície
a určitou smerodajnou odchýlkou.
Podobné vlastnosti majú aj ostatné menované veličiny. Napríklad čas reakcie vodiča
nepoznáme a kaţdý vodič môţe dosahovať inú hodnotu reakčného času, dokonca pri
opakovanom meraní by sme zistili vţdy inú hodnotu reakčného času.
Kaţdú z uvedených veličín je teda potrebné interpretovať ako náhodnú veličinu
s určitým rozdelením.
Medzi veličiny, ktoré majú minimálny vplyv na výpočet pravdepodobnosti javu, či
došlo k vzniku prekáţke náhlej moţno zaradiť tie veličiny z ktorých vypočítavame zmenu
rýchlosti vozidla počas zráţky s chodcom, teda:





hmotnosť vozidla,
hmotnosť chodca,
uhol medzi vektorom rýchlosti chodca a vozidla,
rýchlosť chodca.

Tieto veličiny preto neboli skúmané z hľadiska ich moţného rozpätia aj keď je zrejmé,
ţe i tieto veličiny majú charakter náhodných veličín. Jedinou veličinou, ktorá je vstupnou
hodnotou výpočtu prekáţky náhlej a ktorá nemá charakter náhodnej veličiny je rýchlosť pre
daný úsek maximálne dovolená.
Problematiku prekáţky náhlej môţeme analyzovať (z hľadiska komplexnosti
posúdenia danej problematiky) troma spôsobmi:
1. úroveň: prekáţku náhlu vyhodnotíme iba pre stredné hodnoty (pre strednú hodnotu
spomalenia, miesta zráţky, dĺţky brzdnej stopy a pod.)
2. úroveň: prekáţku náhlu vyhodnotíme metódou minima a maxima, teda pre dva
varianty vstupných hodnôt a to jednak pre také technicky prijateľné vstupné údaje ktoré vedú
k podmienkam, kedy je najväčšia pravdepodobnosť vzniku prekáţky náhlej (minimálna
hodnota spomalenia, minimálna hodnota dĺţky brzdnej stopy, maximálne hodnota
vzdialenosti miesta zráţky a konca brzdných stôp a pod.) a ďalej pre také technicky prijateľné
vstupné údaje ktoré vedú k podmienkam, kedy je najmenšia pravdepodobnosť vzniku
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prekáţky náhlej (maximálna hodnota spomalenia, maximálna hodnota dĺţky brzdnej stopy,
minimálne hodnota vzdialenosti miesta zráţky a konca brzdných stôp a pod.)
3. úroveň: prekáţku náhlu vyhodnotíme z pohľadu matematickej štatistiky.
Najmenej komplexná je analýza vzniku prekáţky náhlej 1. úrovne, nakoľko pri
takomto spôsobe vyhodnotenia môţe dôjsť k tomu, ţe znalec zvolí také vstupné hodnoty,
ktoré povaţuje za technicky prijateľné a najviac pravdepodobné ale ktoré počas nehodového
deja nemuseli nastať. V takomto prípade sa môţe stať, ţe vplyvom odchýlky znalcom
zvolených vstupných údajov a skutočných vstupných údajov dôjde k nesprávnemu
konštatovaniu o vzniku prekáţky náhlej.
Komplexnejšia analýza vzniku prekáţky náhlej je analýza 2. úrovne, nakoľko táto
pokrýva celé rozpätie technicky prijateľných vstupných údajov. Pri takomto spôsobe sa
nemôţe stať, aby znalec konštatoval, ţe prekáţka náhla vznikla avšak vplyvom technicky
prijateľného rozpätia vstupných údajov prekáţka náhla v skutočnosti nevznikla. Táto analýza
však uvaţuje aj s takou kombináciou vstupných údajov, ktoré prakticky nemôţu nastať. Pri
tejto analýze sa teda tzv. roztvára rozpätie pri ktorom nie je moţné jednoznačne ustáliť, či
k prekáţke náhle došlo alebo nie. Ďalšou nevýhodou tejto metódy je, ţe nezodpovedáva
otázku, či je pravdepodobnejšie, ţe prekáţka náhla vznikla, alebo nie.
Najkomplexnejšia analýza vzniku prekáţky náhlej je analýza 3. úrovne, nakoľko
okrem jej výsledkom je jednak zodpovedanie otázky či došlo k vzniku prekáţky náhlej, alebo
nie ale tieţ zodpovedanie otázky pravdepodobnosti vzniku prekáţky náhlej.
Grafické znázornenie analýzy vzniku prekáţky náhlej 1. 2. a 3. úrovne je uvedené na
nasledovnom obrázku.
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Obrázok č. 5 – Grafické znázornenie analýzy vzniku prekáţky náhlej 1. 2. a 3. úrovne.

Ak budeme analyzovať jednotlivé vstupné údaje v rozpätí, teda ako náhodné veličiny, potom
je potrebné pre jednotlivé vstupné údaje vygenerovať určitý počet vstupných údajov, ktoré sú
vlastne náhodným výberom z danej náhodnej veličiny a ktoré vhodne charakterizuje danú
veličinu.
V ďalšom bude analyzovaná problematika výpočtu prekáţky náhlej pre nasledovné
podmienky (Príklad č. 2). Vozidlo Renault sa pohybovalo v uzavretej obci (kde bola
maximálne dovolená rýchlosť jazdy 60 km/h). Z oblasti zakrytého výhľadu vybehlo maloleté
dieťa, pričom došlo k zráţke v oblasti stredu vozovky. Celková dopravná situácia je
zobrazená na nasledovnom obrázku.
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Obrázok č. 6 – Celková dopravná situácia pre príklad č. 2.

Jednotlivé vstupné veličiny výpočtu problematiky prekáţky náhlej sú uvedenej v
nasledovnej tabuľke.
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Tabulka č. 1 – Vstupné veličiny výpočtu problematiky prekáţky náhlej pre príklad č. 2

Ak predpokladáme, ţe veličina spomalenie má charakter gaussovho rozdelenia so
strednou hodnotou 6,8 m/s2 a takým rozloţením jednotlivých hodnôt, ţe s tzv. technickou
istotou (teda s pravdepodobnosťou 98,76 %) leţia všetky hodnoty v intervale 5,8 aţ 7,8 m/s2
dostávame pri vygenerovaných 5 000 údajov nasledovné rozdelenie početnosti – viď
nasledovný graf.
početnosť
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Graf č. 1

Rozdelenie početnosti veličiny spomalenie (jedná sa o gaussovo rozdelenie so strednou
hodnotou 6,8 m/s2 a smerodajnou odchýlkou 0,4 m/s2). Jedná sa o vstupnú veličinu pre
výpočet pravdepodobnosti, ţe došlo k vzniku prekáţky náhlej.

Predpokladajme ďalej, ţe veličina celková dráha brzdenia vozidla má charakter
gaussovho rozdelenia so strednou hodnotou 19,4 m a takým rozloţením jednotlivých hodnôt,
ţe s tzv. technickou istotou (teda s pravdepodobnosťou 98,76 %) leţia všetky hodnoty
v intervale 19,1 aţ 19,7 m dostávame pri vygenerovaných 5 000 údajov nasledovné rozdelenie
početnosti – viď nasledovný graf.
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Graf č. 2

Rozdelenie početnosti veličiny celková dráha brzdenia vozidla (jedná sa o gaussovo
rozdelenie so strednou hodnotou 19,4 m a smerodajnou odchýlkou 0,12 m, pri takomto
rozdelení je 98,76% všetkých údajov v intervale 19,1 aţ 19,7 m). Jedná sa o vstupnú veličinu
pre výpočet pravdepodobnosti, ţe došlo k vzniku prekáţky náhlej.

Predpokladajme ďalej, ţe veličina reakčný čas má charakter gaussovho rozdelenia so
strednou hodnotou 1,0 m a takým rozloţením jednotlivých hodnôt, ţe s tzv. technickou
istotou (teda s pravdepodobnosťou 98,76 %) leţia všetky hodnoty v intervale 0,8 aţ 1,2 m
dostávame pri vygenerovaných 5 000 údajov nasledovné rozdelenie početnosti – viď
nasledovný graf.
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Graf č. 3

Rozdelenie početnosti veličiny reakčný čas (jedná sa o gaussovo rozdelenie so strednou
hodnotou 1,0 s a smerodajnou odchýlkou 0,08 s, pri takomto rozdelení je 98,76% všetkých
údajov v intervale 0,8 aţ 1,2 s). Jedná sa o vstupnú veličinu pre výpočet pravdepodobnosti,
ţe došlo k vzniku prekáţky náhlej.

Predpokladajme ďalej, ţe veličina čas nábehu brzdného účinku má charakter
gaussovho rozdelenia so strednou hodnotou 0,2 s a takým rozloţením jednotlivých hodnôt, ţe
s tzv. technickou istotou (teda s pravdepodobnosťou 98,76 %) leţia všetky hodnoty
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v intervale 0,15 aţ 0,25 s dostávame pri vygenerovaných 5 000 údajov nasledovné rozdelenie
početnosti – viď nasledovný graf.
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Graf č. 4

Rozdelenie početnosti veličiny čas nábehu brzdného účinku (jedná sa o gaussovo rozdelenie
so strednou hodnotou 0,2 s a smerodajnou odchýlkou 0,02 s, pri takomto rozdelení je 98,76%
všetkých údajov v intervale 0,15 aţ 0,25 s). Jedná sa o vstupnú veličinu pre výpočet
pravdepodobnosti, ţe došlo k vzniku prekáţky náhlej.

Predpokladajme ďalej, ţe veličina dráha brzdenia vozidla po zráţke má charakter
gaussovho rozdelenia so strednou hodnotou 4,2 m a takým rozloţením jednotlivých hodnôt,
ţe s tzv. technickou istotou (teda s pravdepodobnosťou 98,76 %) leţia všetky hodnoty
v intervale 3,5 aţ 4,9 m dostávame pri vygenerovaných 5 000 údajov nasledovné rozdelenie
početnosti – viď nasledovný graf.
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Graf č. 4

Rozdelenie početnosti veličiny dráha brzdenia vozidla po zráţke (jedná sa o gaussovo
rozdelenie so strednou hodnotou 4,2 m a smerodajnou odchýlkou 0,28 m, pri takomto
rozdelení je 98,76% všetkých údajov v intervale 3,5 aţ 4,9 m). Jedná sa o vstupnú veličinu
pre výpočet pravdepodobnosti, ţe došlo k vzniku prekáţky náhlej.

Pri analýze nehodového deja bolo zistené, ţe vodič reagoval včas a preto uvaţujeme,
ţe veličina čas oneskorenej reakcie má hodnotu 0 s. Vzhľadom k typu danej zráţky
(trambusový typ karosérie) má veličina koeficient zráţky hodnotu veľmi blízku 1,0.
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Z uvedenými vstupnými hodnotami vykonáme nasledovný postup. Postupne
vyberieme jednu hodnotu z 5 000 hodnôt spomalenia vozidla (a1), ďalej jednu hodnotu z 5
000 hodnôt celkovej dráhy brzdenia vozidla (SC1), ďalej jednu hodnotu z 5 000 hodnôt dráhy
brzdenia vozidla po zráţke (S11), ďalej jednu hodnotu z 5 000 hodnôt času reakcie vodiča (tR1)
a jednu hodnotu z 5 000 hodnôt času nábehu brzdného účinku vozidla (tN1). Vypočítame
vzdialenosť vozidla v konečnej polohe od miesta zráţky za predpokladu, ţe vodič by sa
pohyboval správnou technikou jazdy (teda ak by neprekročil rýchlosť jazdy pre daný úsek
maximálne dovolenú). Kladným znamienkom označíme prípad, ak by vodič pri správnej
technike jazdy, zastavil pred miestom zráţky a záporným znamienkom označíme prípad, ak
by vodič pri správnej technike jazdy, nezastavil pred miestom zráţky.
Ak uvedený postup vykonáme so všetkými 5 000 údajmi dostávame náhodnú veličinu
vzdialenosti vozidla od miesta zráţky pri správnej technike jazdy vodiča. Na nasledovnom
grafe je táto veličina uvedená.
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Rozdelenie početnosti veličiny vzdialenosti vozidla od miesta zráţky pri správnej technike
jazdy vodiča. Jedná sa o vstupnú veličinu pre výpočet pravdepodobnosti, ţe došlo k vzniku
prekáţky náhlej.

Na vodorovnej osi (grafu č. 5) je uvedená vzdialenosť od miesta zráţky po miesto
zastavenia vozidla v prípade, ak by sa vodič pohyboval správnou technikou jazdy, teda
rýchlosťou do 60 km/h. Kladné údaje na vodorovnej osi reprezentujú skutočnosť, ţe vozidlo
by zastavilo pred miestom zráţky. Záporné údaje na vodorovnej osi reprezentujú skutočnosť,
ţe vozidlo by zastavilo za miestom zráţky. Na zvislej osi je uvedená početnosť, teda počet
výskytov javu, kedy by vozidlo zastavilo v danej vzdialenosti pred miestom zráţky. Červenou
šípkou je označená oblasť, kedy z 5 000 technicky prijateľných vstupných údajov došlo
k vzniku prekáţky náhlej a zelenou šípkou je označená oblasť, kedy z 5 000 technicky
prijateľných vstupných údajov nedošlo k vzniku prekáţky náhlej.
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Uvedené rozdelenie početnosti nám umoţňuje vypočítať pravdepodobnosť, ţe
v danom prípade došlo k vzniku prekáţky náhlej. V predmetnom prípade s
pravdepodobnosťou 95,7% došlo k vzniku prekáţky náhlej. Z tejto analýzy vyplýva, ţe 95,7
% technicky prijateľných vstupných údajov vedie k javu, ţe chodkyňa vozidlu vytvorila
prekáţku náhlu a 4,3 % technicky prijateľných vstupných údajov vedie k javu, ţe chodkyňa
vozidlu nevytvorila prekáţku náhlu.
Vypočítanú hodnotu percenta pravdepodobnosti vzniku prekáţky náhlej je moţné
previesť do slovného vyjadrenia nasledovne:
0 %:

nemoţnosť, aby dej nastal,

do 1,24 %:

s tzv. technickou istotou dej nenastal,

1,24 – 15%:

veľmi vysoká pravdepodobnosť, ţe dej nenastal,

15 - 30 %:

vysoká pravdepodobnosť, ţe dej nenastal,

30 - 40 %:

prevaţujúca pravdepodobnosť, ţe dej nenastal,

40 - 60 %:

podobná pravdepodobnosť javu, ţe dej nastal, oproti javu, ţe dej
nenastal,

60 - 70 %:

prevaţujúca pravdepodobnosť, ţe dej nastal,

70 - 85 %:

veľká (vysoká) pravdepodobnosť, ţe dej nastal,

85 – 98,76 %:

veľmi vysoká pravdepodobnosť, ţe dej nastal,

98,76 % a viac:

s tzv. technickou istotou dej nastal,

100 %:

istota, ţe dej nastal.

V prípade, ţe jednotlivé vstupné veličiny majú gaussov charakter rozdelenia a do
výpočtu zadávame rozpätie príslušných veličín tak, aby 98,76 % vstupných údajov leţalo
v intervale, ktorý povaţujeme za technicky prijateľný interval danej veličiny, potom vstupné
údaje obsahujú 1,24 % údajov, ktoré povaţujeme za technicky neprijateľné. Je to dôsledkom
toho, ţe hustota pravdepodobnosti gaussovho rozdelenia je definovaná v intervale (- ∞ ; ∞).
Výstupná veličina teda tieţ obsahuje určité percento údajov, ktoré sú vlastne technicky
neprijateľné. Od pravdepodobnosti 98,76 % a viac teda moţno hovoriť ako o tzv. technickej
istote, ţe dej nastal.
Z vykonanej analýzy je moţné ďalej vypočítať rozdelenie početnosti veličiny rýchlosť vozidla na začiatku nehodového deja. Toto je
zobrazené na nasledovnom grafe.
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Graf č. 6

Vypočítané rozdelenie početnosti veličiny rýchlosti vozidla na začiatku nehodového deja na
základe rozdelení početností jednotlivých vstupných dát (daná veličina má strednú hodnotu
61 km/h a s tzv. technickou istotou - teda pravdepodobnosťou 98,76% je interval danej
veličiny 56,1 km/h aţ 65,9 km/h).

V predmetnom prípade je teda správne konštatovať, ţe s tzv. technickou istotou bola
rýchlosť vozidla na začiatku nehodového deja 56,1 km/h aţ 65,9 km/h. Stredná hodnota tejto
veličiny je 61 km/h. Uvedenú skutočnosť je moţné vyjadriť i nasledovným zápisom, teda ţe
rýchlosť vozidla na začiatku nehodového deja bola 61,0 km/h  4,9 km/h. Pri vyjadrení
v percentách: 61,0 km/h  8 %.
Ak by sme rýchlosť vozidla skúmali metódou minima - maxima (pre hodnotu
spomalenia 5,8 a 7,8 m/s2, celkovú dĺţku brzdnej dráhy vozidla 19,1 a 19,7 m, brzdnú dráhu
vozidla po zráţke 3,5 a 4,9 m, čas reakcie 0,8 a 1,2 s a čas nábehu brzdného účinku vozidla
0,15 a 0,25 s – teda pre rovnaké rozpätie vstupných údajov, ako bola vykonaná štatistická
analýza) dostali by sme rozpätie rýchlosti vozidla 55,2 km/h aţ 66,7 km/h. Metóda minima maxima logicky vedie k širšiemu rozpätie rýchlosti vozidla (a teda i širšiemu rozpätiu oblasti
v ktorej nie je moţné jednoznačne vyhodnotiť, ţe došlo k vzniku prekáţky náhlej) oproti
metóde štatistickej analýzy. Príčinou širšieho rozpätia vypočítaných údajov pri metóde
minima – maxima je v tom, ţe pri tejto metóde uvaţujeme s takou kombináciou vstupných
údajov, ktorej pravdepodobnosť vzniku je vlastne nulová.
Z vykonanej analýzy je moţné ďalej vypočítať rozdelenie početnosti veličiny času, ktorý uplynul od okamihu začiatku reakcie vodiča po
okamih zráţky. Toto je zobrazené na nasledovnom grafe.
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Vypočítané rozdelenie početnosti veličiny času, ktorý uplynul od okamihu začiatku reakcie
vodiča po okamih zráţky na základe rozdelení početností jednotlivých vstupných dát (daná
veličina má strednú hodnotu 2,47 s a s tzv. technickou istotou - teda pravdepodobnosťou
98,76% je interval danej veličiny 2,23 s aţ 2,71 s).

V predmetnom prípade je teda správne konštatovať, ţe s tzv. technickou istotou
uplynul od okamihu začiatku reakcie vodiča po okamih zráţky čas 2,23 s aţ 2,71 s. Stredná
hodnota tejto veličiny je 2,47 s. Uvedenú skutočnosť je moţné vyjadriť i nasledovným
zápisom, teda ţe od okamihu začiatku reakcie vodiča po okamih zráţky uplynul čas 2,47 s 
0,24 s. Pri vyjadrení v percentách: 2,47 s  9,7 %.
Z vykonanej analýzy je moţné ďalej vypočítať rozdelenie početnosti veličiny dráhy,
ktorú prekonalo vozidlo od okamihu začiatku reakcie vodiča po okamih zráţky. Toto je
zobrazené na nasledovnom grafe.
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Graf č. 8

Vypočítané rozdelenie početnosti veličiny dráhy, ktorú prekonalo vozidlo od okamihu
začiatku reakcie vodiča po okamih zráţky na základe rozdelení početností jednotlivých
vstupných dát (daná veličina má strednú hodnotu 35,5 m a s tzv. technickou istotou - teda
pravdepodobnosťou 98,76% je interval danej veličiny 31,3 m aţ 39,7 m).

V predmetnom prípade je teda správne konštatovať, ţe s tzv. technickou istotou
prekonalo vozidlo od okamihu začiatku reakcie vodiča po okamih zráţky dráhu 31,3 m aţ
39,7 m. Stredná hodnota tejto veličiny je 35,5 m. Uvedenú skutočnosť je moţné vyjadriť
i nasledovným zápisom, teda ţe vozidlo od okamihu začiatku reakcie vodiča po okamih
zráţky prekonalo dráhu 35,5 m  4,2 m. Pri vyjadrení v percentách: 35,5 m  11,8 %.
Pre praktické vyuţitie uvedeného štatistického modelu bol autorom tohto článku
vytvorený program prekáţka náhla, ktorý vykoná štatistickú analýzu problematiky prekáţky
náhlej na základe nasledovných vstupných údajov:









stredná hodnota spomalenia vozidla, technicky prijateľné rozpätie spomalenia
vozidla a charakter rozdelenia tejto veličiny (gaussovo, alebo rovnomerné
rozdelenie),
stredná hodnota celkovej brzdnej dráhy vozidla, technicky prijateľné rozpätie
celkovej brzdnej dráhy vozidla a charakter rozdelenia tejto veličiny (gaussovo,
alebo rovnomerné rozdelenie),
stredná hodnota brzdnej dráhy vozidla po zráţke, technicky prijateľné rozpätie
brzdnej dráhy vozidla po zráţke a charakter rozdelenia tejto veličiny
(gaussovo, alebo rovnomerné rozdelenie),
stredná hodnota reakčného času vodiča, technicky prijateľné rozpätie
reakčného času vodiča a charakter rozdelenia tejto veličiny (gaussovo, alebo
rovnomerné rozdelenie),
stredná hodnota času nábehu brzdného účinku vozidla, technicky prijateľné
rozpätie času nábehu brzdného účinku vozidla a charakter rozdelenia tejto
veličiny (gaussovo, alebo rovnomerné rozdelenie),
stredná hodnota oneskorenej reakcie vodiča, technicky prijateľné rozpätie
oneskorenej reakcie vodiča a charakter rozdelenia tejto veličiny (gaussovo,
alebo rovnomerné rozdelenie),
stredná hodnota koeficientu zráţky, technicky prijateľné rozpätie koeficientu
zráţky a charakter rozdelenia tejto veličiny (gaussovo, alebo rovnomerné
rozdelenie),
parametre ktorými je daná zmena rýchlosti vozidla pri zráţke s chodcom
(hmotnosť vozidla, hmotnosť chodca, uhol medzi vektorom rýchlosti chodca
a vozidla, rýchlosť pohybu chodca).

Výsledkom štatistickej analýzy programu Prekáţka náhla je:
1. určenie, ktorý z nasledovných prípadov nastal:
1.a. vodičovi bola vytvorená prekáţka náhla,
1.b. vodičovi nebola vytvorená prekáţka náhla,
1.c. nie je moţné jednoznačne určiť či vodičovi bola, alebo nebola
vytvorená prekáţka náhla.
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2. Ak nastal prípad 1.c, potom program umoţňuje vypočítať pravdepodobnosť, ţe došlo
k vzniku prekáţky náhlej.
3. Stredná hodnota rýchlosti vozidla na začiatku nehodového deja a technicky prijateľné
rozpätie rýchlosti vozidla na začiatku nehodového deja.
4. Stredná hodnota času, ktorý uplynul od okamihu, kedy vodič rozpoznal kolíznu
situáciu po okamih zráţky a technicky prijateľné rozpätie času, ktorý uplynul od
okamihu, kedy vodič rozpoznal kolíznu situáciu po okamih zráţky.
5. Stredná hodnota vzdialenosti, ktorú prekonalo vozidlo od okamihu, kedy vodič
rozpoznal kolíznu situáciu po miesto zráţky a technicky prijateľné rozpätie
vzdialenosti, ktorú prekonalo vozidlo od okamihu, kedy vodič rozpoznal kolíznu
situáciu po miesto zráţky.
Výhodou pouţitia programu Prekáţka náhla je okrem získania horeuvedených
výsledkov tieţ preverenie celého spektra technicky prijateľných vstupných údajov s ohľadom
na otázku problematiky prekáţky náhlej. Pri súdnom pojednávaní som sa viackrát stretol
s otázkou či som sa zaoberal tým, ţe niektorá z nasledovných veličín (spomalenie vozidla,
reakčný čas vodiča, poloha miesta zráţky) mohla byť iná, ako som uvaţoval pri analýze
nehodového deja a aký má táto skutočnosť vplyv na výsledky analýzy nehodového deja.
Spracovanie štatistickej analýzy problematiky prekáţky náhlej umoţňuje zodpovedať i túto
otázku. Program na stiahnutie ako i manuál k programu bude uvedený na nasledovnej stránke
www.expertgroup.sk

LITERATÚRA
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METODA PROSTOROVÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ A
MOŢNOSTI JEJÍHO VYUŢITÍ V SOUDNĚ - EXPERTIZNÍ
PRAXI
Marek, Zdeněk, Mgr – asistent na katedře kriminalistiky, Policejní akademie České
republiky v Praze, Lhotecká 559/7, P. O. Box 54, Praha 4, 143 01,
zdenda.marek@gmail.com
Abstrakt
Příspěvek se zabývá popisem a reálným pouţitím nové bezkontaktní metody
prostorového laserového skenování na místě činu či místě dopravní nehody a jejím
vyuţitím pro policejní praxi a také pro soudně – expertizní praxi. Skener Leica HDS
3000, který je základním kamenem této metody je profesionálně a poloautomaticky
pracující zařízení, které bylo vytvořeno pro geodetické měřící aplikace. Vzhledem ke své
konstrukci a extrémnímu nasazení při geodetických pracech lze toto zařízení pouţít i
pro policejní činnost a soudně – znaleckou činnost. V tomto článku jsou publikovány
výsledky z reálného skenování havarovaného auta RENAULT CLIO a doporučení
metody pro soudně-znaleckou činnost. Autor spolupracoval a vyuţil zařízení společnosti
Gefos a.s.

1. ÚVOD
Metoda prostorového laserového skenování je metodou poměrně mladou. Její vývoj
byl směřován výhradně pro automobilový prŧmysl, geodézii a kartografii a rozšířil se také do
stavebního prŧmyslu.
Ve forenzních vědách a kriminalistice se začíná zavádět do praxe ohledání místa činu
a to především v USA. V České republice pro oblast kriminalistiky bylo toto zařízení
testováno autorem na cvičném interiérovém místě činu, kdy byl kladen dŧraz na ověření
pouţití a časovou náročnost této metody. Autor se snaţí tento systém popisovat a verifikovat
tím, ţe jej reálně testuje a publikuje výsledky ze svých pouţití18. V rámci soudně-expertizní
činnosti autor zpracoval reálný příklad s pouţitím tohoto zařízení a výsledky jsou
publikovány v tomto článku.
Existují rŧzné zpŧsoby zachycení prostoru kolem nás. Nerozšířenější je fotografie a
videozáznam. Chceme-li ale zkvalitnit a překročit hranice těchto zpŧsobŧ dokumentace,
musíme vstoupit do vyššího stupně, který je postaven na matematickém modelování prostoru
a jeho vyjádření. Většina metod pouţívá jako základ fotografii a na základě informací z ní se
snaţí vyjádřit prostor. Jedná se například o stereofotogrammetrii nebo v dnešní podobě
digitální fotogrammetrii. Na tomto zpŧsobu je mimo jiné postaven systém Spheron, který je
zaváděn do policejní praxe Kriminalistickým ústavem Praha, oddělením kriminalistické
dokumentace, od roku 2007.

18

MAREK, Zdeněk: Měření a dokumentace místa činu v kriminalistické praxi; [Crime scene measurement and
documentation in forensic practice] : diplomová práce. Praha, 2009. 80 s. Policejní akademie ČR v Praze.
Vedoucí práce: Miroslav Němec
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Další cestou, jak získat prostorové informace, je zcela jiný přístup a to pouţitím
zařízení zvaných prostorové skenery. Existují rŧzné druhy těchto zařízení, avšak nejlépe
vyhovující podmínkám pouţití v kriminalistické a soudně - expertizní praxi je oblast
prostorových bezdotykových laserových skenerů. Tato metoda není zaloţena na převodu
vizuální informace do prostorové, prostor je vyjadřován velkou mnoţinou bodŧ, které jsou
vzájemně prostorově orientovány a vyjádřeny souřadnicemi x,y,z.
Laserové skenovací systémy umoţňují bezkontaktní určování prostorových souřadnic,
prostorové modelování a následnou vizualizaci modelŧ, s kterými je moţné v budoucnu
pracovat a vyuţít například pro matematickou modelaci dynamických jevŧ. Naprosto zásadní
je skutečnost, ţe model, s kterým se pracuje, vyjadřuje skutečný stav (zaznamenanou
situaci), objekt (havarované auto) a nebo přesné znaky (rozsáhlost poškození deformačních
zón dopravního prostředku). Modelem v případě znalecké činnosti je prostor silniční nehody a
to v uţším nebo širším slova smyslu, dopravní prostředky a další objekty nacházející se na
místě dopravní události.
Specifikem této metody je získání velkého mnoţství dat, informací, které mohou být
následně pouţity definovaným zpŧsobem, například v známém a uţivatelsky příjemnějším
prostředí softwarového vybavení soudního znalce. Jedná se tedy v základním pouţití o
dokumentační metodu, avšak její rozsah několikanásobně přesahuje pouze dokumentační
charakter. Na základě získaných dat je moţné provádět téměř bezpracné komparace, vytvářet
matematické animace, rekonstrukci dopravní nehody včetně dynamiky objektŧ nebo
kriminalistický experiment.

2. METODA BEZDOTYKOVÉHO LASEROVÉHO
SKENOVÁNÍ – LEICA HDS 3000
2.1 Skener – přístrojové vybavení
Samotná metoda spočívá v zaznamenání velkého mnoţství jednotlivých bodŧ
v prostoru a určení jejich prostorové orientace ke stanovišti skeneru. K tomu skener vyuţívá
laserových paprskŧ, které nemají, vzhledem k oblasti pouţití, ţádný vliv na zdraví člověka.
Vyuţívaná laserová třída je 3R, jedná se o zelený světelný paprsek o vlnové délce 532 nm.
Pouţitý přístroj je definován přesností a rychlostí, která je max. 4000 bodŧ/s., odchylka
paprsku ve vzdálenosti 0-50 m je 4-5 mm.
Samotný prostorový skener je zařízení, které je pouţíváno nejčastěji spolu se stativem,
nebo jej lze postavit na zem. Podmínkou je, aby skener byl vţdy ve vodorovné poloze, coţ při
jeho pouţití na stativu zajišťuje soustava tří stavěcích šroubŧ a libela.
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Obrázek č. 7 – Představení prostorového laserového skeneru Leica HDS 3000 při skenování havarovaného
automobilu zn. RENAULT CLIO (8.1.2010 – Marek Z., Kadlečíková V.).

Zařízení je napájeno síťovým adaptérem nebo bateriemi. Provoz na baterie zajišťují
dva olověné články, které vydrţí aţ 6 hodin skenování.
Skener HDS 3000 potřebuje pro své ovládání PC s licencovaným softwarem, přes
který se celé zařízení ovládá. Komunikace funguje přes LAN díky statické IP adrese zařízení.
Společnost Leica nově nabízí skener ScanStation C10, který má jiţ zabudované
baterie, a ovládání probíhá přes dotykový display umístěný na boku skeneru. I nadále však
umoţnuje i připojení přes LAN a za příplatek lze doinstalovat WIFI modul a vše ovládat
například přes PDA.
2.1.1 Sférické skládané fotografování
HDS 3000 jako jeden z mála skenerŧ podporuje funkci (panoramatické) sférické
skládané fotografie. Panoramatická fotografie, kterou tento systém nevytváří, je přenesení
obrazové hodnoty na válcovou plochu. Nejčastěji je vytvářena takzvaným „rybím okem“. Při
zobrazení a fotografování dochází k destrukci informací, tedy ke zkreslení, a to především
v krajních částech fotografie. Sférická fotografie přenáší vizuální informaci na ideální kouli.
Nedojde tedy k tak zásadnímu zkreslení. Systém HDS 3000 fotografuje 24°x24°
šestiúhelníkové výseče a pak je skládá do sférické digitální fotografie.
Neţ obsluha začne skenovat, má moţnost si vytvořit fotografický obraz totoţný se
situací, jak ji „vidí“ skener ze své pozice. Panoramatickou fotografii lze vytvořit 360°
horizontálně 270° vertikálně (takzvaně full-image) nebo si uţivatel vybere jen oblast
fotografování. Výhodou výsečového zachycení je sníţení časové náročnosti fotografování.
Full-image trvá 7 minut.
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Obrázek č. 2 – panoramatické fotografování skenerem Leica HDS 3000 automobilu (pozn. zobrazená
mříţka je virtuální, její zobrazování lze vypnout).

Výhodou pořízení sférické fotografie je také skutečnost, ţe se toto zobrazení stává
prostředkem zadávání dalších informací a zjednodušuje práci při skenování tím, ţe při
skenování určité oblasti se tato oblast zadává přes fotografii.

Obrázek č. 3 – výsečové zadávání budoucího skenování přes sférickou fotografii a po doskenování
zobrazení výsledku - skenu v jednotné vizualizaci.

Sférická skládaná fotografie je velkou výhodou pro samotnou podstatu dokumentace.
Odpadá potřeba pracovat s velkým mnoţstvím jednotlivých snímkŧ, vlepovat je do
dokumentace a zachovávat sled fotografií za účelem snadnější orientace orgánŧ činných
v trestním řízení. Při pouţití tohoto zpŧsobu dokumentace je zajištěna objektivita a
zjednodušená prezentace získaných fotografických snímkŧ.
Společnost Leica si tuto výhodu uvědomila, proto její nový skener Leica ScanStation
C10 šel cestou zkvalitnění sférické skládané fotografie. Byla zvýšena kvalita obrazového čipu
na 4MPix a sníţena snímaná výseč na 17° x 17°.
2.1.2 Skenování
Skenování je základem metody spočívající ve vyjádření prostoru v bodech.
Při příjezdu na místo dopravní nehody a jeho obhlídce jsou zvoleny pozice, odkud
bude následně probíhat skenovací proces. Volba těchto pozic je dŧleţitá, neboť pokud nebude
skener správně postaven, vzniknou na skenu hluché prostory, ve kterých nebudou ţádná
získaná data. Pokud chceme vytvořit model havarovaného vozidla, jako je tomu v tomto
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případě, minimální počet stanovišť skeneru jsou čtyři. V našem případě bylo zvoleno pět
stanovišť. Obecně platí, čím více stanovišť, tím kvalitnějsí dokumentace, ovšem kaţdé
skenování má časovou potřebu a skenovací proces by tak mohl být neúnosný z hlediska doby.
Metoda prostorového skenování umoţňuje výsečové skenování, proto prostor, který
není relevantní, není zachycován a takto získaný čas je vyuţit v prospěch kvality skenŧ.
V získaných skenech je moţné zobrazit pozice odkud bylo skenováno, lze tak
demonstrovat postup orgánŧ provádějících ohledání nebo skenování.

Obrázek č. 4 – boční pohled na skenovaný
model, kde jsou viditelné pozice skenu
(ScanWorld).
Obrázek č. 5 – vrchní pohled na
skenovaný model, kde jsou zobrazeny
pozice skenru.

Skenovací proces probíhá
automaticky. Uţivatel zadává pouze
kvalitu, rozlišení, získaných skenŧ a
to tím, ţe zadá vzdálenost od skeneru
a jak velkou síť poţaduje, tedy
například na 7metrŧ 10x10mm síť.
Neţ potvrdí skenovací proces,
program odhadne dobu skenování.
Obsluha tak mŧţe optimalizovat
časovou náročnost a kvalitu skenu.

2.1.3 Registrace
Pokud je pouţito více míst skenování je nutné po skončení skenování zregistrovat
všechny skeny. To znamená, ţe se automaticky vloţí do jednoho skenu a natočí se tak, aby se
registrační body přesně překrývaly.
Registrační body se pouţívají běţně v geodézii. Je několik druhŧ těchto bodŧ,
například čtvercové magnetické nebo samolepící a pŧlkulové. Mají zvláštní povrch, který
skener dokáţe dobře zachytit i při velmi šikmém skenování. Ve středu mají ideální kruh,
z kterého skener určí přesný střed. V případě skenování havarovaného vozu Renault CLIO
bylo pouţito: 7magnetických čtvercových bodŧ, z toho 4 byly nasazeny na karosérii, a 3
pŧlkulové umístěné na stativech.
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Při registraci se také uţivatel poprvé dozví přesnost svých skenŧ. Po dokončení
registrace je zobrazována odchyla. Uţivatel má moţnost s těmito odchylkami pracovat a
zvyšovat přesnost konečného skenu tím, ţe u registračních bodŧ, které byly například chybně
naskenovány je vyloučí z výběru a znovu zregistruje projekt.

Obrázek č. 6 – registrační proces (TargetID – číslo registrační značky; ScanWorld – číslo pozice skeneru;
Error – odchylka; Status – zda má být s registračním bodem počítáno či nikoliv).

2.2 Skener – programové vybavení
Skener má zajisté své programové vybavení. Uţ program, kterým je skener ovládán je
součástí programového balíčku.
Pro práci s daty a zpracování se pouţívá program Cyclone vyvinutý společností Leica
přímo pro své skenery. Leica ovšem nenutí uţivatele, aby pracovali v tomto produktu,
podporuje rozsáhlý export dat do známějších a v praxi pouţívanějších programŧ, jako je
například Autodesk Autocad nebo SolidWorks. Výhodou programu Cyclone je podpora
sekvencového nahrávání dat. Při přiblíţení, oddálení, rotaci jsou postupně zobrazována data.
Uţivatel mŧţe tedy plynule pracovat, aniţ by zahltil procesor svého počítače. V Autocadu
tato moţnost nebyla a tento produkt měl velké problémy s těmito činnostmi. Společnost na
tuto chybu zareagova a nyní nabízí produkt Leica CloudWorx, který je plug-in pro autocad a
zavádí nejen funkci postupného zobrazování do prostředí Autocadu, ale i další funkce
zpracování modelu z Cyclonu.
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Obrázek č. 7 – virtuální prostředí programu Cyclone (zapnuté zobrazování perspektivního zkreslení).

