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SOUČASNÝ STAV ZNALECKÉ ČINNOSTI V ČR 

Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
1
 

Abstrakt 

V příspěvku je analyzován současný stav znalecké činnosti - počty znalcŧ a 

znaleckých ústavŧ v ČR, příprava na znaleckou činnost, znalečné, jeho výše a termíny 

proplácení, funkčnost zákona a snahy o jeho novelizaci.  

SOUČASNÝ STAV ZNALECKÉ ČINNOSTI V ČR 

Počty znalcŧ a znaleckých ústavŧ v ČR 

V současné době je v ČR zapsáno v seznamech celkem 10 627 znalců (před rokem nás 

bylo 10 791, v roce 2007 pak 10 992) - fyzických osob, 157 znaleckých ústavů prvního oddílu 

(ústavy specializované na znaleckou činnost; v roce 2008: 151) a 288 ústavů druhého oddílu 

(vědecké ústavy, vysoké školy ap.; v roce 2008: 282). V tabulce č. 1 jsou uvedeny 

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

přehled ústavů.   

Tab. 1 - Počty znalcŧ dle oborŧ v ČR k 9.1.2008 a porovnání s rokem 2007 a 2008
2
 

Rok 2007 2008 2009 

Celkem znalců (fyzických osob) 10 992 10 791 10 627 

Celkem oborů 46 
 

Č. Základní obor  Odvětví 2007 2008 
Nárŧst 

07-08 

Nárŧst 

v %  
2009 

Nárŧst 

08-09 

Nárŧst 

v %  

1 Bezpečnost práce - 135 134 -1 -0,7 120 -14 -10,4 

2 Čistota ovzduší - 54 52 -2 -3,7 44 -8 -15,4 

3 Doprava 

Doprava letecká, Doprava městská,  

Doprava silniční, Doprava vodní, 
Doprava ţelezniční, Skladiště a 

překladiště 

413 417 4 1,0 403 -14 -3,4 

  Z toho: Doprava silniční 359 363 4 1,1 352 -11 -3,0 

             Doprava městská 271 277 6 2,2 278 1 0,4 

4 

Drahé kovy a 
kameny  

(zkoušení 

pravosti a  
ryzosti) 

- 44 45 1 2,3 43 -2 -4,4 

5 
Dřevo - 

zpracování 
- 61 60 -1 -1,6 60 0 0,0 

6 Ekonomika 

Řízení, plánování a organizace 

ekonomiky, Ceny a odhady, 
Dodavatelsko-odběratelské vztahy, 

Investice, Mzdy, Peněţnictví a 

pojišťovnictví, Racionalizace,  Správa 
národního majetku, Účetní evidence, 

Ekonomická odvětví různá 

7 361 7 236 -125 -1,7 7 134 -102 -1,4 

  Z toho ceny a odhady nemovitostí 3 178 3 141 -37 -1,2 3 100 -41 -1,3 

                     movitých věcí 126 468 342 271,4 166 -302 -64,5 

                                                 

 
1
 Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Ústav soudního inţenýrství VUT v Brně, Údolní 244/53, e-mail: 

albert.bradac@usi.vutbr.cz 

2
 Data pro rok 2009 z webových stránek Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)  seřadil Ing. 

Jiří Karabec * jiri.karabec@usi.vutbr.cz 
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Č. Základní obor  Odvětví 2007 2008 
Nárŧst 

07-08 

Nárŧst 

v %  
2009 

Nárŧst 

08-09 

Nárŧst 

v %  

                     motorových vozidel 521 517 -4 -0,8 942 425 82,2 

                     strojů 520 492 -28 -5,4 491 -1 -0,2 

                     podniků 120 302 182 151,7 247 -55 -18,2 

7 Elektronika - 169 160 -9 -5,3 156 -4 -2,5 

8 Elektrotechnika - 245 236 -9 -3,7 226 -10 -4,2 

9 Energetika - 112 111 -1 -0,9 109 -2 -1,8 

10 
Geodézie a 

kartografie 
- 59 58 -1 -1,7 53 -5 -8,6 

11 Hutnictví - 18 18 0 0,0 13 -5 -27,8 

12 Chemie 
Hmoty umělé, Hnojiva strojená,  
Léčiva (výroba), Vlákna umělá,  

Chemická odvětví různá 

89 88 -1 -1,1 91 3 3,4 

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

14 Keramika Porcelán 6 6 0 0,0 5 -1 -16,7 

15 Kriminalistika - 86 90 4 4,7 93 3 3,3 

16 Kybernetika Výpočetní technika 140 141 1 0,7 139 -2 -1,4 

17 
Kůţe a koţešiny  
(zpracování) 

- 31 31 0 0,0 26 -5 -16,1 

18 
Lesní 

hospodářství 
Myslivost, Dříví - těţba 250 213 -37 -14,8 214 1 0,5 

19 Meteorologie - 4 4 0 0,0 4 0 0,0 

20 Obaly - 3 2 -1 -33,3 2 0 0,0 

21 Ochrana přírody - 176 178 2 1,1 176 -2 -1,1 

22 Paliva - 13 12 -1 -7,7 10 -2 -16,7 

23 Papír Papír-výroba, Papír-zpracování 4 3 -1 -25,0 3 0 0,0 

24 
Patenty a 

vynálezy 
- 94 91 -3 -3,2 82 -9 -9,9 

25 Písmoznalectví - 20 20 0 0,0 19 -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 -1 -3,2 28 -2 -6,7 

27 Poţární ochrana - 76 77 1 1,3 73 -4 -5,2 

28 
Právní vztahy k 

cizině 
- 4 5 1 25,0 4 -1 -20,0 

29 Projektování - 114 111 -3 -2,6 103 -8 -7,2 

30 
Ropa - 

zpracování 
- 1 1 0 0,0 1 0 0,0 

31 Sklo - 6 5 -1 -16,7 5 0 0,0 

32 Sluţby - 16 16 0 0,0 18 2 12,5 

33 Spoje - 32 31 -1 -3,1 32 1 3,2 

34 Sport 
Sport - provozování, Sportovní  
zařízení 

38 41 3 7,9 44 3 7,3 

35 Stavebnictví 

Inţenýrské stavby, Stavební materiál, 

Stavby dopravní, Stavby  důlní a 

těţební, Stavby energetických zařízení, 
Stavby obytné,  Stavby průmyslové, 

Stavby vodní,  Stavby zemědělské, 
Stavební  odvětví různá 

1 829 1 813 -16 -0,9 1 785 -28 -1,5 

36 Strojírenství 
Strojírenství těţké, Strojírenství 

všeobecné 
1 096 1 079 -17 -1,6 1 053 -26 -2,4 

37 
Střelivo a 

výbušniny 
- 63 61 -2 -3,2 57 -4 -6,6 

38 
Školství a 

kultura 

Pedagogie, Psychologie, Estrády a  
varieté, Film, Rozhlas, Televize, Tisk, 

Umění dramatické, Umění hudební, 

Umění literární, Umění  výtvarné 

297 296 -1 -0,3 291 -5 -1,7 

39 Tabák - 2 3 1 50,0 3 0 0,0 

40 Tarify dopravní - 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

41 
Technické obory 

(různé) 
- 237 229 -8 -3,4 226 -3 -1,3 

42 Těţba 
Geologie, Minerální prameny, Plyn  
zemní, Těţba nafty, Těţba nerostů 

176 170 -6 -3,4 169 -1 -0,6 

43 Textilie - 27 25 -2 -7,4 27 2 8,0 

44 Tiskařství - 2 2 0 0,0 3 1 50,0 

45 
Umělecká 

řemesla 
- 41 41 0 0,0 40 -1 -2,4 
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Č. Základní obor  Odvětví 2007 2008 
Nárŧst 

07-08 

Nárŧst 

v %  
2009 

Nárŧst 

08-09 

Nárŧst 

v %  

46 
Vodní 
hospodářství 

Čistota vod, Meliorace, Rybářství  a 
rybnikářství 

163 159 -4 -2,5 153 -6 -3,8 

47 

Zařízení národní 

obrany a 

bezpečnosti 

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

48 Zdravotnictví 

Epidemiologie, Farmakologie, 
Genetika, Hematologie, Hygiena,  

Chirurgie, Interna, Ortopedie,  

Pediatrie, Porodnictví, Pracovní  úrazy 
a nemoci z povolání, Psychiatrie, 

Sexuologie, Soudní lékařství, 
Toxikologie, Zdravotnická odvětví 

různá 

1 428 1 413 -15 -1,1 1 417 4 0,3 

  Z toho soudní lékařství 81 84 3 3,7 85 1 1,2 

49 Zemědělství 

Chmelařství, ovocnářství a 

zahradnictví, Včelařství, Veterinářství, 
Vinařství, Výroba rostlinná, Výroba 

ţivočišná, Zemědělská odvětví různá 

303 289 -14 -4,6 286 -3 -1,0 

 Celkem subjektů  
10 

992 

10 

791 
-201 -1,8 10 627 -164 -1,5 

Tab. 2 - Počty znaleckých ústavŧ v ČR k 9.1.2009 

Rok 2008 2009 

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

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

Celkem oborů u znaleckých ústavů (členění odlišné od znalců 

jednotlivých) 

91 

 

Příprava na znaleckou činnost 

Pro výchovu znalců bylo v roce 1965 bylo na VUT v Brně vytvořeno pracoviště 

soudního inţenýrství a dnem 1.4.1970 Ústav soudního inţenýrství. Podle vzoru ústavu byla 

zřízena další obdobná pracoviště, některá také z velké části převzala osnovy výuky znalců. 

Jako první to byl Ústav súdneho inţinierstva Ţilinské univerzity, dále Institut oceňování 

majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze, Ústav súdneho znalectva Stavební fakulty 

Slovenské technické univerzity v Bratislavě a jako zatím poslední Ústav soudního znalectví 

v dopravě Dopravní fakulty ČVUT v Praze. Na VUT v Brně také jiţ čtrnáct let probíhá 

vědecká výchova v oboru Soudní inţenýrství, byly zpracovány znalecké standardy a pro 

rozšíření informovanosti znalců je vydáván časopis Soudní inţenýrství. 

V akademickém roce 2008/09 zahájil Ústav soudního inţenýrství VUT v Brně 

magisterský studijní program Soudní inţenýrství, se dvěma obory: Realitní inţenýrství a 

Expertní inţenýrství v dopravě, celkem se 100 studenty. Oba obory jsou dvouleté, prezenční, 

s titulem inţenýr, navazující na bakalářské studium technických, ekonomických resp. 

právních oborů. Studium by mělo být mj. přípravou na studium soudního znalectví formou 

celoţivotního vzdělávání a na doktorský studijní program Soudní inţenýrství.  

Prŧběţné ověřování kvalifikace znalcŧ a odhadcŧ 

Od roku 1988 prakticky ustalo pravidelné školení a přezkušování znalců, 

organizované Ministerstvem spravedlnosti. Občas jsou prováděna přezkoušení organizovaná 

krajskými soudy, školení je ponecháno soukromým subjektům, profesním znaleckým 

občanským sdruţením a školám. Ministerstvo také prakticky zcela utlumilo činnost sborů pro 

znalecké otázky ministra spravedlnosti. Je tedy skutečně otázkou, nakolik jsou někteří znalci 

informováni o současném stavu poznání v jejich oborech. 
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V roce 2008 probíhaly na Ministerstvu spravedlnosti práce spojené s přípravou 

novelizace zákona č. 36/1967 Sb. Jejich současný stav je předmětem příspěvku pana JUDr. 

Petra Šonky.  

Znalečné, jeho výše a termíny propláceni 

Úvodem je třeba konstatovat, ţe jsou zde dva reţimy: 

1. při podávání posudků pro státní orgány znalečné dané zákonem a jeho prováděcí 

vyhláškou, 

2. při podávání posudků pro potřeby občanů a organizací v souvislosti s jejich právními 

úkony sjednání odměny a způsobu náhrady nákladů dohodou. 

Druhý případ je z hlediska zákona prakticky bezproblémový. Jinak je tomu u 

odměňování posudků pro státní orgány. Jedná se sice o evergreen, nicméně dovolte shrnout 

základní kolize: 

1. Výše hodinové sazby při poţadované špičkové úrovni neodpovídá při horní sazbě 

350 Kč/h ani průměrné mzdě v ČR. 

2. Přitom Policie ČR vnitřním předpisem nařídila ještě sníţení této horní hranice. 

3. Není moţno sjednat předem výši odměny za znalecký posudek, následně pak při 

sloţitých posudcích, vyţadujících velký rozsah práce, jsou hodiny kráceny. 

4. O znalečném u soudů rozhodují vyšší soudní úředníci, kteří neznají spis ani posudek a 

nemají tedy představu o nutném rozsahu práce. 

5. V občanském soudním řízení jsou velmi dlouhé lhůty od podání posudku po úhradu 

znalečného. AZO provedla průzkum lhůt znalečného; na jeho základě je moţno 

konstatovat. 

 díky novele trestního řádu, která ukládá orgánům činným v trestním řízení lhůty pro 

rozhodnutí o znalečném a pro proplacení znalečného si ţádný z členů AZO 

nestěţoval na lhůty u znalečné od Policie ČR a od soudů v trestním řízení, 

 naopak v občanském soudním řízení jsou zde lhůty řádově v letech; z posledního 

průzkumu AZO a ÚSI vyplynuly ojediněle i lhůty 5 a více roků, nejdelší lhůta 

zatím neproplaceného znalečného je dokonce přes 14 roků. 

Poslední novela č. 7/2008 Sb. občanského soudního řádu, s účinností od prvního dne 

šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (coţ bylo 8.1.2009) přinese 

v tomto novelizaci, kdyţ v § 139 se na konci odstavce 4 doplňují věty (zde kurzívou): 

 (4) O právech podle odstavců 1 aţ 3 rozhoduje předseda senátu. O výši 

znalečného rozhodne bez zbytečného odkladu po podání znaleckého posudku. Znalečné je 

třeba vyplatit nejpozději do 2 měsíců od právní moci usnesení o přiznání znalečného. 

Věřme tedy, ţe od pololetí uţ nebudou předsedové senátu (nebo opět vyšší soudní 

úředníci?) rozhodovat aţ po ukončení celé věci, kdy soudy mezitím putují mezi různými 

instancemi, nebo se čeká na ukončení jiného řízení, například dědického, kdyţ některý 

z účastníků zemře. 
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REFORMA JUSTICE, NOVELA ZÁKONA O ZNALCÍCH A 

TLUMOČNÍCÍCH 

JUDr. Petr Šonka   

Ministerstvo spravedlnosti v posledních letech,  klade velký důraz na reformu justice. 

Pojem reforma justice v sobě zahrnuje nejen změny profesních předpisů jako zákona 

o soudech a soudcích, zákona o advokacii, exekučního řádu, zákona o znalcích 

a tlumočnících, ale i rekodifikaci civilního a trestního práva. Návrhy nového občanského 

zákoníku, obchodního zákona a zákona o mezinárodním právu soukromém byly odeslány 

k projednání vládě dne 9. 1. 2009 a nový trestní zákoník byl schválen Senátem Parlamentu 

České republiky dne 8. 1. 2009 a ocitá se tak na samém konci legislativního procesu. 

Současně se připravuje nový trestní řád a nedotčen nezůstal ani občanský soudní řád. V rámci 

tzv. souhrnné novely občanského soudního řádu je mimo celou řadu významných změn např. 

v oblasti doručování obsaţena i změna ustanovení § 139 odst. 4, které nově ve vztahu ke 

znalcům a tlumočníkům stanoví, ţe soud rozhodne o výši znalečného bez zbytečného odkladu 

po podání znaleckého posudku. Znalečné je třeba vyplatit nejpozději do 2 měsíců od právní 

moci usnesení o přiznání znalečného.  

Novela zákona o znalcích a tlumočnících 

Činnost znalců a tlumočníků upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. 

Tento zákon jiţ přes 40 let platí téměř v nezměněné podobě. Jediná novela tohoto zákona 

z roku 2006 pouze zvýšila odměnu znalců o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, 

kterou je znalec povinen z odměny odvést podle zvláštního právního předpisu. K provedení 

tohoto zákona byla vydána vyhláška č. 37/1967 Sb., která do dnešní doby byla čtyřikrát 

novelizována.  

Právní úprava znalecké a tlumočnické činnosti není jednoduchá zejména z toho důvodu, 

ţe je třeba jednou právní úpravou obsáhnout velké mnoţství znaleckých oborů, odvětví 

a jazyků, které se diametrálně liší. Navíc v této oblasti dochází k neustálému vývoji a posunu. 

Vzhledem k výše uvedenému je třeba povaţovat současnou právní úpravu o znalcích 

a tlumočnících téměř za nadčasovou, neboť, i přes svou dobu vzniku, stále funguje a je podle 

ní postupováno. I přes uvedenou funkčnost je však třeba tuto právní úpravu pozměnit 

a dopracovat tak, aby reflektovala současný vývoj a zejména, aby přispěla ke zkvalitnění 

práce znalců a tlumočníků. Novela zákona o znalcích a tlumočnících se tak řadí mezi 

současné priority Ministerstva spravedlnosti.  
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Ministerstvo spravedlnosti zvaţovalo i zcela nový zákon, ale vzhledem k tomu, ţe 

předchozí pokusy o novou právní úpravu znalecké a tlumočnické činnosti byly v legislativním 

procesu neúspěšné vydali jsme se cestou rozsáhlé novely, která by měla vyřešit problémy, 

které nejvíce trápí jak Ministerstvo spravedlnosti, soudy tak samotné znalce a tlumočníky. 

Elegantním řešením by pravděpodobně byla i samostatná právní úprava pro znaleckou činnost 

a samostatná právní úprava pro tlumočnickou činnost. Nevylučuji, ţe se takové tendence 

v budoucnu objeví a osobně si myslím, ţe by to bylo vhodné a účelné, nicméně v současné 

době hůře realizovatelné.   

 Hlavním cílem předkládané novely je zkvalitnit práci znalců a tlumočníků. Za tím 

účelem novela zákona zejména rozšiřuje a zpřesňuje předpoklady pro jmenování, a to zvlášť 

pro znalce a zvlášť pro tlumočníky  a stanoví přísnější podmínky pro činnost znalců 

a tlumočníků. Nově upravuje povinné pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou výkonem 

znalecké nebo tlumočnické činnosti a celoţivotní vzdělávání znalců a tlumočníků. 

Navrhovaná novela dále zpřísňuje dohled nad činností znalců a tlumočníků a v této souvislosti 

upravuje moţnost uloţit znalci/tlumočníkovi povinnost zúčastnit se ověření odborné 

způsobilosti, pokud se vyskytnou o jeho odborné způsobilosti pochybnosti, řešení stíţností na 

znalce/tlumočníky a ukládání pokut znalcům/tlumočníkům za porušení povinností 

v souvislosti s jejich znaleckou nebo tlumočnickou činností. Rozšiřují se a zpřesňují se 

důvody pro vyškrtnutí znalce/tlumočníka ze seznamu. Navrhovaná novela téţ odstraňuje 

současný zcela nepřijatelný stav v oblasti znaleckých ústavů, kdy do seznamu ústavů jsou 

zapisovány soukromoprávní subjekty, aniţ by bylo zkoumáno, jaké konkrétní osoby v nich 

budou zpracovávat znalecké posudky. Poslední významnou změnou je nahrazení současných 

devíti seznamů znalců a tlumočníků (osm vedených krajskými soudy a jeden ústřední) jedním 

přehledným seznamem vedeným a spravovaným ministerstvem jako elektronický registr 

s dálkovým přístupem. 

Věřím, ţe navrhovaná novela by měla zkvalitnit znaleckou a tlumočnickou činnost, 

která je významnou činností ve vztahu nejen k soudnímu rozhodování. 

Závěrem bych si dovolil poděkovat tlumočníkům, znalcům, soudcům, advokátům 

a dalším odborníkům, kteří se podíleli spolu s Ministerstvem spravedlnosti na přípravě návrhu 

novely zákona o znalcích a tlumočnících.  
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ZNALECKÁ PRAXE Z POHLEDU ADVOKÁTA 

KRITICKÝ ROZBOR 

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. 

Ústav soudního inţenýrství Vysokého učení technického v Brně 

Příspěvek je věnován kritickému rozboru některých stránek znalecké činnosti, 

rozuměno činnosti „soudně“ znalecké z pohledu advokáta a z pohledu práva vůbec. 

Východiskem  je, ţe mezi advokátem a znalcem běţně dochází ke vzájemné plodné 

spolupráci, neboť je to právě advokát, kdo se, podobně jako soudce, bez věcného odborníka 

v mnoha směrech neobejde. Vybrány jsou jen některé aspekty vědeckého problému, které 

přehledově uvádím následovně.
3
  

1. Současné znalecké právo z roku 1967 a předchozí právo z roku 1949  

Český zákon o znalcích a tlumočnících (zák. č. 36/1967 Sb.) byl přijat v návaznosti na  

socialistické rekodifikace československého práva, zapříčiněné přijetím tzv. socialistické 

Ústavy v roce 1960. Ve své podstatě se jednalo o vnucené právně politické proměny, 

zaloţené na radikální diskontinuitě s předchozím „burţoazním“ právem. Zvláště to je 

patrno, srovnáme-li dnešní zákon o znalcích a tlumočnících z roku 1967 s jeho předchůdcem, 

zákonem č. 167/1949 Sb., o stálých příseţných znalcích a tlumočnících.  

Ačkoli byl československý zákon z roku 1949 přijat jiţ po politickém převratu v roce 

1948  a v době politického nástupu „zlidovění soudnictví“, jedná se o předpis, který můţe být 

dodnes vzorem pro změnu i budoucí tvorbu nového znaleckého a tlumočnického práva 

českého. Vyplývá to jiţ z toho, ţe v roce 1949 (asi aţ do konce let 50.) se na tvorbě 

československých zákonů ještě odborně podíleli právníci s „burţoazním“ právním vzděláním 

vysoké právní a legislativně-politické kultury, která tehdy ještě byla srovnatelná 

s civilizovanými právními státy alespoň po stránce formální, logické, právně pojmové a 

právně jazykové. Pokud jde o zmiňovaný zákon z roku 1949 můţe o něm říci, ţe by i  dnes 

zásadně právně obstál i po stránce obsahové s výhradou některých ideologicky 

zpolitizovaných předpokladů způsobilosti [§ 2 odst. 1 písm. a)] a části znalecké přísahy (§ 5).  

Vyzdvihnout je zapotřební například to, ţe zákon z roku 1949 správně mluví o 

„znaleckém úřadu“, coţ plně vyhovuje podstatě a smyslu dnešního ústavního pořádku, jakoţ 

i současné ochraně veřejných subjektivních práv znalce či práv uchazeče o znalecký 

úřad prostředky soudního řádu správního. Pojem „funkce“ pramení spíše v politickém řádu, 

kdyţ v řádu právním se tradičně a správně hovoří o „úřadu“ (a o úřednících). Rovněţ 

ustanovení o dozoru a o kárné moci mohou poslouţit za vzor pro budoucí českou úpravu. 

Vneposledku stojí za pochvalu jazyková kultura a celkový sloh starého zákona z roku 1949.  

Ţel, o dnešním socialistickém zákonu z roku 1967 to jiţ říci nelze. Zhruba od počátku 

60. let minulého století totiţ v Československu – pod neblahým vlivem jiţ zmíněné Ústavy z 

                                                 

 
3
 Příklady v textu uvedené jsou zdokumentovány a uloţeny u autora. Sám autor působil v letech 1984 aţ 

2004 jako znalec z oboru „školství a kultura“, odvětví „estrády a varieté“, a z oboru „ekonomika, odvětví „účetní 

evidence“, a posléze téţ z odvětví „ceny a odhady“. Od roku 1990 vykonává advokacii. Autor přiznává, ţe mu 

znalecká činnost před rokem 1990 do jisté míry a v rozporu se zákonem nahrazovala nemoţnost vykonávat 

advokacii. Rovněţ tak přiznává, ţe se některých zde kritizovaných postupů sám jako znalec dopustil.  
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roku 1960 a později i právnických učebnic –  radikálně poklesla jazyková úroveň většiny 

právních předpisů a k horšímu se proměnil odborný právní jazyk a sloh celkově. Stalo se tak 

v důsledku politického zideologizování zákonodárné kultury, jeţ se stala pouhou sluţkou 

politické moci zaobírající se diskontinuitním „budováním socialistického společnosti“. To se 

pak neblaze projevilo i v kultuře právnického vzdělávání. 

Příkladem za všechno můţe být odlišné znění znaleckého slibu podle dnešního 

zákona z roku 1967 a znalecké přísahy podle předchozího zákona z roku 1949. Dovolávání 

se „svědomí“ se z dnešního znaleckého slibu vytratilo.
4
 Namísto toho je dnešní znalec nucen 

slíbit, poněkud formalisticky a státně pozitivisticky, ţe bude „přesně dodrţovat právní 

předpisy“.  Jistě to má význam například u různých technických výpočtů prováděných 

znalcem, pokud jsou stanoveny právními předpisy, anebo pro účtování znalečného nebo 

cestovného. Takovéto detaily však nedosahují významové úrovně a hodnoty znaleckého 

slibu, jenţ má být vznešenou přísahou u vědomí vlastní odpovědnosti za výkon odborného 

úřadu a připomenutím si této odpovědnosti. 

2. Kritika některých vad administrativního třídění oborŧ a odvětví znalecké činnosti 

pouţívaného státní správou soudnictví 

Mezi prováděcí postupy státní správy soudnictví na úseku znalectví můţeme v širším 

smyslu řadit i administrativní třídění znaleckých oborů a odvětví z roku 1967, jak je dodnes 

pouţívá státní správa soudnictví českého státu. 

Na mysli mám například obor „školství a kultura“, nazývaný takto zdvojeně bez 

ohledu na svŧj věcný obsah, nýbrţ s aţ „pietním“ ohledem na někdejší československé 

ministerstvo školství a kultury. A to i navzdory tomu, ţe se ve skutečnosti jedná o dva obory 

věcně nesourodé. Jedním z odvětví tohoto oboru je kupříkladu i „psychologie“, která 

v „kultuře“ působí poněkud nepatřičně, přičemţ není vyčerpána ani „školstvím“.   

Jiným případem je obor „patenty a vynálezy“, ačkoli právně vzato se jedná o 

„patenty na vynálezy“. Ve věcném smyslu znaleckém přitom jde o prŧmyslové vlastnictví, 

jak by měl tento znalecký obor správně věcně znít. I v tomto případě pramení oborové 

označení od dávno opuštěné správní struktury a názvosloví československé státní správy, 

kdyţ se opírá o československý historický Úřad pro patenty a vynálezy, jehoţ název se 

ostatně poměrně často měnil.  

Kritickou otázkou zůstává, proč orgány státní správy soudnictví stále setrvávají u toho 

jinak dávno opuštěného správního modelu československého státu, který byl navíc i ve své 

době dílem nesprávný přinejmenším po stránce právně názvoslovné. 

Naopak zase, v onom administrativním třídění z konce 60. let minulého století citelně 

postrádáme znalecký obor „architektura“, který  bývá doslova skryt pod několika jinými 

obory, coţ ale podstatnou měrou ztěţuje orientaci veřejnosti i soudů a správních úřadů ve 

znaleckých seznamech a při vyhledávání znalců.
5
 Na druhé straně jsou zase známy případy, 

kdy orgán státní správy soudnictví jmenoval znalce z oboru „architektury“, aniţ by takovýto 

obor byl administrativně brán v potaz. 

Zřejmě se jedná o opomenutí státní správy, které by mělo a mohlo být napraveno i bez 

ohledu na připravovanou velkou novelu zákona o znalcích a tlumočnících, neboť se jedná  o 

                                                 

 
4
 Naštěstí se svědomí navrátilo do slibu soudcovského. 

5
 Můţeme říci, ţe zatímco metody jsou elektronické, roztřídění obsahu je „předpotopní“. 
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pouhou administrativní pomůcku, jejíţ okamţitá úprava nevyţaduje změnu zákona ani 

prováděcí vyhlášky. 

3. Odlišný dŧkazní význam znaleckých posudkŧ obstaraných stranami v rŧzných 

řízeních 

Pro soudní řízení civilní nebo správní, jakoţ i pro proces správní, platí, ţe znalecký 

posudek, předloţený účastníkem řízení z jeho vlastního podnětu a na jeho vlastní náklady, 

aniţ by byl znalec ustanoven soudem nebo správním úřadem, má dŧkazní význam běţné 

listiny. A to listiny soukromé, protoţe znalecký posudek není ţádným zákonem prohlášen za 

veřejnou listinu, coţ platí i v případě jeho podání na základě ustanovení znalce orgánem 

veřejné moci.  

V daných procesních případech  se nejedná o dŧkaz znaleckým posudkem. Samo o 

sobě by to  nemuselo být na závadu, protoţe platí legální zásady dokazování a  soud  či 

správní úřad se musí řádně vypořádat i s takovýmto důkazem (jako s kterýmkoli důkazem 

jiným).   

Oproti tomu ale v soudním řízení trestním platí, ţe o důkaz znaleckým posudkem, 

resp. výslechem znalce se jedná i tehdy, byl-li znalecký posudek předloţen stranou. Čili, 

nejde-li o přibrání znalce orgánem činným v trestním řízení. S tím lze plně souhlasit v duchu 

práva obhajoby a znalecké nezávislosti. Vázáno to je na opatření znaleckého posudku 

zvláštní doloţkou podle § 110a tr. ř., vedle běţně znalecké doloţky administrativní, a to 

následujícího znění: „Znalec si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého 

posudku.“.  Pakliţe by tato zvláštní doloţka (náleţitost) ve znaleckém posudku chyběla, 

nejednalo by se o důkaz znaleckým posudkem ani v trestním řízení soudním, nýbrţ jen o 

listinný dŧkaz jako kterýkoli jiný. 

Zpočátku, kdy byla tato moţnost do soudního řízení trestního zavedena, panovaly jisté 

rozpaky z jejího provádění a vyskytla se i některá organizační úskalí, která byla postupně 

překonána. Ne zcela přesně se v takovýchto případech mluví o „znalcích obhajoby“, protoţe 

znalec musí být nezávislý i na obhajobě, byť by toto označení mohlo vystihnout postupně se 

měnící povahu českého, původně československého trestního procesu, pramenícího v roce 

1961. Tento zákonodárně-politický trend má vyústit v přijetí nového trestního řádu, který má 

následovat po novém trestním zákoníku. 

Proto  by se v tomto světle mohl jevit podivným dotaz předsedy trestního senátu 

krajského soudu, údajně vznesený v mediálně „vděčném“ hlavním líčení v roce 2008 a 

adresovaný „znalcům obhajoby“; totiţ, co bylo motivem jejich podání znaleckého posudku.
6
 

Pokud bychom měli zachovat procesněprávní „rovnost zbraní“, mohli bychom podobné 

dotazy vznášet i na „znalce obţaloby“ a koneckonců i na kohokoli jiného. Měl-li snad senát či 

jeho předseda důvodné pochyby o nestrannosti znalců v konkrétní trestní věci, měl se s tím 

vypořádat při důkazním hodnocení jejich znaleckých posudků či vyjádření. Navíc, není věcí 

trestního senátu ani jeho předsedy vykonávat státní správu soudnictví na úseku znalectví. 

Porušení zákonné povinnosti (slibu) nezávislosti znalce nebo porušení povinnosti zdrţet 

se podání posudku pro podjatost je totiţ  správním deliktem postiţitelným výstrahou a 

stane-li se tak přes výstrahu, správním deliktem postiţitelným odvoláním znalce podle 

                                                 

 
6
 Podle zpráv hromadných sdělovacích prostředků se jednalo o trestní věc vedenou Krajským soudem 

v Brně v tzv. Kuřimském případu týrání; předseda senátu Göth. Zatímco se soud zaobíral „motivy“ znalců, 

motiv spáchání trestného činu, pro nějţ byli obţalovaní stíháni, se mu objasnit nepodařilo.   
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zákona o znalcích a tlumočnících. Nemá to však nic právně společného s pouţíváním 

trestního řádu v konkrétní trestní věci.  

Je pravdou, ţe podle § 105 tr. ř. má být při výběru přibíraného znalce přihlíţeno 

k důvodům, pro které je podle zákona o znalcích a tlumočnících znalec vyloučen z podání 

znaleckého posudku. Jinak řečeno, orgán činný v trestním řízení musí zváţit moţnou 

podjatost konkrétní osoby. Nicméně v případě znaleckého posudku předloţeného stranou  

provádí výběr znalce i zváţení jeho moţné podjatosti kupříkladu obhájce. Nikoli orgán činný 

v trestním řízení. Přitom je nutno vycházet z právní zásady, ţe znalec svou nezávislost 

neporušuje, nikoli, ţe ji porušuje, a ţe je nepodjatý, nikoli podjatý. V civilizovaném světe 

nelze vycházet z předpokladu opačného. V opačném případě by totiţ musel znalec, popř. 

obhájce, který si jej zvolil, dokazovat znaleckou nezávislost a nepodjatost, resp. vyvracet 

opačnou domněnku, a to například i svými odpověďmi na dotazy soudu.  

Pokud by snad z obsahu znaleckého posudku nebo z vyjádření znalců v trestním řízení 

vyplynulo důvodné podezření z porušení jejich znalecké nezávislosti, měla by být věc řešena 

například podnětem předsedy senátu předsedovi příslušného krajského soudu, a to ke 

správnímu uváţení postihu znalcŧ podle zákona o znalcích a tlumočnících. V daném 

případě se tak ale nestalo, neboť k tomu podle všeho chyběly důkazně podloţené důvody, 

které by ostatně podléhaly soudnímu přezkumu ve správním soudnictví. 

V opačném, krajním, případě by totiţ mohlo dojít aţ k narušení dělby veřejné moci 

mezi moc soudní a moc výkonnou, která zde spočívá ve státní správě soudnictví včetně 

znalectví. 

Pro spravedlivý trestní proces by bylo nepříznivé, pakliţe by snad bylo zjištěno, ţe 

by za podobnými soudcovskými dotazy stály pouhé soudcovské předsudky o obhájcích a o 

„jejich“ znalcích. I kdyby snad některý trestní soudce měl s něčím takovým špatnou zkušenost 

z jednoho nebo i více konkrétních případů, nebylo by moţno tuto zkušenost jakkoli 

zobecňovat nebo paušalizovat na jednotlivé případy jiné.  

Moţný soudcovský předsudek by se mohl nepřímo dotknout i činnosti obhájce 

v souvislosti s konkrétním trestním řízením a nakonec i postavení a práv obhajoby vůbec. 

Potencionální znalcova odpověď by na podobný soudcovský dotaz k motivům „znalce 

obhajoby“ mohla znít kupříkladu takto: „Motivem podání mého znaleckého posudku bylo 

vykonávat podle trestního řádu to, k čemu mě jmenoval ministr spravedlnosti (nebo předseda 

krajského soudu v rámci pověření ministrem spravedlnosti).“  

Pokud bychom snad chtěli být jízliví, mohli bychom se ptát i po motivech, proč někdo 

chce trestat cizí lidi? Moţná bychom dospěli k různým fantazijním spekulacím. 

4. Otázky právní nebo skutkové? 

Za příklad nám poslouţí legislativně-právní pojem stavby coby nemovitosti. 

Vymezen je v § 119 odst. 2 obč. zák. jako „stavba spojená se zemí pevným základem“. 

Jelikoţ se jedná o právní pojem právního řádu, je zodpovězení otázky, zda se jedná o 

nemovitost v konkrétním případě otázkou právní, jmenovitě otázkou obecného práva 

soukromého (práva občanského). Začasto přitom jde o právní otázku předběţnou.  

Nastávají však konkrétní situace, kdy si jako právníci nejsme sami jisti správnou 

odpovědí. Nemovitost sice podléhá zákonnému výměru, na druhé straně se ale jedná o věc, 

která souvisí s věcnými prvky technickými. Mám na mysli například konkrétní obchodní 

stánek, který je vybaven určitou do země zapuštěnou konstrukcí. Jedná se o „spojení se zemí 

pevným základem“, anebo jen základem odnímatelným, čili nikoli pevným?  
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Jako právník, nikoli stavební technik, si nemusím být jist věcně správnou odpovědí. 

Nezbývá mi proto neţli povolat znalce k posouzení dílčí otázky určitého technického prvku a 

jeho věcné povahy. Výsledek, k němuţ společně dospějeme, nám teprve odpovídá na 

poloţenou právní otázku, a to se všemi právními důsledky s tím spojenými, například i 

s důsledkem na legálně přikázanou formu nabývací smlouvy, i kdyby se jednalo jen o 

drobnou stavbu v katastru nemovitostí neevidovanou. 

Podobně tomu bývá kupříkladu u uměleckých děl, například u grafických drobných 

děl vyjadřujících podnikový vizuální styl anebo u děl architektonických či urbanistických. 

Ani zde si jako právník nemusím být pokaţdé zcela jist, v čem spočívají kupříkladu 

architektonické prvky konkrétní projektové dokumentace, má-li jí být vyjádřena určitá 

podoba architektonického díla ve smyslu autorského zákona.  I pro takový umělecký případ 

musím povolat znalce k posouzení konkrétních uměleckých prvků daného díla. Konečný 

závěr si však musí učinit soudce sám, neboť jde o pojem právní, jehoţ výměr (legální 

definice) vyplývá z výkladu autorského zákona a mezinárodních smluv. Zda je něco 

architektonickým či jiným uměleckým dílem, anebo není, je v konečném závěru otázkou 

objektivního právního řádu, tedy nakonec otázkou právní. Na tom nic nemění ani to, ţe 

existence uměleckých či jiných prvků určitého autorského díla věci podléhá dokazování, a to i 

znaleckým posudkem, je-li jej zapotřebí.  

Znalcem by v našem případě byl znalec z oboru „školství a kultura“, odvětví „umění 

architektonické“, leč ministerská nomenklaturu z roku 1967 takovéto odvětví nezná. – 

Narozdíl například od odvětví „umění literární“, „umění hudební“ či „umění výtvarné“, do 

něhoţ by snad bylo moţno povahově podřadit i architekturu. Urbanismus jiţ ale asi nikoli. 

Někdy bychom si namísto toho snad mohli vystačit s obecně známou skutečností 

rázu společenského, kterou ve smyslu občanského soudního řádu netřeba dokazovat. Ačkoli 

se tento postup můţe nabízet jako rychlý a hospodárný, nezbývá neţli jej zvolit obezřetně tak, 

aby nebylo ohroţeno právo na spravedlivý proces některého z účastníků řízení, pokud jde o 

procesní část spočívající dokazování. 

Naznačené myšlenky se zaobírají otázkami na pomezí práva a mimoprávních 

skutečností.  

Zodpovězení těchto otázek přitom mívá i značný vliv na chod lidských osudů včetně 

toho, zda lze v konkrétním případě někoho zbavit osobní svobody aţ na řadu let, či nikoli. 

5. Kritika znaleckých vybočení z věcných otázek k otázkám právním 

Dřívější československý zákon o právu autorském z roku 1926 (zák. č. 218/1926) znal 

znalecké sbory ve věcech pŧvodského práva; viz zmocňovací ustanovení § 32; srov. téţ § 

14 vl. nř. č. 121/1947 Sb., o znalečném v trestním řízení soudním. Ačkoli byly tyto sbory 

legálně nepřesně nazvány sbory ve věcech „práva“, prováděcí vládní nařízení č. 10/1927 Sb. 

správně pravila, ţe se má jednat o jejich posudky o pochybných anebo sporných otázkách 

„technické povahy“, které mají význam pro soudcovské rozhodnutí. „Posudek o právních 

otázkách podávati jim nepřísluší.“; (§ 10 in fine cit. nař.). 

Přestoţe se zdají být tyto záleţitosti po léta jasné, nebývá tomu v praxi tak. 

Za příklad, jeden z mnoha, ze současné doby nám můţe poslouţit opatření policejního 

orgánu v konkrétní trestní věci z roku 2008,
7
 jímţ bylo přibranému znalci uloţeno, krom 

                                                 

 
7
 Opatření Policie České republiky, okresního ředitelství Prostějov, sluţby kriminální policie a 

vyšetřování, čj.: ORPV-2730-22/TČ-2007-80 ze dne 15. 4. 2008; vrchní inspektor nprap. Ambros. 
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jiných věcných otázek, stanovit, zda se „jedná o porušení autorského práva ve smyslu z. č. 

121/2000 Sb.“  Kuriozitou bylo jiţ to, ţe přibrán byl znalec z oboru „ekonomika“, odvětví 

„ceny a odhady“, aniţ mu však byla výslovně poloţena jakákoli cenová otázka. Ještě větší 

podiv ale vyvolává, ţe přibraný znalec skutečně podal znalecký posudek z oboru, pro který 

nebyl jmenován. V dané věci měl být správně přibrán znalec z oboru „školství a kultura“, 

„odvětví umění literární“. Skutečně přibraný znalec sice měl ve své specializaci uvedeno, 

krom jiného, „autorská a průmyslová práva“, nicméně to vystihuje věcnou specializaci 

znalcovu, pokud jde o oceňování těchto práv a o otázky podobné. K takovémuto znaleckému 

uplatnění docházívá například při posuzování, resp. zjišťování výše obvyklé odměny za 

udělení autorskoprávní či průmyslověprávní licence na příslušném trhu licenčních sluţeb 

v místě a čase bezdůvodného obohacení neoprávněného uţivatele chráněného statku. 

V ţádném případě, a to ani přes naznačenou jazykovou formulaci věcné (cenové) znalecké 

specializace, nejde o právního znalce, byť konkrétní znalec měl v daném případě shodou 

okolností právnické vzdělání.  

Policejní orgán přitom postupoval v rozporu s § 13 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., 

k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, který stanoví, co má být obsahem přibrání 

znalce tak, aby se znalec zaobíral jen takovými skutečnostmi, k jejichţ posouzení je třeba jeho 

odborných znalostí. Nikoli snad jeho znalostí právních, pokud je shodou okolností má. 

Nelze pominout, ţe jiţ přibrání znalce s vadně poloţenými otázkami právního 

významu podle všeho naplňuje skutkovou podstatu porušení práva na spravedlivý proces 

ze strany státu, a to v neprospěch obviněného. Není věcí obviněného upozorňovat orgány 

činné v trestním řízení nebo jimi přibrané znalce na to, ţe na jejich činnosti není něco 

v pořádku a jejich činnost v podstatě kontrolovat, kdyţ tak měl učinit státní zástupce.  

S podobnými potíţemi se advokátní praxe potýká i u přibírání nikoli znalců, nýbrţ při 

vyuţívání pouhých konzultantŧ v trestním řízení (§ 157 odst. 3 tr. ř.). Ani v tomto případě 

nejde o právního konzultanta, nýbrţ o vyuţití „odborné pomoci“ v závaţných a skutkově 

sloţitých věcech ze strany věcného konzultanta, který má znalost ze speciálního oboru; 

například zná ceny oprav vozidel na místním trhu, zná trţní ceny bytů na místním trhu, zná 

kniţní trh a výše obvyklých odměn za vydání literárního díla určitého druhu anebo má 

přehled o různých spekulačních metodách na burzovním trhu apod., jsou-li tyto znalosti věcně 

potřebné v průběhu trestního řízení.   

Sám autor těchto řádků byl vícekrát činný jako konzultant ve smyslu trestního řádu ve 

věcech duševního vlastnictví, přičemţ pokaţdé musel orgánům činným v trestním řízení 

vysvětlovat, ţe jeho úkolem není posuzovat právní kvalifikaci skutku ani podle trestního 

zákona, ani podle zákona jiného, na nějţ trestní zákon odkazuje. Ve většině případů přitom 

lidé vykonávající funkci tohoto orgánu měli právnické vzdělání. 

Všichni víme, ţe ţádný právník není a ani nemůţe být „právním všeznalcem“. Zjištění 

obecného právního názoru na obecnou věc, byť souvisící s konkrétním trestním řízením, není 

takříkajíc „ničím proti ničemu“. Nesmí se však skrývat pod procesně právními instituty, 

určenými k něčemu zcela jinému. Pokud by tomu snad bylo jinak, byl by to stát, kdo by 

naplnil skutkovou podstatu porušení práva na spravedlivý proces. 

6. Patří „právní vztahy k cizině“ do znaleckým oborŧ? 

Mezi administrativní roztřídění znaleckých oborů z konce let 60. dosud patří i obor 

„právní vztahy k cizině“. Jedná se o jediný obor, který je oborem nikoli věcným, nýbrţ 

právně znaleckým. Jmenování právním znalcem je vyhrazeno ministru spravedlnosti bez 

moţnosti pověření tím předsedy krajského soudu.  
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Názvoslovně nám tento obor můţe vystihnout právní nauku o právním poměru. Spíše 

ale demonstruje svůj dobový politicko ideologický pŧvod v „marxisticko-leninské obecné 

teorii státu a práva“, jeţ kladla očividný ideologický důraz na „právní vztahy“ jakoţto formu 

či druh společenských, zejména výrobních, vztahů, coţ v dnešním ústavním konceptu 

absolutních lidských práv vyznívá přinejmenším neústrojně. 

Administrace tohoto oboru vystihuje, ţe „soud právo zná“, ale „nezná právo cizí“. 

Někdy soud ani „nezná právo mezinárodní“ či „nezná právo komunitární“, ačkoli obojí je či 

můţe být součástí českého právního řádu, jenţ soud aplikuje. 

Proto je ţádoucí se vrátit ke starším úvahám o vypuštění jediného právního oboru 

z oborů znaleckých. 

Nakonec, znalecké posudku z tohoto oboru někdy obsahují jen informace o cizím 

právu, coţ si soud můţe obstarat jinou cestou, anebo obsahují výklad cizího práva, 

mezinárodního práva či práva komunitárního, který si má soud provést sám v souladu se 

zákonem o soudech a soudcích, nikoli podle zákona o znalcích a tlumočnících. Anebo má 

postupovat způsobem podle mezinárodní smlouvy atp. 

Z advokátní praxe je známo, ţe některé právní otázky s cizím prvkem či otázky pouţití 

mezinárodního práva, zejména veřejného,bývají právně obtíţné či dokonce mimořádně právně 

náročné.  

Za zcela nepřijatelné je ale nutno povaţovat kupříkladu to, jestliţe si policejní orgán 

přibere znalce z oboru „právní vztahy k cizině“ k tomu, aby právně posoudil, zda obviněný 

porušil kupříkladu autorský zákon tím, ţe se choval či naopak nechoval podle zákonného 

odkazu na mezinárodní smlouvu, pokud jde o zahraniční díla, umělecké výkony či zvukové 

záznamy.  

Občansky nepřijatelným paradoxem pak bývá, ţe obviněný, nezřídka uţ obţalovaný, 

je trestně stíhán za něco, čemu nejen on sám nemusí právně rozumět, ale čemu zcela 

nepokrytě právně nerozumí orgány činné v jeho trestním řízení, ačkoli k tomu mívají 

vysokoškolské právnické vzdělání a disponují odborným aparátem. Pokud by tomu orgány 

činné v jeho trestním řízení právně rozuměly, nemusely by k právním otázkám přibírat znalce 

z oboru „právní vztahy k cizině“. 

Zdá se, ţe v podobných případech je váţně narušena procesně právní „rovnost 

zbraní“ v neprospěch obviněného či obţalovaného, z něhoţ se pak lehce můţe stát 

odsouzený.  

 Závěrem jen stručně shrnuji, ţe příspěvek neobsahuje veškerou problematiku 

znalecké činnosti z pohledu advokáta a práva. Autor se bude tématem i dále zaobírat, 

například otázkou výběru znalců aj. 
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SPOLEČNOST A OSOBNOST ZNALCE 

Prof. PhDr. Hana Vykopalová,  CSc. 

Vývoj společnosti v několika posledních desetiletích je poznamenán prudkým 

nárůstem poznatkové úrovně především v oblasti vědy a techniky, zejména v souvislosti s 

rozvojem  moderních technologií a vědeckých poznatků v nejrůznějších oblastech. To klade 

zvýšené nároky i na člověka a jeho profesionální odborné zaměření, které se v současnosti 

musí orientovat zcela výběrově a specificky. Na to, aby člověk relativně rychle obsáhl  

vybranou specializovanou profesionální orientaci a obstál v přirozené  konkurenci, musí 

vynaloţit mnohem více úsilí především v oblasti poznatkové úrovně. Změna ţivotního stylu a 

snaha o dosaţení odpovídající ţivotní úrovně působí různými směry, směry ne vţdy a zcela 

pozitivními a v souladu se společenskými a legislativními normami. Pro posouzení, jaké 

chování je ţádoucí, obvyklé nebo typické a stanovení, co je patologické, se společnost snaţí  

zjistit prostřednictvím vybraných specialistů – znalců, jejichţ činnost je zakotvena v zákoně.  

Znalec je tak vlastně vybraným specialistou v určité oblasti, disponujícím i dalšími 

osobnostními vlastnostmi, jejichţ utváření probíhá kontinuálně, diferencovaně a 

individualizovaně. Organizovaná zkušenost, ke které se znalec systematicky propracovává 

svými stále dokonalejšími a novými poznatky v dané oblasti dle svého zaměření a která se 

promítá do konkrétní situace, se tak stává subjektivním pojetím určité události a pro znalce 

tak získává specifický odborně zaměřený význam. Tato  zkušenost,  doplněná o kreativitu, 

chápanou jako  komplexní schopnost, ve které se uplatňují i faktory motivační, je pojímána 

jako originalita, která má v této oblasti specifický význam a činí znalce znalcem. Toto je u 

znalce východiskem pro vznik tzv. privátní hypotézy pro vznik pohledu na posouzení daného 

případu nebo situace.  

Chování znalce a jeho činnost je ve společnosti upravena etickými kodexy, přijatými 

příslušnými komorami znalců, které obsahují obecné zásady etického chování v příslušné 

profesi. Etický kodex je souhrnem pravidel chování jedince vůči ostatním, vůči společnosti. 

Takové vlastnosti jako je svědomitost, nestrannost a poctivost by měly mít projevy v chování, 

které je v souladu s očekáváním společnosti ve vztahu k výkonu činnosti znalce. Řada 

poţadavků na chování znalce vyplývá z jeho postavení a výkonu znalecké činnosti, jako je 

např. poţadavek  neustálého vzdělávání se v daném oboru,  aby dokázal průběţně hodnotit a 

posuzovat specifické situace a vyjadřovat se k nim. Některé z  poţadavků na chování znalce 

nejsou jen náročné na vědomostní a morální úroveň, ale jsou spojeny i se vznikem značné 

psychické zátěţe. Při hodnocení a vyjadřování se k situacím nebo věcem se v řadě případů 

znalec ocitá v zátěţových situacích, jejichţ příčinou je vznik konfliktu, rozporu, nesouladu, 

jehoţ příčinu má znalec stanovit. Zvláště tak je tomu v případě znaleckého posuzování 

dopravních nehod, kde se sice znalec vyjadřuje zejména k technické stránce věci, ale za 

působení lidského faktoru. Problematika silniční dopravy a s tím spojené poměrně vysoké 

nehodovosti je sama o sobě zdrojem vzniku konfliktních situací a kritických událostí. 

Dopravní nehoda je tak chápána jako konflikt vzniklý za účasti  účastníků dopravní situace,  

která je vnímána jako mimořádná událost různého rozsahu. Jedná se o traumatickou událost, 

jejíţ příčinou je působení extrémního stresoru, vymykajícího se běţné lidské zkušenosti.  

Dlouhodobější setkávání se s následky mimořádných událostí můţe být příčinou vzniku 

různých forem psychického poškození, které mají za následek změnu  adaptivních funkcí 

organismu, vedoucích  k celé řadě změn v oblasti fungování kognitivního, emočního nebo 

behaviorálního systému, které se projevují v různých způsobech maladaptivního chování. 

V podstatě se jedná o střet  jednotlivce s agens, nebezpečím, vyvolávající subjektivní  latentní 

ohroţení a narušení integrity organismu. Setkávání se s jakoukoliv traumatickou zkušeností 
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působí na ztrátu pocitu bezpečí a důvěry a směřuje k vyvolávání nejistoty a pocitů ohroţení a 

ztrát. V případě znalce k tomu můţe velmi snadno docházet při setkávání se s důsledky 

vzniklé mimořádné události v případě znaleckého posouzení situace spojené s profilem známé 

osoby, osobní setkání s účastníkem této události, s obětmi nebo při studiu spisu a  

fotodokumentace této události či při samotném šetření na místě vzniku traumatické události.  I 

samotná práce s lidmi postiţenými traumaty můţe působit formou přenosu jako trauma. 

V postavení znalce člověk s těmito vlivy nepočítá a domnívá se, ţe časový odstup od průběhu 

události nemá tyto traumatizující účinky. Proto často dochází k podcenění  situace a znalec 

přistupuje k řešení těchto situací mnohdy nepřipraven a nepředpokládá míru vlastní 

zranitelnosti a vznik ohroţení vlastní integrity. Vznikající příznaky ohroţení mají adaptivní 

funkci a vyvolávají celou řadu obranných forem chování, kterými reaguje člověk na 

nebezpečí a ohroţení, tedy na stres. Tyto reakce mohou mít řadu podob, mohou probíhat 

rychle, nebo naopak přetrvávat řadu dní, týdnů nebo i měsíců, podle intenzity a délky trvání. 

Řada z nich je diagnostikována jako porucha adaptace, projevující se stavy subjektivní tísně 

postihující integritu sociálních vztahů, sociálních opor a hodnot. Následkem traumatických 

událostí můţe vznikat i další řada psychických poruch vznikajících v důsledku stresu, jejichţ 

diagnóza vychází z pečlivého zhodnocení vztahu mezi formou a obsahem symptomů, 

osobnosti a stresující událostí. Podle  intenzity a délky trvání traumatického proţitku je 

moţno rozlišovat akutní reakci na stres, poruchy přizpůsobení nebo posttraumatickou 

stresovou poruchu. Kaţdé z těchto reakcí na stres jsou povaţovány za maladaptivní reakce na 

trvalou nebo těţkou zátěţ, ohroţující mechanismy přizpůsobení a tedy i moţnosti 

vyrovnávání se s nimi. 

Mezi jedny z nejvýznamnějších faktorů, které chrání člověka před následky 

mimořádných událostí, patří ochranný vliv emoční a sociální podpory, jako vnější formy 

pomoci a podpory při zvládání traumatických situací, stejně tak jako působení vnitřních 

zdrojů, kterými jsou reakce a postoje, označované jako tzv. personal competence, tedy 

individuální schopnosti zvládat zátěţové situace.    

Dlouhotrvající práce s traumatizujícími prvky způsobuje psychické a fyzické 

vyčerpání spojené se ztrátou energie, vznikem apatie, depresí  a PTSD. V této souvislosti se 

hovoří o tzv. burn-out syndromu neboli syndromu vyhoření, mezi jehoţ varovné příznaky 

patří vyčerpanost, nuda, projevy předráţděnosti, pocity velikášství, nedoceněnosti, deprese, 

vznik nejrůznějších psychosomatických potíţí, paranoidní myšlenky apod.  

V případě dlouhotrvajícího kontaktu s traumatizujícími prvky v souvislosti s výkonem 

práce v traumatických situacích nebo za dlouhodobého působení traumatických podmínek  je 

moţno rovněţ hovořit o vzniku tzv. sekundární traumatické stresové poruhy, označované jako 

vyčerpání ze soucitu.  Projevy těchto  syndromů je moţno vysledovat u všech profesí  

souvisejících s primárním nebo sekundárním řešením mimořádných událostí a jejich 

důsledků, včetně pomáhajícího personálu. Zejména v případě pomáhajícího personálu, který 

se v souvislosti s výkonem své profese dostává dlouhodobě a opakované do kontaktu 

s traumatickými událostmi, jsou zaváděny přístupy na eliminaci rizik psychického rázu a pro 

vyrovnávání se s proţitými traumaty v podobě defusingu nebo debriefingu. Obě tyto formy 

odborné formy pomoci jsou zaloţeny na komunikaci, na sdílení traumatizujících proţitků 

v podobě spontánního nebo specificky vedeného rozhovoru eliminujícího rizika vzniku  

moţných poruch v důsledku proţitých traumat a jako prevence vzniku posttraumatické 

stresové poruchy. V případě znalce  ale uţití těchto metod, zejména defusingu můţe být  

problematické nejen vzhledem ke specifice výkonu této profese, ale  i vzhledem k dalším 

okolnostem vyplývajícím z povinností znalce, jako je např. zachovávání mlčenlivosti o 

skutečnostech souvisejících s výkonem znalecké činnosti, i kdyţ povinnost mlčenlivosti 
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znalce není  absolutní.  Preventivní opatření a  správná volba strategií v boji se stresem, 

zejména při výkonu soudně znalecké činnosti v oblasti technické, je velmi významným 

činitelem podílejícím se i na kvalitě soudně znalecké práce. Strategie zvládání stresu a 

nadlimitní zátěţe se obecně dělí na strategie defenzivní a ofenzivní. Strategie také znamená 

postup, kterým lze dosáhnout vytyčeného cíle a způsob, jak  úspěšně zvládnout těţké ţivotní 

situace a nadlimitní dlouhodobou zátěţ. Těchto způsobů existuje velké mnoţství a volba 

kaţdé strategie závisí na účinnosti momentální, dlouhodobé a perspektivní, stejně tak jako i na  

osobnostních a individuálních faktorech. Kaţdý člověk, znalce nevyjímaje, má svůj osobitý a 

specifický vývoj, svoje individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti, stejně jako  své 

vlastní specifické zkušenosti a tedy způsoby řešení zátěţových situací. Z tohoto pohledu je 

proto třeba zdůraznit i individuální přístup a individuální volbu formy strategie v případě  

řešení následků nebo prevence dlouhodobé zátěţe. Vhodná informovanost o metodách a 

strategiích zaměřených na zvládání stresu, stejně tak jako na moţnosti jak těmto stavům 

předcházet, je v současné době, která klade na znalce stále větší nároky v podobě hledání 

souvislostí s chybou lidského faktoru nanejvýše potřebná a ţádoucí. Kaţdá znalecká oblast 

dnes zaznamenává velkou poznatkovou expanzi, kladoucí vysoké nároky na znalce z hlediska 

jeho vědomostí a zkušeností,  uplatňování kreativity a originality řešení. Pro dosaţení všech 

kvalit, jejichţ výstupem je odborné posouzení situace a odborné zpracování znaleckého 

posudku, se zúročují další schopnosti v podobě hledání širšího rámce dalších souvislostí, které 

se dnes velmi úzce propojují. Např.  oblast dopravy a s tím související nehodovost tvoří 

velkou část z objemu soudně znaleckých aktivit, která  ale můţe souviset i s jinou činností, 

zaměřenou patologicky a protispolečensky, v jejímţ důsledku dochází k velkým 

ekonomickým a společenským ztrátám a rozvoji neţádoucích protispolečenských forem 

chování v  podobě nejrůznějších skupinových organizovaných činností v podobě krádeţí, 

pojišťovacích podvodů apod. V tomto případě musí znalec na základě hodnocení produktů 

lidské aktivity v podobě stop a dalších okolností posoudit charakter této lidské činnosti. I kdyţ 

se jedná o ryze technické posouzení, nelze se oprostit od subjektivního úsudku ve vztahu 

k člověku a motivaci jeho chování, který tyto stopy za určitým účelem zanechal, stejně tak 

jako vhodnost  uţití vybraných programů a metod v souladu s moţnostmi jejich  aplikace na 

konkrétní situaci a podmínky. K obdobné situaci dochází i v dalších technických a 

ekonomických soudně znaleckých oborech. V případě posuzování znaleckého oceňování 

nemovitostí po poţárech, zemětřeseních, povodních a dalších katastrofách se znalec dostává 

do kontextu s celou řadou dalších společenských a hluboce lidských souvislostí, které sice 

nejsou předmětem jeho posouzení, ale tvoří neodmyslitelnou součást posuzované situace nebo 

objektu, která je předmětem jeho práce, coţ zvyšuje míru zátěţe a klade vysoké nároky na 

jeho psychickou odolnost, coţ zásadním způsobem ovlivňuje  kvalitu  soudně znalecké práce.   
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PROBLEMATIKA HLAVNÍ STAVBY PŘI OCEŇOVÁNÍ 

ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU PODLE CENOVÉHO PŘEDPISU 

Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
8
 

Abstrakt 

V příspěvku je analyzován vliv stanovení hlavní stavby na volbu koeficientu prodejnosti a 

v důsledku i na výslednou cenu, zjištěnou podle cenového předpisu  

 

V popisovaném případu se jedná o areál v obci na okrese Vyškov. Nemovitosti jsou  odděleny 

silnicí III. třídy na dvě části (viz obr. 1). Ve východní části se nachází rodinný dům vlastníka 

s pozemkem a zahradou. Ve druhé (západní) části, jeţ byla předmětem ocenění (na obr. 1 

vlevo od silnice), se nacházejí následující nemovitosti: 

1. stavební pozemky A (92 m
2
), B (133 m

2
) a C (72 m

2
), 

2. stavby na těchto pozemcích: 

2.1 ovčín s kůlnou, seníkem a kurníkem (provozně propojeno) na pozemku A, zastavěná 

plocha 64,52 m
2
, 

2.2 bývalá stáj s chlévem na pozemku B, nyní uţívaná jako sklad zemědělských produktů; 

její zastavěná plocha je 87,48 m
2
, 

2.3 pozemek C je nezastavěný (zbořeniště); 

3. zemědělské pozemky: 

3.1 parc. č. 1 - blíţe k silnici, trvalý travní porost o výměře 5 600 m
2
. Na tomto pozemku 

se nachází rybník, který nemá samostatné parcelní číslo. Ve smyslu § 9 

odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb. se tento pozemek ocení podle skutečného 

stavu, jeho výměra je pak odečtena z výměry pozemku p.č. 1,  

3.2 parc. č. 2 - vzdálenější od silnice, orná půda o výměře 5 900 m
2
, 

4. venkovní úpravy na zemědělských pozemcích, 

5. studna na pozemku parc. č. 1, 

6. stavba a pozemek vodní plochy - rybník na části pozemku p.č. 1, 

7. trvalé porosty na pozemcích parc. č. 1 a 2. 

Ocenění bylo provedeno pro převod na příbuzného podle původního znění vyhlášky č. 3/2008 

Sb., před novelou č. 456/2008 Sb., která však v této problematice přinesla jen změnu ve výši 

koeficientů.  

Jak výše uvedeno, předmětem ocenění byla pouze západní část - na obr. č. 1 vlevo od silnice. 

Problém zde nastal při stanovení koeficientu prodejnosti Kp pro stavby a stavební pozemky 

(přehled Kp pro okres Vyškov je v tab. 1, obec má přes 1000 obyvatel). Ţádná ze staveb 

nedosahuje zastavěné plochy 100 m
2
, bylo by tedy moţno povaţovat je za vedlejší stavby.  

                                                 

 
8
 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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A) Pokud by tyto stavby byly příslušenstvím rodinného domu, byl by Kp roven 1,214; 

v daném případě je však mezi oběma částmi silnice, mezi stavebními pozemky ještě 

pozemek zemědělský - trvalý travní porost, jednotlivé části jsou samostatně oploceny, 

takţe například stavební pozemky by nebyly v jednotném funkčním celku. 

B) Pokud by se pouţil § 44 odst. 1, pak zde pro stavby platí, ţe „Pro stavby, které netvoří 

příslušenství k jiným stavbám, oceňované ... c) podle § 7, 9 a 10 popřípadě 11 se pouţije 

Kp ze sloupce 9 přílohy č. 39.“ - v daném případě Kp = 0,633. 

Pro pozemky pak § 44 odst. 5:  „Pro pozemek se pouţije Kp stavby stojící na pozemku, 

pokud netvoří příslušenství stavby jiné.“ 

C) Pokud ovšem bude bráno v úvahu, ţe se nejedná o vedlejší stavby, ale o budovy pro 

zemědělství (zákon č. 151/1997 Sb. ani vyhláška č. 3/2008 Sb. neomezují budovy 

minimální zastavěnou plochou), pak se pouţije sloupec č. 6 - Zemědělství, a koeficient 

prodejnosti bude Kp = 0,407.  

V obr. 5 jsou tyto koeficienty zobrazeny graficky. Je zřejmé, jak důleţité je správné zařazení 

staveb pro výslednou cenu.  
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C
RD

orná p ůda

 

Obrázek č. 1 - Schematická situace areálu 
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Obr. 2 – Seník, ovčín, kůlna 

 

Obr. 3 – Stáj s chlévem 
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Tab. 1 - Koeficienty prodejnosti pro okres Vyškov z přílohy č. 39 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 

Obce 
(kategorie obcí 

podle počtu 
obyvatel) 
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R
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d
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m
y
 

C
h

a
ty

 

B
y
ty

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Vyškov 0,517 0,661 0,680 0,627 0,628 0,230 0,907 0,760 0,426 0,944 0,953 1,224 0,887 

5 001 – 15 000 0,425 0,544 0,540 0,590 0,620 0,322 0,292 0,513 0,578 0,752 1,204 1,163 0,659 

2 001 – 5 000 0,397 0,309 0,510 0,564 0,701 0,234 0,623 0,440 0,601 0,807 1,095 1,080 0,591 

1 001 – 2 000 0,404 0,365 0,415 0,546 0,452 0,407 0,568 0,453 0,633 0,657 1,214 1,737 0,357 

do 1 000 obyvatel 0,424 0,516 0,514 0,486 0,621 0,266 0,480 0,583 0,813 0,700 1,172 1,603 0,412 

 

Koeficient prodejnosti okresu Vyškov 

Stavby pro zemědělství

0,322

0,407

0,2660,2340,230

0,000
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Obr. 4 – Koeficienty prodejnosti staveb pro zemědělství v okrese Vyškov 

Zajímavé maximum u obcí 1001 - 2000 obyvatel 
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Obr. 5 - Rozdíl v koeficientech prodejnosti podle zařazení staveb ovčína a stáje 
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VZTAH NABÍDKOVÝCH CEN OBYTNÝCH NEMOVITOSTÍ 

A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍCH DOB TRVÁNÍ NABÍDKY  

Martin Cupal
9
 

Abstrakt 

Doba trvání nabídky nemovitostí se mŧţe lišit zpravidla druhem nemovitostí, ale 

i lokalitou. Na databázi obytných nemovitostí bylo demonstrováno, jak rychle se 

jednotlivé nemovitosti mohou realizovat a jak se jejich ceny v prŧběhu měnily. Během 

doby trvání nabídky občas dochází ke změně ceny. Tuto skutečnost lze vyjádřit 

koeficientem redukce ceny jako poměr trţní ceny a primární nabídkové ceny (prvotně 

vypsané). 

POPIS A VYMEZENÍ ZKOUMANÉ OBLASTI 

Ze současné prezentace trhu nemovitostí (zejména realitní inzerce) lze určit více či 

méně přesně zejména typ a cenu nabízené nemovitosti, s horší kvalitou i některé parametry 

těchto nemovitostí a také jak dlouho se daná nemovitost nabízí a zdali se cena po dobu trvání 

nabídky změní či ne. Doba trvání nabídky a změna ceny v jejím průběhu je mnohem obtíţněji 

zjistitelná, neţ by se zdálo. Jednu nemovitost totiţ zpravidla nenabízí pouze jeden realitní 

inzerent, ale je jich více. Navíc si konkurují a vytvářejí zdánlivě odlišné nabídky. I přes tyto 

překáţky je však alespoň přibliţně moţné tyto údaje sledovat a vyhodnocovat. 

Změnu ceny v průběhu trvání nabídky vyjadřuje tzv. koeficient redukce ceny, který 

představuje poměr trţní ceny (ceny obvyklé) ku ceně nabídkové. Zpravidla je tento koeficient 

kZC ≤ 1,00. To znamená, ţe ceny nabídkové jsou zpravidla vyšší neţ ceny trţní odpovídajících 

nemovitostí. Při oceňování nemovitosti porovnávací metodikou se někdy pouţívá paušálně 

hodnota 0,85. Je to však docela nepřesné a především se tak nerozlišují různé typy 

nemovitostí a různé polohy nemovitostí.  

Další indikátor prodejnosti kromě tohoto koeficientu je doba trvání nabídky s určitou 

nemovitostí T. Opět platí, ţe závisí na typu nemovitosti a na poloze. Tato veličina vlastně 

udává likvidnost nemovitého majetku, tedy jako dobu potřebnou k jeho překlopení na peníze. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe mezi těmito veličinami bude určitý vztah. 

Nejpravděpodobnější motiv můţe být ten, ţe pokud je nemovitost v nabídce dlouho, bude její 

cena klesat. Jinými slovy: při růstu T bude klesat kZC. To však nemusí být jediný průběh. 

Jeden extrémní případ je ten, ţe cena můţe klesnout (a dále klesat velice rychle), protoţe 

prodávající má zájem se nemovitosti rychle zbavit. To sice nevyvrací předchozí průběh, avšak 

prodávající zde čeká minimálně a zajímá ho jen rychlý prodej (T vzroste minimálně, ale kZC 

výrazně poklesne). Druhý extrém spočívá v tom, ţe prodávající nijak zvlášť neřeší dobu 

nabídky nemovitosti nebo nemá zájem prodat nemovitost za niţší cenu neţ prvně nabízenou. 

Potom T poroste významně, ale kZC se bude stále rovnat 1,00. 

                                                 

 
9
 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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Je zřejmé, ţe z hlediska prodejnosti má smysl zkoumat a sledovat jak koeficient 

redukce na zdroj ceny, tak dobu trvání nabídky. Obě veličiny o ní mohou vypovídat 

samostatně, ale zároveň mezi nimi můţe existovat určitý stupeň závislosti. 

Pokud známe obě veličiny, které charakterizují jednu nemovitost, můţeme jednak 

zobrazit a testovat jejich závislost a můţeme také pracovat při statistických úvahách 

s dvourozměrným rozloţením četností. Musíme však zjistit, jakým rozloţením se obě 

zkoumané veličiny řídí. 

V poslední době při trţním oceňování nemovitostí se stále více uplatňuje určování 

prodejnosti vyjádřené právě pomocí moţné doby trvání prodeje nemovitosti. Jedná se 

zejména o posudky formulářového typu různých finančních institucí, kde tento údaj 

představuje jistou relevanci.  

Samotný výzkum sledovaných veličin spočívá v tom, ţe se provádí sběr dat pro 

kaţdou nemovitost zvlášť. Údaje o nemovitosti jsou aktualizovány v jednotýdenním intervalu 

od vkladu nemovitosti do realitní nabídky aţ do úplného odstranění z nabídky, kdy 

nemovitost jiţ není nabízena ţádnou realitní kanceláří. Tato metoda je časově a 

administrativně dosti náročná a tedy není moţné zpracovávat přílišné mnoţství nemovitostí. 

Je alespoň moţné postupně některé nemovitosti, které přestanou být v nabídce, vyloučit 

(zpracovat) a místo nich doplnit další. Přirozeně to záleţí na tom, po jak dlouhou dobu jsou 

právě tyto nemovitosti nabízeny. Poté, co byl shromáţděn dostatek dat, následuje 

vyhodnocení a statistická zpracování. Ta nám umoţní objektivně porovnat a odhadnout 

hodnoty zkoumaných veličin pro jednotlivé druhy nemovitostí. 

VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ DATABÁZE OBYTNÝCH 

NEMOVITOSTÍ 

Časové období od 5. 6. 2007 do 1. 4. 2008 

Pro časové období 5. 6. 2007 do 1. 4. 2008 byla zpracována a vyhodnocena jedna 

databáze, která byla sestavena z rodinných domů v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina a 

z bytů v Brně v Jihomoravském kraji. Databáze byla pravidelně aktualizována po 

jednotýdenním intervalu a byly postupně zaznamenány veškeré změny sledovaných veličin. 

Doba trvání sledování databáze v prvním období byla tedy přibliţně 10 měsíců. 

Databáze celkem obsahuje 351 nemovitostí, kde 86 nemovitostí tvoří byty a 265 

nemovitostí představují rodinné domy. 

Za toto období však zdaleka nebyly všechny nemovitosti realizovány. Jedná se 

v drtivé většině o rodinné domy, zatímco byty aţ na pár výjimek byly zakrátko prodány. 

Srovnání prodejů rodinných domů a bytů je moţno demonstrovat graficky. 
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31%

69%

nerealizované RD realizované RD

 

Graf č. 1 Podíly realizovaných a nerealizovaných rodinných domŧ 

Přibliţně se dá říci, ţe kaţdý 3. rodinný dům nebyl za uvedené desetiměsíční období 

realizován a zůstává dále nabízen k prodeji. U bytů je situace zcela jiná. 

 

7%

93%

nerealizované byty realizované byty

 

Graf č. 2 Podíly realizovaných a nerealizovaných bytŧ 

Zde je prodejnost velmi vysoká. Fakt, ţe některé nemovitosti nejsou realizovány 

samozřejmě ovlivňuje odhad sledovaných veličin, který je tím vychýlen. Pokud se jedná o 

sledované veličiny, tj. dobu trvání nabídky T a koeficient redukce na zdroj ceny kZC, pak 

porovnání, má smysl vyjádřit grafické porovnání pouze pro T, protoţe rozdíly u kZC jsou 

velmi malé. 

V následujícím grafu jsou porovnány průměrné doby trvání nabídek u bytů a 

rodinných domů. 
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Graf č. 3 Vyhodnocení odhadovaných dob setrvání v nabídce pro byty a rodinné domy 

Úplná statistická vyhodnocení pro obě sledované veličiny vyjadřuje následující 

tabulka. 

Popisné statistiky (data kZC a T  pro byty a RD)

Proměnná

N platných Průměr Int. spolehl.

-95,000%

Int. spolehl.

95,000

Medián Modus Četnost

modu

Minimum Maximum Sm.odch.

kZC  (byty)

kZC  (RD)

T (byty)

T (RD)

86 0,9914 0,9851 0,9976 1,00000 1,000000 77 0,828571 1,0000 0,02919

265 0,9743 0,9668 0,9817 1,00000 1,000000 204 0,689922 1,0000 0,06156

86 37,1860 27,7400 46,6321 20,5000024,00000 9 1,000000 221,0000 44,05785

265 118,5396 107,1938 129,885582,00000234,0000 12 2,000000 301,0000 93,80306 

Tabulka č. 1 Celkové vyhodnocení databáze k 1. 4. 2008 (popisné statistiky)  

Koeficient redukce na zdroj ceny kZC (resp. jeho odhad střední hodnoty) se v případě 

bytů rovná 0,9914 a v případě rodinných domů 0,9743. Pokles ceny v nabídce byl tedy u 

rodinných domů větší a také častější. Pro tento odhad zde najdeme 0,95 procentní intervaly 

spolehlivosti. Směrodatná odchylka je třikrát vyšší u rodinných domů, coţ můţe být ale 

způsobeno i větším počtem zkoumaných vzorků. Co se týče robustních charakteristik, tak 

medián je v obou případech roven 1,00 a stejně tak i modus. Z toho plyne, ţe v obou 

případech je nadpoloviční hodnota rozloţení 1,00 a stejně tak i nejčetnější hodnota datového 

souboru. 

Zajímavá jsou minima u hodnot kZC pro byty i rodinné domy. Vypovídají totiţ, ţe 

s určitou „malou pravděpodobností“ můţe být hodnota koeficientu aţ 0,6899 (u rodinných 

domů) a u bytů 0,8286. Ze statistiky je známo, ţe empirická relativní četnost f při n → ∞ 

konverguje k hodnotě pravděpodobnosti P. Je to dáno tzv. Zákonem velkých čísel, který tvrdí, 

ţe s rostoucím počtem nezávislých opakování náhodného pokusu se empirické 

charakteristiky, které popisují výsledky těchto pokusů, blíţí teoretickým charakteristikám 

(např. relativní četnost se blíţí pravděpodobnosti, četnostní funkce pravděpodobnostní funkci 

apod.) S vyuţitím této znalosti můţeme tvrdit, ţe hodnoty kZC  = 0,6899 by daná nemovitost 

mohla dosáhnout s pravděpodobností přibliţně 0,0038. 

Pak můţeme interpretovat tímto způsobem i celkové výsledky. Bylo zjištěno, ţe ke 

změně nabízené ceny (resp. sníţení) došlo u 61 rodinných domů. Pro tyto nemovitosti bude 

odhad hodnoty kZC roven 0,8883. Analogicky tomu bude u bytů, coţ zachycuje následující 

tabulka. 
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 Počet nemovitostí se změnou ceny Pravděpodobnost Hodnota kZC 

Rodinné 

domy 

61 0,2302 0,8883 

Byty 9 0,1047 0,9177 

Tabulka č. 2 Alternativní vyjádření odhadu pro koeficient redukce na zdroj ceny kZC   

Tyto údaje se dají interpretovat tak, ţe s pravděpodobností 23 % bude hodnota kZC 

rovna 0,8883, analogicky u bytů. 

Další, jiţ zmiňovanou skutečností, je, ţe odhad je v jisté míře vychýlen (především u 

rodinných domů), protoţe ne všechny nemovitosti byly realizovány a tak můţe být odhad kZC 

vychýlen např. u rodinných domů na 0,9128, coţ je průměr mínus směrodatná odchylka. 

Podobně je vychýlen odhad doby trvání nabídky T , kde by hodnota byla vyšší neţ odhad 118 

dní, analogicky třeba 211 dní. 

V některých případech dochází k opakované změně ceny (nejčastěji k postupnému 

poklesu nabízené ceny) v průběhu časového horizontu. Jedna z nemovitostí měla takovýto 

průběh nabízené ceny (resp. koeficientu redukce na zdroj ceny) v čase nabídky. 

Bodový graf z kZC proti T (doba trvání nabídky)

prubeh kZC v case 2v*10c

1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301

T (doba trvání nabídky)

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

k
Z

C

 

Graf č. 4 Znázornění vývoje koeficientu redukce na zdroj ceny kZC v čase trvání nabídky T 

Při základním vymezení sledovaných veličin kZC a T (viz výše) byly popsány jejich 

moţné tendence a průběhy a jejich moţné průběhy navzájem. Je pravděpodobné, ţe tyto dvě 

veličiny na sobě nějakým způsobem závisejí. Pokud je zobrazíme pro jednotlivé nemovitosti 

do bodového grafu XY, lze se pokusit nějakou závislost vypozorovat. 
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Bodový graf z kZC (RD) proti T (RD)

data kZC a T pro byty a RD 4v*400c

kZC (RD) = 1,0004-0,0002*x; 0,95 Int.spol.
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 r = -0,3361; p = 0,00000; r2 = 0,1130

 

Graf č. 5 Lineární regrese koeficientu redukce ceny kZC a času trvání nabídky T pro RD 

Bodový graf z kZC (byty) proti T (byty)

data kZC a T pro byty a RD 4v*400c

kZC (byty) = 1,0085-0,0005*x; 0,95 Int.spol.
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Graf č. 6 Lineární regrese koeficientu redukce ceny kZC a času trvání nabídky T pro byty 
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Grafy regresních přímek obou typů vypovídají, ţe se z hlediska závislosti sledovaných 

veličin jedná o slabé (u RD) aţ střední (u bytů) nepřímé lineární závislosti. Na základě toho se 

lze domnívat, ţe mezi nimi mohl být nějaký substituční poměr i v praxi. 

Časové období od 1. 4. 2008 do 1. 7. 2008 

V dalším časovém období, od 1. 4. 2008 do 1. 7. 2008, se relativní počet prodaných 

nemovitostí změnil tak, ţe rodinných domů bylo prodáno jiţ 83 % a bytů 97 %. 

17%

83%

nerealizované RD realizované RD

 

  Graf č. 7 Podíly realizovaných a nerealizovaných rodinných domŧ 

Pro počet bytů v databázi (86 bytů) znamená 97% realizace, ţe pouze 3 byty nebyly 

prodány a jsou stále nabízeny. 

3%

97%

nerealizované byty realizované byty

 

Graf č. 8 Podíly realizovaných a nerealizovaných bytŧ 

Sledované veličiny (koeficient redukce ceny kZC a doba trvání nabídky T) se za 

uplynulé 3 měsíce příliš nezměnily, hlavně rozdíl v hodnotách kZC není velký. U rodinných 

domů byla hodnota kZC odhadnuta na hodnotu 0,969 a doba trvání nabídky 148,81 dní. U bytů 

pak byla hodnota kZC rovna 0,991 a T rovna 43,57. Následující graf zobrazuje opět srovnání 

odhadovaných dob trvání nabídky mezi těmito dvěma druhy obytných nemovitostí. 
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Graf č. 9 Vyhodnocení odhadovaných dob setrvání v nabídce pro byty a rodinné domy 

Časové období od 1. 7. 2008 do 1. 10. 2008 

Doposud závěrečným obdobím sledování a vyhodnocení této databáze je období 

dalších tří měsíců od 1. 7. 2008 do 1. 10. 2008. Za tuto dobu došlo k realizaci všech bytů 

v nabídce a 86 % rodinných domů. 

14%

86%

nerealizované RD realizované RD

 

Graf č. 10 Podíly realizovaných a nerealizovaných rodinných domŧ 

Hodnoty sledovaných veličin u rodinných domů byly odhadnuty: kZC na hodnotu 0,975 

a doba trvání nabídky 166,15 dní. U bytů pak byla hodnota kZC rovna opět 0,991 a T rovna 

46,74. Následující graf zobrazuje srovnání odhadovaných dob trvání nabídky mezi těmito 

dvěma druhy obytných nemovitostí, kde u bytů je jiţ hodnota průměrné doby trvání nabídky 

konečná. 
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Graf č. 11 Vyhodnocení odhadovaných dob setrvání v nabídce pro byty a rodinné domy 

SHRNUTÍ VÝVOJE SLEDOVANÝCH VELIČIN 

Celkové shrnutí sledovaných veličin – koeficientu redukce ceny kZC a doby trvání 

nabídky T (obě jsou jen kvalitativní a kvantitativní odhady) lze nejlépe ilustrovat pomocí 

grafu časové řady. V následujícím grafu je názorně zobrazen odhad realizací nemovitostí 

s důrazem na srovnání bytů a rodinných domů v průběhu celého sledovaného období 

databáze. 
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Graf č. 12 Odhad realizací za celé sledované období pro byty a rodinné domy 

Znázornění v grafu č. 12 je konstruováno tak, ţe hodnoty jsou vyneseny jako 

konstantní aţ do data vyhodnocení časového úseku a pak následuje změna, která se projeví 

počátečním vzestupem a pak konstantou opět do vyhodnocení dalšího časového úseku. 

Poslední časový úsek končí v říjnu 2008 a dál jiţ není graf uváděn, protoţe zde nelze 
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výsledky odhadovat (není pozorování), pouze snad konstruovat předpověď. Toto platí i pro 

další dva souhrnné grafy. 

V grafu č. 13 je znázorněn vývoj koeficientu redukce ceny kZC za celé sledované 

období. 
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Graf č. 13 Odhad kZC za celé sledované období pro byty a rodinné domy 

Z časové řady rodinných domů je patrné, ţe cena v průběhu nabídky nemusí pouze 

klesat, ale i růst. Dost často však stagnuje. Poslední graf ukazuje vývoj odhadu doby trvání 

nabídky opět za celé sledované období. 
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Graf č. 14 Odhad doby trvání nabídky T za celé sledované období pro byty a rodinné domy 
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REZIDUÁLNÍ METODA - VÝHODY A LIMITY POUŢITÍ  

Ing. David Dušek, Ph.D. 

Abstrakt 

Reziduální metoda představuje jednu z moţností trţního ocenění pozemku, jehoţ 

aktuální zpŧsob či míra stavebního vyuţití není optimální. Je zaloţena na ocenění 

nemovitosti, která odráţí jeho nejlepší a nejvyšší vyuţití, a odhadu veškerých nákladŧ 

spojených s realizací výstavby a zisku. V případě nejlepšího a nejvyššího vyuţití 

pozemku je nutné, aby toto prošlo testem proveditelnosti z hlediska právního, 

technického a ekonomického a aby bylo maximálně produktivní. Hodnota budoucí 

nemovitosti je zaloţena zpravidla na principu srovnávací nebo výnosové metody 

a odráţí tak dosaţitelnou prodejní cenu resp. nájemné. Mezi náklady se řadí stavební 

náklady, náklady na případné odstranění ekologické zátěţe, demolice, vypracování 

projektu, poplatky a daně, financování výstavby, reţijní náklady atd. Přesnost odhadu 

výnosŧ a nákladŧ resp. jejich případné změny však mohou výsledek této metody 

výrazně ovlivnit, a tvoří tak limity jejího vyuţití. Naopak mezi výhody lze zařadit úzkou 

provázanost s trh nemovitostí, vysokou míru transparentnosti a zohlednění veškerých 

hlavních hodnototvorných faktorŧ pozemku. 

ZÁKLADY REZIDUÁLNÍ METODY 

Zatímco v případě pozemků určených k výstavbě rodinných domů a obdobných 

nemovitostí má odhadce většinou k dispozici relativně velké mnoţství srovnatelných dat 

a můţe při ocenění pouţít přímé porovnání, je ocenění jiných druhů pozemků trţní hodnotou 

výrazně obtíţnější. Jednou z moţností je v takové situaci vyuţít reziduální metodu. 

Tato metoda se pouţívá zejména, vykazuje-li pozemek potenciál (nového) stavebního 

vyuţití. Je to kupříkladu tehdy, jedná-li se o pozemek nezastavěný resp. zastavěný stavbou, 

kterou je ekonomicky výhodné odstranit (např. vzhledem k její zbytkové ţivotnosti) a na 

jejím místě vystavět stavbu novou. 

Ocenění je pak zaloţeno na tom, ţe se nejprve stanoví hodnota nemovitosti po jejím 

dokončení a od ní se odečtou veškeré náklady spojené s její výstavbou včetně poţadovaného 

zisku developera. Výsledkem je potom hodnota pozemku stanovená na základě reziduální 

metody. 

Ocenění nemovitosti po dokončení 

Pod pojmem nemovitost v případě reziduální metody rozumíme funkční celek 

sestávající z jedné či více staveb a pozemků, které jsou pro jejich výstavbu a provoz nezbytné. 

Pouţitá metoda ocenění musí respektovat tento přístup, a nelze tak pouţít ţádnou metodu, 

která pracuje s hodnotu pozemků a hodnotou staveb samostatně. Proto bývá nejčastěji vyuţito 

některé z výnosových metod příp. metody porovnání. 

Ještě důleţitější neţ volba metody ocenění je volba nemovitosti oceňované po 

dokončení. Základním poţadavkem je, aby splňovala kritérium tzv. nejlepšího a nejvyššího 

vyuţití oceňovaného pozemku. Nejlepší a nejvyšší vyuţití musí přitom být technicky 

realizovatelné, v souladu s právními předpisy, proveditelné z ekonomického hlediska 

a pochopitelně zajišťovat maximální produktivitu pozemku. 

V případě technické realizovatelnosti hrají roli faktory jako velikost pozemku, jeho 

tvar, svaţitost, přístupnost, základové poměry, rizika (radon, záplavy, poddolovaná území 

apod.), kapacita veřejné infrastruktury. 
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Z právních předpisů je důleţitý soulad se stavebním zákonem. Je nutné zjistit, zda je 

v daném území vydaný územní plán a zda s ním potenciální stavba není v rozporu, zda bylo 

případně vydáno územní rozhodnutí nebo jeho obdoba (regulační plán, veřejnoprávní smlouva 

atp.) nebo dokonce stavební povolení (včetně jeho alternativ jako certifikát autorizovaného 

inspektora, veřejnoprávní smlouva atd.). Čím vyšší stupeň územního resp. stavebního řízení je 

k datu ocenění dosaţen, tím niţší jsou rizika spojená s realizací výstavby. Není-li 

předpokládaná stavba ani v souladu s platným územním plánem, je třeba posoudit, do jaké 

míry je jeho změna reálná a časově náročná. Kromě stavebních předpisů je potřeba vzít 

v úvahu rovněţ např. věcná břemena a jiná omezení, která mohou daný způsob vyuţití 

limitovat. 

Jsou-li splněny technické a právní předpoklady, dává smysl uvaţovat o ekonomických 

souvislostech proveditelnosti. Předpokladem ekonomické proveditelnosti je, aby nemovitost 

byla dobře uplatnitelná na trhu nemovitostí a generovala dostatečný výnos buď v podobě 

nájemného nebo z prodeje (např. u bytových jednotek). 

Konečně z hlediska produktivity lze za optimální způsob a míru vyuţití povaţovat 

takovou nemovitost, která vede k nejvyšší reziduální hodnotě. Je-li tedy moţné z technického, 

právního i finančního hlediska povaţovat za nejlepší a nejvyšší vyuţití více nemovitostí, je 

nutné zvolit takovou, která přinese nejvyšší uţitek vlastníkovi pozemku. 

Náklady spojené s výstavbou 

Od budoucí hodnoty celé nemovitosti je třeba odečíst veškeré náklady potřebné na 

výstavbu. Jedná se proto nejen o náklady stavební, ale odhadce musí kalkulovat i s náklady na 

případné odstranění ekologické zátěţe, demolice, vypracování projektu, poplatky a daně, 

financování výstavby, reţijní náklady atd. 

Zejména v případě, ţe vlastník nemovitosti plánuje v blízké budoucnosti na 

oceňovaném pozemku skutečně výstavbu, která odpovídá nejlepšímu a nejvyššímu vyuţití, je 

moţné jako základ pro odvození jednotlivých veličin pouţít jeho investiční rozpočet. 

Kalkulovaná výše nákladů by však měla odráţet jejich obvyklou výši, coţ můţe být v rozporu 

s náklady, které očekává vlastník. Pouţití jeho rozpočtu tak neznamená a priori jeho převzetí, 

ale je třeba jej nejprve kriticky prověřit a případně upravit. V případě pochybností je vhodné 

nechat zpracovat rozpočet nezávislý. 

U stavebních nákladů zdůrazněme, ţe by se mělo jednat o skutečně dosaţitelné 

náklady. Proto se pro jejich kalkulací jeví jako méně vhodné hodnoty vycházející např. 

z cenové předpisu. Naopak nezastupitelnou roli zde hraje databáze odhadce, jeho expertíza 

a případně spolupráce se specialisty na rozpočtování staveb. 

Ocenění nákladů na odstranění ekologické zátěţe je činnost, která jde nad rámec 

tohoto článku, proto se omezme na konstatování, ţe ve většině případů, kde existuje 

podezření na takovou zátěţ, případně je dokonce tato skutečnost jistá, je zapotřebí vycházet 

z ekologického auditu pozemku a kalkulace nákladů na odstranění na jeho základě. 

Financování koupě pozemku a následné výstavby vlastník pozemků provádí 

z vlastních nebo cizích zdrojů (typicky z bankovního úvěru) nebo nejčastěji kombinací 

vlastního kapitálu a cizích prostředků. Úroky, které jsou obsaţeny v investičních rozpočtech 

developerů, jsou často kalkulovány pouze ve výši odměny za pouţívané cizí zdroje. Náklady 

vlastního kapitálu jsou však nenulové a v principu dokonce ještě vyšší neţ náklady na cizí 

zdroje, a proto je nutné zohlednit i tyto. Jako určitou aproximaci při výpočtu lze vycházet ze 

100% financování hypotečním úvěrem. Vlastník pozemku bude platit úroky z úvěru na koupi 

pozemku od data ocenění po dobu přípravy výstavby, její realizace aţ do okamţiku prodeje či 
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pronájmu. A dále bude hradit úroky ze stavebních nákladů od zahájení výstavby do jejího 

ukončení resp. prodeje či pronájmu nemovitosti. Stavební náklady však budou na rozdíl od 

ceny pozemku nabíhat postupně, a lze tak zjednodušeně vycházet z jejich lineárního nárůstu 

s tím, ţe průměrný zůstatek úvěru je ve výši ½ nákladů. Pro kalkulaci nákladů odhadce 

pouţije úrokovou sazbu, kterou banky nabízejí pro daný typ úvěru. 

Zisk developera 

Poslední poloţkou, kterou je nutno od hodnoty budoucí stavby odečíst, je zisk 

developera. Zde je důleţité upozornit, ţe se nejedná o skutečně realizovaný zisk (výstavba se 

uskuteční v budoucnosti a k datu ocenění není její skutečný výsledek znám), ale poţadovanou 

výši zisku potenciálním investorem. Zisk se běţně kalkuluje buď jako procento z nákladů 

(odpovídá logice, ţe při daných nákladech očekávám určitou míru zisku) nebo jako procentní 

podíl z výnosů. 

Bez ohledu na bázi, ze které je poţadovaná míra zisku kalkulovaná, platí, ţe s růstem 

rizik projektu roste i poţadovaná míra zisku. Přitom mezi hlavní rizika, která je třeba vzít 

potaz, lze zařadit riziko spojené s prodejem resp. pronájmem nemovitosti po dokončení. To 

představuje moţnost, ţe dosaţená cena prodeje či nájmu bude odlišná od očekávané 

skutečnosti (bez ohledu na to jestli v kladném nebo záporném směru) a souvisí zejména 

s riziky trhu nemovitostí a jeho pohyby. Další riziko představuje změna cen stavebních prací, 

která ovlivňuje výši stavebních nákladů jako největší nákladové poloţky.  

Konečně je třeba vzít v úvahu rizika související s hlavními testy nejlepšího 

a nejvyššího vyuţití. Jde o moţné riziko z komplikací při technické realizaci, které zpravidla 

souvisí se změnou stavebních nákladů. Z pohledu souladu s právními předpisy klesá riziko 

s dosaţeným stupněm územního plánování resp. stavebního řízení. Riziko se buď můţe 

projevit v úplné nemoţnosti projekt realizovat, nebo moţná častěji v časových posunech 

realizace a růstu s tím souvisejících nákladů. Změny úrokových sazeb zase představují 

největší část finančního rizika. 

Základní kostru reziduální metody lze shrnout v následujícím schématu (v případě 

dlouhé doby realizace projektu je moţné výpočet ještě doplnit o převod hodnoty pozemku na 

současnou hodnotu pomocí odúročitele): 

 

 

Hodnota celé nemovitosti po dokončení 

Náklady na výstavbu 

- náklady na demolice 

- náklady na odstranění ekologické zátěţe 

- stavební náklady 

- finanční náklady 

- náklady na marketing 

- náklady na poradenství 

- příp. další náklady 

-  Zisk developera 

=  Hodnota pozemku 
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PŘÍKLAD POUŢITÍ 

Pouţití metody si můţeme ilustrovat na následujícím příkladu: Oceňte pozemek 

reziduální metodou, víte-li, ţe hodnota nemovitosti po zástavbě pozemku, která představuje 

jeho nejvyšší a nejlepší vyuţití, bude 100 mil. Kč. Na pozemku se v současnosti nachází stará 

výrobní hala, jejíţ demolice bude stát 2,5 mil. Kč a odstranění ekologické zátěţe po původní 

výrobě je rozpočtováno na 25 mil. Kč. Nová výstavba má rozpočet na 40 mil. Kč. Ostatní 

náklady mimo finančních představují 10% stavebních nákladů. Obvyklá poţadovaná míra 

zisku je 15% nákladů. Dobu potřebnou na dokončení nové výstavby odhadujete na 2 roky. 

Ocenění je shrnuto v následujícím výpočtu: 

Hodnota nemovitosti po dokončení 100 000 000 Kč  Hodnota po dokončení 

Demolice -2 500 000 Kč  2 000 m² 

Odstranění ekologické zátěţe -25 000 000 Kč  50 000 Kč/m² 

Stavební náklady -40 000 000 Kč  100 000 000 Kč 

Finanční náklady -3 375 000 Kč    

Ostatní náklady -4 000 000 Kč  Stavební náklady  

Mezisoučet 25 125 000 Kč  2 000 m² 

   20 000 Kč/m² 

Zisk developera -14 975 000 Kč  40 000 000 Kč 

     

Hodnota pozemku 10 150 000 Kč    

     

Finanční náklady -33 750 000 Kč    

x úroky (2 roky, 5%) -3 375 000 Kč    

     

     

Zisk developera     

Celkové náklady -74 875 000 Kč    

Zisk developera 15% -14 975 000 Kč    

 

Nyní předpokládejme, ţe hodnota po dokončení, která je v zadání příkladu, je 

výsledkem srovnávací metody, ze které vyplývá, ţe m² budoucí budovy bude mít po 

dokončení hodnotu 50.000 Kč a stavební náklady odpovídají výši 20.000 Kč/m² (viz výpočty 

v druhém sloupci). 

Co se stane, pokud je odhad výnosů nebo nákladů nepřesný? Upravme nyní celý 

výpočet tak, ţe hodnota nemovitosti po dokončení se zvýší o 10% (vzroste na 55.000 Kč/m²) 

resp. vzrostou stavební náklady také o 10% (růst na 22.000 Kč/m²). 
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Hodnota nemovitosti po dokončení 110 000 000 Kč  Hodnota po dokončení 

Demolice -2 500 000 Kč  2 000 m² 

Odstranění ekologické zátěţe -25 000 000 Kč  55 000 Kč/m² 

Stavební náklady -40 000 000 Kč  110 000 000 Kč 

Finanční náklady -3 375 000 Kč    

Ostatní náklady -4 000 000 Kč  Stavební náklady  

Mezisoučet 35 125 000 Kč  2 000 m² 

   20 000 Kč/m² 

Zisk developera -14 975 000 Kč  40 000 000 Kč 

     

Hodnota pozemku 20 150 000 Kč    

     

Finanční náklady -33 750 000 Kč    

x úroky (2 roky, 5%) -3 375 000 Kč    

     

     

Zisk developera     

Celkové náklady -74 875 000 Kč    

Zisk developera 15% -14 975 000 Kč    

 

 

Hodnota nemovitosti po dokončení 100 000 000 Kč  Hodnota po dokončení 

Demolice -2 500 000 Kč  2 000 m² 

Odstranění ekologické zátěţe -25 000 000 Kč  50 000 Kč/m² 

Stavební náklady -44 000 000 Kč  100 000 000 Kč 

Finanční náklady -3 575 000 Kč    

Ostatní náklady -4 400 000 Kč  Stavební náklady  

Mezisoučet 20 525 000 Kč  2 000 m² 

   22 000 Kč/m² 

Zisk developera -15 895 000 Kč  44 000 000 Kč 

     

Hodnota pozemku 4 630 000 Kč    

     

Finanční náklady -35 750 000 Kč    

x úroky (2 roky, 5%) -3 575 000 Kč    

     

     

Zisk developera     

Celkové náklady -79 475 000 Kč    

Zisk developera 15% -15 895 000 Kč    
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Z uvedených propočtů je zjevné, ţe byť i relativně malá změna jednotlivých 

proměnných má velmi výrazný vliv na reziduální hodnotu takto oceněného pozemku, která 

v našem příkladě kolísá mezi 4,63 a 20,15 mil. Kč. 

Pro úplnost je moţné doplnit, co by se stalo, pokud by stavební náklady vzrostly ještě 

trochu výš na úroveň 24.000 Kč/m². Dosazením do uvedeného schématu získáme reziduální 

hodnotu -890 000 Kč. Za předpokladu, ţe jsme odhadli správně moţnost realizace výstavby 

z technického a právního hlediska, nejedná se o nejvyšší a nejlepší vyuţití, protoţe neprošlo 

testem ekonomické proveditelnosti. Je tedy nutno hledat jiné produktivní vyuţití pozemku, 

které bude realizovatelné z technického, právního i ekonomického hlediska. Pokud takové 

neexistuje, a v důsledku ekologické zátěţe si lze tuto situaci snadno představit, daný pozemek 

se uplatní na trhu nemovitostí jen velmi těţko. 

VÝHODY A LIMITY POUŢITÍ 

Na závěr shrňme výhody a limity pouţití reziduální metody, které vyplývají z výše 

uvedených popisů a jejich implikací. 

Mezi nesporné výhody se řadí skutečnost, ţe reziduální metoda je úzce svázána 

s trhem nemovitostí a jeho jednotlivými parametry, jako jsou prodejní ceny nemovitostí, 

výnosy z nájemného ale i s trhem stavebních prací určujícím výši stavebních nákladů 

a finančními trhy utvářejícími úrokové sazby. 

Přínosem reziduální metody je i to, ţe ve svých principech kopíruje uvaţování 

developera, tedy takového subjektu, který s velkou mírou pravděpodobnosti bude tvořit 

poptávku po takovém pozemku. 

Na rozdíl od jiných metod ocenění, jeţ lze aplikovat pro tento typ nemovitostí, jako je 

např. Naegeliho metoda nebo indexové metody, neobsahuje tato metoda ţádnou „černou 

skříňku“, část výpočtu, jejíţ věrohodnost si není odhadce schopen sám ověřit, a musí spoléhat 

na autory takové metody. 

Reziduální metoda oceňuje konkrétní pozemek a implicitně jsou v ní při správném 

pouţití zohledněny veškeré hodnototvorné faktory jako poloha, celková výměra, tvar 

pozemku, svaţitost, způsob vyuţití pozemku, stupeň územního plánování, míra vyuţití, 

existence inţenýrských sítí, ekologická zátěţ z minulosti apod. 

Ocenění reziduální metodou vykazuje vysokou míru transparentnosti. Adresát ocenění 

dokáţe posoudit nejen výsledek, ale i způsob ocenění a hlavně relevanci jednotlivých 

pouţitých proměnných jako výše nájemného, prodejních cen, stavebních nákladů atp. 

Zpracované ocenění lze pouţít s výhodou nejen pro posouzení aktuální hodnoty 

pozemku, ale také jako základ pro posouzení reálnosti dané výstavby. Toto lze samozřejmě 

zejména v situaci, kdy vlastník pozemku skutečně plánuje takovou výstavbu a podniká kroky 

k její realizaci. Pak lze snadno srovnat investiční rozpočet developera s kvalifikovaným 

posouzením znalce, coţ můţe být výhodou např. tehdy, je-li adresátem ocenění financující 

instituce. 

Pochopitelně, ţe pouţití reziduální metody naráţí na určité limity. Tuto metodu nelze 

pouţít zdaleka vţdy, kdyţ není k dispozici dostatek srovnávacích pozemků. Zejména tam, kde 

není vlastníkem výstavba plánována resp. dotyčný uvaţuje se záměrem, který není např. 

v souladu s platným územním plánem, můţe se odhadce snadno dostat při definici nejlepšího 

a nejvyššího vyuţití pozemků na pole spekulací, které se v budoucnu nenaplní, a výsledek 

reziduální metody podloţit pouze teoretickým výpočtem bez vazby na realitu. 
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Dalším limitem je skutečnost, ţe reziduální metoda má v sobě zakomponovánu 

zejména reflexi poptávky po takové nemovitosti, zobrazuje, jak by uvaţoval moţný investor. 

To nic nevypovídá o nabídce na daném segmentu trhu nemovitostí, přičemţ trţní hodnota se 

utváří teprve interakcí nabídky a poptávky. 

Nevýhodou reziduální metody je také její značná citlivost na pouţité proměnné, coţ 

jsme si ukázali na příkladu. Je tedy nutné, aby odhadce, který chce reziduální metodu 

pouţívat, chápal dobře všechny její teoretické souvislosti a pokud moţno měl s jejím pouţitím 

i praktickou zkušenost. Svědomitý, kvalifikovaný a maximálně přesný odhad výnosů 

a nákladů nejlepšího a nejvyššího vyuţití oceňovaného pozemku je absolutní nutností. 

Konečně ocenění reziduální metodou je spojeno se značnou volatilitou výsledné 

hodnoty pozemku. Jak jsme jiţ ale uvedli, kopíruje tato metoda uvaţování potenciálních 

investorů, a tak spíše neţ o volatilitě reziduálních hodnot by bylo vhodné hovořit o volatilitě 

tohoto segmentu trhu nemovitostí a vlivu chování jeho účastníků na vývoj cen. 
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VZTAH NÁJEMNÉHO A CENY BYTU 

DEPENDENCE PRICE OF RENT ON COMMON FLAT PRICE 

Tomáš Chmelík
10

 

Abstrakt 

Příspěvek sleduje výši cen bytŧ a nájmŧ z bytŧ a jejich vzájemný vztah 

v současné době, příspěvek dále srovnává ceny bytŧ a nájmŧ v období 45.-47. týdne 

roku 2007 a 46.-47. týdne roku 2008. Na tomto podkladě je cílem studie určení závislosti 

nájemné na obvyklé ceně bytu v rŧzných lokalitách, čase a podmínkách realitního trhu.  

K třem největším českým městŧm (Praha, Brno, Ostrava) byli pro porovnání 

přidány města Zlín, Šumperk a Rychnov n. Kněţnou pro zvýraznění regionálních 

rozdílŧ v souvislosti se vztahem nájemného a ceny bytu. Autor na příkladě Rychnova 

nad Kněţnou a Šumperka chce demonstrovat, ţe vzájemný vztah ceny byty a 

nájemného nelze zobecňovat na často uţívaných 5 – 8% z ceny bytu. K této otázce je 

nutno přistupovat individuálně, jak ukazuje tato studie je atraktivita lokality 

nejvýraznějším kritériem pro stanovení nájemného z ceny bytu, resp. závislosti ceny 

bytu a nájemného. Rovněţ se z pohledu znalecké praxe nelze spokojit s uţitím tak 

velkého rozpětí (5 - 8%) pro stanovení nájemného z ceny bytu.  