Program Cyclone nabízí celou řadu funkcí jak pracovat s naměřenými daty. Dŧleţitou
funcí pro soudní zanalectví dopravních nehod je moţnost vytvářet řezy objektŧ a zjišťovat tak
horizontálně a vertikálně rozsah deformace objektu.
Další z mnoha funkcí je moţnost objektem proloţit rovinu a v této rovině zísat řezový
obrys objektu.
Program mimo jiné umoţnuje prostorové modelování, vytváření trojúhelníkové sítě, a
texturování povrchŧ objektŧ z fotografií nebo ze sférické fotografie pořízené samotným
systémem.
Cyclone umoţňuje také vytvářet animace, například kruhovou animaci v definované
výšce, která je často 180cm od horizontální nulové polohy. Tato animace poté prezentuje data
a simuluje procházení okolo objektu.

Obrázek č. 8 – vrchní pohled bez perspektivy (s odfiltrovanými body mračna na zemi a v okolí objektu) a
demonstrace moţnosti kótování v jedné rovině (můţe slouţit jako plánek havarovaného vozidla).
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Obrázek č. 9 – spodní pohled bez perspetivy – pozice a deformace kol automobilu a spodních částí motoru

Program snadno umoţňuje vytvoření plánku tím, ţe učivatel natočí objekt tak, aby jej
viděl z roviny rovnoběţné s vodorovnou rovinou objektu, poté přepne do kolmého,
bezperspektivního zobrazení a pouţije nástroj filtrace mračna bodŧ. Zvýrazní tak obrysy
objektu a potlačí rušivé body napřílad v okolí objektu.
Samozřejmostí je neomezené získávání vzdáleností. Program pracuje s naměřenými
body, které se označují. Při práci s nástroji měření je nutné dbát opatrnosti, neboť celý model
je prostorový a mŧţe se zdát uţivateli, ţe měří dva body, avšak po pohledu z boku zjistí, ţe je
měřena úhlopříčka. Měření tedy vyţaduje zkušenost, prostorovou orientaci. Obvykle se
vyuţívá obrazovka, která je rozdělena na 4 části a v kaţdé z nich je jiný pohled na model.
Výstupem téměř ihned po skončení měření jsou tedy rŧzné pohledy s moţnstí
zaznamenání vzdáleností zájmových bodŧ.
Dalším výstupem je model vytovřený trojúhelníkovou sítí, na něţ mŧţe být aplikována
textura z obrázkŧ a po konečném rendru je vytvořen reálný model. Tato činnost ovšem je
značně časově náročná a počítá se v hodinách práce na projektu.

3. KLADY A ZÁPORY
Klady a zápory této metody jsou:
+ Automatický systém, který umoţňuje přechod do manuálního systému pro zkušené
uţivatele. V automatickém reţimu se jedná o intuitivní prostředí, které je uţivatelsky
příjemné.
+ Velký rozsah pouţití a téměř neomezená mnoţina výstupŧ a výsledkŧ, neboť se jedná
o systém získávající data a je pouze na uţivateli, jak s daty pracuje a co je jeho cílem.
+ Časová náročnost skenování lze sníţit volbou výsečí v kvalitním rozlišení a
nezájmové prostory lze skenovat v horší kvalitě, tedy rychleji.
+ Veliká standardizovaná přesnost měření ±5mm/50 metrŧ.
+ Moţnost rozdělení skenování (stačí zaškolený pracovník) a vyhodnocení (vyšší nároky
na obsluhu).
+ Moţnost vytvářet digitální sférické fotografie a vytvářet tak ucelený obraz místa činu
či dopravní nehody - (plno-sférická fotografie trvá 7 minut).
+ Moţnost reálného procházení po místě činu v předem definované výšce.
+ Moţnost procházet skrz objekty, modely.
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+ Ihned po doskenování je poloautomaticky vytvořen plánek, do kterého je moţné
kótovat a měřit jakékoliv délky.
+ Moţnost vytvoření přesného modelu místa činu ve virtuálním prostředí počítače a
vyuţití tohoto výsledku pro budoucí modelování dynamických dějŧ na místě činu.
+ Měření v prostoru nebo měření v definované rovině, kdy se plně vyuţije přesnost
skeneru.
+ Vylučuje subjektivní chybu například při zadávání zájmových bodŧ při měření jako je
tomu u jiných systému, která vyuţívají fotogafii. Jedná se z tohto hlediska o
„objektivní“ metodu. Pokud zadávaný bod nebyl zaznamenán, nelze jej označit a tudíţ
ani chybně zadat.
+ Celý systém nenutí obsluhu zpravávat data v neznámém ač doporučeném programu
společnosti Leica – Cyclone, ale po doskenování lze exprtovat data do uţivatelsky
známého prostředí například Autodek AutoCad, SolidWorks nebo jiných grafických
produktŧ.
+ Společnost Leica nabíz Plug-iny do vybraných programŧ, aby zpříjemníla a
maximálně zpřístupnila data získaná svým zařízením.
+ Společnost Leica stále inovuje svá zařízení a programy. Na trhu začíná být v prodeji
nástupce skeneru HDS 3000 skener ScanStation C10, který několikanásobně
překračuje hranice předchozího skenru. Vše postupuje ke zmenšování a ke zvyšování
kvality a výkonu.
-

-

Finanční náročnost na pořízení (cca 2milony v závislosti na kurzu EURO)
Vyšší nároky na obsluhu a zpracovatele dat (např. prostorová představivost, zručnost
v grafickéch programech, uţivatelská znalost programu Autodesk AUTOCAD nebo
jiných podobných programŧ).
Rychlost skenování prostoru (závisí na zadané kvalitě skenŧ, lze ale tvrdit, ţe
standardní jeden sken trvá 15-45 minut).
Méně kvalitní panoramatické fotografie jako u jiných systémŧ.
Relativně málo známá metoda a obavy z její náročnosti a obavy z problémŧ pouţití
jako dŧkazní prostředek.

4. ZÁVĚR
Příspěvek popisuje reálné vyuţití metody prostorového bezkontaktího laserového
skenování v soudně – expertizní praxi. Autor tuto metodu pouţil pro dokumentaci destrukce
dopravního prostředku značky Renault Clio. Na tomto vzorovém případu vysvětluje a
demonstruje moţnosti této metody a její výsledky.
Tato metoda byla případem také ověřena v drsných podmínkách zimního období. Bylo
zjištěno, ţe zařízení pracuje i pod bodem mrazu (-5°C). Dále bylo ověřeno, ţe velmi slabé
sněţení prostorovému skeneru nevadí, avšak je nutné zařízení a výsledky stále kontrolovat.
Dále bylo potvrzeno, ţe zařízení je vhodné i pro dokumentaci dopravních prostředkŧ a nehod.
Autor dobudoucna předpokládá reálné pouţití této metody při dokumentaci dopravní
nehody. Dokumentace případu, který je zde publikován, trvala 3 hodiny včetně posouzení
prostoru, očistění vozidla od sněhu a postavení vytyčovacích terčŧ. V budoucnu autor plánuje
získání komparačního materiálu (nepoškozený automobil zn. Renault Clio) a vytoření
digitální komparace obou automobilŧ, kde bude jasně patrný postup deformování. Dále chce
vytvořit animaci deformace modelu.
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Společnost Leica stále inovuje svá zařízení a programy. Na trhu začíná být v prodeji
nástupce skeneru HDS 3000 skener ScanStation C10, který několikanásobně překračuje
hranice předchozího skeneru. Vše postupuje ke zvyšování kvality a výkonu zařízení. Autor se
snaţil ve článku jiţ toto zařízení komparovat s předchozím a poskytnout tak dŧleţité
informace.
Autor přivítá náměty a podněty moţností pouţití tohoto zařízení pro soudně –
expertizní činnost a je jeho cílem tuto metodu dále rozšiřovat.
Poděkování
Autor tohoto článku děkuje tímto společnosti Gefos a.s. za zapŧjčení skeneru HDS
3000. Jmenovitý dík patří paní Ing. Vandě Kadlečíkové, která se podílela na skenování
havarovaného automobilu.
Dále děkuji panu Oto Schönfeldovi za rychlé zpřístupnění a umoţnění skenování
vraku automobilu.
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BIOMECHANICKÁ ANALÝZA ÚDERU
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., Katedra kriminalistiky PA ČR Praha, straus@email.cz
Anotace:
V článku jsou analyzovány experimentální hodnoty pro exaktní výpočet tolerance organismu
na vnější zátěţ. Autor prezentuje vlastní výzkumy, které provedli na souboru průměrných
jedinců, netrénovaných muţů. Jsou uvedeny krajní mezní hodnoty pro úder direktem. Výpočet
tolerance organismu je závislý na dopadové rychlosti, impaktu při dopadu, destrukční dráze,
akcelerací zasaţené hmoty, hraniční hodnota je vyjádřitelná indexem AIS. Je moţné provést
výpočet HIC pro interval 15 ms. Literatura i experimenty ukazují na to, ţe podstatné pro
studium tolerance organismu na dynamické situace je sledování decelerace mozku ve fázi
zatíţení. Zpoţdění hlavy je primární ukazatel pro predikci extrémního dynamického zatíţení
organismu.
Klíčová slova: Biomechanika, úder, decelerace, síla, impakt.
Příspěvek je k dispozici pouze ve formě prezentace ZDE.

122

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010

SEKCE STAVEBNICTVÍ A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
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OBECNÁ PROBLEMATIKA CENOVÝCH MAP
Ing. Vlasta Scholzová, MF
Co jsou cenové mapy
Grafické, textové nebo kombinované zobrazení prŧměrných prodejních cen
v dané lokalitě s uvedením časového údaje
K čemu jsou vyuţitelné
•
•

K rychlé informaci
K orientaci v současných cenách realit
S jakými cenovými mapami se mŧţeme setkat

•

Cenové mapy
– Stavebních pozemkŧ
– Nájemného
– Bytŧ, popř. rezidenčních nemovitostí
– Kancelářských prostor
– apod.
Jak vznikají a proč

•
•
•

Kontrast cenových map pro rŧzné účely
Proč vznikají rŧzné druhy cenových map
Rozdíl mezi cenovými a hodnotovými mapami
Cenové mapy stavebních pozemkŧ
CMSP - úřední (oficiální,vládní)
- specifické profesní (odborné pro jednotlivé obory, specializované, expertní,
znalecké)
CMSP - úřední (vládní, oficiální,)
S legislativní podporou
(Ze zákona č. 1511997 Sb., o oceňování majetku…)
Předmět úpravy
§ 1 Předmět úpravy

(1) Zákon upravuje zpŧsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot
(dále jen "majetek") a sluţeb pro účely stanovené zvláštními předpisy. 1) Odkazují-li tyto
předpisy na cenový nebo zvláštní předpis pro ocenění majetku nebo sluţby k jinému účelu
neţ pro prodej, rozumí se tímto předpisem tento zákon. Zákon platí i pro účely stanovené
zvláštními předpisy uvedenými v části čtvrté aţ deváté tohoto zákona a dále tehdy, stanoví-li
tak příslušný orgán v rámci svého oprávnění nebo dohodnou-li se tak strany.
(2) Zákon se nevztahuje na sjednávání cen a neplatí pro oceňování přírodních
zdrojŧ kromě lesŧ.
(3) Ustanovení tohoto zákona se nepouţijí
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a) v případech, kdy zvláštní předpis stanoví odlišný způsob oceňování,
b) při převádění majetku podle zvláštního předpisu.
Co je úřední CMSP
Cenová mapa stavebních pozemkŧ je grafické znázornění stavebních pozemkŧ na
území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším s
vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými
cenami obsaţenými v kupních smlouvách.
Kdo je jejím vydavatelem
Návrh cenové mapy stavebních pozemkŧ nebo její změny předkládá obec před jejím
vydáním Ministerstvu financí k vyjádření. Obec zašle vyhlášku současně s jejím vyhlášením
Ministerstvu financí k uveřejnění v Cenovém věstníku.
Koncem kaţdého kalendářního roku se obecně závaznou vyhláškou obce doplňují
cenové mapy o nové ceny stavebních pozemků. Změní-li se sjednaná cena, účel uţití nebo
stavební vybavenost pozemku, zjistí se nová cena pozemku zpŧsobem uvedeným v
předchozích odstavcích. Příklad
Další cenové mapy
CMSP - specifické profesní
- specializované,
- expertní,
- znalecké
- odborné pro jednotlivé obory
(odhadci, realitní makléři, realitní kanceláře apod.)
Cenové mapy stavebních pozemkŧ
CMSP - specifické profesní (pro jednotlivé obory)
•
•
•
•

Vznikají na základě potřeb jednotlivých odborných skupin
Nemají ţádné právní předpisy
Hodnoty v nich jsou uvedeny dle zkušeností a potřeb zpracovatele
U rŧzných zpracovatelŧ se mohou lišit
K čemu slouţí úřední CMSP

•
•
•
•
•

K rychlé cenové informaci
K orientaci v současných cenách realit
Jako nejniţší nabídková cena
Jako daňová hodnota
Apod.
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CENA POZEMKŮ V MĚSTĚ BRNĚ
Jiří Oščatka19, Ivana Vidovičová20
Abstrakt
Článek pojednává o ceně zastavěných a zastavitelných pozemků ve městě Brně.
Zjišťování cen probíhalo pomocí prostorových a databázových analýz nad
geografickými daty Územního plánu města Brna a geodatabází realizovaných prodejů
pozemků. Výsledkem práce je průměrná cena zastavitelných a skutečně zastavěných
pozemků ve městě Brně.

STAVEBNÍ A ZASTAVITELNÝ POZEMEK
Stavební pozemek je definován v zákoně č. 151/1997 Sb. (dále jen zákon).
V §9 odst. (1) zákona je uvedeno, ţe stavební pozemky, jsou nezastavěné pozemky evidované
v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemkŧ, které byly vydaným územním
rozhodnutím určeny k zastavění; pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku
zastavěné plochy a nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy - staveniště nebo ostatní plochy,
které jsou jiţ zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný
funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku
zastavěná plocha a nádvoří za účelem jejich společného vyuţití a jsou ve vlastnictví stejného
subjektu a plochy pozemkŧ skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v
katastru nemovitostí.[1]
V realitní praxi se běţně s pojmem stavební pozemek setkáváme v souvislosti
s pozemky, které je moţné zastavět např. dle územního plánu. Definici, co je zastavitelný
pozemek lze najít v zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), kde v § 2 odst. 1 pís. je uvedeno, ţe zastavitelnou plochou se rozumí plocha
vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. [2]

ZPRACOVÁNÍ DAT
Pro práci s daty jsme vyuţili geografické informační systémy, které umoţnily spojit
rozsáhlou databázi dat popisných informací katastru nemovitostí s geografickými daty.
Zpracování dat probíhalo nejen formou propojování tabulek, ale také prostorovými dotazy
nad zobrazenými daty v mapě. Zobrazení všech potřebných informací v mapě jako je např.
katastrální mapa, plochy územního plánu, informace o realizovaných prodejích pozemkŧ nebo
leteckých snímkŧ v jedné mapě velmi zjednodušuje práci s daty i ověřování poţadovaných
výsledkŧ. Zpracování grafických dat proběhlo v desktopovém prostředí programu ArcGIS.
9.3 firmy Esri a pro databázové zpracování byl pouţit program Microsoft Access.

19

Ing. Jiří Oščatka, Magistrát města Brna, oscatka.jiri@brno.cz, 542 173 226

20

Ing. Ivana Vidovičová, Magistrát města Brna, vidovicova.ivana@brno.cz, 542 173 209
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DATOVÁ ZÁKLADNA
Popisná data katastru nemovitostí
Data popisných informací katastru nemovitostí za oblast Brno-město byla aktuální k
datu 2.12.2009. Z dat katastru nemovitostí byly vyuţity jen vybrané tabulky potřebné pro
provedení analýz. Jednalo se konkrétně o tabulku BUDOVY, KATUZE, OBJRIZ, RIZENI,
PARCELY, TYPBUD, TYPUCA, UCAST, UCTYP, ZPVYBU. Informace o obsahu a funkci
jednotlivých tabulek byly čerpány ze zpravodaje Českého úřadu zeměměřičského a
katastrálního. [3]
Katastrální mapa
Katastrální mapa byla aktuální k třetímu čtvrtletí 2009
Územní plán města Brna
Územní plán, respektive mnohoúhelníkové plochy definované územním plánem
s připojenými atributovými informacemi o vlastnostech kaţdého polygonu, byl platný k datu
30.09.2009.
Realizované prodeje pozemků (dále RPP)
Geodatabáze realizovaných prodejŧ pozemkŧ je v mnohoúhelníkovém tvaru
s připojenými informacemi, především o jednotkové ceně. Geodatabáze je aktualizována pro
potřeby zpracování aktualizace cenové mapy. Pouţitá verze databáze obsahuje informace o
cenách za období 1993 aţ 03/2009.
Ortofotomapy území statutárního města Brna
Ortofotomapy jsou sloţeny z leteckých snímkŧ území statutárního města Brna z let
1997, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Letecké snímky z let 2004 aţ 2008 obsahují
vţdy jen jiţní nebo severní část území města.

ZASTAVITELNÉ POZEMKY
Zastavitelné pozemky s dosud nerealizovanou stavbou
Východiska zjišťování
Cílem první analýzy bylo zjištění prŧměrných jednotkových cen zastavitelných
pozemkŧ
Jedním z podkladŧ pro analýzu výběru zastavitelných pozemkŧ byl Územní plán
města Brna. Ve vrstvě územního plánu jsme pomocí atributového dotazu vytvořili
samostatnou vrstvu ploch, které jsou v územním plánu vedené jako návrhové stavební plochy.
Z celkového počtu 8 776 ploch definovaných v územním plánu vznikla po provedení výběru
stavebních ploch geodatabáze, která obsahovala 1 758 prvkŧ.
Další vrstvou, kterou jsme vyuţili pro prostorové a databázové analýzy, byla
geodatabáze realizovaných prodejŧ pozemkŧ. Pro naši první analýzu jsme z dŧvodu velkého
rozsahu dat omezili záznamy v geodatabázi RPP pouze na období 2000 aţ část 2009.
Omezená geodatabáze RPP obsahovala 76 338 informací o prodaných pozemcích.
Vzhledem ke skutečnosti, ţe geodatabáze RPP obsahuje úplné informace o prodaných
pozemcích, bylo nutno vybrat pouze takové , které jsou součástí návrhových stavebních ploch
z územního plánu.
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Pracovní postup
V prvním kroku jsme pomocí funkce „UNION“ v programu ArcGis provedli
prostorový a databázový prŧnik geodatabáze RPP a návrhových stavebních ploch územního
plánu. Tímto jsme získali geodatabázi návrhových stavebních ploch obohacenou o informace
z geodatabáze RPP, a to především o jednotkové ceny a informace o datumech prodeje.
Následně byly vybrány pouze takové záznamy, které obsahují informace z obou geodatabází
(prostorový prŧnik).
Vzhledem ke skutečnosti, ţe se územní plán v čase vyvíjí, museli jsme v rámci
druhého kroku vybrat pouze takové záznamy, které byly skutečně prodávány jako zastavitelné
dle územního plánu. Za tímto účelem jsme na výsledek z prvního kroku aplikovali podmínku,
dle které musí být datum prodeje vyšší (mladší) neţ datum změny polygonu v územním plánu
(tzn. ţe po prodeji pozemku nebyla provedena změna územního plánu v tomto území).
Následně jsme zadali výpočet skutečné výměry plochy u kaţdého záznamu dle jeho
grafického vyznačení. Vypočítaná výměra odpovídala ploše nebo části plochy z kaţdé
prodané parcely, která dle územního plánu náleţí do návrhové stavební plochy.
Ve třetím kroku jsme provedli sumarizaci údajŧ podle jednoznačného identifikátoru
řízení a druhu návrhové plochy dle územního plánu. U vypočítaných výměr jsme při
sumarizaci zadali výpočet součtu výměr částí ploch. Z geodatabáze jsme následně pomocí
atributového dotazu odstranili takové záznamy jejichţ sumarizace výměr byla menší neţ
100 m2.
Kontrolou výsledkŧ jsme zjistili, ţe podmínkám výběru vyhovují i případy prodeje
pozemkŧ určených územním plánem jako plocha návrhová na kterých byla realizována stavba
před datem prodeje pozemkŧ (tzn. jednalo se o prodej pozemkŧ stavebních).
Ve čtvrtém kroku jsme pomocí tabulek RIZENI a OBJRIZ z dat katastru nemovitostí a
výsledku z třetího kroku zjistili záznamy, ve kterých se prodávaly pozemky s budovami.
Tento výsledek jsme pak databázově odečetli od výsledku třetího kroku.
Při posledním kroku pro zjištění prŧměrných cen zastavitelných pozemkŧ jsme
provedli výběr podle vybraných druhŧ návrhových ploch územního plánu (plochy pro
bydlení, smíšené plochy a plochy pracovních aktivit) a následně sumarizaci podle rokŧ
prodeje.
Výsledek analýzy
Výsledkem analýzy je 3 837 informací o jednotkových cenách pozemkŧ určených
územním plánem pro bydlení (Graf č. 1), 1 591 pro informací o jednotkových cenách
pozemkŧ určených územním plánem jako smíšené plochy (Graf č. 2) a 241 informací o
jednotkových cenách pozemkŧ určených územním plánem pro plochy pracovních aktivit
(Graf č. 3) rozčleněných dle roku prodeje.
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Graf č. 1 -Vývoj cen pozemků určených územním plánem jako plochy pro bydlení.
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Graf č. 2 - Vývoj cen pozemků určených územním plánem jako smíšené plochy.
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Graf č. 3 - Vývoj cen pozemků určených územním plánem jako plochy pro pracovní aktivity.

Pokles počtu prodejŧ v roce 2009 oproti předcházejícím rokŧm je zpŧsoben
zpracováním pouze části cenových údajŧ za rok 2009 a v grafech uvedená čísla prŧměrných
ceny a počtŧ prodejŧ nejsou konečná.
Zastavitelné pozemky s realizovanou stavbou
Východiska analýzy
Logika této analýzy vycházela z běţného předpokladu, ţe nejprve byl prodán pozemek
a na něm byla následně realizována stavba. Tato analýza se na počátku jevila jako velmi
jednoduchá, jelikoţ geodatabáze RPP obsahuje informaci o datumu prodeje (datum právních
účinkŧ vkladu do katastru nemovitostí) pozemkŧ a informace o datumu vzniku budovy
obsahuje tabulka BUDOVY z dat katastru nemovitostí.
Ověřili jsme si data vzniku budovy u několika záznamŧ a bohuţel se ukázalo, ţe tento
atribut není moţné pro takovouto analýzu pouţít. V náhradním řešení jsme vytipovali nově
vzniklé budovy z dat katastru a ty jsme ověřili na základě leteckých snímkŧ. Tímto postupem
vznikla geodatabáze obsahující 2 528 informací o nově postavených budovách na území
statutárního města Brna. Jedním z atributŧ vzniklé geodatabáze byl rok, ve kterém stavba
vznikla a atributová poloţka byla naplněna posledním dnem příslušného roku.
Pracovní postup
V prvním kroku jsme provedli grafický a databázový prŧnik geodatabází RPP a nově
postavených budov funkcí UNION v programu ArcGis. Prŧnik jsme dále omezili pouze na
záznamy, které obsahují informace z obou pŧvodních geodatabází (vyhovují grafickému
prŧniku).
Zkoumáním výsledku jsme zjistili duplicity v jednoznačných identifikátorech budov.
Duplicity zpŧsobovaly opakované prodeje pozemku na stejném místě. Příkladem jsou např.
rozvojové lokality, které byly vykoupeny developerskou společností, byly vybudovány
inţenýrské sítě a komunikace, následně byly pozemky přeparcelovány a prodávány pro
výstavbu.
V druhém kroku jsme, vzhledem k opakovaným prodejŧm stejných pozemkŧ (parcelní
čísla pozemkŧ mezi jednotlivými prodeji nemusí být totoţné), museli vybrat pouze takové
záznamy, které jsou nejmladší (poslední prodej před realizací stavby). Tento krok jsme
provedli pouze databázově. V databázi byla vytvořena celočíselná proměnná, do které jsme
naplnili údaj o rozdílu datumŧ (počtu dnŧ) mezi vznikem budovy a prodejem pozemku.
Kontrolou naplnění atributu vzniklého rozdílem dnŧ vznikem budovy a prodejem
pozemku jsme zjistili i údaje pouze v několika dnech (např. 4 dny), coţ je ve skutečnosti
nereálné. Naplnění atributu (datumu) vzniku budovy pouze s ročním rozlišením tedy nebylo
pro účely této analýzy dostatečné. Nepřesnost atributu vzniku budovy jsme museli napravit
pomocným zpŧsobem, coţ bylo moţné, jelikoţ nepřesnost dat spočívala ve skutečnosti, ţe
stavby jiţ existovaly, tedy se prodávaly s pozemkem.
Ve třetím kroku jsme pomocí tabulek RIZENI a OBJRIZ z dat katastru nemovitostí a
výsledku z druhého kroku zjistili záznamy, ve kterých se prodávaly pozemky s budovami.
Tento výsledek jsme pak databázově odečetli od výsledku druhého kroku.
Ve čtvrtém kroku jsme provedli zjištění posledního prodeje ke kaţdé budově
z výsledku třetího kroku pomocí databázového seskupení přes atributy jednoznačného
identifikátoru budovy. Při seskupení jsme zajistili, aby u atributu rozdílu datumŧ byl vybrán
130

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010
minimální číselný údaj. Výsledek z třetího kroku jsme propojili propojili na vzniklou
sumarizaci pro zjištění odpovídající jednotkové ceny.
Při posledním kroku pro zjištění prŧměrných cen zastavitelných a následně skutečně
zastavěných pozemkŧ podle vybraných druhŧ vyuţití budov jsme provedli výběr podle
atributu vyuţití budovy (rodinný dŧm, bytový dŧm, víceúčelová stavba, budova pro výrobu a
skladování) a následně sumarizaci podle rokŧ prodejŧ.
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Výsledek analýzy
Výsledkem analýzy je 718 informací o jednotkových cenách pozemkŧ pod rodinnými
domy (Graf č. 4), 187 informací o jednotkových cenách pod bytovými domy (Graf č. 5), 10
informací o jednotkových cenách pod víceúčelovými budovami (Graf č. 6), 66 informací o
jednotkových cenách pod stavbami pro výrobu a skladování (Graf č. 7) rozčleněných dle roku
prodeje.
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Graf č. 4 - Průměrné ceny pozemků pod rodinnými domy
3000

50
45
40
35

2000

30
1500

25
20

1000

Počet prodejů

Průměrná jednotková cena

2500

15
10

500

5
0

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Rok prodeje

Graf č. 5 - Průměrné ceny pozemků pod bytovými domy
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Graf č. 6 - Průměrné ceny pozemků pod víceúčelovými budovami
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Graf č. 7 - průměrné ceny pozemků pod budovami pro výrobu a skladování.

U výše uvedených grafŧ analýzy zastavitelných pozemkŧ, na kterých byla následně
realizována stavba, nelze jednoznačně konstatovat, ţe se jedná o konečná čísla. Je nutno si
uvědomit, ţe na některých zastavitelných pozemcích prodaných v minulosti (prŧměrné ceny
zastavitelných pozemkŧ s dosud nerealizovanou stavbou) se budou stavby teprve realizovat.
Jelikoţ sumarizace údajŧ je provedena podle roku prodeje (ne podle roku vzniku stavby)
budou i tyto budoucí případy mít vliv na počet případŧ a prŧměrnou jednotkovou cenu
v minulých letech.

STAVEBNÍ POZEMKY
Východiska zjišťování
Pro zjištění ceny stavebního pozemku jsme vycházeli přiměřeně z definice stavebního
pozemku uvedeného výše. Výchozím předpokladem pro analýzu byl ideální právní stav,
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kterým se rozumí, ţe stavebními pozemky pro účely tohoto článku budou pozemky, které se
prodávaly současně se stavbou (v jedné smlouvě). Případy, kdy se prodávají pozemky
s územním rozhodnutím (případně stavebním povolením), se vyskytují jen velmi zřídka a pro
naši analýzu jsme je zanedbali. Taktéţ jsme zanedbali případy prodejŧ pozemkŧ se stavbou,
která není evidována v katastru nemovitostí.
Cílem analýzy bylo zjistit prŧměrné ceny stavebních pozemkŧ podle vybraných druhŧ
vyuţití budov evidovaných v katastru nemovitostí v tabulce ZPVYBU. Analýzu jsme provedli
nad daty popisných informací katastru nemovitostí a nad databází realizovaných prodejŧ
pozemkŧ v programu Microsoft Access.
Pro pochopení následného postupu je zapotřebí upozornit na skutečnost, ţe i kdyţ
popisné informace katastru nemovitostí a geodatabáze realizovaných prodejŧ vznikají na
rŧzných úřadech, mají společný jeden atribut. Tímto atributem je jednoznačný identifikátor
řízení katastru nemovitostí, který je v geodatabázi RPP evidován pro potřeby jednoznačné
identifikace řízení, resp. smlouvy obsahující informace o realizovaných prodejích pozemkŧ,
které byly pod tímto řízením do katastru nemovitostí přijaty.
Postup zpracování
V prvním kroku jsme z dat katastru nemovitostí vybrali taková řízení, ve kterých se
prodávala budova. Výběr jsme provedli pomocí tabulek RIZENI, OBJRIZ, BUDOVY,
TYPBUD, ZPVYBU a mezi nimi definovaných databázových vazeb. Výběr jsme dále omezili
časovou podmínkou na období od 01.01.2000 do 31.03.2009. Výsledkem výběru je tabulka,
která obsahuje 142 831 záznamŧ. V těchto záznamech jsou samozřejmě duplicity
v jednoznačných identifikátorech řízení, jelikoţ v rámci jedné smlouvy se mohlo převádět
více staveb např. rodinný dŧm se samostatnou garáţí.
V druhém kroku jsme výslednou tabulku z prvního kroku propojili s databází RPP
pomocí jednoznačného identifikátoru řízení. Tímto jsme rozšířili pŧvodní atributové
informace o informace z databáze RPP a to zejména o jednotkové prodejní ceně pozemkŧ
(POČET ZAZNAMU) a zároveň jsme vyloučili záznamy, ke kterým neexistují cenové údaje.
V posledním kroku pro zjištění prŧměrných cen stavebních pozemkŧ podle vybraných
druhŧ vyuţití budov jsme provedli výběr podle atributu vyuţití budovy (rodinný dŧm, bytový
dŧm, víceúčelová stavba, budova pro výrobu a skladování) a následně sumarizace podle rokŧ
prodeje pozemkŧ.
Výsledek analýzy
Výsledkem dotazu je 350 informací, o jednotkových cenách pozemkŧ pod rodinnými
domy (Graf č. 8), 9 472 informací o jednotkových cenách pozemkŧ po bytovými domy
(Graf č. 9), 362 informací o jednotkových cenách pozemkŧ pod víceúčelovými budovami
(Graf č. 10), 92 informací o jednotkových cenách pozemkŧ pod stavbami pro výrobu a
skladování (Graf č. 11), rozčleněných dle roku převodu.
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Graf č. 8 - Průměrné ceny pozemků pod rodinnými domy
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Graf č. 9 - průměrné ceny pozemků pod bytovými domy
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Graf č. 10 - Průměrné ceny pozemků pod víceúčelovými budovami
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Graf č. 11 - Průměrné ceny pozemků pod budovami pro výrobu a skladování.

Počty údajŧ nejsou nijak vysoké, je však třeba si uvědomit, ţe výběr je proveden
pouze pro případy, kde je ve smlouvě uvedena jednotková cena pozemkŧ. Případy, kdy se
prodávají stavby součastně s pozemky za jednu cenu se v tomto výběru vyskytovat nemohou,
protoţe databáze RPP takovéto informace neobsahuje.
Výjimku v počtu údajŧ tvoří informace o jednotkových cenách pozemkŧ pod
bytovými. Vyšší počet záznamŧ u bytových domŧ je zpŧsoben promítnutím do výběru i
informací o prodaných podílech pozemkŧ pod bytovými domy náleţející k bytové jednotce.
S prodejem bytové jednotky se totiţ vţdy převádí i ideální podíl na budově. Znalostí
geodatabáze realizovaných prodejŧ víme, ţe do takovéhoto výběru spadají i převody
bytových jednotek od města a bytových druţstev za ceny, které jsou stanovovány na jiném
principu, neţ je dohoda mezi prodávajícím a kupujícím. Pro získání relevantnějšího údajŧ
prŧměrných cenách stavebních pozemkŧ pod bytovými domy je zapotřebí případy prodeje od
města nebo bytového druţstva z výsledku analýzy cen pozemkŧ pod bytovými domy vyloučit.
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Vyloučení jsme provedli prostřednictvím výběru z dat katastru nemovitostí pomocí
tabulek UCAST, UCTYP, TYPUCA a výsledku analýzy cen pozemkŧ pod bytovými domy.
Tabulky jsme propojili pomocí vazeb a zadali omezující kritérium, dle kterého musí název
převodce (prodávajícího) obsahovat řetězec „statutární“ nebo varianty slova „druţstvo“. Ve
výsledku jsme získali 3369 údajŧ o prodejích pozemkŧ pod bytovými domy, kdy převodcem
bylo statutární město Brno nebo právní subjekt obsahující variantu slova „druţstvo“.
Rozloţení cenových údajŧ na základě jejich četnosti je znázorněno v Grafu č. 12. Graf
jednoznačně dokumentuje, ţe nejčastější jednotkovou cenou pozemku pod bytovými domy je
100 Kč/m2, jejíţ celkový počet je 2269 a její výskyt je o dva aţ tři řády častější neţ ostatních
cenových údajŧ.
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Graf č. 12 - Rozloţení cen pozemků pod BD s omezením názvu převodce
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Odečtením záznamŧ jednotkových cen pozemkŧ pod bytovými domy, jejichţ
převodcem bylo statutární město Brno nebo druţstva, od všech záznamŧ jednotkových cen
pozemkŧ pod bytovými domy jsme získali údaje zobrazené v grafu č. 13.
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Graf č. 13 Ceny pozemků pod bytovými domy s omezením názvu převodce
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ZÁVĚR
Na závěr jsme provedli porovnání prŧměrných jednotkových cen pozemkŧ stavebních
a pozemkŧ zastavitelných s později realizovanou stavbou.
V tabulce č. 1 je znázorněn poměr prŧměrných jednotkových cen za stavební pozemek
(zastavěný stavbou RD) a za pozemek, který byl prodáván jako zastavitelný a po prodeji na
něm byla realizována stavba rodinného domu. Poměr ukazuje na skutečnost, ţe ceny
zastavitelných pozemkŧ, které jsou prodávány před realizací stavby jsou v prŧměru o 13 %
draţší neţ pozemky zastavěné stavbou jiţ při prodeji.
Rok
prodeje
20
00 20
01 20
02 20
03 20
04 20
05 20
06 20
07 Pr
ůměr

Cena stavebního
pozemku
2

[Kč/m ]

Cena zastavitelného
pozemku (realizace
stavby po prodeji)

Poměr

[Kč/m2]

591
761
1 042
1 067
1 358
1 160
1 665
2 291

653
916
1 283
1 275
1 327
1 431
1 859
2 280

1,11
1,20
1,23
1,19
0,98
1,23
1,12
1,00
1,13

Tabulka č. 1 – Porovnání průměrných jednotkových cen zastavitelného a jiţ zastavěného pozemku RD

V tabulce č. 2 je znázorněn poměr prŧměrných jednotkových cen za stavební pozemek
(zastavěný BD) a za pozemek, který byl prodáván jako zastavitelný a po prodeji na něm byla
realizována stavba bytového domu. Tak jako v předcházejícím případě jsou ceny
nezastavěných pozemkŧ v prŧměru o 10 % draţší neţ pozemky stavební.

Rok prodeje

Cena stavebního
pozemku
2

[Kč/m ]
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Cena zastavitelného
pozemku (realizace
stavby po prodeji)

Poměr

[Kč/m2]

1 033
1 018
1 110
1 866
1 235
1 302
2 081
3 225
3 327

1 207
1 246
954
1147
2 061
2 559
2 377
1 928
2 140

Průměr
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1,17
1,22
0,86
0,61
1,67
1,97
1,14
0,60
0,64
1,10
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Tabulka č. 2 – Porovnání průměrných jednotkových cen zastavitelného a jiţ zastavěného pozemku BD

U prŧměrných cen zastavitelných a stavebních pozemkŧ uvedených v tabulkách č. 1 a
2 je nutno upozornit na skutečnost, ţe informace o prŧměrné jednotkové ceně pozemkŧ jsou
čerpány mj. i z kupních smluv obsahujících daňové optimalizace. Ve smlouvách je běţné, ţe
přidaná hodnota pozemkŧ daná vybudováním inţenýrských sítí a přístupových komunikací je
ve smlouvě vyčíslena separátně, tedy odděleně od ceny pozemkŧ. Prodejní cena stavebně
připravených nebo stavebních pozemkŧ bývá v takových případech totoţná s dříve
realizovanou nabývací cenou.
Prostorové analýzy obdobné těm výše popsaným s vhodně připravenými
podkladovými daty umoţňují hromadné získávání poţadovaných informací. Lze je např.
vyuţít při sledování vývoje jednotkových cen pozemkŧ pŧvodně určených a uţívaných jako
orné pŧdy, přes změny územního plánu na návrhové stavební plochy, následně prodeje
stavebně nepřipravených a stavebně připravených pozemkŧ, aţ po finální prodeje stavebních
pozemkŧ.