PODKLADY PRO ŘEŠENÍ 

Podklady pro stanovení závislosti nájemného na ceně bytu 

Pokladem pro příspěvek a pro vypracovaní databáze obvyklých (nabízených) cen bytů 

a cen nájemného slouţila internetová realitní inzerce na několika největších internetových 

inzertních serverech, konkrétně se jedná o: 

www.sreality.cz 

www.reality.cz 

www.ceskereality.cz 

 

 

Databáze byla zpracovaná v období 46.-47. týdne roku 2008, údaje byly 

vyhodnocované pro města - hl.m. Praha, Brno, Ostrava, Zlín, Šumperk a Rychnov nad 

Kněţnou.  K třem největším českým městům byli pro porovnání přidány města Zlín, Šumperk 

a Rychnov n. Kněţnou pro zvýraznění regionálních rozdílů v souvislosti se vztahem 

nájemného a ceny bytu. Autor na příkladě Rychnova nad Kněţnou a Šumperka chce 

demonstrovat, ţe vzájemný vztah ceny byty a nájemného nelze zobecňovat na často 

uţívaných 5 – 8% z ceny bytu. K této otázce je nutno přistupovat individuálně, jak ukazuje 

tato studie je atraktivita lokality nejvýraznějším kritériem pro stanovení nájemného z ceny 

bytu, resp. závislosti ceny bytu a nájemného. Rovněţ se z pohledu znalecké praxe nelze 

spokojit s uţitím tak velkého rozpětí (5 - 8%) pro stanovení nájemného z ceny bytu, protoţe 

takto velké rozpětí nahrává dalším spekulacím o výsledcích. Při ceně bytu 3 mil., je výše 

                                                 

 
10

 Chmelík, Tomáš, Ing, Ústav soudního inţenýrství VUT Brno (DSP), Údolní 53, 602 00 Brno, 

chmelik@obnova.sk 

http://www.sreality.cz/
http://www.reality.cz/
http://www.ceskereality.cz/
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nájemného při zvolení 5 % 150 tis., při 8 % 240 tis, tento rozdíl je příliš velký a rozhodně ve 

sporu nezanedbatelný. 

Podklady pro hodnocení regionálních rozdílŧ 

Pokladem pro sociologické a ekonomické srovnání uvedených regiónu bylo vyuţito 

průměrné hrubé měsíční mzdy v dané oblasti z níţe uvedených zdrojů v poměru k průměrné 

jednotkové ceně bytu [Kč/m
2
] a průměrné ceně nájmu [Kč/m

2
]. 

Podklady pro vyhodnocování průměrné hrubé mzdy: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Regionální statistika ceny práce 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky 

Český statistický úřad – Struktura mezd zaměstnanců 

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/3109-07 

Ministerstvo financí ČR – Informační systém o platu  www.mfcr.cz/isp. 

 

CHARAKTERISTIKA A VYHODNOCOVÁNÍ ZÍSKANÝCH ÚDAJŦ 

Charakteristika vyhodnocované databáze  

Podkladem pro srovnávání a zkoumání byla databáze získaná z realitní inzerce 

v období 46. - 47. týdne roku 2008, celkově bylo do databáze vloţeno 4 900 údajů o 

nabídkových cenách prodejů a nájmů.  Pro srovnání byla pouţita databáze 

vyhodnocená v [5], která obsahuje téměř 19 tisíc nabídek k prodeji a nájmu, z období 

45. - 47. týdne roku 2007. 

Počet prvků databáze
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Graf č. 1 – Počet prvkŧ vyhodnocované databáze 

 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky
http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/3109-07
http://www.mfcr.cz/isp
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Postup při určovaní závislosti nájemného na ceně bytu 

Databáze jednotkových cen a jednotkového nájmu byly rozděleny dle technického 

stavu bytové jednotky na: 

novostavby 

byty po rekonstrukci 

byty ve velmi dobrém a dobrém technickém stavu 

 

Pro uvedené dělení byly zjišťovány následující hodnoty: 

průměrné a medián jednotkové ceny bytů [Kč/m
2
] 

průměrné a medián jednotkového nájmu z bytů [Kč/m
2
/rok,

 
Kč/m

2
/měs] 

směrodatné odchylky uvedených hodnot 

 

Postup při zkoumání poměru hrubé mzdy a jednotkové ceny bytu příp. ceny nájmu 

v dané oblasti 

Při zkoumání poměru hrubé mzdy a jednotkových cen bytů a nájmů z bytů byly 

srovnávány hodnoty průměrného nájemného z bytů a průměrné jednotkové ceny bytů v dané 

oblasti k hrubé měsíční mzdě v příslušném místě.  

Vyuţité statistické postupy k vyhodnocení 

Pro analýzu hodnot výběru údajů byl vyuţit tabulkový procesor Excel (součást 

kancelářského balíku MS Office).  

Výběrový soubor je dostatečně charakterizován následující parametry:  

výběrový prŧměr 

  
n

x

  x

n

1i

i
      (1) 

medián - hodnota, jeţ dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně 

početné poloviny. Ve statistice patří mezi míry centrální tendence. Platí, ţe 

nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je 

větších nebo rovných mediánu 

 

směrodatná odchylka - Jedná se o kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od 

jejich aritmetického průměru. Zhruba řečeno vypovídá o tom, jak moc se od 

sebe navzájem liší typické případy v souboru zkoumaných čísel. Je-li malá, 

jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné, a naopak velká směrodatná 

odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti. Pomocí pravidel 1σ a 2σ (viz 

níţe) lze přibliţně určit, jak daleko jsou čísla v souboru vzdálená od průměru, 

resp. hodnoty náhodné veličiny vzdálené od střední hodnoty. Směrodatná 

odchylka je nejuţívanější míra variability. 

 















n

i

i xx
n

ss
1

2
_

2

1

1
     (2) 

poměr jednotkového ročního nájemného k jednotkové ceně bytu dané skupiny 

byl vypočten dle vztahu: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_hodnota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvadratick%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aritmetick%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br
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      (7) 

  směrodatná odchylka tohoto podílu byla vypočtena pomocí Gaussova vztahu 

pro přenášení chyb: 
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JEDNOTKOVÉ CENY BYTOVÝCH JEDNOTEK 

Jednotkové ceny bytů byly vyhodnocovány podle technického stavu a typu 

(dispozičního uspořádání) bytu a podle umístnění bytové jednotky. Pro rozdělení podle 

lokality (katastrálního území) bylo pouţito zařazení do oblastí z vyhlášky 3/2008 Sb.  

Ceny bytŧ v Praze 

Jednotkové ceny [Kč/m2]
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Graf č. 2 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ bez rozlišení technického stavu pro  hl. Praha [Kč/m
2
] 

Průměrná cena Medián odchylka Lokalita 

102 246 Kč 99 989 Kč 24 384 Kč Praha 1 

80 473 Kč 80 181 Kč 23 759 Kč Praha 2 

63 035 Kč 60 904 Kč 16 512 Kč Praha 3 

55 290 Kč 55 000 Kč 12 180 Kč Praha 4 

70 152 Kč 69 083 Kč 17 662 Kč Praha 5 

66 166 Kč 61 224 Kč 15 732 Kč Praha 6 

47 499 Kč 51 398 Kč 8 793 Kč Praha 7 
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48 512 Kč 48 462 Kč 9 041 Kč Praha 8 

57 266 Kč 57 143 Kč 7 933 Kč Praha 9 

57 648 Kč 54 953 Kč 14 250 Kč Praha 10 

44 918 Kč 43 594 Kč 8 989 Kč Praha 11 

61 028 Kč 64 512 Kč 17 569 Kč Praha 12 

51 409 Kč 56 047 Kč 11 833 Kč Praha 13 

46 304 Kč 45 128 Kč 8 558 Kč Praha 14 

60 739 Kč 62 886 Kč 10 249 Kč Praha 15 

N/A N/A N/A Praha 16 

67 203 Kč 67 203 Kč 618 Kč Praha 17 

48 754 Kč 44 286 Kč 13 014 Kč Praha 18 

52 844 Kč 52 844 Kč 9 656 Kč Praha 19 

66 521 Kč 62 115 Kč 11 213 Kč Praha 20 

38 749 Kč 32 118 Kč 9 669 Kč Praha 21 

N/A N/A N/A Praha 22 

46 660 Kč 41 043 Kč 11 082 Kč Praha 23 

51 687 Kč 50 908 Kč 9 611 Kč Praha 24 

61 397 Kč 55 831 Kč 20 707 Kč Praha 25 

54 210 Kč 54 926 Kč 9 871 Kč Praha 26 

N/A N/A N/A Praha 27 

45 230 Kč 44 643 Kč 4 341 Kč Praha 28 

Tabulka č. 1 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ bez rozlišení technického stavu pro  hl. Praha [Kč/m2] 

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Graf č. 3 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ v novostavbách v hl. městě Praha [Kč/m
2
] 
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Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Praha 1 N/A N/A N/A 

Praha 2 91 916,67 Kč 91 916,67 Kč 3 916,67 Kč 

Praha 3 75 386,99 Kč 67 813,03 Kč 21 910,79 Kč 

Praha 4 64 950,12 Kč 62 500,00 Kč 13 194,72 Kč 

Praha 5 74 765,06 Kč 72 830,19 Kč 12 947,79 Kč 

Praha 6 81 599,13 Kč 82 403,11 Kč 19 921,66 Kč 

Praha 7 N/A N/A N/A 

Praha 8 53 519,29 Kč 53 505,15 Kč 5 045,78 Kč 

Praha 9 59 735,00 Kč 57 928,56 Kč 6 522,07 Kč 

Praha 10 73 097,62 Kč 69 848,48 Kč 13 215,66 Kč 

Praha 11 59 405,09 Kč 58 764,71 Kč 8 401,49 Kč 

Praha 12 62 833,07 Kč 69 500,00 Kč 18 730,98 Kč 

Praha 13 N/A N/A N/A 

Praha 14 66 014,01 Kč 66 176,47 Kč 7 404,24 Kč 

Praha 15 60 748,64 Kč 63 414,63 Kč 3 770,28 Kč 

Praha 16 N/A N/A N/A 

Praha 17 67 203,09 Kč 67 203,09 Kč 618,34 Kč 

Praha 18 66 637,19 Kč 65 853,66 Kč 10 374,74 Kč 

Praha 19 43 188,98 Kč 43 188,98 Kč 0,00 Kč 

Praha 20 64 247,35 Kč 61 368,42 Kč 9 713,82 Kč 

Praha 21 52 421,05 Kč 52 421,05 Kč 0,00 Kč 

Praha 22 N/A N/A N/A 

Praha 23 48 662,92 Kč 43 846,15 Kč 12 462,23 Kč 

Praha 24 56 848,76 Kč 56 093,75 Kč 5 358,05 Kč 

Praha 25 67 463,46 Kč 66 804,88 Kč 20 563,01 Kč 

Praha 26 59 197,45 Kč 57 214,29 Kč 6 365,04 Kč 

Praha 27 N/A N/A N/A 

Praha 28 45 524,02 Kč 45 524,02 Kč 5 292,31 Kč 

Tabulka č. 2 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ v novostavbách v hl. městě Praha [Kč/m2]  

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Graf č. 4 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ po rekonstrukci pro  hl. město Praha [Kč/m
2
] 

Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Praha 1 105 834,73 Kč 101 801,80 Kč 19 253,68 Kč 

Praha 2 76 412,71 Kč 81 000,00 Kč 14 279,11 Kč 

Praha 3 62 916,32 Kč 62 817,53 Kč 15 461,07 Kč 

Praha 4 58 399,58 Kč 59 185,41 Kč 7 756,23 Kč 

Praha 5 52 368,43 Kč 48 035,71 Kč 15 182,79 Kč 

Praha 6 61 572,11 Kč 59 519,23 Kč 7 754,53 Kč 

Praha 7 43 390,48 Kč 40 298,51 Kč 10 633,20 Kč 

Praha 8 51 524,22 Kč 49 651,16 Kč 9 870,80 Kč 

Praha 9 N/ N/ N/A 

Praha 10 57 554,05 Kč 50 400,00 Kč 15 455,68 Kč 

Praha 11 45 540,07 Kč 44 613,97 Kč 8 616,55 Kč 

Praha 12 N/A N/A N/A 

Praha 13 68 489,36 Kč 68 489,36 Kč 0,00 Kč 

Praha 14 42 609,62 Kč 43 086,21 Kč 5 201,98 Kč 

Praha 15 42 833,33 Kč 42 833,33 Kč 0,00 Kč 

Praha 16 N/A N/A N/A 

Praha 17 N/A N/A N/A 

Praha 18 42 693,96 Kč 40 506,33 Kč 9 286,09 Kč 

Praha 19 N/A N/A N/A 

Praha 20 90 863,64 Kč 90 863,64 Kč 0,00 Kč 

Praha 21 N/A N/A N/A 

Praha 22 N/A N/A N/A 

Praha 23 N/A N/A N/A 

Praha 24 54 733,52 Kč 61 785,71 Kč 11 924,58 Kč 

Praha 25 38 333,33 Kč 38 333,33 Kč 0,00 Kč 
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Praha 26 56 961,81 Kč 56 961,81 Kč 2 815,97 Kč 

Praha 27 N/A N/A N/A 

Praha 28 44 642,86 Kč 44 642,86 Kč 0,00 Kč 

Tabulka č. 3 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ po rekonstrukci pro  hl. město Praha [Kč/m2] 

 (N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Graf č. 5 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ v pŧv. technickém stavu pro  hl. město Praha [Kč/m
2
] 

 

Lokalita Průměrná 
cena 

Medián odchylka 

Praha 1 101 280,12 Kč 99 539,90 Kč 25 503,85 Kč 

Praha 2 80 678,49 Kč 75 000,00 Kč 26 165,92 Kč 

Praha 3 57 824,32 Kč 57 109,52 Kč 8 894,82 Kč 

Praha 4 52 952,29 Kč 51 960,78 Kč 11 640,04 Kč 

Praha 5 65 051,97 Kč 65 490,20 Kč 17 439,89 Kč 

Praha 6 63 983,93 Kč 61 904,76 Kč 11 403,25 Kč 

Praha 7 49 964,01 Kč 51 633,33 Kč 6 298,67 Kč 

Praha 8 46 261,33 Kč 46 103,90 Kč 8 796,13 Kč 

Praha 9 51 878,88 Kč 54 120,69 Kč 8 067,64 Kč 

Praha 10 53 316,74 Kč 52 758,62 Kč 10 865,55 Kč 

Praha 11 44 181,21 Kč 42 647,06 Kč 8 455,14 Kč 

Praha 12 N/A N/A N/A 

Praha 13 47 139,22 Kč 48 444,94 Kč 9 157,05 Kč 

Praha 14 45 400,39 Kč 42 857,14 Kč 7 166,46 Kč 

Praha 15 69 678,57 Kč 69 678,57 Kč 7 321,43 Kč 
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Praha 16 N/A N/A N/A 

Praha 17 N/A N/A N/A 

Praha 18 44 812,30 Kč 42 448,98 Kč 9 124,27 Kč 

Praha 19 62 500,00 Kč 62 500,00 Kč 0,00 Kč 

Praha 20 64 018,40 Kč 62 115,38 Kč 7 999,99 Kč 

Praha 21 N/A N/A N/A 

Praha 22 N/A N/A N/A 

Praha 23 43 855,84 Kč 40 405,41 Kč 7 989,06 Kč 

Praha 24 47 944,04 Kč 44 358,97 Kč 9 849,13 Kč 

Praha 25 46 840,96 Kč 46 439,39 Kč 8 332,81 Kč 

Praha 26 41 960,25 Kč 43 750,00 Kč 6 351,28 Kč 

Praha 27 N/A N/A N/A 

Praha 28 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 4 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ v pŧv. technickém stavu pro  hl. město Praha [Kč/m2] 

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

 

Průměrné jednotkové ceny nabízených bytů v hl. městě Praze se pohybují od 41 tisíc 

na Praze 26 za byty v původním technickém stavu do 105 tisíc Kč za byty po rekonstrukci 

v nejaktrativnějších částech města – Praha 1. Při sestavováni databáze autor objevil velké 

mnoţství inzerátů, které nabízeli byty s dlouhodobě předplaceným nájemným na delší období 

(20 – 30 let), tyto inzeráty byli mnohokrát v sekci byty k prodeji, zde se však o prodej nejedná 

(ani jako převod druţstevního podílu), proto tyto nabídky nebyly do databáze zařazovány. 

Rovněţ jsou známy nabídky k přenechání bytu s „regulovaným“ nájemným, coţ rovněţ nelze 

povaţovat za prodej, nehledě na etický či právní stránku takovéhoto obchodování, tyto 

nabídky rovněţ nebyly zařazovány do databáze.  

Vyhodnocené jednotkové ceny a jejich rozdělení odpovídá koeficientu prodejnosti 

vyhlášky 3/2008 Sb., kde se Kp pohybuje od 3,208 pro Prahu 1 aţ po Prahu 22 - Kp 0,929, co 

také podtrhuje velké rozdíly mezi nejaktrativnějšími a okrajovými částmi Prahy. 

Praha je i nadále atraktivní lokalitou pro developery, i kdyţ v souvislosti 

v ekonomickou recesí, která se v ekonomice projevuje, uţ došlo k pozastavení, některých 

nových projektů (ještě před započetím výstavby). Hotové nebo rozestavěné byty 

v novostavbách jsou nadále nabízeny k prodeji.  

Při porovnání s údaji vyhodnocenými v loňském roce došlo k minimálnímu růstu cen, 

v některých vyhodnocovaných kategoriích došlo naopak v poměrně výraznému poklesu cen, 

například původní byty v části Praha 14 zaznamenali pokles přibliţně 5% 

ve vyhodnocovaných  průměrných jednotkových cenách. V období, kdy banky mírně 

přehodnocují poskytování hypotečních úvěrů avšak ve výhledu poklesu úrokových sazeb, 

nelze další období předpokládat výraznější změny cen bytů, spíše stagnaci cen.  
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Graf č. 6 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ bez rozlišení technického stavu v Brně [Kč/m
2
] 

Průměrná cena Medián odchylka Lokalita 

36 946 Kč 36 923 Kč 10 475 Kč Brno 1 

41 927 Kč 40 000 Kč 9 861 Kč Brno 2 

41 058 Kč 41 071 Kč 6 276 Kč Brno 3 

39 823 Kč 39 909 Kč 5 968 Kč Brno 4 

38 526 Kč 38 202 Kč 6 462 Kč Brno 5 

43 234 Kč 46 667 Kč 5 635 Kč Brno 6 

34 584 Kč 33 514 Kč 6 696 Kč Brno 7 

43 449 Kč 43 449 Kč 1 575 Kč Brno 8 

41 770 Kč 42 188 Kč 3 731 Kč Brno 9 

N/A N/A N/A Brno 10 

39 066 Kč 40 526 Kč 6 773 Kč Brno 11 

N/A N/A N/A Brno 12 

Tabulka č. 5 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ bez rozlišení technického stavu v Brně [Kč/m2]  

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Graf č. 7 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ v novostavbách v Brně [Kč/m
2
] 

Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Brno 1 33 864,14 Kč 33 864,14 Kč 0,00 Kč 

Brno 2 36 377,49 Kč 38 156,85 Kč 9 417,22 Kč 

Brno 3 41 851,07 Kč 42 619,01 Kč 4 401,32 Kč 

Brno 4 43 242,74 Kč 42 353,80 Kč 6 458,07 Kč 

Brno 5 40 184,48 Kč 40 384,62 Kč 6 556,26 Kč 

Brno 6 N/A N/A N/A 

Brno 7 39 642,88 Kč 42 107,03 Kč 7 116,17 Kč 

Brno 8 43 449,31 Kč 43 449,31 Kč 1 574,97 Kč 

Brno 9 41 392,00 Kč 40 909,09 Kč 3 983,63 Kč 

Brno 10 N/A N/A N/A 

Brno 11 N/A N/A N/A 

Brno 12 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 6 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ v novostavbách v Brně [Kč/m2]  

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Graf č. 8 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ po rekonstrukci v Brně [Kč/m
2
] 

Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Brno 1 37 622,22 Kč 36 500,00 Kč 1 587,06 Kč 

Brno 2 45 631,64 Kč 41 176,47 Kč 11 018,20 Kč 

Brno 3 41 008,59 Kč 40 454,55 Kč 6 204,78 Kč 

Brno 4 37 595,57 Kč 38 293,47 Kč 2 573,53 Kč 

Brno 5 38 353,48 Kč 38 785,71 Kč 4 085,07 Kč 

Brno 6 41 950,81 Kč 46 666,67 Kč 6 669,23 Kč 

Brno 7 36 573,91 Kč 35 714,29 Kč 6 709,88 Kč 

Brno 8 N/A N/A N/A 

Brno 9 N/A N/A N/A 

Brno 10 N/A N/A N/A 

Brno 11 N/A N/A N/A 

Brno 12 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 7 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ po rekonstrukci v Brně [Kč/m2] 

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Graf č. 9 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ v pŧv. technickém stavu v Brně [Kč/m
2
] 

Lokalita Průměrná 
cena 

Medián odchylka 

Brno 1 39 401,10 Kč 39 500,00 Kč 8 960,93 Kč 

Brno 2 41 748,65 Kč 39 752,48 Kč 9 398,36 Kč 

Brno 3 40 604,83 Kč 40 000,00 Kč 7 114,29 Kč 

Brno 4 38 252,63 Kč 37 303,57 Kč 5 301,12 Kč 

Brno 5 37 746,02 Kč 37 500,00 Kč 6 649,24 Kč 

Brno 6 43 876,20 Kč 45 925,93 Kč 4 915,02 Kč 

Brno 7 33 378,89 Kč 32 586,21 Kč 5 874,67 Kč 

Brno 8 N/A N/A N/A 

Brno 9 43 468,75 Kč 43 468,75 Kč 1 281,25 Kč 

Brno 10 N/A N/A N/A 

Brno 11 39 065,55 Kč 40 526,32 Kč 6 773,01 Kč 

Brno 12 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 8 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ v pŧv. technickém stavu v Brně [Kč/m2] 

 (N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

Průměrné jednotkové ceny nabízených bytů v Brně se pohybují od 32 tisíc do 47 tisíc 

za 1 m
2
.  Brno na rozdíl od Prahy nemá tak extrémní rozdíly cen (atraktivní a okrajové části 

města), jsou však lokality, které jsou nad průměrem města (Černá pole, Masarykova čtvrt, 

Lesná). Část města Brno 1, narozdíl například od Prahy 1, není v Brně povaţovaná za 

„nejlepší adresu“ k bydlení, proto nejsou změny cen ani počet nabízených bytů v této lokalitě 

velké.  

Ceny proti stejnému období roku 2007 mírně stoupli, v průměru o 6%. V Brně nastal 

v posledním období převis nabídky novostaveb nad poptávkou. V současné době jsou 

nabízeny k prodeji uţ hotové byty, coţ se v předchozím období téměř nestávalo.  
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Ceny bytŧ v Ostravě 
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Graf č. 10 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ bez rozlišení technického stavu v Ostravě [Kč/m
2
] 

Průměrná cena Medián odchylka Lokalita 

N/A N/A N/A Ostrava 1 

30 516 Kč 30 516 Kč 0 Kč Ostrava 2 

27 712 Kč 30 279 Kč 4 346 Kč Ostrava 3 

N/A N/A N/A Ostrava 4 

23 170 Kč 22 437 Kč 4 994 Kč Ostrava 5 

19 718 Kč 20 158 Kč 4 318 Kč Ostrava 6 

N/A N/A N/A Ostrava 7 

22 613 Kč 21 986 Kč 3 840 Kč Ostrava 8 

23 135 Kč 22 222 Kč 4 307 Kč Ostrava 9 

24 665 Kč 24 074 Kč 4 244 Kč Ostrava 10 

21 672 Kč 21 000 Kč 5 676 Kč Ostrava 11 

N/A N/A N/A Ostrava 12 

Tabulka č. 9 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ bez rozlišení technického stavu v Ostravě [Kč/m
2
] 

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

61 

 

Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Ostrava 1 N/A N/A N/A 

Ostrava 2 N/A N/A N/A 

Ostrava 3 31 371,55 Kč 30 590,68 Kč 2 156,10 Kč 

Ostrava 4 N/A N/A N/A 

Ostrava 5 N/A N/A N/A 

Ostrava 6 N/A N/A N/A 

Ostrava 7 N/A N/A N/A 

Ostrava 8 N/A N/A N/A 

Ostrava 9 N/A N/A N/A 

Ostrava 10 N/A N/A N/A 

Ostrava 11 N/A N/A N/A 

Ostrava 12 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 10 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ v novostavbě v Ostravě [Kč/m2]  

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) – v kategorii Ostrava novostavba nebylo zařazeno do databáze 

dostatečný počet prvkŧ 
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Graf č. 11 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ po rekonstrukci v Ostravě [Kč/m
2
] 
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Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Ostrava 1 N/A N/A N/A 

Ostrava 2 30 515,75 Kč 30 515,75 Kč 0,00 Kč 

Ostrava 3 N/A N/A N/A 

Ostrava 4 N/A N/A N/A 

Ostrava 5 24 002,71 Kč 23 660,93 Kč 3 834,08 Kč 

Ostrava 6 20 308,35 Kč 20 791,67 Kč 3 901,46 Kč 

Ostrava 7 N/A N/A N/A 

Ostrava 8 29 318,18 Kč 29 318,18 Kč 0,00 Kč 

Ostrava 9 23 979,91 Kč 22 780,23 Kč 5 045,69 Kč 

Ostrava 10 N/A N/A N/A 

Ostrava 11 19 045,06 Kč 19 355,41 Kč 2 062,79 Kč 

Ostrava 12 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 11 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ po rekonstrukci v Ostravě [Kč/m2]  

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Graf č. 12 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ v pŧv. technickém stavu v Ostravě [Kč/m
2
] 
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Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Ostrava 1 N/A N/A N/A 

Ostrava 2 N/A N/A N/A 

Ostrava 3 23 758,68 Kč 24 228,57 Kč 2 267,65 Kč 

Ostrava 4 N/A N/A N/A 

Ostrava 5 23 051,64 Kč 22 230,77 Kč 4 988,69 Kč 

Ostrava 6 19 684,93 Kč 20 092,59 Kč 4 363,40 Kč 

Ostrava 7 N/A N/A N/A 

Ostrava 8 21 868,05 Kč 21 750,00 Kč 3 291,85 Kč 

Ostrava 9 23 020,58 Kč 22 142,86 Kč 4 188,65 Kč 

Ostrava 10 24 664,88 Kč 24 074,07 Kč 4 244,39 Kč 

Ostrava 11 21 456,98 Kč 21 341,95 Kč 3 051,39 Kč 

Ostrava 12 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 12 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ v pŧv. technickém stavu v Ostravě [Kč/m2]  

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

 

Průměrné jednotkové ceny nabízených bytů v Ostravě se pohybují od 23 tisíc do 33 

tisíc za 1 m
2
.  Ostrava, i kdyţ třetí největší město České republiky, není doposud výrazně 

atraktivní pro nové developerské projekty, i kdyţ se situace postupně mění a nové bytové 

výstavby přibývá, není tomu však tolik jako v ostatních srovnatelných městech České 

republiky.  

Ceny proti stejnému období roku 2007 mírně stoupli, v průměru o 3%. Autor i různé 

realitní média předpokládaly vyšší růst cen, v souvislosti se spuštěním výroby a přiblíţením 

dálnice k Ostravě,  tento však byl pravděpodobně zpomalen nastupující ekonomickou recesí.  

Pro lidi pracující v Ostravě a okolí, však je v poslední době zajímavější bydlet v okolí 

Ostravy a do Ostravy dojíţdět, proto se některé nové projekty rozjíţdí například v okolí 

Frýdku-Místku, kde láká blízkostí Beskyd a výborná dostupnost do Ostravy.   

 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

64 

Ceny bytŧ v Zlíně 
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Graf č. 13 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ s rozlišením technického stavu ve Zlíně [Kč/m
2
] 

 Počet 
vloţených 

prvků 

Průměrná 
cena [Kč] 

Průměrná 
plocha 
[m2] 

Medián 
plochy 
[m2] 

Průměrná 
jednotkové 

cena 
[Kč/m2] 

Medián 
jednotkové 

ceny 
[Kč/m2] 

Směrodatná 
odchylka 

Byt 1+kk 29 1 080 557 Kč 33,76 34,0 32 186 Kč 32 353 Kč 5 632 Kč 

Byt 1+1 36 1 154 139 Kč 36,11 35,0 32 227 Kč 32 363 Kč 4 764 Kč 

Byt 2+kk 33 1 871 210 Kč 81,82 55,0 31 019 Kč 31 818 Kč 6 416 Kč 

Byt 2+1 102 1 523 666 Kč 55,74 56,0 27 507 Kč 27 693 Kč 3 471 Kč 

Byt 3+kk 26 2 496 107 Kč 79,88 79,5 31 312 Kč 31 533 Kč 3 339 Kč 

Byt 3+1 150 1 836 502 Kč 72,59 72,0 25 391 Kč 24 919 Kč 3 273 Kč 

Byt 4+kk 5 3 163 940 Kč 129,00 100,0 26 073 Kč 26 620 Kč 3 837 Kč 

Byt 4+1 36 2 038 778 Kč 87,78 86,0 23 311 Kč 23 073 Kč 3 499 Kč 

Ostatní 1 3 950 000 Kč 181,00 181,0 21 823 Kč 21 823 Kč 0 Kč 

Tabulka č. 13 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ s rozlišením technického stavu ve Zlíně [Kč/m
2
] 

Průměrné jednotkové ceny nabízených bytů ve Zlíně se pohybují od 22 tisíc do 34 tisíc 

za 1 m
2
.  Zlín je ekonomický silný region a proto jsou ceny bytů na vyšší úrovni neţ v jiných 

městech srovnatelné velikosti.  
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Ceny bytŧ v Rychnově nad Kněţnou 
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Graf č. 14 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ s rozlišením technického stavu v Rychnově nad Kněţnou 

[Kč/m
2
] 

 Počet 
vloţených 

prvků 

Průměrná 
cena [Kč] 

Průměrná 
plocha 
[m2] 

Medián 
plochy 
[m2] 

Průměrná 
jednotkové 

cena 
[Kč/m2] 

Medián 
jednotkové 

ceny 
[Kč/m2] 

Směrodatná 
odchylka 

Byt 1+kk 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Byt 1+1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Byt 2+kk 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Byt 2+1 7 1 006 286 Kč 53,57 54,0 18 762 Kč 17 685 Kč 2 415 Kč 

Byt 3+kk 4 1 393 125 Kč 74,00 72,0 19 853 Kč 22 422 Kč 2 629 Kč 

Byt 3+1 25 1 394 800 Kč 75,04 72,0 18 713 Kč 20 149 Kč 4 026 Kč 

Byt 4+kk 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Byt 4+1 6 1 747 500 Kč 94,17 93,0 18 931 Kč 16 701 Kč 6 102 Kč 

Ostatní 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Tabulka č. 14 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ s rozlišením technického stavu v Rychnově nad 

Kněţnou [Kč/m2]  

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

V případě Rychnova nad Kněţnou bylo autor ustoupil od poţadavku minimálního 

počtu 15 prvků pro vyhodnocení kategorie z důvodu nedostatku nabídek v realitní inzerci. 

Průměrné jednotkové ceny se v Rychnově pohybují v rozmezí 16 aţ 27 tisíc za m
2
.  

Ceny v Rychnově nad Kněţnou jsou například při srovnání s Šumperkem vyšší, 

důvodů se nabízí hned několik – lepší dostupnost, větší mnoţství atraktivnějších bytů a 

dostupnost turisticky atraktivních Orlických Hor.  
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Ceny bytŧ v Šumperku 
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Graf č. 15 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ s rozlišením technického stavu v Šumperku [Kč/m
2
] 

 Počet 
vloţených 

prvků 

Průměrná 
cena [Kč] 

Průměrná 
plocha 
[m2] 

Medián 
plochy 
[m2] 

Průměrná 
jednotkové 

cena 
[Kč/m2] 

Medián 
jednotkové 

ceny 
[Kč/m2] 

Směrodatná 
odchylka 

Byt 1+kk 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Byt 1+1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Byt 2+kk 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Byt 2+1 4 830 000 Kč 52,75 52,0 15 765 Kč 15 588 Kč N/A 

Byt 3+kk 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Byt 3+1 35 1 008 907 Kč 93,66 74,0 13 140 Kč 14 000 Kč 4 538 Kč 

Byt 4+kk 3 1 461 667 Kč 136,00 126,0 10 912 Kč 11 111 Kč 1 250 Kč 

Byt 4+1 8 937 506 Kč 97,88 88,5 10 197 Kč 10 326 Kč 3 558 Kč 

Ostatní 3 2 063 333 Kč 98,00 105,0 21 013 Kč 20 270 Kč 1 312 Kč 

Tabulka č.15 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ s rozlišením technického stavu v Šumperku [Kč/m2] 

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

Rovněţ jako v případě Rychnova nad Kněţnou i při vyhodnocovaní průměrných 

jednotkových cen autor ustoupil od poţadavku minimálního počtu 15 prvků pro vyhodnocení 

kategorie z důvodu nedostatku nabídek v realitní inzerci. Průměrné jednotkové ceny se 

v Rychnově pohybují v rozmezí 15 aţ 22 tisíc za m
2
.  
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JEDNOTKOVÉ NÁJEMNÉ Z BYTŦ 

Jednotkové nájemné v hl. Praze 
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Graf č. 16 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ bez rozlišení technického stavu v hl. městě 

Praha [Kč/m
2
/rok] 

Průměrná cena Medián odchylka Lokalita 

3 893 Kč 3 600 Kč 1 527 Kč Praha 1 

3 227 Kč 3 027 Kč 1 019 Kč Praha 2 

3 028 Kč 2 850 Kč 945 Kč Praha 3 

2 659 Kč 2 571 Kč 654 Kč Praha 4 

3 303 Kč 3 150 Kč 1 143 Kč Praha 5 

2 929 Kč 2 679 Kč 869 Kč Praha 6 

3 148 Kč 2 906 Kč 499 Kč Praha 7 

2 670 Kč 2 500 Kč 672 Kč Praha 8 

2 737 Kč 2 500 Kč 1 301 Kč Praha 9 

2 821 Kč 2 712 Kč 704 Kč Praha 10 

2 611 Kč 2 770 Kč 478 Kč Praha 11 

2 386 Kč 2 267 Kč 556 Kč Praha 12 

2 524 Kč 1 886 Kč 902 Kč Praha 13 

2 633 Kč 2 500 Kč 577 Kč Praha 14 

2 465 Kč 2 400 Kč 245 Kč Praha 15 

N/A N/A N/A Praha 16 

N/A N/A N/A Praha 17 

2 478 Kč 2 400 Kč 499 Kč Praha 18 

2 047 Kč 2 100 Kč 524 Kč Praha 19 

2 868 Kč 2 720 Kč 737 Kč Praha 20 

2 515 Kč 2 800 Kč 512 Kč Praha 21 

3 214 Kč 3 214 Kč 0 Kč Praha 22 
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2 347 Kč 2 350 Kč 348 Kč Praha 23 

2 642 Kč 2 660 Kč 587 Kč Praha 24 

2 010 Kč 2 031 Kč 366 Kč Praha 25 

3 198 Kč 2 911 Kč 773 Kč Praha 26 

1 820 Kč 1 820 Kč 0 Kč Praha 27 

2 599 Kč 2 599 Kč 646 Kč Praha 28 

Tabulka č. 16 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ bez rozlišení technického stavu v hl. městě 

Praha [Kč/m2/rok]  

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Graf č. 17 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ v novostavbách v hl. městě Praha [Kč/m
2
/rok] 

Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Praha 1 4 855,29 Kč 5 103,22 Kč 1 465,75 Kč 

Praha 2 3 725,35 Kč 3 750,00 Kč 386,62 Kč 

Praha 3 3 368,20 Kč 3 272,73 Kč 687,59 Kč 

Praha 4 3 535,53 Kč 3 486,84 Kč 524,64 Kč 

Praha 5 3 721,76 Kč 3 406,09 Kč 1 354,36 Kč 

Praha 6 3 393,97 Kč 3 217,99 Kč 631,01 Kč 

Praha 7 2 906,25 Kč 2 906,25 Kč 93,75 Kč 

Praha 8 2 606,25 Kč 2 606,25 Kč 206,25 Kč 

Praha 9 3 091,57 Kč 2 500,00 Kč 1 845,38 Kč 

Praha 10 2 870,25 Kč 2 843,67 Kč 580,39 Kč 

Praha 11 2 951,39 Kč 3 000,00 Kč 215,39 Kč 

Praha 12 2 793,75 Kč 2 708,33 Kč 543,00 Kč 

Praha 13 N/A N/A N/A 

Praha 14 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 

Praha 15 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč 0,00 Kč 
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Praha 16 N/A N/A N/A 

Praha 17 N/A N/A N/A 

Praha 18 2 716,05 Kč 2 571,43 Kč 570,10 Kč 

Praha 19 N/A N/A N/A 

Praha 20 3 245,94 Kč 3 424,44 Kč 776,33 Kč 

Praha 21 2 553,85 Kč 2 553,85 Kč 246,15 Kč 

Praha 22 N/A N/A N/A 

Praha 23 2 769,23 Kč 2 769,23 Kč 0,00 Kč 

Praha 24 2 600,16 Kč 2 660,00 Kč 590,87 Kč 

Praha 25 2 192,73 Kč 2 192,73 Kč 447,27 Kč 

Praha 26 2 855,17 Kč 2 836,36 Kč 297,92 Kč 

Praha 27 N/A N/A N/A 

Praha 28 2 599,47 Kč 2 599,47 Kč 645,98 Kč 

Tabulka č. 17 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ v novostavbách v hl. městě Praha 

[Kč/m2/rok] 

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Graf č. 18 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ po rekonstrukci v hl. městě Praha [Kč/m
2
/rok] 

Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Praha 1 3 931,55 Kč 3 600,00 Kč 1 460,11 Kč 

Praha 2 3 529,80 Kč 3 414,29 Kč 937,49 Kč 

Praha 3 3 127,25 Kč 2 812,50 Kč 1 149,82 Kč 

Praha 4 2 492,89 Kč 2 400,00 Kč 444,90 Kč 

Praha 5 2 968,97 Kč 2 702,10 Kč 830,77 Kč 

Praha 6 2 828,79 Kč 2 666,67 Kč 591,07 Kč 

Praha 7 N/A N/A N/A 

Praha 8 2 576,91 Kč 2 532,39 Kč 96,81 Kč 
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Praha 9 2 791,88 Kč 2 666,23 Kč 816,78 Kč 

Praha 10 2 841,83 Kč 2 656,03 Kč 924,22 Kč 

Praha 11 2 258,03 Kč 2 239,85 Kč 120,77 Kč 

Praha 12 1 990,48 Kč 1 990,48 Kč 276,19 Kč 

Praha 13 N/A N/A N/A 

Praha 14 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 

Praha 15 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč 0,00 Kč 

Praha 16 N/A N/A N/A 

Praha 17 N/A N/A N/A 

Praha 18 2 413,00 Kč 2 400,00 Kč 369,36 Kč 

Praha 19 N/A N/A N/A 

Praha 20 2 371,43 Kč 2 400,00 Kč 176,13 Kč 

Praha 21 2 933,33 Kč 2 933,33 Kč 0,00 Kč 

Praha 22 N/A N/A N/A 

Praha 23 N/A N/A N/A 

Praha 24 2 407,53 Kč 2 322,58 Kč 292,02 Kč 

Praha 25 N/A N/A N/A 

Praha 26 2 880,00 Kč 2 880,00 Kč 0,00 Kč 

Praha 27 N/A N/A N/A 

Praha 28 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 18 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ po rekonstrukci v hl. městě Praha 

[Kč/m2/rok] 

 (N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Graf č. 19 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ v pŧvodním technickém stavu v hl. městě 

Praha [Kč/m
2
/rok] 
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Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Praha 1 3 780,68 Kč 3 507,69 Kč 1 520,59 Kč 

Praha 2 3 111,62 Kč 3 000,00 Kč 1 038,29 Kč 

Praha 3 2 884,74 Kč 2 749,81 Kč 833,77 Kč 

Praha 4 2 560,92 Kč 2 504,46 Kč 612,11 Kč 

Praha 5 3 250,11 Kč 3 150,00 Kč 1 093,59 Kč 

Praha 6 2 880,72 Kč 2 560,71 Kč 918,33 Kč 

Praha 7 3 388,89 Kč 3 388,89 Kč 611,11 Kč 

Praha 8 2 696,04 Kč 2 333,33 Kč 764,38 Kč 

Praha 9 2 411,53 Kč 2 240,00 Kč 710,58 Kč 

Praha 10 2 783,41 Kč 2 836,36 Kč 667,70 Kč 

Praha 11 2 633,73 Kč 2 790,70 Kč 510,26 Kč 

Praha 12 2 106,31 Kč 2 232,56 Kč 283,00 Kč 

Praha 13 2 523,81 Kč 1 885,71 Kč 902,40 Kč 

Praha 14 2 566,85 Kč 2 400,00 Kč 603,98 Kč 

Praha 15 2 497,98 Kč 2 465,41 Kč 294,60 Kč 

Praha 16 N/A N/A N/A 

Praha 17 N/A N/A N/A 

Praha 18 2 364,38 Kč 2 400,00 Kč 446,10 Kč 

Praha 19 2 046,52 Kč 2 100,00 Kč 524,17 Kč 

Praha 20 2 865,46 Kč 2 860,00 Kč 735,30 Kč 

Praha 21 2 266,67 Kč 2 266,67 Kč 666,67 Kč 

Praha 22 3 214,29 Kč 3 214,29 Kč 0,00 Kč 

Praha 23 2 206,67 Kč 2 100,00 Kč 287,67 Kč 

Praha 24 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 0,00 Kč 

Praha 25 N/A N/A N/A 

Praha 26 3 649,96 Kč 3 845,45 Kč 965,42 Kč 

Praha 27 N/A N/A N/A 

Praha 28 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 19 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ v pŧvodním technickém stavu v hl. městě 

Praha [Kč/m2/rok]  

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

 

Průměrné jednotkové nájemné v Praze se pohybuje od 1.820 do 3.600 Kč/m
2
/rok, 

rovněţ (jako u prodejů) je zde velký rozdíl mezi atraktivnějšími a okrajovými částmi Prahy. 

V průměru nájemné stouplo proti stejnému období loňského roku o přibliţně 4%, avšak u 

nejatraktivnějších částí města došlo k mírnému poklesu, co můţe být zapříčiněno i mírným 

převisem nabídky těchto atraktivních luxusních a zejména cenově nadprůměrných. 
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Graf č. 20 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ bez rozlišení technického stavu v Brně 

[Kč/m
2
/rok] 

Průměrná cena Medián odchylka Lokalita 

2 000 Kč 2 052 Kč 411 Kč Brno 1 

2 136 Kč 2 109 Kč 472 Kč Brno 2 

2 101 Kč 2 164 Kč 399 Kč Brno 3 

1 936 Kč 1 846 Kč 591 Kč Brno 4 

1 978 Kč 1 919 Kč 464 Kč Brno 5 

1 853 Kč 1 723 Kč 346 Kč Brno 6 

2 002 Kč 1 946 Kč 459 Kč Brno 7 

N/A N/A N/A Brno 8 

1 757 Kč 1 757 Kč 43 Kč Brno 9 

N/A N/A N/A Brno 10 

2 210 Kč 2 240 Kč 136 Kč Brno 11 

N/A N/A N/A Brno 12 

Tabulka č. 20 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ bez rozlišení technického stavu v Brně 

[Kč/m2/rok] 

 (N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Graf č. 21 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ v novostavbách v Brně [Kč/m
2
/rok] 

Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Brno 1 2 186,49 Kč 2 100,00 Kč 309,68 Kč 

Brno 2 2 377,37 Kč 2 333,33 Kč 417,26 Kč 

Brno 3 2 212,40 Kč 2 232,56 Kč 280,56 Kč 

Brno 4 1 985,82 Kč 2 010,61 Kč 255,93 Kč 

Brno 5 1 851,27 Kč 1 924,48 Kč 298,12 Kč 

Brno 6 2 419,35 Kč 2 419,35 Kč 0,00 Kč 

Brno 7 2 008,59 Kč 2 138,10 Kč 307,33 Kč 

Brno 8 N/A N/A N/A 

Brno 9 N/A N/A N/A 

Brno 10 N/A N/A N/A 

Brno 11 2 030,77 Kč 2 030,77 Kč 0,00 Kč 

Brno 12 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 21 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ v novostavbách v Brně [Kč/m2/rok]  

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Jednotkové nájemné v bytech po rekonstrukci
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Graf č. 22 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ po rekonstrukci v Brně [Kč/m
2
/rok] 

Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Brno 1 2 135,29 Kč 2 161,67 Kč 284,69 Kč 

Brno 2 2 289,92 Kč 2 287,06 Kč 378,08 Kč 

Brno 3 2 206,36 Kč 2 250,00 Kč 307,01 Kč 

Brno 4 1 683,33 Kč 1 683,33 Kč 183,33 Kč 

Brno 5 1 921,50 Kč 1 869,55 Kč 530,67 Kč 

Brno 6 N/A N/A N/A 

Brno 7 2 056,37 Kč 2 057,14 Kč 145,46 Kč 

Brno 8 N/A N/A N/A 

Brno 9 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 0,00 Kč 

Brno 10 N/A N/A N/A 

Brno 11 N/A N/A N/A 

Brno 12 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 22 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ po rekonstrukci v Brně [Kč/m2/rok] 

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Graf č. 23 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ v pŧv. technickém stavu v Brně [Kč/m
2
/rok] 

Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Brno 1 1 940,15 Kč 2 000,00 Kč 429,94 Kč 

Brno 2 2 010,29 Kč 2 000,00 Kč 467,51 Kč 

Brno 3 2 037,53 Kč 2 000,00 Kč 435,16 Kč 

Brno 4 1 969,99 Kč 1 700,00 Kč 727,49 Kč 

Brno 5 2 039,54 Kč 1 918,90 Kč 492,09 Kč 

Brno 6 1 664,85 Kč 1 600,00 Kč 129,92 Kč 

Brno 7 1 996,00 Kč 1 889,13 Kč 502,65 Kč 

Brno 8 N/A N/A N/A 

Brno 9 1 714,29 Kč 1 714,29 Kč 0,00 Kč 

Brno 10 N/A N/A N/A 

Brno 11 2 300,33 Kč 2 300,33 Kč 60,33 Kč 

Brno 12 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 23 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ v pŧv. technickém stavu v Brně 

[Kč/m2/rok] 

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

Průměrné jednotkové nájemné v Brně se pohybuje od 1.600 do 2.400 Kč/m
2
/rok, 

v závislosti na lokalitě, technickém stavu a typu bytu. Proti stejnému období loňského roku 

v průměrných cenách vyhodnocených v této studii došlo k mírnému poklesu, ale spíše lze 

mluvit v tomto případě o stagnaci cen nájemného v Brně. 
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Jednotkové nájemné v Ostravě 
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Graf č. 24 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ bez rozlišení tech.  stavu v Ostravě [Kč/m
2
/rok] 

Průměrná cena Medián odchylka Lokalita 

N/A N/A N/A Ostrava 1 

3 136 Kč 3 136 Kč 1 002 Kč Ostrava 2 

2 491 Kč 2 034 Kč 1 467 Kč Ostrava 3 

1 759 Kč 1 759 Kč 0 Kč Ostrava 4 

2 005 Kč 1 815 Kč 1 078 Kč Ostrava 5 

1 999 Kč 1 929 Kč 629 Kč Ostrava 6 

N/A N/A N/A Ostrava 7 

1 722 Kč 1 636 Kč 714 Kč Ostrava 8 

2 186 Kč 2 031 Kč 795 Kč Ostrava 9 

N/A N/A N/A Ostrava 10 

2 329 Kč 2 109 Kč 1 175 Kč Ostrava 11 

N/A N/A N/A Ostrava 12 

Tabulka č. 24 - Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ bez rozlišení tech.  stavu v Ostravě 

[Kč/m2/rok]  

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Průměrné jednotkové nájemné v novostavbách
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Graf č. 25 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ v novostavbách v Ostravě [Kč/m
2
/rok] 

Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Ostrava 1 N/A N/A N/A 

Ostrava 2 2 133,33 Kč 2 133,33 Kč 0,00 Kč 

Ostrava 3 2 987,55 Kč 3 352,94 Kč 907,71 Kč 

Ostrava 4 N/A N/A N/A 

Ostrava 5 2 879,43 Kč 3 007,29 Kč 1 466,94 Kč 

Ostrava 6 N/A N/A N/A 

Ostrava 7 N/A N/A N/A 

Ostrava 8 N/A N/A N/A 

Ostrava 9 2 100,65 Kč 2 081,63 Kč 1 038,47 Kč 

Ostrava 10 N/A N/A N/A 

Ostrava 11 N/A N/A N/A 

Ostrava 12 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 25 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ v novostavbách v Ostravě [Kč/m2/rok] 

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Jednotkové nájemné v bytech po rekonstrukci
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Graf č. 26 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ po rekonstrukci v Ostravě [Kč/m
2
/rok] 

Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Ostrava 1 N/A N/A N/A 

Ostrava 2 4 137,93 Kč 4 137,93 Kč 0,00 Kč 

Ostrava 3 3 018,57 Kč 3 018,57 Kč 314,77 Kč 

Ostrava 4 1 758,62 Kč 1 758,62 Kč 0,00 Kč 

Ostrava 5 1 952,81 Kč 1 836,73 Kč 790,64 Kč 

Ostrava 6 1 884,21 Kč 1 802,20 Kč 524,84 Kč 

Ostrava 7 N/A N/A N/A 

Ostrava 8 1 585,71 Kč 1 585,71 Kč 985,71 Kč 

Ostrava 9 2 204,60 Kč 1 938,46 Kč 668,73 Kč 

Ostrava 10 N/A N/A N/A 

Ostrava 11 2 096,26 Kč 2 181,82 Kč 642,08 Kč 

Ostrava 12 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 26 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ po rekonstrukci v Ostravě [Kč/m
2
/rok] 

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Graf č. 27 – Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ v pŧvodním tech. stavu v Ostravě [Kč/m
2
/rok] 

Lokalita Průměrná cena Medián odchylka 

Ostrava 1 N/A N/A N/A 

Ostrava 2 N/A N/A N/A 

Ostrava 3 2 385,01 Kč 1 964,29 Kč 1 557,09 Kč 

Ostrava 4 N/A N/A N/A 

Ostrava 5 1 978,43 Kč 1 800,00 Kč 1 086,74 Kč 

Ostrava 6 2 010,45 Kč 1 928,57 Kč 640,09 Kč 

Ostrava 7 N/A N/A N/A 

Ostrava 8 1 812,99 Kč 1 636,36 Kč 425,91 Kč 

Ostrava 9 2 190,76 Kč 2 042,55 Kč 783,17 Kč 

Ostrava 10 N/A N/A N/A 

Ostrava 11 2 353,86 Kč 2 107,18 Kč 1 216,09 Kč 

Ostrava 12 N/A N/A N/A 

Tabulka č. 27 - Vyhodnocení jednotkového nájemného z bytŧ v pŧvodním tech. stavu v Ostravě 

[Kč/m2/rok] (N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané 

kategorii nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

Průměrné jednotkové nájemné v Ostravě se pohybuje od 1.400 do 2.500 Kč/m
2
/rok, 

v závislosti na lokalitě, technickém stavu a typu bytu. Proti stejnému období loňského roku 

nedošlo k výrazným cenovým změnám, pouze byl zaznamenám mírný nárůst průměrných 

cen, tento nárůst je však malý a můţe být způsobem pouze nepřesností při statistickém 

vyhodnocování, proto lze spíše mluvit v tomto případě o stagnaci cen nájemného v Ostravě. 
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Jednotkové nájemné v Zlíně 
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Graf č. 28 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ s rozlišením technického stavu ve Zlíně [Kč/m
2
/rok] 

 Počet 
vloţených 

prvků 

Průměrná 
cena [Kč/m2] 

Průměrná 
plocha 
[m2] 

Medián 
plochy 
[m2] 

Průměrná 
jednotková 

cena 
[Kč/m2/rok] 

Medián 
jednotkové 

cena 
[Kč/m2/rok] 

Směrodatná 
odchylka 

Byt 1+kk 6 78 200 Kč 35,00 30,0 2 357 Kč 2 500 Kč 400 Kč 

Byt 1+1 11 82 473 Kč 35,91 35,0 2 333 Kč 2 368 Kč 362 Kč 

Byt 2+kk 6 133 600 Kč 64,33 64,5 2 098 Kč 1 886 Kč 452 Kč 

Byt 2+1 8 92 850 Kč 54,75 51,5 1 757 Kč 1 826 Kč 347 Kč 

Byt 3+kk 2 132 000 Kč 74,00 74,0 1 809 Kč 1 809 Kč 309 Kč 

Byt 3+1 17 121 624 Kč 77,06 74,0 1 596 Kč 1 519 Kč 371 Kč 

Byt 4+kk 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Byt 4+1 5 168 000 Kč 98,60 90,0 1 754 Kč 1 867 Kč 336 Kč 

Ostatní 1 180 000 Kč 130,00 130,0 1 385 Kč 1 385 Kč 0 Kč 

Tabulka č. 28 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ s rozlišením technického stavu ve Zlíně [Kč/m2/rok] 

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

Průměrné jednotkové nájemné ve Zlíně se pohybuje od 1.300 do 2.300 Kč/m
2
/rok, 

v závislosti na lokalitě, technickém stavu a typu bytu. Autor Zlín ve svém loňském příspěvku 

[5] nevyhodnocoval, proto zde není uvedeno porovnání.  
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Jednotkové nájemné v Rychnově nad Kněţnou 
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Graf č. 29 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ s rozlišením technického stavu v Rychnově nad Kněţnou 

[Kč/m
2
/rok] 

 Počet 
vloţených 

prvků 

Průměrná 
cena [Kč] 

Průměrná 
plocha 
[m2] 

Medián 
plochy 
[m2] 

Průměrná 
jednotková 

cena 
[Kč/m2/rok] 

Medián 
jednotkové 

cena 
[Kč/m2/rok] 

Směrodatná 
odchylka 

Byt 1+kk 1 120 000 Kč 68,00 68,0 1 765 Kč 1 765 Kč 0 Kč 

Byt 1+1 5 79 200 Kč 39,80 39,5 1 998 Kč 2 000 Kč 102 Kč 

Byt 2+kk 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Byt 2+1 2 84 000 Kč 61,00 61,0 1 423 Kč 1 423 Kč N/A 

Byt 3+kk 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Byt 3+1 4 85 500 Kč 88,00 80,5 1 037 Kč 1 185 Kč 390 Kč 

Byt 4+kk 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Byt 4+1 1 96 000 Kč 86,00 86,0 1 116 Kč 1 116 Kč N/A 

Ostatní 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Tabulka č. 29 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ s rozlišením technického stavu v Rychnově nad 

Kněţnou [Kč/m2/rok] 

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

Průměrné jednotkové nájemné ve Zlíně se pohybuje od 1.000 do 1.900 Kč/m
2
/rok, 

v závislosti na lokalitě, technickém stavu a typu bytu. Autor Rychnov nad Kněţnou ve svém 

loňském příspěvku [5] nevyhodnocoval, proto zde není uvedeno porovnání.  
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Jednotkové nájemné v Šumperku 
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Graf č. 30 – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ s rozlišením technického stavu v Šumperku [Kč/m
2
/rok] 

 Počet 
vloţených 

prvků 

Průměrná 
cena [Kč] 

Průměrná 
plocha 
[m2] 

Medián 
plochy 
[m2] 

Průměrná 
jednotková 

cena 
[Kč/m2/rok] 

Medián 
jednotkové 

cena 
[Kč/m2/rok] 

Směrodatná 
odchylka 

Byt 1+kk 5 65 280 Kč 31,20 35,0 2 232 Kč 1 886 Kč 752 Kč 

Byt 1+1 1 60 000 Kč 36,00 36,0 1 667 Kč 1 667 Kč 0 Kč 

Byt 2+kk 2 129 000 Kč 76,00 76,0 1 737 Kč 1 737 Kč 380 Kč 

Byt 2+1 8 87 000 Kč 55,50 55,0 1 558 Kč 1 535 Kč 199 Kč 

Byt 3+kk 1 157 080 Kč 128,00 128,0 1 227 Kč 1 227 Kč 0 Kč 

Byt 3+1 7 83 743 Kč 74,86 78,0 1 121 Kč 1 038 Kč 216 Kč 

Byt 4+kk 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Byt 4+1 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ostatní 4 124 500 Kč 150,00 140,0 836 Kč 825 Kč 93 Kč 

Tabulka č. 30   – Vyhodnocení jednotkových cen bytŧ s rozlišením technického stavu v Šumperku 

[Kč/m2/rok] 

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

Průměrné jednotkové nájemné ve Zlíně se pohybuje od 900 do 2.200 Kč/m
2
/rok, 

v závislosti na lokalitě, technickém stavu a typu bytu. Autor Šumperk ve svém loňském 

příspěvku [5] nevyhodnocoval, proto zde není uvedeno porovnání.  
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VZTAH NÁJEMNÉHO A CENY BYTU 
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Graf č. 31 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného v závislosti na umístnění bytové jednotky bez 

rozlišení technického stavu [%] 
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Procentní závislost bytů v novostavbách
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Graf č. 32 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného z bytŧ v novostavbách v závislosti na umístnění 

bytové jednotky [%] 
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Graf č. 33 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného z bytŧ po rekonstrukci v závislosti na umístnění 

bytové jednotky [%] 
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Procentní závislost tzv. původních bytů
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Graf č. 34 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného z bytŧ v pŧvodním technickém stavu v závislosti 

na umístnění bytové jednotky [%] 

Lokalita Byty v novostavbě Byty po rekonstrukci Původní byty 

 procento 
závislosti 

sm.odchylka procento 
závislosti 

sm.odchylka procento 
závislosti 

sm.odchylka 

Praha 1 N/A N/A 3,71% 1,38% 3,73% 1,50% 

Praha 2 4,05% 0,42% 4,62% 0,51% 3,86% 1,29% 

Praha 3 4,47% 0,91% 4,97% 1,09% 4,99% 1,44% 

Praha 4 5,44% 0,81% 4,27% 0,90% 4,84% 1,16% 

Praha 5 4,98% 1,81% 5,67% 2,59% 5,00% 1,68% 

Praha 6 4,16% 0,77% 4,59% 1,02% 4,50% 1,44% 

Praha 7 N/A N/A N/A N/A 6,78% 1,22% 

Praha 8 4,87% 0,39% 5,00% 0,40% 5,83% 1,65% 

Praha 9 5,18% 3,09% N/A N/A 4,65% 1,37% 

Praha 10 3,93% 0,79% 4,94% 1,01% 5,22% 1,25% 

Praha 11 4,97% 0,36% 4,96% 0,47% 5,96% 1,15% 

Praha 12 4,45% 0,86% N/A N/A 4,05% 0,54% 

Praha 13 N/A N/A N/A N/A 5,35% 1,91% 

Praha 14 4,54% 0,01% 7,04% 0,01% 5,65% 1,33% 

Praha 15 3,95% 0,00% 5,60% 0,00% 3,58% 0,42% 

Praha 16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Praha 17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Praha 18 4,08% 0,86% 5,65% 1,34% 5,28% 1,00% 

Praha 19 N/A N/A N/A N/A 3,27% 0,84% 

Praha 20 5,05% 1,21% 2,61% 0,85% 4,48% 1,15% 

Praha 21 4,87% 0,47% N/A N/A N/A N/A 

Praha 22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Praha 23 5,69% 0,01% N/A N/A 5,03% 0,66% 
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Praha 24 4,57% 1,04% 4,40% 1,08% 7,51% 0,02% 

Praha 25 3,25% 0,66% N/A N/A N/A N/A 

Praha 26 4,82% 0,50% 5,06% 0,52% 8,70% 2,30% 

Praha 27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Praha 28 5,71% 1,42% N/A N/A N/A N/A 

Tabulka č. 31 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného z bytŧ s rozlišením technického stavu 

v závislosti na umístnění bytové jednotky [%]    

 (N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

 

Z tabulky 31 a předchozích grafů je patrné, ţe závislost nájmu na ceně bytu se v Praze 

pohybuje v intervalu 4,0 % do 8,7%.  