LITERATURA
[1] Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonŧ (zákon o
oceňování majetku)
[2] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
[3] Český úřad zeměměřický a katastrální: Zpravodaj Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního. Zeměměřický úřad, 2002, Praha. ISSN 1211-5843.
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ZKUŠENOSTI S NÁSTROJI ANALÝZY RIZIK VE
ZNALECKÉ ČINNOSTI
Karel Kubečka21
Abstrakt
Příspěvek rozebírá nástroje analýzy rizik a moţnost jejich pouţití ve znalecké
činnosti. Hodnotí vhodnost pouţití jednotlivých metod, přičemţ se snaţí seznámit znalce
s praktickými výhodami uţití jednoduché vědecké metody pro oblast hodnocení
v oblasti škod a vad staveb.

ÚVOD
Nástroje rizikové analýzy pouţívané v rozhodovacím procesu sanace a rekonstrukce
staveb a nebo pro stanovení skutečné výše škody a zhodnocení stavby [6] jsou alternativními
(fakultativními) vyhodnocovacími metodami, které svému uţivateli nabízejí moţnost
dosáhnout potřebného deduktivního výsledku například tam, kde konstatujeme absenci
oficiální metodiky a standardních postupŧ. O praktickém vyuţití těchto metod je odborná
veřejnost prŧběţně informována [1], [7], [8]. Protoţe se jedná, jak bylo uvedeno o alternativní
neoficiální metodiku [2] ÷ [5], [9], která se na první pohled zdá deduktivní, naskýtá se
moţnost experimentovat s tímto nástrojem v mezích logiky věci, přičemţ vţdy je třeba mít na
paměti, ţe výsledky pouţité metodiky musí být validní a tedy uţivatelem obhajitelné za všech
okolností a to nejen před soudními orgány. Mělo by to znamenat, ţe výsledný výrok znalce
(prezentovaný v závěru znaleckého posudku) je exaktní a relevantní. Stává se pak
obligatorním výrokem.
S uvedeným tvrzením úzce souvisí také nutnost dalších exaktních úprav předkládané
metodiky. Tyto úpravy by měly směřovat ke zobecnění pouţívaných postupŧ a vytýčení mezí
pro jejich validní uţití. Současně se pak tyto metody musí stát „uţivatelsky přívětivé“, to je
jednak srozumitelné a ve svém uţití jednoduché.
Tento příspěvek navazuje na obdobnou problematiku přednesenou na znalecké
konferenci v Brně v lednu 2008 [1] a 2009 [7]. Uváděné nástroje jsou zde aplikovány do
expertní a znalecké činnosti, která se zabývá vadami a poruchami staveb a současně také do
rozhodovacího procesu o další existenci stavby nebo případném rozhodnutí o její sanaci.
Dŧleţitou aplikací je pak jednoduchým zpŧsobem stanovit cenu a výši škody, coţ je pro
znalce běţná disciplína, nicméně v některých případech značně obtíţná. Úspěchem je pak její
obhajoba před soudy. Tento příspěvek se soustředí na neméně dŧleţitý úkol znalecké praxe
a to nepřímo rozhodnout o osudu stavby, tedy její sanaci nebo naopak demolici stanovením
pořadí staveb v určitém území. Vedle analytického vyjádření je zde uţito alternativního
přístupu s pouţitím metod pravděpodobnostního hodnocení pomocí histogramŧ výskytu dat.

21

Kubečka, Karel, doc., Ing., Ph.D., Fakulta stavební, katedra konstrukcí VŠB-Technická univerzita
Ostrava, L.Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba, tel: 596 991 343, 602 778 967, karel.kubecka@vsb.cz,
www.fast.vsb.cz.
Projekční, odborně posudková a znalecká kancelář P.S.-SERVICE, Alšova 579/4, 708 00 OstravaPoruba, tel: 596 917 948, 602 778 967, psservice@volny.cz, www.volny.cz/psservice/.
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ZKUŠENOSTI
Jedna z uţívaných moţností [6] analytického hodnocení s pouţitím metody UMRA je
zaloţena na vyhodnocení formuláře expertŧ – matice.
Pro kaţdého experta lze stanovit (vypočítat) „individuální součinitel vnímání
nebezpečí“ [6], [7], který je hodnotou zobrazující stav hodnocené konstrukce (×100 = %).
___

Pc k 

 Sv

E
ijk

ij

(1)

E
Svmax  nact
,k

Svmax maximální hodnota závaţnosti nebezpečí (Tabulka č. 1) - Svmax = 3)
___



symbol označuje skutečnost, ţe se neuplatní prázdné buňky expertní matice (<null>).

Nebezpečí
nepatrné
malé
střední
velké

Realizace nebezpečí
Nevyžaduje prakticky žádná opatření, nemá vliv na ceny, lhůty, lze ji zanedbat, přehlédnout
Nepodstatný vliv na cenu nebo lhůtu, nevyžaduje více než běžnou opravu (objektu, nebo
procesu)
Vyžaduje zvýšené náklady na odstranění následků (vícenáklady a nebo z rozpočtové rezervy
projektu), nemá vliv na lhůtu, zpravidla bez sankčních opatření (smluvních pokut a podobně)
Vyžaduje zásadní změnu projektu, vysoké náklady na sanaci nebo změnu technologických
postupů nebo lhůty projektu. Směřuje k uplatnění smluvních pokut a náhrady škody. Může
mít za následek „ztrátu důvěry v organizaci“.

Stupeň
závažnosti Sv
0
1
2
3

Tabulka č. 1 - Stupnice závaţnosti nebezpečí UMRA

Podrobněji jiţ byla problematika popsána [4], [6]. Pro jinou neţ uvedenou stupnici
(Tabulka č. 1) je nutno vztah (1) upravit na obecný výraz:
___

 Sv

E
ijk

Pc k 

ij

E
Svmax  Svmin  nact
,k

(2)

Tak například pro stupnici nezačínající nulou, ale například prvním hodnotícím
E
stupněm „1“ (Svmin = 1) a maximem Svmax = 5 bude ve jmenovateli zlomku (5+1)× nact
,k .
Charakteristiky metody
Charakteristické pro tuto metodu je, ţe výstupem je identifikátor v podobě čísla,
případně procentuálního hodnocení dané konstrukce, stavby a nebo celku. Ze vztahu (2) je
zřejmé, ţe veličiny jsou na sobě lineárně závislé a samozřejmě zde platí veškerá pravidla pro
tyto matematické operace.
Pro případy jednotlivého řešení dílčích částí objektu metodou pracující se stejnými,
tedy konstantními váhami posuzovaných faktorŧ (UMRA) [6], [7], případně vybraných
konstrukcí je moţno namísto vytvoření Matice rizikové analýzy, tak jak byla uvedena [4], [6],
[7] - vztah (3), vytvořit řádkovou - vztah (4) nebo sloupcovou matici.
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M Sv

 c1,1

 c2,1
 ci ,k   
c
 3,1
c
 m,1

c1, 2
c2, 2
c3 , 2
cm , 2

c1,n 

c2,n 
c3 , n 

cm,n 

c1,3
c2,3
c3 , 3
cm,3

(3)

V tomto případě je definován zápis pomocí řádkové matice pro určitý segment - vztah
(4) (segment 1 [4], [6], [7]) sestávající z n zdrojŧ nebezpečí.

Sg1  c1 c2

cn 

c3

(4)

Při tomto vyhodnocení je naprosto lhostejné, jak jednotliví experti hodnotí konstrukce,
pakliţe dosáhnou stejného součtu prvkŧ matice. Konstatování je zřejmé z příkladu:
Expert 1

0

0

0

3

3

3

Expert 2
Expert 3

0
0

0
0

0
0

3
3

3
3

3
3

Expert 4

0

0

0

3

3

3

Tabulka 2 - test-01
___

 Sv

E
ijk

Podle vztahu (1) obdrţíme výsledek: Pc k 

ij

Svmax  n

E
act , k



36
 0,5
3  24

Pokud „posuneme počátek“, to znamená ţe pouţijeme jinou stupnici (Tabulka 3) neţ
uvádí (Tabulka č. 1), například 1 ÷ 4, obdrţíme logicky shodný výsledek dle vztahu (2).
Expert 1

1

1

1

4

4

4

Expert 2

1

1

1

4

4

4

Expert 3
Expert 4

1
1

1
1

1
1

4
4

4
4

4
4

Tabulka 3 - test-02
___

 Sv

E
ijk

Pc k 

ij

Svmax  Svmin  n

E
act ,k



60
60

 0,5
4  1 24 120

Je třeba dodat, ţe uvedená hodnocení (Tabulka 2 a Tabulka 3) jsou naprosto shodná
nejen co do výsledku, ale i hodnocení závaţnosti jednotlivých zdrojŧ nebezpečí. Naváţeme
však na první příklad (Tabulka 2) s tím, ţe budeme měnit hodnocení zdrojŧ, coţ by mělo vést
k odhalení slabého místa tohoto zpŧsobu vyhodnocení.
Expert 1

0

0

0

3

3

3

Expert 2
Expert 3
Expert 4

1
0
0

1
0
0

1
0
0

2
3
3

2
3
3

2
3
3

Tabulka 4 - test-03
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___

 Sv

E
ijk

I v tomto případě obdrţíme výsledek: Pc k 

ij

Svmax  n

E
act , k



36
 0,5
3  24

Pro jiná data – řekněme další objekty, obdrţíme obdobné, ale odlišné hodnocení
zdrojŧ, se stejným (vţdy stejným) celkovým výsledkem Pck = 0,5 dle vztahu (1), potaţmo (2):
Expert 1
Expert 2

2
1

2
1

2
1

1
2

1
2

1
2

Expert 3
Expert 4

2
2

2
2

2
2

1
1

1
1

1
1

Tabulka 5 - test-04

Expert 1

2

2

2

1

1

1

Expert 2
Expert 3
Expert 4

1
1
2

1
1
2

1
1
2

2
2
1

2
2
1

2
2
1

Tabulka 6 - test-05

Zejména porovnáním případŧ uvedených pod názvem „test-03“ (Tabulka 4) a test 04
(Tabulka 5) je moţno dospět k přesvědčení, ţe vyhodnocení není zcela správné a mŧţe vést
aţ k názoru, ţe je třeba pouţít metody pouţívající váhování hodnocených faktorŧ [6], [7].
Hodnocené zdroje však mohou být srovnatelné co do dŧleţitosti a následku poškození a tedy
váhy jednotlivých kritérií proto nelze stanovit a nebo jejich stanovení by bylo účelové.
Pravděpodobnostní přístup
Pro vyhodnocení mŧţeme pouţít alternativní metodu vyhodnocení [6], [7] spočívající
ve vytvoření histogramŧ, tedy uřčení pravděpodobnosti výskytu jednotlivých stupňŧ
hodnocení určitých zdrojŧ.
Histogramy jsou sestaveny pro zdroje (sloupce matice) podle vztahu (4). Pro srovnání
je toto vyhodnocení provedeno na shodných datech (Tabulka 2 ÷ Tabulka 6). Pro „test-01“
(Tabulka 2) nelze relevantní histogram pro jednotlivé zdroje nebezpečí sestavit. Je zřejmé, ţe
pravděpodobnost výskytu hodnocení „0“ nebo „3“ (Tabulka 2) je 1 (tedy 100%). Shodná
situace je u příkladu „test-02“, pokud pouţijeme jinou stupnici závaţnosti. Zde tedy
pravděpodobnostní přístup není přínosem; dluţno však říci, ţe se jedná o zcela krajní situaci
(Tabulka 2 ÷ Tabulka 3).
U dalších příkladŧ provedeme vyhodnocení vynásobením (6) histogramŧ jednotlivých
zdrojŧ vzájemně mezi sebou [6] a následně určením kvantilu, který pouţijeme jako kritérium.
Pro vzájemné srovnání je uveden kvantil 90%, 95% a 99% (Obrázek č. 5). Pro praktické
pouţití mŧţeme pracovat s výsledky například kvantilu 95% (ostatní poslouţí jako kontrola).
Celkově lze výskyt hodnot matice (3) ve stohu [6] zobrazit jako závislost četnosti
výskytu hodnot Sv a stupně závaţnosti Sv (Tabulka č. 1) pro jednotlivé zdroje nebezpečí.
Hodnocení objektu vychází z celkového histogramu. Tento histogram je výsledkem
vynásobení histogramu tvořeného stupněm závaţnosti a četností výskytu hodnot Sv pro
jednotlivé zdroje nebezpečí. Výsledný histogram stohu lze pak obecně popsat symbolickým
zápisem jako:
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H ST  f H ZD1; H ZD 2 ; H ZD3    H ZDN 

(5)

N

H ST   H ZDN

(6)

ZD1

HST

= histogram stohu

HZDN = histogram n-tého zdroje nebezpečí v daném stohu
Pro uvedený stoh [6] s deseti zdroji nebezpečí bude výsledný histogram:
N

10

ZD1

ZD1

H ST 7   H ZDN   H ZD1...10  H ZD1  H ZD 2  H ZD3    H ZD10

70

64

60

velikost

50
40

33

33 33

test-03

33

test-04

30
20
10

test-05

19

17
1

1

0
90%

95%

99%

kvantil

Obrázek č. 5 - vzájemné porovnání velikosti kvantilu pro modelové příklady
„test-03“ aţ „test-05“

Samozřejmě ţe výsledky jsou adekvátní pouţitým datŧm – v tomto případě je zdroj na
data poměrně chudý, neboť máme pouze 6 zdrojŧ a 4 segmenty, tedy matici 6-4. Při velkém
statistickém souboru dat lze samozřejmě očekávat přesnější výsledky.

800

729

700

velikost

600
489

500

489
P3

385

400
300

489 489

P4

329
257

P5

193

200
100
0
90%

95%

99%

kvantil

Obrázek č. 6: vzájemné porovnání velikosti kvantilu pro modelové příklady „p3“
aţ „p5“
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Pro doplnění bylo vyhodnocení provedeno s „posunutým počátkem“, to znamená ţe
byla pouţita jiná stupnice neţ uvádí (Tabulka č. 1) a to 1 ÷ 4. Při násobení vyšších čísel
dostaneme vyšší hodnotu součinu a logicky také jinou (vyšší) hodnotu kvantilu (Obrázek č.
6). Vzájemný poměr je však zachován, a protoţe ve vyhodnocení nehraje absolutní hodnota
čísla (kvantilu) ţádný význam a jde pouze o sestavení pořadí, je moţno toto akceptovat
(pořadí je v obou případech shodné).
Co je však zajímavější porovnáme-li toto vyhodnocení s analytickým, výše uvedeným
hodnocením, je skutečnost, ţe tento zpŧsob reaguje na rozptyl jednotlivých stupňŧ závaţnosti.
Analytické vyhodnocení toto nedokáţe (jeho hodnota byla vţdy 0,5).
Závěr
Závěrem je moţno konstatovat, ţe stanovení stavebně technického stavu konstrukcí
a objektŧ metodou rizikové analýzy je alternativně moţné. Vyhodnocení je vhodné pro
srovnání provést jak analytickým zpŧsobem, tak s pouţitím histogramŧ, přičemţ je nutné
omezit nebo vyloučit případy, které jsou nelogické nebo případy, kdy z matematického
hlediska (například násobení či dělení nulou) neobdrţíme relevantní výstupy.
Poděkování
Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M6840770001,
v rámci činnosti výzkumného centra CIDEAS.

LITERATURA
[1] KUBEČKA, Karel, Riziková analýza jako alternativní rozhodovací metoda ve znalecké
praxi. XVII. Mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství Brno, 25.–26.1.2008.
Sborník příspěvkŧ XVII. Konference a CD. ISBN, 978-80-7204-491-7.
[2] KUBEČKA, Karel, Vyuţití rizikové analýzy v procesu sanací obvodových plášťŧ
a střech, Medzinárodná konferencia Ţelezničné pozemné stavby 2008, Tatranské Zruby 9.10. október 2008, ISBN: 978-80-968847-8-0, strana: 51÷57.
[3] KUBEČKA, Karel, Riziková analýza jako alternativní rozhodovací metoda. Transactions
(Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava), Řada
stavební, roč. VIII, č.2/2008, ISSN 1213-1962, ISBN 978-80-248-1873-3, 85-96
[4] KUBEČKA, Karel, Vyuţití rizikové analýzy v expertní a znalecké praxi, Medzinárodná
vedecká konferencia 70 rokov SvF STU, Sekcia - 01. Pozemné stavby a architektúra, blok
- G. Súdne znalectvo, Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2008, ISBN 978-80-227-2979-6,
Sborník na CD.
[5] KUBEČKA, Karel, Uplatnění rizikové analýzy v rozhodovacím procesu stavební činnosti,
Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity
Ostrava), Řada stavební, roč. VIII, č.1/2008, ISSN 1213-1962, ISBN 978-80-248-1883-2,
27-44.
[6] KUBEČKA, Karel, Rizika staveb, příčiny vzniku poruch, důsledky poruch a způsob
hodnocení, VŠB-TU Ostrava, vědecké publikace Fakulty stavební, Edice Doktorské
disertační, habilitační a inaugurační spisy, ISSN: 1213-7456, ISBN: 978-80-248-1800-9,
Ostrava 2009.
[7] KUBEČKA, Karel, Riziková analýza jako alternativní metoda stanovení výše škody na
stavebním objektu a určení výše zhodnocení, recenzovaný časopis Soudní inţenýrství,
ročník 20-2009, číslo 02/2009, ISSN, 1211-443X, (recenze: Prof.RNDr.Ing. Petr Štěpánek,
144

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010
CSc. a Doc.Ing.Miroslav Bajer, CSc.), vydává Ústav soudního inţenýrství Vysokého
učení technického v Brně, Údolní 53, 602 00 Brno, strana, 66-71.
[8] KUBEČKA, Karel, Vyuţití metod analýzy rizik u objektŧ poškozených poţárem
a ţivelnou pohromou. Časopis Spektrum, ročník 9, číslo 1/2009, ISSN 1211-6920,
recenzovaný časopis vydává Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství a Fakulty
bezpečnostního inţenýrství VŠB-TUO, strana 61-64.
[9] KUBEČKA, Karel, Rizika ve znalecké praxi, Medzinárodná vedecká konferencia konaná
pri príleţitosti 10. výročia zaloţenia Ústavu súdneho znalectva pri stavebnej fakulte STU
v Bratislave, 25. – 26. september 2009, Bratislava,

145

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010

STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DATABÁZE NEMOVITOSTÍ
Martin Cupal22
Abstrakt
Při oceňování nemovitostí se občas setkáváme s uţitím statistiky a nejčastěji to
bývá v souvislosti se statistickým vyhodnocením databáze nemovitostí. Ke správnému
vyhodnocení je vhodné provést některé statistické testy, které umoţní pouţití
poţadovaných číselných charakteristik pro výsledné vyhodnocení.

VYMEZENÍ A VÝZNAM ZKOUMANÉ OBLASTI
Při oceňování nemovitostí či jiných věcí často potřebujeme statistická vyhodnocení
alespoň na úrovni triviální analýzy, popřípadě i nástroje matematické statistiky a pokročilejší
analýzy. Praxe ukazuje, ţe většinou v tomto oboru postačují číselné charakteristiky popisné
statistiky. V případě, ţe však chceme pouţít nějakou analýzu či alespoň bodový či intervalový
odhad parametrŧ, měli bychom také testovat rozloţení dat.
I v oboru oceňování však jsou obvyklé (spíše v jiných zemích) regresní analýzy,
statistické testy dat či rŧzné aplikace z časových řad nebo matematické ekonomie (cenové
indexy). Tyto metody jsou vlastně doporučovány i v IVS (Mezinárodních oceňovacích
standardech) či EVS (Evropských oceňovacích standardech). Tyto moderní metody však
vyţadují splnění určitých předpokladŧ. Jedním z hlavních, kterému bude věnována pozornost
i v tomto příspěvku, je normalita dat. Ta je ověřována rŧznými statistickými testy nebo
diagnostickými grafy. Dále je dŧleţité zbytečně nepracovat s daty s extrémními či odlehlými
hodnotami. Tyto testy zde budou také uvedeny. Předpoklady mohou být ale i přísnější.
Zejména se jedná o podmínky náhodného výběru (coţ jako vstup při sestavování databáze u
oceňování nemovitostí mŧţe být značný problém); u dat s více proměnnými pak
multikolinearita (závislost vektorŧ proměnných) či poţadavek na homoskedasticitu reziduí
(rezidua jakoţto náhodné chyby modelu by měli pocházet z normálního rozloţení a mít
relativně shodné rozptyly).
V následující tabulce bude zobrazen typický a častý příklad na porovnávací metodu. Je
zde velice dŧleţité obecně rozdělit proces ocenění pomocí databáze srovnávacích nemovitostí,
na dvě části. První část (označena ţlutou barvou) je část kvalitativního zpracování dat. Zde
velkou roli sehrává zkušenost znalce či odhadce, znalost pŧvodu, validity a přesnosti
zdrojových dat. V této části bychom se měli snaţit vytvořit homogenní soubor pro další
zpracovaní. Je potřebné vědět, ţe pokud tak neučiníme, další operace a výsledky budou
značně deformované a ztratí vypovídací schopnost. Pokud jiţ máme pokud moţno co nejlépe
zpracovanou první kvalitativní část, následuje druhá část, kvantitativní. Zde se jiţ s daty
pracuje jako s daty náhodného výběru vztahujících se ke kaţdému prvku databáze, které jsou
nyní homogenní. Pak lze pouţít statistické testy a grafy k diagnostice dat, případně další
metody a analýzy.

22

Cupal, Martin, Ing. Bc. – VUT v Brně, Ústav soudního inţenýrství, Údolní 244/53, 605 96 53 77,
martin.cupal@usi.vutbr.cz
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Č.

Cena poţadovaná
resp. zaplacená

1

1 460 000

0,85

1 241 000

2

2 180 000

0,85

3

2 250 000

4

Koef. redukce Cena po redukci na K1
na pramen
pramen ceny
poloha
ceny
Kč

Cena oceňovaného
objektu odvozená ze
srovnávacího Kč

K2

K3

K4

K5

K6

I

velikost

garáţ

stav a
vybavení

jiné (velikost
pozemkŧ)

úvaha
znalce

K1× …

1

1

1

1

0,95

0,89

0,85

1 460 000

1 853 000

0,87

1

1,1

1

0,93

0,95

0,85

2 180 000

0,85

1 912 500

0,96

1

1,1

1

0,93

0,83

0,82

2 332 317

2 490 000

0,85

2 116 500

0,96

1

1,1

1

0,9

0,9

0,86

2 461 047

5

2 790 000

0,85

2 371 500

1

1,2

1,1

1

0,9

0,87

1,03

2 302 427

6

8 000 000

0,85

6 800 000

0,87

1,2

1,2

2

1

0,85

2,13

3 192 488

7

10 000 000

0,85

8 500 000

0,96

1,8

1,1

2

1,27

0,98

4,74

1 793 249

8

3 900 000

0,85

3 315 000

0,96

1,2

1,2

1,1

0,94

0,9

1,29

2 569 767

Celkem průměr

Kč

2 286 412

Minimum

Kč

1 460 000

Maximum

Kč

3 192 488

Kč

Směrodatná výběrová odchylka

× K6

s

517 082

Pravděpodobná spodní hranice

prŧměr - s

1 769 330

Pravděpodobná horní hranice

prŧměr + s

2 803 494

Tabulka č. 1

Vzorový příklad pro porovnávací metodu v oceňování nemovitostí

Kromě případu oceňování v porovnávací metodice, kde sestavujeme databázi
srovnatelných objektŧ, existuje ještě celá řada aplikace statistiky v tomto oboru. Mŧţe to být
sledování realitního trhu v čase, přepočty cenových indexŧ, korelace, regresní analýzy či
sledování dat ze základního souboru a výběrových souborŧ.
V následujících kapitolách budou nejprve zmíněny relevantní statě ze statistiky a na
základě této teorie budou pak následovat praktické ukázky základních prvkŧ ve 3 výpočetních
programech, které umoţňují statistická zpracování dat.

VYBRANÉ STATĚ ZE STATISTIKY
Základní číselné charakteristiky a pojmy
Pro intervalové a poměrové znaky slouţí jako charakteristika polohy aritmetický
prŧměr:
Aritmetický průměr

m

1 n
 xi
n i 1

(lze ho interpretovat jako těţiště jednorozměrného tečkového digramu). Charakteristikou
variability je rozptyl:
Rozptyl

s2 

1 n
( xi  m) 2

n i 1

nebo směrodatná odchylka s = √s2.
Směrodatná odchylka i rozptyl jsou charakteristikou variability. Kromě aritmetického
prŧměru máme i jiné charakteristiky polohy. Jedním z nich je tzv. modus. U bodového
(diskrétního, nespojitého) rozloţení četností je to nejčetnější varianta znaku, u intervalového
(spojitého) střed nejčetnějšího z třídících intervalŧ (modální interval).
Další charakteristikou polohy je α-kvantil. Je-li α  (0,1), pak α-kvantil xα je číslo,
které rozděluje uspořádaný datový soubor na dolní úsek, obsahující alespoň podíl α všech dat
a na horní úsek obsahující aspoň podíl 1-α všech dat. Pro speciálně zvolená α uţíváme názvŧ:
x0,50 – medián, x0,25 – dolní kvartil, x0,75 – horní kvartil, x0,1,…, x0,9 – decily, x0,01,…, x0,99 –
percentily. Výše uvedené vhodně ilustruje následující obrázek.
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Graf č. 1

Význam α-kvantilu spojité náhodné veličiny

Pro určení nejpravděpodobnější hodnoty ceny lze tedy kromě aritmetického prŧměru
vyuţít také modus či medián. Charakteristiky modus, medián a prŧměr mohou být totoţné,
pokud je tvar rozloţení symetrický. To lze zjistit výpočtem další číselné charakteristiky, tzv.
šikmosti. Charakteristika šikmosti udává, jsou-li hodnoty kolem zvoleného středu rozloţeny
souměrně nebo je-li rozdělení hodnot zešikmeno na jednu stranu a určuje tím zároveň vztah
mezi prŧměrem, mediánem a modem. Pokud je šikmost kladná, bude prŧměr > medián >
modus. Pokud bude záporná, tak prŧměr < medián < modus a při nulové šikmosti jsou si
všechny rovny.
n

Koeficient šikmosti

 

 (x
i 1

i

 x) 3

n  3

Kromě rozptylu či směrodatné odchylky jsou dalšími charakteristikami variability také
kvartilová odchylka a standardizovaná hodnota:
Kvartilová odchylka

Standardizovaná hodnota

q  x0, 75  x0, 25

SH 

xi  x



Standardizovaná hodnota vyjadřuje, o kolik směrodatných odchylek se i-tá hodnota
s
odchýlila od prŧměru. Někdy se pouţívá jako charakteristika variability koeficient variace .
x
Je to bezrozměrné číslo, které se často vyjadřuje v procentech a umoţňuje porovnat variabilitu
několika znakŧ. [2]
Matematická statistika - testování hypotéz
Testování hypotéz patří k nejdŧleţitějším metodám matematické statistiky. Na základě
znalosti náhodného výběru umoţní s předem danou pravděpodobností ověřovat domněnky o
parametrech rozloţení, z něhoţ daný náhodný výběr pochází.
Při testování vycházíme z náhodného výběru z rozloţení, kde parametr neznáme. Pak
hypotéza (nulová hypotéza) H0 tvrdí, ţe parametrická funkce (funkce tohoto parametru) se
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rovná nějaké reálné konstantě. Hypotéza H1 je alternativní hypotéza, která tvrzení H0 popírá.
Pak rozhodujeme o zamítnutí či nezamítnutí platnosti nulové hypotézy. Při tomto procesu se
mŧţeme dopustit dvou chyb. Chyba 1. druhu spočívá v tom, ţe H0 platí, ale my jej
zamítneme. Pravděpodobnost, se kterou tato situace mŧţe nastat, je rovna α a nazývá se
hladina významnosti testu (bývá často v intervalu <0,01; 0,1>). Chyba 2. druhu znamená, ţe
H0 neplatí, ale hypotézu nezamítneme. Značíme ji písmenem β. Pak 1-β označuje sílu testu, tj.
pravděpodobnost, se jakou test vypoví, ţe H0 neplatí.
Testování hypotéz se provádí třemi zpŧsoby; pomocí kritického oboru, intervalu
spolehlivosti nebo p-hodnoty. V prvním případě pro daný test vyhledáme statistiku (tzv.
testové kritérium). Mnoţina hodnot této statistiky spadá buď do oboru nezamítnutí nulové
hypotézy nebo do oboru zamítnutí nulové hypotézy (tzv. kritický obor). Tyto obory jsou
disjunktní, jsou odděleny kritickými hodnotami pro danou významnost α. Pokud číselná
realizace testového kritéria padne do kritického oboru, H0 zamítáme na hladině významnosti
α. Jinak nulovou hypotézu připouštíme. V současnosti při vyuţívání statistických softwareŧ se
často setkáváme právě se třetím zpŧsobem testování hypotéz, pomocí p-hodnoty. P-hodnota
udává nejniţší moţnou hladinu významnosti pro zamítnutí H0. Je-li p-hodnota ≤ α, pak H0
zamítáme na hladině významnosti α, je-li p-hodnota > α, pak H0 nezamítáme na hladině
významnosti α. [2]
Normální rozloţení
Normální rozloţení lze zapsat X ~ N(μ, σ2), coţ znamená, ţe náhodná veličina X se
řídí normálním rozloţením o parametrech μ a σ2. Tato náhodná veličina vzniká např. tak, ţe
ke konstantě μ se přičítá velké mnoţství nezávislých náhodných vlivŧ mírně kolísajících
kolem 0. Proměnlivost těchto vlivŧ je vyjádřena konstantou σ > 0.
Hustota pravděpodobnosti

( x )
1
 ( x) 
e  2 2
 2

2

Pro μ = 0, σ2 = 1 se jedná o standardizované normální rozloţení, píšeme U ~ N(0, 1). Hustota
pravděpodobnosti má v tomto případě následující vztah.
2
1
 2
 (u ) 
e
2
Graficky má tato pravděpodobnostní funkce standardizovaného normálního rozloţení
tuto podobu.
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Graf č. 2

Graf č. 3

Pravděpodobnostní funkce standardizovaného normálního rozloţení

Distribuční funkce standardizovaného normálního rozloţení

Normální rozloţení hraje ústřední roli v počtu pravděpodobnosti i matematické
statistice. Jeho význam spočívá jednak v tom, ţe normálním rozloţením se řídí
pravděpodobnostní chování mnoha náhodných veličin a jednak v tom, ţe za určitých
podmínek konverguje k normálnímu rozloţení součet nezávislých náhodných veličin s týmţ
rozloţením.
Pearsonovo, Studentovo a Fisherovo-Snedecorovo rozloţení jsou odvozena právě ze
standardizovaného normálního rozloţení. Mají velký význam především v matematické
statistice při konstrukci intervalŧ spolehlivosti a testování hypotéz. [2]
Testy normality dat a diagnostické grafy
Diagnostické grafy jsou určeny především k tomu, aby hrubě odhalily povahy dat
předtím, neţ začneme data podrobovat rŧzným statistickým analýzám a testŧm. Ty totiţ
zpravidla fungují za splnění určitých předpokladŧ. Jedním z nich je předpoklad normality dat,
tj. ţe náhodný výběr pochází z normálního rozloţení.
Nejčastěji pouţívané grafy v případě posuzování jednoho jednorozměrného
náhodného výběru jsou NP plot (normální pravděpodobnostní graf), Q-Q plot (kvantilkvantilový graf) a histogram. NP plot je konstruován tak, ţe na vodorovnou osu jsou
vynášeny uspořádané hodnoty datového souboru od nejmenší po největší. Po uspořádání
hodnot vezmeme index pořadí (j) a určíme pomocí něj číslo kvantilu αj. αj je rovno (3j –
1)/(3n + 1), kde j je právě pořadí j-té uspořádané hodnoty a n velikost datového souboru. Pak
lze k uspořádaným hodnotám na vodorovné ose x(j) vynášet kvantity uα(j) na svislé ose a graf
je vytvořen. Pokud tyto dvojice budou tvořit přímku, data pocházejí z normálního rozloţení.
V případě dat s kladnou šikmostí se dvojice budou řadit do konkávní křivky, u záporné
šikmosti pak do konvexní. Q-Q plot umoţňuje určit, zda data pocházejí z nějakého známého
rozloţení. Konstrukce vypadá tak, ţe na svislou osu vynášíme uspořádané hodnoty a na
vodorovnou osu kvantity vybraného rozloţení. Mnoţinou takto zobrazených bodŧ se proloţí
přímka metodou nejmenších čtvercŧ. Čím více jsou body blíţ přímce, tím větší je shodnost
empirického a teoretického rozloţení. V případě histogramu jde o vizuální porovnání tvaru
hustoty četnosti s tvarem hustoty pravděpodobnosti určitého teoretického rozloţení.
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Konstruuje se tak, ţe na vodorovnou osu vynášíme třídící intervaly (např. cena od 1 000 Kč
do 2 000 Kč) či varianty znaku (počet ok na ploše kostky) a na svislou osu vynášíme absolutní
či relativní četnosti třídících intervalŧ či variant. Do histogramu se poté vykreslí tvar
teoretické funkce hustoty pravděpodobnosti vybraného rozloţení (viz graf č. 4). [3]

Graf č. 4

Histogram s proloţenou funkcí hustoty pravděpodobnosti normálního rozloţení

Vzhledem k faktu dŧleţitosti předpokladu normality dat je vhodné po výše uvedeném
grafickém posouzení pouţít i některý z numerických testŧ normality dat. Nejčastěji test
zaloţený na statistikách výběrové šikmosti a3 a výběrové špičatosti a4 (blíţe o tomto testu a
jeho odvození viz [4], str. 274 aţ 276). Další testy známé testy jsou Kolmogorovův –
Smirnovův test (téţ K-S test) a Shapirův – Wilkův test. První z testŧ je zaloţen na testové
statistice, která je v podstatě definována jako maximální rozdíl hodnot dvou distribučních
funkcí. Jedna je výběrová (empirická) a druhá je funkce teoretického rozloţení. Pokud
realizace této statistiky přesáhne kritickou hodnotu (tyto hodnoty jsou tabelovány, pro n ≥ 30
se aproximují asymptotickou statistikou), pak nulovou hypotézu o normalitě dat zamítáme.
V případě K-S testu je zejména v programu STATISTICA nutné volit Lilieforsovu variantu
tohoto testu, pokud parametry rozloţení μ a σ2 neznáme. [3]
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Empirical CDF
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Empirická distribuční funkce proloţená distribuční funkcí teoretického rozloţení –
princip K-S testu

Shapirův – Wilkův test jsou v podstatě numerickou analýzou Q-Q plotu. Jde tedy o zjištění,
jak jsou body vzdáleny od proloţené regresní přímky.
K testŧm normality je třeba dodat, ţe k závěrŧm vyplývajících z těchto testŧ se musí
přistupovat opatrně. Pokud máme datový soubor zpravidla n > 30 a test nám na obvyklých
hladinách významnosti zamítne nulovou hypotézu o normalitě dat, i kdyţ diagnostické grafy
ukazují pouze lehké porušení normality, pak přesto normalitu dat mŧţeme připouštět. [3]
Testy a grafy vybočujících hodnot
Někdy se v datovém souboru vyskytnou značně odlehlé hodnoty. Abychom si jich
mezi ostatními mohli všimnout, potřebujeme opět nějaký diagnostický graf. Pro tento účel by
mohl postačovat histogram, ale mnohem lépe tyto hodnoty vystihne tzv. krabicový diagram.
Tento diagram běţně zobrazují statistické programy. Umoţňuje přehledné zobrazení symetrie
a variability datového souboru a právě ony odlehlé hodnoty. Číselné charakteristiky mohou
být v grafu nastaveny dle daných potřeb, většinou má krabicový diagram tuto podobu.
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Graf č. 6

Krabicový diagram se svými obvyklými číselnými charakteristikami

Odlehlá hodnota leţí mezi vnějšími a vnitřními hradbami, tj. v intervalu (x0,75 + 1,5q;
x0,75 + 3q) či v intervalu (x0,25 - 3q; x0,25 – 1,5q). Extrémní hodnota leţí za vnějšími hradbami,
tj. v intervalu (x0,75 + 3q, ∞) či v intervalu (-∞, x0,25 - 3q). V grafu č. 5 je medián posunut
směrem k hornímu kvartilu, coţ znamená záporné zešikmení dat. [3]
Ve statistice existují i statistické testy na vylučování extrémních hodnot. Nejběţněji se
uţívá parametrický Grubbsův test. Tento test pracuje s parametry normálního rozloţení, proto
bychom u dat nejprve měli otestovat jejich normalitu. Grubbsův test slouţí pro vyloučení
vychýlených hodnot, které se vymykají náhodné variabilitě. Testujeme nulovou hypotézu H0,
ţe se testované extrémy neliší významně od ostatních hodnot souboru. Nejdříve musíme
hodnoty v datovém souboru uspořádat dle velikosti; x1 je minimální hodnota a xn maximální
hodnota:
x1 < x2 < x3 < … < xn-2 < xn-1 < xn.
Statistiky testového kritéria jsou dány:

T1 

x x
x  x1
Tn  n
s
s
,
.

Nulovou hypotézu zamítáme (tj. zamítáme, ţe se testované hodnoty významně neliší
od ostatních hodnot), pokud T1 ≥T1α, resp. Tn ≥Tnα, kde hodnoty T1α a Tnα jsou kritické
hodnoty a bývají tabelovány pro danou hladinu významnosti testu α. Při datovém souboru
většího rozsahu (n > 25) se kritické hodnoty mění stále méně a pak pouţíváme pro stanovení
jejich hodnoty asymptotickou statistiku.
Statistika pro výpočet kritických hodnot

T1 ,n

n 1

n

t2 /( 2 n ), n2
n  2  t2 /( 2 n ), n2

Pokud je některá hodnota vyloučena, získáme nový datový soubor, který má jiné
číselné charakteristiky, takţe je třeba provést testování opakovaně a postupně vyloučit
všechny odlehlé hodnoty.
Dalším testem uţ méně uţívaným je Dean – Dixonův test. Tento test je
neparametrický, tj. neověřuje rozloţení výběrového souboru. Hodnoty musíme nejprve
uspořádat jako u předešlého testu dle velikosti. Pak pro minimální a maximální hodnotu
určíme kritérium Q.
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Pro x1 Q1 

x2  x1
x  xn1
, pro xn Qn  n
.
xn  x1
xn  x1

Rozdíl xn – x1 představuje rozpětí R. Vypočtené hodnoty Q porovnáme s tabelovanou
kritickou hodnotou Qα pro daný počet hodnot n na zvolené hladině významnosti α. Pokud je
vypočtená hodnota Q (Q1 nebo Qn) větší nebo rovna kritické hodnotě Qα, příslušná hodnota x1
nebo xn se vyloučí ze souboru. Pokud je některá hodnota vyloučena, získáme nový soubor,
který má jiné hodnoty kritérií, takţe je třeba provést testování opakovaně a postupně vyloučit
všechny odlehlé hodnoty. [1]

APLIKACE STATISTICKÉHO TESTOVÁNÍ NA KONKRÉTNÍ
DATABÁZI NEMOVITOSTÍ S UŢITÍM VÝPOČETNÍCH
PROGRAMŮ
Vybraná databáze
Vzorová databáze byla sestavena z cen pozemkŧ nabízených k prodeji ve městě Brně.
Databázi zde bereme jiţ jako výchozí pro kvantitativní zpracování (např. v porovnávací
metodice bychom dělali nejprve kvalitativní přepočty – viz výše v textu).
Databázi tvoří 33 případŧ (jednotkových cen pozemkŧ v rŧzných částech okresu Brnoměsto) a 1 proměnná (jednotková cena).
Počet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Tabulka č. 2

Jednotkové ceny pozemků
3 550
650
3 690
1 750
3 500
3 100
3 000
3 100
2 000
2 800
2 450
4 981
2 700
2 950
2 720
2 900
3 500
3 200
3 000
2 800
3 000
2 800
2 900
3 200
3 000
3 670
2 900
2 650
3 300
3 350
2 800
6 200
2 900

Vzorová databáze z jednotkových cen pozemků

Aplikace statistického testování na vzorové databázi v programu MS Excel
Tabulkový kalkulátor MS Excel ze sady MS Office částečně umoţňuje statistická
zpracování dat. Jsou zde i některé nástroje v doplňku s názvem Analýza dat, který obsahuje
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vedle základních funkcí (popisná statistika, korelace, histogram) i analýzu rozptylu s dvěma
faktory a jiné analýzy. Nabízí také mnoţství elementárních statistických funkcí (prŧměr,
rozptyl, kvantity). Pro častý a netriviální zpŧsob statistického zpracovávání však tento
program není příliš vhodný. Výhodou mŧţe být především to, ţe mŧţeme data a operace
s nimi elementárně dohledat a také jasně vidíme, co kde a jak počítáme. Při sloţitějších
analýzách však Excel značně ztrácí na efektivitě a pracnost obrovsky narŧstá. Některé operace
při vícerozměrné statistice, případně práce s méně běţnými rozloţeními, uţ jsou zde prakticky
neproveditelné.
Pro vzorovou databázi lze v MS Excelu provést test normality zaloţený na statistikách
výběrové šikmosti a3 a výběrové špičatosti a4. Postup je takový, ţe musíme nejprve spočítat
koeficient šikmosti a špičatosti a u obou jejich rozptyl.
Test normality zaloţený na statistikách výběrové
šikmosti a 3 a výběrové špičatosti a 4
H0: Data pocházejí z normálního rozložení
rozsah datového souboru:
n=
Charakteristiky
Výběrová šikmost:
a3 =
Výběrová špičatost:
a4 =
Rozptyly charakteristik
Rozptyl šikmosti:
var (a3) =
Rozptyl špičatosti:
var (a4) =

33

1,008102
5,949768

0,151961
0,465762

Testová kritéria
Testové kritérium šikmosti:
U3 =
2,586061
Testové kritérium špičatosti:
U4 =
1,281658
Kvantil normálního rozložení
uα/2 = u0,025 =
Podmínky zamítnutí H 0 :
|U3| ≥ uα/2
|U4| ≥ uα/2

1,96

2,586061
1,281658

>
<

1,96
1,96

Závěr
Testové kritérium šikmosti je pro zamítnutí H 0
Testové kritérium špičatosti připouští H 0
Tabulka č. 3

Test normality zaloţený na statistikách výběrové šikmosti a 3 a výběrové špičatosti a4

Poté spočteme testová kritéria pro charakteristiky šikmost i špičatost (obě nalezneme ve
statistických funkcích). Testová kritéria a rozptyly charakteristik jiţ musíme sami editovat do
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vzorcŧ (zdroj viz výše). Na závěr porovnáváme realizace testových kritérií s kvantilem
standardizovaného normálního rozloţení. Pro naši vzorovou databázi tento test normality
zamítl hypotézu o normalitě dat v případě šikmosti, u špičatosti ji připustil. Pro diagnostiku
bychom v Excelu mohli pouţít snad jen histogram, který má však grafická i jiná omezení.
Dále budeme normalitu dat připouštět a provedeme test odlehlých hodnot, Grubbsŧv
test. Tento test není v Excelu rovněţ implementován, takţe se musí opět naeditovat do buněk.
Celý postup je popsán výše a v Excelu ho ukazuje následující tabulka.
Číselné charakteristiky

průměr
s
x1
xn

3 061
3 037
2 973
3 015
3 051
883,22406 556,15584 430,55644 369,822551 319,88817
650
1 750
1 750
2 000
2 450
6 200
4 981
3 690
3 690
3 690

T1
Tn

2,729703 2,3149116 2,8397361 2,74409331 1,8790049
3,5540932 3,4946111 1,6660611 1,82566588 1,9973498

T1 = (průměr - x1)/s
Tn = (xn - průměr)/s
Testová kritéria

Kritická hodnota testu

n=
T1α=Tnα =

33
2,642

n=
T1α=Tnα =

Výsledek:
T1>T1α H 0 zamítáme - tj vylučujeme hodnoty
Tn>T1α H 0 zamítáme - tj vylučujeme hodnoty

31
2,622

n=
T1α=Tnα =

Výsledek:
T1<T1α H 0 nezamítáme - tj nevylučujeme hodnoty
Tn>T1α H 0 zamítáme - tj vylučujeme hodnoty

30
2,611

Výsledek:
T1>T1α H 0 zamítáme - tj vylučujeme hodnoty
Tn<T1α H 0 nezamítáme - tj nevylučujeme hodnoty

n=
T1α=Tnα =

29
2,6

Výsledek:
T1>T1α H 0 zamítáme - tj vylučujeme hodnoty
Tn<T1α H 0 nezamítáme - tj nevylučujeme hodnoty

Zamítání H0:
T1≥T1α
Tn≥Tnα

Tabulka č. 4

Výsledek:
n=
T1α=Tnα =

28
2,587

T1<T1α
Tn<T1α

H 0 nezamítáme - tj nevylučujeme hodnoty
H 0 nezamítáme - tj nevylučujeme hodnoty

Grubbsův test vylučování extrémních hodnot

Z tabulky je vidět, ţe celý proces je sice detailně rozepsán, avšak jeho pracnost či
pracnost s vyčíslením kritických hodnot je opravdu značná. Rozhodně to tedy není nejlepší
volba programu pro statistickou úpravu databází.
Aplikace statistického testování na vzorové databázi v programu STATISTICA
STATISTICA je přímo statistický software jak uţ název napovídá. Disponuje
nepřeberným mnoţstvím grafŧ, statistických analýz, pravděpodobnostních úloh atd. Pro účely
zpracování naši vzorové databáze nejprve otestujeme normalitu dat. Nejprve si zobrazíme NP plot neboli normální pravděpodobnostní graf.
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Normál. p-graf:Jednotkové ceny pozemků
2,5
2,0
1,5

Oček. normál. hodnota

1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Hodnota

Graf č. 7

N-P plot (Normální pravděpodobnostní graf)

V grafu je vidět, ţe data nekopírují přímku, ale kolísají kolem. Je tedy patrné, ţe
normalita dat je mírně aţ středně porušena. Nyní si zobrazíme ověření normality Q-Q plotem
(kvantil-kvantilový graf).
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Graf kvantil-kvantil z Jednotkové ceny pozemků
Databáze cen pozemků 1v*33c
Rozdělení:Normální
Jednotkové ceny pozemků = 3060,9394+805,9568*x
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Graf č. 8

Q-Q plot (Kvantil-kvantilový graf)

I v tomto grafu data mírně kolísají kolem přímky udávající absolutní normální
rozdělení. V grafu je vidět mírné porušení normality, ale body regresní přímku vyjmou
okrajových bodŧ přibliţně kopírují. I zde bychom normalitu dat nemuseli zamítnout (viz
výše). Abychom si normalitu dat otestovali statistickými testy, zvolíme K-S test
s Lillieforsovou variantou a S-W test, které má STATISTICA implementovány. Realizace
jejich testových kritérií budou zobrazeny v grafu histogramu.
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Histogram: Jednotkové ceny pozemků
K-S d=,19966, p<,15 ; Lilliefors p<,01
Shapiro-WilksW=,82103, p<,00008
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Graf č. 9

Histogram s proloţenou funkcí hustoty pravděpodobnosti normálního rozloţení a
s realizacemi testových statistik a p-hodnotami

Histogram normální rozloţení dat docela zobrazuje, ale testové statistiky nikoliv.
Pokud budeme testovat pomocí p-hodnoty, musíme zamítnout hypotézu o normalitě dat
v obou případech. Pokud však přihlédneme k diagnostickým grafŧm a rozsahu dat v souboru,
mŧţeme s jistým zkreslením normalitu dat připouštět.
Pro testování odlehlých či extrémních hodnot pouţívá STATISTICA Grubbsŧv test.
Realizaci jeho testového kritéria si zobrazíme v tabulce s dalšími číselnými charakteristikami.

Proměnná
Jednotkové ceny pozemků

Popisné statistiky (Databáze cen pozemků)
N platných Průměr Int. spolehl. Int. spolehl. Grubbsův Test p-hodnota Medián Minimum
-95,000%
95,000
Statist.
33 3060,939
2747,762
3374,117
3,554093 0,004280 3000,000 650,0000

Tabulka č. 5

Tabulka popisných statistik s Grubbsovým testem

V tabulce kromě prŧměru a mediánu vidíme i intervaly spolehlivosti pro prŧměr a také
realizaci testové statistiky Grubbsova testu. Hodnota je samozřejmě stejná jako při výpočtu
v Excelu. Na závěr je vhodné všechny charakteristiky výstiţně zobrazit krabicovým grafem.
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Krabicový graf z Jednotkové ceny pozemků
Databáze cen pozemků 1v*33c
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Graf č. 10

Medián = 3000
25%-75%
= (2800, 3300)
Min-Max
= (650, 6200)
Odlehlé
Extrémy

Krabicový graf databáze

Krabicový graf zcela jasně ukazuje rozloţení datového souboru databáze
jednotkových cen pozemkŧ. Zobrazuje medián jako střed krabice, dolní a horní kvartil jako
obal krabice a minimální a maximální hodnotu jako svorky krabice. Kolečka ukazují odlehlé
hodnoty a hvězdičky jsou extrémní hodnoty (výpočet jejich hodnot viz výše).
Z rozboru pomocí programu STATISTICA vyplývá, ţe normalita dat je sice mírně aţ
středně porušena, ale vzhledem k rozsahu datového souboru a především k moţnosti
odstranění extrémních hodnot, je moţné v dalších analýzách pracovat s těmito daty jako
s normálními.
Aplikace statistického testování na vzorové databázi v programu MATLAB
Program MATLAB je obecný matematický program, který však disponuje řadou
nástaveb (tzv. toolboxŧ) z mnoha oblastí aplikované matematiky i simulačních úloh. Je
maticově orientován, tzn., ţe matice tvoří jakýsi základní prvek tohoto programu. Statistický
či ekonometrický toolbox MATLAB má také. Pro naše účely však stačí vycházet pouze ze
základních funkcí a grafŧ MATLABu. Drobnou nevýhodou tohoto programu mŧţe být
jazykové prostředí, které je v angličtině a bez diakritiky. [5]
Velkou výhodou je v tomto programu moţnost programovacích skriptŧ, tzv. m-file.
Toho lze vyuţít i pro vzorovou databázi. Jak jiţ bylo řečeno, MATLAB je maticově
orientovaný, zadáme tedy naši databázi cen jako matici rozměru 33x1, coţ je vlastně vektor.
Vektor náhodného výběru (v) vloţíme do programu a dál jiţ jen spustíme skript vytvořený
v m-file.
function [normalita dat]=nahodnyvektor(v)
d=length(v);
s=0;
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for j=1:d
s=s+v(j);
end
suma=sum(v);
prumer=mean(v);
medianrozlozeni=median(v);
smerodatnaodchylka1=std(v);
smerodatnaodchylka2=std(v,1);
sikmost=skewness(v);
spicatost=kurtosis(v);
disp(['Počet'])
disp(['Počet prvkŧ ve vektoru je:' num2str(d)])
disp(['Součet'])
disp(['Součet prvkŧ ve vektoru je:' num2str(s)])
disp(['Součet prvkŧ ve vektoru je:' num2str(suma)])
disp(' ')
disp(['Pruměr'])
disp(['Pruměr prvkŧ ve vektoru je:' num2str(prumer)])
disp(' ')
disp(['Medián'])
disp(['Medián z prvkŧ ve vektoru je:' num2str(medianrozlozeni)])
disp(' ')
if d>30
disp(['Smerodatna odchylka'])
disp(['Směrodatná odchylka prvkŧ ve vektoru je:' num2str(smerodatnaodchylka1)])
else
disp(['Výběrová směrodatná odchylka'])
disp(['Vyberova směrodatná odchylka prvkŧ ve vektoru je:' num2str(smerodatnaodchylka2)])
end
disp(' ')
disp(['Šikmost'])
disp(['Sikmost prvkŧ ve vektoru je:' num2str(sikmost)])
if sikmost>0
disp(['Šikmost je kladná'])
elseif sikmost<0
disp(['Šikmost je záporná'])
else disp(['Rozloţení je symetrické'])
disp(' ')
disp(['Špičatost'])
disp(['Špičatost prvkŧ ve vektoru je:' num2str(spicatost)])
end
hist(v)
xlabel('Kategorie X')
ylabel('Cetnosti')
title('Histogram (rozlozeni cetnosti)')
H=lillietest(v,0.05);
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disp(' ')
disp(['Normalita dat'])
disp(['Parametr H je:' num2str(H)])
if H>=1
disp(['Hypotézu o normalitě dat lze zamítnout na hladině významnosti 0,05 podle K-S testu Lilieforsovy varianty'])
else
disp(['Hypotézu o normalitě dat nezamítáme na hladině významnosti 0,05 podle K-S testu Lilieforsovy varianty'])
end
I=jbtest(v,0.05);
disp(' ')
disp(['Normalita dat'])
disp(['Parametr I je:' num2str(I)])
if I>=1
disp(['Hypotézu o normalitě dat lze zamítnout na hladině významnosti 0,05 podle Jarque-Bera testu'])
else
disp(['Hypotézu o normalitě dat nezamítáme na hladině významnosti 0,05 podle Jarque-Bera testu'])
end
disp(' ')
disp(['Zobrazení normality dat v N-P plotu'])
figure
normplot(v);

Toto je příklad zdrojového kódu, který je moţný pouţít při naprogramování
statistického vyhodnocení databáze nejlépe podobných úloh v případě opakování. Výsledky
jsou pak k dispozici během sekundy.
>> nahodnyvektor(v)
Počet
Počet prvkŧ ve vektoru je:33

Součet
Součet prvkŧ ve vektoru je:101011

Pruměr
Pruměr prvkŧ ve vektoru je:3060.9394

Medián
Medián z prvkŧ ve vektoru je:3000

Smerodatna odchylka
Směrodatná odchylka prvkŧ ve vektoru je:883.2241

Šikmost
Sikmost prvkŧ ve vektoru je:0.96169
Šikmost je kladná
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Normalita dat
Parametr H je:1
Hypotézu o normalitě dat lze zamítnout na hladině významnosti 0,05 podle K-S testu Lilieforsovy varianty

Normalita dat
Parametr I je:1
Hypotézu o normalitě dat lze zamítnout na hladině významnosti 0,05 podle Jarque-Bera testu
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Graf č. 11

N-P plot (Normální pravděpodobnostní graf)

Ve vyhodnocení dostáváme číselné charakteristiky a dále testování normality dat.
První z testŧ, nám jiţ známý K-S test Lillieforsovy varianty, zamítá na hladině významnosti α
= 0,05 test o normalitě dat. Druhý z testŧ, který má MATLAB implementován, je tzv. JarqueBera test, který rozhoduje o normalitě dat při neznámé střední hodnotě a rozptylu. Test je
zaloţen na výběrové šikmosti a špičatosti (viz výše).
Odlehlé hodnoty a extrémy mŧţeme v MATLABu také zjistit z krabicového grafu.
Protoţe MATLAB je maticově orientovaný, matici rozloţí do sloupcových vektorŧ a pro
kaţdý vykreslí krabicový graf. V tomto případě šlo pouze o jeden vektor resp. sloupec matice.
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Graf č. 12

Krabicový graf pro vektor náhodného výběru (v)

Programové prostředí MATLABu nám také umoţňuje statistické zpracování databází,
pokud bychom ho k této činnosti hodně vyuţívali, lze si nastavit takové prostředí nebo
skripty, které nám umoţní jeho rozsáhlé vyuţití.

ZÁVĚR
Na statistické zpracování databáze byly otestovány tři výpočetní programy. Mŧţeme
říci, ţe kaţdý z nich mŧţe být přínosný něčím jiným. V MS Excel mŧţeme mít nastaveny pro
malé podobné databáze nějaké vzorce a mŧţe nám toto z hlediska přehlednosti a nenáročnosti
postačovat. V jiných případech jsou však moţnosti tohoto programu značně omezené a
prakticky s ním jiţ nejdou sloţitější a rozměrnější úlohy. Dalším problémem je nedostatečné
vybavení statistickým aparátem a v neposlední řadě to jsou slabé grafické výstupy.
Naproti tomu program STATISTICA umoţňuje prakticky vše, na co si vzpomeneme.
Přesto bychom měli být opatrní, pokud sloţitějším analýzám či testŧm teoreticky
nerozumíme, neměli bychom je spouštět. Musí být totiţ jasné, co z výsledkŧ je relevantní a
jak to budeme interpretovat. Prostředí tohoto programu je uţivatelsky přívětivé, moţností je
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tu obrovská spousta, STATISTICA vyuţívá i programovací prostředí VisualBasic. Přirozeně
se pro statistická zpracovávání databází hodí nejvíce.
Poslední program, na kterém jsme databázi zpracovávali, rovněţ velmi dobře splňuje
poţadované funkce. V určitých případech mŧţe být dokonce vhodnější neţ STATISTICA, ale
zároveň to vyţaduje vyšší znalosti obecné matematiky (matematické analýza, lineární
algebra), coţ ve STATISTICE není třeba. MATLAB nedisponuje všemi statistickými testy
jako statistické programy, umoţňuje však i jiné aplikace ze statistiky vycházející, jako je
například Econometric toolbox.
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VÝPOČET NÁJEMNÉHO Z BYTŮ - NÁVRH NÁHRADNÍ
METODIKY
Tomáš Chmelík23
Abstrakt
Obsahem článku je návrh náhradní metodiky pro výpočet nájemného z obecné
ceny bytu, v různých lokalitách a různém čase v ČR. Metodika vychází z analýzy
faktorů, které ovlivňují vzájemný vztah nájemného a ceny bytu, pro stanovení
procentní sazby nájemného pouţívá navrhovaná metodika bezrizikovou sloţku (státní
dluhopis) a rizikové přiráţky, které jsou determinovány vztahem nájemného a ceny
bytu. Pomocí změny bezrizikové sloţky lze metodiku pouţít i zpětně.

ÚVOD
Při znaleckém zkoumání výše nájemného z bytŧ se v současné době v České republice
obvykle pouţívá porovnávací metoda, ale v případech, kdy je nutné určit nájemné zpětně,
mŧţe být získání porovnávací databáze nájemného velice obtíţné. Jako náhradní metodika
[9] se v některých případech ve znalecké praxi uţívá vztahu, který stanovuje roční nájemné na
5 aţ 8 % z obecné ceny bytu. Toto rozpětí je však pro znaleckou praxi příliš velké a nepřesné
a nahrává tak rŧzným spekulacím, např. při ceně bytu 3 mil., je výše nájemného při pouţití 5
% 150 tis., při 8 % 240 tis. Kč za rok. Tento vztah je však často uţíván jako axióm bez
definování proč a za jakých podmínek je hodnota u spodní hranice, či v jakých případe mŧţe
dosahovat procentní sazba i jiných neţ výše uvedených hodnot. Jak autor poukazuje i v jiných
publikacích [2], [3]; tento vztah nelze tímto zpŧsobem zobecňovat, protoţe na trhu fungují
určité principy a faktory, které tento vzájemný poměr ovlivňují.
Hodnoty uváděné v této práci vycházejí z databáze autora zpracovávané v období
prosinec 2006 – leden 2009. Dále nebylo ve vyhodnocování trţní cen a nájmŧ pokročováno
zejména v velké časové náročnosti, rovněţ je databáze v současné době natolik obsáhlá aby
mohla být pouţita na simulování rŧzných variant pro posouzení vztahu nájemného a ceny
bytu, z návrh této metodiky vychází.
Snahou autora není vymýšlet nové veličiny, které vstupují do výpočtu, ale pouţít co
nejvíce pojmŧ a hodnot, které znalecká praxe v současné době pouţívá (koeficient
prodejnosti, index cenového porovnání).

23

Chmelík, Tomáš, Ing, Ústav soudního inţenýrství VUT Brno (DSP), Údolní 53, 602 00 Brno,
chmelik@obnova.sk
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NÁJEMNÉ JAKO VÝNOS Z INVESTICE (NEMOVITOSTI)
Při stanovování výše nájemného se nabízí otázka, co vlastně nájemné je. Při porovnání
s cennými papíry – dluhopisy či akciemi, se nabízí určitá analogie. Dluhopisy přinášejí
majiteli kupon, akcie dividendu, nájemné proto z tohoto pohledu mŧţeme povaţovat za výnos
(kupon či dividendu). Následně pak mŧţeme konstatovat, ţe jeho výši ovlivňují stejné
faktory, které určují výnos z dluhopisŧ nebo dividendový výnos akcií.
V první řadě se jedná o výnos ze státních dluhopisŧ, které lze z pohledu investování
povaţovat za nejméně rizikové. Pro porovnání nejméně rizikové investice mŧţeme zvolit byt
v Praze, kde je z pohledu poptávky největší zájem, a proto je riziko spojené s pronájmem
poměrně malé.
Na rozdíl od trhu cenných papírŧ je trh nemovitostí značně neefektivní. Jiný zpŧsob
investování neţ aktivní výběr je prakticky vyloučen.
Nájem je tedy výnos z nemovitosti (dividenda, aktivní výběr), mŧţeme jej proto
povaţovat za potenciální hrubý výnos z této nemovitosti. Po odečtení výpadkŧ nájemného a
ztrát dostáváme efektivní hrubý výnos, z kterého po odečtení provozních nákladŧ získáváme
čistý výnos (zisk). V takovém případě by se jednalo o tzv. ekonomické nájemné.
Ekonomické nájemné je takové nájemné, které pokryje vlastníkovi náklady spojené s
chodem nemovitosti (náklady plynoucí z vlastnictví a z pronájmu nemovitosti) a přinese mu
poţadovaný výnos z kapitálu, který byl vloţen do obstarání nemovitosti. Ekonomické
nájemné se mŧţe lišit od trţního nájmu. Není v něm například zahrnuta atraktivita lokality,
kde se nemovitost nachází. V některých případech však mŧţe být trţní nájemné menší neţ
ekonomické nájemné a investice se tak stává nevýhodnou, protoţe by majiteli neposkytovala
výnos, který by postačoval na pokrytí nákladŧ a dával minimální nebo očekávaný zisk. Tato
situace mŧţe nastat u bytŧ s regulovaným nájemným, zde je nájemné regulováno a nemŧţeme
jej proto povaţovat za trţní, protoţe nájemné sjednané na trhu by bylo v jiné výši, zpravidla
vyšší.
Vztah nájemného a ceny bytu je často srovnáván s mírou kapitalizace, toto přirovnání
není však zcela správné, neboť se jedná o odlišné pojmy. Zatímco míra kapitalizace (yeild)
poskytuje obraz o čistém výnosu (zisku) v poměru k ceně nemovitosti, vztah nájemného a
ceny bytu poskytuje obraz o potenciálním hrubém výnosu z dané nemovitosti, v případě této
studie z bytu.
Nájemné – výnos z investice
V období roku 1991 stál v Praze byt 1+kk/1+1 přibliţně 1 mil. korun českých, měsíční
nájemné z takového bytu bylo na úrovni 12,5 tis. korun, tj. 150 tisíc korun ročně. To znamená
vztah nájemného a ceny bytu 15%. Výnos státního dluhopisu byl v roce 1991 stanoven na
15%. Období roku 2008: byt z předchozího srovnání má hodnotu přibliţně 2,5 mil korun,
nájemné se pohybuje přibliţně kolem 10,5 tis. Kč za měsíc, tj. 125 tis ročně, zjištěný vztah
nájemného a ceny bytu (výnos) 4,5%. Výnos státního dluhopisu byl v roce 2008 stanoven na
3,8%.
Porovnávané údaje se na první pohled mohou zdát účelně zvolené pro komparaci, ale
obdobná analogie se dá dovodit v celém období od roku 1991-2008. Je však dŧleţité si
uvědomit, co je porovnatelné a co není. Samozřejmě nemohou být porovnávány výnosy z
bytŧ v regionech s velkou nezaměstnaností a výnosy státních dluhopisŧ. A to zejména z toho
dŧvodu, ţe investici do bytu v takovéto lokalitě nemŧţeme povaţovat za nejméně rizikovou.
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„V investování platí toto základní pravidlo: vyšší výnosy znamenají vyšší riziko. Toto
pravidlo platí bez výjimky. Důvod existence tohoto pravidla je velice prostý. Pokud by
existovaly dvě investice se stejným výnosem, ale navzájem by se lišily ve výši rizika, investoři
by se vrhli na investici s menším rizikem, čímţ by vzrostla jeho cena, a proto by jiţ tato
investice nebyla pravděpodobně tolik výnosná, jelikoţ by měla menší prostor pro další
potenciální růst neţ druhá investice s větším rizikem.“[6]
Proto lze pro výpočet nájemného odvodit základní vztah:
Sazba nájemného [%] = roční nájemné / trţní cena nemovitosti x 100 =
= jednotkové nájemné / jednotková trţní cena x 100 =
= výnos státního dluhopisu + riziková prémie

(1)

Obecně lze konstatovat, ţe se zvyšující se jednotkovou cenou za 1 m2 podlahové
plochy bytu v daném místě se závislost nájemného na ceně bytu sniţuje, existují však výjimky
potvrzující pravidlo. Platí zde tedy nepřímá úměra, kdy s rostoucí jednotkovou cenou,
koeficientem prodejnosti, či atraktivitou bytu a jeho lokality procentní závislost nájemného na
ceně bytu klesá.
Riziková prémie vyjadřuje rizikovost, která je spojená s danou investicí, v tomto
případě spojená s pronajímáním bytu. Riziková prémie je však proměnlivá a za určitých
okolností mŧţe dosahovat i záporných hodnot. Jde například o období vysoké inflace, kdy
nemovitostí patří mezi vzácné a velmi vyhledávané typy investic, jejíchţ hodnota není
dotčena, ale právě naopak – ceny rostou s objemem peněţní zásoby a někdy i rychleji.
I kdyţ pronajímatelé neví nic o státních dluhopisech je zřejmé, ţe ekonomický
mechanizmus vede trh k rovnováze.
Koeficient prodejnosti je poměr mezi zprŧměrovanými skutečně dosaţenými
prodejními cenami a časovými cenami nemovitostí určitého, resp. srovnatelného typu v
rozhodné době a v rozhodném místě.
V tomto příspěvku budou uváděny pouze některá data vyhodnocená na základě
předchozích studií autora [3] a [4], protoţe uvedení všech by bylo příliš rozsáhlé a pro účely
tohoto příspěvku i zbytečné.
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FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZTAH NÁJEMNÉHO A CENY
BYTU
Obecně lze konstatovat, ţe se zvyšující se jednotkovou cenou za 1 m 2 podlahové
plochy bytu v daném místě se závislost nájemného na ceně bytu sniţuje, existují však výjimky
potvrzující pravidlo. Platí zde tedy nepřímá úměra, kdy s rostoucí jednotkovou cenou,
koeficientem prodejnosti, či atraktivitou bytu a jeho lokality procentní závislost nájemného na
ceně bytu klesá.
Atraktivita lokality a její vliv na závislost nájemného na ceně bytu
Vycházíme-li z předpokladu, ţe s rostoucí atraktivitou místa stoupá jednotková cena
bytu a podle nepřímé úměry závislost nájemného na ceně klesá, je na místě otázka, jak onu
atraktivitu vyjádřit. Nabízí se několik moţností: pouţití koeficientu prodejnosti podle
vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 459/2009 Sb. přílohy č. 39 nebo pouţít součin
indexu trhu a indexu polohy podle přílohy č. 18a vyhlášky, příp. standardní jednotkovou trţní
cenou. Zatímco index trhu a index polohy je nutné vyhodnocovat individuálně pro kaţdý byt,
koeficient prodejnosti je pro vyjádření atraktivity lokality pro účel této studie názornější.
Moţnost pouţití standardní jednotkové trţní ceny je v případě, ţe hledáme závislost
nájemného a ceny bytu poněkud zbytečné, avšak pro obraznost a podloţení tvrzení klesající
závislost při zvyšovaní atraktivity je tato moţnost demonstrovaná grafem č.3.

Poměr nájemného a ceny bytu [%]

Závislosti vzájemného poměru nájemného k ceně bytu na koeficientu prodejnosti
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Obrázek č. 8 – Závislost vzájemného poměru nájemného k ceně bytu na koeficientu prodejnosti
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Vztah závislosti a koeficientu prodejnosti
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Obrázek č. 9 – Závislost vzájemného poměru nájemného k ceně bytu na koeficientu prodejnosti (výsledné
hodnoty jsou proloţeny regresní křivkou)

Koeficient prodejnosti je poměr mezi zprŧměrovanými skutečně dosaţenými
prodejními cenami a časovými cenami nemovitostí určitého, resp. srovnatelného typu v
rozhodné době a v rozhodném místě. Koeficient prodejnosti je pouţíván v prováděcí
vyhlášce k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, aktuálně vyhláška č. 3/2008 Sb. ve
znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., pro administrativní ocenění.
Koeficient prodejnosti by mohl dobře poslouţit pro výchozí stanovení závislosti
nájemného na ceně bytu, která by byla dále upravována podle technického stavu (vybavení) a
podle typu (velikosti) bytu.
I kdyţ pro účely této studie autor pouţil výpočet rizikovosti polohy v závislosti na
koeficientu prodejnosti podle regresní křivky z výsledkŧ statistického vyhodnocení databáze,
exaktní vyjádření tohoto vztahu je vzhledem ke kaţdoročně se měnící hodnotě koeficientu
prodejnosti náročné a její případné úpravy budou předmětem dalšího zkoumání.
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Závislost vzájemného poměru nájemného na ceně bytu na jednotkové standardní tržní
ceně

Poměr nájemného a ceny bytu [%]
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Obrázek č. 10 – Závislost vzájemného poměru nájemného k ceně bytu na jednotkové standardní trţní
ceně bytu

Z grafŧ č. 2 a č. 3 je zřejmé, ţe lokalita, resp. její atraktivita, ať uţ vyjádřená
koeficientem prodejnosti nebo standardní jednotkovou trţní cenou, má velice výrazný vliv na
výsledný poměr nájemného a ceny bytu. Koeficient prodejnosti a jednotková cena
posuzovaného bytu by mohli dobře poslouţit pro výchozí stanovení závislosti nájemného na
ceně bytu, která by byla dále upravována podle technického stavu (vybavení) a podle typu
(velikosti) bytu.
Analogicky proto mŧţeme předpokládat, ţe rizikovost investice do bytu určeného k
pronájmu se odvíjí od jeho umístnění – horší lokalita znamená větší rizikovost investice a tím
vyšší moţný výnos v poměru k ceně nemovitosti (investici) a obráceně. Větší výnos v poměru
k ceně bytu v tomto případě zohledňuje i fakt, ţe v méně atraktivní lokalitě mŧţe trvat delší
dobu najít nájemce.
Stanovit závislost na základě koeficientu prodejnosti exaktním vztahem je vzhledem
ke kaţdoročně se měnící hodnotě koeficientu prodejnosti velice náročné, tento fakt bude
předmětem dalšího zkoumání – moţností pro výpočet je stanovení základem hodnoty
koeficientu prodejnosti aktuální vyhlášky (r. 2008).
Vliv technického stavu a vybavení bytu na závislost nájemného na ceně bytu
Technický stav a vybavení bytu je rovněţ jeden z dŧleţitých atributŧ vyjadřující
atraktivitu dané bytové jednotky. Pro účely této studie bylo pouţito rozdělení technického
stavu na byty v novostavbách, byty po rekonstrukci a pŧvodní byty. V této souvislosti je
vhodné poznamenat, ţe mnoho bytŧ je v realitní inzerci uváděno jako „byt po rekonstrukci“,
avšak stavební úpravy jsou zde malého rozsahu a výrazně nezvyšují technickou hodnotu bytu.
Proto je nutné k těmto inzerovaným nabídkám přistupovat individuálně a skutečně podle
uváděného rozsahu posoudit, zda-li se je rozsah uváděných prací skutečně v takovém rozsahu,
aby se mohlo jednat o byt po rekonstrukci.
Jednotková cena bytŧ je u novostaveb vyšší neţ u bytŧ po rekonstrukcí nebo u bytŧ v
pŧvodním technickém stavu. Závislost nájemného na ceně bytu, podle pravidel nepřímé
úměry, klesá s rostoucí jednotkovou cenou.
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Opětovně se zde nabízí přirovnání k rizikovosti investice - čím lepší technický stav,
tím vyšší cena bytové jednotky, pravděpodobnější zájem o pronájem – niţší riziko a následně
plynoucí niţší procentní závislost nájemného a ceně bytu.
Vliv dispozice (velikosti) bytu na závislost nájemného na ceně bytu
Pro účely této studie rozdělíme dispoziční typy na byty 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1, 3+kk,
3+1, 4+kk, 4+1 a ostatní byty, toto rozdělení pro vliv na závislost nájemného na ceně bytu je
postačující, není nutné zkoumat závislost plošné výměry, která v tomto případě není
rozhodujícím faktorem.
Dispoziční uspořádání bytových jednotek je faktor, který ovlivňuje závislost
nájemného na ceně bytu opačným zpŧsobem neţ výše uvedená pravidla respektující nepřímou
úměru.
Je obecně známo a praxí potvrzeno, ţe jednotkové ceny jsou u menších bytŧ vyšší neţ
u bytŧ plošně větších. Toto je zpŧsobeno vysokou cenou hygienických zázemí a instalačních
rozvodŧ, které při rozpočítaní na 1 m2 podlahové plochy zvyšují jednotkovou cenu menší
bytŧ. Z tohoto dŧvodu, podle výše uvedeného pravidla o zvyšující se ceně a klesající
závislosti nájemného na ceně bytu, by bylo moţno předpokládat sniţování procentní
závislosti, v tomto případě je zde vyšší riziko spojené s pronajímáním menší bytŧ. U menších
bytŧ (1+kk, 1+1, 2+kk) určených na pronájem je intenzita rotace nájemníkŧ vyšší neţ u
větších bytŧ. Některé studie uvádějí u menších bytŧ výměnu nájemníkŧ aţ jednou ročně - toto
mŧţeme povaţovat za rozhodující faktor zvýšení procentní závislosti oproti větším bytŧm.
Mŧţeme zde opět jiţ zmiňované pravidlo o rizikovosti investice – u menších bytŧ, i
kdyţ je z pohledu pronájmŧ o ně větší zájem neţ o byty větší, je riziko větší neţ u větších
bytŧ, zejména z dŧvodu velké rotace nájemníkŧ a ztrát při změnách, nákladŧ při hledaní
nového nájemníka apod.
Za pravidlo lze povaţovat, ţe ve stejné lokalitě bude mít menší byt závislost přibliţně
o 1% vyšší neţ byt větší.
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VÝPOČET NÁJEMNÉHO – NÁVRH NÁHRADNÍ METODIKY
Výpočet nájemného z obecné ceny bytu zohledňuje rizika ve vtahu k nemovitostem.
Rizika lze rozdělit na systémová a nesystémová. Systémová rizika spočívají v
makroekonomickém pohledu, pŧsobí globálně, např. mezinárodní ekonomická situace, změny
úrokových sazeb, inflace apod. Nesystémová rizika se váţou přímo na danou nemovitost,
obecně to mohou být technická rizika (závady, poruchy, velikost, údrţba apod.), ekonomická
rizika (rychlé ekonomické a morální zastarávání, zadluţení, podíl cizího kapitálu) a rizika
daná prostředím a lokalitou.
Autor pro účely této studie na základě své rozsáhlé databáze a porovnávání
kvantifikoval základní rizika (vlivy) pŧsobící na vzájemný vztah nájemného a ceny bytu. Tyto
faktory jsou popsány v předchozích kapitolách.
Systémová rizika jsou vyjádřená pomocí výnosu státního dluhopisu, který poměrně
dobře kopíruje ekonomickou situaci. Například v současné době, kdy se nacházíme v
ekonomické recesi, ceny bytŧ výrazně klesají, nájemné klesá minimálně nebo stagnuje,
výsledný poměr nájemného a ceny bytu stoupá, výnos ze státního dluhopisu v současné době
stoupá. Proto autor pouţil v návrhu metodiky státního dluhopisu jako sloţku systémového
rizika (bezriziková sloţka).
Vztah nájemného a ceny bytu
Sazba nájemného

R1 - Lokalita vyjádřená pomocí
koeficientu prodejnosti

Výnos státního dluhopisu

+
R2 - Úprava podle technického stavu

+
Riziková prémie bytu

+
R3 - Úprava podle velikosti bytu
+
R4 - Znalecká korekce

Obrázek č. 11 – Postup výpočtu sazby nájemného

Uvedený postup vychází z výnosu 3-letého dluhopisu, která tvoří základ výpočtu
sazby nájemného z bytu, dále je pak k rizikové prémii připočtena riziková prémie bytu.
Riziková prémie bytu je vyjádřená několika parametry – lokalitou (definovaná koeficientem
prodejnosti), technickým stavem bytové jednotky, velikosti (dispozičním) typem bytové
jednotky a znaleckou korekcí.
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Pro vyjádření lokality bylo pro účely této studie pouţito koeficientu prodejnosti
vyhlášky č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku a o změně některých zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ (oceňovací
vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.
Sazba nájemného [%] = hrubý výnos 3-letého státního dlouhopisu + riziková prémie

(2)

4

Riziková prémie   R

(3)

1

R1 – faktor rizika lokality vyjádřený pomocí koeficientu prodejnosti
R2 – faktor rizika technického stavu
R3 – faktor rizika velikosti bytu
R4 – znalecká korekce sazby nájemného
Rizikové faktory R [%]
Jednotlivé faktory, které podle této a předchozích studií mají vliv na vztah nájemného
a ceny bytu byly analyzovány a následně kvantifikovány následujícími veličinami.