Uvedené podporuje, ţe závislost nájemného na ceně je jednoznačně závislá na 

umístnění bytové jednotky, kdy v atraktivnějších lokalitách s absolutně nejvyššími hodnotami 

cen bytů a nájmů je jejich závislost niţší neţ v ostatních částech Prahy, jedná se zejména o 

Prahu 1, 2 a 6.  

Závislost nájemného na ceně bytu v Brně 

Procentní závislost ceny bytů a nájemné v závislosti na umístnění bytové jednotky

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00
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Graf č. 35 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného v závislosti na umístnění bytové jednotky bez 

rozlišení technického stavu [%] 
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Procentní závislost bytů v novostavbách
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Graf č. 36 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného z bytŧ v novostavbách v závislosti na umístnění 

bytové jednotky [%] 

 

Procentní závislost nájmu na ceně bytu po rekonstrukci
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Graf č. 37 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného z bytŧ po rekonstrukci v závislosti na umístnění 

bytové jednotky [%] 
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Procentní závislost tzv. původních bytů
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Graf č. 38 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného z bytŧ v pŧvodním technickém stavu v závislosti 

na umístnění bytové jednotky [%] 

Lokalita Byty v novostavbě Byty po rekonstrukci Původní byty 

 procento 
závislosti 

sm.odchylka procento 
závislosti 

sm.odchylka procento 
závislosti 

sm.odchylka 

Brno 1 6,46% 0,91% 5,68% 0,82% 4,92% 1,09% 

Brno 2 6,54% 1,15% 5,02% 0,91% 4,82% 1,12% 

Brno 3 5,29% 0,67% 5,38% 0,68% 5,02% 1,07% 

Brno 4 4,59% 0,59% 4,48% 0,68% 5,15% 1,90% 

Brno 5 4,61% 0,74% 5,01% 0,78% 5,40% 1,30% 

Brno 6 N/A N/A N/A N/A 3,79% 0,30% 

Brno 7 5,07% 0,78% 5,62% 0,84% 5,98% 1,51% 

Brno 8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Brno 9 N/A N/A N/A N/A 3,94% 0,00% 

Brno 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Brno 11 N/A N/A N/A N/A 5,89% 0,15% 

Brno 12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Tabulka č. 32 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného z bytŧ s rozlišením technického stavu 

v závislosti na umístnění bytové jednotky [%]    

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

Z tabulky 32 a předchozích grafů je patrné, ţe závislost nájmu na ceně bytu se v Brně 

pohybuje v intervalu 4,0 % do 6,5 %.  
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Závislost nájemného na ceně bytu v Ostravě 

Procentní závislost ceny bytů a nájemné v závislosti na umístnění bytové jednotky
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Graf č. 39 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného v závislosti na umístnění bytové jednotky bez 

rozlišení technického stavu [%] 
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Procentní závislost nájmu na ceně bytu po rekonstrukci
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Graf č. 40  – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného z bytŧ po rekonstrukci v závislosti na umístnění 

bytové jednotky [%] 
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Graf č. 41 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného z bytŧ v pŧvodním technickém stavu v závislosti 

na umístnění bytové jednotky [%] 
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Lokalita Byty v novostavbě Byty po rekonstrukci Původní byty 

 procento 
závislosti 

sm.odchylka procento 
závislosti 

sm.odchylka procento 
závislosti 

sm.odchylka 

Ostrava 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ostrava 2 N/A N/A 13,56% 0,00% N/A N/A 

Ostrava 3 9,52% 2,89% N/A N/A 10,04% 6,55% 

Ostrava 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ostrava 5 N/A N/A 8,14% 6,11% 8,58% 4,71% 

Ostrava 6 N/A N/A 9,28% N/A 10,21% 3,25% 

Ostrava 7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ostrava 8 N/A N/A 5,41% N/A 8,29% 1,95% 

Ostrava 9 N/A N/A 9,19% 4,33% 9,52% 3,40% 

Ostrava 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Ostrava 11 N/A N/A 11,01% N/A 10,97% 5,67% 

Ostrava 12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Tabulka č. 33 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného z bytŧ s rozlišením technického stavu 

v závislosti na umístnění bytové jednotky [%]     

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

Z tabulky 33 a předchozích grafů je patrné, ţe závislost nájmu na ceně bytu se 

v Ostravě pohybuje v intervalu 6,41 % do 11 %.  
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Graf č. 42 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného v závislosti na dispozičním uspořádání bytŧ bez 

rozlišení technického stavu [%] 
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Průměrná jednotková cena bytu 26 202 Kč Kč/m2 

Medián jednotkové ceny bytu 27 157 Kč Kč/m2 

Průměrné jednotkové nájemné 1 787 Kč Kč/m2/rok 

Medián jednotkového nájemného 1 880 Kč Kč/m2/rok 

Závislost nájemného na ceně bytu   

Závislost nájemného na ceně bytu z průměrných hodnot 6,82% 

Závislost nájemného na ceně bytu z mediánů  6,92% 

Tabulka č. 34 – Celkový přehled vyhodnocených údajŧ (jednotková cena, jednotkové nájemné, vzájemný 

vztah ceny bytu a nájemného) 

Z tabulky 34 a předchozích grafů je patrné, ţe závislost nájmu na ceně bytu je ve 

Zlíně, vypočteno v průměrných hodnot, 6,82%. 
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Graf č. 43 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného v závislosti na dispozičním uspořádání bytŧ bez 

rozlišení technického stavu [%] 

Průměrná jednotková cena bytu 18 644 Kč Kč/m2 

Medián jednotkové ceny bytu 19 524 Kč Kč/m2 

Průměrné jednotkové nájemné 1 357 Kč Kč/m2/rok 

Medián jednotkového nájemného 1 636 Kč Kč/m2/rok 

Závislost nájemného na ceně bytu   

Závislost nájemného na ceně bytu z průměrných hodnot 7,28% 

Závislost nájemného na ceně bytu z mediánů 8,38% 
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Tabulka č. 35 – Celkový přehled vyhodnocených údajŧ (jednotková cena, jednotkové nájemné, vzájemný 

vztah ceny bytu a nájemného) 

Z tabulky 35 a předchozích grafů je patrné, ţe závislost nájmu na ceně bytu je v 

Rychnově nad Kněţnou Zlíně, vypočteno v průměrných hodnot, 7,28 %. 
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Graf č. 44 – Procentní závislost ceny bytŧ a nájemného v závislosti na dispozičním uspořádání bytŧ bez 

rozlišení technického stavu [%] 

 

Průměrná jednotková cena bytu 11 452 Kč Kč/m2 

Medián jednotkové ceny bytu 13 521 Kč Kč/m2 

Průměrné jednotkové nájemné 1 266 Kč Kč/m2/rok 

Medián jednotkového nájemného 1 412 Kč Kč/m2/rok 

Závislost nájemného na ceně bytu   

Závislost nájemného na ceně bytu z průměrných hodnot 11,05% 

Závislost nájemného na ceně bytu z mediánů  10,44% 

Tabulka č. 36 – Celkový přehled vyhodnocených údajŧ (jednotková cena, jednotkové nájemné, vzájemný 

vztah ceny bytu a nájemného) 

Z tabulky 36 a předchozích grafů je patrné, ţe závislost nájmu na ceně bytu je v 

Rychnově nad Kněţnou Zlíně, vypočteno v průměrných hodnot, 11,05 %. 
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CELKOVÝ PŘEHLED VYHODNOCENÝCH ÚDAJŦ 

Lokalita Průměrná 

jednotková 

cena 

Medián 

jednotkové 

ceny 

Průměr 

jednotkového 

nájemného 

Medián 

jednotkového 

nájemného 

Závislost z 

průměrných 

hodnot 

Závislost z 

mediánů 

Koeficient 

prodejnosti 

Kp 

Praha 1 102 246 Kč 99 989 Kč 3 893 Kč 3 600 Kč 3,81% 3,60% 3,208 

Praha 2 80 473 Kč 80 181 Kč 3 227 Kč 3 027 Kč 4,01% 3,78% 3,015 

Praha 3 63 035 Kč 60 904 Kč 3 028 Kč 2 850 Kč 4,80% 4,68% 1,97 

Praha 4 55 290 Kč 55 000 Kč 2 659 Kč 2 571 Kč 4,81% 4,68% 1,869 

Praha 5 70 152 Kč 69 083 Kč 3 303 Kč 3 150 Kč 4,71% 4,56% 1,823 

Praha 6 66 166 Kč 61 224 Kč 2 929 Kč 2 679 Kč 4,43% 4,38% 2,676 

Praha 7 47 499 Kč 51 398 Kč 3 148 Kč 2 906 Kč 6,63% 5,65% 1,447 

Praha 8 48 512 Kč 48 462 Kč 2 670 Kč 2 500 Kč 5,50% 5,16% 1,667 

Praha 9 57 266 Kč 57 143 Kč 2 737 Kč 2 500 Kč 4,78% 4,38% 1,825 

Praha 10 57 648 Kč 54 953 Kč 2 821 Kč 2 712 Kč 4,89% 4,93% 1,879 

Praha 11 44 918 Kč 43 594 Kč 2 611 Kč 2 770 Kč 5,81% 6,35% 1,367 

Praha 12 61 028 Kč 64 512 Kč 2 386 Kč 2 267 Kč 3,91% 3,51% 1,003 

Praha 13 51 409 Kč 56 047 Kč 2 524 Kč 1 886 Kč 4,91% 3,36% 1,07 

Praha 14 46 304 Kč 45 128 Kč 2 633 Kč 2 500 Kč 5,69% 5,54% 1,445 

Praha 15 60 739 Kč 62 886 Kč 2 465 Kč 2 400 Kč 4,06% 3,82% 1,456 

Praha 16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,463 

Praha 17 67 203 Kč 67 203 Kč N/A N/A N/A N/A 1,897 

Praha 18 48 754 Kč 44 286 Kč 2 478 Kč 2 400 Kč 5,08% 5,42% 1,405 

Praha 19 52 844 Kč 52 844 Kč 2 047 Kč 2 100 Kč 3,87% 3,97% 1,698 

Praha 20 66 521 Kč 62 115 Kč 2 868 Kč 2 720 Kč 4,31% 4,38% 1,962 

Praha 21 38 749 Kč 32 118 Kč 2 515 Kč 2 800 Kč 6,49% 8,72% 1,731 

Praha 22 N/A N/A 3 214 Kč 3 214 Kč N/A N/A 0,929 

Praha 23 46 660 Kč 41 043 Kč 2 347 Kč 2 350 Kč 5,03% 5,73% 1,413 

Praha 24 51 687 Kč 50 908 Kč 2 642 Kč 2 660 Kč 5,11% 5,23% 1,014 

Praha 25 61 397 Kč 55 831 Kč 2 310 Kč 2 331 Kč 4,27% 4,64% 1,366 

Praha 26 54 210 Kč 54 926 Kč 3 198 Kč 2 911 Kč 5,90% 5,30% 1,899 

Praha 27 N/A N/A 1 820 Kč 1 820 Kč N/A N/A 1,005 

Praha 28 45 230 Kč 44 643 Kč 2 599 Kč 2 599 Kč 5,75% 5,82% 1,374 

Tabulka č. 37 – Celkový přehled vyhodnocených údajŧ pro hl. město Praha (jednotková cena, jednotkové 

nájemné, vzájemný vztah ceny bytu a nájemného)  

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

Z tabulky 31 a předchozích grafů je patrné, ţe závislost nájmu na ceně bytu se v Praze 

pohybuje v intervalu 4,0 % do 8,7%.   
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Lokalita Průměrná 

jednotková 

cena 

Medián 

jednotkové 

ceny 

Průměr 

jednotkového 

nájemného 

Medián 

jednotkového 

nájemného 

Závislost z 

průměrných 

hodnot 

Závislost z 

mediánů 

Koeficient 

prodejnosti 

Kp 

Brno 1 36 946 Kč 36 923 Kč 2 000 Kč 2 052 Kč 5,41% 5,56% 1,320 

Brno 2 41 927 Kč 40 000 Kč 2 136 Kč 2 109 Kč 5,09% 5,27% 1,412 

Brno 3 41 058 Kč 41 071 Kč 2 101 Kč 2 164 Kč 5,12% 5,27% 1,455 

Brno 4 39 823 Kč 39 909 Kč 1 936 Kč 1 846 Kč 4,86% 4,63% 1,099 

Brno 5 38 526 Kč 38 202 Kč 1 978 Kč 1 919 Kč 5,13% 5,02% 1,473 

Brno 6 43 234 Kč 46 667 Kč 1 853 Kč 1 723 Kč 4,29% 3,69% 1,064 

Brno 7 34 584 Kč 33 514 Kč 2 002 Kč 1 946 Kč 5,79% 5,81% 0,884 

Brno 8 43 449 Kč 43 449 Kč N/A N/A N/A N/A 0,491 

Brno 9 41 770 Kč 42 188 Kč 1 757 Kč 1 757 Kč 4,21% 4,17% 1,048 

Brno 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,176 

Brno 11 39 066 Kč 40 526 Kč 2 210 Kč 2 240 Kč 5,66% 5,53% 0,943 

Brno 12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,603 

Tabulka č. 38 – Celkový přehled vyhodnocených údajŧ pro město Brno (jednotková cena, jednotkové 

nájemné, vzájemný vztah ceny bytu a nájemného)   

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 

 

 

Lokalita Průměrná 

jednotková 

cena 

Medián 

jednotkové 

ceny 

Průměr 

jednotkové

ho 

nájemného 

Medián 

jednotkové

ho 

nájemného 

Závislost z 

průměrných 

hodnot 

Závislost z 

mediánů 

Koeficient 

prodejnosti 

Kp 

Ostrava 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,666 

Ostrava 2 30 516 Kč 30 516 Kč 3 136 Kč 3 136 Kč 10,28% 10,28% 0,434 

Ostrava 3 27 712 Kč 30 279 Kč 2 491 Kč 2 034 Kč 8,99% 6,72% 0,582 

Ostrava 4 N/A N/A 1 759 Kč 1 759 Kč N/A N/A 0,480 

Ostrava 5 23 170 Kč 22 437 Kč 2 005 Kč 1 815 Kč 8,65% 8,09% 0,614 

Ostrava 6 19 718 Kč 20 158 Kč 1 999 Kč 1 929 Kč 10,14% 9,57% 0,524 

Ostrava 7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,375 

Ostrava 8 22 613 Kč 21 986 Kč 1 722 Kč 1 636 Kč 7,62% 7,44% 0,420 

Ostrava 9 23 135 Kč 22 222 Kč 2 186 Kč 2 031 Kč 9,45% 9,14% 0,590 

Ostrava 10 24 665 Kč 24 074 Kč N/A N/A N/A N/A 0,788 

Ostrava 11 21 672 Kč 21 000 Kč 2 329 Kč 2 109 Kč 10,75% 10,04% 0,566 

Ostrava 12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,500 

Tabulka č. 39 – Celkový přehled vyhodnocených údajŧ pro město Ostrava (jednotková cena, jednotkové 

nájemné, vzájemný vztah ceny bytu a nájemného)   

(N/A –z anglického not available - není k dispozici, zkratka byla pouţita v případě, ţe v dané kategorii 

nebyl získán dostatečný počet prvkŧ) 
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Lokalita Průměrná 

jednotková 

cena 

Medián 

jednotkové 

ceny 

Průměr 

jednotkového 

nájemného 

Medián 

jednotkového 

nájemného 

Závislost z 

průměrných 

hodnot 

Závislost z 

mediánů 

Koeficient 

prodejnosti 

Kp 

Zlín 26 202 Kč 27 157 Kč 1 787 Kč 1 880 Kč 6,82% 6,92% 1,290 

Šumperk 11 452 Kč 13 521 Kč 1 266 Kč 1 412 Kč 11,05% 10,44% 0,786 

Rychnov n. 

Kněţnou 

18 644 Kč 19 524 Kč 1 357 Kč 1 636 Kč 7,28% 8,38% 0,840 

Tabulka č. 40 – Celkový přehled vyhodnocených údajŧ pro města Zlín, Šumperk, Rychnov nad Kněţnou 

(jednotková cena, jednotkové nájemné, vzájemný vztah ceny bytu a nájemného) 

 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZÁVISLOST NÁJEMNÉHO A CEN BYTŦ 

Studie prokázala, ţe obvyklé roční nájemné v Praze, Brně a Zlíně tvoří přibliţně 4,5 - 

8 % podle konkrétního umístnění bytové jednotky. V Ostravě, kde je trh menší a zatím 

nepříliš rozvinutý tvoří 7 – 10 % z obvyklé průměrné jednotkové ceny bytu, obdobně je tomu 

v Rychnově nad Kněţnou. V menších městech je obecně závislost nájemného na ceně bytu 

vyšší, např. Šumperk, kde je hodnota závislosti nájemného na ceně bytu 8 % aţ 11%, rozptyl 

hodnot je větší z důvodů menšího počtu databázových prvků.  

Obecně lze konstatovat, ţe závislost se jednoznačně odvíjí od na umístnění bytové 

jednotky, kdy v atraktivnějších lokalitách s absolutně nejvyššími hodnotami cen bytů a nájmů 

je jejich závislost niţší neţ v ostatních částech např. se jedná o Prahu 1, 2 a 6.  

Jako vodítko v tomto ohledu výborně poslouţí koeficient prodejnosti vyhlášky, kde 

platí nepřímá úměra - při vyšším koeficientu je závislost niţší a obráceně. 

Lze proto předpokládat, ţe vzájemný poměr ceny bytu a nájemného lze odvozovat mj. 

i od rozvinutost a nasycenosti realitního trhu, rovněţ i od vyváţeného poměru vlastnického a 

nájemného bydlení, coţ okrajově souvisí   i s atraktivitou lokality. V případě rozvinutějšího 

realitního trhu je poměr nájemného a ceny bytu niţší neţ v případě trhu s menší rozvinutostí a 

atraktivitou. Tento fakt je aktuální zejména v současné době ekonomické recese, kdy banky 

z částí přehodnocují podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů, čímţ dochází k vyšší 

poptávce po nájemném bydlení a následně i k mírnému nárůstu nájemného.  

Dále studie prokázala, ţe vztah nájemného a cenu bytu výrazně ovlivňuje velikost 

(typ) bytu, kde menší byty, s větší rotací nájemníků a vyšší jednotkovou cenou, mají nájemné 

v porovnání s cenou bytu zpravidla vyšší neţ byty dispozičně i plošně větší. Z uvedeného a 

z podkladů této studie vyplývá, ţe vzájemný stav ceny a nájemného o menších bytŧ (1+kk, 

1+1, 2+kk) je  prŧměrně o 1% vyšší neţ u větších bytŧ (3+1, 4+1). 

Dalším rozhodujícím faktorem při určování vztahu nájemného a ceny bytu je 

technický stav. Obecně lze konstatovat, ţe nájem v novostavbách v poměru k ceně bytu bývá 

zpravidla vyšší neţ u rekonstruovaných či původních bytů.  Toto je pravděpodobně 

způsobeno tím, ţe investor, který byt v novostavbě zakoupil za účelem pronajímání očekává 

rychlejší návratnost své investice. Náklady na udrţování nemovitosti bývají zpravidla niţší 

neţ u bytů starších, ale nastupují zde splátky úvěru, za který byl byt pořízen.  

Naopak, faktory, které na vzájemný vztah nájemného a ceny bytu nemají výrazný 

dopad jsou – vlastnictví bytového jednotky, podlaţí, technické vybavení domu (výtah, 

společné prostory). 
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ZÁVĚR 

Studie prokázala, ţe vzájemný vztah nájemného a ceny bytu závisí na několika 

základních faktorech – umístnění (lokalita) bytové jednotky, technický stav a velikosti (typ) 

bytu. Budeme-li přirovnávat byt k investici, čímţ bezpochyby byt určený k pronajímání je, 

můţeme říct, ţe investice méně riziková (byt v atraktivní a ţádané lokalitě) bude mít menší 

výnos v poměru k investici (nájemné v poměru k ceně bytu), naopak investice do bytu na 

okrajové části je rizikovější investicí ale následný výnos v poměru k ceně bytu vyšší. 

V současné době, kdy není v České republice jiná neţ porovnávací metoda pro 

stanovení nájemného, by tato studie mohla a závěry v ní uvedené poslouţit jako náhradní 

metodika zjištění obvyklého nájemného a to i v oblastech, kde není moţné porovnávacím 

způsobem (zejména kvůli nedostatku nabídek v inzerci) určit obvyklé nájemné. 
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STANOVENIE VÝŠKY ŠKODY NÁHLE POŠKODENEJ 

STAVBY V LEGISLATÍVNOM PROSTREDÍ SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

Miloslav Ilavský
11

, Milan Nič
12

 

Abstrakt 

V predloženom príspevku je analyzovaná problematika súvisiaca s vybranou časťou 

nehnuteľností, a to stavbami. Pojem „nehnuteľnosť“ je definovaná v Občianskom 

zákonníku v § 119 (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení). Pojem „stavba“ je definovaný 

v Stavebnom zákone v § 43 (zákon č. 50/1976 Zb. v platnom znení). 

Príspevok pojednáva o problematike, ktorá absentuje v platnom právnom predpise 

pre stanovenie ohodnotenia majetku (Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z., kde nie je žiadne 

pojednanie predpisujúce spôsob stanovenia výšky škody na stavbách ! 

 

Kľúčové slová: 

škoda, výška škody na stavbe, náklady na opravu stavby po poruche, hodnota 

využiteľných zvyškov. 

 

1. ÚVOD 

Predloţený príspevok pojednáva o spôsobe vysporiadania sa s následkami 

nepredvídaných rizikových procesov alebo udalostí v súvislosti s existenciou / uţívaním 

stavieb. Pri vzniku rizikovej udalosti alebo rizikového procesu môţeme vo všeobecnosti 

konštatovať, ţe na dotknutej veci (budove) sa prejavila strata. Pojem strata má niekoľko 

významov, ktoré sú ale vzájomne veľmi príbuzné. Pri skúmaní rizikových procesov alebo 

udalostí je strata (ujma) všeobecný pojem, nadradený pojmu škoda; škoda je v pojme strata 

implicitne obsiahnutá. 

Pokiaľ sa realizácia udalostí prejaví tak, ţe následky sú merateľné, ide hmotnú stratu, 

ktorej hovoríme škoda – vyjadruje definovanú majetkovú stratu vzniknutú realizáciou 

nebezpečia. Vo všeobecnosti je moţné konštatovať, ţe škoda je časovo a priestorovo 

nezávislá náhodná veličina. 

Poškodenie je stav objektu, alebo procesu ovplyvňujúceho jeho funkciu, vzhľad, 

ţivotnosť, udrţovateľnosť a iné spoľahlivostné alebo akostné charakteristiky. Poškodenie sa 

stáva defektom, pokiaľ je natoľko závaţné, ţe môţe viesť k vzniku poruchy. V priebehu 

existencie objektu narastá poškodenie alebo rastie závaţnosť defektov, ktoré sa na začiatku 

javili ako zanedbateľné. Takýto jav sa označuje ako kumulácia poškodenia. Nie kaţdý 

defekt musí vyústiť do poruchy; defekt môţe byť odstránený skôr, ako vznikne porucha. 

                                                 

 
11

 Ilavský Miloslav, Ing. – znalec, autorizovaný stavebný inţinier, Lazaretská 13, 811 08 Bratislava; 

ilavsky.miloslav@stonline.sk  
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 Nič Milan, Doc., Ing., PhD., STU v Bratislave – Stavebná fakulta - Ústav sudneho znalectva, 

Radlinského 11, Bratislava; nic@svf.stuba.sk  
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Pokiaľ bol defekt spôsobený skutočnosťami alebo okolnosťami, ktoré sa nedali 

rozumne očakávať, ide o aberáciu. Aberácia môţe byť dôsledkom nepredvídaného chybného 

uţívania objektu, alebo dôsledkom nepredvídaného zásahu do priebehu výrobného procesu. 

Pokiaľ sa nedá jednoznačne označiť pôvodca aberácie, povaţuje sa za pôvodcu vyššia moc. 

Aberácie a ich následky sú často predmetom majetkových sporov v súvislosti a obchodnými 

alebo tieţ poistnými zmluvami, lebo nie je vţdy jednoznačne zrejmé, či sa nepriaznivá 

udalosť pri súčasnom stave poznania mohla predpokladať alebo nie, poprípade či ide 

o udalosť spôsobenú ľudskou nedbanlivosťou alebo vyššou mocou. V súvislosti 

s predloţenou prácou sa za aberáciu dajú povaţovať hlavne prírodne javy súvisiace 

s klimatickými zmenami, ktorých vývoj sa nedal odhadnúť, alebo s výskytom 

nepredvídateľných nepriaznivých udalostí (napr. poţiar). 

Počas ţivotnosti stavby však veľmi často vznikajú situácie, kedy v dôsledku 

nepredvídanej a neplánovanej príčiny existujúcej v krátkom časovom intervale dochádza 

k výraznej zmene kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu zabudovaných stavebných 

konštrukcií a stavebných prvkov v budovách. Dôsledkom takejto príčiny sú náhle zmeny 

technického stavu zabudovaných stavebných prvkov, ktoré spôsobujú vznik porúch stavieb. 

Bez odstránenia takýchto porúch nie je moţné uţívať stavbu alebo jej časť ! 

Pod náhlou zmenou je chápaná zmena, ktorá nastane vo veľmi krátkom časovom 

intervale v porovnaní s celkovou predpokladanou ţivotnosťou budovy. 

Všetky poruchy vzniknuté v relatívne krátkom čase spôsobujúce nemoţnosť uţívania 

budovy, sú poruchami spôsobujúcimi vznik škodovej udalosti na budove ! Najvýznamnejšie 

príčiny spôsobujúce vznik poruchy na stavbe (škodovej udalosti) sú ţivelné udalosti (poţiar, 

poškodenie dymom, výbuch, priamy úder blesku, náraz vozidla, víchrica, povodeň, záplava, 

ľadovec, náhle zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín,, zosúvanie alebo zrútenie lavín, 

pád stromov, stoţiarov a iných predmetov, zemetrasenie, ťarcha snehu a námrazy). 

Takéto prejavy príčin a dôsledkov týchto javov spôsobujú vznik škody na stavbách. 

Škodou sa rozumie majetková strata (ujma), ktorú je moţné objektívne vyjadriť v peniazoch. 

Počas ţivotnosti stavieb sú tieto samozrejme vystavené aj rôznym plánovaným 

vonkajším vplyvom, ktoré spôsobujú opotrebovávanie zabudovaných stavebných materiálov 

a konštrukčných prvkov. Tieto vonkajšie vplyvy (prevádzka v budove, zaťaţenie budovy, 

klimatické vplyvy, a pod.) spôsobujú prirodzené postupné opotrebenie stavby ktoré vyúsťuje 

k jej zániku – ukončeniu ţivotnosti stavby. Aj z titulu takéhoto postupného opotrebovávania 

stavebných prvkov môţe dochádzať k identifikovateľným poruchám na stavbe. Takéto 

poruchy však sú spôsobené prirodzeným fyzickým alebo morálnym starnutím, resp. 

dôsledkami zanedbanej preventívnej údrţby. Takéto prejavy porúch nie sú poruchami 

spôsobujúcimi vznik škody ! 

 

2. PORUCHA A ŠKODA – PRÍČINA A SÚVISLOSŤ 

Základným predpokladom vzniku záväzku ku náhrade škody je protiprávny úkon. Dá 

sa definovať ako voľné ľudské chovanie, ktoré sa prieči objektívnemu právu. Úkon je 

jednotou dvoch zloţiek – psychickej (vnútornej) a fyzickej (vonkajšej), ide o prejav vôle 

jednajúceho navonok. Úkonom môţe byť jednak aktívne chovanie (napr. zničenie cudzej 

nehnuteľnosti), jednak aj pasívne chovanie, t.j. ne realizácia určitého chovania (napr. 

nezabezpečenie stability susedovej stavby pri realizácii výkopu v jej bezprostrednej blízkosti). 
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Ďalším nevyhnutným predpokladom vzniku záväzku k náhrade škody je existencia 

škody. Škodou sa rozumie majetková ujma, ktorú je moţné objektívne vyjadriť v peniazoch. 

Medzi protiprávnym úkonom a vniknutou škodou musí byť objektívne existujúca 

príčinná súvislosť. 

Pravidelným predpokladom vzniku záväzku k náhrade škody je zavinenie škodcu. 

Zavinenie je moţné charakterizovať ako vnútorný psychický vzťah škodcu k jeho vlastnému 

protiprávnemu chovaniu a k výsledkom tohto chovania. Tradičné rozlíšenie foriem a stupňov 

zavinenia: 

 Priamy úmysel; 

 Nepriamy úmysel; 

 Vedomá nedbanlivosť; 

 Nevedomá nedbanlivosť. 

V niektorých prípadoch je uloţená povinnosť náhrady škody i vtedy, keď nebola 

spôsobená protiprávnym úkonom škodcu. Jedná sa napríklad o zodpovednosť za škodu 

vyvolanú zvláštnou povahou vzájomných vzťahov – napr. prevádzka dopravných 

prostriedkov. V týchto prípadoch je potom príslušný subjekt povinný nahradiť vzniknutú 

škodu nie len vtedy, pokiaľ bola spôsobená jeho protiprávnym úkonom (zavineným alebo 

nezavineným), ale aj vtedy, ak vznikla škoda v dôsledku právne kvalifikovanej udalosti 

odvodzujúcej svoj pôvod z činnosti daného subjektu – napr. činnosť poisťovní (poistenie 

nehnuteľného majetku – poškodenie ţivelnými udalosťami). 

Pre stanovenie výšky škody na stavbe je vhodné si uvedomiť, ţe neexistuje ţiadna 

stavba, ktorá nemá nejakú poruchu, tak ako neexistuje absolútne zdravý človek. 

Záleţí len na spôsobe vzniku, rozvoja a miere porušenia stavby kedy je porušenie také 

ţe začína spôsobovať majiteľovi stavby škodu. 

Tento rozvoj porúch môţe mať dvojaký charakter: 

1. Pozvoľná prirodzená degradácia zabudovaných stavebných materiálov a prvkov – 

súvisí so ţivotnosťou stavby buď ako celku alebo jej dielčích lokálnych častí. Tento 

rozvoj porúch stavby by bolo nevhodné a neprirodzené povaţovať za poruchy 

spôsobujúce škodu, nakoľko je prirodzené, ţe vlastník stavby počas ţivotnosti stavby 

vykonáva riadnu primeranú údrţbu stavby. Štatisticky bolo overené, ţe na riadnu 

údrţbu stavby je potrebné vynakladať ročne priemerne asi 1 % z jej východiskovej 

hodnoty (ceny). Samozrejme, ţe tieto výdaje sa neuplatňujú kaţdoročne, ale sú 

zvyčajne kumulované za viacej rokov do jedného opravného termínu (za viacej 

rokov). 

2. Náhla zmena technického stavu zabudovaných stavebných prvkov, ktorá spôsobuje 

to, ţe bez odstránenia takejto poruchy nie je moţné uţívať stavbu ! Medzi takéto 

podstatné poruchy nie je moţné priradiť stav kedy je objekt neschopný uţívania 

z titulu nezrealizovania preventívnej údrţby ! Naopak, všetky poruchy vzniknuté 

v relatívne krátkom čase spôsobujúce nemoţnosť uţívania stavby, sú poruchami 

spôsobujúcimi vznik škodovej udalosti na stavbe ! Najvýznamnejšie príčiny 

spôsobujúce vznik poruchy na stavbe (škodovej udalosti) sú ţivelné udalosti. 

 

2.1. Klasifikácia porúch – STN IEC 60050-191 

Základná terminológia klasifikácie porúch v tejto oblasti je definovaná v STN IEC 

60050-191 (všeobecné definície) – výber pojmov súvisiacich so stavbami: 
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 Porucha je ukončenie schopnosti objektu plniť poţadovanú funkciu. 

 Kritická porucha – je porucha o ktorej sa usudzuje, ţe môţe spôsobiť úraz osôb, 

značné materiálne škody alebo môţe mať iné neprijateľné následky. 

 Náhla porucha – porucha, ktorá sa nedala očakávať na základe predchádzajúceho 

skúmania alebo sledovania. 

 Havarijná porucha – náhla porucha, ktorá končí úplnou neschopnosťou objektu 

vykonávať poţadované funkcie. 

 Mechanizmus poruchy – fyzikálne, chemické či iné procesy, ktoré viedli k poruche. 

 Úplná porucha – porucha spôsobujúca úplnú neschopnosť objektu plniť všetky 

poţadované funkcie. 

 Čiastočná porucha – porucha spôsobujúca neschopnosť objektu plniť niektoré, ale nie 

však všetky poţadované funkcie. 

 Degradačná porucha – porucha, ktorá je postupná i čiastočná. 

 Poruchový stav – stav objektu charakterizovaný neschopnosťou vykonávať 

poţadovanú funkciu s výnimkou neschopnosti počas preventívnej údrţby, alebo iných 

plánovaných činností alebo spôsobený nedostatkom vonkajších prostriedkov. 

 Kritický poruchový stav – poruchový stav, ktorý podľa odhadu môţe spôsobiť úraz 

osôb, značné materiálne škody alebo môţe mať neţiaduce následky. 

 Chyba – nesúlad medzi počítanou, pozorovanou alebo meranou hodnotou či 

parametrom a skutočnosťou, definovanou alebo teoreticky správnou hodnotou či 

podmienkou. 

 

2.2 Zauţívaná klasifikácia porúch v stavebníctve 

 Poruchou stavebného objektu, stavebnej konštrukcie alebo prvku sa rozumie kaţdá 

zmena oproti pôvodnému stavu, ktorá napr. zniţuje bezpečnosť, predpokladanú 

hospodárnu ţivotnosť alebo úţitkové vlastnosti. Za pôvodný stav objektu, konštrukcie 

alebo prvku sa povaţuje stav v dobe uvedenia do uţívania. 

 Pod poruchou nosného prvku stavebného objektu je treba chápať taký stav nosnej 

konštrukcie alebo jej časti, pri ktorom sú prekročené normou stanovené hodnoty 

napätia (I. medzný stav únosnosti) alebo pretvorenia (II. medzný stav pretvorenia). 

V zmysle uvedených definícií je zauţívaná nasledujúca klasifikačná stupnica 

klasifikácie porúch stavieb: 

Bežné opotrebenie - pri ktorom nedochádza k ţiadnemu zníţeniu bezpečnosti ani 

úţitkových vlastností. Stav zodpovedá opotrebeniu uplynulej doby ţivotnosti pri 

beţnej údrţbe. 

Chyba (závada) - pri ktorej nedochádza k zníţeniu bezpečnosti, ale zniţujú sa úţitkové 

vlastnosti. 

Nevýznamná porucha - ktorá spôsobuje nepatrné alebo ţiadne zníţenie bezpečnosti, 

znehodnocuje nepodstatne úţitkové vlastnosti a ţivotnosť. 

Významná porucha - podstatne zniţuje bezpečnosť, hospodárnu ţivotnosť a úţitkové 

vlastnosti, objekt však po stránke bezpečnosti nie je ohrozený. 

Havarijná porucha - ak je ohrozená bezpečnosť, a úţitkové vlastnosti objektu ako celku 

alebo niektorých hlavných konštrukčných častí. 

 

2.3 Poruchy stavebných konštrukcií – rozdelenie 

Poruchy prvkov stavebných objektov je moţné rozdeliť do dvoch základných skupín: 

1. Poruchy prvkov dlhodobej životnosti  
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Sem patria najmä poruchy prvkov, ktoré sú nevyhnutné pre podstatu a bezpečnosť 

samotnej exploatácie objektu: 

 základy, 

 nosné steny (vertikálne nosné prvky), 

 stropy (horizontálne nosné prvky), 

 schody, 

 krov (zastrešenie). 

2. Poruchy prvkov krátkodobej životnosti  

Sem patria najmä poruchy prvkov, ktorých ţivotnosť je niţšia, ako ţivotnosť prvkov 

dlhodobej ţivotnosti, pričom je prirodzené, ţe tieto prvky sú počas celkovej existencie 

(ţivotnosti) stavebného objektu obnovované - omietky, krytina, okná, dvere, podlahové 

konštrukcie, prípadne izolačné konštrukcie, nenosné konštrukčné prvky, inštalácie, atď. 

 

3. PORUCHY STAVIEB SPÔSOBUJÚCE VZNIK ŠKODY 

Vo všeobecnosti je moţné konštatovať, ţe poruchy spôsobujúce vznik škody na stavbe 

sú veľmi rôznorodé a ich príčiny sú veľmi variabilné a rozsiahle. V tomto príspevku sa 

primárne zaoberám poruchami, ktoré spôsobujú náhlu zmenu (aberáciu) kvalitatívneho (a 

kvantitatívneho) stavu stavby alebo jej časti. Pod náhlou zmenou je chápaná zmena, ktorá 

nastane vo veľmi krátkom časovom intervale v porovnaní s celkovou predpokladanou 

ţivotnosťou stavby (budovy). Najväčšou skupinou spôsobujúcou takéto škody sú ţivelné 

udalosti, medzi ktoré patria najmä: 

Poţiar – rozumie sa oheň v podobe plameňa, ktorý neţiaduco a nekontrolovane horí mimo 

určeného ohniska a šíri sa vlastnou silou. Poţiarom nie je tlenie s obmedzeným prístupom 

kyslíka, ako i pôsobenie úţitkového ohňa a jeho tepla. Poškodenie alebo zničenie veci 

môţe nastať aj v dôsledku hasenia poţiaru, strhnutím alebo evakuáciou; dymom 

vznikajúcim pri poţiari. Poţiarom nie je pôsobenie tepla pri skrate v elektrickom vedení 

(zariadení) pokiaľ sa plameň, ktorý skratom vznikol ďalej nerozšíril. 

Poškodenie dymom – povaţuje sa kaţdé bezprostredné zničenie alebo poškodenie veci 

dymom, ktorý náhle unikol zo spaľovacích, vykurovacích, varných alebo sušiarenských 

zariadení, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia. Zvyčajne sa nejedná o škody, ktoré 

vznikajú trvalým pôsobením dymu. 

Výbuch – náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúcej v rozpínavosti plynov alebo pár 

(veľmi rýchla chemická reakcia nestabilnej povahy). Za výbuch tlakovej nádoby (kotle, 

potrubia a pod.) so stlačeným plynom alebo parou sa povaţuje roztrhnutie stien nádoby 

v takom rozsahu, ţe došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a vnútrom 

nádoby (explózia). Výbuchom nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia) ani 

aerodynamický tresk spôsobený prevádzkou lietadla. Výbuchom nie je reakcia 

v spaľovacom priestore motorov, v hlavniach strelných zbraní a iných zariadeniach, 

v ktorých sa energia výbuchu cieľavedome vyuţíva. 

Priamy úder blesku – poškodenie alebo zničenie budovy alebo veci nachádzajúcej sa na 

voľnom priestranstve, ktoré vzniklo následkom pôsobenia sily a tepla blesku, ktorý do 

budovy udrel. Prepätie alebo indukcia sa nepovaţuje za úder blesku. 

Náraz alebo zrútenie posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu. 

Náraz vozidla – je zráţka vozidla s nepohyblivou prekáţkou. 

Víchrica – vietor s rýchlosťou najmenej xx km/hod. 
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Povodeň – rozumie sa zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa prirodzeným spôsobom 

vyliala z brehov vodných tokov alebo priehrad a prírodných vodných nádrţí alebo tieto 

brehy a hrádze pretrhla. 

Záplava – rozumie sa vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi 

v mieste a ktoré bolo spôsobené: 

a) povodňou, 

b) zráţkami, ktoré sú klasifikované Hydrometeorologickým ústavom podľa Wusova 

ako katastrofálny lejak, 

c) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení 

a z vodovodných zariadení v budove alebo mimo nej, 

d) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etáţového alebo diaľkového 

kúrenia alebo solárneho systému v budove alebo mimo nej, 

e) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim za samočinného hasiaceho zariadenia 

v budove. 

Ľadovec – rozumie sa jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, váhy a hustoty 

vytvorené v zemskej atmosfére dopadajú na vec a tým dochádza k jej poškodeniu alebo 

zničeniu.  

Náhle zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín – rozumie sa náhly zosuv pôdy, zrútenie 

skál alebo zemín, ktorý vznikol pôsobením gravitácie a bol vyvolaný porušením dlhodobej 

rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli vývojom. 

Zosúvanie alebo zrútenie lavín – rozumie sa jav, keď hmota snehu alebo ľadu sa náhle po 

svahoch uvedie do pohybu a rúti sa do údolia. 

Pád stromov, stoţiarov a iných predmetov – rozumie sa taký pohyb telesa, ktorý má znaky 

voľného pádu. 

Zemetrasenie – rozumejú sa otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôre. 

Ťarcha snehu a námrazy – rozumie sa deštruktívne pôsobenie jej nadmernej hmotnosti na 

nosnú konštrukciu strechy a strešnú krytinu. 

 

4. ŠKODA V PRÁVNYCH PREDPISOCH 

 Na úvod je potrebné podotknúť, ţe v platnom právnom predpise pre stanovenie 

ohodnotenia majetku (Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z.) nie je ţiadne pojednanie 

predpisujúce spôsob stanovenia výšky škody na stavbách ! 

 

Náhrada škody v Občianskom zákonníku (Zákon číslo 40/1964 Zb. v platnom znení):  

 § 442 

(1) Uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk). 

(2) Škoda sa uhrádza v peniazoch; ak však o to poškodený poţiada a ak je to moţné a účelné, 

uhrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu. 

§ 443 

Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia. 

 § 451 

(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. 
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(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, 

plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako 

aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. 

 

Náhrada škody v Obchodnom zákonníku (Zákon číslo 513/1991 Zb. v platnom 

znení): 

 § 378 

Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana poţiada a ak to je 

moţné a obvyklé, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu. 

 § 379 

Ak tento zákon neustanovuje inak, nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk. 

Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú povinná strana v čase vzniku záväzkového 

vzťahu ako moţný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídala alebo ktorú bolo moţné 

predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala 

alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti. 

 § 384 

(1) Osoba, ktorej hrozí škoda, je  povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť 

opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Povinná osoba nie je 

povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, ţe poškodený túto povinnosť nesplnil. 

(2) Povinná strana má povinnosť nahradiť náklady, ktoré vznikli druhej strane pri plnení 

povinnosti podľa odseku 1. 

 § 386 

(1) Nároku na náhradu škody sa nemoţno vzdať pred porušením povinnosti, z ktorého 

môţe škoda vzniknúť. 

(2) Náhradu škody nemôţe súd zníţiť. 

 

Tieto dva citované zákony sú v podstate základnými zákonmi, ktoré pojednávajú 

o spôsobe vysporiadania spôsobenej škody vo všeobecnosti. V obidvoch prípadoch je 

potrebné zaoberať sa pri posúdení poškodenej veci aj jej cenou – hlavne cenou v čase 

poškodenia ! 

V obidvoch prípadoch sa v prvom rade uhrádza skutočná škoda, a aţ v prípade ak o to 

poškodený poţiada alebo je to moţné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do predošlého 

stavu. 

Výška škody nemôţe prekročiť hodnotu veci pred poškodením ! Pokiaľ by bola 

hodnota stavby po oprave vyššia ako pred poruchou, mohlo by sa jednať o bezdôvodné 

obohatenie ! 

4.1. Cena v čase poškodenia 

 Pre účely stanovenia ceny stavby v čase poškodenia je jediným vyuţiteľným 

právnym predpisom v súčasnosti Vyhláška MS SR číslo 492/2004 Z.z. o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku: 

 § 1: ... stanovenie všeobecnej hodnoty majetku ... 

 § 2: Vymedzuje základné pojmy - majetok, zloţka majetku, všeobecná hodnota 

majetku, hmotný a nehmotný majetok, ... 

 § 4, ods. 3: Všeobecná hodnota stavieb sa stanoví podľa Prílohy č. 3 tejto Vyhlášky 
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Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. - Príloha č. 3: 

Východisková hodnota stavby (VH) – je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo moţné 

hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z 

pridanej hodnoty. Východisková hodnota stavieb sa stanoví podľa základného vzťahu: 

 

VH = M.(RU.kCU.kV.kZP.kVP.kK.kM)  (Euro)    (1) 

 

Kde: M – počet merných jednotiek, 

RU - rozpočtový ukazovateľ (stanovený v súlade s Prílohou číslo 3 Vyhlášky MS SR 

číslo 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku) 

kCU - koeficient vyjadrujúci zmenu cien stavebných prác a materiálov, 

kV - koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu, 

kZP - koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby, 

kVP - koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaţí hodnotenej stavby, 

kK - koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky, 

kM - koeficient vyjadrujúci územný vplyv 

 

Priemerné maximálne sadzby DPH pre stavby pri ich výstavbe: 

JKSO  /  KS Priemerná sadzba DPH 

 6%  23% 

(od 01.01.1996 do 

30.06.1999) 

10%  23% 

(od 01.07.1999 do 

31.12.2002) 

14%  20% 

(od 01.01.2003 do 

31.12.2003) 

(od 01.01.2004) 

 

801  /  1ex; 2ex 6,689 % 10,527 % 14,243 % 19,000 % 

802  /  1ex 6,677 % 10,518 % 14,239 % 19,000 % 

803  /  1ex 6,736 % 10,563 % 14,259 % 19,000 % 

811  /  12ex, 22ex 6,561 % 10,429 % 14,198 % 19,000 % 

812  /  1ex. 2ex 6,514 % 10,393 % 14,181 % 19,000 % 

815  /  23ex 6,000 % 10,000 % 14,000 % 19,000 % 

821  /  2141 6,157 % 10,120 % 14,055 % 19,000 % 

827  /  1ex, 2ex 6,000 % 10,000 % 14,000 % 19,000 % 

832  /  2ex 6,000 % 10,000 % 14,000 % 19,000 % 

Tabulka č. 2 – Priemerné maximálne sadzby DPH 

 

Technická hodnota (TH) – je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby zníţený o 

hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania (HO): 

 TH = VH – HO alebo:  TH = TS*VH / 100  (Euro)  (2) 
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Technický stav stavby (TS) – je percentuálne vyjadrenie okamţitého stavu stavby: 

TS = 100 – O         (3) 

Kde: O – opotrebenie stavby v % 

 

Opotrebenie stavby (O) - je veličina vyjadrujúca postupnú degradáciu stavby 

spôsobenú starnutím a pouţívaním. Udáva sa v percentách. Hodnota vyjadrujúca opotrebenie 

(HO) je súčet hodnôt vyjadrujúci opotrebenie jednotlivých častí stavby. 