R1 – faktor rizika lokality vyjádřený pomocí koeficientu prodejnosti

R1  0,0267 K P1,0959

(4)

Faktor je vyjádřen pomocí koeficientu prodejnosti, který pro tyto účely vhodně
vyjadřuje atraktivitu lokality. Statistický vzorek byl vyhodnocen regresní analýzou pomocí
koeficientu prodejnosti vyhlášky č. 3/2008 Sb. v znění vyhlášky č. 459/2009 Sb., proto návrh
metodiky fixuje koeficient prodejnosti v hodnotách uváděných vyhláškou č. 459/2009 Sb. i
pro výpočet v rŧzném čase.

R2 – faktor rizika technického stavu bytu
Technický stav bytu

R2

Novostavba

-0,40 až - 0,30 %

Po rekonstrukci

-0,20 až - 0,30 %

Velmi dobrý technický stav

-0,05 až 0,15 %

Dobrý technický stav

0,20 až 0,30 %

Nevyhovující

0,40 až 0,50 %

Tabulka č. 2 – Korekce rizika technického stavu bytu

Korekce rizika podle technického stavu vychází z předchozích poznatkŧ o zvyšujícím
se riziku s klesající jednotkovou cenou a vzájemném vztahu nájemného a ceny bytu. Korekce
byli zvoleny podle předchozích studií a ověřeny na statistickém vzorku.

174

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010
R3 – faktor rizika velikosti bytu
Velikost bytu

R3

1+kk/1+1

0,75%

2+kk/2+1

0,50%

3+kk/3+1

0,00%

4+kk/4+1

-0,20%

Ostatní

-0,30%

Tabulka č. 3 – Korekce rizika velikosti bytu

Korekce rizika velikosti bytu vyjadřuje riziko, které je spojené s pronajímáním
bytu uvedené v předchozích kapitolách této studie.

R4 – znalecká korekce sazby nájemného
Vzhledem k faktu, ţe některé okolnosti trhu nelze kvantifikovat a předchozími faktory
nelze popsat všechny moţné skutečnosti, které mŧţou na trhu nastat, rovněţ jakýkoliv
matematický model nemŧţe nahradit lidský přístup k posuzování, autor zavádí případnou
znaleckou korekci (úvahu) sazby v intervalu <-0,5 %; 0,5%>.
Rizikové faktory R [%] – úprava
Protoţe výše uvedený návrh kalkuluje s moţným výpočtem pomocí koeficientu
prodejnosti, úpravy podle technického stavu a velikosti bytŧ definovaných pomocí několika
faktorŧ, který podle názoru autora příliš výpočet zobecňuje a nerespektuje moţné odlišnosti
jednotlivých bytŧ stejné velikosti v daném území podle přílohy vyhlášky, zavádí autor i
moţnou alternativu pomocí indexu cenového porovnání vyhlášky. Pomocí indexu cenového
porovnání by bylo moţné stanovovat R2 – faktor rizika technického stavu bytu, čímţ by došlo
k přesnějšímu vyjádření atraktivity posuzovaného bytu. Index cenového porovnání mŧţe
nabývat hodnot <0,023; 1,312>, od nejhorší moţné alternativy aţ po nejlepší byt v nejlepší
moţné lokalitě v rámci daného sídelného útvaru.
R2 – faktor rizika technického stavu bytu
Protoţe uvedený návrh nerespektuje specifika jednotlivých nemovitostí (bytŧ) je
moţnou alternativou pouţití indexu cenového porovnání vyhlášky, kde index cenového
porovnání mŧţe nabývat hodnot <0,023; 1,312>, tomu následně odpovídá interval rizika
<1,2%; -0,70%> (v tomto případě zahrnující nejenom technický stav, ale i přesnější
posouzení dané lokality a vybavení bytu). Přičemţ platí nepřímá úměra při klesajícím indexu
cenového porovnání stoupá procentní závislost.
Výše uvedené hodnoty jsou zatím ověřené na menším statistickém vzorku a mŧţe dojít
ještě k mírné úpravě extrémních hodnot.
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PŘÍKLAD VÝPOČTU
Příklad č. 1
Období roku 2008, byt 3+1 76 m2 v panelákovém domě v Praze Zličíně v hodnotě 2,6
mil Kč. Praha Zličín je podle vyhlášky Praha 18 s koeficientem prodejnosti 1,512, byt v
dobrém technickém stavu s drobnými technickými úpravami, které však nelze povaţovat za
byt po rekonstrukci. V daném období byl hrubý 3-letý výnos státních dluhopisŧ 3,22 %.

R1  0,0267 K P1,0959  0,02671,512 1, 0959  1,7%
R2  0,20%
R3  0,5%
R4  0,0%

R   R  1,75%
Sazba nájemného = 3,22 + 1,75 = 4,97 %
Roční nájemné 2 600 000 x 4,97 / 100 = 129 148 Kč, měsíční nájem 10 762 Kč

Příklad č. 2
Období roku 2008, byt 2+1 44 m2 v panelákovém domě v Ostravě Zábřehu v hodnotě
880tis Kč, podle vyhlášky Ostrava 11 s koeficientem prodejnosti 0,566, byt v pŧvodním
technickém. V daném období byl hrubý 3-letý výnos státních dluhopisŧ 3,22 %.

R1  0,0267 K P1,0959  0,0267 0,566 1,0959  4,98%
R2  0,20%
R3  0,50%
R4  0,0%

R   R  4,98%
Sazba nájemného = 3,22 + 1,75 = 8,90 %
Roční nájemné 880 000 x 8,90 / 100 = 78 337 Kč, měsíční nájem 6 528 Kč
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ZÁVĚR
Obecně je nutno ke stanovování nájemného podle ceny bytové jednotky přistupovat
jako k posuzování rizikovosti dané investice, kdy je u draţších (atraktivnějších) bytŧ v
dobrém technickém stavu a na dobrém místě riziko menší neţ u staršího bytu na okraji města
či v malé obci. Z tohoto dŧvodu je výchozím údajem při stanovení výše nájemného v daném
období výnos státního dluhopisu, který pro stanovení nájemného bude dále upravován o
rizikovou prémii posuzovaného bytu.
Uvedená metodika za pomoci „bezrizikové sloţky“ zohledňuje vývoj ekonomiky v
daném časovém období. Zpravidla se při změně ekonomické situace mění i moţný výnos
státního dluhopisu.
Obdobně lze uvedenou metodiku při změně výnosu státního dluhopisu pouţít i zpětně
za období, ve kterém je výpočet nájemného poţadován.
Navrhovaná metodika by měla slouţit jako náhradní prostředek či pomŧcka pro
výpočet nájemného v rŧzných trţních podmínkách a čase v prostředí České republiky. Nelze
k ní přistupovat jako k samospasnému řešení pro výpočet nájemného, zejména z dŧvodu ţe
metodika vychází z obecné ceny v posuzovaném daném čase. V této souvislosti je dŧleţité si
uvědomit, ţe výpočet obecné (trţní) ceny zpětně je problém sám o sobě. Po úpravě faktoru R1
by bylo moţné pouţít metodiku i v podmínkách Slovenské republiky.
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PROBLEMATIKA PEVNÉHO SPOJENÍ DŘEVOSTAVBY SE
ZÁKLADEM
Leonard Hobst24 , Ondřej Anton25 , Lubomír Vítek26
Abstrakt
Ve znaleckých otázkách, zadaných znalci soudem, se občas vyskytují poţadavky
na stanovení „pevného spojení“ dřevostavby se základovou deskou. Tato ryze technická
otázka má soudu slouţit k určení zda se jedná o stavbu movitou, nebo nemovitou. Při
stanovení spojovacích prvků mezi dřevostavbou a základem lze s výhodou pouţít
radiografii.

1. ÚVOD
Nemovitosti jsou definovány v našem občanském zákoníku v § 119 odst. 2 jedinou
větou: „Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem“. K této
definici byl vydán nález Ústavního soudu č. 105 (sešit 15/1999), kde je m.j. uvedeno
„…Závěr o tom, ţe stavba je spojena se zemí pevným základem, je třeba vţdy posuzovat
podle povahy a okolností konkrétního případu, zpravidla na základě odborného stavebnětechnického vyjádření ….“. Toto vyjádření nemusí podávat pouze znalec, ale mŧţe to být i
kompetentní orgán. např. stavební úřad. Je zřejmé, ţe takto stanovené podmínky pro
rozhodnutí zda je stavba nemovitá nebo movitá jsou dosti nejasné a právní výklad pro
konkrétní stavbu nemusí být jednoznačný. Proto znalci nebo kompetentní orgány by měli
v případě jednání před soudem trvat na jednoznačně formulovaných znaleckých otázkách a
odpovídat jen v rámci technického řešení, vymezeného těmito otázkami.

2. URČENÍ CHARAKTERU DŘEVOSTAVBY
V rámci projednávání soudního sporu o určení vlastnických práv k dřevostavbě, se
ukázalo, ţe jedním z dŧleţitých dŧkazŧ u soudu bude stanovení, zda dřevostavba je movitost
či nemovitost. Rozhodovalo se o tom, zda stavba, která byla v drţení „v dobré víře“ po dobu 4
let bude vrácena (v případě nemovitosti), nebo ponechána dosavadnímu vlastníku (v případě
movité stavby).
Občanský zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění, k tomu v § 134, odst. 1 uvádí, ţe
„Oprávněný drţitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetrţitě v drţbě po dobu tří let, jde-li
o movitost, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost“.
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Vlastní výstavba dřevostavby se uskutečnila tak, ţe na mírně upravený terén byl
domíchávačem dopraven a rozhrnut beton – byla vytvořena betonová deska. Na tuto desku
pak zhotovitelská firma dodala montovanou dřevostavbu (Obr. 1). Dřevěné obvodové panely
byly dle dokumentace osazovány do dřevěných trámkŧ, poloţených na základovou desku po
jejím obvodu. Z dokumentace nebylo zřejmé, zda trámky i celá montovaná konstrukce byla

Obrázek č. 12 – Čelní pohled – hlavní vstup do dřevostavby

nějakým zpŧsobem k betonové desce pevně připojena či nikoliv. Dosavadní šetření a znalecké
posudky směřovaly k prokázání, zda dřevostavba je nějakým zpŧsobem spojena se
základovou deskou. K vyřešení tohoto problému byli předvoláni svědci – řemeslníci, účastnící
se výstavby, ale protoţe od výstavby uplynulo jiţ více neţ 10 let, nebyly jejich výpovědi
jednoznačné.
Proto se soud obrátil na Fakultu stavební VUT v Brně se ţádostí o vypracování
revizního znaleckého posudku. Znalecká otázka byla formulována tak, aby znalecký ústav
stanovil, zda a jakým zpŧsobem byla dřevostavba v době výstavby pevně spojena se
základovou deskou.

3. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PŘED MÍSTNÍM ŠETŘENÍM
Znalecká otázka se sice odvolávala na „pevné spojení“ dřevostavby se základem, ale
nedefinovala, co to „pevné spojení“ vlastně znamená. Při studiu „spisových materiálŧ“ vyšlo
najevo, ţe tento zásadní problém nebyl v předchozích znaleckých posudcích vŧbec řešen a
obecně se zjišťovalo, zda „nějaké“ spojení dřevostavby vŧbec existuje, ale nebylo definováno
jaké.
Pro další postup byly proto přizváni dva konzultanti – odborníci na dřevostavby a
statiku budov a byla jim poloţena otázka „Co je moţné povaţovat za pevné spojení
dřevostavby se základem?“ Účast konzultantŧ na zpracování posudku byla soudem
odsouhlasena.
a) Dle sdělení Doc. Ing. Dr. Zdeňky Havířové, odborníka na dřevostavby, by měl být
uvedený typ dřevostavby kotven do základŧ pomocí ocelových prvkŧ (úhelníkŧ nebo
kulatin), přichycených k dřevostavbě v místě nosných sloupkŧ. Dle jejích předpokladŧ
by tyto ocelové prvky měly být umísťovány max. po vzdálenosti 2 m (rozměr
dřevěných panelŧ).
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b) Dle Doc. Ing. Zdeňka Baţanta,CSc. – odborníka na statiku budov – je rozhodující pro
stabilitu lehkých dřevěných staveb (jsou 5 aţ 10 x lehčí neţli zděné stavby), jejich
zakotvení do podezdívky (základu) proti posunu tlakem větru. Ve svém vyjádření
podrobně specifikuje konstrukční řešení spojení dřevostavby se základem.
Na základě těchto dvou vyjádření pak byl pro místní šetření, které se uskutečnilo
v květnu 2009 za účasti obou stran sporu, navrţen ke kontrole úsek dřevostavby o délce 2,2
m, a to od rohu dřevostavby přes nosný sloupek panelu směrem ke středu kratší strany
objektu. V tomto úseky by mohly být nalezeny 2 aţ 3 kotevní prvky. Pro vlastní kontrolu
navrţeného úseku byla zvolena radiografická metoda.

4. METODIKA RADIOGRAFICKÉ KONTROLY
Spojovací prvky mezi objektem dřevostavby a betonovou základovou deskou byly
zjišťovány radiografickou metodou. Jako zdroje záření bylo pouţito zářiče Co60 o aktivitě
1,095 TBq k 19.9.2004, který byl přepravován v radiografickém krytu TECH/OPS model 741.
Radiogramy byly exponovány na filmy Agfa Testix C7+Pb v komorovém balení o rozměrech
0,3 m x 0,4 m, umístěných v plastových kazetách. Exponované filmy byly zpracovány a
předběţně vyhodnoceny přímo v objektu domku v koupelně, kde byla provizorně zřízena
fotokomora. Podrobné vyhodnocení se uskutečnilo v laboratořích Ústavu stavebního
zkušebnictví.
Při vlastní radiografické kontrole byl umístěn kryt s gamazářičem uvnitř objektu tak, aby
dráha vysouvaného zářiče byla co nejkratší. Celkem bylo zhotoveno 6 ks snímkŧ, které se
vzájemně překrývaly, a tím bylo zkontrolováno 2,2 m spojení stěny se základem (Obr. 2). Při

Obrázek č. 2 – Boční pohled na dřevostavbu s vyznačením místa radiografické kontroly

radiografické kontrole byla volena ohnisková vzdálenost zářičŧ od filmu 0,6 m, přičemţ zářič
byl umístěn uvnitř budovy. Pro zvýšení bezpečnosti při prozařování byla na podlaze objektu
vystavěna bariéra ze ţulových kostek o tloušťce cca 0,2 m (Obr. 3), získaných z místních
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Obrázek č. 3 - Umístění výsuvné hadice (ohniska) za stínící barieru z ţulových kostek uvnitř dřevostavby

zdrojŧ. Filmy byly umístěny z vnější strany objektu tak, aby horní líc betonové desky základu
procházel přibliţně středem nebo horní třetinou filmu (Obr. 4). Radiografická kontrola
probíhala po délce jednoho panelu aţ po jeho styk se sousedním panelem. Zářič byl vysouván
ručním dálkovým ovládáním z bezpečné vzdálenosti. V okolí objektu dřevostavby bylo
během prozařování vytyčeno kontrolované pásmo. Bezpečnost pracovníkŧ ústavu, účastnících
se kontroly a ostatních osob, účastnících se místního šetření, byla zajištěna vzdáleností a
kontrolována akustickými intenzimetry. Pracovníci se zářením byli opatřeni filmovými
dozimetry.

Obrázek č. 4 - Umístění plastové kazety s radiografickým filmem vně dřevostavby

5. VÝSLEDKY RADIOGRAFICKÉ KONTROLY
Snímky byly na místě vyvolány a předběţně vyhodnoceny. S výsledkem byly
neprodleně seznámeny obě zúčastněné strany, které měly moţnost si radiogramy prohlédnout.
Na vyvolaných negativech nebyly při předběţné kontrole patrny ţádné kotvicí prvky,
specifikované ve vyjádření Doc. Ing. Z. Baţanta, CSc. O výsledku radiografické kontroly byl
na místě vyhotoven záznam, který byl signován zúčastněnými stranami a zástupcem
Znaleckého ústavu – FAST VUT v Brně.
Jednotlivé snímky (celkem je jich 6) byly před expozicí označeny čísly 0 aţ 5 a označení
začínalo od pravého zadního rohu budovy. Jednotlivé expozice na sebe navazovaly, a to
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zprava doleva. V místě středu radiogramu bylo na stěnu betonového základu umístěno
označení olověným písmenem „A“ a příslušným číslem snímku. Pro lepší orientaci při
vyhodnocování snímku byla umístěna olověná značka „I“ i na přechod mezi betonovým
základem a dřevostavbou.
Vzhledem k tomu, ţe snímky - radiogramy zachycují oblast přechodu dřevostavby do
betonové základové desky (jedná se o rozhraní materiálŧ o velkém rozdílu objemové
hmotnosti), je část kaţdého snímku přeexponována a k podrobnému vyhodnocení radiogramŧ
mohlo dojít aţ po dŧkladném vysušení filmŧ na halogenových negatoskopech v laboratoři
Ústavu stavebního zkušebnictví.
Při podrobném vyhodnocení negativŧ, byly na jednotlivých kontrolovaných úsecích zjištěny
montáţní hřeby o délce 60 mm, a montáţní vruty, kterými byl sestavován dřevěný panel
(ilustrační foto radiogramu je na obr. 5). Ani na styku dvou nosných sloupkŧ sousedních
panelŧ nebyl zachycen kotevní prvek, specifikovaný konzultanty.
Při vyhodnocování radiogramŧ byly sice zjištěny 3 hřeby, které zasahovaly cca 20-30 mm do
betonové desky. Jedná se však opět o montáţní hřeby, které fixovaly dřevěné obvodové prahy
při osazování dřevěných panelŧ dřevostavby.

Obrázek č. 5 – Ilustrační foto radiogramu (roh budovy, styk dvou panelů)

Zjištěná poloha spojovacích prvkŧ z 6 radiogramŧ je schematicky vynesena do obrázku (Obr.
6).

Obrázek č. 6 – Vyznačení polohy zjištěných hřebů v radiograficky kontrolovaném úseku

182

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010

6. ZÁVĚR ZNALECKÉHO ÚSTAVU
Ani předběţné vyhodnocení radiogramŧ, ani podrobné vyhodnocení radiogramŧ na
negatoskopu ústavu neprokázala přítomnost kotevních prvků tak, jak byly specifikovány
konzultanty - Doc. Dr. Ing. Zdeňkou Havířovou a Doc. Ing. Zdeňkem Baţantem, CSc.
Podrobné vyhodnocení radiogramŧ však prokázalo na sledovaném úseku přítomnost 3
ocelových hřebŧ, které pronikly do hloubky cca 20 – 30 mm do betonu základové desky. Tyto
ocelové hřeby nejsou kotevními prvky, které dřevostavbu pevně pojí se základem ale
montáţními hřeby fixujícími dřevěný obvodový rám stavby (potvrzeno konzultanty).
Odpověď na znaleckou otázku:
Na základě definovaného pevného spojení dřevostavby se základem (po technické stránce),
lze konstatovat, ţe dřevostavba nebyla spojena ke stanovenému datu se základovou deskou.
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ZAJÍMAVOSTI A PROBLÉMY VE ZNALECKÉ ČINNOSTI
Karel Kubečka27
Abstrakt
V průběhu výkonu znalecké praxe se mnohdy setkáváme s odlišnými závěry
a postoji různých subjektů k téţe problematice. Od znalce se očekává vyřčení pouze
a jen správného a jednoznačného stanoviska. Komplikace vytváří nejen mnohdy sloţité
technické podmínky, ale také různý výklad legislativy a tak se stává, ţe závěry na první
pohled postrádají logiku.

ÚVOD
V minulosti byla vedle velkého mnoţství kvalitních technických referátŧ a příkladŧ
z praxe napsána řada příspěvkŧ [11], [13] k problémŧm spojených s výkonem znalecké
činnosti které byly prezentovány na předešlých ročnících této konference [10], [12].
Z technických příspěvkŧ zaměřených jak na praktické pouţití, tak teorii metodického
zpracování jádra znaleckých posudkŧ je moţno čerpat nejnovější poznatky z této oblasti
a aplikovat je v práci znalce, coţ ve většině případŧ vede ke zkvalitnění práce znalce,
zpřesnění výpočtŧ a závěrŧ a také do jisté míry ke zjednodušení práce na posudcích [14], [15],
[16].
Příspěvky, které seznamují odbornou veřejnost s konkrétním řešením na tom či onom
znaleckém zkoumání mají také své místo na konferencích a v technické literatuře (časopisech
[16]), neboť skýtají návody a evokují nápady při řešení obdobných předmětŧ. Nejsou ničím
víc ani méně neţ poučením z řešení obdobného problému, tedy předáváním praktických
zkušeností [16]. Dnes tzv. „know how“ (vědět jak) je vysoko ceněno nejen v zahraničí, ale
také u nás. Proto kaţdý, kdo je ochoten takovéto kvalitní informace předat svým kolegŧm, by
měl být v tomto ohledu ceněn [12], [13].
Třetí oblast není technická a neskýtá poučení z teoretické technické nebo praktické
činnosti. Nicméně se jedná (dle mého osobního názoru) o oblast neméně dŧleţitou pro znalce
a výkon jeho znalecké činnosti [10], [12]. Jedná se o předávání zkušeností a následné poučení
z těchto zkušeností v oblasti okolo nezbytné administrativy, jednání se soudy apod..

POZNATKY ZE ZNALECKÉ PRAXE
Jak je v úvodu uvedeno, autor povaţuje za obecně přínosné pro znaleckou činnost
obecně, podělit se o své zkušenosti s ostatními kolegy. Tedy rozdělit se o své „know how“
a umoţnit tak ostatním vyhnout se „slepé uličce“, nenarazit a nebo v případě alternativního
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řešení [14], [15] pomoct k nalezení té správné alternativy na počátku a tím ušetřit drahocenný
čas.
Technická oblast
Technická oblast je z pohledu technika ta nejjednodušší, neboť je exaktní, explicitní
a deduktivní. Vědecká diskuse na technické téma a komparace diskutovaných otázek je pak
v této oblasti vţdy přínosem pro všechny zúčastněné, neboť tito mohou jak předávat, tak si
mohou vţdy odnést ponaučení z řešení obdobného technického problému. To právě díky
pouţívaným exaktním nástrojŧm [14], [15] a [16].
Z tohoto pohledu je vztah mezi techniky navzájem funkční. Zpravidla v této oblasti
rychle nacházejí efektivní cestu ke vzájemné spolupráci a pomoci. Je podruţné zda
bezúplatně, nebo jako obchodní vztah.
Jako příklad mŧţe poslouţit i vzdělávací činnost rŧzných institucí (školy, ČKAIT)
formou studia, kurzŧ, školení nebo celoţivotního vzdělávaní. V oblasti technického znalectví
je vhodné uvést velmi zásluţnou aktivitu ÚSI VUT v Brně [24], který pořádá kursy expertní
činnosti a technického znalectví, nebo umoţňuje zájemcŧm o oblast technického znalectví
studium v magisterském (Ing.) a návazně doktorském (Ph.D.) studijním programu.
Praktická oblast
V této oblasti se setkáváme s poměrně volným pohybem informací o praktických
problémech [18], [19] a jejich řešeních, především technického charakteru. Zdrojem poučení
jsou také poznatky a závěry (včetně řešení) ze zpracování znaleckých posudkŧ rŧzných
havárií staveb [17], [20] ÷ [23]. V této oblasti se jedná logicky o poučení z předešle
provedených chyb, odhalených nedostatkŧ, ale také anomálií nebo náhodného pŧsobení
negativních jevŧ (souhry náhod).
Tato oblast je ale také citlivou oblastí čerpání informací. Je třeba si uvědomit, ţe
případné zavinění poruchy nebo dokonce havárie není dobrou reklamou toho, kdo se na tomto
negativním jevu přímo nebo zprostředkovaně podílel, a proto zde nelze očekávat naprostou
vstřícnost. Hranici mezi pouţitím informací pro studijní účely (ponaučení) a záměrem
bulvárních novinářŧ odhalit senzaci je velmi těţké stanovit a přesvědčit o ní odpovědné
osoby.
Na tomto místě je třeba zdŧraznit, ţe například publikování příčin a dŧsledkŧ poruch
nebo havárií staveb je velmi citlivé. Proto bychom měli mít na paměti dodrţování nejen
právních norem, ale také etických kodexŧ. Publikování příčin havárie [23] je velmi vhodné
zajistit souhlasem majitele objektu, případně firmy, která je v přímé souvislosti s poruchou
konstrukce nebo havárií. Velmi sporné je publikování takovéhoto případu, pokud je
předmětem nadcházejícího soudního jednání – je nepřípustné, aby článkem v odborném
časopise byl případ jakkoli ovlivněn. I zde je vhodné (a z praktického pohledu nutné) poţádat
o souhlas s uveřejněním technických skutečností (státního zástupce nebo soudce).
O skutečnosti, ţe do odborného tisku patří pouze a jen relevantní informace bez jakýchkoli
dohadŧ, nepřesností (byť nechtěných), nebo prostoru k dvojímu výkladu a spekulacím nebo
náznakŧm, není třeba diskutovat.
Administrativa a zázemí
Oproti předešlým dvěma kapitolám, které pojednávají o technických aspektech ve
kterých je moţno nalézt technický soulad rŧzných subjektŧ, je oblast administrativy oblastí,
se kterou si mnohdy nevíme rady. Také asi proto, ţe jako technici myslíme technicky, tedy
exaktně, sofistikovaně, logicky a deduktivně, nechápeme postoj a myšlenkové postupy „druhé
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strany“ představující administrativu. Pod tímto slovem se v tomto případě zcela chybně, ale
záměrně skrývá veškerá činnost znalce poté, kdy dokončí znalecký posudek a odevzdá jej
soudnímu orgánu, který si jeho podání vyţádal.
Předcházejícím odstavcem se otevřel prostor k diskusi, která tady uţ byla [10], [11],
[12], [13] nejednou. S politováním je třeba konstatovat, ţe dochází-li ke zlepšení, je to pouze
a jen otázkou jedincŧ – administrativních pracovníkŧ. Z globálního pohledu k výrazné změně
nedošlo, tak jak jsme se nedočkali nového znění „zákona o znalcích a tlumočnících“.
Spravedlivě je však nutno přiznat, ţe se přeci jenom musí celková hospodářsko-politická
situace v naší zemi někde projevit.
Příklad první
Zatímco u jednoho soudu čekáme na proplacení znalečného (účast u ústního jednání
před soudem) více jak 2 roky a je zjevné, ţe bez urgencí to nepŧjde, druhý soud dá znalci
přímo u ústního jednání do ruky soudcem podepsaný příkaz k proplacení znalečného
(případně svědečného). Znalec pak přes pokladnu odchází od soudu – vše je na 100%
vyřízeno. Odpadá jakákoli další administrativa, dopisování apod..
My ale tvrdíme, ţe je krize, soudŧm chybí státní peníze a tím dochází ke zdrţení.
Příklad druhý
Po znalci je vyţadována 100% práce, přesnost a věcnost. V případě, ţe kterýkoli
z účastníkŧ vznese pochybnost o kvalitě posudku, soud si zpravidla vyţádá posudek jiný,
nebo revizní. Prvním zaráţejícím faktem je skutečnost, ţe vŧbec mŧţe někdo vznést
pochybnost o kvalitě posudku, kdyţ sám je více neţ laik v otázkách, které posudek řeší (toto
si ţádný znalec vŧči advokátovi konstatovat nedovolí).
Soud svou 100% práci demonstruje usnesením o znalečném, kdy uvede, ţe 2×18 = 26
a o řádek níţe, ţe „odvolání není přípustné“. Znalec by se asi omluvil sám a rychle sjednal
nápravu (pokud by vŧbec takovou chybu vyrobil). Soudkyně Krajského soudu si však
ţádného pochybení28 není vědoma.

ZÁVĚR
Jak bylo uvedeno výše, na toto téma jiţ bylo diskutováno [10], [11], [12], [13]. Dá se
předpokládat, ţe v dohledné době nedojde k výraznému zlepšení, nicméně to nemŧţe bránit
v další diskusi. Ta by ale měla probíhat „vţdy s úsměvem“ . Tolik mé doporučení.
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VADY A PORUCHY KONTAKTNÍCH ZATEPLOVACÍCH
SYSTÉMŮ (ETICS)
Darja Kubečková Skulinová29
Abstrakt
Při současném provádění dodatečných kontaktních zateplovacích systémů budov
pro bydlení i budov občanského vybavení se setkáváme s vadami a poruchami, které
vyplývají zejména z nedodrţení technologických postupů při provádění vnějšího
zateplení, v nemalé míře také z nedostatečné koncepce ve stadiu projekčního řešení.

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
V posledním desetiletí se v České republice stále více setkáváme s realizací vnějšího
kontaktního zateplení obvodových plášťŧ budov pro bydlení i budov občanského vybavení
města. Tento jev není náhodný. Vychází zejména ze stále se zpřísňujících tepelně technických
a energetických poţadavkŧ, současné legislativy a cílŧ společnosti, mezi které patří u budov
nových i rekonstruovaných a sanovaných přijímat taková stavebně technická a stavebně
energetická opatření, která vedou k úsporám energie. Současně jsou tak plněny poţadavky
vyjádřené ve Směrnici o energetické náročnosti budovy EPBD (Energy Performance Building
Directive). Tato směrnice sama o sobě ţádná společná kritéria nestanovuje, nýbrţ ukládá
povinnost členským zemím EU energetickou náročnost budov hodnotit. Budova, hodnocená
dle současné legislativy, získá prŧkaz energetické náročnosti budovy (ENB), přičemţ se
zpravidla hodnotí stávající stav budovy a variantní řešení, která vedou ke zlepšení stavebně
energetické koncepce budovy (ve variantních řešeních se uvaţuje zpravidla přípustná
klasifikační třída A aţ C po provedené sanaci; klasifikační třídy jsou stanoveny A aţ G, viz
[3]; od 1.1.2009 je prŧkaz ENB součástí projektové dokumentace části D – Dokladová část,
dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., [5]), [1].
Při provádění vnějšího kontaktního zateplení obvodových plášťŧ je nutné řídit se
příslušnými doporučeními, která jsou uvedena v ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně
izolačních kompozitních systémů (ETICS). Tato norma definuje řadu poţadavkŧ, mezí které
zejména patří:







zpracování projektové dokumentace (v souladu s ENB),
kontrola a příprava podkladu, event. vyspravení podkladu,
jednotnost pouţitého systému (komponenty příslušného certifikovaného systému),
dŧslednost při provádění,
dodrţování klimatických podmínek,
kontrolní činnost.

29
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Projevující se nedostatky, vady a poruchy
V návaznosti na vlastní monitorovací a znaleckou činnost autorky, lze při provádění
vnějších tepelně izolačních kompozitních systémŧ vysledovat základní okruhy nedostatkŧ,
vad a poruch, které se projevují zejména v oblasti:



nedostatečného zpracovaní projektové dokumentace vč. příslušných detailŧ;
nedodrţení technologických postupŧ, nevhodného skladování komponentŧ,
nedodrţení jednotnosti příslušných komponentŧ;
 podcenění přípravy podkladu;
 nedostatečné kontrolní činnosti.
Výše uvedené nedostatky vedou ke sníţení kvality stavebního díla, vzniku vad
a poruch, v některých závaţných a havarijních případech, hrozí poškození zdraví a nedodrţení
bezpečnosti.
Projektová dokumentace
Projektová dokumentace musí být zpracována v návaznosti na výsledky ENB.
Projektová dokumentace musí obsahovat řešení příslušných detailŧ, barevné ztvárnění fasády
(viz Obrázek č. 3 a Obrázek č. 4), popis skladby dodatečného zateplení, doporučený
certifikovaný systém, aj. Součástí projektové dokumentace je stanovení počtu příslušného
druhu kotvících prvkŧ (hmoţdinek) a výpočet na zatíţení od sání větru, viz Obrázek č. 1
a Obrázek č. 2. Je vhodné, aby zpracování projektové dokumentace předcházel předběţný
stavebně technický prŧzkum objektu, na kterém se vnější dodatečné zateplení bude provádět.
V případě, ţe z vizuální prohlídky vyplyne, ţe je potřeba podklad opravit, či jinak sanovat, je
nutné do projektové dokumentace sanační postup navrhnout; v případě dalších pochybnosti o
podkladu, je vhodné prŧzkum doplnit diagnostikou in-situ.

Popis skladby a zakreslení detailŧ
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Rozmístění kotvících prvkŧ, počet hmoţdinek na 1 m2
Obrázek č. 13 – Projektová dokumentace a její dílčí části

Obrázek č. 2 – Skutečnost po dokončení vnějšího kontaktního zateplení (rozmístění hmoţdinek)
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Obrázek č. 3 – Projektová dokumentace (detail parapetu)

Obrázek č. 4 Barevné řešení fasády (projekt)

Příprava a kontrola podkladu
Podklad musí být kompaktní, bez dutin, řádně vyčištěný, podklad nesmí být zavlhlý.
Musí být zajištěna rovinnost podkladu pro montáţ dodatečného vnějšího zateplení.
Obrázek č. 5 dokumentuje stav štítové stěny po odtrţení dodatečného kontaktního
zateplení. Podklad není kompaktní, je bez vysprávek, patrné jsou kaverny, rŧznorodost
materiálŧ (dřevo, cihelná stěna, kov). Hmoţdinky pro kotvení dodatečného zateplení nejsou
v ploše štítové stěny rovnoměrně rozloţeny, lepení desek teplené izolace je provedeno
nerovnoměrně, viz Obrázek č. 5. V pravé části štítu je viditelné vyrovnání podkladu štítové
stěny 2 vrstvami tepelné izolace (polystyrén, tloušťky 2 x 50 mm, 1 x 50 mm + 1 x 30 mm, 80
aţ 100 mm). V daném případě byly k datu havárie dodatečného vnějšího kontaktního
zateplení štítové stěny vyţádány od Českého hydrometeorologického ústavu klimatické údaje,
viz Tabulka č. 1. Poté byl proveden statický výpočet štítové stěny zatíţené větrem. Výpočtem
bylo prokázáno, ţe nárazový vítr dne 0x. 0x. 200x vyvolával v konstrukci zatíţení
o zanedbatelné hodnotě nepřevyšující normou předpokládané maximum a tedy jeho účinek
nebyl vyšší ve srovnání s normovým předpokladem.
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Obrázek č. 5 – Stav podkladu (štítová stěna) po havárii a stav teplené izolace po odtrţení

Den

0x.0x.200x

Hodina
16.00 – 17.00

Náraz větru
Maximální náraz
větru 14.0 m.s-1

Poznámka
Dle Beaufortovy anemometrické
stupnice se jedná o stupeň
7 – Prudký vítr (vítr pohybuje celými
stromy, chůze proti větru je obtíţná)

Tabulka č. 4 – Klimatické údaje k datu havárie dodatečného vnějšího zateplení štítové stěny

Technologie provádění
Technologie provádění a dodrţování technologických postupŧ při provádění vnějšího
kontaktního zateplení zásadním zpŧsobem ovlivňuje funkčnost celého systému. Pochybení,
podcenění či nedodrţení technologických postupŧ vede mnohdy k vadám a poruchám, které
jsou obtíţně odstranitelné. Z tohoto pohledu je proto potřeba patřičnou péči věnovat výběru
zhotovitele; v neposlední řadě je také dŧleţitá činnost technického dozoru investora, viz
Obrázek č. 6 a Obrázek č. 7.

Obrázek č. 6 – Kladení izolačních desek dle projektové dokumentace
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Obrázek č. 7 – Skutečnost, porovnat viz Obrázek č. 6.

Klimatické podmínky a technologie provádění
Technologie provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémŧ úzce souvisí
s klimatickými podmínkami. Klimatické podmínky jsou definovány [2]. Teplota vzduchu po
dobu technologických operací provádění ETICS a dále dle dokumentace ETICS nesmí být
niţší neţ 5°C a vyšší neţ 30°C, neuvádí-li dokumentace ETICS jinak.
Mohou nastat i zcela nenadálé a nepředvídané situace, kdy například zhotovitel opustí
stavbu bez řádného dokončení a provedení finálních povrchových úprav. Investor, v případě
přerušení prací a v dŧsledku nepříznivých klimatických podmínek, nemŧţe stavbu řádně
dokončit a dílo uvést do stavu, kdy bude provedena řádně kolaudace (viz Obrázek č. 8).
V případě, ţe dojde v prŧběhu prací ke změně zhotovitele vnějšího kontaktního zateplení,
nastává mj. problém se zárukou.
Klimatické podmínky ověřujeme dle dat z ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav)
ke sledovanému období (Viz Tabulka č. 2).
Měsíc
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Den/Čas
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

07:00
6,0
2,2
-2,7
-2,7
-1,4
1,1
-0,7
0,8
0,9
1,7
2,9

08:00
6,5
2,8
-2,1
-2,5
-1,3
0,3
-0,6
1,0
1,0
2,3
8,2
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09:00
7,0
3,6
-1,7
-0,9
-0,6
0,4
0,0
1,2
2,1
2,1
9,8

10:00
6,8
4,3
-1,1
-0,3
0,0
1,1
0,9
1,5
3,3
3,6
12,3
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

3,4
4,4
1,2
3,1
4,3
4,2
2,9
1,3
-0,3
2,0
4,6
2,9
1,3
0,0

2,8
4,3
1,4
2,7
4,8
3,7
3,6
0,6
-0,7
2,1
3,5
4,7
1,2
0,0

5,0
4,9
2,2
3,7
4,7
3,9
3,6
1,3
0,4
2,2
5,7
6,7
1,3
0,1

9,2
6,4
2,9
5,0
4,3
5,3
3,4
2,5
1,5
3,8
8,4
6,6
1,4
-0,1

Tabulka č. 2 – Klimatické údaje pro sledované období
(období nepříznivé pro dokončení prací)
Poznámka:
Bílá barva tabulky: teplota vyšší neţ +5°C.
Ţlutá barva tabulky: teplota niţší neţ 5°C.
Klimatické údaje byly sledovány v poţadovaném období od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Porovnáním klimatických údajŧ zjistíme, ţe v daném případě investor nemohl
pokračovat v dokončení stavebního díla a stavba byla prakticky dokončena aţ v jarním
období, kdy teplota vzduchu dosahovala více jak +5°C. Stav objektu a stav prací, kdy došlo
k přerušení činnosti zhotovitele je patrný z Obrázku č. 8.

Obrázek č. 8 – Stav objektu, kdy došlo k přerušení prací
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Prokazování vad a poruch vnějších kontaktních zateplovacích systémů, diagnostika
Máme-li prokázat vady a poruchy vnějších kontaktních zateplovacích systémŧ je třeba
se zaměřit na několik fází a diagnostikovat, v které fázi vada a porucha vznikla. Základní
přehled fází uvádí Tabulka č. 3.

1. fáze

2. fáze

3. fáze

Předprojektová a projektová příprava
 Stavebně technický průzkum (STP), kontrola a ověření podkladu.
 Zpracování projektové dokumentace, v rozsahu stanoveném [4], [5], [6].
 Projektovou dokumentaci zpracovat v souladu s výsledky tepelně
technického posouzení (ENB) a celkovou novou (budoucí) stavebně
energetickou koncepci objektu.
 Součástí projektové dokumentace musí být statický výpočet na zatíţení od
sání větru, počet kotvících prvků a jejich rozmístění.
 Důsledně dodrţovat jednotnost certifikovaného systému.
Diagnostika:
 Porovnání projektové dokumentace s poţadavky [2], [3], [4], [5], [6].
 V případě havárie zateplení ověření stavu a jakosti podkladu (vlhkost,
vyrovnání podkladu, atd.).
 V případě potřeby diagnostika podkladu in-situ (ověření kvality a
pevnosti podkladu).
Technologie provádění a kontrolní činnost
 V návaznosti na výsledky STP vyspravení, event. oprava podkladu
(výsledky STP by měly součástí projektové dokumentace, vč. návrhu
vyspravení či opravy).
 Řádné skladování vybraného systému vč. dopravy a manipulace.
 Dodrţování klimatických podmínek.
 Důsledné provádění kontrolní činnosti (zápisy ve stavebním deníku).
 Dodrţování technologických postupů stanovených viz [2], není-li
stanoveno
výrobcem jinak.
Diagnostika:
 Kontrola stavebního deníku.
 Ověření klimatických podmínek v případě pochybnosti a v návaznosti na
roční období, kdy se vnější zateplovaní systémy převáţně prováděly (data
od ČHMÚ).
 Zaměření fasády opatřené vnějším zateplovacím systém termovizí –
ověření počtu kotvících prvků a jejich rozmístění.
 Ověření řešení detailů, např. osazení oken, řešení ostění, parapetu, řešení
klempířských prací, řešení dilatací, spojovaní izolačních prvků,
dodrţování kladení izolačních desek (lze ověřit ve většině případů pouze
sondami).
Uţívání a údrţba
 Eliminace svévolných zásahů do fasády zateplené vnějším kontaktním
zateplovacím systémem.
 Běţná údrţba související s čištěním fasády, zejména kouty, niky,
výklenky.
Tabulka č. 3 – Základní fáze návrhu a realizace vnějších zateplovacích systémů
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ZÁVĚR
Z dosavadních poznatkŧ a vlastní praxe vyplývá, ţe vnější kontaktní zateplovaní
systémy přispívají ke zlepšení tepelně technických vlastností objektŧ, v případě aplikací
u panelové bytové výstavby značně přispívají nejen k estetizaci samotného panelového
objektu, ale i estetizaci urbanistického prostředí panelových sídlišť, přispívají k eliminaci
trhlin v povrchových úpravách u objektŧ postavených například na poddolovaném území
nebo tam, kde se stále projevují účinky dŧlní hlubinné těţby.
Je však třeba upozornit na skutečnost, ţe výše uvedené vlastnosti mohou plnit pouze
jednotné ucelené systémy s dŧslednou technologií provádění.

LITERATURA
[1] KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja: Vady a poruchy panelové bytové výstavby,
metodika jejich hodnocení, VŠB-TUO, FAST, 2009, Ostrava, ISBN 978-80-248-2083-5.
[2] ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).
[3] ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.
[4] Zákon číslo 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
[5] Vyhláška č.499/2006 ze dne 10.listopadu 2006 o Dokumentaci staveb.
[6] Vyhláška číslo 137/1998 Sb. O obecných technických poţadavcích na výstavbu.
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NAVRHOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH KONSTRUKCÍ
POZEMNÍCH STAVEB
Petr Štěpánek30, Ivana Laníková31, Petr Šimůnek32, Libor Švaříček33
Abstrakt
Navrhování betonových konstrukcí v poslední době ovlivňuje prudký rozmach
technologie betonu. Jsou uvedeny moderní způsoby návrhu konstrukcí se zřetelem na
integrovaný návrh konstrukce, který v sobě zahrnuje jak návrh materiálu, tak i vlastní
konstrukční návrh.
Dále jsou popsány základní rozdíly mezi tradičními cementovými kompozity a
moderními materiály, které jsou vyztuţeny vlákny a při jejichţ návrhu byly zohledněny
i mikro- a nano- vazby mezi vláknem a matricí.
Poslední část příspěvku je věnována moderním skeletovým konstrukcím, které
pouţívají kompozitní sloupy z oceli vyplněné betonem (CFT, Concrete Filled Tubes).

ÚVOD
Během posledních zhruba 5 let se autoři příspěvku při jejich znalecké činnosti setkali
s řadou koncepčních nedostatkŧ u některých návrhŧ objektŧ s extrémními rozpony, s vyšším
počtem pater, resp. se zvýšenými poţadavky např. na diferenční sedání. Cílem tohoto
příspěvku je upozornit na materiály a technologie, které se v zahraničí postupně prosazují do
praxe. V podstatě jde jen o to, ţe vyšší počáteční náklady na vybudování nosné konstrukce
jsou při vyčíslení celkových nákladŧ spojených s nosnou konstrukcí během celého ţivotního
cyklu konstrukce eliminovány vyšší trvanlivostí, niţšími náklady na opravy a údrţbu a vyšší
spolehlivostí konstrukce vŧči mimořádným zatíţením.
V poslední době se při navrhování nejen nových betonových konstrukcí, ale i sanací
konstrukcí stávajících projevují tendence, které spočívají v racionalizaci návrhu konstrukce
zejména s ohledem na sníţení ceny při zachování uţitných parametrŧ – [2], [6]. Přitom je při
návrhu sledována nejen etapa pořizování (výstavby) konstrukce, ale v poslední době je
zaměřována pozornost na celou dobu ţivotního cyklu konstrukce, [1], [3].
Inţenýrská činnost při navrhování stavebních konstrukcí je odedávna motivována tak,
aby konstrukce byla navrţena z takových materiálŧ, jejichţ vlastnosti jsou v konstrukci plně
vyuţity (podmínky únosnosti) a samozřejmě aby konstrukce splňovala podmínky
pouţitelnosti (zejména s ohledem na trhliny a přetvoření). Proto vznikla v poslední době celá
řada návrhŧ kompozitních konstrukcí (pro které se také uţívá označení smíšené, nebo také
hybridní). V hybridních konstrukcích se kombinují rŧzné materiály, obvykle jde o beton
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(vyuţívaný v tlačené oblasti) s materiály, které mají dobré vlastnosti v tahu (ocel, sklo, uhlík,
aramid).
Hybridní konstrukce jsou pouţívány při návrhu nových konstrukcí (např. zavěšené,
obloukové, trámové hybridní mosty, komŧrkové mosty se stěnami z vlnitých materiálŧ;
v pozemním stavitelství jsou to rŧzné konstrukční prvky skeletových soustav – sloupy,
prŧvlaky); v případě zesilování stávajících betonových konstrukcí vznikají po zesílení také
nové hybridní konstrukce – obr. 1.
Nový přístup se projevuje také v návrhu konstrukčního materiálu s naprogramovanými
fyzikálními vlastnostmi tak, aby optimálně splňoval funkční poţadavky v rámci
předpokládaného pŧsobení v konkrétní konstrukci v prŧběhu jejího celého ţivotního cyklu.

Obrázek č. 14 – Příklady hybridních konstrukcí

INTEGROVANÝ NÁVRH KONSTRUKCE
Filozofie nového přístupu k navrhování betonových konstrukcí byla poprvé
publikována v příspěvku [5]. Integrovaný návrh konstrukce (ISMD, Integrated Structures and
Materials Design) v sobě spojuje návrh konstrukce a návrh materiálŧ (z hlediska jejich
fyzikálně mechanických charakteristik), ze kterých je konstrukce postavena.
Navrhování provedení konstrukce zahrnuje optimální volbu materiálŧ a tvaru
konstrukce. Protoţe konstrukční materiály, které mohou být pro konstrukci pouţity, jsou
omezené (ocel, beton, keramika, dřevo; přitom v poslední době hrají ocel a beton dominantní
roli), byl obvykle dosud dŧraz kladen na hledání optimálního tvaru konstrukce. Výpočet
konstrukce dává do souvislosti relace mezi tvarem konstrukce, vlastnostmi materiálŧ a
vlastnostmi konstrukce (horní trojúhelník na obr. 2).
Podobné zásady návrhu – v poněkud jiném měřítku – lze nalézt při návrhu materiálŧ
v materiálovém inţenýrství (dolní trojúhelník na obr. 2). Návrh materiálu jistých vlastností je
výsledkem činnosti mikromechaniky, která v sobě zahrnuje modifikaci mikrostruktury a
technologií zpracování (výroby).
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V poslední době dochází ke změně pohledu na navrhování konstrukcí. První změna
spočívá ve vzniku filozofie PBDC (Performance Based Design Concepts), která spočívá
v přechodu od předepsaných poţadavkŧ v návrhu konstrukce pro její materiály a tvar
k specifikacím vlastností, resp. provedení (např. spolehlivost, opravitelnost, bezpečnost po
dobu ţivotnosti atd.). Další změna v přístupu k navrhování konstrukčních materiálŧ je vznik
filozofie PDDA (Performance Driven Design Approach).
Integrovaný návrh konstrukce zahrnuje dle obr. 2 obě části, tj. PBDC i PDDA.

Obrázek č. 15 – Integrovaný konstrukční a materiálový návrh (ISMD), [5]

MODERNÍ KOMPOZITY S CEMENTOVOU MATRICÍ
Základní příčinou porušování ţelezobetonových konstrukcí je křehké porušování
betonu při tahovém namáhání. Inţenýrský návrh cementových kompozitŧ (ECC, Engineered
Cementitious Composite) spočívá v sestavení vlákny vyztuţeného materiálu na bázi cementu,
jehoţ deformační chování při tahovém namáhání je analogické chování kovových materiálŧ.
V závislosti na druhu pouţitých vláken se rozlišují vlákny vyztuţené cementové kompozity
(FRCC, Fiber Reinforced Cementitious Composite) a vysokopevnostními vlákny vyztuţené
kompozity (HPFRCC, High Performance FRCC).
Kombinací ECC (které samy o sobě jiţ vykazují duktilitu při tahovém namáhání)
s konstrukční výztuţí (ocelová výztuţ s dostatečnou taţností na mezi kluzu, nebo s pruţnými
vlákny vyztuţenými polymery - FRP, Fibre Reinforced Polymers) ve směru tahových napětí
vznikají vyztuţené cementové kompozity (RECC, Reinforced ECC), u kterých je mezi
jednotlivými materiály (beton, výztuţ) redistribuována napjatost a jsou omezeny trhliny.
Na obr. 3 je zakreslena tahová část pracovních diagramŧ materiálŧ s cementovou matricí.
Únosnost betonu nebo malty je dosaţena obvykle ihned po vzniku první trhliny. Přidáním
vláken do betonu vzniká vlákny vyztuţený beton FRC; jedná se o tzv. kvazi křehký materiál:
je dosaţeno duktility, ale únosnost a přetvoření odpovídající vzniku první trhliny nejsou
zvýšeny. V taţené části pracovního diagramu HPFRCC dochází po vzniku trhliny v matrici
k tahovému zpevnění vyvolanému vysokopevnostními vlákny; tj. dochází ke zvýšení pevnosti
kompozitu v tahu i ke zvýšení hodnoty přetvoření této pevnosti odpovídající. Podle [4] tvoří
ECC podtřídu materiálŧ HPFRCC, která je definována tím, ţe pevnost kompozitu je větší neţ
pevnost při vzniku prvních trhlin a dále tím, ţe před porušením kompozitu dochází ke vzniku
sítě trhlin.
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Další výhody pouţití ECC materiálŧ místo klasického vyztuţeného betonu jsou patrné
z následujících obrázkŧ:


obr. 4 ilustruje vývoj trhlin v taţeném prvku s výztuţí. Trhliny v ECC materiálu mají
menší šířku a je jich víc neţ u klasických cementových kompozitŧ (CC). Obr. 4a
znázorňuje cementový kompozit při tahovém namáhání před vznikem trhlin, na obr.
4b je chování vyztuţeného cementového kompozitu (R CC) – prvek je porušen
poměrně malým mnoţstvím trhlin a trhliny jsou relativně široké. Je narušena
soudrţnost mezi betonem a výztuţí v místě trhliny jdoucí aţ k výztuţi; dochází
k redistribuci napjatosti v betonu a při dalším rŧstu zatíţení vznikají sekundární
trhliny,

Obrázek č. 16 – Tahová oblast pracovního diagramu cementových kompozitů, [4]



obr. 5: znázorňuje závislost mezi osovou silou pŧsobící na zabetonovanou výztuţ a
poměrným protaţením výztuţe; na obrázku je srovnání pracovních digramŧ samotné
výztuţe a výztuţe zabetonované v klasickém betonu, resp. ve vyztuţeném ECC
kompozitu. Na fotografii je patrná i rozdílná šířka trhlin a jejich mnoţství v obou
materiálech,



obr. 6 dokumentuje rozdělení trhlin u taţených a ohýbaných trámových prvkŧ a pro
konzolu; je uvedeno opět srovnání prvku z klasického vyztuţeného betonu a
z vyztuţeného ECC.
a)

b)

c)
a

Obrázek č. 17 – Trhliny a průběh napětí ve vyztuţeném klasickém cementovém kompozitu (CC) a v ECC,
[4] (a) CC před vznikem trhlin; b) CC po vzniku trhlin a dalším zatěţování; c) ECC po vzniku trhlin a
dalším zatěţování)
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Obrázek č. 18 – Tahová zkouška výztuţe zabetonované do betonu a do ECC, [6]

c)

a)

b)
d)

Obrázek č. 19 – Idealizovaný průběh trhlin v ţelezobetonovém prvku (a, c) a v FRCC prvku (b, d), [4]

Ze srovnání pracovního diagramu ECC, klasického vláknobetonu (FRC) a cementové
matrice na obr. 7 je zřejmé, ţe vliv mikromechanických vazeb mezi matricí a vlákny je pro
vlastnosti výsledného kompozitu dominantní a přináší ECC mnohé výhody jako např.
vysokou duktilitu a pevnost (obr. 8a).

Obrázek č. 20 – Pracovní diagram ECC, tradičního FRC a cementové matrice, [10]

201

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010
Aplikace ECC lze pozorovat na celém světě. Na obr. 8b je bytový dŧm Glorio
Roppongi (Tokyo, Japonsko), u kterého byl ECC pouţit pro kompozitní trámy v jádru objektu
za účelem zvýšení seizmické odolnosti. Charakteristiky objektu: výška 27 pater, 95 m,
dostavěno 2006. Vzhledem k poměrně vysoké ceně se ECC pouţívají jen na exponované
prvky, které jsou z hlediska trvanlivosti a spolehlivosti konstrukce dominantní.
b)

a)

Obrázek č. 21 – a) ECC trám při ohybu; b) Glorio Roppongi (Tokyo, Japonsko),, [10]

Ve srovnání s betony NSC (Normal Strength Concrete), které obsahují zpravidla čtyři
základní sloţky (cement - pojivo, kamenivo - plnivo, vodu a příměsi), betony HSC (High
Strength Concrete) pak s pěti základními sloţkami směsi (cement, kamenivo, reaktivní plnivo
(mletá struska), voda a příměsi), má UHPC (Ultra High Performance Concrete) šest a nebo
dokonce i více sloţek (cement, další pojivo, filler - křemičitý úlet, jemné kamenivo, ocelová
nebo syntetická vlákna a příměsi). Toto sloţení při dodrţení optimalizované granulometrie
dává mnohem hutnější strukturu a tím i menší náchylnost ke vzniku mikrotrhlin. Tu zlepšují
i rozptýlená ocelová vlákna (hmotnostní obsah nejčastěji od 1 - 4%, ovšem vyskytlo se
i dávkování 12%), čímţ se dále zlepšují i tahové vlastnosti materiálu a únosnost prvku při
ohybu. Tyto betony jsou někdy označovány jako UHPFRC (Ultra High Performance Fibber
Reinforced Concrete). Velmi často jsou proto prvky vyráběné z UHPFRC navrhovány bez
dodatečné vázané (nepředepnuté) výztuţe. Vliv rozptýlené výztuţe na únosnost prvku v tahu
za ohybu je patrný z obrázku 9.

KOMPOZITNÍ OCELOBETONOVÉ KONSTRUKCE
Výhody rámové konstrukce tvořené sloupy z trub vyplněnými betonem (CFT,
Concrete Filled Steel Tube) s ocelovými prŧvlaky z válcovaných profilŧ (obr. 7) jsou známy
jiţ z konce minulého století (cca od roku 1975):
 spolupŧsobením ocelové trouby a betonu je zabráněno boulení oceli, dochází ke zvýšení
pevnosti betonu v tlaku (vliv ovinutí), smršťování betonu a jeho dotvarování je menší neţ
u běţného vyztuţeného betonu,
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lepší vlastnosti prŧřezu: vyšší poměr plochy oceli a betonu v prŧřezu, při ohybu vykazuje
výztuţ větší přetvoření (větší vzdálenost od těţiště neţ u betonového prŧřezu stejných
rozměrŧ) a je tedy lépe vyuţita,
výrobní výhody: není nutné bednění, je moţné pouţití betonŧ s menším vodním
součinitelem).
poţární odolnost.

Obrázek č. 22 – Závislost napětí v ohybu na průhybu vzorku pro různé druhy betonů, [7]

Výhody těchto skeletových konstrukcí se projevují zejména v oblastech náchylných na
zemětřesení, resp. u objektŧ s významným vlivem technické seizmicity u kterých je nutno
kombinovat vysokou únosnost s dostatečnou duktilitou. V příspěvku [2] jsou uvedeny
návrhové vztahy pro sloupy a difragmata (obr. 10) podle výzkumŧ, které proběhly v USA a
v Japonsku. Staví se i konstrukce s připojením prŧvlakŧ bez diafragmat – obr. 11.

Obrázek č. 23 – Připojení sloupu a průvlaku, [8]

V Japonsku se touto technologií postavilo v posledních 8 letech více neţ 60 budov
(převáţně se jednalo o objekty obchodní, kancelářské a hotely). Výhodou je moţnost
překlenutí velkých rozpětí, šetří se v porovnání s monolitickými konstrukcemi čas a náklady
při výstavbě. Přitom v Japonsku i v USA se tento systém stává alternativou k ocelovým
skeletŧm, která je sice pracnější a draţší; ale vŧči účinkŧm zemětřesení a náhlému přetíţení
vykazuje vyšší odolnost.
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I kdyţ se je řadě soudních sporŧ diskutována skutečnost „optimálního“ návrhu nosné
konstrukce, nelze stanovit ve smlouvě na zpracování projektu obecné zásady pro návrh
optimální konstrukce. Vše závisí na zkušenostech zadavatele (klienta), na jeho odborné
erudici, resp. na erudici jim najaté konzultační firmy. Kvalita projektanta, jeho znalost
moderních trendŧ navrhování konstrukcí ve světě, je limitující. A rovněţ kvalita a
technologické procesy, které má provádějící firma (generální dodavatel) dokonale osvojeny,
mohou mít významný vliv na kvalitu a trvanlivost stavby. V případě, ţe technologie, které
jsou v projektu pouţity nemá dodavatel řádně osvojeny, dochází obvykle ke snaze dodavatele
o změnu projektu tak, aby byly při realizaci pouţity technologie, které jsou dodavateli blízké
a známé.
Pokud je po zpracování projektu a jeho odevzdání projektant vyloučen z dalšího dění
na stavbě při realizaci obvykle dochází ke sníţení výsledné kvality a uţitné hodnoty budované
konstrukce. Tím je zvyšováno i riziko vzniku vad a poruch realizované konstrukce, coţ vede
k poměrně vleklým a náročným sporŧm.

Obrázek č. 24 – Připojení sloupu a průvlaku bez diafragmat, [9]
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MODERNÍ NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA
BÁZI PLNĚ PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO PŘÍSTUPU
Ivana Laníková34, Petr Štěpánek35, Petr Šimůnek36, František Girgle37
Abstrakt
Některé normy pro navrhování konstrukcí (mezi nimi např. EC2 stejně tak jako
původní ČSN 73 1201-86) umoţňují návrh konstrukce provést více metodami. Příspěvek
dokumentuje skutečnost, ţe i konstrukce, která nevyhoví dle metody dílčích součinitelů
spolehlivosti dle normy EC2, můţe vyhovět při pouţití plně pravděpodobnostního
přístupu podle stejné normy. Na příkladě spolehlivosti konstrukce předpjatého stoţáru
z odstřeďovaného
betonu
navrţené
deterministickým
postupem
a
plně
pravděpodobnostním přístupem podle Eurokódu je zřejmé, ţe v hraničních případech
by znalec měl pouţít přesnější (ale bohuţel i komplikovanější) metodu. Pro výpočet
spolehlivosti byla pouţita metoda Monte Carlo modifikovaná metodou Latin Hypercube
Sampling (LHS), která jiţ při nízkém počtu provedených numerických simulací
poskytuje dobré odhady statistických parametrů rozdělení funkce odezvy konstrukce R
či funkce poruchy Z a následné stanovení spolehlivosti.

ÚVOD
Většina norem pro navrhování konstrukcí umoţňuje pro návrh konkrétní konstrukce
pouţití více metod. Přitom hodnota výsledkŧ získaných dle těchto metod závisí na
 úrovni zjednodušení, která do výpočtu daná metoda zavádí,
 kvalitě vstupních dat,
 odborné erudici projektanta a času, který má při návrhu konstrukce k dispozici.
V současnosti je při návrhu a posouzení konstrukce z hlediska mezních stavŧ
únosnosti pouţívána metoda dílčích součinitelŧ spolehlivosti [1] vzhledem ke své
jednoduchosti a snadnému získání vstupních veličin, které jsou dány pouţitými materiály a
zatíţeními (vyplývající z účelu stavby a polohy), jejichţ charakteristické hodnoty jsou dány
v příslušných ustanoveních norem a výkresovou dokumentací. Norma [1] však umoţňuje i
pravděpodobnostní přístup k návrhu a posouzení konstrukce.

METODY NAVRHOVÁNÍ
Proces navrhování konstrukcí je provázen řadou nejistot, mezi které patří zejména
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náhodnost fyzikálních veličin vstupujících do návrhu (jako přirozená vlastnost
kaţdé veličiny),
statistické nejistoty při popisu konkrétní veličiny zpŧsobené omezeným
mnoţstvím dat,
modelové nejistoty, které jsou dány nedostatky a nepřesnostmi výpočetních
modelŧ ve srovnání s reálným chováním konstrukce,
nejistoty vyvolané nepřesností definic mezních stavŧ
a chyby a nedostatky zpŧsobené selháním lidského činitele v procesu
navrhování, realizace, údrţby a uţívání konstrukce, nedokonalá znalost
skutečného chování materiálŧ a konstrukcí.

Metoda dílčích součinitelů spolehlivosti
V klasickém přístupu posouzení spolehlivosti konstrukce pomocí metody dílčích
součinitelŧ spolehlivosti jsou první tři uvedené skupiny nejistot skryty právě v dílčích
součinitelích spolehlivosti, které se stanovují odděleně jak pro účinky zatíţení E, tak pro
odolnost konstrukce R. Není třeba tedy znát konkrétní „hodnoty“ těchto nejistot, posudek se
zjednodušuje na dodrţení jistých pravidel a doporučení, ale skutečná podstata posudku
spolehlivosti však zŧstává skrytá. Podmínka spolehlivosti pro mezní stavy únosnosti je

Rd  Ed ,
kde

Rd
Ed

(1)
je návrhová hodnota odolnosti konstrukce,
je návrhová hodnota účinku zatíţení.

f

fR(e)

fE(e)

μE

Ed Rd μR

E, R

Obrázek č. 25 – Náhodné veličiny: R – odpor konstrukce, E – účinek zatíţení

Návrhová hodnota účinku zatíţení Ed je podle [1] vyjádřená vztahem

Ed   Sd E f ,i Frep ,i ; ad ,
kde

Frep,i
γf
γSd
ad

(2)

je reprezentativní hodnota zatíţení,
dílčí součinitel zatíţení, který zohledňuje moţné nepříznivé odchylky hodnot
zatíţení od reprezentativních hodnot,
dílčí součinitel zatíţení, který zohledňuje nejistoty účinkŧ zatíţení a nejistoty
modelu zatíţení,
je návrhová hodnota geometrického údaje.

Ve většině případŧ se mŧţe provést následující zjednodušení

Ed  E F ,i Frep ,i ; ad ,

(3)
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kde γF,i je dílčí součinitel spolehlivosti zatíţení daný vztahem
(4)
 F ,i   Sd f ,i .
Obdobně návrhová odolnost je podle [1] vyjádřená vztahem
Rd 

kde

1

 Rd

 X

R i k ,i ; ad  ,
  m ,i


Xk,i
ηi
γm,i
γRd
ad

(5)

je charakteristická hodnota vlastnosti materiálu,
prŧměrná hodnota převodního součinitele zohledňujícího vliv objemu a
rozměrŧ, účinkŧ vlhkosti a teploty apod.,
dílčí součinitel vlastností materiálu, který zohledňuje moţné nepříznivé
odchylky vlastností materiálu od její charakteristické hodnoty,
dílčí součinitel, který pokrývá jistoty modelu odolnosti včetně geometrických
odchylek,
návrhová hodnota geometrického údaje.

Vztah (5) mŧţe být zjednodušen na
 X

Rd  R i k ,i ; ad  ,
  M ,i


(6)

kde γM,i je dílčí součinitel spolehlivosti zatíţení daný vztahem
 M ,i   Rd  m ,i .
Hodnoty jednotlivých součinitelů spolehlivosti jsou uvedeny v [1], v příslušných
Eurokódech a v národních přílohách.

(7)

Plně pravděpodobnostní přístup
Pravděpodobnostní postup vyjádření spolehlivosti konstrukce pohlíţí na proměnné
vstupující do výpočtu jako na náhodné veličiny, jejichţ nejistoty lze popsat metodami
matematické statistiky. Tento přístup tedy vyţaduje znalost rozdělení pravděpodobnosti
těchto veličin anebo alespoň znalost statistických parametrŧ jejich rozdělení, případně
vzájemné statistické závislosti či nezávislosti jednotlivých veličin. Podmínka spolehlivosti se
obvykle vyjadřuje pomocí funkce poruchy Z

Z  g R , E   R  E .

(8)

Hodnota Z ≥ 0 znamená bezporuchový stav (rezerva spolehlivosti), hodnota Z < 0
znamená poruchu konstrukce. Veličiny E účinek zatíţení a R odolnost konstrukce jsou
funkcemi náhodných veličin, které představují zpravidla geometrické a materiálové
charakteristiky, zatíţení, případně vlivy dalších faktorŧ. Pravděpodobnost poruchy lze odvodit
(např. [3]) ve tvaru

p f  PR  E   PZ  0 

 f z dz ,
Z

(9)

Z 0

kde fZ(z) je hustota pravděpodobnosti rozdělení funkce poruchy.
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Podmínka spolehlivosti je pak vyjádřena ve tvaru
p f  p0 ,

(10)

kde p0 je směrná hodnota pravděpodobnosti poruchy konstrukce.

Obrázek č. 2 – Funkce poruchy Z, pravděpodobnost poruchy pf, index spolehlivosti β

Pokud má funkce poruchy Z normální rozdělení s parametry μZ (střední hodnota) a
σZ (směrodatná odchylka), lze alternativně pouţít jako ukazatel spolehlivosti index
spolehlivosti β podle vztahu



Z
.
Z

(11)

Platí

p f  PZ  0  Pg  Z   Z  .

(12)

Podmínka spolehlivosti pak má tvar

  0 ,

(13)

kde β0 je směrná hodnota indexu spolehlivosti vztaţená pro rŧzné návrhové situace a
referenční dobu pro nosné prvky v závislosti na třídě spolehlivosti [1].
Takto určená pravděpodobnost poruchy však představuje pouze jistou hypotetickou
úroveň poruchy a zpravidla neodpovídá skutečné pravděpodobnosti poruchy. Zohledňuje asi
20% celkového počtu poruch. Ostatní nejistoty zpŧsobené prováděním, provozem a dalšími
vlivy [4] nejsou ve výpočtu zahrnuty a představují hlavní náplň oboru rizikového inţenýrství.
Analytické vyjádření funkce poruchy je moţné jen v jednoduchých případech a má
tedy jen omezené vyuţití. Funkce poruchy Z = g(R,E) zpravidla závisí na řadě náhodných
veličin, jejichţ rozdělení ne vţdy odpovídá normálnímu rozdělení, a vztahy pro výpočet
účinkŧ zatíţení E a funkce odolnosti R jsou často sloţité a nelineární, proto se k výpočtu
pravděpodobnosti poruchy pouţívají numerické metody (simulační, semianalytické).
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Pouţití simulačních metod při pravděpodobnostním přístupu
Simulační metody spočívají v simulaci jednotlivých realizací náhodného vektoru.
Inţenýrské představě nejbliţší je metoda Monte Carlo. Pro N vygenerovaných realizací
náhodného výběru se spočítají diskrétní hodnoty funkce poruchy R a účinku zatíţení E, event.
funkce poruchy Z. Pravděpodobnost poruchy pak lze snadno určit z poměru počtu realizací Nf,
kdy porucha nastala (Z ≤ 0), k celkovému počtu realizací N. Nevýhodou této metody je
vysoká náročnost na počet provedených simulací při očekávaných nízkých hodnotách
pravděpodobnosti poruchy. Například pro index spolehlivosti β = 3,8, kdy je pravděpodobnost
poruchy řádu 10-4, je nutné provést N = 106 simulací (pro variační koeficient
pravděpodobnosti poruchy 10%). Výhodou této metody je její ilustrativnost a velká názornost.
Při řešení rozsáhlejších úloh, kdy jednotlivé výpočty jsou náročné na čas, je vhodné
pouţit modifikaci metodou Latin Hypercube Sampling (LHS). Tato metoda poskytuje velmi
dobré odhady funkce poruchy ve srovnání s klasickou metodou Monte Carlo jiţ při nízkém
počtu provedených simulací, protoţe zajišťuje, ţe celý rozsah kaţdé náhodné veličiny je
realizován rovnoměrně vzhledem k distribuční funkci. Odhady statistických parametrŧ funkce
poruchy jsou opět stanoveny z určitého počtu N realizací náhodných veličin. Definiční obor
jednotlivých distribuční funkcí kaţdé náhodné veličiny je rozdělen na N intervalŧ o stejné
pravděpodobnosti 1/N. Reprezentativní hodnoty jsou získány promítnutím středu tohoto
intervalu přes inverzní distribuční funkce na osu hodnot. Kaţdá hodnota je vybrána jen jednou
na základě permutací tak, aby bylo dosaţeno vzájemné poţadované závislosti či nezávislosti
jednotlivých hodnot podle zadané korelační matice.
Základem semianalytických metod je náhrada funkce poruchy Z = g vhodným
polynomem. Metoda FORM (First Order Reliability Method) pouţívá lineární aproximaci a
plochu Z = g transformovanou do normovaných proměnných nahrazuje tečnou rovinou. Touto
linearizací se přibliţně odděluje oblast poruch (před stopou roviny) od oblasti spolehlivosti
(za stopu). Metoda SORM (Second Order Reliability Method) pouţívá v okolí návrhového
bodu D.P. (Design Point) kvadratickou aproximaci.
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ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLAD
Metodou dílčích součinitelŧ spolehlivosti byl proveden
návrh a posouzení výztuţe sloupu z hlediska mezního stavu
únosnosti při namáhání normálovou silou a momentem podle zásad
normy [2]. Následně byl stoţár posouzen v kritickém prŧřezu na
maximální momentovou únosnost (tj. v prŧřezu, který je od místa
vetknutí posunut vlivem posouvající síly) plně pravděpodobnostní
metodou.

dh

V

Jednalo se o stoţár o výšce l = 10,5 m a hloubce zaloţení
hz = 2 m. Prŧřez stoţáru má tvar mezikruţí - vnější prŧměr stoţáru
v hlavě je dh = 220 mm s tloušťkou stěny 60 mm, v patě
dd = 370 mm s tloušťkou stěny 70 mm. Geometrie stoţáru je na
Obr. 3.

l

Stoţár je vyroben z betonu C40/50, jako přepínací výztuţ
byly pouţity dráty s vtisky (PN) s pevnosti 1570 MPa profilu 6 mm,
a betonářská výztuţ B500B profilu 10mm (dále bude ve zkratce
označována písmenem R).
Za náhodné veličiny vstupující do výpočtu byly uvaţovány
pouze některé proměnné, o kterých se předpokládá, ţe budou mít na
spolehlivost konstrukce rozhodující vliv. Jedná se o materiálové
charakteristiky

hz
dd



betonu - pevnost betonu v tlaku, pevnost betonu
Obrázek č. 3 –
v tahu, modul pruţnosti a mezní poměrné přetvoření
Geometrie stoţáru
betonu v tlaku,
 betonářské výztuţe - mez kluzu, mez pevnosti, mezní
poměrné přetvoření v tahu a plocha výztuţe,
 přepínací výztuţe – mez pevnosti (a smluvní mez 0,1), modul pruţnosti a
mezní poměrné přetvoření v tahu,
geometrické vlastnosti jako je
 hloubka zapuštění sloupu do zeminy (vetknutí),
 krytí výztuţe,
a zatíţení vrcholovou silou V. Ostatní veličiny byly povaţovány za deterministické.
Statistické parametry rozdělení většiny vybraných náhodných veličin včetně statistické
závislosti, byly převzaty z doporuční Joint Committee on Structural Safety [8], tak aby
výsledné distribuční funkce těchto náhodných veličin co moţná nejvíce odpovídaly realitě.
Zatíţení stoţárŧ se udává vodorovnou silou (vrcholová síla) pŧsobící v hlavě stoţáru.
Pro posuzovaný sloup je daná charakteristické hodnota vrcholové síly V = 10 kN (zahrnuje
jednak tahy od vedení kabelŧ, klimatická zatíţení jako tlak větru a námrazu). Pro
prezentovaný příklad byla uvaţována hodnota vrcholové síly se statistickými parametry
rozdělení uvedenými v Tab. 1. Je předpokládáno, ţe tyto statistické parametry jsou stanoveny
k celkové době ţivotnosti stoţáru.
Podle doporučení JCSS [8] mají být do výpočtu spolehlivosti konstrukce R' zahrnuty i
nejistoty modelu odolnosti konstrukce (při výpočtu momentové únosnosti v prŧřezu
namáhaného normálovou silou) pomocí proměnné θR
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R   R f  X i ...X n 

(14)

a obdobně i pro výpočet účinkŧ zatíţení E'

E   E f  X i ...X n  .