Najpouţívanejšie metódy výpočtu opotrebenia sú: 

 Lineárna metóda:  O = (V/Z)*100%     (4) 

 Kvadratická metóda:  O = (V
2
/Z

2
)*100%     (5) 

 Semikvadratická metóda: O = 0,5*(V/Z + V
2
/Z

2
)*100%   (6) 

 Analytická metóda 

(Z = ţivotnosť stavebného objektu; V = vek stavby v rokoch) 

 

Všeobecná hodnota (VŠH) – je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, 

ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by 

tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaţe, pri poctivom predaji, keď 

kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s 

predpokladom, ţe cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z 

pridanej hodnoty. 

 

Všeobecná hodnota stavieb sa môţe stanoviť nasledovnými metódami: 

 Porovnávacou metódou; 

 Kombinovanou metódou; 

 Metódou polohovej diferenciácie. 

 

5. VÝŠKA ŠKODY 

 V súčasnosti existuje v Slovenskej republike jediný platný právny predpis pre 

ohodnotenie majetku (teda aj stavieb), a to Vyhláška MS SR číslo 492/2004 Z.z. 

S ohľadom na ustanovenia o škode v Občianskom a v Obchodnom zákonníku je 

moţné stanovovať výšku škody v dvoch diametrálne odlišných prípadoch: 

1. Skutočná škoda 

2. Škoda uvedením do predošlého stavu – tzv. naturálna reštitúcia 

Občiansky zákonník dával pred svojou podstatnou novelou prednosť náhrade škody 

uvedením veci do pôvodného stavu. V súčasnej dobe je postup obrátený, zodpovedajúci 

potrebám trţného hospodárstva (skutočná výška škody), pričom existuje stále moţnosť 

náhrady škody uvedením do predošlého stavu. 

Všeobecný vzťah pre stanovenie výšky škody: 

VŠ = NO + (CPP – CPZ) – VŠHZ [Euro]   (7) 

S obmedzením:  VŠ  CPP (bezdôvodné obohatenie)  (8) 

Kde: VŠ – Výška škody  [Euro] 
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NO – Náklady na opravu  [Euro] 

CPP – Cena veci pred poškodením  [Euro] 

CPZ – Cena veci po oprave  [Euro] 

VŠHZ – Cena vyuţiteľných zvyškov  [Euro] 

 

Ak sú náklady na opravu veci vyššie ako jeho cena pred poruchou (alebo ak je vec 

neopraviteľná), t.j. NO > CPP, potom sa jedná o tzv. totálnu (úplnú) škodu, a vzťah pre 

stanovenie výšky škody má nasledovný tvar: 

VŠ = CPP – VŠHZ  [Euro]    (9) 

 

5.1 Skutočná škoda na nehnuteľnosti 

Výška skutočnej škody na budove musí zohľadňovať všetky predchádzajúce 

prezentované súvislosti, a pokiaľ chceme v trţnom hospodárstve hovoriť o skutočnej škode, 

tak je potrebné do všetkých analytických vzťahov uvaţovať vstupné hodnoty na úrovní 

všeobecných hodnôt. Výška skutočnej škody na stavbe sa vypočíta podľa vzťahu: 

 

 [Euro]  (10) 

 

S obmedzením (bezdôvodné obohatenie):   (11) 

 

Ak sú náklady na opravu objektu vyššie ako jeho všeobecná hodnota pred poruchou 

(alebo ak je vec neopraviteľná), t.j.: 

        (12) 

 

potom sa z finančného (ekonomického) hľadiska jedná o tzv. totálnu (úplnú) škodu, 

a vzťah pre stanovenie výšky škody má nasledovný tvar: 

 

  [Euro]    (13) 

 

Kde: VŠSS – skutočná výška škody  [Euro] 

NO – Náklady na opravu  [Euro] 

VŠHPP – Všeobecná hodnota budovy (nehnuteľnosti – stavby) pred poškodením (pred 

poruchou) stanovená k dátumu poškodenia budovy (nehnuteľnosti – stavby) 

[Euro] 

VŠHPZ – Všeobecná hodnota budovy (nehnuteľnosti – stavby) po oprave (poruchy) 

stanovená k dátumu poškodenia budovy (nehnuteľnosti – stavby) [Euro] 

ZPZPPSS VŠHVŠHVŠHNOVŠ  )(

PPSS VŠHVŠ 

PPVŠHNO 

ZPPSS VŠHVŠHVŠ 
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VŠHZ – Všeobecná hodnota vyuţiteľných zvyškov nehnuteľnosti ktoré zostanú po 

vykonaní opravy a je predpoklad ich ďalšieho speňaţenia, zníţená o náklady 

spojené s realizáciou vyuţiteľných zvyškov [Euro] 

 

5.2. Škoda na nehnuteľnosti uvedením do predošlého stavu (naturálna reštitúcia) 

Výška škody na budove uvedením do predošlého stavu (naturálna reštitúcia) musí 

taktieţ zohľadňovať všetky predchádzajúce prezentované súvislosti, a pokiaľ chceme hovoriť 

o tejto škode, tak je potrebné do všetkých analytických vzťahov uvaţovať vstupné hodnoty na 

úrovní technických hodnôt. Výška škody na stavbe v prípade naturálnej reštitúcie sa stanoví 

tak, aby bola v plnom rozsahu rešpektovaná poţiadavka uvedenia do predošlého stavu 

(technického stavu pred poruchou). Vypočíta sa podľa vzťahu: 

 

[Euro]  (14) 

 

S obmedzením (bezdôvodné obohatenie):   (15) 

 

Ak sú náklady na opravu objektu vyššie ako jeho technická hodnota pred poruchou 

(alebo ak je vec neopraviteľná), t.j.: 

       (16) 

 

potom sa z finančného (ekonomického) hľadiska jedná o tzv. totálnu (úplnú) škodu, 

a vzťah pre stanovenie výšky škody má nasledovný tvar: 

 

 [Euro]   (17) 

 

Kde: VŠNR – výška škody uvedením do predošlého stavu – naturálna reštitúcia [Euro] 

NO – Náklady na opravu  [Euro] 

THPP – Technická hodnota budovy (nehnuteľnosti – stavby) pred poškodením (pred 

poruchou) stanovená k dátumu poškodenia budovy (nehnuteľnosti – stavby) 

[Euro] 

THPZ – Technická hodnota budovy (nehnuteľnosti – stavby) po oprave (poruchy) 

stanovená k dátumu poškodenia budovy (nehnuteľnosti – stavby) [Euro] 

VŠHZ – Všeobecná hodnota vyuţiteľných zvyškov nehnuteľnosti ktoré zostanú po 

vykonaní opravy a je predpoklad ich ďalšieho speňaţenia, zníţená o náklady 

spojené s realizáciou vyuţiteľných zvyškov [Euro] 

 

5.3 Náklady na opravu 

Náklady na opravu NO budovy predstavujú náklady, ktoré pozostávajú z nasledovných 

dielčích poloţiek: 

ZPZPPNR VŠHTHTHNOVŠ  )(

PPNR THVŠ 

PPTHNO 

ZPPNR VŠHTHVŠ 
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 náklady na opravu poškodených prvkov stavby; 

 náklady na odstránenie poškodených prvkov stavby, ktoré nie je moţné opraviť; 

 náklady na spracovanie projektovej dokumentácie a výkon inţinierskej činnosti 

v súvislosti so sanáciou poškodenej stavby. 

 

Náklady na opravu poškodenej budovy môţu byť stanovené nasledovnými metódami 

a postupmi: 

 Cenovou kalkuláciou (poloţkovým ponukovým rozpočtom) 

 Pomocou základných rozpočtových nákladov 

 

5.3.1 Cenová kalkulácia (poloţkový ponukový rozpočet) 

Cenová kalkulácia (poloţkový ponukový rozpočet) predstavuje najpodrobnejšiu, 

najpresnejšiu a súčasne aj najprácnejšiu metódu, ktorá rozlišuje jednotlivé prvky stavebných 

konštrukcií na základe druhu a výmery na danej stavbe. 

Metódu je vhodné pouţiť v prípadoch, v ktorých sú presne známe jednotlivé 

konštrukcie a ich detailné zrealizovanie, to znamená, ţe táto metóda je prakticky vhodná len 

pri nových stavbách, kedy existuje podrobná stavebno-technická dokumentácia s uvedením 

pouţitých stavebných hmôt i pri konštrukciách zakrytých, a táto dokumentácia súhlasí so 

skutočnosťou. 

V tejto cenovej kalkulácii sú zvyčajne zahrnuté všetky poloţky nákladov na opravu – 

t.j. náklady na opravu poškodených prvkov stavby a náklady na odstránenie poškodených 

prvkov stavby, ktoré nie je moţné opraviť, a náklady na spracovanie projektovej 

dokumentácie a výkon inţinierskej činnosti v súvislosti so sanáciou poškodenej stavby. 

Tento spôsob stanovenia nákladov na opravu je primárne vhodný hlavne vtedy, keď sú 

poruchou poškodené len prvky krátkodobej ţivotnosti stavby v nepodstatnom rozsahu. 

 

5.3.2 Náklady na opravu pomocou základných rozpočtových nákladov 

Výpočet pomocou základných rozpočtových nákladov na mernú jednotku 

porovnateľného objektu. Vykoná sa odpočet východiskovej hodnoty porušených konštrukcií a 

vybavení podľa ich pomerného percentuálneho zastúpenia na celej stavbe. 

Treba upozorniť na fakt, ţe Vyhláška číslo 492/2004 Z.z. pozná a akceptuje len tento 

spôsob výpočtu ! (Časť C.1 prílohy č. 3 Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z.) 

Pri aplikácii postupov výpočtu pomocou základných rozpočtových nákladov v nich nie 

sú zarátané náklady na odstránenie porušených prvkov a taktieţ v nich nie sú zarátané 

náklady na spracovanie prípadnej projektovej dokumentácie sanácie porušenej stavby ! 

Náklady na opravu stanovené pomocou základných rozpočtových nákladov na mernú 

jednotku porovnateľného objektu je moţné stanoviť nasledovne: 

 

  [Euro]   (18) 

Kde: ZNO - základné náklady na opravu 

R1 – náklady na odstránenie poškodených prvkov budovy [Euro] 

NPDRZNONO  1
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NPD – náklady na projektovú dokumentáciu sanácie budovy a náklady na výkon 

inţinierskej činnosti v súvislosti so sanáciou (opravou) budovy [Euro] 

 

Hodnotu základných nákladov na opravu ZNO stanovíme podľa vzťahu: 

 

  [Euro]   (19) 

 

Kde: VHi – východisková hodnota i-tého konštrukčného prvku stavby (nehnuteľnosti – 

stavby) pred poškodením (pred poruchou) stanovená k dátumu poškodenia 

nehnuteľnosti [Euro] 

n – počet konštrukčných prvkov budovy (jednotlivo prvky dlhodobej aj prvky 

krátkodobej ţivotnosti stavby) 

kporuchy – koeficient miery porušenia i-tého konštrukčného prvku stavby stanovený 

podľa vzťahu: 

 

       (20) 

 

  kde: Vpp = výmera poškodených prvkov 

   Vnp = výmera nepoškodených prvkov 

 

 

7. HODNOTA STAVBY PO PORUCHE A PO OPRAVE PORUCHY 

Pre stanovenie hodnoty stavby po oprave poruchy je potrebné najskôr stanoviť 

hodnoty stavby po poruche – ako poškodenej stavby. Táto problematika je čiastočne riešená 

v prílohe číslo 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. v časti C1. 

 

7.1 Hodnota stavby po poruche 

 

Východisková hodnota poškodenej stavby (stavby po poruche): 

 

  [Euro]   (21) 

Kde: VHi – východisková hodnota i-tého konštrukčného prvku stavby pred poškodením 

(pred poruchou) stanovená k dátumu poškodenia nehnuteľnosti [Euro] 

kporuchy – koeficient miery porušenia i-tého konštrukčného prvku stavby stanovený 

podľa vzťahu (20) 

n – počet konštrukčných prvkov stavby (jednotlivo prvky dlhodobej aj prvky 

krátkodobej ţivotnosti stavby) 

 



n
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Technická hodnota poškodenej stavby (stavby po poruche): 

 

  [Euro]   (22) 

Kde: THi – technická hodnota i-tého konštrukčného prvku stavby pred poškodením (pred 

poruchou) stanovená k dátumu poškodenia nehnuteľnosti [Sk] 

kporuchy – koeficient miery porušenia i-tého konštrukčného prvku budovy stavby 

stanovený podľa vzťahu (20) 

n – počet konštrukčných prvkov stavby (jednotlivo prvky dlhodobej aj prvky 

krátkodobej ţivotnosti stavby) 

 

7.2 Celkové poškodenie budovy po poruche 

 

Stupeň (miera) celkového poškodenia stavby RPO 

Vyjadruje podiel poškodených a nepoškodených častí stavby (prvkov dlhodobej aj 

prvkov krátkodobej ţivotnosti). Výsledok 0,00 % predpokladá budovu vôbec nepoškodenú. 

Výsledok 100 % predstavuje úplne zničenú stavbu. 

 

  [%]    (23) 

 

alebo: 

 

  [%]    (24) 

 

Kde: VH – východisková hodnota stavby [Euro] 

VHPO – východisková hodnota poškodenej stavby [Euro] 

TH – technická hodnota stavby [Euro] 

THPO – technická hodnota poškodenej stavby [Euro] 

 

7.3 Hodnota stavby po oprave poruchy 

 

Technická hodnota stavby po oprave poruchy (stavby po oprave) THPZ 

Táto hodnota po oprave je čiastočne hypotetickou hodnotou. Vyplýva to z toho, ţe 

pokiaľ dôjde k poškodeniu stavby, tak jej následná oprava samozrejmé trvá nejaký 

(primeraný) čas. Z hľadiska likvidácie škody je však táto hodnota uvaţovaná striktne 

k termínu vzniku škody – napriek tomu, ţe takýto stav nemôţe skoro nikdy v praxi nastať. 

Táto hodnota musí byť stanovená tak, aby nedochádzalo k moţnému prípadu bezdôvodného 

obohatenia vlastníka stavby. Jedná sa hlavne o problematiku započítania nákladov na opravu 
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poškodenej stavby v takej kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni, ktorá najbliţšie zodpovedá 

technickému zrealizovaniu poškodenej stavby pred poruchou ! 

Technickú hodnotu stavby po oprave je moţné potom predstaviť v nasledovnom tvare: 

 

 [Euro]     (25) 

 

Kde: THPO – technická hodnota poškodenej stavby [Euro] 

NO – náklady na opravu poškodenej stavby [Euro] 

 

Všeobecná hodnota stavby po oprave poruchy (stavby po oprave) VŠHPZ 

Všeobecná hodnota stavby pred poruchou a po oprave poruchy je skoro rovnaká. 

Drobné odchýlky vyplývajú predovšetkým v závislosti od zvoleného postupu stanovenia tejto 

hodnoty. Vo všeobecnosti je však moţné konštatovať, ţe všeobecná hodnota stavby po oprave 

poruchy bude mierne vyššia ako jej všeobecná hodnota pred poruchou. Toto zvýšenie vyplýva 

zo zrealizovaných opráv stavebno-konštrukčných prvkov, čiţe zo zabudovania nových 

stavebno-konštrukčných prvkov do stavby. 

 

 

8. HODNOTA VYUŢITEĽNÝCH ZVYŠKOV 

 Kaţdú poškodenú stavbu je potrebné chápať ako stavbu na ktorej došlo z dôvodu 

nejakých vonkajších vplyvov k vzniku porúch, resp. k poškodeniu jednotlivých stavebno-

konštrukčných prvkov. Tieto poškodené prvky je potrebné buď opraviť (ak je to technicky 

moţné a účelné), alebo ich nahradiť novými prvkami kvalitatívne a kvantitatívne čo moţno 

najviac rovnocennými. 

 Aktuálne znenie prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. pojednáva o stavbách 

určených na odstránenie v časti D.4: Všeobecná hodnota stavieb, ktoré príslušný stavebný 

úrad nariadil alebo povolil odstrániť, sa vypočíta ako rozdiel všeobecnej hodnoty 

pouţiteľného materiálu, ktorý moţno získať odstránením stavby, a nákladov na odstránenie 

stavby s odprataním nevyuţiteľného materiálu a jeho uloţením na skládku. Všeobecná 

hodnota stavby určenej na odstránenie na účely tejto vyhlášky nemôţe byť záporná.  

Všeobecnú hodnotu vyuţiteľných zvyškov budovy ktoré zostanú po vykonaní opravy a 

je predpoklad ich ďalšieho speňaţenia, zníţenú o náklady spojené s realizáciou vyuţiteľných 

zvyškov, je moţné stanoviť podľa nasledujúceho základného vzťahu: 

 

   [Euro]      (26) 

 

Kde: HZ – hodnota vyuţiteľných zvyškov [Euro] 

 R2 – náklady spojené so získaním a realizáciou zvyškov [Euro] 

 

Hodnotu vyuţiteľných zvyškov je moţné stanoviť nasledovnými postupmi ako: 

NOTHTH POPZ 

2RHVŠH ZZ 
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 Všeobecnú hodnotu pouţiteľného materiálu 

Aplikáciou ustanovení kapitoly D.4. Prílohy 3 Vyhlášky 492/2004 Z.z. je moţné 

chápať vyuţiteľné zvyšky ako všeobecnú hodnotu pouţiteľného materiálu, ktorý 

moţno získať odstránením stavby, pričom náklady spojené so získaním a realizáciou 

vyuţiteľných zvyškov predstavujú náklady na odstránenie porušenej časti stavby, 

náklady s odprataním nevyuţiteľného materiálu a jeho uloţením na skládku a 

náklady súvisiace s vybúraním a predajom pouţiteľného stavebného materiálu. Na 

tomto mieste je potrebné podotknúť tú skutočnosť, ţe hodnota pouţiteľného 

materiálu, ktorý je moţné získať odstránením stavby je hodnota vysoko teoretická, a 

to z dôvodu, ţe takýto materiál nemá certifikát o svojej kvalite, je nepredajný, a nie 

je moţné ho oficiálne zabudovať do inej stavby. Z uvedeného dôvodu je moţné 

uvaţovať pri výpočte hodnoty vyuţiteľných zvyškov len s ich vyuţitím pri predaji 

v súvislosti s ich moţnou recykláciou (výkup v zberniach druhotných surovín). 

 Technickú hodnotu poškodenej stavby 

Hodnota vyuţiteľných zvyškov je chápaná ako technická hodnota stavby po poruche. 

Náklady v tomto prípade sú reprezentované nákladmi na odstránenie porušených 

prvkov stavby, ktoré nie je moţné naďalej v stavbe vyuţívať. 

 Všeobecnú hodnotu poškodenej stavby 

Hodnota vyuţiteľných zvyškov je chápaná ako všeobecná hodnota stavby po 

poruche. Náklady v tomto prípade predstavujú náklady spojené s predajom 

poškodenej stavby (t.j. náklady na inzerciu pre predaj, spracovanie znaleckého 

posudku, správne poplatky, poplatky za prípravu kúpnej zmluvy, dane z prevodu 

nehnuteľností, obchodná provízia sprostredkovateľa, a iné). 

 

 

ZÁVER 

Znalecký posudok na prezentovanú problematiku by mohol mať nasledovný obsah, 

resp. znalec by mal pouţiť nasledujúci postup: 

1. Zhromaţdenie podkladov pre zistenie stavu objektu pred poruchou – projekty, 

fotografie, stavebné denníky, videodokumentácia, iné písomnosti, ... 

2. Detailné zdokumentovanie poškodeného stavu objektu – zameranie, fotografie, 

videodokumentácia, popis, .... 

3. Posúdenie rozsahu a príčiny poruchy. 

4. Stanovenie východiskovej hodnoty objektu (s analýzou DPH). 

5. Stanovenie technickej hodnoty objektu pred poruchou (s analýzou DPH). 

6. Stanovenie nákladov na opravu objektu (s analýzou DPH) – len uvedenie do 

pôvodného stavu. 

7. Posúdenie rozsahu zmien stavby a nosného systému objektu. 

8. Stanovenie technickej hodnoty objektu po oprave (s analýzou DPH). 

9. Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby pred poruchou (s analýzou DPH). 

10. Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby po oprave (s analýzou DPH). 

11. Stanovenie hodnoty vyuţiteľných zvyškov (s analýzou DPH). 

12. Výpočet výšky škody (s analýzou DPH). 
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PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Č. 183/2006 Sb. 

 Alena Kliková 

Abstrakt 

Příspěvek je věnován připravovaným změnám stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 

které by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupŧ při povolování 

staveb. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., nabyl účinnosti dne 1.1.2007 a jiţ byl dvakrát 

novelizován. Další výrazné změny by měla poskytnout tzv. velká novela stavebního 

zákona, která by měla být schválena v co nejkratší době. Změny stavebního zákona by 

měly být většího rozsahu a měly by postihnout téměř celý stavební zákon. Příspěvek se 

zaměřuje pouze na některé dle jeho autorky velmi dŧleţité změny, neboť nemŧţe 

postihovat celou rozsáhlou připravovanou novelu. 

  

„PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA Č. 

183/2006 SB." 

 

Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon vydaný ve Sbírce zákonů pod č. 

183/2006 Sb., který plně nahradil stavební zákon č. 50/1976 Sb., který platil téměř 30 let. 

Jednalo se o novou normu, která měla upravovat veškeré postupy a činnosti při povolování 

umísťování, realizace, kolaudace a odstraňování staveb. Tento zákon měl dle původních 

předpokladů zavést nové zjednodušené postupy, které by umoţnily stavebníkům a majitelům 

staveb různé opravy, úpravy, samotné stavby apod. Zákon zavedl celou řadu nových pojmů. 

Taktéţ zavedl tzv. katalogové seznamy staveb, které jsou uváděny u jednotlivých 

zjednodušených postupů. Jak jsme však mohli postřehnout z médií či ze samotné činnosti 

úřadů (ať uţ úřadů stavebních, vodoprávních či jiných) jedná se o zákon, který při své 

aplikaci v praxi působí značné potíţe. Můţeme konstatovat, ţe nový stavební zákon vykazuje 

nedostatky, jeţ nelze překonat pouhým výkladem. Tyto problémy si uvědomují i samotní 

zákonodárci a proto zákon byl v červnu roku 2008 novelizován, a to zákonem č. 191/2008 Sb. 

Tato novela přinesla dle mého názoru jedno velmi důleţité zjednodušení postupů při 

povolování staveb. Jednalo se o povolování tzv. souboru staveb. Ustanovení § 4 odst. 1 věta 

druhá, stavebního zákona č. 183/2006 Sb. uvádí, ţe pokud je předmětem ţádosti nebo 

ohlášení spolu se stavbou hlavní také soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná 

v reţimu stavby hlavní. S touto změnou opět došlo k výkladovým problémům, a to konkrétně 

problém zákonného vymezení stavby hlavní a tzv. souboru staveb. Aby se jednotlivé výklady 

těchto pojmů sjednotily, přistoupil ústřední orgán vykonávající správu na úseku stavebním – 

Ministerstvo pro místní rozvoj – k vydání metodického pokynu, který jednotlivé pojmy 

určitým způsobem vymezil. Toto metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva 

pro místní rozvoj definovalo jednotlivé pojmy ustanovení § 4 stavebního zákona, např.  pojem 

soubor staveb, který není ve stavebním zákoně definován, ale jedná se o dlouhodobou praxí 

ustálený výraz, který se vţil pro více staveb vzájemně souvisejících svým účelem a místem; a 

stavba hlavní, která vţdy souvisí s funkčním určením stavebního pozemku, další stavby 

souboru staveb jsou buď podmiňující nebo doplňkové, které se stavbou hlavní svým účelem a 
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umístěním souvisejí, a které zabezpečují funkčnost stavby hlavní (její uţivatelnost) nebo 

doplňují základní funkci stavby hlavní.
13

 

I kdyţ byly výše uvedené základní pojmy ustanovení § 4 stavebního zákona částečně 

vysvětleny metodickým pokynem, stejně vznikaly a vznikají výkladové problémy těchto 

v zákoně neuvedených pojmů, např. problém vzniká konkrétně u otázek, zda je moţné 

povaţovat za stavbu doplňkovou ke stavbě hlavní – rodinnému domu i stavbu venkovního 

bazénu (obě stavby mají odlišné postupy při jejich povolování).  

Protoţe jak je vidět z výše popsaného vznikají výkladové potíţe opakovaně dál, 

v listopadu roku 2008 byla předloţena tzv. velká novela stavebního zákona. Ve svém 

příspěvku se budu alespoň krátce věnovat některým zásadním změnám, které by měla přinést 

tato připravovaná novela.  

V první řadě by mělo dojít ke změnám v některých definicích a výkladech některých 

pojmů, které jsou uvedeny v ustanovení § 2 stavebního zákona. Některé tyto změny by se 

mohly dotknout i problematiky oceňování nemovitostí, např. změna definice pojmu 

nezastavěný pozemek. Je však otázkou, zda dojde společně se změnou výkladu pojmu dle 

stavebního zákona i ke změně těchto pojmů v předpisech týkajících se oceňování nemovitostí 

a zda dojde k provázání těchto předpisů.  

Nově dochází k opětovnému zavedení pojmu liniová stavba: „Liniovou stavbou se 

rozumí stavby pozemních komunikací, stavby drah, stavby vedení pro přenos a distribuci 

elektřiny, stavby pro rozvod tepelné energie, stavby plynovodů, produktovodů a ropovodů, 

stavby vedení elektronických komunikací, stavby vodovodů a kanalizací, vzletové a přistávací 

dráhy a pohybové plochy letišť, ochranné hráze, odvodňovací a závlahové systémy, přístavy, 

plavební a derivační kanály.“ A dále dochází k vymezení pojmu stavby zvlášť rozsáhlé: „Za 

stavbu zvlášť rozsáhlou a za vyuţití území zvlášť rozsáhlých se pro účely stavebního zákona 

povaţují stavby a vyuţití území na pozemcích o celkové výměře větší neţ 3 ha“. 

Další změnou, ke které by mělo dojít novelou stavebního zákona je úprava ustanovení 

§ 21 – územně plánovací informace. Po úpravě novelou by mělo dojít ke zjednodušení a ke 

zpřesnění jednotlivých postupů a podmínek vydávání územně plánovací informace. 

V části stavebního zákona – územní plánování - by mělo novelou zákona dojít také 

k mnohým změnám. Jedna z těchto změn je např. zrušení ustanovení § 48 a 49 – koncept 

územního plánu, nebo úplně nová právní úprava regulačního plánu a jeho vydávání a 

schvalování. Za důleţité pro činnost při oceňování nemovitostí, můţeme označit ustanovení § 

58 – zastavěné území a hlavně nový odstavec 3, který stanoví, ţe „pokud se v intravilánu 

nebo v jeho územně oddělené části nenachází ţádná budova, (§ 27 písm. k) zákona č. 

344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)), pak se pozemky 

tvořící tento intravilán nebo tuto jeho část do zastavěného území nezahrnují.“ 

V rámci části územního rozhodování by mělo dojít ke zrušení územního rozhodnutí o 

změně stavby. Nově by měla být podrobně zavedena právní úprava postupů při uzavírání 

veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí. Některé postupy při vydávání 

územního rozhodnutí jsou také upravovány připravovanou novelou nově, a to včetně tzv. 

katalogových seznamů staveb, které nevyţadují územní rozhodnutí. Stejně tak dochází 

k částečné úpravě katalogů staveb, které nevyţadují stavební povolení ani ohlášení realizace 

                                                 

 
13

 

http://www.mmr.cz/uploads/MMR_Temata/UZEMNI_PLANOVANI_STAVEBNI_RAD/Informace_Udalosti_

UPSR/250708_Soubor_staveb.pdf 
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stavby. Tato úprava vychází sice z aplikačních problémů současné praxe, ale nereaguje na 

veškeré potíţe, které vznikají. Domnívám se, ţe takovéto seznamy nemohou nikdy plně 

obsáhnout příklady a situace vznikající v praxi. Lze velmi těţko, či moţná ani nelze, vţdy 

postihnout a popsat v zákoně veškeré moţné situace nastávající v reálném ţivotě. Některé 

situace opravdu „vymyslí“ pouze ţivot. Je otázkou, zda by nebylo vhodnější tyto seznamy 

nechat na samotném výkladu stavebních úřadů a v zákoně je popsat pouze určitým 

zobecňujícím způsobem, který by dával určitý návod na zařazení konkrétní situace pod určité 

zákonné ustanovení.  

Další (podle mého názoru) dobrou změnou, kterou by měla přinést novela stavebního 

zákona je nová úprava postupů při územním řízení. Za všechny změny bych zde zmínila 

alespoň změnu při vyvěšování informací o záměru umístit stavbu. Ţadatel o umístění stavby 

je povinen umístit na pozemku, kde má být stavba umístěna nebo na jiném vhodném místě 

informační ceduli o svém záměru. Prozatím pokud došlo ke sporu, zda byla informační cedule 

umístěna a zveřejněna po celou dobu stanovenou zákonem, bylo důkazní břemeno na ţadateli. 

Nově je zaváděna určitá fikce, ţe pokud se neprokáţe opak, má se v pochybnostech za to, ţe 

ţadatel svoji povinnost splnil. 

Pokud stavebník poţádá zároveň o vydání povolení k umístění stavby a zároveň o 

povolení realizace této stavby, můţe stavební úřad povolit tuto stavbu v tzv. spojeném 

územním a stavebním řízení. Novela stavebního zákona by měla upravit postupy stavebních 

úřadů při povolování staveb ve spojeném řízení.  

Velkých změn by měla doznat i právní úprava tzv. územního souhlasu, který za 

určitých podmínek nahrazuje územní rozhodnutí. 

Za důleţitou změnu pro problematiku oceňování nemovitostí můţeme označit 

ustanovení § 102, který upravuje náhrady za omezení vlastnického práva v případě změny 

v uţívání pozemku, o kterých bylo rozhodnuto na základě územního opatření o stavební 

uzávěře či na základě schválení regulačního plánu. 

Nové právní úpravy by se také mělo dostat problematice ohlášení staveb, včetně 

změny seznamu staveb, které vyţadují ohlášení.  

Na závěr k mému příspěvku bych chtěla uvést, ţe mnohé změny, které by měla přinést 

velká novela stavebního zákona, povaţuji za velmi přínosné a dokonce velmi nutné, nebo´t 

řeší časté aplikační potíţe. Musím však s lítostí konstatovat, ţe některé připravované změny 

dle mého názoru asi nepřinesou očekávaný výsledek.  
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RIZIKOVÁ ANALÝZA JAKO ALTERNATIVNÍ METODA 

STANOVENÍ VÝŠE ŠKODY NA STAVEBNÍM OBJEKTU 

A URČENÍ VÝŠE ZHODNOCENÍ.  

Ing.Karel Kubečka, Ph.D.
14

 

Abstrakt 

Příspěvek seznamuje s alternativním zpŧsobem stanovení ceny škod (výše škody) 

na stavbách v dŧsledku vad, poruch a havárií. Pracuje s časově nezávislou cenou 

konstrukce nebo objektu a následně škody na stavební konstrukci a pomocí metod 

rizikové analýzy tuto cenu redukuje v závislosti na technickém stavu na vlastní škodu 

a zhodnocení objektu, stavby nebo konstrukce. 

ÚVOD 

Rizikové inţenýrství [risk engineering] a management rizika [risk management] jsou 

dvě velice úzce vzájemně provázané disciplíny lišící se náplní a cíly. Rizikové inţenýrství 

přejímá od managementu rizika podněty a poţadavky, následně pak analyzuje rizika. 

Management rizika s těmito riziky následně pracuje a ovládá je [1].  

Riziková analýza [risk assessment] a management, tedy ovládání rizika, je poměrně 

nový, dynamicky rozvíjející se obor, který se stal zejména v zahraničí nedílnou součástí 

manaţerských rozhodovacích procesů [2]. Zabývá se mimo jiné získáváním a zpracováváním 

informací o moţných nebezpečích, hrozbách ale i příleţitostech, na základě kterých je 

následně moţné provádět zodpovědnější, informovanější rozhodnutí. Riziková analýza je tak 

procesem [4], [5], [6], který shromaţďuje a zpracovává informace pro následný management 

rizik [1], [2].  

V tomto příspěvku je vyuţito poznatků rizikové analýzy [2] a jejich nástrojů [1], které 

jsou zejména pouţívány v předinvestiční, tj. přípravné fázi výstavbového projektu. Tyto 

nástroje jsou dále aplikovány do provozní fáze stavby, tj. fáze uţívání a následně aţ do 

ukončení ţivotnosti stavby, včetně jejich případných havárií. Tento příspěvek navazuje na 

obdobnou problematiku přednesenou na této konferenci v loňském roce [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 [2] nebo případném 

rozhodnutí o její sanaci [2]. Důleţitou aplikací je pak jednoduchým způsobem stanovit cenu 

a výši škody, coţ je pro znalce běţná disciplína, nicméně v některých případech značně 

obtíţná. Úspěchem je pak její obhajoba před soudy. 

STANOVENÍ VÝŠE ŠKODY 

V návaznosti na vyhodnocení rizika je zpravidla na expertu a zejména pak na znalci 

poţadováno vyjádření ve finančních prostředcích, tedy penězích. V oblasti oceňování staveb 

                                                 

 
14

 Kubečka, Karel, Ing., Ph.D., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, L.Podéště 1875, 708
 
33 Ostrava-
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Projekční, odborně posudková a znalecká kancelář P.S.-SERVICE, Alšova 579/4, 708 00 Ostrava-
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nebo pojišťovnictví se pracuje s tzv. časovou cenou, to je cenou po „amortizaci“. Zohledňuje 

se opotřebení konstrukcí, její stav v čase posouzení [2]. Na rozdíl od ocenění stavby nemá tato 

veličina (výše škody – vyčíslení finanční náhrady za škodu) nic společného s „časovou 

cenou“, tedy cenou vztaţenou k době (délce) existence stavby, objektu nebo konstrukce. 

Časová cena pracuje s ţivotností objektu (stavby nebo konstrukce) a dobou její existence, 

tedy se stářím. V případě stanovení škody na stavbě nebo stavební konstrukci tento postup 

pomocí ceny závislé na čase je nevhodný. 

Pro vysvětlení problematiky a postupu vyčíslení škody je pouţito konkrétného 

řešeného případu. V důsledku poţáru vznikla na posuzovaném objektu škoda. Úkolem je 

vyčíslení výše škody [2]. 

Podle občanského práva [10] je škoda chápána jako újma způsobená v majetkové 

oblasti poškozeného, kterou lze objektivně vyjádřit v penězích. Dělí se na škodu skutečnou 

a na ušlý majetkový prospěch. Platí zásada, ţe škoda se má hradit uvedením v předešlý stav 

(například opravou poškozené věci) a teprve, není-li to moţné nebo účelné, v penězích. Při 

určení výše škody se vychází z ceny, jakou měla věc v době poškození. V trestním právu výše 

škody způsobené trestným činem nebo přečinem spoluurčuje stupeň nebezpečnosti činu pro 

společnost. 

Metodika vyčíslení škody 

Metodika vyčíslení škody je moţná pouze v cenách skutečných [3]. Skutečná cena je 

cenou „obvyklou“ a ta je stanovena na podkladě stavebního poloţkového rozpočtu, nejčastěji 

dle ceníků ÚRS
15

. Tato cena souvisí s nabídkovou cenou (ta by se měla pohybovat v rozmezí 

zhruba ± 20%), cena nabídková se na podkladě smlouvy stává cenou smluvní. 

Trţní cena je pak cena odvozená od ceny odhadní, trţní cena můţe být niţší nebo 

vyšší neţ odhadní cena a na tuto trţní cenu má vliv mnoho technických a ekonomických 

faktorů. Důleţitou součástí odhadní i trţní ceny je amortizace
16

, tedy sníţení ceny v důsledku 

stáří nebo také navýšení ceny v důsledku sanace, rekonstrukce nebo opravy. 

Cena – výše škody 

Cena z ekonomického pohledu [11] je peněţní vyjádření hodnoty zboţí, ekonomická 

kategorie zboţní výroby. Zprostředkované vyjádření vytváří moţnost kvantitativní 

neshodnosti (odchýlení ceny od hodnoty) a kvalitativní rozpornosti (věc nemá hodnotu, ale 

můţe nabýt formy zboţí, například cena neobdělávané půdy) mezi velikostí hodnoty a ceny. 

Rozeznáváme téţ ceny pevné, které stanoví a mění nějaké úřední orgány, ceny limitní, buď 

jako ceny maximální, minimální, anebo směrné, ceny vo1né (téţ smluvní), tvořené dohodou 

mezi dodavateli a odběrateli. 

V případě stavby pak můţeme mluvit o trţní ceně (cena obvyklá v daném místě), 

nabídkové ceně, smluvní ceně, skutečné ceně, odhadní ceně a podobně. 

Výši škody je moţno (a nutno) stanovit jen jako skutečnou cenu (nikoli tedy cenu trţní 

nebo odhadní) [8], [9]. 

                                                 

 
15

 ÚRS PRAHA, a.s. vznikl v roce 1992 jako nástupnická organizace Ústavu racionalizace ve stavebnictví. 

Základní činností firmy jsou sluţby v oblasti oceňování stavební produkce. Dále vytváří analýzy vývoje 

a prognózy ve stavebnictví, v regionálním rozvoji a bytové problematice pro státní i soukromý sektor. Centrála 

firmy je v Praze, pobočky jsou v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích 

16
 Nástroj, jímţ se vyjadřuje sníţení hodnoty určitého prostředku, v našem případě stavby. 
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Příklad 

Pro srozumitelnost autor uvádí [2] jednoduchý příklad ve kterém v modelové situaci 

máme dva vedle sebe stojící domy. Oba jsou naprosto shodné co do velikosti, konstrukce 

i pouţitého materiálu. Rozdíl je ve stáří domů. První z domů je zcela nový, právě po 

kolaudaci, druhý je 100 let starý. 

Na základě cenového odhadu má první dům maximální hodnotu, druhý dům po 

zohlednění stáří má hodnotu velmi malou, takřka zanedbatelnou.  

Trţní hodnota, tedy cena za kterou je ochoten „někdo“ dané domy koupit můţe být 

u obou domů podstatně vyšší, nachází-li se v lukrativním prostředí, tedy nabídková cena za 

tyto nemovitosti můţe přesáhnout a to nezanedbatelně, cenu odhadní. V případě 

nelukrativního prostředí (například u potoka – zátopová oblast, nebo v blízkosti 

frekventované komunikace) naopak cena bude klesat a to i pod cenu odhadní. 

Pokud ale do obou domů například narazí auto a na kaţdém z domů vytvoří škodu 

(zbourá kus stěny zděné obvodové zdi, u obou objektů shodnou), pak je otázkou jak stanovit 

výši této škody. Likvidaci škody je nutno chápat jako uvedení do původního stavu.  

Pro nápravu věci (uvedené jako příklad) je nutné aby bylo vybudováno „zařízení 

staveniště“, odstraněn znehodnocený stavební materiál, aby byly přivezeny cihly a například 

suchá maltová směs. Posléze bude zeď opravena – otvor zazděn, omítnut z vnější i vnitřní 

strany, proveden úklid a odstranění „zařízení staveniště“ (stavební stroje a nářadí, stavební 

buňka a podobně). 

Je prokazatelné, ţe cena za tuto opravu bude shodná u nového i starého objektu, neboť 

je shodný objem nutné stavební činnosti (práce) i materiálu. Na starý stavební objekt není 

moţno přivezení starých cihel, namíchání staré malty a provedení starých omítek. 

Z uvedeného příkladu vyplývá, ţe škoda je rovna ceně objemu prací a materiálu 

nutného pro dosaţení předešlého stavu (před vznikem škody) a je nezávislá na amortizaci – 

stáří nemovitosti, na které tato škoda vznikla. 

V současné době není k dispozici ani relevantní nástroj, který by stanovil jakési 

zhodnocení z titulu opravy novým materiálem. Částečně je tato redukce moţná u škody, kdy 

dojde k likvidaci ucelené části stavby, tak jak je tomu v posuzovaném případě, kdy došlo 

k likvidaci celého krovu (Obrázek 1) z titulu poţáru (Obrázek 2). Pro redukci je moţno pouţít 

odhadu a nezbytně pak znalosti stavu před vznikem škody, a nebo přibliţného lineárního 

řešení jak je uvedeno níţe. 

Nebezpečí Realizace nebezpečí 
Stupeň 

závažnosti 
Sv 

nepatrné Nevyžaduje prakticky žádná opatření, nemá vliv na ceny, lhůty, lze ji zanedbat, přehlédnout 0 

malé 
Nepodstatný vliv na cenu nebo lhůtu, nevyžaduje více než běžnou opravu (objektu, nebo 
procesu) 

1 

střední 
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) 

2 

velké 
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“. 

3 

Tabulka 1: Obecná stupnice závaţnosti nebezpečí UMRA [1] 

Zohlednění opotřebení konstrukce 

Vyjdeme ze stupnice závaţnosti nebezpečí (rizika) (Tabulka 1) a tuto tabulku můţeme 

modifikovat rozšířením hodnot Sv [7] tak, ţe například Svmax
 
=

 
8. I v tomto případě platí, ţe 
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stupnici lze jakkoli libovolně rozšířit nebo naopak zúţit, avšak tak, aby byla pro experta 

srozumitelná a jednoduše aplikovatelná. 

Nejjednodušší je pouţití lineární funkce, která v závislosti na hodnotách stupně 

závaţnosti bude schopna redukovat finanční hodnotu Ci, [2] coţ znamená ţe pro Sv = 0 musí 

být Ci na úrovni 100% a pro zvolenou Svmax = 8 bude Ci na úrovni 0,00% (tedy konstrukce je 

bezcenná). Samozřejmě je na matematickém vyjádření, aby pro zvolenou Svmax = 8 byla Ci na 

úrovni záporné hodnoty, coţ můţe představovat například náklady na odstranění sutin 

konstrukce po samovolné destrukci. 

Funkci budeme definovat jako rovnici přímky určené dvěma body v ortogonálním 

souřadném systému a to počátečním bodem A[0;1] a bodem B[8;0].  

Vektor u  je tedy dán body A; B a normálový vektor n  je kolmý. 

 1;8  uABu  a normálový vektor  8;1n  

Obecná přímka je definována vztahem: 0 cbyax .  

Do této přímky dosadíme souřadnice normálového vektoru n . 

Obdrţíme p: 081  cyx   B X p  8 + 0 + c = 0  c = 8  

 

Obrázek 1: Posuzovaný objekt zničený úmyslně zaloţeným poţárem. 
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Hodnocení stavu 
konstrukce 

Charakteristika stavu konstrukce a opotřebení konstrukce 
Stupeň 

závažnosti Sv 

bezvadný stav konstrukce byla v blízké minulosti
17 

provedená v bezvadném stavu 0 

výborný stav konstrukce je ve výborném stavu bez známek jakéhokoli podstatného opotřebení 1 

nová nová konstrukce nebo konstrukce udržovaná (s prováděnou údržbou) 2 

zachovalá zachovalá konstrukce s viditelnými projevy stárnutí, avšak plnící svou funkci 3 

poškozená konstrukce se zjevnými stopami poškození, opravitelná, vyžadující zvýšenou údržbu 4 

nutná oprava konstrukce vyžadující nutně v krátkém horizontu18 radikální zásah (opravu) 5 

havarijní,  ekonomicky zdůvodnitelná oprava, nutná generální oprava 6 

určená k demolici jakákoli oprava je ekonomicky nezdůvodnitelná, konstrukci je nutno odstranit 7 

nebezpečí 
samovolné 
destrukce 

konstrukce ohrožuje okolí samovolnou destrukcí při sebemenším impulsu 8 

Tabulka 2: Stupnice závaţnosti opotřebení 

 

Výsledná rovnice přímky pro Svmax
 
=

 
8 a s podmínkou, ţe pro Sv = 0 musí být Ci na 

úrovni 100
 
% a pro zvolenou Svmax = 8 bude Ci na úrovni 0,00

 
% je: 

088  yx        (1) 

x
x

y 


 125,01
8

8
    (2) 

Tímto způsobem získáme proměnnou, 

která můţe redukovat v závislosti na výsledku 

rizikové analýzy konstrukce výslednou cenu 

části objektu (stavby). 

Posoudíme-li tento objekt (Obrázek 2) 

z pozice znalosti věci před poţárem a budeme-

li schopni určit buďto stupeň závaţnosti Sv 

(Tabulka 2) a nebo dokonce provést 

podrobnější analýzu, budeme schopni 

redukovat výši stanovené škody, coţ v tomto 

případě (zničení celé konstrukce dřevěného 

krovu v havarijním stavu) je zcela jistě 

správné. 

Pro Sv = 6 (Tabulka 2) je: 

25,06
8

1
1125,01

8

8



 x

x
y

                                                 

 
17

 Za blízkou minulost je moţno s ohledem na ţivotnost konstrukce a vysokou záruční dobu 

v současnosti pouţívaných materiálů povaţovat období do 5% plánované ţivotnosti konstrukce (pro 50 let je to 

2,5 roku).  

18
 V horizontu týdny – maximálně měsíc 

 

Obrázek 2: Posuzovaný objekt zničený úmyslně 

zaloţeným poţárem-detail  
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Opotřebení konstrukce

y = 1 - 0,125x 
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Obrázek 3: Stanovení součinitele pro sníţení ceny škody 

Škoda způsobená poţárem je tímto způsobem omezena na 25% původně stanovené 

škody jako náhrady za konstrukci novou. Zbytek do 100 % (ceny rozpočtu) je zhodnocení 

konstrukce. 

Pro jinou stupnici, například šestibodovou, tedy pro hodnotu Svmax = 6 (Tabulka 2) je: 

xx
x

y 


 661,01
6

1
1

6

6
     (3) 

Aplikace rizikové analýzy na stanovení škody na objektech 

Pro stanovení škody u vybraných staveb u kterých došlo sice k celkovému zničení 

konstrukce, ale tato konstrukce byla ve stavu „nulové“ ceny, nebo ve srovnání s pořizovacími 

cenami ve výši ceny „zanedbatelné“, můţeme velmi jednoduše aplikovat některou z metod 

rizikové analýzy. Pro tuto aplikaci volíme metodu UMRA [1], [2], [7] a aplikace bude 

vytvořena na platformě znaleckého zkoumání.  

Předpokladem takovéhoto postupu je především jistá nezanedbatelná hladina znalostí 

o předmětném objektu a samozřejmě dostatečná úroveň znalostí vyšetřované problematiky 

[7]. 

Stávající stav objektu 

Úroveň znalostí o stávajícím stavu objektu (Obrázek 1), (Obrázek 2) je sice velmi 

nízká, nicméně dostatečná pro provedení vyhodnocení pomocí UMRA. 

Předmětem hodnocení jsou dřevěné konstrukce zastřešení objektu, to je vlastní krov 

(klasický dřevěný krov – stojatá stolice se sloupky, vaznicemi, vaznými trámy a pozednicemi, 

zastřešení betonovými taškami na laťování a krokvích, svody, okapy) a dále dřevostavba – 

stodola a dílna situovaná v těsném sousedství objektu 
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Expertní tým a expertní matice 

Za účelem provedení vyhodnocení stávající konstrukce [7] pro účely stanovení 

„součinitele“ vyjadřujícího stav a tedy redukující finanční výši škody způsobené poţárem, byl 

určen tříčlenný expertní tým [2]. Rizikový analytik byl jedním ze členů expertního týmu. Ve 

fázi UMRA 1 byla sestavena expertní matice [2] v tomto tvaru: 

Projekt Požár rodinného domu – hodnocení stávajícího stavu 

Aspekt Zastřešení objektu, stodola s dílnou  (přístavba) 

Segmenty projektu 

Zdroje nebezpečí 

S
tř

eš
n

í r
o

vi
n

y 

st
ře

ch
y 

Z
as

tř
eš

en
í 

p
ří

st
av

b
y 

ko
n

st
ru

kc
e 

št
ít

u
 

K
o

m
ín

o
vé

 

tě
le

so
 

N
en

o
sn

é 

ko
n

st
ru

kc
e 

p
ů

d
y 

V
st

u
p

 d
o

 

st
o

d
o

ly
 

O
p

lo
ce

n
í 

O
d

vo
d

 v
o

d
y 

--
--

 

Střešní krytina 5 6 <null> <null> <null> <null> <null> <null>  
Klempířské výrobky 7 8 7 6 <null> <null> <null> 6  

krokve 3 4 <null> <null> <null> <null> <null> <null>  

laťování 4 4 <null> <null> <null> <null> <null> <null>  

Vaznice-pozednice 6 <null> <null> <null> <null> <null> <null> <null>  

Sloupky krovu 3 3 <null> <null> <null> <null> <null> <null>  
Vazné trámy 4 4 <null> <null> <null> <null> <null> <null>  
Opláštění dílny <null> <null> 5 <null> <null> 6 3 6  
Výplně otvorů 7 7 6 <null> <null> 6 <null> <null>  

Zděné konstrukce <null> <null> 4 6 3 <null> <null> <null>  

Expert: Expert číslo 1 Datum: Datum   posouzení 

Tabulka 3: Příklad vyplněného formuláře UMRA (expert č. 1) 

A tato expertní matice byla vyplněna podle stanovených stupňů nebezpečí Sv (Tabulka 

2) všemi třemi experty.  

Vyhodnocení – expert 1 

139
___

8,10

1,8,10

___

 cc
ij

ijk  271,,  E

act

E

kact nn   Průměr: 5,074  [7] 

dle vztahu (2):  365,0074,5
8

1
1125,01
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Škoda způsobená poţárem je na základě hodnocení jednoho experta tímto způsobem 

omezena na 36,5% původně stanovené škody jako náhrady za konstrukci novou. 

Pro experta číslo 1 (k=1) je [2], [7] individuální součinitel vnímání nebezpečí: 

643,0
278

139

,max

___










E

kact

ij

E

ijk

k
nSv

Sv

Pc  (64,3%) 

Samozřejmě platí, ţe:   1;0kPc . 

Nebezpečí samozřejmě musíme vnímat v rozmezí od 0% do 100% jako konstrukci 

zcela bezpečnou a nebo na druhé straně jako konstrukci plně nebezpečnou, coţ jsou 

samozřejmě extrémní případy. 
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Obdobné výsledky jsou získány od expertů 2 a 3. V případě více expertů tak finální 

hodnotu získáme jako aritmetický průměr a nebo je moţno k jejímu získání (v počtu alespoň 

minimálního statistického vzorku) pouţít zásad statistiky. 

PRAKTICKÝ POSTUP 

Následně autor uvádí praktický postup stanovení škody ve výše uvedeném případě 

poţáru objektu. Vyjdeme z prvotně uvedeného předpokladu ţe nelze provést opravu jinak, 

neţ pomocí nového materiálu. Tedy jinými slovy, u objektu s takřka nulovou hodnotou 

dochází k výši škody, tedy opravě ve finančním objemu mnohdy přesahujícím celkovou 

(zbytkovou) hodnotu stavby. 

Tato skutečnost je na první pohled absurdní, nicméně je třeba si uvědomit, ţe jiná 

moţnost opravy zchátralé konstrukce technicky prakticky neexistuje. 

V tomto případě je logičtější nepouţívat „vyčíslení škody“, ale vycházet z trţní ceny 

dané nemovitosti. 

Ve znaleckém posudku je uvedena výše škody odpovídající nutné opravě a to ve výši 

podle poloţkového rozpočtu: 

638 892,50 Kč včetně 5% DPH 

Tato finanční výše je cenou, za kterou je zničenou konstrukci moţno uvést do 

„původního stavu“, tedy stavu, kdy objekt má střechu, krytinu… atp. Je zřejmé a tato 

skutečnost je ve znaleckém posudku uvedena, ţe není moţno postavit krov v havarijním 

stavu, jak byl ten, který na objektu existoval před vlastním poţárem. 

Proto znalec veden logickou úvahou provedl korekci tohoto výpočtu a to tím, ţe 

prohlásil střešní krytinu a celou konstrukci krovu za zcela bezcennou. V tomto případě 

vychází výše škody na 638 892,50 - 251 340,50 - 71 173,05 = 316 378,95 Kč včetně 5% 

DPH. 

I tato částka převyšuje kupní cenu 291 600,- Kč, respektive 200 000,- Kč (vyvolávací 

cena). 

Protoţe neexistuje ţádná relevantní metodika ke stanovení korekce výše škody pro 

„staré“ konstrukce, jak je tomu v tomto případě a logicky tato korekce musí nastat, aby 

nedošlo k absurdní situaci, kdy škoda je vyšší neţ cena, znalec navrhuje porovnat různé výše 

škody, ke kterým je moţno dospět odlišnými logickými postupy: 

1. Vyjít ze základní ceny rovné kupní ceně, tedy ceně, za které byl objekt vydraţen, to je 

291 600,- Kč. 

2. Pouţít rozpočtovou cenu pro stanovení výše škody a tuto korigovat „součinitelem 

opotřebení“ jak je uvedeno dále. 

3. Odhadnout a stanovit zcela zničené konstrukce; ty následně nezahrnout do ceny škody 

(chovat se k těmto konstrukcím tak jako by měly samovolně spadnout následujícího 

dne v případě, kdy by k poţáru nedošlo). 

ad 1 - Výše škody z ceny 291 600,- Kč 

Z této skutečnosti vyplývá, ţe výše škody nemůţe přesáhnout celkovou cenu (v tomto 

případě cenu včetně pozemku). Znalci není známa cena pozemku a odhaduje, ţe pozemek činí 

191 600,- Kč, stavba pak zbylých 100 000,- Kč. 

100 000 : 638 892,50 = 0,1565 (15,65%) Hodnota (cena z technického pohledu – 

nikoli cena trţní) činí 15,65% vyčíslené škody. Jinak – opravou by došlo ke zhodnocení 
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o 84,35%. Poţárem tedy došlo k znehodnocení o tuto částku 84,35%, coţ ze 100 000,- Kč je 

škoda ve výši 84 350,- Kč. 

ad 2 - Výše korigované ceny 

Znalec na základě prostudování dostupných materiálů a z doslechu po rozhovoru se 

sousedem obţalovaného došel k součiniteli 0,365. Tímto lze korigovat výši škody. Z rozpočtu 

je tedy nutno stanovit, které z poloţek je nutno (moţno) korigovat a které nikoli. Ke korekci 

by nemělo dojít u přesunů hmot a bouracích pracích.  

Připustíme-li, ţe konstrukce byla před poţárem (coţ znalec můţe jen odhadovat) 

v havarijním stavu (Sv=7), pak: 

125,00,7
8

1
1125,01

8

8



 x

x
y

 

Pouţijeme-li tuto hodnotu, dojdeme k závěru, ţe 638 892,50 × 0,125 = 79 861,56. Pak 

je moţno prohlásit, ţe byla způsobena škoda ve výši 79 862,- Kč. 

ad 3 – Zahrnuté konstrukce 

Prohlásíme-li, ţe konstrukce sice měla jakousi trţní cenu (+ cenu pozemku), pak tato 

cena skutečná se vlivem poškození rovnala nule = konstrukce byla nepouţitelná. V tomto 

případě je nutno uplatnit pouze poloţky jako bourací práce (a odvoz suti včetně jejího uloţení 

na skládku). Pouţití přesunu hmot je irelevantní, neboť neuvaţujeme hodnotu těchto 

konstrukcí. Maximálně jsou pouţitelné přiráţky (VRN) do výše 4%. Bourací práce jsou 

stanoveny na výši 89 104,- Kč × 1,05 (DPH) = 93 559,- Kč. Takto je stanovená škoda ve výši 

93 559,- Kč 

ZÁVĚR 

Na základě výše uvedených postupů a po korekci výše škody vedené logickou úvahou, 

došel znalec k závěru, ţe s ohledem na neutěšený aţ havarijní stav nemovitosti, která byla 

následně poškozena poţárem, by neměla výše škody přesáhnout trţní cenu nemovitosti. 

Finanční částka na opravu přesahující trţní cenu se pak dá nazvat zhodnocením, nikoli 

způsobenou škodou. 

Po vyčíslení došel znalec k částce reprezentující způsobenou škodu a to různým 

přístupem k jejímu stanovení ve výši : 

84 350,- Kč 

79 862,- Kč 

93 559,- Kč 

Výše škody stanovená jako průměr těchto hodnot je : 85 924,- Kč 

Znalec tedy doporučuje vycházet z částky 85 924,- Kč jako výše způsobené škody. 
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VYBRANÉ VADY A PORUCHY ŠIKMÝCH STŘECH 

Darja Kubečková Skulinová
19

 

Abstrakt 

Příspěvek se zaměřuje na vady a poruchy šikmých střech, zjištění příčin vad        

a poruch, s ohledem na skladbu střešního pláště a vlastní technologické provedení. 

Nedodrţení doporučených technologických postupŧ často vede k poruchám, které 

sniţují funkčnost stavebního díla a sniţují i jeho estetickou hodnotu. Část příspěvku se 

zaměřuje na vyuţití prefabrikovaných střešních vazníkŧ ve výstavbě. 

 

ÚVOD 

Na šikmé střechy je kladena řada poţadavků, mezi které patří například mechanická 

odolnost a stabilita, bezpečnost, vzduchotěsnost, estetický vzhled, poţadavky z oblasti teplené 

techniky, akustiky, estetický vzhled, a v neposlední řadě zde patří kvalita prováděných prací 

při dodrţování technologických postupů. Nerespektování či nedodrţení poţadavků                        

a technologických postupů při provádění šikmých střech můţe vést k vadám a poruchám 

konstrukce.  

Vady a poruchy šikmých střech se soustřeďují do několika základních oblastí. Je to 

oblast: 

 konstrukční: zpravidla se jedná o vlastní konstrukci krovu a spoje, styčníky 

prefabrikovaných příhradových dřevěných vazníků, tesařské spoje, příloţky, apod., 

 tepelně izolační: skladba střešního pláště šikmé střechy, vhodná návrh,  

 vzduchotěsnosti: souvisí s teplenou technikou a současně s problematikou vlhkosti,  

 odvodnění šikmých střech: svody, dimenze svodů, 

 provádění a technologických postupů: tj. vlastní realizace, kladení krytiny, 

provádění prostupů, apod. 

Šikmé střechy vytvářejí podkroví, která v závislosti na konstrukčním řešení                  

a konstrukčním uspořádání nosných prvků krovu vytvářejí zpravidla obytné podkroví. U 

některých typů bytové výstavy rodinných domů (například typ „bungalov“) se můţeme setkat 

s šikmou střechou, jejíţ nosná konstrukce je uspořádána tak, ţe vzniklé podkroví není určeno 

pro obytné účely. V mnoha případech se konstrukčně jedná o pouţití příhradových dřevěných 

prefabrikovaných vazníků sedlového tvaru. Vazníky společně se střešním pláštěm tvoří 

konstrukci zastřešení a podhledová část nad prvním nadzemním podlaţí je tvořena například 

nenosnou podhledovou konstrukcí ze sádrokartonu. V uvedeném případě tento typ šikmé 

střechy a skladba střešního pláště je bez tepelné izolace. 
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Problematiku nedodrţení zejména technologických postupů při provádění šikmých 

střech dokumentuje uvedený příklad. 

PŘÍKLAD  

Příklad se zaměřuje na vady a poruchy šikmé střechy realizované u rodinného domu 

typu „bungalov“. Jedná se o rodinný dům nepravidelného půdorysu, jednopodlaţní, 

nepodsklepený, s šikmou střechou. Podkroví neslouţí jako obytné podkroví. Konstrukce 

šikmé střechy rodinného domu je tvořena dřevěnými vazníky, které charakterizujeme jako 

prefabrikované dřevěné příhradové vazníky, s kovovými styčníkovými deskami 

s prolisovanými trny. Příhradové vazníky byly vyrobeny z předem zhotovených 

impregnovaných přířezů (viz Obrázek č.2). 

Skladba střešního pláště šikmé střechy bez tepelné izolace (viz Obrázek č.1a): 

 příhradová konstrukce dřevěných vazníků (nosná konstrukce), 

 pojistná hydroizolace pod obchodní značkou DEKTEN 115,  

 kontralatě,  

 laťování, 

 betonová taška s obchodním označením Alpská taška Classic, barva černá, taška 

s posypem z křemičitého písku (viz Obrázek č.3), 

 

 

 

Obrázek č. 1a – Schéma skladby střešního pláště bez tepelné izolace [5] 

 

Skutečnost skladby střešního pláště – skutečnost na základě prohlídky: 

 pojistná hydroizolace provedena bez vzájemného slepení, 

 skladba střechy provedena bez bednění. 

 

              

     a)                                                                          b) 
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     c)                                                                           d) 

Obrázek č. 2 – Dřevěné prefabrikované příhradové vazníky, styčníkové desky 

           

        g)                                                                          h) 

Obrázek č. 3 – Střešní krytina a odvodnění střechy 

Připomínky ze strany uţivatele: 

 praskání v podkroví, 

 nefunkční odvodnění střechy, 

 trhlina ve spodním lící podhledové části – viz Obrázek č.4 

 

Skutečný stav na základě prohlídky 

 V podhledové části vodorovné konstrukce se nacházela vizuálně patrná trhlina (trhlina 

mezi podhledovou části a navazující svislou stěnou), viz Obrázek č.4. 

 Při prohlídce vazníků nebyla u konstrukce vazníků zjištěna vizuální prohlídkou ţádná 

hniloba či plíseň nebo jiné napadení dřeva např. škůdci. Vizuálně byly prohlédnuty 

přístupné styčníky, laťování. Dřevěné konstrukce vazníků a styčníky byly v době 

prohlídky suché, nebyly zavlhlé, současně se nevyskytovaly takové projevy, které by 

svědčily a narušení styčníků. Osová vzdálenost dřevěných vazníků byla přeměřena      

a činila 1100 aţ 1200 mm max. Vazníková konstrukce byla provedena nad poměrně 

členitým půdorysem. Ve střeše byly provedeny základní střešní průniky (komínové 

těleso a odvětrání instalací).  

 Střecha nad členitým půdorysem (viz Obrázek č.5) má řadu úţlabí a nároţí. Střecha je 

po obvodu odvodněna ţlabem, na který navazuje svislý dešťový svod. Sklon střechy je 
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25° max. Dle podkladů [4] pro kladení střešních tašek tohoto typu, je přípustné 

rozmezí sklonu šikmé střechy 12 aţ 22°. 

 Dešťové ţlaby jsou vedeny po obvodu stavby, součástí jsou svislé dešťové svody. 

Jedná se o kompletní systémový odvodňovací systém, který je doporučen 

Technickými podklady Bramac [4]. 

 Střecha je provedena bez protisněhových zábran, viz Obrázek č.9. 

 Vizuálně je patrný protispád dešťového ţlabu. 
 

   

        Obrázek č. 4 – Trhliny v podhledové části vodorovné konstrukce (interiér 1. NP) 

 

Obrázek č. 5 – Část pŧdorysu a rozmístění vazníkŧ 

 

Zjištěné vady a poruchy 

Na základě ověření vybraných konstrukčních částí měřením (osová vzdálenost 

vazníků, průřezy latí, měření vlhkosti, sklony střešních rovin), ověření skutečné skladby 

střešního pláště, porovnáním s projektovou dokumentací, smlouvou o dílo a dalších 

skutečností uvedených ve stavebním deníku, byly zjištěny vady, poruchy a nedostatky, které 

vyplývají zejména z nedodrţení technologických postupů. 

 V návaznosti na pouţití pojistné hydroizolace pod obchodním názvem Dekten 115 ve 

střešním plášti šikmé střechy není námitek. Jedná se o vícevrstvou fólii, která chrání 

podstřešní prostory, a dále chrání vrstvy střešního pláště před pronikáním vody            

a sněhu v případě poškození krytiny. Fólie Dekten zajišťují funkci pojistné 
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hydroizolace od sklonu 17° (viz pokyny Dekten). Dle těchto pokynů fólie splňuje 

parametry pro pouţití ve skladbě střešního pláště sledovaného objektu, vč. sklonu 

střechy. Nedodrţení technologických pokynů při poloţení fólie se u sledovaného 

rodinného domu vztahuje ke spojům fólie. Dle pokynů výrobce [4] se fólie Dekten při 

sklonu střechy >22° doporučuje slepit pro zvýšení vzduchotěsnosti konstrukce (tzv. 

provádět vzájemné přesahy fólie slepením). Tohoto spojení slepením nebylo v daném 

případě vyuţito. Vzhledem k většímu sklonu střechy a provedení fólie bez 

vzájemných přesahů slepením, není dostatečně zajištěna zejména vzduchotěsnost 

konstrukce. Nedostatečná vzduchotěsnost skladby střešního pláště přispívá k vyšší 

vlhkosti, k moţnému zatékání, podfouknutí, jistou mírou můţe působit na uţivatele 

akusticky rušivě v případě nepříznivých povětrnostních podmínek. 

Důsledek: nelze vyloučit zatékání, podfouknutí, akusticky rušivé jevy v případě zhoršených 

povětrnostních podmínek (při skutečné konstrukčním řešení šikmé střechy, skladbě střešního 

pláště a provedené podhledové části nad 1.NP). 

 

 Proti pouţití střešní krytiny pod názvem Alpská taška Classic není námitek, viz 

Tabulka č.1. Jedná se betonovou střešní tašku, kterou řadíme mezi skládané krytiny      

a tyto jsou určeny pro krytí šikmých střešních ploch, vč. řešení souvisejících detailů, 

jako je řešení úţlabí, nároţí, hřebeny. Krytina se klade na laťování na krov podle 

technických podkladů výrobce, [4]. Pro Alpskou tašku Classic je přípustný bezpečný 

sklon dle [4] 22°. Sklon byl naměřen 25° max. Dle zjištěných a ověřených sklonů není 

dodrţen bezpečný sklon pro kladení Alpské tašky Classic. 
 
 

Popis  
Hodnoty udávané 

výrobcem 

Hodnoty naměřené 

v laboratoři 

Poţadavek 

ČSN EN 490 

Vyhovuje 

poţadavkům 

ČSN EN 490 

Minimální sklon 12° neověřováno - není řešeno normou 

Bezpečný sklon 22° 
neověřováno 

 
- není řešeno normou 

Spotřeba na m
2
 cca 10 ks neověřováno - není řešeno normou 

Hmotnost / ks 4,3 kg 4, 226 kg  10 % ANO 

Hmotnost / m
2
 cca 43 kg neověřováno - není řešeno normou 

Závěsná délka (l1) 398 mm 399 mm  4 mm ANO 

Krycí šířka (cw) 300 mm 300 mm 
cwd/10  cw; 

cwd/10  cw; 
neověřeno 

Rovinnost neuvedeno 1 mm do 3 mm ANO 

Rozměry 330  420 mm 330  421 mm  4 mm ANO 

Výška profilu 25 mm 25 mm  4 mm ANO 

Povrch 
granulovaný 

s povrchovou úpravou 

granulovaný 

s povrchovou úpravou 
- není řešeno normou 

Barva břidlicově šedá břidlicově šedá - není řešeno normou 

Prosákavost neuvedeno více neţ 24 hod. nad 20 hod. ANO 

Únosnost neuvedeno neověřováno Fmin = 2000 N neověřeno 

Mrazuvzdornost neuvedeno 
bez rozpadu, zlomení 

a vzniku trhlin 

bez rozpadu, 

zlomení a vzniku 

trhlin 

ANO 

Tabulka č. 3 – ČSN Srovnání zjištěných vlastností s technickými údaji výrobce a poţadavky EN 490 

Při kladení střešní krytiny je nutné vycházet z doporučených technologických postupů, 

které udává výrobce [4]. Tloušťka latí se řídí vzdáleností krokví, klimatickými a jinými 

zatíţeními dle ČSN 73 0035, musí však mít rozměry minimálně 30 x 50 mm. Při osové 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

134 

rozteči krokví 1,0 - 1,2 m se doporučuje průřez latí 40 x 60 mm; nad tuto rozteč je třeba 

průřez latí posoudit statickým výpočtem [4]. 

 

Doporučené hodnoty Skutečnost 

 Minimální rozměry latí: 30 x 50 mm,  

 Při osové vzdálenosti krokví            

1,0 – 1,2 m se doporučují latě:          

40 x 60 mm, 

 Větší rozteč krokví (> 1,20 m): průřez 

latí ověřit statickým výpočtem 

 Průřezy: 30 x 50 mm.  

 Osová vzdálenost vazníků: 1100 aţ 

1200 mm max. 

 

 

Jestliţe výrobce doporučuje při osové vzdálenosti krokví 1,0–1,2m latě rozměru        

40 x 60 mm, pak pouţité latě nejsou v souladu s poţadavky výrobce, současně s poţadavky 

[3]. 

V daném případě jsou vazníky v osové vzdálenosti 1,20 m max. a jsou tedy na hranici 

osové vzdálenosti, kdy by bylo ţádoucí ověřit latě statickým výpočtem, viz Obrázek č.6           

nebo pouţít latě o průřezu 40x60 mm. Průřez latí, vč. doplňujícího statického ověření má být 

součástí projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, pakliţe ve smlouvě není 

uvedeno jinak.  

Za skladbu střechy, sklony střešních rovin, návrh střešní krytiny, průřezy latí, atd. 

zodpovídá projektant, jako autorizovaná osoba. Dle údajů [6] v Technické zprávě, části krov, 

střecha bylo uvedeno, ţe: „Zastřešení navrhovaného rodinného domku je tvořeno valbovou 

střechou o spádu 25°. Jako střešní krytina se pouţijí střešní tašky Bramac černé barvy. Dále je 

uvedeno, ţe při pokládce krytiny je nutno dodrţovat technologický postup výrobce, vč. všech 

systémových příslušenství a doplňků.“; z uvedeného textu vyplývá, ţe dodavatel má 

postupovat podle uceleného systému Bramac. Střešní fólie, typ fólie u popisu střechy v této 

části textu Technické zprávy není uvedena. 

 

    

Obrázek č. 6 - Střešní krytina při sklonu 12°-30° a doporučené prŧřezy latí, rozměry latí 

v návaznosti na osovou vzdálenost krokví, výběr [4] 

 

Důsledek: nedostatečný průřez latí můţe vést ke zvětšenému průhybu, porušení. 
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 Dešťové svody byly navrţeny a provedeny jako ţlaby půlkruhového tvaru, umístěné 

po obvodu rodinného domu, napojeny na svislé dešťové svody. Dle údajů [4] jsou 

doporučeny průměry okapového ţlabu a průměry svodných trub, viz Tabulka č.2 a viz 

Tabulka č.3. Dle těchto údajů střecha spadá do kategorie plochy střechy do 170 m
2

., 

s průměrem ţlabu 150 mm. Spády jiţ běţnou vizuální prohlídkou však vytvářely 

protispád, lokálně byly viditelné netěsnosti. Střecha pro odvod dešťové vody byla 

nadimenzovaná správně, v projektové dokumentaci ani při vlastním provádění nebyly 

zohledněny doporučené poţadavky pro navrhování šikmých střech [2], v důsledku 

čehoţ nelze vyloučit zamrzání vody v době tání sněhu. Pokyn dle normy jsou 

informativního charakteru. 

Důsledek: v případě netěsností odvodňovacích ţlabů dochází k odvodu dešťové vody mimo 

svislý svod; viditelný protispád ţlabů vede k nedostatečnému či zcela nefunkčnímu odvodnění 

dešťové vody ze ţlabů a dochází k hromadění vody (stojatá voda ve ţlabu při zimních 

klimatických podmínkách vede k zamrzání vod). Přestoţe jsou svody nadimenzovány správně, 

tak v důsledku nedodrţení technologických postupů je nelze pokládat za funkční. 

 

Ţlaby průměr 100 mm, 125 mm, 150 mm, délka 2 m, 4 m 
Odpadní trouby průměr 70 mm, 100 mm, délka 0,5 m, 1 m, 2m, 4m 

 

Tabulka č. 2 - Průměry ţlabů a odpadních trub, viz [4] 

 

Půdorysný průmět 

odvodňované střechy 
Průměr okapového ţlabu Průměr svodové roury 

do 170 m2 150 mm 100 mm 
do 60 m2 100 mm 70 mm 
do 100 m2 125 mm 100 mm 

 

Tabulka č. 3 – Dimenzování odvodňovacího systému, viz [4] 

 

 Střecha při sklonu do 25° má být dle údajů [4] opatřena protisněhovými zábranami, 

viz Obrázek č.7. Rozmístnění protisněhových zábran dle poţadavků výrobce je patrné 

viz Obrázek č.8. Skutečnost je uvedena viz Obrázek č.9. Střecha je provedena bez 

protisněhových zábran. 
 

 

Obrázek č.7 - Počet protisněhových zábran v závislosti na sklonu střechy, [21] 
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Obrázek č.8 – Doporučené rozmístění protisněhových zábran a tvar protisněhové tašky 

 

 

                   Obrázek č.9 – Skutečnost 

 

Důsledek: moţnost poškození a zanesení dešťových ţlabů, zamrzání sněhu v dešťovém ţlabu. 

Nedostatečná ochrana proti sesutí sněhu. 

 

Dřevěné příhradové prefabrikované vazníky a vlhkost 

Vyuţití dřevěných prefabrikovaných příhradových vazníků ve spojení s ocelovými 

trny má řadu výhod. Spoj je zajištěn pomocí ocelové desky (nebo téţ spony) s prolisovanými 

hroty (hovoříme o spoji tzv. Gang-nail – viz odborná literatura); je to spoj, který se u výrobků 

toho typu běţně pouţívá. Co se týká vlastního provedení spojů pomocí ocelových příloţek, 

tak ocelové příloţky by teoreticky měly dosahovat 2/3 výšky jednotlivých průřezů. 

Při prohlídce rodinného domu bylo zřejmé, ţe prefabrikované vazníkové dřevěné 

konstrukce, vč. spojů byly suché, vizuálně nevykazovaly známky hniloby či plísně, či jiné 

napadení škůdci. Spoje vazníků byly suché, v době prohlídky spoje (ocelové desky) 
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nevykazovaly přítomnost kondenzátu. Přibliţně po roce uţívání rodinného domu byla ověřena 

vlhkost dřevěných vazníků (měření vlhkosti provedeno autorizovanou osobou) a tato 

dosahoval více jak 18%. 

Určit vlhkost dřevěných konstrukcí není jednoduchou záleţitostí. Vţdy záleţí na tom, 

v které fázi výstavby budeme vlhkost dřeva sledovat a posuzovat, a v které části objektu se 

jakýkoliv dřevěný prvek nachází (tzn. sledování vlhkosti ve fázi vlastní realizace, fázi uţívání, 

uţití dřevěné konstrukce v prostorách nevytápěných, temperovaných, okolní vlivy, apod.). Pro 

dřevo uţité pro konstrukci prefabrikovaných příhradových vazníků je přípustná hodnota 

vlhkosti max. 22 % (údaje, které dokládá výrobce příhradových vazníků). Pokud byly 

přibliţně po roce uţívání naměřeny hodnoty v18,5 %, tzn. hodnoty pro zabudované dřevo 

v konstrukci krovu, tak tyto hodnoty lze pokládat za mírně zvýšené. Hodnoty vlhkosti by se 

měly v daném roce, kdy měření proběhlo, pohybovat v rozmezí 10% aţ max 18 %. Pro výskyt 

plísní a hub je hranice přibliţně v rozsahu 20 aţ 30 %. Dle dostupné odborné literatury však 

dřevokaznému hmyzu postačí hodnota přibliţně kolem 15%. Dřevo prefabrikované vazníkové 

konstrukce je však vţdy impregnováno (v daném případě přípravek Bochemit), napadení 

škůdci je tedy eliminováno. 

V návaznosti na naměřené hodnoty vlhkosti, lze konstatovat, ţe s největší 

pravděpodobností byly dřevěné příhradové prefabrikované vazníky montovány s vlhkostí, 

která byla >22 %. S odstupem na čas však nelze tento údaj jednoznačně potvrdit. Výrobce byl 

vyzván o doloţení hodnot vlhkosti dřeva z doby zpracování a výroby dřevěných příhradových 

vazníků. 

Zvýšená či hraniční vlhkost dřevěných příhradových vazníků jistou mírou přispěla i ke 

vzniku trhlin v podhledové části ze sádrokartonu, kdy došlo k rychlejšímu sesychání 

dřevěných vazníků, současně se mohly vyskytovat i neţádoucí jevy, jako je praskání, které 

navíc mohlo být podpořeno nedostatečnou vzduchotěsností střešního pláště v případě 

zhoršených klimatických podmínek. 

Poznámka:  

Související ČSN 

- ČSN 73 1701: Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí (ČSN 73 1702 s účinností od 30.6.2008) 

- ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí-Část 1-1: Obecná pravidla-Společná 

pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN 73 1702 mod. DIN 1052: 2004: Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí-

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 

Odborná literatura uvádí 

- Z nomogramu o rovnováţné vlhkosti dřeva zjistíme, ţe rovnováţná vlhkost dřeva při teplotě 0 aţ 10°C          

a relativní vlhkosti vzduchu 100 % dosahuje hodnoty aţ 28 %.  

- ČSN 73 1701 definuje pro dřevěné konstrukce tzv. chráněnou expozici a to jako prostředí chráněné proti 

přímému působení vlhkosti, v kterém absolutní vlhkost dřeva nepřekročí 18 %. 

- EUROKÓD ECS definuje třídy pouţití (vlhkosti) takto: 

Třída pouţití 1 je charakterizována obsahem vlhkosti v konstrukčních materiálech, který odpovídá teplotě 20°C  

a relativní vlhkostí okolního vzduchu, která překračuje hodnotu 65% nejvýše několik týdnů v roce. U většiny 

jehličnatých druhů dřeva není překročena průměrná rovnováţná vlhkost 12%. 

Třída pouţití 2 je charakterizována obsahem vlhkosti v konstrukčních materiálech, který odpovídá teplotě 20°C                

a relativní vlhkosti okolního vzduch, která překračuje hodnotu 85% nejvýše několik týdnů v roce. U většiny 

jehličnatých druhů dřeva není překročena průměrná rovnováţná vlhkost 20%. 
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ZÁVĚR  

Máme-li zhodnotit zrealizovanou šikmou střechu u rodinného domu, pak lze 

konstatovat: 

 Příhradové prefabrikované dřevěné vazníky se ve stavební praxi pouţívají, a to jak      

u staveb bytových, tak u staveb občanského vybavení města, také u staveb 

průmyslového charakteru. Provedení takovéhoto krovu je v současné době ve 

stavebnictví běţné a není proti tomu námitek. 

 Vzhledem k tomu, ţe není dodrţen poţadovaný průřez latí pro kladení střešní krytiny 

uvedeného typu a nejsou dodrţena doporučení pro kladení střešní fólie, nelze tuto 

střechu pokládat v současné době za dostatečně bezpečnou a vzduchotěsnou. 

 Při realizaci střešní krytiny nebyly dodrţeny poţadavky, které předepisuje výrobce, 

současně nebyly dodrţeny příslušné ČSN (ČSN 73 1901 Navrhování střech, ČSN 73 

0035 Zatíţení stavebních konstrukcí).  

Z uvedeného příkladu vyplývá, ţe předmětnou šikmou střechu u rodinného domu, její 

část provedeného střešního pláště, nelze pokládat za plně bezpečnou a plně funkční. 

Provedený střešní plášť vykazuje nedodrţení doporučených technologických postupů a ve 

svém důsledku nedodrţení normových poţadavků. Rychlé vysychání dřeva příhradových 

mohlo přispívat k neţádoucím hlukovým jevům (praskání) a současně se vznikem trhliny 

v podhledové části konstrukce šikmé střechy mohlo u uţivatelů vyvolávat subjektivní dojem, 

ţe je narušena statika objektu. 

Jisté nedostatky lze spatřovat i v projektové dokumentaci pro stavební řízení, kde 

projektant uvádí sklon střechy 25° a současně doporučuje střešní tašky s přípustným 

rozmezím sklonu šikmé střechy do 22°. 
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VZTAH MEZI NÁJEMNÝM A CENOU POZEMKU 

Z CENOVÉ MAPY V ČR 

Josef Kubíček
20

 

Abstrakt 

Pojetí následujícího článku se zaměřuje na aktuálnost problémŧ, v souvislosti 

s nájemným z pozemku a cenovou mapou stavebních pozemkŧ, které jsou v praxi 

řešeny. Zabývá se přehledem vývoje nájemného a cenových map v České republice a 

zahraničí. Základním předpokladem článku je získat veškeré údaje o vztahu mezi 

nájemným a (obvyklou, trţní, obecnou) cenou pozemku v cenové mapě v České 

republice. 

PŘEDPOKLADY ČLÁNKU 

Předpokladem článku je vyhodnotit, jakým způsobem je nájemné z pozemku 

[Kč/m²/rok] závislé na ceně pozemku v cenové mapě [Kč/m²] a pokud je moţno při stanovení 

tohoto nájemného vyuţít cen podobných pozemků v relativně shodné oblasti. 

Výsledkem článku by měla být navrţena metodika pro stanovení nájemného 

z pozemku, které by odpovídalo obvyklému nájemnému. 

V článku se zaměřuji na následující základní oblasti: 

 vývoj nájemného v České republice, 

 sjednání nájemného pro pozemky u nás a v zahraničí, 

 závislost mezi cenou nájemného a cenou pozemku. 

POZEMKY 

Pozemky mají jednu podstatnou zvláštnost, a to je jejich omezená rozloha v daném 

územním celku (obec, město, region, stát). Pozemky nelze rozšiřovat nebo libovolně vyrábět, 

proto je vlastnictví půdy zvláštní formou monopolu. 

Informace o pozemku 

Informace o pozemku lze získat především na příslušném stavebním a katastrálním 

úřadě. 

Stavební úřady v obvodu své působnosti spravují územně plánovací dokumentaci a na 

jejím základě provádějí územní řízení, v němţ rozhodují o umisťování staveb, vyuţívání 

území a ochraně důleţitých zájmů v území. 

Katastrální úřady spravují katastrální operát, tedy informace o nemovitostech, které 

jsou uspořádány v měřickém operátu, písemném operátu, ve sbírce listin a sumarizačních 

výkazech. Lze tedy zjistit potřebné identifikační údaje a nezbytné informace o vlastnických a 

jiných věcných právech.  

                                                 

 
20

 Kubíček Josef, ing. – VUT Brno, fakulta ÚSI, obor soudní inţenýrství, Gorkého 13, 602 00 Brno, 
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Cena pozemku 

Při uzavírání kupní smlouvy se cena pozemků, stejně jako kteréhokoliv jiného zboţí, 

sjednává volně dohodou mezi prodávajícím (vlastníkem) a kupujícím (nabyvatelem) na 

principu nabídky a poptávky v čase a místě, kde se předmětné pozemky nacházejí. Na 

nabídku a poptávku po pozemcích má různě velký vliv početné a velmi různorodé mnoţství 

faktorů, které působí nejen v době prodeje či koupě, ale často bývá spojeno s určitým 

očekáváním v blízké i vzdálené budoucnosti. Sjednávání cen je legislativně upraveno pouze 

ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, kde podle odstavce (2) je dohoda o ceně 

úmluvou o výši ceny nebo o způsobu, jakým bude cena vytvořena za podmínky, ţe tento 

způsob cenu dostatečně určuje. 

Vzhledem k tomu, ţe trh s nemovitostmi a zvláště s pozemky je v České republice 

dosud na počátku svého rozvoje, vyuţívají se pro některé správní výkony ještě ceny zjištěné 

podle platného cenového předpisu - v současné době podle vyhlášky Ministerstva financí č. 

178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, ve znění vyhlášky č. 

295/1995 Sb. Tyto ceny jsou vyuţívány např. pro stanovení základu daně dědické a daně 

darovací podle § 4, resp. § 7 zákona ČNR č. 357/1992 Sb. Pro stanovení základu daně z 

převodu nemovitostí se zjištěná cena pouţívá pouze tehdy, je-li cena sjednaná kupní 

smlouvou niţší. 

V obcích, kde byly obecně závaznou vyhláškou vyhlášeny cenové mapy stavebních 

pozemků, se stavební pozemky vymezené v textové části oceňují cenou vyznačenou v 

grafické části cenové mapy stavebních pozemků, a to bez ohledu na druh pozemku. Tento 

stav vyplývá ze skutečnosti, ţe v cenové mapě stavebních pozemků mohou být příslušným 

cenovým údajem označeny pouze stavební pozemky, jejichţ ceny byly buď skutečně 

sjednány v konkrétních kupních smlouvách nebo byly zjištěny na základě porovnání se 

sjednanými cenami obdobných pozemků v dané obci nebo jiných obcích, srovnatelných 

počtem obyvatel, shodným účelem uţití, obdobnou polohou v obci a stejným stavebním 

vybavením pozemků. 

Faktory ovlivňující cenu pozemku 

Při stanovení prodejní ceny je nutné vzít v úvahu více faktorů. Při stanovení trţní ceny 

se obecně vychází z níţe uvedených faktorů a cen realizovaných v dané lokalitě: 

 lokalita a umístění pozemku,  

 dostupnost inţenýrských sítí (elektřina, plyn, vodovod, kanalizace),  

 vyřešený přístup k pozemku, 

 infrastruktura (okolí pozemku, občanská vybavenost, moţnost dopravy),  

 rozměry pozemku, 

 právní stav pozemku ( věcné břemeno, předkupní právo),  

 územní plán, 

 cenová mapa.  

Definice cen 

Jednotková cena – cena za jednotku (m
3
, m

2
, m, ks, ha, t). 

Cena obvyklá (obecná, trţní) – cena, kterou by bylo moţno věc jako předmět prodeje a koupě 

v rozhodné době a místě dosáhnout. 
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Cena zjištěná – cena zjištěná podle cenového předpisu, v současné době podle zákona č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 

3/2008 Sb. (oceňovací vyhlášky). 

Cena pořizovací (cena historická) – cena, za kterou bylo moţno věc pořídit v době jejího 

pořízení (u nemovitostí, zejména staveb, cena v době jejich postavení), bez odpočtu 

opotřebení. 

Cena reprodukční (reprodukční pořizovací cena) – cena (věcná hodnota), za kterou by bylo 

moţno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu 

opotřebení. 

Věcná hodnota – reprodukční cena věci, sníţená o přiměřené opotřebení, odpovídající 

průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity pouţívání, ve výsledku 

pak sníţená o náklady na opravu váţných závad, které znemoţňují okamţité uţívání 

věci. 

Výnosová hodnota – součet diskontovaných (odúročených) budoucích příjmů z nemovitosti.  

Vývoj cen pozemkŧ v ČR 

Vývoj cen pozemků se hodnotí v závislosti na jejich statutu. Proto jsou stanoveny 

jednotlivé fáze statutu pozemku. Tyto fáze jsou následně vymezeny: 

První fáze jsou zemědělské pozemky, které jsou formálně začleněny do zemědělského 

půdního fondu, a jejich zastavitelnost je pravděpodobná. V závislosti na lokalitě se cena 

zemědělského pozemku pohybuje v průměru od cca 6 % do cca 20 % z ceny stavebního 

pozemku.  

Druhou fázi tvoří stavební pozemky nepřipravené, které jsou stále ještě podle katastru 

nemovitostí začleněny do zemědělského půdního fondu. Zastavitelnost těchto pozemků je 

však téměř jistá a je známa základní regulace výstavby, především jejich funkční vyuţití. 

Výsledkem schválení územního plánu daného sídelního útvaru je zařazení pozemků mezi 

stavební, a tím je způsoben největší cenový skok, o 25 % (z 21 % na 46 %). 

Ve třetí fázi jsou stavební pozemky částečně připravené, jejichţ cena se pohybuje v 

průměru kolem 56 % z obvyklé ceny stavebního pozemku. Mezi cenou pozemku, zahrnutého 

do hranic zastavěného území zpracováním územně plánovací dokumentace a cenou pozemku, 

na který bylo vydáno územní rozhodnutí či stavební povolení, přitom nelze v průměru 

jednoznačně postihnout cenový rozdíl. 

Stavební pozemek plně připravený se řadí do čtvrté fáze. Zde se jedná o takový 

pozemek, na který bylo vydáno stavební povolení, a na kterém jiţ byly vybudovány 

inţenýrské sítě, včetně dopravních komunikací. Ceny inţenýrských sítí se podílí na ceně 

stavebního pozemku v rozmezí mezi 20 % a 50 % obvyklé ceny pozemku. 
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Graf č. 2 – Vývoj cen stavebních pozemkŧ pro výstavbu rodinných  domŧ v ČR 

Oceňování pozemkŧ v ČR 

Jedním z nejvhodnějších způsobů pro oceňování pozemků by byla výnosová metoda. 

Ve většině případů však k pouţití výnosové metody chybí podklady. U řady pozemků ani 

výnos prakticky počítat nelze (zahrady, parky). 

Na cenu pozemku má téţ obrovský vliv, jaké je jeho předpokládané vyuţití nebo zda 

jsou k pozemku přivedeny inţenýrské sítě, protoţe jejich vybudování je velmi nákladné. 

Vzhledem k těmto aspektům vznikla řada metod, které se snaţí nějakým způsobem určit 

administrativně cenu pozemku, nebo dalším způsobem tuto cenu co nejpřesněji odhadnout. 

Oceňování pozemků podle cenových předpisů: 

Oceňování pomocí jednotkové ceny za 1m
2
, která je vynásobena výměrou pozemku 

podle katastru nemovitostí, je obvyklým způsobem. Jednotkové ceny pro převod vlastnictví 

mezi občany byly od 20.6.1939 do 31.3.1979 dány na území ČR tzv. stopcenami. Od 1.4. 

tohoto roku platil výměr cenových úřadů a ministerstev financí č. 120/47/79, o cenách 

pozemků. Vývoj cen pozemků prošel od roku 1979 vydáním řady vyhlášek s novelami aţ po 

dnes platnou vyhlášku č. 3/2008 Sb., která cenu pozemku upravuje dle polohy a vybavení. 

Naegeliho metoda třídy polohy a její aplikace: 

Tato metoda je zaloţena na určení ceny pozemku v určité relaci jak k celkové ceně 

nemovitosti, tak k výnosu z nájmu. Pomocí tzv. klíče třídy polohy je určen procentuální podíl 

ceny pozemku a jsou v něm obsaţena různá kriteria (dopravní vztahy, obytné budovy a jejich 

poloha, …). Tuto metodu lze vyuţít ve většině případů ocenění stavebních pozemků, coţ je 

její výhodou, protoţe není potřeba porovnatelných pozemků se známou cenou k prodeji. 
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Jednou z aplikací Naegeliho metody je úprava této metody pro ČR, která řeší, pro 

které budovy a za jakých podmínek lze tuto metodu vyuţít v původních hodnotách, za pouţití 

českých reprodukčních cen. 

Další aplikací je zjištění ceny pozemku ze smluvní ceny pomocí metody třídy polohy. 

Metoda se uţívá pro tvorbu cenových map pozemků, kdy je třeba znát skutečné ceny, za které 

byly pozemky prodány. 

Sammetova metoda: 

Tato metoda je obdobou Naegeliho metody třídy polohy. Sammet vyuţívá tzv. 

koeficientů plochy podlaţí a stanoví podíl pozemku na stavebních nákladech, coţ je obdoba 

Naegeliho klíčů třídy polohy. 

Indexová porovnávací metoda: 

Jedná se o metodu pro zjištění ceny pozemku ve spolkových zemích SRN, která je 

v ČR publikována p. Brachmannem. Z průměrné ceny, která je základem, se provádí odvození 

pomocí koeficientů. 

Vyuţití této metody se jeví jako výhodné při porovnání ceny pozemku prodaného 

s cenou podobného pozemku odhadovaného. 

Modifikaci indexové metody provedl například Kokoška, kde stavební pozemek 

hodnotí pomocí soustavy indexů (T, S, V, O, I, E, Z), které nabývají určitých hodnot. 

Metodika ocenění pozemků, pouţívaná u České spořitelny, a.s.: 

Ocenění pozemků přímým porovnáním – zpravidla se pouţijí jednotkové ceny a to 

metodou přímého porovnání. Pro ocenění se vyuţívají koeficienty (základem je 8 koeficientů, 

jejich počet však lze zvýšit či sníţit), kterými je vyjádřený předpokládaný cenový vztah mezi 

srovnávacím a oceňovaným pozemkem. 

Oceňování pozemků výnosovou metodou – výpočet ceny pozemku výnosovou 

metodou je ovlivněn zejména věcnou rentou resp. setinnou úrokovou mírou (a to pro 

konstantní příjmy po velmi dlouhou dobu, nebo konstantními příjmy po určitou dobu, 

případně s prodejem na konci, nebo pro tzv. odloţenou věcnou rentu). V daném místě a čase 

je třeba výnosy z nájemného pronajatých pozemků uvaţovat za obvyklé. Daň z nemovitostí a 

správa nemovitostí budou připadat jako náklady na dosaţení příjmů z nájemného. 

 

Při oceňování zemědělských pozemků se do značné míry projevuje diferenciální renta 

(ta je dána tím, ţe z lukrativnějších pozemků je moţno chtít vyšší nájemné za pozemky). 

Často se zemědělské pozemky oceňují srovnávací metodikou, kdy srovnávacím faktorem je 

bonita půdy. V předválečném období se uţívala pro jednotlivé okresy zpravidla pětistupňová 

bonitační stupnice. K jednotlivým bonitám byly známy průměrné ceny. Později byly pro celý 

stát úředně stanovené ceny pro převod mezi občany ve výši 0,40 Kč/m
2
. Od roku 1990 byly 

ceny stanoveny vyhláškou č. 316/1990 Sb. podle tzv. „Bonitovaných půdně ekologických 

jednotek“ (BPEJ). Kód BPEJ je v ČR pětimístný a charakterizuje pozemek. Kaţdému kódu je 

přidělena cena, která je od 1.2.2008 v rozmezí 1,00 aţ 17,25 Kč/m
2
. Později byla vyhláška č. 

393/1991 Sb. nahrazena vyhláškou č. 110/1992 Sb., která stanovila paušální ceny pozemků. 

Vyhláška č. 178/1994 Sb. začala opět vyuţívat kódů BPEJ, kdy základní jednotková cena 

byla v rozmezí 0,50 aţ 13,50 Kč/m
2
. Od platnosti vyhlášky č. 279/1997 Sb. a vyhlášek 

navazujících byly kódy BPEJ převáděny postupně do katastru nemovitostí. 
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Oceňování lesních pozemků by se mělo provádět na základě výnosové metody a to 

současně s porosty na nich rostoucími. Les by se měl oceňovat jako celek (lesní pozemek, 

lesní porosty, včetně dalších funkcí lesa). Podle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o oceňování majetku, 

se lesní pozemky oceňují odděleně od porostů a to podle tzv. souborů lesních typů (STL). 

Pokud územní nebo regulační plán nepředpokládá jiné vyuţití lesního nebo nelesního 

pozemku s lesním porostem a ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle 

stavebního zákona, zjistí se základní cena podle ceny plošně převládajících souborů lesních 

typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je potom součtem cen jeho částí 

v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Základní cena v Kč/m
2
 se 

upraví sráţkami a koeficientem Kp podle přílohy zmíněné vyhlášky. Zjištěná cena nesmí být 

niţší neţ 1 Kč/m
2
.  

Oceňování pozemkŧ v zahraničí 

Slovenská republika 

Podle vyhlášky  MS SR č. 492/2004 Z.z. se všeobecná cena pozemků stanoví 

metodami: 

 Porovnávací metoda – pouţívá se transakční přístup, kdy na porovnání je zapotřebí 

alespoň tří pozemků. Porovnání se provádí na měrnou jednotku (1m2) 

s přihlédnutím na odlišnosti porovnávaných a hodnoceného pozemku. 

 Výnosová metoda – všeobecná hodnota se vypočte kapitalizací budoucích 

odčerpatelných zdrojů po dobu časově neomezeného období. 

 Metoda polohové diferenciace – výše zmíněná vyhláška stanoví čtyři postupy, 

kterými se stanoví všeobecná hodnota pozemků. Ty se dělí do čtyřech 

samostatných skupin (stavební pozemky, polní-hospodářské půdy bez porostů, 

polní-hospodářské půdy s porosty, lesní pozemky). 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

V přiměřených variacích se vyuţívá metody nákladové, porovnávací, výnosové a 

případně jejich kombinací. Oceňování se provádí podle tzv. Červené knihy, která přímo 

nepopisuje metody oceňování, ale zabývá se způsoby shromaţďování, vyhodnocování a 

zpracování informací a způsobu oceňování pro konkrétní účely. 

Německo 

Opět se pouţívají běţné metody (nákladová, výnosová, porovnávací) včetně jejich 

kombinací v přiměřených variantách. 

Pro ocenění pozemků se vyuţívají směrné hodnoty pozemků sestavené výbory znalců 

(cenové mapy), s vyuţitím indexových řad pro přepočet v jednotlivých letech. Dále se 

vyuţívá metody polohových tříd (Naegeliho), určování hodnoty z výnosu a určování hodnoty 

pozemku z poměru mezi hodnotou pozemku a stavební hodnotou (Sammetova metoda). 

U nezastavěných stavebních pozemků platí, ţe mají jen takovou cenu, kterou z nich 

můţeme nahospodařit. 

Švýcarsko 

Oceňování je ve Švýcarsku zaloţeno na  třech hlavních metodách uţívaných v různých 

kombinacích. Jedná se o kategorie cen – věcná hodnota, výnosová hodnota a obvyklá 

(obecná) cena.  
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Pro stanovení obvyklé ceny pozemků se vyuţívá jednotková cena za m
2
, kde je kladen 

důraz na polohu, dispozici, tvar a hlavně na polohu k jiným objektům. Vyuţitelnou plochu 

pozemku, i obestavěný prostor stavby určuje regulační plán a platné normy. Tyto skutečnosti 

se zásadně odráţejí na ceně daného pozemku. 

Naegeliho metoda polohových tříd je jednou z nejuţívanějších metod oceňování 

pozemků, která se poprvé objevila v roce 1958. Výhodou metody je, ţe není potřeba ţádných 

srovnávacích objektů nebo případů realizovaných prodejů při oceňování nezemědělských 

pozemků. Tato metoda polohových tříd se uplatňuje v mnoha oblastech Švýcarska a uţívá se 

ve dvou modifikacích. 

Pro oceňování zemědělských pozemků vydává ministerstvo zemědělství metodické 

pokyny. Ceny zemědělské půdy se odvíjejí od polohy, kvality půdy, výtěţnosti, atd. a 

pohybují se v níţinách Švýcarska okolo 0,30 aţ 0,70 CHF/m
2
. 

SYSTÉM NÁJEMNÉHO POZEMKŦ V ČR 

V ČR existují současně dva souběţné systémy nájemného. Jednak je nájemné volně 

sjednávané mezi nájemcem a pronajímatelem, kde výše nájemného je obsaţena ve smlouvě a 

pohybuje se většinou na úrovni obvyklého nájemného v daném místě a čase. Na straně druhé 

se setkáváme s nájemným, které nazýváme regulované, jehoţ maximální výše je stanovena 

cenovým výměrem MF ČR.  

Regulované nájemné 

Nájemné ze zemědělské půdy (orné půdy, luk, pastvin, chmelnic, vinic, zahrad a 

ovocných sadů), která skutečně slouţí zemědělské výrobě, nebylo na území dnešní České 

republiky regulováno právními předpisy ani v osmdesátých nebo devadesátých letech 

minulého století. 

Naopak cenové regulaci v uvedené době podléhaly pozemky (v tehdejší evidenci 

nemovitostí vedené například jako zahrada, ovocný sad, louka, pastvina apod.) podle právního 

stavu (napřed v evidenci nemovitostí, od 1.1.1993 v katastru nemovitostí) sice zemědělské, 

které však v praxi neslouţily zemědělské výrobě a reálně byly funkčně spojeny a uţívány 

převáţně s objekty pro individuální rekreaci (rekreačními a zahrádkářskými chatami či jinými 

druhy staveb). 

Nájemné z pozemku, které se v minulosti uţívalo pod termínem náhrada za dočasné 

uţívání pozemku, bylo regulováno v období od 1.1.1985 podle § 16 vyhlášky Českého 

cenového úřadu č.128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemku, porostu, úhradách za zřízení 

práva osobního uţívání pozemku a náhradách za dočasné uţívání pozemku. Obdobným 

způsobem bylo nájemné z pozemku regulováno od 1.1.1989 i v § 16 navazující stejnojmenné 

vyhlášky Ministerstva financí, cen a mezd ČSR č.182/1988 Sb., včetně jejího novelizovaného 

znění ve vyhlášce č.316/1990 Sb. 

Další regulace nájemného z pozemku byla od 1.11.1991 upravena v § 17 stejnojmenné 

vyhlášky Ministerstva financí č.393/1991 Sb., včetně jejího novelizovaného znění ve 

vyhlášce č.611/1992 Sb., a to aţ do 31.10.1994, kdy regulace nájemného z pozemků 

neslouţících k podnikání nájemce byla vyňata z dikce navazující vyhlášky Ministerstva 

financí č.178/1994 Sb. a v souladu s § 10 zákona č.526/1990 Sb., o cenách, přenesena do 

kaţdoročně aktualizovaných výměrů Ministerstva financí, které jsou zveřejňovány v jeho 

Cenovém věstníku, a které stanoví pouze maximální ceny nájemného z pozemku neslouţících 

k podnikání nájemce. 
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Od 1.7.1993 byla podle § 22 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb., vydána 

specifická regulace nájemného z pozemku uţívaného zahrádkářskými a chatovými osadami, 

která ze zákona zanikla k 25.6.2001, od kdy nájemné z pozemku zahrádkářských a chatových 

osad, zřízených původně na zemědělské nebo lesní půdě, přešlo do smluvního reţimu ve 

smyslu § 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách. 

Výměr MF č.01/2002 stanoví, ţe regulace nájemného se nevztahuje na nájemné 

stanovené zvláštním právním předpisem, jímţ je v daném případe § 22 odst. 10 zákona 

č.229/1991 Sb., ve znění zákona č.183/1993 Sb., tzn. na pozemky uţívané k podnikání 

formou zemědělské výroby. 

Výměry Ministerstva financí nerozlišují regulaci nájemného z pozemku podle jejich 

druhu pozemku v katastru nemovitostí, ale jen podle jejich skutečného účelu uţití, a to zda 

pozemky slouţí či neslouţí k podnikání nájemce. Nájemné podle výměru MF č.01/2002 se v 

ţádném případe nevztahuje na pozemky, které jsou v reţimu § 22 odst. 10 zákona o půdě. 

Stanovení výše nájemného 

Zásady stanovení výše nájemného ze zastavěných pozemků a ostatních pozemků 

vycházejí z ustanovení cenového výměru ministerstva financí č. 01/2008, kterým jsou dány 

maximální ceny za pronájem pozemků, které neslouţí k podnikání, z vyhlášky ministerstva 

zemědělství č. 456/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví seznam 

katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, z 

vyhlášky ministerstva financí č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku, kterou se stanoví ceny stavebních pozemků neuvedených 

v cenové mapě stavebních pozemků, zemědělských pozemků, lesních pozemků a jiných 

pozemků, a ze zásad cenové politiky při pronajímání komunikací, částí pozemků a ploch ve 

vlastnictví hl. m. Prahy. 

Výše nájemného z pozemků neslouţících k podnikání nájemce: 

 výše nájemného z pozemků uţívaných jako zahrádky, včetně pozemků 

zastavěných stavbou slouţící pro provoz a údrţbu těchto pozemků 11,- Kč/m2/rok, 

 výše nájemného z ostatních zastavěných a nezastavěných pozemků 85,- 

Kč/m2/rok. 

Výše nájemného z pozemků slouţících k podnikání nájemce: 

 výše nájemného se stanovuje na 9% z ceny pozemku, která je určena podle platné 

cenové mapy stavebních pozemků.  

Pokud není stavební pozemek v cenové mapě stavebních pozemků oceněn, určí se 

jeho cena podle vyhlášky ministerstva financí č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

která stanoví základní cenu stavebního pozemku např. na 2.050,- Kč/m2 v hlavním městě 

Praze. Tato cena se dále upraví přiráţkami a sráţkami podle příloh č. 18, 35 a 36 výše 

uvedené vyhlášky.  