(15)

Uvaţované statistické parametry rozdělení proměnných θR a θE jsou uvedeny v Tab. 1.
(převzato z doporučení [8])
Veličina
V
θR
θE

Typ rozdělení
LN (2par)
LN (2par)
LN (2par)

Jednotky
[kN]
-





5,5
1,2
1

2,75
0,18
0,1

C.oV.
0,5
0,15
0,1

Tabulka č. 5 – Statistické parametry rozdělení modelových nejistot odporu konstrukce a zatíţení

Bylo provedeno 500 numerických simulací metodou LHS. Pro kaţdý výpočet byl výše
uvedenou metodou zvlášť vygenerován vektor náhodných veličin pomocí programu FREeT
[7]. Tento program metodou simulovaného ţíhání zajistí poţadovanou statistickou závislost či
nezávislost generovaných náhodných veličin podle dopředu zadané korelační matice. Z těchto
virtuálních numerických simulací byly ve vyšetřovaném řezu získány soubory hodnot funkce
účinkŧ zatíţení E´, odporu konstrukce R´ a funkce poruchy Z´. Statistickými metodami byly
dále určeny parametry rozdělení a určena pravděpodobnost poruchy a index spolehlivosti.
Metodou dílčích součinitelŧ spolehlivosti bylo v kritickém prŧřezu navrţeno 20 ø PN6
(přepínací výztuţ) rozmístěných v jedné řadě po obvodě stoţáru a 17 ø R10 rozmístěných
pravidelně v mezerách mezi předpínací výztuţí. Návrhová hodnota účinku zatíţení
(momentu) Med = 127,5 kNm a návrhová hodnota momentu na mezi únosnosti
MRd = 127,80 kNm; platí, ţe Med < MRd , návrh tedy vyhovuje s minimální rezervou. Při
návrhu bylo uvaţováno maximální moţné předpětí ve výztuţi σp,max= 1188 MPa.
Pro takto navrţenou výztuţ byly ze souboru 500 virtuálních simulací získány ve
vyšetřovaném prŧřezu soubory hodnot funkce účinkŧ zatíţení E´, odporu konstrukce R´ a
funkce poruchy Z´. U souboru hodnot funkce poruchy lze předpokládat, ţe má normální
rozdělení (test normality dat [9] viz Obr. 3). Odhady středních hodnot a směrodatných
odchylek jsou uvedeny v grafech na Obr. 1 a Obr. 2.
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Obrázek č. 4 – Hustota pravděpodobnosti účinku

Obrázek č. 5 - Histogram a hustota

zatíţení E´ a odporu konstrukce R´

pravděpodobnosti funkce poruchy Z´
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Obrázek č. 6 – Test normality funkce poruchy Z´

Index spolehlivosti podle vztahu (11) pro normální rozdělení funkce poruchy Z´
s paramenty N (162,0; 39,43) je β = 4,109 a pravděpodobnost poruchy je pf = 1,99·10-5. Podle
Eurokódu [1] lze stoţár zatřídit do třídy spolehlivosti RC2, pro kterou je doporučena
minimální hodnota indexu spolehlivosti pro mezní stavy únosnosti a referenční dobu 50 let
β = 3,8. Z tohoto dŧvodu je moţné plně pravděpodobnostní metodou navrhnout konstrukci
úsporněji, jak je zřejmé z Obr. 11.
Vliv zavedení nejistot modelu odolnosti a výpočtu vnitřních sil
Na obr. 7 a 8 je zobrazen vliv nejistot modelu odporu prŧřezu θR a zatíţení θE na
hustotu pravděpodobnosti odporu konstrukce R´ a účinkŧ zatíţení E´ podle vztahŧ (14) a (15)
včetně odhadu statistických parametrŧ rozdělení. Obr. 9 pak dokumentuje změnu rozloţení
funkce poruchy Z (bez vlivu θR a θE) a Z´. Funkci poruchy Z odpovídá index spolehlivosti
β = 5,24 a funkci poruchy Z´ s vlivem modelových nejistot odporu konstrukce a účinkŧ
zatíţení poklesl index spolehlivosti na hodnotu β = 4,109.
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Obrázek č. 7 – Hustota pravděpodobnosti účinku

Obrázek č. 8 - Hustota pravděpodobnosti odolnosti

zatíţení E a E´
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Obrázek č. 9 – Hustota pravděpodobnosti funkce poruchy Z a Z´

Vliv parametrů rozdělení distribuční funkce zatíţení na součinitel spolehlivosti
Alternativně bylo uvaţováno zatíţení s niţším variačním součinitelem (s hustotou
pravděpodobnosti a parametry lognormálního rozloţení viz Obr. 10) označené jako V_alt.
Obě zatíţení V s variačním součinitelem C.o.V =0,5 a V_alt s variačním součinitelem
C.o.V =0,25 splňují předpoklad, ţe charakteristická hodnota zatíţení vrcholovou silou 10 kN
je 95% kvantil uvaţovaného rozdělení. Liší se velikostí směrodatné odchylky a střední
hodnotou. Rozdělení proměnné V_alt je lognormální se střední hodnotou μ = 7,09 a
směrodatnou odchylkou σ = 0,177.
Výsledné hodnoty indexŧ spolehlivosti jsou uvedeny v tabulce 2.
Označení
Index spolehlivosti
zatíţení
s uvaţováním
bez uvaţování
nejistot θR a θE
nejistot θR a θE
V
4,109
5,237
V_alt
4,078
6,885
Tabulka č. 2 – Srovnání indexů spolehlivosti pro zatíţení V a V_alt

V případě výpočtu indexu spolehlivosti pro V_alt byly nově generovány vektory
realizací jednotlivých vstupních veličin.
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Obrázek č. 10 – Hustota pravděpodobnosti zatíţení V a V_alt
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Zhodnocení výsledků posouzení stoţáru plně pravděpodobnostní metodou
Vzhledem k specifickému tvaru prŧřezu (mezikruţí) a pravidelnému vyztuţení po
obvodě stoţáru vychází při niţší hodnotě počátečního napětí v přepínací výztuţi hodnota
indexu spolehlivosti vyšší (β = 4,15 pro σp,max= 628 MPa) neţ pro maximální přípustné napětí
(β = 4,11 pro σp,max= 1188 MPa), na které je zvykem předpínat (graf na Obr. 11). Znamená to,
ţe rezerva únosnosti při niţší hodnotě počátečního napětí je větší neţ pro maximální přípustné
napětí v přepínací výztuţi. V grafu na Obr. 11 je vynesena i závislost indexu spolehlivosti
na počátečním předpětí pro jiné počty přepínací a betonářské výztuţe. Z grafu je zřejmé, ţe
pro nastavené statistické parametry návrhových veličin posuzovaný prŧřez (konstrukce)
vyhoví z hlediska spolehlivosti MSÚ při pouţití plně pravděpodobnostní metody i při menším
počtu výztuţí. Například sníţením počtu betonářské výztuţe ze 17 ks na 13 ks při zachování
stejného počtu předpínací výztuţe (20 ks) se sníţí index spolehlivosti na hodnotu 3,85 ale při
niţší úrovni počátečního napětí σp = 785 MPa index spolehlivosti vzroste na 3,89.
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Obrázek č. 11 – Index spolehlivosti v závislosti na počtu přepínací a betonářské výztuţe a počátečním
předpětí v betonářské výztuţi

V Obr. 11 je zřejmé, ţe podle plně pravděpodobnostní metody vyhoví všechny návrhy
výztuţe, jejichţ křivky se nacházejí v grafu nad hodnotou indexu spolehlivosti β = 3,8
(označeno červenou čárkovanou čárou).
Na Obr. 12 jsou uvedeny hodnoty mezní momentové únosnosti v kritickém prŧřezu,
které jsou stanoveny metodou dílčích součinitelŧ spolehlivosti. Návrhová hodnota momentu
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od zatíţení Med = 127,5 kNm. Podle metody dílčích součinitelŧ spolehlivosti tedy vyhoví jen
ty návrhy, jejich křivky popisující momentovou únosnost se nacházejí nad touto hodnotou
momentu Med (označeno červenou čárkovanou čárou).
Obrázek č. 12 – Mezní únosnost v závislosti na počtu přepínací a betonářské výztuţe a počátečním
předpětí v předpínací výztuţi

Na Obr. 13 je uvedená zatíţitelnost stoţáru vrcholovým tahem stanovená metodou
dílčích součinitelŧ spolehlivosti pro dané vyztuţení a velikost počáteční přepětí v přepínací
výztuţi. Konstrukce byla navrţena na charakteristickou hodnotu vrcholového tahu 10 kN.
Hranice opět zvýrazněna červenou čárkovanou čárou.

ZÁVĚR
Jak dochází k centralizaci předpisŧ pro navrhování konstrukcí, tak se komplikují i
výpočtové/návrhové metody. To komplikuje úlohu znalce při soudních sporech a klade
zvýšené nároky na jeho zpŧsobilost.
Je zřejmé, ţe pokud bude předmětem sporu a tedy i znaleckého posudku únosnost
konstrukce nebo její části a pokud metoda dílčích součinitelŧ spolehlivosti „mírně“ nevyhoví,
neznamená to, ţe by byla navrţena špatně. V tom případě by měl znalec, na základě odborné
erudice a zkušeností, rozhodnout o tom, zda pouţití plně pravděpodobnostního přístupu při
posouzení konstrukce neumoţní zvrátit závěr získaný metodou dílčích součinitelŧ
spolehlivosti.
Je však nutné uvést, ţe pro plně pravděpodobnostní výpočet musí být určena
hodnověrně data, zejména definice rozloţení vstupních veličin a jejich charakteristiky.
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Obrázek č. 13 – Zatíţitelnost v závislosti na počtu přepínací a betonářské výztuţe a počátečním předpětí
v předpínací výztuţi
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Odbornou studii by bylo moţno provést i pro mezní stavy pouţitelnosti konstrukce.
Závěry by byly obdobné.

PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek vznikl za podpory projektu GAČR 103/08/1658 Pokročilá optimalizace
progresivních betonových konstrukcí a výzkumného záměru MŠMT ČR MSM0021630519
Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné konstrukce.
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VADY, PORUCHY A SANACE PANELOVÝCH OBJEKTŮ
(POUŢITÍ DODATEČNÉHO PŘEDPĚTÍ)
Jiří Oliva38, Petr Štěpánek39, Ivana Laníková40, David Horák41
Abstrakt
Rozebrány hlavní vady a poruchy panelových objektů. Upozorněno na význam
vhodné volby matematického modelu stěny panelového objektu a na důleţitost zahrnutí
nelineárního pracovního diagramu (minimálně) svislého styku včetně zohlednění
stávajících poruch konstrukce (panely, styky).
Provedená parametrická studie na objektu soustavy P1.11 umoţňuje formulovat
závěry, které mohou projektantům i znalcům kvantifikovat některé vlivy související se
sanací pomocí dodatečného předpětí pro znovuobnovení vodorovné tuhosti objektu,
resp. vliv předpětí na velikost dodatečně rozšiřovaných otvorů ve stěně.
Výsledky a závěry provedené studie lze přiměřeně zobecnit i na další panelové
soustavy.

VADY A PORUCHY PANELOVÝCH OBJEKTŮ
Na panelových objektech lze ze statického hlediska pozorovat následující typy poruch:
a) systémové poruchy panelové výstavby
Poruchy se vyskytují na kaţdém panelovém objektu v rozdílné intenzitě a jsou dŧsledkem
pouţití montované technologie prefabrikovaných plošných dílcŧ a jejich spojování na
stavbě. Hlavní charakteristiky těchto poruch:
 projevují se trhlinami omezených šířek, zejména ve stycích panelŧ,
 většinou se jedná se o staticky nevýznamné poruchy, se kterými bylo jiţ při návrhu
konstrukcí soustavy uvaţováno, tj. bylo uvaţováno s niţší tuhostí styku v dŧsledku
niţších pevností zálivkového betonu a jeho porušení trhlinami,
 poruchy narušují estetické pŧsobení panelového objektu jako celku, jsou výrazné
zejména v interiéru a jsou zdrojem opakovaných oprav povrchových úprav, resp. spar
panelŧ,
b) typové poruchy
Jsou poruchy zpŧsobené
 nedokonalostí návrhu objektŧ (rŧzné vady/poruchy u stejného typu objektŧ v jedné
lokalitě zpŧsobené projekcí a výrobou prvkŧ; oblastní konstrukční varianty panelové,
resp. konstrukční soustavy) jako celku,
 systematickými vadami vzniklými při výrobě panelŧ v konkrétní výrobně,
 systematickými vadami při montáţi.
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Jedná se o poruchy, které se vyskytují v rŧzné míře na panelových objektech v jedné
lokalitě. Jejich odstranění na konkrétním objektu lze provádět pomocí typového projektu
sanace. Tyto poruchy měly (resp. stále mají) vliv na statickou spolehlivost a pouţitelnost
objektu; výrazně ovlivňují trvanlivost skupiny panelových objektŧ v dané lokalitě.
V rámci přípravy programu sanace a revitalizace panelových objektŧ jim musí být
věnována zásadní pozornost,
c) individuální poruchy
se vyskytují na konkrétním objektu, nelze je zobecnit ani pro danou oblastní variantu
konstrukční soustavy. Jejich vliv na spolehlivost, pouţitelnost a trvanlivost panelové
konstrukce je značný. Proto musí být před zásahem do konkrétního panelového objektu
proveden individuální prŧzkum tohoto objektu a teprve na jeho základě zpracován
konkrétní projekt sanace.
Zatím co systémové poruchy obecně nelze odstranit, tak poruchy typové a individuální mohou
být vhodně provedenou sanací odstraněny, resp. významně omezeny.
Vady a poruchy vyskytující se na panelových objektech lze rozdělit do dvou hlavních
skupin:
a) vady a poruchy zjevné
Projevují se


mechanickým porušováním materiálŧ a konstrukcí (trhliny v dílcích a ve stycích,
drcení betonu, odlupování povrchových vrstev, rozvrstvování panelŧ, rozpad struktury
materiálŧ, koroze atd.),
 výkvěty, plísněmi, hnilobou, změnou barvy povrchových vrstev apod.,
 nadměrnými, popř. nepřípustnými deformacemi a přetvořením konstrukcí (prŧhyb,
vychýlení),
 dalšími odchylkami a defekty, jejichţ projevy lze vizuálně diagnostikovat,
b) vady a poruchy skryté
Projevy těchto vad a poruch nelze vizuálně, bez pouţití diagnostických metod a
specielních přístrojŧ prokázat. Jde např. o



korozi stykŧ (svarŧ a výztuţe ve stycích),
změny v kvalitě materiálŧ a konstrukčních prvkŧ nebo jejich částí (odchylky fyzikálně
mechanických, popř. dalších parametrŧ popisujících vlastnosti materiálŧ – např.
pevnost, modul pruţnosti, pórovitost, karbonatace, objemová hmotnost, dilatometrické
vlastnosti, nasákavost, trhliny a mechanické porušení uvnitř konstrukce - pod
povrchovými úpravami, poruchy soudrţnosti výztuţe a betonu, vnitřní kondenzace
vlhkosti, mezerovitost apod.),
 změny v kvalitě a zpŧsobu vyztuţení (mohou být dŧsledkem nekvalitní výroby dílcŧ,
resp. vadné montáţe),
 zdravotní závadnost materiálu.
Závaţnost skrytých vad spočívá především v nebezpečí, ţe v jejich dŧsledku mŧţe dojít
k náhlému selhání konstrukce nebo její části dříve, neţ budou tyto vady a poruchy (resp.
jejich projevy) vizuálně prokazatelné. Před zahájením prací na sanaci, resp. na
jakýchkoliv úpravách daného objektu, při kterých mŧţe dojít k zakrytí pŧvodních
konstrukcí, resp. k významnému omezení přístupu k nim, je nutno v rámci individuálního
prŧzkumu objektu podrobně zmapovat stav objektu; účelem je zjištění prŧvodních jevŧ,
které signalizují skryté vady.
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Samostatnou skupinu tvoří vady a poruchy konstrukce vyvolané úrovní vědomostí
v době návrhu objektu. Jde o vady, které vznikly v dŧsledku návrhu konstrukce
provedeného na základě tehdy platných předpisŧ a norem zpracovaných podle úrovně
technických znalostí o chování panelových objektŧ v době jejich návrhu, které se mohly
projevit vznikem poruch. V dnešní době by byla konstrukce navrhována podle dokonalejších
představ, které jsou dány postupným rozvojem poznatkŧ a zkvalitňováním předpisŧ a norem
pro navrhování panelových budov a zvyšujícími se funkčními a uţivatelskými poţadavky.
Podle ČSN 73 1211 „Navrhování betonových konstrukcí panelových budov“ lze za
hlavní typové vady a poruchy panelových soustavy povaţovat vady uvedené v tab. 1.
Tabulka č. 6 – Typové vady panelových soustav

Typová vada

Konstrukční soustava

Poznámka

Nosná konstrukce nebyla navrţena

konstrukční soustavy realizované G40, G57, B60,
T06B, T08B, PS-61
na odolnost proti výbuchu plynu, ani na do roku 1970
a HK-60
účinek nárazu těţkého vozidla
Nosná konstrukce nebyla posouzena na konstrukční soustavy realizované G40, G57, B60,
vliv nerovnoměrného rozdělení modulu do roku 1963
některé místní
přetvárnosti podzákladí v oblasti
varianty B70
pŧdorysu
Nosná konstrukce nebyla navrţena
s uváţením místního sníţení pevnosti
stykového betonu a stykové malty

konstrukční soustavy realizované G40, G57, T06B,
do roku 1970
T08B, PS-61 a HK60

Nosná konstrukce nebyla navrţena
s uváţením prostorového pŧsobení
panelové konstrukce při volbě
výpočtového modelu

konstrukční soustavy realizované G40, G57, T06B,
do roku 1970
T08B, PS-61 a HK60

Styky jednovrstvých obvodových plášťŧ
s vnitřní nosnou konstrukcí nejsou
navrţeny s pomocí výstiţného modelu
konstrukce. Nebyly zohledněny účinky
teploty a vlhkosti a účinky svislého
zatíţení a dotvarování

konstrukční soustavy realizované G40, G57, B60,
do roku 1970
T06B, T08B, PS-61
a HK-60

Nosná konstrukce navrţena s
nedostatečnou únosností, popř. bez
věncové podélné i příčné výztuţe.

panelové konstrukce do roku
1970

Stěnové panely byly navrţeny bez
příčné výztuţe v patě panelu

soustavy realizované do roku
1970

Stěnové panely z prostého betonu

konstrukční soustavy realizované G40, G57, B60,

Pozn.: Nepříznivý poměr vysoké
tuhosti stykŧ a nízké únosnosti
jsou příčinou poruch

Pozn.: Soustavy nemají
poţadovanou únosnost a tuhost
ve vodorovné a svislé rovině.
(Svislé styky s hladkou stykovou
spárou mají podle současných
předpisŧ nulovou únosnost.)
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navrţeny bez konstrukční výztuţe po
obvodu panelŧ (nedostatečné vyztuţení
prefabrikované stěnové konstrukce
v úrovni stropní desky – chybějící
zálivková a věncová výztuţ).

do roku 1970

T06B, T08B, PS-61
a HK-60

Sniţuje oblast pruţnoplastického
pŧsobení nosného systému,
zvyšuje náchylnost konstrukce ke
vzniku trhlin a nebezpečí kolapsu
při pŧsobení účinku
mimořádných zatíţení
havarijního rázu.

Ve stěnových
panelech B60 byl
v horní části panelu
vkládán svařovaný
ţebříček.

STATICKÉ ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONSTUKCÍ
PANELOVÝCH OBJEKTŮ
Statické zásahy do nosných konstrukcí panelových budov jsou obvykle vyţadovány
v případě, ţe dochází ke změně dispozice (oslabení stávajících nosných stěn otvory), resp.
pokud došlo k narušení vodorovné tuhosti objektu jako celku v dŧsledku nerovnoměrného
sedání objektu, dŧsledkem degradace stykŧ, případně nějakým jiným (obvykle havarijním)
zatíţením. Ale i v případě, kdy se provádí „pouze“ zateplení objektu, je nutno provést
prŧzkum statického stavu nosné konstrukce, neboť v dŧsledku zateplení dojde k zakrytí
pŧvodně přístupných stykŧ. Na základě výsledkŧ prŧzkumu je nutno provést statické
posouzení konstrukce a stanovit reziduální spolehlivost a případně rozhodnout i o statické
sanaci.
Autoři se setkali s řadou projektŧ, u kterých byl podceněn přepočet stávajícího stavu
s následným stanovením reziduální spolehlivosti. Přitom nejčastějšími chybami – i v případě,
ţe se statický přepočet provádí – je



použití lineárních pracovních diagramů (zejména vodorovných) styků. Přitom v odborné
literatuře lze nalézt celou řadu vhodných nelineárních pracovních diagramů styků – např. [1] až
[4].
nerespektování existujících trhlin v konstrukcích a skutečného stavu styků (a jejich tuhosti).

V takovém případě jsou získány nehodnověrné výsledky, které obvykle vedou k stanovení
vyšší spolehlivosti konstrukce a tím i větší reziduální ţivotnosti. A to je zdrojem vad a
poruch, které jsou pak předmětem znaleckých posudkŧ, případně i chyb ve znaleckých
posudcích.
Q (kN)

tvar vzorku 1, A, B
Q(kN)

Q3 = 270kN
Q2-3= 260kN

Q2 = 170kN

Q
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v3= 0,87mm

v2= 0,18mm

v1= 0,02mm

: skutečný vzorek SO 52 dle [4]
: vzorek A
: vzorek B
: vzorek C
: vzorek D

v2-3= 0,66mm

1
A
B
C
D

Q1 = 81kN

1
A
B
C
D

i

u

vi deformace od Q
i
vi vertical deformation from Q
i

Q smyková síla
i
Q shear force
i

Q(kN)
tvar vzorku C, D

1 v (mm)
q (kN/m)
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Obrázek č. 26 – Srovnání pracovního diagramu svislého styku experiment a výpočet

Pro kaţdý styk libovolné panelové soustavy lze experimentálně i pomocí fyzikálně
nelineárního matematického modelu získat obecný pracovní diagram styku. Na obr. 1 je
pracovní diagram svislého styku (závislost smykové síla Q a svislého posuvu v) zkušebního
vzorku SO 52 dle [2] a výsledkŧ nelineární analýzy numerického modelu v programu
ATENA.
V obr. 1 byly pro modely pouţity následující předpoklady: model A (smyk za ohybu,
model bez trhliny od smrštění); B (smyk za ohybu, model s trhlinou od smrštění); C (prostý
smyk, model bez trhliny od smrštění); D (prostý smyk, model s trhlinou od smrštění). Model
s trhlinou popisuje stav, kdy vlivem smrštění zálivkového betonu dojde k vývoji trhliny na
rozhraní betonu zálivky a betonu panelu a model bez trhliny popisuje dokonalé spojení betonu
zálivky s betonem panelu.
Obvykle postačuje pro nelineární modelování konstrukce pouţít pouze bilineární
model svislého styku (obr. 2). Nelineární pracovní diagram svislého styku závisí také na
hodnotě normálového napětí σ, které je do styku vnášeno.
(MPa) (smyk)
2
2

1

1

1

1
0

K tt 0-2

K tt 0-1

0,982

2 (MPa)

1,420

vu,el(mm)
vu,pl(mm)

K tt 1-2

1

1 (MPa)

vu,pl

0,500
-3

K ( MNm )
tt 0-1

vu,el

0,185

-3

K ( MNm )

v (mm)

tt 0-2

3

5,308.10

3

2,840.10

3
Popis :
K ( MNm )
1,391.10
vu,el : deformace styku na mezi průžné únosnosti tt 1-2
vu,pl : deformace styku na mezi únosnosti s využitím plastické rezervy
i
: u,el , u,pl
K tt : smyková tuhost svislého styku
0, 1, 2 : označení lomových bodů pracovního diagramu

Obrázek č. 27 – Pracovní diagram svislého styku soustavy P1.11 pro hodnotu normálového napětí σ
(MPa)
1

tah
hs(m)

sig(MPa)

Knn 2-3
( MNm ) Knn 3-4
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1
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2

-2000
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5
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4
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-3
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7,62.10

2

1

u
K nn
1-4

: normálová síla
: šířka styku
: výška styku
: normálové napětí odpovídající síle N
222 dle
: deformace styku odpovídající síle N
: normálová tuhost svislého styku
: označení lomových bodů pracovního diagramu

2

K nn 3-2
1

-u

u

-0,1mm
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4
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N
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(MPa)

vzorku J
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Obrázek č. 28 – Pracovní diagram vodorovného styku soustavy P1.11

V případě, ţe poţadujeme podrobnější a přesnější informace o stavu objektu je moţno
výpočet s nelineárním pracovním diagramem svislého styku doplnit o trilineární model styku
vodorovného (závislost normálového napětí a posunutí) - obr. 3.

SANACE PANELOVÝCH OBJEKTŮ DODATEČNÝM
PŘEDPĚTÍM
Regenerace nosného systému panelových budov spolu s modernizací stávajícího
bytového fondu zpŧsobuje, ţe projektanti se stále více setkávají s problematikou zajištění
statické spolehlivosti nosné konstrukce objektu a úpravou dispozičního řešení. Přímým
dŧsledkem je pak obvykle zásah do nosného systému objektu doplněním konstrukcí
zajišťujících prostorovou tuhost objektu a vytváření nových otvorŧ. Jedním z moţných řešení
výše popsané problematiky je vyuţití technologie dodatečného předpětí, které lze provádět za
provozu v objektu a které uţivatele objektu tak mnoho neomezuje.
Samozřejmě sanaci dodatečným předpětím lze účinně pouţít i v případě, kdy je
významně sníţena spolehlivost svislých stykŧ panelové soustavy v dŧsledku tahových napětí.

5400

4200

5400

4200

stěna s novým otvorem

Pro dokumentování moţností pouţití dodatečného předpětí byla v [4] provedena
numerická studie, která vychází z objektu P1.11 (obr. 4 a 5), u kterého byl sledován vliv
 velikosti dodatečného předpětí na maximální velikost dodatečně prováděných otvorŧ,
 počtu poloh předpínacích kabelŧ na velikost prováděných otvorŧ,
 vedení předpínacích kabelŧ v patře na spolehlivost styku pilíř-nadpraţí,
 dodatečného předpětí a nových otvorŧ na mezní rozměr pilíře nového otvoru.

1100 900 0 -2700
2025
2025

3400 - 700

900

4150

350

4200

2400

směr rozšiřování otvoru

Obrázek č. 29 – Dispozice objektu P1.11 a řešená nosná stěna s rozšiřovaným otvorem

Model konstrukce stěny byl sestaven jako 2D úloha - stav rovinná napjatost (obr. 5).
Pro modelování stěnového dílce byl pouţit nelineární model ţelezobetonu programu ATENA.
Zatíţení bylo zadáno jako liniová zatíţení. Intenzita a poloha liniových zatíţení odpovídala
zatíţení skutečného objektu stanoveného dle projektové dokumentace konkrétního objektu
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[5]. Pro modelování stykŧ byly pouţity nelineární modely popsané v předchozím textu.
Podloţí bylo předpokládáno jako nehomogenní pod objektem. Uvaţuje se, ţe v polovině
stěny, ve které se předpokládá rozšiřování otvorŧ, byl modul stlačitelnosti podloţí dvakrát
menší neţ ve druhé polovině stěny bez nových otvorŧ.
Předpětí bylo uvaţováno silou 150 kN. Detaily k provedené numerické studii lze
nalézt v [4].
Vliv dodatečného předpětí na velikost dodatečně prováděných otvorů
Vliv dodatečného předpětí na velikost dodatečně prováděných otvorŧ je vyjádřen na
základě porovnání dosaţených mezních šířek otvorŧ v modelech bez předpětí a s předpětím.
Z porovnání výsledkŧ vyplývá, ţe
- při provádění rozšíření pouze jednoho otvoru ve 2. NP při pouţití dodatečného s předpětí
(všechny ostatní otvory zŧstávají v pŧvodní velikosti) je moţné dosáhnout 2,25krát širší
otvor neţ v případě rozšiřování otvoru bez pouţití dodatečného předpětí a vzniklý otvor
má třikrát větší šířku neţ otvor stávající,
- v případě provádění otvorŧ v kaţdém podlaţí s předpětím provedeným ve všech
podlaţích (schéma na obr. 5) vyplývá, ţe je moţné dosáhnout 2,2krát širší rozšiřovaný
otvor neţ bez předpětí. Otvor je 3,7krát širší neţ otvor stávající,
- pokud je předpětí realizováno ve všech podlaţích je výhodnější provádět otvory rovněţ
ve všech podlaţích, neţ jeden otvor ve druhém podlaţí. Tím se dosáhne větší šířky
rozšiřovaného otvoru.
1
2
b
a
d

c
nový otvor

a
d

1 : nový otvor na
kabely na ka
2 : nový otvor na
šesti úrovních
3 : nový otvor na
jedné úrovníc

b
c

nový otvor

a
d

b
c

a
d

c
nový otvor

a
d

c
nový otvor

a
d

c
nový otvor

c

k

a
d

nový otvor

a
d

c

j

i
a
d

c

b a
d

b

4 : nový otvor na
dvou úrovních

c

b a
d

b
c

b a
d

c

b a
d

c

nový otvor

b a
d

j

i
b a
d

Popis : předpína

a : aktivní kotva
b : pasivní kotva
b c : kabely 2 x L1
d : předpínací sí
b

k

nový otvor

Popis : modely

Poznámka :
kabel v úrovni po

b
c

Popis : otvory

c

b i (šířka pilíře) : 3
j (šířka otvoru) :
k (šířka nadpraž

krok rozšířování

3

4

Obrázek č. 30 – Schéma řešené stěny a vedení kabelů (přímý kabel pod stropem)

Vliv počtu úrovní předpínacích kabelů na velikost prováděných otvorů
Vliv počtu úrovní předpínacích kabelŧ na velikost dodatečně prováděných otvorŧ je
vyjádřen na základě porovnání dosaţených mezních šířek otvorŧ v modelech s rŧzným
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počtem výškových úrovní předpínacích kabelŧ. Z porovnání výsledkŧ vyplynulo, ţe počet
výškových úrovní lan v rámci řešené stěny má významný vliv pouze v případě, ţe se ve stěně
rozšiřuje pouze jeden otvor.
Při projektování praktické aplikace zesílené na konkrétním objektu v Brně-Lesné jsme
se však setkali s téměř neřešitelnou situací. Jednotliví členové druţstva vlastníkŧ samozřejmě
poţadovali co nejlevnější návrh sanace objektu, který spočíval v optimalizaci (tj.
5
6
minimalizaci) počtua výškových úrovní, ve kterých
bylo předpětí do objektu
vneseno při
b ad
Popis : modely
b
d
c
c
maximalizaci získané spolehlivosti
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řešení
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otvor pak
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nový otvor
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b ad
nadpraží coţ vedlo
a
d
c
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Obrázek č. 31 – Schéma stěny a vedení kabelů: přímý kabel ve spodní úrovni nadpraţí, lomený kabel nad
otvorem

Jako nejvhodnější teoretickou polohu z hlediska únosnosti nadpraţí lze vyhodnotit
samozřejmě variantu kabelu s proměnným prŧběhem po výšce nadpraţí. Z hlediska
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praktického jsou však rozdíly v chování styku nadpraţí – pilíř v závislosti na poloze a tvaru
předpínacích kabelŧ nezajímavé. Veškeré varianty dávají řádově stejné výsledky, co se týče
šířky nového otvoru. Menší počet trhlin a menší šířka trhlin ve variantě kabelu s proměnným
prŧběhem nevyváţí, narušení komfortu bydlení (kabel je v místě nadpraţí vidět) a pracnou
montáţ s osazováním deviátorŧ. Proto klasická poloha kabelu pod stropem se z hlediska této
analýzy jeví jako nejvhodnější.
Prŧběh napětí ve styčníku pilíř – nadpraţí je v podstatě stejný. Ve všech variantách se
vyvíjí tlačený pás v nadpraţí (klenba) a tlačená diagonála, tlačený a taţený pás v pilíři.
Zásadní rozdíl je ve sklonu diagonály v pilíři, coţ je přímo úměrné rozdílu poloh místa
aplikace kotevních elementŧ a místa opření klenby nadpraţí do pilíře. Ve variantě s kabelem
pod stropem a ve variantě kabelu s proměnným prŧběhem je sklon diagonály výrazně větší
neţ sklon diagonály u varianty s kabelem v úrovni nadpraţí. Přímým dŧsledkem toho je, ţe
ohybové namáhání pilíře (vznik taţeného a tlačeného pásu) je u varianty s kabelem v úrovni
nadpraţí výrazně menší. Účinek ohybového namáhaní pilíře ve variantě s kabelem pod
stropem a ve variantě kabelu s proměnným prŧběhem je do jisté míry eliminován dostatečným
tlakovým předpětím pilíře, které je přímo úměrné poloze otvoru ve stěně (čím niţší podlaţí
tím větší tlakové předpětí).
Vliv dodatečného předpětí a nových otvorů na mezní rozměr pilíře nového otvoru
Vliv dodatečného předpětí a nových otvorŧ na velikost šířek pilířŧ nových otvorŧ je
vyjádřen na základě porovnání výsledkŧ v modelech s předpětím s rŧznou šířkou krajního
pilíře. Z porovnání výsledkŧ vyplývá, ţe šířku krajního pilíře rozšiřovaného otvoru je nutno
volit vţdy větší neţ 500 mm.

ZÁVĚR
Následující zobecnění výsledkŧ provedených studií mohou slouţit nejen jako vodítko
projektantŧm zásahŧ do panelových objektŧ, ale i jako materiál, který mŧţe inspirovat znalce
provádějícího posudek navrhovaných dispozičních úprav.
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ZNALECKÉ POSUDKY ZAMĚŘENÉ NA GEOMETRICKOU
(NE)PŘESNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
Miloš Lavický42
Abstrakt
I kdyţ jsou běţně dostupné přesné měřicí přístroje pro vyměřování a
geometrickou kontrolu stavebních objektů a konstrukcí a v důsledku rozvoje výrobních
technologií se výrobcům stavebních hmot daří zmenšovat výrobní odchylky od
základních rozměrů, je moţné na četných realizacích staveb vidět tendence spíše opačné.
Příspěvek ukazuje konkrétní případy znalecké praxe, u nichţ geometrická přesnost
stavebních konstrukcí byla hlavním předmětem řešené problematiky.

PŘÍKLAD ZNALECKÉHO POSUDKU POVRCHOVÝCH
ÚPRAV
Znalecký posudek, který je v tomto příkladě představen, byl vypracován na základě
usnesení soudu v rámci znalecké činnosti Stavební fakulty Vysokého učení technického
v Brně. Byl zaměřen na nedostatky provedení vnějších a vnitřních povrchové úpravy
přízemního domu s částečným podsklepením. Stěnové konstrukce byly provedeny z
plášťovaného betonu s vyuţitím štěpkocementových tvarovek BIO Cement Velox Werk, s.r.o.
Stropní konstrukci tvořil ţebírkový strop z plášťovaného betonu provedený s vyuţitím
standardních štěpkocementových bednících dílcŧ Velox. Nad částečným podsklepením domu
byla stropní konstrukce tvořena z ţelezobetonových panelŧ.
Znaleckým úkolem bylo zodpovědět, zda dílo vykazuje vady a o jaké vady konkrétně
jde, zda jde o vady odstranitelné, jakou částku by bylo nutné vynaloţit na jejich odstranění,
jaké dŧsledky budou vady mít a jaká bude majetková újma vlastníkŧ, vyplývající z případné
vady díla, související s niţší hodnotou a ţivotností zhotoveného díla, potřebou častější a
nákladnější údrţby, péče o vadné části a moţností znehodnocení ostatních částí stavby.
Součástí znaleckého úkolu bylo rovněţ se vyjádřit ke slevě z díla a k dříve vypracovanému
znaleckému posudku, který byl objednán ţalobcem.
Při místním šetření byly zjištěny četné nedostatky. Kromě trhlin v omítkách bylo
zjištěno měřením dvoumetrovou příměrnou latí a kalibrovaným klínem, ţe nerovnosti na
kontrolovaných plochách u většiny vnitřních omítek stěn jsou větší, neţ připouští norma [2]
ČSN 73 0205: Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnost, 1995,
platná v době provádění těchto prací, v roce 2005. U okenních a dveřních otvorŧ bylo
napojení omítky stěny a ostění otvorŧ nedostatečně zapravené (obrázek č. 1), omítka ostění
oken a dveří byla dotaţena aţ k povrchu rámŧ a provedena tak, ţe ochranné lišty rámŧ byly
„utopeny“ pod rovinou omítky. Omítka ostění byla navíc značně nerovná a vyskytovala se
zde i ostění, která na jednotlivých stranách stejného okenního otvoru svírala jiný úhel, takţe
jedno ostění okenní otvor „rozvíralo“ (obrázek č. 3), zatímco protilehlé ostění ho „zavíralo“
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(obrázek č. 4). Dále byly zjištěny značné nerovnosti omítky stěn a stropŧ a zřetelně nerovné
hrany omítky stěny a stropu (obrázek č. 2).