Pokud se jedná o zemědělský pozemek, zjistí se základní cena pozemku podle 

vyhlášky ministerstva zemědělství č. 456/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a současně 

se upraví přiráţkami a sráţkami o vlivy podle příloh č. 20 a 36 vyhlášky ministerstva financí 

č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Pokud se jedná o lesní pozemek nebo nelesní pozemek s lesním porostem, zjistí se 

základní cena pozemku podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní 
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skupině. Základní cena se upraví sráţkami podle příloh č. 22 a 36 vyhlášky ministerstva 

financí č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Pokud se jedná o jiné pozemky, tj. pozemky, které nejsou stavebními, ale jsou podle 

platného územního plánu určené k zastavění, pozemky zahrady nebo ostatní plochy, pozemky 

hospodářsky nevyuţitelné nebo neplodné či pozemky, které nejsou prokazatelně stavebními, 

zemědělskými nebo lesními, určí se základní cena pozemku podle § 31 vyhlášky ministerstva 

financí č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Valorizace výše nájemného - se provádí jedenkrát ročně, a to vţdy k 1.4. příslušného 

roku. Výše valorizace je stanovena ve výši průměrné meziroční míry inflace zveřejněné 

Českým statistickým úřadem. Valorizace výše nájemného se uplatňuje pouze u pronájmu 

pozemků slouţících k podnikání. Při stanovování výše nájemného se k vypočtené základní 

výši nájemného přičte výše jednotlivých ročních valorizací, a to od roku 2008 aţ do roku, ve 

kterém dochází ke stanovení výše nájemného. V případě, ţe na základě zákona č. 235/2004 

Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, je pronájem pozemku zatíţen základní sazbou 

DPH, bude valorizována pouze výše nájemného bez DPH.  

Nájemné pozemkŧ v zahraničí 

Slovenská republika 

Pro oblast nájmů v SR platí ustanovení upravená v části 7 – nájemní smlouva, 

obsaţena v zákoně č. 40/1964 Sb. – Občanského zákoníku. Občanský zákoník (OZ) řeší jak 

obecná ustanovení pro různé druhy nájmů, nájemné, tak i zvláštní ustanovení o nájmu bytu, 

vztahy k nájemnímu bytu a zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých. Podle 

zmíněného ustanovení vzniká nájem pozemku smlouvou, kdy pronajímatel přenechává 

nájemci pozemek za úplatu do uţívání, a to převáţně na dobu určitou nebo bez omezení doby 

uţívání na dobu neurčitou. Pokud není doba nájmu ve smlouvě uvedena, předpokládá se, ţe je 

uzavřena na dobu neurčitou. 

OZ taktéţ upravuje práva a povinnosti, které plynou pro pronajímatele i nájemce, dále 

určuje, jakým způsobem se hradí nájemné a upravuje problematika společného nájmu, 

přechod nájmu, zánik nájmu a podmínky odstoupení od nájemní smlouvy. OZ stanovuje 

důvody k výpovědi z nájmu, k čemuţ je zapotřebí přivolení soudu a udává také způsoby, 

kterými jsou poskytovány náhrady a jakého druhu. Tyto náhrady potom náleţí nájemcům po 

nabytí účinnosti výpovědi z nájmu. 

Vyhláška č. 465/1991 Zb., o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách 

za zriadenie práva osobného uţívania pozemkov a náhradách za dočasné uţívanie pozemkov, 

pojednává o stanovení výše nájemného na území Slovenska. 

Výše dojednávaných cen pozemků při jejich převodech a dojednávání nájemného za 

nájem pozemků se určuje dohodou mezi kupujícím a prodávajícím nebo mezi pronajímatelem 

a nájemcem. 

Nájemné z nájmu pozemku, které neslouţí účelům podnikání zemědělské výroby se 

můţe dojednat aţ do výše maximálního nájemného, které bude viz. dále určeno. 

Maximální roční výše nájemného z nájmu pozemku pronajatých na jiné neţ 

podnikatelské účely včetně zemědělské výroby je: 

 v hlavním městě Slovenské republiky, Bratislavě 5,-Sk za 1m2, 
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 v Košicích, Báňské Bystřici, Piešťanech, Starém Smokovci, Štrbském Plese, 

Tatranské Lomnici a Trenčínských Teplicích 4,-Sk za 1m2, 

 v obcích s počtem obyvatel nad 15 000  3,50,-Sk za 1m2, 

 v obcích s počtem obyvatel nad 5 000  3,-Sk za 1m2, 

 v obcích s počtem obyvatel nad 2 000  2,-Sk za 1m2, 

 v ostatních obcích 1,-Sk za 1m2. 

Maximální výše nájemného za nájem pozemků zastavěných stavbou pro individuální 

rekreaci kromě lesních pozemků v Bratislavě je 5,-Sk za 1m
2
 a v ostatních obcích 4,-Sk za 

1m
2
. Jestliţe je na lesním pozemku umístěna stavba na individuální rekreaci, případně její 

příslušenství, je maximální roční výše nájemného za nájem pozemku 9,50,-Sk za 1m
2
 

skutečně zastavěné plochy. 

Dále byla vydána vyhláška č. 608/1992 Zb. Ministerstva financí Slovenské republiky, 

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 465/1991 Zb. Ta se však příliš netýká novelizace nájmu 

z pozemku. 

Nájem zemědělských a lesních pozemků řeší aţ zákon č. 504/2003 Z.z., o nájmu 

zemědělských pozemků, zemědělského podniku a lesních pozemků a o změně některých 

zákonů, který je účinný od 1.1.2008. 

Výší nájemného za pozemky se zabývá vyhláška č. 492/2004 Z.z., o stanovení 

všeobecné hodnoty majetku, která stanovuje metody a postupy stanovení všeobecné hodnoty 

majetku znalcům. Tato vyhláška je změněna a doplněna vyhláškou MS SR č. 626/2007 Z.z. 

Švýcarsko 

Nájemné ve Švýcarsku je tvořeno platbami z pronájmu nemovitostí bez cen energií (u 

staveb). Zákon omezuje v důsledku regulace trhu meziroční růst nájemného, jehoţ maximum 

je 2,6% za rok. Rozdíl příjmů a výdajů z pronájmu nemovitosti tvoří výnos z nájmu. Výdaje 

jsou tvořeny náklady na kapitál (ve Švýcarsku se rozlišují dvě úrovně hypotéky), výdaji na 

dosaţení zisku (závisí na délce pronájmu nemovitosti a slouţí pro údrţbu nemovitosti), 

rezervou za neúplné pronajmutí (ta je uvaţována ve výši 1% z výnosu nájemného). Problém 

nastává při stanovení hypoteční úrokové míry, která nemá stabilizovaný vývoj. 

Polsko 

V dřívější době existovaly na území Polska nájmy, které byly časově neohraničené a 

často docházelo k tomu, ţe se dědily na další pokolení. Změnou reţimu však polský 

parlament stanovil nájmy, které byly sjednávány na dobu neurčitou. Tyto nájmy na dobu 

neurčitou jsou obdobou nájmů, které v ČR vznikají na základě smlouvy mezi pronajímatelem 

a nájemcem. Tímto počinem nastala regulace nájemného, které však mělo trvat jen určité 

období pro ustálení situace. To se však nestalo a tím se pronajímatelům nedařilo ani plnit včas 

náklady na údrţbu. Proto polský soud vyhlásil dlouholetou regulaci nájemného. 

Maďarsko 

Na celém území Maďarska je platný zákon, který upravuje výši nájemného. Tento 

zákon je navíc doplněn nařízeními státních a samosprávních orgánů a podzákonnými 

normami. Na výši nájemného má vliv řada faktorů, kterými je například poloha pozemku, tvar 

a natočení pozemku ke světovým stranám, svaţitost pozemku, ale také účel, který má  

pozemek plnit. 

Výše nájemného můţe být buď mezi pronajímatelem a nájemcem smluvena, tzv. 

volný nájem pozemku, nebo je zaloţena na předpisech a nařízeních a to je tzv. vázaný nájem 
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pozemku. Pronajímatel má právo na zvýšení nájemného aţ o 25%, pokud jde o zvlášť 

lukrativní pozemek. Pokud se nájemce domnívá, ţe pronajímatel nájemci zvýšil nájemné 

nepřiměřeně, můţe se nájemce odvolat na soud, který výši nájemného následně určí. 

V Maďarsku existuje řada kriterií, které výši nájemného zvyšují (např. vzdálenost 

pozemku od centra města či obce, má-li pozemek zpevněný povrch, …), či sniţují (např. není-

li pozemek v blízkosti průmyslové zóny, nevhodný tvar pozemku,…). 

Rakousko 

Nemovitostí v Rakousku se rozumí nezastavěné pozemky, jakoţ i pozemky a stavby 

na nich zřízené. Kaţdá spolková země v Rakousku má své vlastní předpisy upravující nákup a 

nájem nemovitostí. Na rozdíl od České republiky je vlastník pozemku i vlastníkem 

nemovitosti na něm postavené. Pozemek a stavba na něm tak právně tvoří jeden celek a 

mohou být koupeny, prodány či pronajaty pouze společně. 

Výši nájemného si v Rakousku sjednávají pronajímatel s nájemcem na základě dohody 

s ohledem na existující zákon, který určuje maximální výši nájemného. Pro kaţdou spolkovou 

republiku určuje kaţdoročně spolkový ministr spravedlnosti úřední hodnotu. 

Německo 

Nájemné v Německu je právně upraveno v německém občanském zákoníku 

(Bürgerliches Gesetzbuch, zkratka BGB) z roku 1896. V páté části tohoto zákoníku jsou 

obsaţeny všeobecné předpisy, které upravují nájemní vztahy, začátek a ukončení nájemního 

vztahu, hlavní náleţitosti nájemní smlouvy a její obsah, jaká odpovědnost za škodu plyne pro 

nájemce jakoţ i pro pronajímatele, atd. Občanský zákoník je platný pro celé území Německa. 

Forma nájemní smlouvy by měla být uzavřena mezi pronajímatelem a nájemcem 

písemně a to buď na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud tento nájemní vztah není uzavřen 

písemně, povaţuje se, ţe je sjednán na dobu neurčitou. 

Pronajímatel má právo na podání návrhu na zvýšení nájmu, který musí nájemci poslat 

písemně a musí v něm uvést důvod. Nájemce má právo do konce druhého měsíce po doručení 

návrhu vznést nesouhlas proti zvýšení nájmu. Do skončení dalších dvou měsíců se 

pronajímatel můţe odvolat na soud, který udělí souhlas nebo nesouhlas se zvýšením 

nájemného. 

Na území Německa se také nacházejí jednotlivé lokality, kde se kaţdé dva roky 

aktualizuje přehled nájemného tzv. zrcadlo nájemného, na které se bere taktéţ zvláštní ohled 

při určování výše nájemného. 

CENOVÉ MAPY 

Obecně k cenovým mapám 

Na území některých měst je moţné oceňovat stavební pozemky na základě cenové 

mapy (CM). Tu vydávají svoji vyhláškou příslušná města. Znalost fungování realitního trhu a 

pohybu cen pozemků jsou nejdůleţitějšími předpoklady, na kterých jsou stavěny základy 

tvorby kvalitní CM daného města. Výsledná vynikající kvalita a přehlednost pro uţivatele je 

poţadavkem, který musí být v konečné podobě bezpodmínečně zaručen. 

Ceny pozemků je moţno zjistit z grafických elaborátů, které jsou základem cenových 

map. Pro vyhotovení CM je potřeba nejprve zjistit souhrn údajů o realizovaných převodech 

vlastnictví pozemků v určité oblasti, následně je zpracovat a vynést do mapy. Za tímto účelem 

je potom obec, podle převaţujícího charakteru zástavby, rozdělena do zón, ve kterých jsou 
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v mapě vyneseny základní ceny. V ČR je nyní předepsáno měřítko mapy 1:5000 nebo 

podrobnější. 

Vývoj cenových map pozemkŧ v ČR 

Cenové mapy podle vyhlášky č. 393/1991 Sb. 

CM pozemků se zpracovávaly na základě Výměru ministerstva financí ČR č. 

9/16/1992. 

CM obsahuje grafickou část (zhotovena na kopiích katastrální mapy v měřítku 1:1000, 

1:2880 nebo na státní mapě odvozené - SMO v měřítku 1:5000) a textovou část (metody 

zpracování CM, analýzu trhu v obci s pozemky, charakteristiku obce, členění obce na územní 

pásma, přiráţky a sráţky k základní ceně pozemku). 

Dle výměru je CM grafický přehled pozemků na území obce s vyznačenými cenami 

pozemků, které jsou členěny do cenových pásem. Územními pásmy  dle výměru jsou 

jednotlivá území obce s rozdílným urbanistickým a funkčním řešením. Územní pásma se 

podle funkčních typů dělí do 7 zón. 

Výše cen pozemků vychází buď z výše sjednaných cen, za které se tyto pozemky 

v dané obci prodávají. Tam, kde sjednané ceny nejsou k dispozici nebo se nedají pouţít, 

protoţe neodpovídají vývoji reálných cen porovnatelných pozemků v době sestavení CM, pak 

se výše ceny určí na základě porovnání s jinými pozemky. Pro zjištění výše ceny pozemku lze 

uţít i Naegeliho metodu. Následně po určení výše ceny pozemku se tato cena upraví 

přiráţkami a sráţkami v rámci kaţdého územního pásma. Při určení základní ceny pozemků 

obce s pozemky jiných obcí nebo s pozemky z jiného pásma obce, u nichţ jsou známy 

sjednané ceny nebo při stanovení přiráţek a sráţek k základním cenám, se přihlíţí k celé řadě 

kriterií. 

Cenové mapy podle vyhlášky č. 178/1994 Sb. 

CM je grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v 

měřítku 1 : 5000, popřípadě v měřítku podrobnějším, s vyznačenými cenami. Stavební 

pozemky v CM se ocení skutečně sjednanými cenami obsaţenými v kupních smlouvách. 

Pokud pozemky takto ocenit nelze, zjistí se porovnávacím způsobem na základě porovnání se 

sjednanými cenami obdobných pozemků v dané obci nebo v jiných obcích spadajících do 

stejné skupiny podle počtu obyvatel. Kriteria porovnání jsou uvedena v textové části CM. 

Jestliţe nelze cenu stavebního pozemku zjistit podle výše uvedeného postupu, neuvede se 

cena takového pozemku do CM a pozemek se ocení podle § 23 této vyhlášky. 

Cenové mapy podle zákona č. 151/1997 Sb. 

CM pozemků se v současné době v ČR tvoří a uţívají podle zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku. 

Podle § 1 odst. 1 výše uvedený zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných 

majetkových hodnot a sluţeb pro účely stanovené zvláštními předpisy. Zvláštními předpisy se 

potom rozumí: 

§ 18 odst. 2 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních 

fondech, 

§ 5 odst. 2 zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona 

č. 242/1994 Sb.,  

§ 33 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem  

a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,  
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§ 2 odst. 1 a 3 vyhlášky Federálního ministerstva financí č. 122/1984 Sb., o náhradách 

při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim,  

§ 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a 

správců dědictví, 

§ 2, 4 aţ 9 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše 

majetkové újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa.   

Cena stavebního pozemku je dána vynásobením výměry pozemku a ceny za m
2 

uvedené v CM, kterou vydala obec. Pokud není stavební pozemek oceněn v CM, ocení se 

násobkem výměry pozemku a základní ceny za m
2 

upravené o vliv polohy a další vlivy 

působící zejména na vyuţitelnost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny zjištěné jiným 

způsobem oceňování podle §2 této vyhlášky. 

Grafické znázornění pozemků v CM, jejich ocenění včetně kriterií porovnání v textové 

části CM, je podobné jako obsahuje vyhláška č. 178/1994 Sb. 

V případě prodeje pozemků, finanční úřady shromaţďují v daňových spisech obsaţené 

údaje o cenách zjištěných při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto 

nemovitosti. Finanční úřady předávají údaje Ministerstvu financí a Českému statistickému 

úřadu. 

Roku 1997 vyšel zákon o oceňování majetku a od této doby postupně vycházely 

následující vyhlášky, které vydávalo Ministerstvo financí České republiky: 

Vyhláška MFČR č. 279/1997 Sb. s platností od 1.1.1998,  

Vyhláška MFČR č. 127/1999 Sb. s platností od 1.7.1999, 

Vyhláška MFČR č. 173/2000 Sb. s platností od 1.7.2000, 

Vyhláška MFČR č. 338/2001 Sb. s platností od 1.10.2001  

Vyhláška MFČR č. 325/2002 Sb. s platností od 19.7.2002, 

Vyhláška MFČR č. 540/2002 Sb. s platností od 1.1.2003, 

Vyhláška MFČR č. 452/2003 Sb. s platností od 1.1.2004, 

Vyhláška MFČR č. 640/2004 Sb. s platností od 1.1.2005, 

Vyhláška MFČR č. 617/2006 Sb. s platností od 1.1.2007, 

Vyhláška MFČR č. 76/2007 Sb. s platností od 13.4.2007, 

Vyhláška MFČR č. 3/2008 Sb. s platností od 1.2.2008. 

Cenový věstník ministerstva financí ČR ze dne 24.2.1998 

V Cenovém věstníku č. 9/1995 byla obci vysvětlena v intencích ustanovení § 24 

vyhlášky MFČR č. 178/1994 Sb., tvorba CM stavebních pozemků. Právní úprava této 

problematiky doznala účinností zákona o oceňování majetku dílčích změn, a proto dochází 

k aktualizaci Cenového věstníku. 

CM je grafickým znázorněním pozemků na území obce nebo její části. Obsahuje jak 

grafickou část (zpracovává se v měřítku 1:5000 SMO nebo v měřítku větším, vţdy však 

zobrazuje hranice stavebních pozemků s vyznačenými cenami), tak textovou část (obsahuje 

popis jejího zpracování, charakteristiku obce a výsledky analýzy místního trhu 

s nemovitostmi). 

CM se zpracovávají za účelem náhrady cen stavebních pozemků, které se zjišťují 

podle příslušných ustanovení platného cenového předpisu (podle vyhlášky č. 279/1997 Sb.) 

cenami, které se pro jednotlivé obce sjednávají na místním trhu staveních pozemků nebo se 

zjistí na základě porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemků v obci, popřípadě 

jiných srovnatelných obcích za podmínek daných zákonem.  

http://www.cenovemapy.cz/CM_338_2001.html
http://www.cenovemapy.cz/CM_325_2002.html
http://www.cenovemapy.cz/CM_540_2002_c1.html
http://www.cenovemapy.cz/452_2003/CM_452_2003_c1.html
http://www.cenovemapy.cz/640_2004/CM_640_2004_c1.html
http://www.cenovemapy.cz/617_2006/06-617.pdf
http://www.cenovemapy.cz/617_2006/sb033-07.pdf
http://www.cenovemapy.cz/3_2008/Vyhlaska_3-2008.pdf
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Porovnáním se sjednanými cenami se rozumí porovnání se známými cenami jiných 

stavebních pozemků shodného účelu uţití, obdobné polohy v obci a se shodným stavebním 

vybavením pozemku (vybavení inţenýrskými sítěmi). Tyto pozemky se musí nalézat v téţe 

obci nebo v obci srovnatelné co do velikosti podle počtu obyvatel. 

Skupinami obcí podle počtu obyvatel zákon o oceňování majetku rozumí následující 

strukturu měst a obcí podle velikosti (obsaţeno v původním znění vyhlášky č. 279/1997 Sb.): 

Hlavní město Praha,  

Statutární města, Františkovy lázně a Mariánské lázně,  

Český Krumlov, Jáchymov, Karviná, Luhačovice, Poděbrady a Teplice,  

Obce s počtem obyvatel nad 25 000,  

Obce s počtem obyvatel nad 15 000 do 25 000 a v Jeseníku,  

Obce s počtem obyvatel nad 5 000 do 15 000,  

Obce s počtem obyvatel nad 2 000 do 5000,  

Obce s počtem obyvatel nad 1 000 do 2000,  

Obce s počtem obyvatel do 1000. 

Smyslem tvorby CM je postupně se přiblíţit cenám stavebních pozemků sjednaným na 

trhu. 

CM jsou tvořeny podle řady předpisů. Např. podle zákona o obcích č. 367/1990 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů můţe obecní rada na základě zmocnění v zákoně a v jeho 

mezích vydávat obecně závazné vyhlášky v přenesené působnosti, v rámci které vykonává 

státní správu v rozsahu, kterou stanoví zvláštní zákon. Z ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, mohou obce v rozsahu a za 

podmínek uvedených v § 10 tohoto zákona stanovit obecně závaznou vyhláškou ceny 

stavebních pozemků v CM. 

Náleţitostmi nově vyhlášené CM je její grafická část, která má být podle měřítka 

vyhotovena na vhodném mapovém podkladu, kde mají jednotlivé pozemky vyznačeny svoje 

hranice a zároveň obsahují sjednané ceny, které odpovídají cenám porovnatelných pozemků 

převzatých z příslušných kupních smluv nebo cen zjištěných z porovnání. Pokud některým 

z těchto způsobů nelze cenu stavebního pozemku zjistit, zůstanou tyto stavební pozemky 

v CM bez vyznačení ceny (tzv. „bílá místa“) a to tak dlouho, neţ se je podaří ocenit cenou 

zjištěnou z kupních smluv nebo cenou zjištěnou porovnáním dle ustanovení § 10. Do této 

doby se tyto pozemky oceňují cenami dle § 23 vyhlášky č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení  zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů. 

Textová část pak obsahuje postup zpracování grafické části CM, charakterizuje obec 

z hlediska základny místního trhu s nemovitostmi a s vazbou na informace z katastru 

nemovitostí vyhodnocuje výsledky místního trhu s nemovitostmi za předchozí dva aţ tři roky, 

deklaruje vztah CM k územně plánovací dokumentaci obce a udává místo, kde je CM 

stavebních pozemků veřejně přístupná a kde lze uplatnit související dotazy, náměty, návrhy a 

připomínky. 

Účel cenové mapy 

CM neslouţí pouze k oceňování stavebních pozemků na území obce či města. CM se 

vyuţívají také pro účely daně z převodu nemovitostí, daně dědické či darovací a pro všechny 

ostatní případy, kdy je vyţadováno ocenění podle zvláštního předpisu. CM stavebních 

pozemků můţe zároveň být prostředkem, který vede k opravám moţných daňových křivd, 

způsobených mechanickou aplikací oceňovacích vyhlášek. 
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Ilustruje dosahovanou úroveň trţních cen jednotlivých druhů nemovitostí v daném 

místě a čase, a proto můţe slouţit k vyjádření vztahů na trhu s nemovitostmi. 

CM nepřímo přispívá k podpoře urbanistické a investiční politiky obce či města tím, 

ţe respektuje územně plánovací dokumentace a závěry územního řízení. 

Dále můţe cenová mapa slouţit jako pomůcka pro ostatní investory a můţe být 

srovnávací základnou pro hodnocení bankovních zástav, můţe slouţit tedy i pro poskytování 

úvěrů, půjček a podobně. Tím, ţe má informační hodnotu a všeobecnou dostupnost, pomáhá 

zamezit výskytu spekulativních cen na trhu nemovitostí. 

CM je vţdy databází statisticky vyhodnocených cenových údajů platných v určitém 

období, proto můţe být v budoucnu vyuţita jako jeden z pramenů historicko-ekonomických 

studií o posuzovaném území, obci či městě a jeho rozvoji v daném období. 

V budoucnu by CM mohly vytvářet základnu pro výpočet daně z nemovitosti, 

případně být důleţitým výchozím podkladem pro výpočet obvyklé výše nájemného a 

eventuální tvorbu cenových map nájmů. 

Stopceny pozemkŧ 

Stopcenou se rozuměla cena, která vychází z nařízení předsedy vlády č. 175/1939 Sb., 

o zákazu zvyšování cen. Vydáním výše uvedeného nařízení bylo ke dni 20.6.1939 zakázáno 

ceny zvyšovat. Nařízení platilo i pro nemovitosti, které k tomuto datu existovaly (jak 

pozemky, tak i stavby postavené do toho data) a to aţ do vydaní dalšího předpisu, který by 

ceny upravoval. U pozemků platila např. 40 roků pro převod mezi občany, tzn. aţ do roku 

1979. 

Pro stanovení stopcen nebyla vydána ţádná zvláštní oficiální metodika. U pozemků se 

vycházelo z CM a tam, kde se nevyskytovala, tak odhadci vypracovali a pouţívali náhradní 

metodiku. 

Pro zemědělské pozemky stopceny neexistovaly, v takové situaci je zapotřebí provést 

šetření ve sbírce listin pozemkové knihy. 

Historické cenové mapy 

Praha 

CM Prahy z dob prvé republiky existuje v podobě souboru mapových listů v měřítku 

1:5000. Mapy jsou pečlivě nalepeny na kartón a z jejich stavu lze usuzovat, ţe byly často 

pouţívány. Kaţdý prodej je datem vyznačen a je zapsána přepočtená cena pozemku - zde v 

sázích, tj. přibliţně 3,6 m
2
. Z podrobnější analýzy cen pozemku vyplývá, ţe největší hustota 

prodejů je na území nynějšího obvodu Praha 1. Zde také ceny pozemků přepočtené na 

čtvereční metr dosahují nejvyšších hodnot, i kdyţ se zde projevuje jejich velká různorodost. 

Podle očekávání se nejdraţší parcely nacházely v dolní polovině Václavského náměstí a na 

začátku ulice Na Příkopě. Zde se v předválečných cenách dosahovalo úrovně nad 12 000 

Kč/m
2
. Cenové rozpětí od 8 do 12 tisíc Kč dominovalo v ulicích 28. října, Vodičkově, 

Jindřišské, části Spálené a nynější Revoluční. V ostatních částech Nového Města se ceny 

pohybovaly v pásmu od dvou do čtyř tisíc Kč. Velmi záleţelo na lokální poloze, a tedy na 

atraktivnosti pozemku. Levnější pozemky, obvykle v rozpětí 1 500 aţ 3 000 Kč za m
2
, se 

nacházely na Starém Městě a v přilehlých oblastech. Důvodem relativně niţších cen byla 

patrně horší dostupnost pro automobily a menší vyuţitelnost pro přestavbu domů ke 

kancelářským nebo obchodním účelům. Většina pozemků na ostatních územích města se 

prodávala v řádově niţších cenových relacích - nejčastěji mezi 150 a 300 Kč/m
2
. Výjimku 
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tvořily některé ţivější ulice s cenami okolo 1 000 Kč/m
2
. Například se jednalo o staré 

výpadové komunikace z Prahy, jako jsou dnešní ulice Husitská, Seifertova, Sokolovská, 

Milady Horákové či Korunní třída. Relativně vyšších hladin dosahovala vyhledávaná území s 

nájemním bydlením, jako jsou Vinohrady, část nábřeţí, Letná a částečně třeba i Břevnov. 

Naopak pozemky v lokalitách luxusních rezidenčních čtvrtí Ořechovka a Hanspaulka neměly 

ceny vyšší neţ 200 Kč/m
2
. Důvodem bylo, ţe v těchto lokalitách nedocházelo k opakovanému 

zhodnocení prostředků jako v případě domů nájemních. 

Pro první CM stavebních pozemků hlavního města Prahy pro rok 1999 poslouţila jako 

základní mapový podklad mapa v měřítku 1:5000. Jedná se o digitální verzi CM pořízenou 

skenováním mapového podkladu. 

Mapa reprezentuje tzv. zónový typ mapy, kde skupinová cena platí pro vymezenou 

mnoţinu různých pozemků. Pokud není cena uvedena, oceňují se stavební pozemky cenou dle 

§ 23 vyhlášky č. 279/1997 Sb. 

CM hlavního města z roku 2000 má podstatný pokrok v digitalizaci. Tato mapa má uţ 

barevnou podobu. 

 4. cenová mapa stavebních pozemků hlavního města Prahy pro rok 2002 je 

realizována nad vektorizovaným mapovým podkladem. Mapa nese celou řadu dalších 

informací. Vedle skupinové ceny pozemkových zón jsou to i údaje o parcelách, číslech 

popisných, ulicích a vlastních cenových zónách.  

 

 

Obrázek č. 3 – Výřez 3. CM stavebních pozemkŧ hlavního města Prahy pro rok 2000 

Brno 

CM města Brna nabyla platnosti dne 20.12.1993 na základě vyhlášky č. 16/1993 Sb. 

Magistrátu města Brna. V současné době se jedná o největší město, na němţ je zpracovaná 

CM. Ceny v CM nahrazují ceny stavebních pozemků a zahrad, uvedené v § 15 odst. 1 

vyhlášky č. 393/1991 Sb., nenahrazují tudíţ ceny dalších pozemků – zemědělských, lesních, 

ostatních ploch, apod. Mapa má textovou a grafickou část, kterou tvoří soubor map – 

přehledná mapa 1 : 50000 s kladem listů mapy 1 : 5000, ve které jsou vyznačeny hranice 

jednotlivých zón. U kaţdé zóny je uveden typ a základní cena, která je pak upravena cenovým 

koeficientem.  
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CM pozemků města Brna z roku 1995 byla zpracována podle vyhlášky č. 178/1994 

Sb. Oproti mapě z roku 1993 jiţ neobsahuje zóny, ale územní typy. Uţ se nepouţívají 

koeficienty pro přepočet. Všechny pozemky, které se nacházejí v graficky vymezeném 

územním typu mají stejnou cenu. CM z roku 1995 byla následně aktualizována v roce 1997, 

2000, 2001 a dvakrát v roce 2003.  

CM pozemků města Brna z roku 2006 je předepsanou aktualizací CM pozemků a platí 

od 1.4.2006 doposud. Ve vyznačeném území mají všechny pozemky stejnou cenu. 

 

 

Obrázek č. 2 – Výřez 4. CM stavebních pozemkŧ statutárního města Brna  z roku 2000 

Zvláštní cenové mapy 

Existuje také celá řada zvláštních cenových map, které jsou známé jak na území naší 

republiky, tak i v zahraničí. Příkladem ze zahraničí můţe být CM zemědělské půdy v oblasti 

Hannoveru. Z našeho území je známá například tzv. Environmentální cenová mapa České 

republiky. 

Cenové mapy pozemkŧ v Německu 

V Německu mají notáři ze zákona povinnost oznamovat kaţdou uzavřenou smlouvu o 

převodu vlastnictví nemovitosti tzv. Výboru znalců pro hodnoty nemovitostí. Předsedajícím 

výboru obvykle bývá vedoucí katastrálního úřadu. Tento výbor je vázán mlčenlivostí o 

obsahu jednotlivých smluv. Ze smluv zjišťuje ceny pozemků prodaných v daném roce a 

začátkem dalšího roku vydává aktualizovanou cenovou mapu a obsáhlou průvodní zprávu. 

Pokud není ve smlouvě cena rozdělena na cenu pozemku a cenu staveb, odečítá se od 

dohodnuté ceny reprodukční hodnota staveb (sníţená o přiměřené opotřebení) a zbytek je 

cena pozemku. 

CM města Bonn z roku 1992 je vytvořena jako barevný přítisk do mapy města, která je 

obohacena o tabulky s jednotlivými zkratkami znamenajícími údaje směrných hodnot půdy: 
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směrná hodnota půdy v DEM/m2 druh stavebního využití 

míra stavebního využití velikost pozemku směrné hodnoty půdy 

Tabulka č. 4 – Tabulky v CM města Bonnu z roku 1992 

Směrné hodnoty půdy představují průměrné hodnoty polohy pro půdu, které jsou 

vztaţeny na polohově typické pozemky, jejichţ směrodatné hodnoty určující znaky jsou 

udány, jako např. stav vývoje, způsob a míra stavebního vyuţití, stav a způsob přípravy 

pozemků pro výstavbu. Při směrné hodnotě půdy pozemků je brána za podstatu obvyklá šířka 

pozemku a hloubka pozemku 40 m. Odchylky jednotlivého pozemku v hodnotách určujících 

znaků ovlivňují odchylky běţné hodnoty ceny půdy.  

CM stavebních pozemků Hannoveru z roku 1988 je tzv. mapa směrných cen pozemků, 

které jsou vţdy uváděny v závorkách, v podlomení je uveden druh stavebního vyuţití. Jedná 

se o barevný soutisk (černo-červený) s mapou města, zónace je u tohoto typu mapy poměrně 

hrubá.  

CM stavebních pozemků Heidelbergu z roku 1999 je velice podobá 1. cenové mapě 

Prahy, která pochází z téhoţ roku a rovněţ se vyznačuje poměrně rozsáhlými zónami. 

Heidelberská mapa navíc uvádí i informace o charakteru zástavby v zóně a rovněţ některé 

regulativy. V některých zónách je popsána cena pozemku cenovým rozpětím. Mapa zřejmě 

vznikala skenováním městského plánu se zákresem cen a barevným rozlišením zón shodných 

s územně plánovací dokumentací. 

Cenová mapa stavebních pozemků Karlsruhe pochází z roku 2001 a má jiţ obdobně, 

jako cenová mapa Prahy dostupná na internetu, charakter zajímavého informačního systému. 

Jako mapový podklad poslouţil zjevně uliční plán města se záznamem čísel popisných v 

jednotlivých stavebních blocích. Nad nimi je vedena vrstva cenových zón jejichţ 

charakteristiky získáte po kliknutí do jejich plochy a mají rozsah a vypovídací schopnost jako 

je uveden v následující tabulce. 

 

 

Tabulka č. 2 – Informace o stavebním pozemku  získané po kliknutí do CM Karlsruhe pocházející z roku 

2001 

CM stavebních pozemků Essenu z roku 2002 eviduje prodeje přepočtené na 1 m
2
 

pozemku a je tak velmi podobná našim prvorepublikovým cenovým mapám. Zápisy jsou 

prováděny různými barvami (např. modře), které reprezentují různá časová období. Mapa 

vznikala skenováním městského plánu se zákresem cen a je přístupná na internetu v různých 

měřítcích. 
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METODY ŘEŠENÍ DANÉ PROBLEMATIKY 

Postup a metody řešení závislosti nájemného na ceně pozemku 

Základním úkolem této práce je zjistit, jak na sobě závisí výše nájemného s cenou 

pozemku vyhledaného v cenové mapě. Za následující kroky práce jsem zvolil tento postup: 

stanovit metodiku sběru dat  a jejich další zpracování, 

touto metodikou prozkoumat trh a následně zpracovat zjištěné hodnoty: 

o zjistit obvyklé nájemné jednotlivých pozemků v [Kč/m
2
/rok] 

v jednotlivých městech, 

o vyhledat v cenové mapě k příslušným pozemkům stanovené ceny v 

[Kč/m
2
], 

o vypočítat ze získaných hodnot podíl, který tvoří roční nájemné z ceny 

pozemku určené z cenové mapy. 

Pro vyřešení této problematiky je zapotřebí vyhotovit databázi cen nájemného 

pozemků a k nim vyhledat ceny pozemků v cenových mapách. Pokladem pro vypracování 

této databáze mi poslouţila internetová realitní inzerce na několika největších internetových 

inzertních serverech, jedná se o: 

www.sreality.cz, 

www.reality.cz, 

www.ceskereality.cz, 

www.jiho.maravskereality.cz, 

www.severo.maravskereality.cz. 

 

Pro vytvoření závislosti byly vyhodnocovány nájmy pozemků získaných z realitní 

inzerce s cenami pozemků vyhledanými v cenových mapách a poté byly zjišťovány jejich 

závislosti. Při vypracovávání databáze je nutné brát také v úvahu moţné zkreslení, které by 

mohlo vzniknout za situace, kdy nájem jednoho pozemku by mohl být nabízen současně na 

dvou realitních serverech. Ze získaných údajů jsem se snaţil vyloučit duplicitní nabídky a 

změny nabídkové ceny v inzerci.  

Data nájemného z pozemků byla sbírána od počátku roku 2007 do května roku 2008. 

Zatím se mi podařilo vyhodnotit údaje pouze z měst Prahy, Brna, (Ostravy, Olomouce a 

Zlína), protoţe i za tak dlouhou dobu nebylo na těchto serverech dostatek informací o nájmu 

pozemků v ostatních městech v nichţ cenová mapa existuje. Jedním z hlavních důvodů je, ţe 

realitní inzerce neuvádí u všech pozemků přesně jejich polohu pro moţnost nalezení pozemku 

v cenové mapě. 

Pouţité metody matematické statistiky pro vyhodnocení 

Pro zpracování analýzy zjištěných hodnot byl pouţit tabulkový procesor Microsoft 

Office Excel 2003. 

Výběrový soubor je dostatečně charakterizován následujícími parametry: 

výběrový průměr - hlavním úkolem je rozbor dat, které jsme získali na základě pokusů 

nebo nezávislými experimenty. Na těchto datech zkoumáme náhodnou veličinu 
_

x . 

http://www.severo.maravskereality.cz/
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medián - hodnota, jeţ dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně 

početné poloviny. Ve statistice patří mezi míry centrální tendence. Platí, ţe 

nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších 

nebo rovných mediánu. 

směrodatná odchylka - jedná se o kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od jejich 

aritmetického průměru. Zhruba řečeno vypovídá o tom, jak moc se od sebe 

navzájem liší typické případy v souboru zkoumaných čísel. Je-li malá, jsou si 

prvky souboru většinou navzájem podobné, a naopak velká směrodatná odchylka 

signalizuje velké vzájemné odlišnosti. Pomocí pravidel 1σ a 2σ (viz níţe) lze 

přibliţně určit, jak daleko jsou čísla v souboru vzdálená od průměru, resp. 

hodnoty náhodné veličiny vzdálené od střední hodnoty. Směrodatná odchylka je 

nejuţívanější míra variability. 
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poměr - jednotkového ročního nájemného k jednotkové ceně pozemku dané skupiny 

byl vypočten dle vztahu: 

[%]100*
JC

JN
P 

 
směrodatná odchylka - tohoto podílu byla vypočtena pomocí Gaussova vztahu pro 

přenášení chyb: 
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Vyhodnocení dat 

Nejvhodnějším postupem pro vyhodnocení dat by bylo, kdyby se vyhotovením 

databáze pro tento účel zabývala osoba, která by pokud moţno spolupracovala s realitními 

kancelářemi, a která by evidovala pronájem pozemků získaných na základě realitní inzerce, 

ale hlavně by shromaţďovala údaje o nájmech, které byly skutečně realizované! 

Na realitních serverech se totiţ vyskytují pouze nabízené nájmy za pozemky, nikoliv 

však realizované, a proto můţe docházet ke zkreslení výsledků závislosti nájemného na 

cenách pozemků zjištěných z cenové mapy. 

Při zpracovávání této databáze bylo zvoleno vyhodnocování jednotkových cen všech 

pozemků dohromady z důvodu malého mnoţství nasbíraných dat.  

Zhotovená databáze obsahuje veškeré nabízené pozemky k nájmu, které jsou 

především určeny pro komerční účely nebo pro zástavbu rodinným domem. 

Extrémní hodnoty (minimální a maximální) byly odstraněny z důvodu vyloučení 

neobvyklých a evidentně chybných dat. 

Aby mohlo dojít k vyhodnocení dat, musí vypracovaná databáze obsahovat minimální 

počet 15 vzorků pro spolehlivé vyhodnocení, stejně jak je poţadavek v zahraničí. 
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DOSAŢENÉ VÝSLEDKY 

Obsah databáze 

Dosavadní vypracovaná databáze se skládá: 

Počet prvků databáze

76

48

26

22

18

Praha

Brno

Ostrava

Olomouc

Zlín

 

Graf č. 2 – Počty prvkŧ vytvořené databáze 

Zpracování databáze 

Vyhodnocované údaje o nájmech z pozemků a k nim přiřazených cenách z cenové 

mapy pozemků jednotlivých měst jsou uvedeny v níţe uvedené tabulce. V tabulce jsou 

uvedeny průměrné jednotkové ceny pozemků, jednotkové nájemné z pozemků, jejich 

směrodatné odchylky a následně procentuální poměr mezi nimi pro jednotlivá města. 

Směrodatná odchylka a procentuální poměr jsou vypočteny ze všech dat (ne z průměrů). 

Doposud se mi podařilo zpracovat údaje pouze z měst Praha, Brno, (Ostrava, Olomouc 

a Zlín). Nejvíce zjištěných nájmů je v databázi z hl. města Prahy, ale zatím ani pro tohle 

město není dostatek údajů, abych je mohlo rozdělit do lokalit nebo mohl provést rozdělení 

podle toho, k jakému účelu je pozemek pronajímán. 

Vyhodnocení databáze pro jiţ zmíněná města 

 jednotka Praha Brno Ostrava Olomouc Zlín 

průměrné jednotkové nájemné Kč/m2/rok 338,34 215,54 96,74 108,52 95,57 

medián Kč/m2/rok 324,99 219,47 98,28 131,31 90,79 

směrodatná odchylka Kč/m2/rok 65,85 48,76 24,61 25,37 22,15 

průměrná jednotková cena z cenové 
mapy Kč/m2 4105,35 2142,09 712,58 942,52 659,46 

medián Kč/m2 4193,42 2151,84 710,32 947,38 662,82 

směrodatná odchylka Kč/m2 586,48 296,98 94,57 127,12 91,41 

podíl ročního nájemného z ceny 
pozemku % 8,66 9,86 13,23 11,03 14,49 

směrodatná odchylka % 2,01 2,67 3,76 2,89 3,89 

Tabulka č. 3 – Vztah nájemného a ceny pozemku pro jednotlivá města 
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Graf č. 3 – Nájemné z pozemkŧ pro jednotlivá města 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Kč/m2

Praha Brno Ostrava Olomouc Zlín

města

Ceny pozemků z cenové mapy

průměrná jednotková cena z

cenové mapy

medián

směrodatná odchylka

 

Graf č. 4 – Ceny pozemkŧ z cenové mapy pozemkŧ pro jednotlivá města 
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Graf č. 5 – Přehled prŧměrného nájemného a cen pozemkŧ z cenové mapy pro jednotlivá města 
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Graf č. 5 – Vztah mezi podílem nájemného s cenou pozemku a směrodatnou odchylkou 
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ZÁVĚR 

Výsledky 

Z jiţ dosaţených výsledků, které jsem vypočetl, vyplývá, ţe na ceně pozemku a jeho 

nájemném má největší vliv jeho umístění v lokalitě. Tím, ţe se jedná o velmi atraktivní oblast, 

muţe cena pozemku narůst dokonce aţ na šestinásobek z ceny pozemku nacházejícího se ve 

stejném městě (např. Praha), tím ovšem souběţně vzroste i nájem z pozemku. Poměrně 

významným vlivem, který se projevuje na závislosti nájemného a ceny pozemku je, k jakému 

účelu nájmu je tento pozemek určen (nejčastěji se vyskytuje pro komerční účely) a zda jsou 

k pozemku dovedeny inţenýrské sítě.   

Cílem vytvořené databáze je ověřit závislost nájemného z pozemku s cenou zjištěnou 

z cenové mapy v jednotlivých lokalitách České republiky. Na základě statistického 

vyhodnocení byly dosaţeny následující výsledky: 

v Praze se pohybuje procentuální vztah mezi nájemným a cenou pozemku v rozmezí 

od 5,0% do 9,4% v závislosti na lokalitě, 

v Brně od 7,3% do 11,4% v závislosti na lokalitě, 

v Ostravě od 9,7% do 15,5% v závislosti na lokalitě, 

v Olomouci od 9,1%  do 12,9% v závislosti na lokalitě, 

ve Zlíně od 11,3% do 16,8% v závislosti na lokalitě. 

Tyto dílčí výsledky však hlavně pro Ostravu, Olomouc a Zlín nelze z důvodu malého 

počtu vstupních hodnot brát za objektivní. Pro tuto databázi je potřeba zvýšit počet 

zpracovatelných údajů. 

Vztah mezi nájemným a cenou pozemku se v průběhu záznamu dat nepatrně zvyšoval, 

protoţe ceny pozemků se v cenové mapě nezměnily, ale nájem z pozemků nepatrně vzrostl. 

Tento rozdíl činí mezi dubnem 2007 a koncem stejného roku asi 0,4%. Tento rozdíl si 

vysvětluji tím, ţe při stejné ceně pozemku v cenové mapě, která se aktualizuje většinou 

jedenkrát do roka k 1.1. následujícího roku, rostla poptávka po pozemcích určených 

k pronájmu. 

Pokud určujeme nájem jako poměr k hodnotě nemovitosti, je nutno brát v úvahu 

v jaké lokalitě se pozemek nachází, popřípadě jak je daná oblast atraktivní. V atraktivních 

lokalitách, kde jsou obvyklé ceny nemovitostí nad běţným průměrem oblasti, je závislost 

nájemného na ceně pozemku zpravidla niţší. 

Zhodnocení a cíle 

Na základě dílčí vypracované databáze a specializace na oblast obvyklého nájemného 

z pozemku bych chtěl vyhodnotit údaje z rozšířené databáze a: 

vytvořit přehled vztahu nájemného z pozemků a cen pozemků z cenových map pro 

různé oblasti České republiky,  

zpracovat postup pro znalecké stanovení výše nájemného z pozemku v různých 

lokalitách, 

navrhnout postup pro výpočet vztahu mezi cenou pozemku z cenové mapy a výší 

nájemného ze stejného pozemku v různých oblastech České republiky. 
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[19] Vyhláška č. 452/2003 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 

změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 

[20]  Vyhláška č. 640/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 

změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č.452/2003 Sb. 

[21] Vyhláška č. 617/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 

změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

[22] Vyhláška č. 76/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 

změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

[23] Vyhláška 3/2008 Sb., o provedené některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění předpisů (oceňovací vyhláška). 

[24] Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

[25] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění zákona č. 68/2007 Sb. 

[26] Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ze dne 27. listopadu 1990, (č. 526/1990 Sb.), ve znění 

zákona č. 135/1994 Sb. 

[27] Český statistický úřad – ceny sledovaných druhů nemovitostí, dostupné na 

http://www.czso.cz. 

[28] Internetové stránky cenových map http://www.cenovemapy.cz. 

[29] Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých 

porostů. 

[30] Vyhláška Ministerstva financí č. 295/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška 

Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů. 

[31] Výměr cenových úřadů a ministerstev financí č. 120/47/79, o cenách pozemků. 

[32] Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 316/1990 Sb., kterou se mění a 

doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů. 

[33] Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb. o cenách staveb, 

pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a 

náhradách za dočasné užívání pozemků. 

[34] Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku. 

[35] Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z., o stanovení všeobecné hodnoty majetku ve znění 

vyhlášky č. 626/2007 Z.z.. 

[36] Výměr MF č.01/2002 
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[37] Vyhláška Českého cenového úřadu č. 128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, 

úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání. 

[38] Vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za 

zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků. 

[39] Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 611/1992 Sb., kterou se mění a 

doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, 

pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a 

náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb. 

[40] Předpis č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku. 

[41] Zákon č. 183/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 

Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb. 

[42] Výměru ministerstva financí č. 01/2008 

[43] Vyhláška č. 465/1991 Zb., o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za 

zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov. 

[44] Vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými 

průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. 

[45] Německý občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch, zkratka BGB) z roku 1896. 

[46] Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Sb., ktorou sa mení a 

dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, 

pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a 

náhradách za dočasné užívanie pozemkov. 

[47] Zákon č. 504/2003 Z.z., o nájmu zemědělských pozemků, zemědělského podniku a 

lesních pozemků a o změně některých zákonů. 

[48] Vyhláška č. 492/2004 Z.z., o stanovení všeobecné hodnoty majetku, která stanovuje 

metody a postupy stanovení všeobecné hodnoty majetku znalcům, která je doplněna 

vyhláškou MS SR č. 626/2007 Z.z. 

[49] Výměr ministerstva financí ČR č. 9/16/1992. 

[50] Cenový věstník č. 9/1995. 

[51] Nařízení předsedy vlády č. 175/1939 Sb., o zákazu zvyšování cen. 

[52] Zákona č. 367/1990 Sb., o obcích. 
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NĚKTERÉ POZNATKY Z OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

V ČR A V ZAHRANIČÍ (SRN, ASIE) 

Ing. Vladimír Kulil, aut. ing.
 21

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá některými zkušenostmi z oceňování majetku ve věci 

vztahu mezi věcnou, výnosovou a porovnávací hodnotou majetku a z oceňování 

významného památkově chráněného objektu v ČR. Dále uvádí poznatky z oceňování 

nemovitostí v SRN a informace o výstavbě a znalecké činnosti v jihovýchodní Asii z 

pozice technického experta pro českou diplomacii. 

 

1. VZTAH MEZI VÝNOSOVOU HODNOTOU, POROVNÁVACÍ 

HODNOTOU A VĚCNOU HODNOTOU SE ZAPOČÍTANÝM 

KOEFICIENTEM PRODEJNOSTI  

Pro oceňování v České republice platí jak mezinárodní oceňovací standardy, které jsou 

nezávazné, tak závazný oceňovací předpis, a to zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. 

kaţdoročně doplňovaný vyhláškou Ministerstva financí České republiky. Platný cenový 

předpis je velmi významným zdrojem dat a informací pro činnost znalce a je bez omezení 

k dispozici. Natolik podrobné zákonné postupy pro oceňování majetku aţ na výjimky 

v zahraničí nejsou a znalci v České republice mají v rukách určitou konkurenční výhodu. 

Český oceňovací předpis napomáhá při stanovení věcné, výnosové a porovnávací hodnoty 

včetně určení mír kapitalizace nebo aktualizovaných koeficientů prodejnosti podle lokality. 

Dále rozpracovává analytickou metodu opotřebení staveb. Pro oceňování v zahraničí platí 

mezinárodní oceňovací standardy a metodiky doporučené zejména dobrovolnými znaleckými 

sdruţeními. 

Podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku § 33 se v odstavci 3 uvádí, ţe 

Finanční úřady v ČR shromaţďují v daňových spisech obsaţené údaje o cenách zjištěných při 

oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto nemovitosti v případě jejich prodeje. 

Finanční úřady předávají údaje Ministerstvu financí a Českému statistickému úřadu. Z těchto 

podkladů jsou tvořeny a kaţdoročně aktualizovány koeficienty prodejnosti, které upravují 

věcnou hodnotu nemovitostí na statisticky podrobně určené průměrné ceny majetku podle 

polohy všech obcí v ČR a podle skutečně realizovaných cen. Prováděcí vyhláška k zákonu o 

oceňování majetku předepisuje detailní postup pro pouţívání těchto koeficientů.  

             Koeficient prodejnosti Kp můţe znalec ve většině případů sníţit nebo zvýšit aţ o 25 % 

v případech důkazně podloţených příslušnými podklady, fotodokumentací a mapami, 

popřípadě jinými archivovanými důkazními materiály. Důvodem úpravy musí být odchylka 

od běţných podmínek v oceňovaném území v členění, a to konkrétně v občanské vybavenosti, 

dopravním spojení, historickém významu, mimořádných klimatických podmínkách, 

popřípadě v jiných obecně závaţných důvodech ve vztahu k oceňované nemovitosti, které 

výrazně ovlivňují její prodejnost. Zohlednit lze i morální zastarání stavby.  

                                                 

 
21
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Výše uvedený cenový předpis netvoří ceny trţní, avšak pokud znalec u věcného 

ocenění upraví koeficienty prodejnosti v povoleném rozpětí s náleţitým trţním a technickým 

odůvodněním, potom aţ na výjimky není důvod předpokládat, ţe takto zjištěná cena v sobě 

neobsahuje významný trţní aspekt a cenu takto zjištěnou pak lze pouţít jako podklad pro 

určení trţní hodnoty majetku.  

              Jestliţe tedy znalec zpracuje ocenění nemovitosti v ČR nákladovou cenou podle 

cenového předpisu se započítanými koeficienty prodejnosti, dále podle výnosové metody a 

porovnávací metody, pak můţe z těchto 3 podkladních cen stanovit trţní hodnotu s náleţitou 

přesností. Kaţdá z výše uvedených metod je plnohodnotná, odůvodněná a má vypovídající 

schopnost a nepřísluší nadřazenost či větší váha ţádné z uvedených metod. Potom nevyplývá 

odůvodněnost započítávání váţených průměrů pro zjištění trţní hodnoty. Pokud jsou uvedená 

ocenění řádně zpracována se zohlednění relevantních okolností, potom by se měly uvedené 3 

ceny k sobě blíţit mimo výjimečné případy například u ocenění pro likvidaci majetku. Pokud 

znalec při trţním ocenění nemovitosti v ČR nepouţije nákladové ocenění podle zákona o 

oceňování majetku a prováděcí vyhlášky, potom můţe být vznesena námitka, ţe nebylo 

znalcem provedeno šetření v plném rozsahu ve věci zodpovědného stanovení trţní hodnoty.   

 

2. OPOTŘEBENÍ HISTORICKÝCH STAVEB PO GENERÁLNÍ OPRAVĚ 

 Na příkladu stylového historického secesního hotelu Hoffmann od světoznámého 

uznávaného vídeňského autora architekta Josefa Hoffmanna (1870-1956) podle návrhu z roku 

1903 lze ukázat problematiku stanovení relevantního technického opotřebení. Nemovitost je 

zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek ČR a obsahuje nadstandardní hotelové 

pokoje, apartmá, restauraci, bar, recepci, 2 salonky, konferenční sál a sluţební byt. 