Obrázek č. 32 – Nezapravené napojení omítky

Obrázek č. 2 – Nerovnost omítky stropu

Obrázek č. 3 – Ostění rozvírající otvor

Obrázek č. 4 – Ostění zavírající otvor

Překročení povolených odchylek rovinnosti vykazovaly dlaţby, u nichţ bylo patrné
vystoupení dlaţdic na úroveň okolní podlahy.
Obdobné znaky se nacházely u obkladu, u kterého obkladačky vyčnívaly nad
přípustnou hodnotu. Nepečlivě byly provedené některé spáry obkladaček na úkos a na
pohledově jednom z nejvíce exponovaných míst byla osazena obkladačka s odštípnutou částí
hrany (obrázek č. 5).
Vnější omítka vykazovala zřetelné nerovnosti. Byla provedena jako jádrová omítka a
její jednotlivé sloţky byly míchány přímo na staveništi. Na jádro byla nataţena vrstva
stavebního lepidla a v místech, kde tato vrstva byla odstraněna, bylo patrné, ţe se omítka
rozdroluje.
U okenních otvorŧ a dveří nebyly osazeny omítkové rámové lišty, takţe omítka byla
dotaţena aţ rámŧm výplní otvorŧ. Ostění a nadpraţí otvorŧ byla nerovná (obrázek č. 6),
přestoţe jiţ některá byla před místním šetřením opravována.
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Obrázek č. 5 – Vada spáry obkladu na
úkos

Obrázek č. 6 – Nerovná hrana ostění
u prosklené stěny

Vady zjištěné při místním šetření odpovídaly výčtu vad vnitřních a vnějších
povrchových úprav popsaných v dříve vypracovaném znaleckém posudku, ke kterému bylo
znaleckým úkolem poţadováno vyjádření.
K tomuto výčtu vad nebyly ani v prŧběhu jednání vznášeny zásadní připomínky. To
ovšem neplatilo o provedení betonové vrstvy podlahy, která podle tvrzení zmiňovaného dříve
vypracovaného znaleckého posudku vykazovala nadměrné rovinné tolerance, byla místně
poškozena a na mnoha místech docházelo k vydrolování betonu (obrázek č. 7 a č. 8).

Obrázek č. 7 – Původní stav betonové
vrstva podlahy

Obrázek č. 8 – Trhlina a nerovnost
betonové vrstvy

Tvrzení o pŧvodním stavu betonové vrstvy nebylo moţné vizuální prohlídkou ověřit,
protoţe betonová vrstva byla sanována a opatřena nášlapnou vrstvou z keramické dlaţby.
Vyvstala otázka, jak tento problém řešit. Provedení sond se ukazovalo jako nevhodné,
protoţe by bylo nutné provést zásah do dlaţby, přičemţ by navíc mohlo dojít k poškození
trubního rozvodu podlahového topení, přitom výtěţnost údajŧ ze sond by byla v dŧsledku jiţ
provedené sanaci a charakteru posuzovaného tvrzení minimální.
S přihlédnutím k okolnosti, ţe pŧvodní stav betonové vrstvy podlahy byl
dokumentován fotografiemi pořízenými před provedením její sanace, bylo od prŧzkumných
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sond upuštěno. Ze snímkŧ bylo patrné (obrázek č. 8 a č. 9), ţe pro zhotovení betonové vrstvy
byla pouţita betonová směs nízké kvality, která byla chybně zapracována a měla nevhodnou
konzistenci s nedostatečným mnoţstvím vody potřebným pro hydrataci betonu. Znaky jejího
porušení ukazovaly na natolik chybné provedení, ţe z technického hlediska bylo vhodné tuto
mazaninu odstranit a provést novou. Při tom by však byl zničen zabudovaný rozvod
podlahového topení a tato okolnost zřejmě byla jedním z dŧvodŧ, proč byla tato vrstva
ponechána a sanována. Přes tuto opravu nelze předpokládat, ţe by získala z hlediska
trvanlivosti a spolehlivosti vlastnosti, jaké by měla při správném provedení.
Ve znaleckém posudku bylo konstatováno, ţe místní nerovnosti vnitřních omítek (v
místech napojování omítek ostění a stěny a v místech dodatečného provádění omítek
instalačních dráţek) lze opravit reprofilací (obroušením, přetmelením, znovuprovedením
štukové vrstvy), avšak omítky v místech, kde nemají dostatečnou soudrţnost s podkladem (při
poklepu znějí dutě), je nutné odstranit a provést nové, přičemţ při odstraňování omítek je
nutné postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k poškození štěpkocementových stěnových
tvárnic a štěpkocementových bednících dílcŧ stropŧ.
Jako problematická se jevila otázka opravitelnosti vnějších omítek, u nichţ vnější
jádrová omítka byla opatřena vrstvou stavebního lepidla. Tato vrstva bránila přístupu vzduchu
(oxidu uhličitého) k jádrové omítce, coţ zřejmě nepříznivě ovlivnilo její dozrání, a omítka
nevykazovala dostatečnou pevnost. Při jejím ponechání a opravě lze předpokládat její menší
ţivotnost, avšak odstranění je spojeno s nebezpečí poškození oplechování, výplní otvorŧ a
zejména tvárnic obvodových stěn, které jsou z venkovní strany tvořeny štěpkocemetovou
stěnou tvárnice, pod kterou je vrstva polystyrénu, jejichţ případná oprava by byla
komplikovaná.

PŘÍKLAD ZNALECKÉHO POSUDKU HRUBÉ STAVBY
Znalecký posudek tohoto příkladu byl zhotoven pro stavebníka rodinného domu pro
uplatnění reklamace provedených stavebních prací. V době místního šetření byly provedeny
základy, podkladní beton pod hydroizolaci přízemí, zděné stěny z pórobetonových tvárnic
Ytong na výšku 11 vrstev, osazen nadedveřní překlad Ytong a uloţeny spodní části
spřaţeného keramicko-betonového překladu RONO systému Porotherm.
Znaleckému posudku předcházelo vyjádření firmy výrobce systému Ytong, znalecký
posudek objednaný dodavatelem stavebních prací a vyjádření k vadám díla a návrh opatření
k jejich odstranění, které vypracoval dodavatel stavebních prací. Ve vyjádření výrobce
systému Ytong byly chyby výstiţně popsány. Naopak znalecký posudek objednaný
dodavatelem stavebních prací pouze poukazoval na pochybení při provedení první vrstvy
zdiva, která byla nesmyslně vyzděna s cca 20 mm širokými promaltovanými styčnými
spárami (obrázek č. 12), a obsahoval závěr, ţe kontrolované parametry stavby odpovídají a
vyhovují předepsaným poţadavkŧ na vlastnosti stavby. Připouštěl sice, ţe není moţné pouţití
tenkovrstvých omítek, avšak podotýkal, ţe, nejsou nutná ţádná dodatečná opatření pro
odstranění vzniklých nedostatkŧ. Ve vyjádření k vadám díla a návrh opatření k jejich
odstranění, které vypracoval dodavatel stavebních prací, bylo sice sděleno, ţe stavba vykazuje
několik drobných a běţných vad, které jsou snadno odstranitelné, a dvě závaţné vady, za
které bylo označeno jiţ zmíněné podivné provedení první řady zdiva a nerovnost nosného
zdiva jedné stěny, avšak bylo poznamenáno, ţe všechny vady jsou odstranitelné v prŧběhu
dalších prací a nebrání v dalším postupu stavby.
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S uvedenými závěry nebylo moţno souhlasit a bylo nutno konstatovat, ţe provedení
doposud vystavěné části horní stavby předmětného rodinného je rozporu jak s obecně
technickými pravidly, tak technologickými předpisy a ustanoveními platných norem.
Při místním šetření byly zjištěny odchylky od svislosti na dvoumetrové příměrné lati
10 aţ 13 mm, místní odchylky rovinnosti aţ 13 mm (obrázek č. 9) a celková odchylka aţ 30
mm (obrázek č. 10).

Obrázek č. 9 – Místní nerovnost rohu
obvodových stěn

Obrázek č. 10 – Značná odchylka
celkové rovinnosti podélné stěny

Loţné spáry vykazovaly nadměrné odchylky od rovinnosti a vodorovnosti (obrázek č.
11) a nebyla respektována pravidla vazby zdiva (obrázek č. 12).
Jako značný nedostatek bylo nutno označit nejen to, ţe byla chybně provedena první
vrstva zdiva, ale také to, ţe nebyly vzhledem pouţití hladkých tvárnic vyplněny styčné spáry,
Ty nelze ponechat nevyplněné s ohledem na kondenzaci vodních par v dutině a následné
vytvoření trhlin na povrchu omítky zdi. Opravu není moţné provést pouhých zatřením
prázdných spár, ale bylo by aplikovat tlakovou injektáţ.
Nejzávaţnějším pochybením ze statického hlediska byly nepřípustné tloušťky loţných
spár pro zdění na tenkovrstvou maltu, které podle ČSN EN 1996-1-1 (73 1101): Eurokód 6:
Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztuţené a nevyztuţené
zděné konstrukce [4] mají mít tloušťku 1 aţ 3 mm, nikoliv aţ cca 10 mm (obrázek č. 13), a
také okolnost, ţe v dŧsledku nadměrných nerovností loţných spár byly některé zdicí prvky
uloţeny jen lokálně. Jejich loţné spáry jsou částečně nevyplněné a zdicí prvky jsou tak
namáhány přídatnými ohybovými momenty. Tato popsaná pochybení výrazným zpŧsobem
nepříznivě ovlivňují odezvu zdiva na zatíţení, sniţují únosnost zdiva a jeho reologické
vlastnosti. Vznikla by proto závaţná porušení zdiva, přičemţ část by se projevila v krátkém
časovém období a část v dŧsledku reologického chování zdiva v dlouhodobém časovém
intervalu.
Pouţití uţších zdicích prvkŧ neţ 100 mm v ostěních stěn (obrázek č. 14) je
nepřípustné a rovněţ je chybné pouţití přířezu v uloţení překladu (obrázek č. 15). Při montáţi
překladŧ učiněná pochybení, jako jsou nevyplněné spáry v uloţení (obrázek č. 16), by
nepochybně měla za následek poškození konstrukce.
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Obrázek č. 11 - Značná odchylka
vodorovnosti spáry obvodového zdiva

Obrázek č. 12 - Nevhodné provedení
první vrstvy a porušení zásad vazby zdiva

Obrázek č. 13 - Nepřípustná tloušťka nevyplněné
spáry

Obrázek č. 15 - Nepřípustné pouţití
přířezů v uloţení překladu

Obrázek č. 14 – Nepřípustně malé přířezy
v ostění zdi

Obrázek č. 16 - Nevyplněná spára v místě
uloţení překladu
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ZÁVĚR
U znaleckého posudku povrchových úprav jejich zhotovitel zjištěné nedostatky
v zásadě nesporoval, avšak nesouhlasil s hodnocením podle technických norem, coţ
odŧvodňoval tím, ţe nejsou obecně závazné.
Je sice pravda, ţe podle současně platné právní úpravy české technické normy jsou
nezávazné, avšak podle stejné úpravy platí, ţe poskytují obecné a opakované pouţívaní
pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledkŧ, zaměřené na dosaţení
optimálního stupně a uspořádané ve vymezených souvislostech. A tak, i kdyţ normy jsou
nezávazné, nemohou být zpochybňovány jako hodnotící kriteria. V souvislosti s geometrickou
přesností staveb stanovují hodnoty přípustných imperfekcí, které vyplývají z charakteru
prováděných prací, které je nutno zhotovitelem díla respektovat, ale které také slouţí k tomu,
aby se předešlo neúměrně vysokým poţadavkŧm odběratele na kvalitu díla.
U případu, kterým se zabýval znalecký posudek hrubé stavby, byla situace obrácená.
Nebylo namítáno vŧči hodnocení podle kriterií plynoucích norem, avšak znalec, který
vypracoval znalecký posudek na základě jeho objednávky dodavatele stavebních prací,
nevycházel s výstiţných hodnoty imperfekcí a některým hrubým nedostatkŧm se nevyjádřil
vŧbec.

LITERATURA
[1] ČSN 73 0202: Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení, ČNI Praha, 1995
[2] ČSN 73 0205: Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,
ČNI Praha, 1995
[3] ČSN ISO 1803 (73 0201): Pozemní stavby – Tolerance – Vyjadřovaní přesnosti rozměrů
– Zásady a názvosloví, ČNI Praha, 1999
[4] ČSN EN 1996-1-1 (73 1101): Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1:
Obecná pravidla pro vyztuţené a nevyztuţené zděné konstrukce, ČNI Praha, 2007

234

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010

METODIKA OCENĚNÍ POZEMKŮ PRO VÝKUP ŘSD
Rudolf Klika43, Pavel Klika44
Abstrakt
Referát se zabývá metodikou ocenění pozemků pro výkup na výstavbu silnic a
dálnic Řiditelstvím silnic a dálnic ČR. V referátu budou uvedeny předpisy a směrnice
související s oceněním pro tento účel a bude zde uvedena moţná metodika pro výpočet
obvyklé ceny pro výkup těchto pozemků.

ODLIŠNÉ PŘÍSTUPY K OCENĚNÍ
Při oceňování pozemkŧ pro výkup na stavbu dálnice nebo silnice I. třídy se cena
stanovuje jako cena obvyklá. Setkáváme se dvěma zcela odlišnými názory na stanovení
výkupní ceny pozemkŧ.
Jeden je, ţe cena stanovená podle platného cenového předpisu je jediná správná a tedy
i maximální, pokud cena není niţší neţ stanovená minimální výkupní cena cenovou regulací
v cenovém věstníku ministerstva financí (vţdy výměr MF č. 1 pro kaţdý rok).
Druhý názor je, ţe cena pozemkŧ pro komunikace je rovna ceně obvyklé za stavební
pozemky pro výstavbu rodinných domŧ nebo komerční výstavbu ve stejném nebo blízkém
katastrálním území.
V častých případech se znalci přiklání k cenám, které jsou výhodnější pro kupujícího.
Dle našeho názoru není ani jedna z těchto metod zcela správná. Na cenu pozemkŧ má obecně
hlavní vliv jeho poloha, jakou výstavbu je moţné na daném pozemku provést, jak bude
finančně náročné pro danou stavbu vybudovat nutného napojení na inţenýrské sítě a podobně.
Je zřejmé, ţe v případě pozemkŧ vykupovaných pro účely výstavby komunikací je
účel jasný „silnice“. Napojení na inţenýrské sítě není v celé ploše komunikace nutné, při
výstavbě je nutno řešit převáţně odvod povrchových vod. Je tedy zřejmé, ţe pozemek pro
výstavbu komunikace potřebuje minimální vybavení.
Při diskuzi na Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) nám bylo sděleno, ţe
pozemky jsou vykupovány vlastně za ceny obvyklé (trţní), přestoţe jsou stanoveny podle
platného cenového předpisu. Dŧvodem byla skutečnost, ţe k tomuto účelu je takto vykoupeno
cca 90% všech pozemkŧ.
Definice ceny obvyklé dle zákona č. 151/1997 Sb. v platném znění však zní „Obvyklá
cena je cena, která by byla dosaţena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku
nebo při poskytování stejné nebo obdobné sluţby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke
dni ocenění. Přitom se zvaţují 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
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tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit.“. Nelze tedy říci,
ţe cena stanovená podle cenového předpisu je cenou obvyklou.

PROBLEMATIKA POSTAVENÍ OBČANA PROTI STÁTU
Při prodeji majetku by si jednotlivé strany (v našem případě občan jako prodávající a
stát jako kupující) měli být rovny a ţádná ze stran by neměla být ve výhodě, na coţ
upozorňuje i definice obvyklé ceny (do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností).
Při výkupu pozemkŧ na výstavbu silnic I. třídy a dálnic je na jedné straně stát zastoupený
ŘSD na druhé straně občan. Co do pozice je sporné, zda jsou si zcela rovni, zda některý z nich
není „rovnější“.
Stát má za sebou veškeré orgány státní správy a samosprávy, občan je osamocen. Stát
má v rozpočtu uvolněné finanční prostředky na výstavbu a nepříjemný je pro něj faktor času,
zaprvé čím déle příprava a samotná stavba trvá tím je vše draţší a za druhé, přidělené finance
jsou přiděleny právě na daný rok a velmi obtíţně se převádějí do roku následujícího. Občan
má čas a případné protahování celého případu dostává investora potaţmo stát do časové tísně.
Lze tedy říci, ţe ţádná ze stran nemá větší výhodu oproti straně druhé.

POSTUP STANOVENÍ CENY DLE METODIK ŘSD
Při stanovení ceny pozemkŧ pro výkup na výstavbu silnic I. třídy a dálnic je nejprve
stanovena cena podle cenového předpisu, a pokud není niţší, neţ minimální cena stanovená
cenovou regulací, je prodávajícímu občanovi nabídnuta tato cena, pokud cena podle cenového
předpisu je niţší, neţ cena podle regulace, je občanovi nabídnuta cena regulovaná.
Podle výměru MF č. 1/2010 části I. oddílu A v odstavci b) „V případě pozemku
zastavěného dráhou, dálnicí a silnicí, popřípadě pozemku podle stavebního zákona určeného
k zastavění některou z uvedených komunikací, pokud jsou nebo budou veřejně uţívány
[oceňovaného podle § 28 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška)], jakoţ i pozemků ve funkčním celku s veřejně
prospěšnou stavbou protipovodňového opatření, je zjištěná minimální cena těchto pozemků:
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Tabulka č. 7 – Minimální zjištěná cena pozemků dle výměru MF č. 1/2010

V případě, ţe nedojde k dohodě mezi stranami na ceně podle platného cenového
předpisu respektive podle cenové regulace, je nutné stanovit cenu obvyklou za vykupované
pozemky. Zpracovaný posudek pak posuzují pracovníci samotného ŘSD zda je cena
přiměřená a v případě neshody názorŧ je znalec pozván na vysvětlení. Na vyšší úrovni se pak
vyjadřuje Ministerstvo financí ČR. Ne vţdy jsou vypracované posudky schváleny.

ZÍSKANÉ INFORMACE OD MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Názor Ministerstva financí ČR na některé znalecké posudky byl vyjádřen například
v dopisech, které nám byly při vypracování znaleckých posudkŧ pro ŘSD předány a jsou
v příloze tohoto článku. V jednom z dopisŧ je mimo jiné uvedeno:

Vlastník, resp. spoluvlastnice předmětných pozemků paní XXX se k návrhu
kupní smlouvy vyjádřila nesouhlasně s dovětkem, ţe pozemky pro výstavbu se v obci
Osek nad Bečvou běţně prodávají za cenu 150 - 300 Kč/m2 (pozn. avšak bez
konkretizace jejich skutečného účelu uţití).
Při prověřování výroku prodávající ve statistice zjištěných a v kupních smlouvách
vloţených do katastru nemovitostí) sjednaných cen nemovitostí v daňovém serveru MF bylo
shledáno, ţe pro pozemní komunikace byl vdané obci prodán pouze 1 pozemek s jednotkovou
cenou 30,- Kč/m2. K tamní zástavbě byly podle stavebního zákona určeny jen 2 pozemky s
cenami od 37,- do 128,- Kč/m2 a s váţeným průměrem jednotkové ceny 73,56 Kč/m2. Pozemků
zastavěných ploch (bez staveb, venkovních úprav a trvalých porostů) bylo na místním trhu s
nemovitostmi realizováno celkem 24 s cenovým rozpětím 17,- aţ 101,- Kč/m2 (váţený průměr
u 12 417 m2 pozemků činí 30,70 Kč/m2). Z uvedených údajů, které byly předmětem řízení o
dani z převodu nemovitostí v předchozích deseti letech, je zřejmé, ţe se diametrálně liší od
tvrzení pí. XXX.
Ţadatel (Dopravoprojekt Brno a.s. se zmocněním od ŘSD, závodu Brno) v zastoupení
kupujícího postoupenou ţádost podpořil slovy: „Kromě odůvodnění, které uvádí vlastník
pozemku a které je přiloţeno v samostatné příloze, uvádíme následující: účinností vyhlášky
č. 3/2008 Sb., došlo v obcích dotčených výše uvedenou veřejně prospěšnou stavbou k výrazně
nerovnoměrnému navýšení ceny zjištěné (pozn.: jde o konkrétní důsledek naplnění poţadavku
na promítnutí vlivu nabídky a poptávky po nemovitostech na jejich tamních místních trzích do
oceňovací vyhlášky). Ve statutárním městě Přerov byla cena zvýšena téměř na trojnásobek, v
malých obcích byla zvýšena nepatrně nebo vůbec, coţ vlastníci z menších obcí pociťují
vzhledem k charakteru stavebního pozemku určeného pro liniovou stavbu jako
nespravedlnost.“.
Zřizovatel ŘSD a předkladatel ţádosti Dopravoprojekt Brno a.s, (MD) ve vztahu k ní
konstatoval: „Ministerstvo dopravy v tomto případě nedoporučuje ţádosti v plném rozsahu
vyhovět, jelikoţ navrhovaná cena (pozn. 150,- KČ/m2) není nikterak věcně ani důkazně
podloţena, vlastník navrhovanou cenu nikterak relevantně neodůvodnil a tato cena vysoce
převyšuje cenu zjištěnou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku, ve znění pozdějších předpisů, a oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb.“.
Jednotková cena stavebních pozemků pro pozemní komunikace v dané lokalitě (k.ú.
Osek nad Bečvou) podle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb. aktuálně činí 47,64 Kč/m2
[35, × 0,95 (-5 % podle poloţky č. 3.3.4 tabulky č. 3 přílohy č. 21) × 2,119 (pro cz-cc 211 z
přílohy č. 38) × 0,654 (ze sloupce 9 pro obce okr. Přerov s počtem 1-2 tis. obyvatel)]. Výměr
MF č. 01/2008 (viz Cenový věstník č. 14/2007) stanoví v části I. oddílu A poloţce č. 2 písm. b)
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poř. č. 2 pro dálnice a rychlostní komunikace minimální cenu 80,- Kč/m2. Vzhledem k tomu,
ţe uvedená minimální cena bude s účinností od 1. 1. 2009 zvýšena na 100,- Kč/m2, navrhuje
se tato cena pro předchozí souhlas MF v dané věci.
Uvedená cena podle výsledků provedeného šetření prokazatelně výrazně převyšuje
tamní obvyklou cenu (bez výhrad v intencích § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb.) stavebních
pozemků pro pozemní komunikace na území obce Osek nad Bečvou (1 160 obyvatel), které
objektivně (pro diametrálně rozdílné atributy jejich bonity) nejsou stejným ani obdobným
majetkem v porovnání s pozemky pro rodinné i bytové domy a rekreační či komerční objekty
(např. autosalon, autoservis, autobazar, čerpací stanice pohonných hmot, motorest,
supermarket, dům sluţeb, motel apod.). U pozemků pro dálnice je třeba zdůraznit, ţe
nevyţadují ţádnou dopravní dostupnost (samy ji vytvářejí), příznivé docházkové vzdálenosti
(pro provoz na silnici jsou irelevantní), specifickou polohu z hlediska kvality ţivotního
prostředí (provoz na silnici podstatnou měrou ovlivňuje její úroveň), nevyţadují zvláštní
podmínky pro zakládání staveb ani nemají ţádné poţadavky na připojení k základním
inţenýrským sítím. U pozemků pro bytovou a komerční zástavbu je tomu právě naopak, jsou
obecně o to cennější, čím mají polohu pro chůzi příznivější a dopravně dostupnější, čím je v
místě lepší kvalita ţivotního prostředí (expozice, prach, imise, hluk, nebezpečí ţivelných
pohrom atd.) čím jednodušší jsou podmínky pro zakládání staveb a zejména čím komplexnější
je vybavenost území inţenýrskými sítěmi.

PROBLEMATIKA STANOVENÍ CENY PODLE CENOVÉHO
PŘEDPISU
Při stanovení ceny podle platného cenového předpisu dochází ke skokovým rozdílŧm
v cenách a to na hranicích katastrŧ. Například, při stanovení ceny pozemkŧ pro výkup
v Přerově je cena 627 Kč za 1 m2 a ceny pozemkŧ pro výkup v sousedním katastru Rokytnice
je 139 Kč za 1 m2. Velmi těţko se vysvětluje občanŧm takovýto cenový skok, kdyţ pozemky
například leţí vedle sebe. Pochopitelnější by byla plynulá změna ceny pozemkŧ tak, aby
v ceně pozemkŧ se nějakým zpŧsobem promítla jeho vzdálenost od pozemkŧ s vyšší výkupní
cenou stanovenou podle cenového předpisu. Cenu vyšší by bylo vhodné vynásobit
koeficientem, který odráţí vzdálenost hodnoceného pozemku od skokové změny ceny
pozemkŧ k = (L1 ˗ L2)/ L1 kde L1 je vzdálenost ve které by měla platit jiţ niţší cena, L2 je
vzdálenost hodnoceného pozemku od hranice skokové změny cen pozemkŧ. Vzdálenost L1 by
dle našeho názoru mohla být přibliţně 2000 m. Tato vzdálenost je předmětem diskuze a
pravděpodobně by mohla být také závislá na blízkosti a velikosti nejbliţší obce. V případě
vyuţití takového postupu by nedocházelo ke skokovým změnám cen na hranicích
katastrálních území.

CO ZOHLEDNIT PŘI STANOVENÍ CENY OBVYKLÉ
Další otázkou je stanovení ceny obvyklé. Na této ceně by se měla promítnout
jednoznačně cena obvyklá za stavební pozemky v nejbliţší obci, dále vzdálenost pozemku od
obce, sníţení ceny pozemku na tu skutečnost, ţe pozemek pro komunikaci nemusí být
napojen na inţenýrské sítě. Je všeobecně známo, ţe náklady na zasíťování pozemkŧ mají
přímý vliv na konečnou cenu stavebního pozemku. V tomto případě by bylo vhodné, aby se
při stanovení ceny obvyklé pozemku pro výstavbu vycházelo jednak z cen obvyklých
stavebních pozemkŧ v místě a dále z nákladŧ, které by bylo nutné vynaloţit na zasíťování
pozemkŧ určených na výstavbu komunikace v případě, jejich teoretického vyuţití na výstavbu

238

XIX. mezinárodní vědecká konference soudního inţenýrství
Brno, 22. – 23. 1. 2010
objektŧ bydlení nebo komerční výstavbu. Je samozřejmé, ţe náklady by byly uvaţovány jako
celek pro soubor pozemkŧ s poměrným rozpuštěním těchto nákladŧ na jednotlivé pozemky.
Jedná se o velmi pracný zpŧsob výpočtu, ale dle našeho názoru nejlépe vystihuje skutečnou
obvyklou cenu posuzovaných pozemkŧ.
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STANOVENÍ SLEVY STAVEBNIHO DÍLA Z TITULU VAD
Leonora Marková45, Jana Korytárová46
Abstrakt
Při znaleckém posuzování je kvalita stavebního díla neopominutelným parametrem.
Kvalita stavebního díla je dána např. projektem, statickým výpočtem, volbou zabudovaných
materiálŧ nebo zvoleným postupem provedených prací, jeţ všechny zajišťují poţadovanou
trvanlivost, bezpečnost a ţivotnost stavebního objektu, stavebního díla. Nedodrţením kvality
mohou vznikat vady díla anebo škody. V prŧběhu uţívání díla potom dochází ke zkrácení
cyklu oprav a nutných rekonstrukcí a náklady ţivotního cyklu se zvyšují. V článku je popsán
jeden z moţných postupŧ znaleckého posuzování při ekonomickém vyhodnocení nedodrţení
kvality stavebního díla v investiční fázi jeho ţivotního cyklu s podporou software.

1. KVALITA A CENA
Jedním s dŧleţitých aspektŧ posuzování stavebního díla je jeho kvalita. Kvalita
podmiňuje výši ceny díla. Ve stavebnictví se většinou jedná o cenu smluvní, sjednanou mezi
investorem a zhotovitelem na začátku investiční fáze ţivotního cyklu stavebního díla, která je
dále ovlivněna tím, jak je stavební dílo provedeno. Cena je sjednaná ve smyslu obchodního
zákoníku a souvisejících zákonŧ. Cena je sjednána za určitých dodacích podmínek, jejichţ
nedílnou součástí je kvalita. Pokud dojde k nedodrţení kvality, mohou vznikat vady díla, nebo
škoda na věci. Dochází ke znehodnocení stavebního díla, které se mŧţe stát nepouţitelné,
nebo se sníţí jeho pouţitelnost, nebo vznikají estetické vady díla. V oboru znalectví se často
poţaduje ekonomické vyhodnocení vzniklých vad stanovením slevy z kupní ceny.
Ve smyslu obchodního zákoníku [2] vada vzniká, jestliţe provedení díla neodpovídá
výsledku určeného ve smlouvě, sleva je potom rozdíl mezi hodnotou, kterou by mělo zboţí
bez vad, a hodnotou, kterou by mělo zboţí dodané s vadami, přičemţ pro určení hodnot je
rozhodující doba, v níţ se mělo uskutečnit řádné plnění.
Z hlediska potřeb znalecké činnosti by se sleva měla stanovit tak, ţe se nejdříve
posoudí, o jakou vadu se jedná. Zda je vada odstranitelná, nebo neodstranitelná, jaká je
příčina vzniku vady a kdo z účastníkŧ procesu ji zpŧsobil.
Vada mŧţe vzniknout:



v investiční fázi ţivotního cyklu stavebního díla, v projektové dokumentaci nebo
v etapě přípravy,
v investiční fázi ţivotního cyklu stavebního díla, v etapě provádění,
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v provozní fázi ţivotního cyklu stavebního díla, v provozování předaného díla a to
zejména v jeho údrţbě.

Vada mŧţe být zpŧsobena projektantem, zhotovitelem, uţivatelem, nebo jiným
účastníkem. Dŧvodem je nedostatečná kvalifikace, nedostatek zkušeností a znalostí, nedbalost
a podcenění dalších vlivŧ.
Vady mohou být:




konstrukční, zpŧsobené chybným řešení v projektu,
technologické, pouţitím nevhodných technologii při provádění díla zhotovitelem,
technické, nedodrţením odpovídajících technických norem.

Ekonomické vyhodnocení vady lze provést podle obchodního zákona[2] stanovením
slevy z kupní ceny. Cena díla ve stavebnictví ve smyslu zákona o cenách[1] je cena sjednaná.
Rozsah platnosti této ceny je specifikovaný dokumentací ve smyslu vyhlášky o dokumentaci
staveb[3].
Sleva z kupní ceny je pojímaná k ceně plnění, vzhledem k tomu, ţe sjednaná cena nemusí
odpovídat hodnotě plnění.

2. STANOVENÍ SLEVY
Postup stanovení slevy k hodnotě plnění je za vady díla kvalifikované jako vady
konstrukční, zpŧsobené chybným řešením projektu v investiční fázi ţivotního cyklu, v etapě
provedení díla.
K výpočtu výše slevy lze vyuţít software „Model“ vyvinutý v rámci řešení
výzkumného záměru na FAST VUT v Brně[5]. Software umoţňuje výpočet nákladŧ
ţivotního cyklu budov. Aplikace je zaměřena na substituci vybraných stavebních materiálŧ a
její dopad na celkové náklady ţivotního cyklu budovy. Umoţňuje nákladové porovnání
jednotlivých materiálových variant a výběr varianty optimální. Výpočet nákladŧ ţivotního
cyklu probíhá metodou kalkulačního porovnání s vybranou případovou studií za předem
definovaných podmínek. Databáze nabízí soubor případových studií vybraných budov.
Náklady ţivotního cyklu budovy (Building Life Cycle Costs, BLCC) zahrnují náklady
na pořízení (kupní cena) a náklady provozní spojené s technickými parametry objektu, tzn.
náklady na údrţbu, opravy a rekonstrukce jednotlivých funkčních dílŧ (dále jen FD) objektu.
Pro výpočet ukazatele lze v programu nastavit vlastní délku hodnoceného období, vhodnou
diskontní sazbu pro výpočty současných hodnot nákladŧ a předpokládanou ţivotnost
jednotlivých funkčních dílŧ. Výpočet probíhá na základě následujícího vztahu[4]:
n

BLCC  
i 0

Ci
1  r i

Kde:
BLCC jsou náklady ţivotního cyklu budovy
Ci
je náklad v i-tém roce hodnocení
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n

je diskontní sazba
je délka hodnoceného období

Kromě substituce materiálŧ lze v programu volit parametry, které se přímo váţí ke
kvalitě díla jako jsou náklady na opravy, cyklus oprav a ţivotnost jednotlivých FD.
Východiskem řešení je předpoklad, ţe kvalita zabudovaného materiálu ovlivňuje kvalitu
zhotovené konstrukce. Změna parametrŧ se projeví ve výši nákladŧ ţivotního cyklu ve dvou
hodnotách. V části pořizovací ceny (většinou náklad v roce 0, C0), pokud dojde ke změně
materiálu vzhledem k pŧvodnímu a v části nákladŧ na opravy a rekonstrukce (náklady C1 aţ
Cn), pokud dojde ke změně kvality zhotovené konstrukce v prŧběhu jejího provozování.
Kaţdá změna předem definovaných parametrŧ se projeví ve výsledné hodnotě
stavebního díla. Vady díla evidentně deformují tyto předem předpokládané parametry a ve
výsledku tak dochází k celkové změně nákladŧ ţivotního cyklu díla. Míra těchto změn je
základním údajem pro stanovení slevy z ceny díla.
Pro výpočet slevy díla je nejprve nutné stanovit index změny podle vztahu:

Iz 

BLCC0
BLCC1

Kde:
IZ
BLCC0
BLCC1

je index změny
jsou náklady ţivotního cyklu bez vad
jsou náklady ţivotního cyklu s vadami
Výpočet slevy v Kč lze následně provést podle vztahu:
S  C0  (C0  I z )

Kde:
S
C0

je sleva z ceny stavebního díla
je náklad v roce 0 (cena stavebního díla)

Sleva, ve smyslu obchodního zákoníku, vyjadřuje hodnotu, která odpovídá rozdílu
mezi hodnotou, kterou by mělo dílo bez vad, a hodnotou, kterou mělo dílo dodané s vadami.
Pro příklad výpočtu byla zvolena budova bytového domu zděného.
S podporou programu „Model“ byl proveden propočet nákladů životního cyklu.
Výpočet probíhal v následujících krocích:

Definování diskontní sazby a délky hodnoceného období.

Definování změn v důsledku použití materiálu nevhodného z technickostavebního hlediska již na úrovni projektu. Stanovení životnosti, cyklu
oprav a podílu nákladů na opravy a rekonstrukce při použití vadně
navrženého materiálu, stanovení životnosti, cyklu oprav a podílu nákladů
na opravy a rekonstrukce při použití materiálu, který podmiňuje dodržení
kvality stavební konstrukce.
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Výpočet nákladů životního cyklu budovy.
Výpočet podílu slevy z ceny díla.

Zadané podmínky pro výpočet BLCC:




diskontní sazba 5 %,
délka hodnoceného období 30 let,
snížení životnosti z 20 let na 10 let.

Vzhledem k velkému rozsahu projektu jsou v textu článku uvedeny pouze části
výsledných tabulek, a to funkční díly, u kterých byla provedena změna a celkové
výsledky. Výsledná hodnota zahrnuje náklady i ostatních funkčních dílů hodnocených
podle zadané podmínky diskontní sazby a hodnoceného období. Údaje v tabulce č.1
jsou uvedeny v Kč.
rok
FD
Izolace ploché střechy tepelná a paro
(r/100%/20r)*1
FD
Izolace ploché střechy tepelná a paro
(r/100%/10r)*1

0

5

10

15

20

25

30

988 387

0

0

0

372 512

0

0

988 387

0

606 784

0

372 512

0

celkem

988 387
372 512
1 360 900
228 690 988 387
1 207 987
2 196 375

Tabulka č. 8 – FD Zastřešení

Výpočet slevy z ceny díla v důsledku vzniku vady na FD Zastřešení:
IZ = 1 360 900 / 2 196 375 = 0,62
S = 1 360 900 – ( 1 360 900 x 0,62 ) = 517 142 Kč
Položka
Pořizovací náklady
Náklady na opravy a
rekonstrukce
Náklady životního cyklu

BLCC bez vad v Kč

BLCC s vadou v Kč

34 468 086

34 468 086

9 224 972

10 060 447

43 693 058

44 528 533

Tabulka č. 2 – Cena díla po slevě

Cena = 34 468 086 – 517 142 = 33 950 944 Kč bez DPH

3. ZÁVĚR
Postup výpočtu slevy uvedený v tomto článku je ve fázi ověřování. Vznikl na základě
poţadavkŧ soudŧ při zpracování znaleckých posudkŧ, ve které je poţadováno vyčíslení slevy
z ceny stavebního díla. Ve většině případŧ se jedná o slevy z titulu vzniklých vad díla.
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Poţadavkem je navrhnout slevu z ceny díla jako peněţní částku vyčíslenou na základě
hodnoty jednotlivých vad, s uvedením postupu, podle kterého byla sleva stanovena. Nejedná
se zde přitom o zjišťování nákladŧ nutných na odstranění vad. V tomto případě je hodnocení
vady chápané ve smyslu obchodního zákoníku, tj. slevy z ceny sjednané vymezené zákonem o
cenách. Hodnocení vady je v uvedeném postupu posuzováno z hlediska sníţené kvality
stavebního díla, které se projeví právě v nákladech ţivotního cyklu stavebního díla. V rámci
řešení výzkumného úkolu byl vyvinut software, který bude moţné dle mínění autorek
aplikovat i pro potřeby znalectví. Uvedený postup výpočtu slevy je jednou z moţností, kterou
autorky dávají k odborné diskusi.
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