 

Obrázek č. 4 – Přední pohled na hotel 

Budova je krátce po provedené generální opravě, tato byla provedena 4 roky před 

datem ocenění v souladu s náročnějšími nadstandardními poţadavky památkových orgánů. 

Byly pouţity speciální a moderní kvalitní a trvanlivé materiály. Byly provedeny repliky 

interiérů původních včetně původního stylu barevných vzorů podle zachovalé projektové 

dokumentace a dobových fotografií. Lze konstatovat, ţe po generální opravě včetně zastřešení 

a statického zabezpečení je opodstatněný názor, ţe vlastní budova bude mít ţivotnost od 

generální opravy 100 let tak, jako kdyby šlo o novostavbu. Provedený klasický výpočet 

opotřebení lineární metodou po částech zohledňuje stáří 98 let, dodatečné přístavby a 

znamená vypočtené opotřebení 43,61%. V případě pouţití metody analytické vychází 

opotřebení 20,77%. Sníţení ceny na základě těchto metod se ale jeví jako nepřiměřeně vysoké 

a neodráţející skutečnou trţní hodnotu majetku.  

S ohledem na provedenou generální opravu se nabízí otázka pouţít metodiku 

opotřebení morálního a technického, kterou aplikuje zákon o oceňování majetku s prováděcí 

vyhláškou 3/2008 Sb. v oblasti bytů v bytových historických domech. Zde se pak nabízí 
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zařazení stavby do kategorie opotřebení, kdy k roku dokončení opravy technické a morální 

opotřebení stavby neovlivňuje cenu a činí 0%. A teprve od roku dokončení generální opravy 

se bude počítat opotřebení tak, jako by šlo o novostavbu a v tomto případě po 4 letech lze 

započítat 4% opotřebení.  

Máme zde tedy 3 diametrálně odlišné výsledky ve věci opotřebení stavby, které 

zásadně ovlivní její trţní hodnotu. 

Závěr: Je na znalci, který je expertem pro určování cen, jakou metodu opotřebení 

pouţije. Pokud průkazně odůvodní výpočet opotřebení na základě logiky věci a trţních 

mechanismů, je potom cena v posudku správná. Pro trh je přínosem technický stav tohoto 

objektu, který je po GO bezchybný - prakticky jako novostavba. Navíc platí, ţe čím je vyšší 

stáří takového památkově chráněného objektu, tím má nemovitost pro svoji historii na trhu 

vyšší cenu. Znalec je pro určení ceny vázán znaleckým slibem i ve vztahu k typu pouţité 

metody. V tomto případě se jeví jako nejobjektivnější výpočet věcné hodnoty se započítáním 

opotřebení v minimální výši.  

    

3. ZKUŠENOSTI Z OCEŇOVÁNÍ DIPLOMATICKÉHO OBJEKTU 

V NĚMECKÉM V BONNU 

Jedná se o administrativní komplex bývalého velvyslanectví ČR v katastrálním území 

Ippendorf. Po přesunu velvyslanectví ČR do Berlína zde byl ustanoven generální konzulát 

ČR. Spádovost vyuţití pro konzulární účely je asi pro 30 milionů obyvatel (země Severní 

Porýní – Vestfálsko, Porýní – Falc, Hesensko a Sársko).  

 

Obrázek č. 2 – Hlavní pohled na konzulát 

Město Bonn je klidné přehledné město asi s 300 000 obyvateli a nachází se ve 

spolkové zemi Severní Porýní – Vestfálsko na řece Rýn. 

V Bonnu jsou umístěny úřady s celoněmeckou působností. Jsou to Ministerstvo 

obrany SRN, pobočky většiny dalších spolkových ministerstev, jsou zde významné 

celoněmecké centrály Deutsche Post, Deutsche Telecom, Deutsche Welle. Dále se sem 

postupně přesunují komise OSN (nyní 12 institucí). Ceny za pronájmy jsou v Bonnu na 

poloviční úrovni (kolem 7 EUR/1m2 uţitkové plochy/1měsíc bytové i nebytové) oproti 

evropským metropolím jako například Brusel, Paříţ, Berlín či Ţeneva. Podstatně vyšší nájmy 

neţ v Bonnu jsou i v zemském hlavním městě Dusseldorf, v Kolíně nad Rýnem a ve 

Frankfurtu na Mohanem. 

Město se nachází ve výhodně poloze. Ve vzdálenosti asi 150 km po silnici je Frankfurt 

n. M. nebo Luxembourg, 25 km je do Kolína n. R., 55 km do hlavního zemského města 

Severního Porýní – Vestfálska Dusseldorf, 170 km je do Bruselu.  
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Konzulát postavený v roce 1985 se nachází na vlastním mírně svaţitém pozemku, 

který je bez závad. Nemovitost se nachází v klidném místě asi 2 km od historického centra 

města v zástavbě bytových domů. Je napojena na všechny městské inţenýrské sítě. Příjezd je 

po zpevněných místních komunikacích, kde je moţné i parkování. Jezdí zde linka městské 

autobusové dopravy. Všechny uvedené okolnosti by měly dávat předpoklad vysoké hodnoty 

takové nemovitosti.  

Budova se ale nachází v klidové výhradně bytové části města a pro administrativní 

diplomatické účely má vyjednánu výjimku z územního plánu. V případě prodeje není ze 

strany města Bonn záruka udělení výjimky k administrativním účelům i pro jiný subjekt, coţ 

je váţná komplikace. Nicméně toto není vyloučeno a je počítáno v posudku variantně i 

s nebytovým vyuţitím. Nemovitost není památkově chráněna.  

Pro věcné ocenění budovy se pouţívají v SRN bauindexy vztaţené k roku 1913/1914. 

Cenová úroveň roku 1913/1914 činí 21.60 RM (říšských marek) na 1 m3 obestavěného 

prostoru administrativní budovy. Ke květnu 2006 byl započítaný bauindex pro EUR ve výši 

11.0880. Pak platí výpočet 21.60 RM * 11.088 = 239.50 EUR. Cena za 1 m3 OP pak činí 

239,50 EUR. To je v přepočtu asi 6000 Kč. Ceny pozemků se zde podle cenové mapy 

pohybují kolem 380 EUR/1m2 (asi 9500 Kč) a je moţné tuto cenu započítat bez korekcí, 

protoţe město Bonn ceny kaţdoročně aktualizuje a trh ceny plně akceptuje. 

Pro ocenění byly pouţity metodiky věcná, výnosová a porovnávací podle 

mezinárodních oceňovacích standardů. Byla určena obvyklá cena pozemku se stavbami a 

trvalými porosty pro administrativní účel vyuţití komplexu. Bylo zajímavé zjištění, ţe 

nájemné v SRN pro účely komerční nebo bytové se ve srovnatelných lokalitách navzájem 

téměř neliší.   

Nelze zde uplatnit teorii, ţe zde platí české zákony, jelikoţ nemovitost se nachází na 

území SRN a patří do její jurisdikce. Pouze ve vztahu k uţívání a přístupu do nemovitosti 

platí vídeňská konvence diplomatické mise.      

Pro dokreslení situace byl proveden výpočet administrativní ceny konzulátu podle naší 

metodiky nákladovou metodou se započítáním koeficientů prodejnosti Kp pro Prahu 6, která 

se pro diplomatické čtvrti jeví jako typově nejbliţší. Naše úřední cena vycházela asi o 25% 

niţší neţ nákladová cena německá.  

Jelikoţ není zaručena výjimka z územního plánu města pro pouţití nemovitosti 

k nebytovým účelům, je nutno počítat i s tím, ţe nemovitost bude jako celek neprodejná a 

bude nutno odstranit stavbu nebo její podstatné části, aby byl pozemek vyuţitelný a 

prodejný. Proto jako varianta byla spočítána cena nemovitosti jako hodnota pozemku podle 

cenové mapy města Bonnu s odpočtem nákladů na odstranění předmětné stavby.  

 

4. KVALITA VÝSTAVBY A ZNALECKÁ ČINNOST V JIHOVÝCHODNÍ 

ASII  

4.1 Indonésie 

Rozvoj výstavby v Indonésii (240 miliónů obyvatel) a zejména v hlavním městě 

Jakartě (12 mil. obyv.) je ohromný, zdejší mrakodrapové centrum nemá v Evropě obdoby. 

Kvalita výstavby se však i v této oblasti odvíjí od kvality lidí, kteří se účastní výstavby a je 

horší neţ ve vyspělém světě. Lze konstatovat, ţe se jedná o rozvojovou zemi, která získala 

nezávislost aţ od roku 1945 a povinná školní docházka končí ve 12 letech věku dětí. Učební 
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obory zde prakticky neexistují. Dělníci na stavbách se učí řemeslu aţ v praxi a pracovníci jsou 

přiváţeni na stavby často z rýţových polí a běţně pracují bosí.  

Vyuţití mechanizace je většinou velmi nízké, například je běţná ruční distribuce 

betonu z celého domíchávače. Takţe postrádaná mechanizace je nahrazována v evropském 

rozměru stěţí představitelným počtem pracovníků. Na druhé straně jsou například někteří 

dělníci výborní řezbáři, štukatéři a zahradníci, ozelenění staveb je prováděno ve vysoké 

kvalitě. Bazénová výstavba nebo mramorové dlaţby a obklady jsou taktéţ na potřebné úrovni. 

Odlišností je zde například absence okapových chodníků, které jsou nahrazovány hustou 

okrasnou výsadbou a která má v období dešťů funkci vysoušení zeminy ve styku s konstrukcí 

objektů.  

Celodenní mzda dělníků zde činí asi 2 USD. Kvalita staveb je potom problematická 

záleţitost a vyţaduje zvýšenou pozornost. V některých případech je evropská kvalita téměř 

nedosaţitelná. Výhodou je zde oproti Evropě a USA všeobecně pro nás nezvykle přátelské 

ovzduší, nízká zločinnost a neexistence arogance v obchodním a osobním styku a ani v 

dopravním provozu, který zde soustavně funguje v těţko představitelné intenzitě na úrovni 

kolapsu. Problémem bezpečnostním je zde však mezinárodní terorismus a je nutno dbát na 

rychlé tempo výstavby a neprodluţovat rizikové období fáze hrubé stavby bez řádného 

uzavření a masivního oplocení. V Jakartě je pro vysoký provoz moţný vjezd nákladních 

automobilů do města pouze v noci včetně domíchávačů, takţe betonáţe se běţně provádějí 

v noci a vzniká tak nebezpečí úrazů a horší kvality ukládání betonu.  

Pouze majetné vrstvy obyvatel hradí školné na středních a vysokých školách a úroveň 

inţenýrských oborů je zde velmi dobrá. Mnozí inţenýři a architekti vystudovali v zahraničí, 

zejména v USA. Znaleckou činnost zde provádějí některé privátní stavební firmy, které 

provádějí i projekční, geodetickou činnost apod. např. Firma PT. Sofoco Jakarta. Princip 

znalecké činnosti vychází z anglosaského pojetí, které se vyznačuje minimem předpisů pro 

znaleckou činnost a postupuje se na základě principů judikátů a zvykového práva. Mimo 

indonéštiny se zde pouţívá oficiálně angličtina a není vůbec problém si vyţádat posudek v 

angličtině.  

Oceňování nemovitostí zde má svá specifika a znalec si musí poradit například s tím, 

ţe hodnota velké rezidenční nemovitosti v centru města u hlavní silnice v diplomatické čtvrti 

v blízkosti americké ambasády je úplně minimální proto, ţe tam jsou údajně negativní 

duchové a ţe tam straší. Taktéţ pro zdejší lidi je nepředstavitelné, aby bydleli pod úrovní 

terénu v jakkoliv luxusních prostorách, protoţe tam jsou v moci údajných zlých sil.  

V této zemětřesné oblasti je dáván velký důraz na kvalitu statiky staveb, za porušení 

zdejších norem hrozí projektantovi či zhotoviteli i trest smrti. Jednoznačnou převahu ve 

výstavbě včetně mrakodrapů zde mají ţelezobetonové skelety s vyzdívkami a s rozsáhlým 

zasklením. Například oproti evropským standardům je zde uţíváno orámování všech dveřních 

otvorů souvislou ţelezobetonovou konstrukcí k zamezení vzpříčení dveří v případě 

zemětřesení a umoţnění úniku osob z objektů.  

Projektová činnost je prováděna stejně jako v Evropě CAD systémy, rozpočtové 

členění není tak podrobné jako v ČR, nicméně v dostatečném rozsahu detailů v programu MS 

Excel. Některá terminologie je platná pouze pro Indonésii. Například rozpočtová poloţka 

bouwplank je převzata z vlámštiny z doby koloniální, kdy zde vládli Holanďané a znamená 

vytýčení stavby. V angličtině toto slovo neexistuje. Vliv Nizozemí je zde stále zřejmý, je 

vnímán většinou pozitivně a například označení SPZ na automobilech v Jakartě je „B“ značící 

vzpomínku na původní koloniální název tohoto města jako Batawia.  
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Normy jako např. ČSN – EN zde nejsou, tyto zde nahrazují kvalitativní podmínky, 

které jako součástí projektu předkládá projektant. Kvalita a pracovní postupy se určují 

závazně podle realizační dokumentace, kterou zpracovává zhotovitel a kterou průběţně 

kontroluje a potvrzuje na stavbě trvale přítomný projektant.  

 

Obrázek č. 3 – Residenční výstavba a obchodní centrum v Jakartě 

 

Obrázek č. 4 – Administrativní objekty a budovy burzy v Jakartě 

4.2 Singapur 

Směrování ekonomického a právního rozvoje v Indonésii se zřetelně ubírá k systémům 

platících v luxusním Singapuru (3,5 mil. obyv.), který přímo sousedí s Indonésií a Malajsií. 

Asi 75% obyvatel Singapuru tvoří Číňané a ti taktéţ tvoří důleţitou část ekonomické elity 

v Indonésii, největší komunita Číňanů mimo vlastní území Číny je právě v Indonésii (8 - 10 

mil. Číňanů). Čínský a anglosaský vliv je v Singapuru a Indonésii nepřehlédnutelný a zásadní. 

Kvalita výstavby a ţivota je v Singapuru na nejvyšší světové úrovni. Prováděny jsou 

zde rozsáhlé, nákladné a velmi odváţné stavební projekty. S ohledem na dostupnou 

dokumentaci byl Singapur ještě před 50 lety na niţší celkové technické a společenské úrovni, 

neţ je nynější úroveň Indonésie, kde jsou v tomto ohledu kaţdoročně viditelné velké pokroky.  

Takţe perspektivně za několik desítek let bude s největší pravděpodobností i Indonésie na této 

úrovni, jakoţ i ostatní země celé pacifické oblasti.  

 

Obrázek č. 5 – Obchodní centrum Singapuru pohled od zátoky 
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Obrázek č. 6 – Obchodní centrum a hotely v Singapuru pohled z přístavu 

 

Další fotodokumentace, ukázky z členění rozpočtů pro prezentaci jsou v archívu znalce. 

 

 

Literatura: 

České zákonné oceňovací předpisy a zásady  

Mezinárodní oceňovací standardy TEGoVA, IVSC 

Učební texty IOM VŠE Praha 

Učební texty a oceňovací standardy ÚSI VUT Brno  

Archiv a fotoarchiv znalce 

 

 
1
 Ing. Vladimír Kulil, aut. ing., Znalecká kancelář Actual Estate CR, telefon 728 447 040, e-mail 

kulil@volny.cz 

 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

173 

ZNALECKÉ POSUDKY VYLOŢENÝCH KONSTRUKCÍ  

Miloš Lavický
22

 

Abstrakt 

Balkóny a lodţie jako vyloţené konstrukce jsou bezprostředně vystaveny 

atmosférickým vlivŧm, a proto se na nich obvykle dříve projevují zjevná poškození neţ 

na ostatních konstrukcích budov. Příspěvek ukazuje na konkrétních případech 

znaleckých posudkŧ problematiku posuzování stávajícího stavu balkónŧ a lodţií a 

moţnosti řešení případné sanace. 

 

ZNALECKÉ POSUDKY BALKÓNŦ 

Ţelezobetonové balkóny  

Uplatňování balkónů, jejichţ nosná konstrukce je ţelezobetonová, má v našem 

stavitelství jiţ poměrně dlouhou tradici, a proto se lze s nimi při znalecké praxi setkat 

poměrně často. Problémy, které se u nich vyskytují a jejichţ řešení je předmětem znaleckých 

úkolů, jsou v podstatě dvojího druhu, statické a tepelně technické.  

Zatímco poruchy balkónů, které se projeví záhy po začátku jejich provozu, většinou 

vyplývají z jejich chybného návrhu nebo hrubého pochybení při provádění, coţ nejčastěji  

bývá nedodrţení polohy horní nosné výztuţe, u balkónů, u kterých se poruchy projevily aţ po 

desítkách let, jejich poškození souvisí s tím, ţe přírodní atmosférické vlivy zesílené o účinky 

škodlivých činidel znečištěného ovzduší při dlouhodobém působení způsobují postupné 

chátrání i tak trvanlivých konstrukcí, jako jsou konstrukce betonové. Jedním z obvyklých 

nepříznivých faktorů, který se na tomto podílí, je chemicky podmíněný proces, způsobený 

přeměnou nestabilních modifikací vateritu nebo aragonitu na stabilní kalcit, nazývaný 

karbonatace, při kterém dochází k objemovým změnám a ke sníţení zásaditosti betonu. Ke 

sníţení hodnoty pH betonu rovněţ dochází při sulfataci betonu, při níţ působením emisí oxidu 

siřičitého vzniká síran vápenatý přecházející po přijetí vody na sádrovec, jehoţ velké krystaly 

tlakem na stěny pórů způsobují rozpad povrchové vrstvy betonu. Dosáhne-li sníţení 

zásaditosti betonu pod hodnotu pH 9,3 do vrstev, kde se nachází výztuţné pruty, přestává být 

tato výztuţ před korozí chráněna, začíná korodovat, přičemţ se sniţuje její pevnost a navíc 

korozní tlaky přispívají k dalšímu poškození betonu a tak k prohlubujícímu se a zrychlujícímu 

procesu korozního napadení betonu a výztuţe. Jeho rozsah je dán řadou činitelů, z nichţ jako 

nejdůleţitější lze uvést zaplňování kapilár vodou a kvalitu betonu.  

Tepelně technické problémy souvisí se statickým působením balkónů jako vetknutých 

konstrukcí nebo převislých částí přilehlých stropních konstrukcí. V obou případech v 

důsledku monolitického spojení vnější a vnitřní části konstrukce vznikají tepelné mosty, které 

se pak projevují v různé míře, od odlišného barevného odstínu omítky v místech s niţší 

povrchovou teplotou aţ po výskyt plísní a odpadání omítky. I kdyţ problematika poruch 

spojených s tepelnými mosty balkónů je často předmětem znaleckých posudků, je tento 

příspěvek zaměřen pouze na otázky, které souvisejí s jejich technickým stavem a statikou. 

                                                 

 
22

 Lavický, Miloš, Ing., Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství, Veveří 95, 662 37 Brno, 541147 406, lavicky.m@fce.vutbr.cz  
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Obrázek č. 3 – Odpadnutí betonu v 

poškozeném rohu desky a zábradelní stěny 

Příklad balkónŧ s ţelezobetonovou konzolovou deskou  

V úkolu znaleckého posudku, který je obsahem tohoto příkladu, byl stanoven 

poţadavek, aby bylo posouzeno, jaký je stav balkónů z hlediska stavebního a z hlediska 

statiky stavebních konstrukcí a jaký je nutný sanační zásah. Jednalo se o balkóny, které se 

nacházejí na zděném bytovém domě se sedmi nadzemními podlaţími, podkrovím a jedním 

podzemním podlaţím. Na jeho uliční straně je pouze jeden balkón v úrovni 2. NP, který je 

široký 11,80 m. Na dvorní straně domu jsou na levé straně průčelí balkóny v 1. aţ 6. NP, na 

pravé straně v 1. aţ 5. NP. Na dvorní straně mají balkony vyloţení cca 1,3 m a šířku cca 2,20 

mm s výjimkou balkónu na pravé straně v 2. NP, který má šířku přibliţně dvojnásobnou. 

Balkóny byly navrţeny jako ţelezobetonové konzolové desky proměnné tloušťky 90 mm na 

okraji a 140 mm v místě vetknutí. Zábradlí balkónů tvoří z čelní a jedné boční strany 

ţelezobetonová zábradelní stěna tl. 70 mm. Na zbývající straně bylo osazeno ocelové 

zábradlí. Na nosné ţelezobetonové desce byl proveden cementový (vypálený) potěr tl. cca 10 

mm. Podlaha balkónů byla spádována od budovy a na okraj, kde bylo umístěno zábradlí 

(Obrázek č. 1).  

 

Korozní tlaky zkorodovaných částí zábradlí v místech ukotvení do ţelezobetonové 

stěny (Obrázek č. 2) se ukazují jako prvotní příčiny poškození balkónů šikmými trhlinami v 

      Obrázek č. 1 – Pohled na balkón Obrázek č. 2 – Poškození v rohu zábradelních stěn 

Obrázek č. 4 – Trhlina v boční stěně 

zábradelní stěny 
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čelních stěnách. Dalšími nepříznivými faktory vzniku tohoto poškození a poškození trhlinami 

bočních zábradelních stěn (Obrázek č. 4) je velká vzdálenost vodorovné rozdělovací výztuţe 

zábradelních stěn a namáhání stěn teplotními změnami. Koroze výztuţe se projevovala u 

prutů s malou krycí vrstvou betonu. V těchto místech, obdobně jako u zkorodovaného 

ukotvení zábradlí, v důsledku korozních tlaků docházelo ke vzniku trhlin (Obrázek č. 6) a k 

odlupování krycí vrstvy betonu (Obrázek č. 3 a č. 5). Protoţe bylo zkouškami zjištěno, ţe 

pevnost betonu je poměrně dobrá (B15 aţ B20) a betonová část balkónů je poškozena pouze 

lokálně, na okrajích balkonů, kde dlouhodobě zatékalo, a v místech, kde výztuţné pruty měly 

velmi malé krytí výztuţe a byly napadeny korozí, bylo moţno betonovou část balkónů 

zachovat. Z uvedených příčin a faktorů, které způsobily stávající stav balkónů, vyplynul 

postup při sanačním zásahu, který byl změřen na zamezení další koroze pasivací výztuţných 

prutů a realkalizací betonu v okolí výztuţe, na scelení trhlinami poškozené části a na doplnění 

chybějící části betonové konstrukce balkónů.  
 

 

Příklad balkónŧ s vetknutými ocelovými nosníky  

Balkóny, které jsou představeny v tomto druhém 

příkladu, se nacházejí na dvorní straně patrového zděného 

bytového domu. Byly provedeny konzolovým vyloţením 

válcovaných nosníků I č. 160 v délce 1,500 m, na kterých 

je uloţena ţelezobetonová deska tl. 140 mm. Šířka 

balkónů je 2,800 m. Zábradlí balkónů bylo ocelové z 

tyčových prvků a bylo kotveno shora do ţelezobetonové 

desky balkónu. Balkóny jsou přístupné z mezipodest 

bytového schodiště. Deska balkónu, který je přístupný z 

mezipodesty mezi 1. a 2. patrem, je uloţena na dvou 

konzolových nosnících, zatímco balkón, který je přístupný 

z mezipodesty mezi 2. a 3. patrem, má tři konzolové 

nosníky (Obrázek č. 7). Na nosné ţelezobetonové desce 

byl proveden cementový potěr tl. cca 10 mm. Při místním 

šetření bylo zjištěno, ţe ţelezobetonové desky vykazují 

zřetelné poškození betonu na okrajích balkónů, kde 

dochází vzhledem k absenci oplechování okrajů balkónů k 

zatékání. Je zde patrné i poškození odtrţením nebo 

     Obrázek č. 5 – Obnaţená krajní výztuţ  Obrázek č. 6 – Trhlina v místě zkorodované výztuţe 

Obrázek č. 7 – Pohled na balkóny  
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roztrţením betonové krycí vrstvy korozními tlaky v místech, kde v důsledku karbonatace 

betonu a nedostatečné tloušťky krycí vrstvy došlo ke korozi výztuţe (Obrázek č. 8 a č. 9). Na 

konzolových nosnících z válcovaných ocelových profilů I č. 160 byla patrná pouze povrchová 

koroze. Vyztuţení ţelezobetonových desek je nosnou výztuţí s hladkým povrchem ø 10 mm 

cca po 150 mm a rozdělovací výztuţí po cca 250 mm.  

Pouţité ocelové profily I č. 160 jsou typu, který se jiţ podle válcovního programu z 

roku 1937 neválcoval. Vzhledem k tomu, ţe mají širší přírubu a větší tloušťku stojiny, 

vykazují vyšší hodnoty průřezových charakteristik neţ v současné době vyráběné ocelové 

profily I č. 160. Kontrolní přepočty ocelových nosníků (pro dovolené namáhání 100 MPa, 

míru bezpečnosti 2,5 a dílčí součinitel spolehlivosti 1,15) a ţelezobetonové desky balkónů 

(pro B15 a výztuţ s výpočtovou pevností 180 MPa) i pro méně příznivý případ se dvěma 

konzolovými nosníky vyhověly. V rámci opravy byla doporučena výměna stávajícího 

ocelového zábradlí za nové, provedené v antikorozní úpravě (např. ţárově pozinkované). 

Ocelové konzolové nosníky postačilo zbavit povrchové koroze a opatřit je vhodným 

antikorozním nátěrovým systémem. Sanace betonových desek byla, obdobně jako v prvním 

příkladě, zaměřena na pasivaci korodující výztuţe, na realkalizaci betonu jejího okolí a na 

doplnění chybějící části betonové konstrukce balkónů. Kromě sanace ţelezobetonové 

konstrukce balkónů a výměny ocelového zábradlí bylo doporučeno provést opravu nášlapné 

vrstvy balkónů, přičemţ se předpokládalo, ţe bude provedena hloubková penetrace a vyplnění 

trhlin přípravky vhodného systému stavební chemie a pro vytvoření nové nášlapné vrstvy z 

dlaţdic uplatnění materiálu, který by slouţil jako hydroizolace i jako lepidlo. 
 

 

Kovové balkóny  

Kovové balkóny byly běţně navrhovány tak, jak ukazuje předchozí příklad, který z 

hlediska hlavních nosných prvků vlastně můţe být označen za kovový balkón, ţe primárně 

nosnou konstrukci tvoří ocelové prvky, které jsou provedeny jako vetknuté nosníky, coţ se 

vyskytuje zejména u starších budov z masivními zdmi, nebo jako převislé konce stropních 

nosníků, na které se ukládaly plošné prvky různého materiálového provedení (dřevěné desky, 

ocelové rošty, trapézové plechy s nosnou nebo nenosnou nadbetonávkou, betonové 

prefabrikované nebo monolitické desky apod.). Častěji se však při znalecké činnosti 

setkáváme s balkóny jiného konstrukčního řešení a to se závěsnými balkóny, které byly 

Obrázek č. 8 – Poškozený beton a zkorodovaná 

výztuţ okraje balkónu 
Obrázek č. 9 – Mimo okrajŧ nebyl beton 

ţelezobetonové desky znehodnocen 
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Obrázek č. 11 – Značně zničená nášlapná vrstva 

a zkorodovaná plechová deska balkónu 

navrhovány u panelových budov od systému G57 aţ po systém T06 B a které v mnoha 

případech jsou jiţ na hranici své ţivotnosti a spolehlivosti, jak ukazuje následující příklad. 

Příklad závěsných balkónŧ  

Jedná se závěsné balkóny panelového domu (Obrázek č. 10), jejichţ poškození se 

projevovalo jednak v nášlapné vrstvě podlahy z cementového potěru, jednak korozí dílčích 

prvků ocelové konstrukce balkónu. Nášlapná vrstva podlahy byla oddělena od pokladu, 

vzdutá a porušená trhlinami. Poškození bylo v různém rozsahu. U některých balkónů byla 

nášlapná vrstva poměrně zachovalá, u jiných byla velmi silně narušena širokými trhlinami a 

byly zde i balkony se zcela zničenou nášlapnou vrstvou (Obrázek č. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I poškození ocelové konstrukce korozí se vyskytovalo v různém rozsahu. Většinou 

sice byla zjištěna jen povrchová koroze, avšak u některých balkonů byla silně zkorodována 

plechová olemování a vyskytly se i případy korozí velmi silně narušených plechových desek 

balkonů, tvořících podklad nášlapné vrstvy (Obrázek č. 11 a č. 12). Průběh koroze těchto 

desek u pouţívaného typového konstrukčnímu řešení je totiţ nepříznivě ovlivněn 

nedostatečnou antikorozní ochranou a tím, ţe voda ze sráţek, která vnikne mezi cementový 

potěr a plechovou desku nosné konstrukce podlahy, nemůţe vzhledem k obrubám po všech 

stranách odtékat. Ukotvení balkonů (Obrázek č. 13) a hlavní nosné prvky sice nejevily znaky 

poškození sniţující jejich únosnost, protoţe však u některých balkónu hrozilo prolomení 

zkorodované plechové desky v částech mezi jednotlivými prvky ocelového nosného roštu, byl 

označen stav těchto závěsných balkonů za havarijní, který jiţ neumoţňuje opravu, a bylo 

nutno přistoupit k uzavření vstupů na ně a jejich demontáţi. V rámci přípravy pro obnovu 

závěsných balkonů byla nezbytná pečlivá kontrola závěsných háků, kotevních desek a 

nosných svarů mezi nimi. Jejich spolehlivost totiţ podmiňovala moţnost zachování systému 

závěsných balkonů. V opačném případě by bylo nutno provést nová zakotvení, popřípadě 

hledat jiná řešení (např. nahrazení balkónů lodţiemi apod.). V současné době se zabývá 

výrobou a montáţí závěsných balkónů řada firem, které v rámci své dodávky nabízejí i 

zatěţovací zkoušky původního zakotvení a po jejich vyhodnocení případné provedení nového 

Obrázek č. 10 – Pohled na závěsné balkóny 

panelového domu 
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zakotvení. U nových typů závěsných balkónů (Obrázek č. 18) i při zvětšení jejich rozměrů je 

jejich hmotnost většinou niţší neţ u původního typu. Větší pozornost neţ tomu bylo dříve, se 

věnuje antikorozní ochraně. Kovové konstrukce balkónů bývají ţárově pozinkované, popř. 

chráněné jiným účinným způsobem nebo hliníkové a konstrukce podlah balkónů je řešena tak, 

aby na ni nemohlo nedocházet k zadrţování sráţkové vody.  

 

ZNALECKÉ POSUDKY LODŢIÍ 

Příklad posudku lodţií panelového domu  

Lodţie tohoto příkladu se nacházejí na východní a západní straně panelového 

bytového čtyřpodlaţního domu. Nosnou konstrukci lodţií tvoří vodorovné stropní panely a 

svislé stěnové panely, které jsou podporovány konzolovými ocelovými průvlaky (Obrázek č. 

14). Zábradlí lodţií sestávalo z ocelového rámu a výplně z drátěného skla. Rám zábradlí 

lodţií byl ukotven přivařením ke kotevním deskám zabudovaných ve stěnách lodţií a pomocí 

svislých výztuh spodního pásu z plochých profilů přivařených ke kotevním prvkům 

zabudovaných do stropních lodţiových panelů. Hlavní profily rámu zábradlí lodţií tvořily 

úhelníkové profily, vnitřní svislé příčky byly z T – profilů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 – Zkorodovaná plechová deska 

nosné podlahy závěsného balkónu 
Obrázek č. 13 – Závěsný hák a táhlo závěsného 

balkónu 

Obrázek č. 14 – Pohled na lodţie na východní 

straně panelového domu 

Obrázek č. 15 – Ponechaný dřevěný klín a 

vysoká vrstva malty v patě uloţení stěnového 

lodţiového panelu 
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Při místním šetření dne zjištěna četná poškození konstrukce lodţií a zábradlí lodţií. 

Stěny lodţií byly zřetelně poškozeny v místech technologických chyb učiněných při montáţi 

prefabrikátů, např. podkládání dílců cihlou, ponechání dřevěných klínů a velká vrstva malty v 

patní spáře (Obrázek č. 15).  

Stěnové lodţiové dílce dále byly rovněţ poškozeny odtrţením nebo roztrţením 

betonové krycí vrstvy v místech, kde v důsledku karbonatace betonu a malé tloušťky krycí 

vrstvy docházelo ke korozi výztuţe (Obrázek č. 16). Ocelová konstrukce zábradlí byla silně 

zkorodovaná (Obrázek č. 17) a desky drátěného skla, které tvořily výplň rámu zábradlí, byly v 

četných případech rozlámané.  

Pro zamezení dalšího zhoršování stavebního stavu lodţiové montované konstrukce 

byla doporučena včasná oprava zaloţená stejně jako u výše popsaných příkladů betonových 

balkónů na sanaci betonových konstrukcí pasivací výztuţe, realkalizací betonu v jejím okolí a 

následnou reprofilací povrchu prvku. Zábradlí s ohledem na jeho havarijní stav bylo 

vyměněno za nové v antikorozní úpravě. 

Nově budované prefabrikované lodţie  

Při revitalizaci panelových objektů se v četných případech nahrazují závěsné balkóny 

za prefabrikované lodţie (Obrázek č. 19). Ty jsou navrhovány i tehdy, kdy bytové domy 

neměly ţádné balkóny nebo lodţie, pro zvýšení bytového standardu a pro zlepšení 

architektonického vzhledu budov.  

Prefabrikované lodţie sestávají ze svislých dílců, které podporují vodorovné dílce, 

které jsou osazeny v úrovni jednotlivých podlaţí domu a tvoří nosnou konstrukci stropu 

lodţie. Svislé prefabrikované dílce tvořící stěny lodţií jsou ukotvovány v úrovních stropních 

konstrukcí tak, aby toto ukotvení přenášelo vodorovné sloţky namáhání. Ve svislém směru 

jsou tyto stěny lodţií podporovány stávajícími základy objektu nebo nově vybudovanými 

samostatnými základy, většinou provedenými s vyuţitím mikropilot.  

Protoţe náklady na vybudování dodatečně přistavovaných prefabrikovaných lodţií 

jsou srovnatelné s náklady na výrobu a montáţ nových závěsných balkónů (Obrázek č. 18), 

přitom jejich uţitná hodnota a ţivotnost je větší, stávají se stále více oblíbenými. 

 

Obrázek č. 16 – Obnaţená výztuţ stěnového 

lodţiového dílce 

Obrázek č. 17 – Uvolněné zkorodované ocelové 

prvky zábradlí  
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Příspěvek vznikl s pomocí výzkumného záměru MSM0021630511 na fakultě stavební 

VUT v Brně. 
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CENY BYTOV V HODONÍNE A V SKALICI V ROKU 2008 

Milan Nič
23

, Zdeněk Vyskočil
24

  

Abstrakt 

Prehľad územnoplánovacích dokumentov pre územie euroregiónu Pomoravie. 

Prehľad cien bytov v Hodoníne a v Skalici. Štatistické postupy a štatistické testy 

navrhované pre objektívne vyhodnotenie dostupných údajov o cenách a vlastnostiach 

posudzovaných nehnuteľností. Závery a odporúčania. 

ÚVOD 

Na našich stretnutiach znalcov ČR a SR sme sa doteraz vzájomne informovali o 

aktuálnej situácií v znaleckej činnosti. Na jednom takomto stretnutí sme sa dohodli 

monitorovať vývoj cien bytov v oboch štátoch podľa moţnosti v podobných podmienkach. 

Nakoniec sme spolu vybrali ako najvhodnejšie mestá pre porovnávanie Hodonín na juţnej 

Morave a Skalicu na západnom Slovensku. 

1.   ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODMIENKY 

Vstupom Českej republiky (ďalej ČR) a Slovenskej republiky (ďalej SR) do Európskej 

únie (ďalej EÚ), sme sa zaviazali harmonizovať naše predpisy s predpismi EÚ. 

V súčasnosti Európska komisia nemá v oblasti územného plánovania ţiadne priame 

kompetencie, napriek tomu však územný rozvoj výrazne ovplyvňuje, či uţ sektorálnymi 

politikami alebo regionálnou politikou.  

Tak vznikli mnohé koncepcie a koncepčné dokumenty dotýkajúce sa parciálnych 

priestorov v nadnárodnej dimenzii ako napr. VISION-PLANET, KOMIN, či územia 

členských krajín EÚ ako sú EUROPA 2000, EUROPA 2000+, ESDP alebo dokonca celého 

kontinentu napr. CEMAT dokument. Napriek tomu, ţe súčasný vývoj politiky priestorového 

rozvoja  sa uberá iným smerom, najmä posledné dva uvedené dokumenty zohrali významnú 

katalizačnú úlohu vo vývoji pohľadu na udrţateľný priestorový rozvoj v Európe. Aktuálnym 

dokumentom priestorového rozvoja v krajinách EU je územná agenda Európskej únie.  

Na tieto dokumenty EÚ nadväzujú národné dokumenty ktoré stanovujú základné 

okrajové podmienky a rámce pre konkretizáciu úloh územného plánovania jednotlivých 

členských štátov EÚ. 

V  ČR je v súčasností schválená Politika územního rozvoje ČR 2006 a je pripravený 

návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008, ktorý zohľadňuje poţiadavky, ktoré na úseku 

územného rozvoje pre ČR vyplývajú z medzinárodných zmlúv a spolupráce so susednými 

štátmi EÚ. 

                                                 

 
23
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súdneho znalectva, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, tel.: ++421259274704, e-mail: milan.nic@stuba.sk 

24
 Vyskočil, Zdeněk, Ing., „Nemovitost“, s. r.o – znalecký ústav., Štefánikova 7, 695 01 Hodonín, 

tel.:++420518 346 645,   e-mail: vyskocil.kcn@tiscali.cz 
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V SR je vypracovaná  Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KÚRS 2001), 

ktorá je akceptovaná pri tvorbe územnoplánovacej dokumentácie samosprávnych krajov SR. 

Tieto dokumenty sú medzi oboma republikami vzájomne koordinované a nadväzujú 

na schválené dokumenty EÚ, z ktorých si v krátkosti priblíţime koncepciu European Spatial 

Development Perspective (ESDP) a spoluprácu členských štátov EÚ v rámci Euroregiónov. 

1.1   Koncepcia European Spatial Development Perspective (ESDP) 

V prijatej európskej koncepcii ESDP je princíp polycentrického modelu rozvoja, ktorý 

má zabrániť prehlbovaniu disparít medzi jednotlivými regiónmi Európy, najmä však medzi 

jadrovým územím Európskej únie (najrozvinutejším a najbohatším – „Blue Banana" - Modrý 

banán) a jej okrajovými územiami  (Obr. 1). 

 

Obrázok 1 Európske jadrové územie (Blue Banana - Modrý banán) a jej okrajové územia. 

V záujme rozvoja konkurencieschopnosti jednotlivých regiónov EÚ, sa dlhodobo 

pripravuje model decentralizácie uplatňovaný formou vytvárania efektívne fungujúcich a 

funkčne komplexných aglomerácií - ťaţísk osídlení navzájom prepojených 

sieťou rozvojových osí osídlenia. 

Rozvoj funkčných aglomerovaných sústav je nosným princípom aj v zabezpečovaní 

konkurencieschopnosti jednotlivých regiónov medzi sebou a to i v medzinárodnom meradle.  

Ťaţiská osídlenia (ŤO) predstavujú sídelné systémy, ktoré zahrňujú od 

aglomerovaných sústav osídlenia aţ po sídelné zoskupenia zaloţené na jednoduchých 

sídelných vzťahoch, na princípe polarizačných účinkov centier. ŤO by mali plniť funkciu 

akýchsi akcelerátorov všeobecného rozvoja, ktoré by sa mali rozvíjať na základe 

partnerských vzťahov medzi jednotlivými mestami, ako aj medzi mestami a ich zázemím - 

vidieckym priestorom. 

Najviac sú rozvinuté sídelné a aglomeračné väzby okolo najväčších miest, ktoré sú 

väčšinou aj administratívnymi centrami krajov. Okolo týchto krajských miest sa vytvárajú 

priestory sídiel - pásma.  
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Rozvojové osi (RO) sú súčasťou tvorby vyváţenej hierarchizovanej sídelnej štruktúry. 

Podporujú sídelné väzby medzi obcami a rovnováţny sídelný rozvoj vrátane rozvoja vidieka. 

Vytvárajú podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného a 

kultúrneho dedičstva a zabezpečujú poţiadavky, ktoré sú na sídelnú štruktúru kladené z 

hľadiska ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí.  

1.2   Euroregióny 

Euroregiónom ako vyššiemu typu cezhraničnej spolupráce zaloţenej na občianskych 

iniciatívach a kompetenciách samospráv sa dostalo od Európskej únie a Rady Európy nielen 

morálnej podpory, ale boli vytvorené aj fondy na ich finančnú podporu.  

Euroregióny sú stále štruktúry so svojou vlastnou identitou a administratívou, 

technickými a finančnými zdrojmi. Ako zdruţenia právnických osôb si samé zabezpečujú 

prostriedky pre svoje pôsobenie, určité obmedzené prostriedky na zahájenie činnosti a 

základné technické vybavenie im však poskytuje aj štát. 

 

Obrázok 2 Cezhraničná spolupráca – Euroregióny  

ČR a SR vzájomne spolupracujú v týchto Euroregiónoch: 

Euroregión „Pomoravie" (ČR + Rakúsko + SR), 
Euroregión „Biele - Bílé Karpaty" (ČR + SR), 
Euroregión „Beskydy" (ČR + Poľsko+SR). 

1.3   Rozvojové osi osídlenia v SR 

Rozvojové osi ( ďalej len RO) sa na Slovensku rozvíjajú v uzlovo - pásovom sídelnom 

systéme, ktorého osnovu tvoria centrá osídlenia a dopravno - komunikačné systémy spájajúce 

jednotlivé centrá. Hierarchia a dôleţitosť rozvojovej osi závisí od: úrovne centier medzi ktorými os 

leţí a ktoré prepája, významu verejného dopravného vybavenia, pozdĺţ ktorého os leţí, významu 

verejného technického vybavenia, hustoty sídiel na rozvojovej osi, počtu a hustoty obyvateľov v 

obciach prepojených rozvojovou osou. 
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2.   PREDAJ BYTOV V HODONÍNE A V SKALICI  

V  tomto záujmovom území sú plánované tieto rozvojové osi podľa KÚRS 2001. 

záhorská RO: Bratislava - Malacky - Kúty - hranica  ČR.  RO 1. stupňa, 

záhorsko - trnavská: Skalica - Holíč - Senica - Trnava,  RO 3. stupňa, 

dolnomoravská RO: Kúty - Skalica - Holíč,   RO 3. stupňa. 

Predajné ceny bytov boli v roku 2008 realizované v Hodoníne v českých korunách [Kč] 

a v Skalici v slovenských korunách. Od 1. 1. 2009 je však v SR zavedená nová mena euro [€], 

pre porovnávanie sú predajné ceny bytov  uvedené v dvoch menách euro [€] a českých 

korunách [Kč]. Pri prepočte sme pouţívali kurz Českej národnej banky z 15. 1. 2009 v kurze 

1 € = 27,300 Kč. Zistené údaje sú uvedené v tabuľkách 1 – 4 pre mesto Hodonín a tabuľkách 

5 – 9 pre mesto Skalica. Ceny bytov sú v tabuľkách uvedené spolu aj so štatistickým 

vyhodnotením, ktorého zásady sú v krátkosti popísané v bode 3 

2.1   Město Hodonín 

Město Hodonín je bývalé okresní město. Má 26.110 obyvatel a obecnou vyhláškou č. 

2/2008 ze dne 1.6.2008 je v platnosti cenová mapa stavebních pozemků. Město leţí na silnici 

spojující město Břeclav s městem Uherské Hradiště v blízkosti hranic se Slovenskou 

republikou. Ve městě je ţelezniční stanice, dobré autobusové spojení, městská hromadná 

doprava. Je zde městský úřad, základní, učňovské a střední školství, úplná síť obchodů a 

sluţeb, nemocnice, polikliniky. 

Ve městě je několik lokalit s velkou koncentrací bytových domů, které jsou od sebe 

odděleny zástavbou rodinných domů a občanskou vybaveností. Jedná se zejména o sídliště 

„Jiţní město“, „Stará baţantnice“, „Nová baţantnice“ a „Větrná hůrka“. Tyto jsou situovány 

především v okrajových částech města. Dále je ve městě několik ulic se smíšenou 

výstavbou bytových domů, rodinných domů a občanské vybavenosti. Zde se jedná zejména o 

ulice Měšťanská, Velkomoravská, Brněnská, Sv. Čecha a Dolní a Horní Valy. Další menší 

koncentrace bytových domů je v odloučených částech města Nesyt a Pánov. Ve městě se 

v současné době dokončuje revitalizace bývalých kasáren, kde rekonstrukcí původních 

objektů vznikly bytové domy a objekty občanské vybavenosti.  

Popis největších sídlištních útvarů ve městě: 

Sídliště „Jihovýchod“. Tato lokalita je typická zástavbou typizovaných převáţně 

osmipodlaţních bytových domů. Výstavba této lokality probíhala v letech 1980 - 1990. 

V současné době je zde minimální stavební obnova a neprobíhá zde další výstavba. Z pohledu 

údrţby se jedná o běţnou lokalitu ve městě. Poměr mezi poptávkou a nabídkou jednotlivých 

bytů je zde poměrně vyrovnaný. Ceny jednotlivých bytů se zde pohybují v obdobných 

částkách jako v dalších lokalitách ve městě. Je zde rovněţ doposud větší podíl druţstevních 

bytů. Výhodou této lokality je situování v okrajové části města s moţností vycházek do 

blízké, udrţované převáţně zemědělské krajiny. 

Sídliště „Stará baţantnice“. Tato lokalita je typická zástavbou nejstarších bytových 

domů ve městě. Jedná se převáţně o čtyřpodlaţní zděné objekty se sedlovou střechou. 

Výstavba této lokality probíhala v letech 1950 - 1960. Bytové domy jsou charakteristické 

svým uspořádáním do obdélníkového tvaru, které vytváří vnitřní prostor dvora s veřejnou 

zelení a menšími hřišti. V současné době je zde minimální stavební obnova a neprobíhá zde 

další výstavba. Z pohledu údrţby se jedná o dobře udrţovanou lokalitu ve městě. V několika 

místech zde v minulosti došlo vlivem ztíţených základových podmínek k poklesům základů 

několika bytových domů, které musely být sanovány. Při pohledu na poptávku a nabídku zde 

lze s určitostí říci, ţe zde výrazně převyšuje poptávka. Byty situované v této lokalitě lze 
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nejsnadnějším způsobem rekonstruovat a přizpůsobit poţadavkům dnešního bydlení. 

Ceny jednotlivých bytů zde převyšují ostatní lokality ve městě. Výhodou této lokality je 

situování v okrajové části města s moţností vycházek do blízké udrţované převáţně lesní 

krajiny, nebo do blízké ZOO a na sportovní stadion. 

Sídliště „Nová baţantnice“. Tato lokalita je typická zástavbou typizovaných převáţně 

šesti nebo osmipodlaţních bytových domů. Výstavba této lokality probíhala kolem roku 1970. 

V současné době zde probíhá obnova bytových domů jejich zateplením a výměnou oken. 

Další výstavba zde neprobíhá. Z pohledu údrţby se jedná o běţnou lokalitu ve městě. Poměr 

mezi poptávkou a nabídkou jednotlivých bytů je zde poměrně vyrovnaný. Ceny jednotlivých 

bytů se zde pohybují v obdobných částkách jako v dalších lokalitách ve městě. Výhodou této 

lokality jsou krátké docházkové vzdálenosti do centra města. 

Sídliště „Vančurova“. Tato lokalita je typická zástavbou typizovaných převáţně šesti 

nebo osmipodlaţních bytových domů. Výstavba této lokality probíhala kolem roku 1975. 

V současné době zde probíhá největší obnova bytových domů ve městě. Je zde prováděno 

především zateplení domů, výměna oken, osazení nových lodţií a nadstavba sedlových střech. 

Z pohledu údrţby okolí se jedná o běţnou lokalitu ve městě. Poměr mezi poptávkou a 

nabídkou jednotlivých bytů je zde poměrně vyrovnaný. Ceny jednotlivých bytů se zde 

pohybují v obdobných částkách jako v dalších lokalitách ve městě. 

Ulice Měšťanská, Velkomoravská a Sv. Čecha jsou významné zejména situováním 

u centra města a obsahují převáţně zděné objekty. Ceny v těchto lokalitách převyšují ostatní 

sídliště ve městě.  

Ulice Brněnská, Dolní a Horní Valy obsahují především staré bytové domy, které 

jsou nejvíce zanedbané ve městě. Jejich ceny se zde pohybují v dolních hranicích.  

Bytové domy v lokalitách Nesyt a Pánov jsou převáţně ve vlastnictví města a jako 

takové se neobchodují. 

Přehled prodaných bytů v Hodoníně v roku 2008 

Tabulka 1    Prodej třípokojových bytŧ v Hodoníně 

n Ulica 
Cena  Cena  Vým. Datum 

realizace 

Jednotk. cena Grubbsŧv 

test 
1-n Rn 

[Kč] [€] [m
2
] [Kč/m

2
] [€/m

2
] [Kč/m

2
] [%] 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Anenská 2 1100000 40293 64,82 14.4.2008 16970,1 621,61 -0,049 16 970,1       

2 B.Martinů    750000 27473 57,90 18.2.2008 12953,4 474,48 -0,991 14 961,7     88,17 

3 B.Němcové  1500000 54945 89,10  6.8.2008 16835,0 616,67 -0,080 15 586,2     104,17 

4 Bezručova  1259000 46117 82,30 18.1.2008 15297,7 560,35 -0,441 15 514,0     99,54 

5 Brandlova 1500000 54945 82,28 14.4.2008 18230,4 667,78 0,247 16 057,3     103,50 

6 Brněnská 20 1540000 56410 99,90 6.6.2008 15415,4 564,67 -0,413 15 950,3     99,33 

7 Cihlářská 17   900000 32967 54,40 20.3.2008 16544,1 606,01 -0,149 16 035,2     100,53 

8 Cihlářská 18 1100000 40293 54,50 27.2.2008 20183,5 739,32 0,705 16 553,7     103,23 

9 Cihlářská čt    900000 32967 54,40 18.4.2008 16544,1 606,01 -0,149 16 552,6     99,99 

10 Druţstevní    860000 31502 89,30 31.1.2008 9630,5 352,76 -1,770 15 860,4     95,82 

11 Erbenova 2 1280000 46886 80,67 18.3.2008 15867,1 581,21 -0,307 15 861,0     100,00 

12 Erbenova 20 1770000 64835 81,70 25.9.2008 21664,6 793,58 1,052 16 344,7     103,05 

13 Křičkova 31 1250000 45788 84,40 20.5.2008 14810,4 542,51 -0,555 16 226,6     99,28 

14 Lesní 15   843721 30906 72,62 5.5.2008 11618,3 425,58 -1,304 15 897,5     97,97 

15 M.Benky 29 2196180 80446 94,86 2.1.2008 23151,8 848,05 1,401 16 381,1     103,04 

16 M.Benky 29 1650944 60474 73,57 4.1.2008 22440,5 821,99 1,234 16 759,8     102,31 

17 Měšťanská 1800000 65934 164,00 7.2.2008 10975,6 402,04 -1,455 16 419,6     97,97 

18 Muchova 13 1980000 72527 85,40 13.10.2008 23185,0 849,27 1,409 16 795,4     102,29 

19 Pr. Veselého  1100000 40293 85,65 18.3.2008 12843,0 470,44 -1,017 16 587,4     98,76 

x
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20 Pr.Veselého  1390000 50916 83,61 24.11.2008 16624,8 608,97 -0,130 16 589,3     100,01 

21 Pr.Veselého  1100000 40293 85,65 1.6.2008 12843,0 470,44 -1,017 16 410,9     98,92 

22 Sadová 7 1700000 62271 72,03 10.11.2008 23601,3 864,52 1,506 16 737,7     101,99 

23 Sadová 8 1400000 51282 72,60 17.9.2008 19283,7 706,36 0,494 16 848,4     100,66 

24 Sadová 8 1200000 43956 72,60 22.9.2008 16528,9 605,46 -0,152 16 835,1     99,92 

25 Sadová 8 1380000 50549 72,34 23.1.2008 19076,6 698,78 0,445 16 924,8     100,53 

26 Seifertova 5 1067000 39084 69,10 12.3.2008 15441,4 565,62 -0,407 16 867,7     99,66 

27 Slavíkova 2 1490000 54579 94,60 21.4.2008 15750,5 576,94 -0,335 16 826,3     99,75 

28 Slunečná 20 1590000 58242 79,90 7.11.2008 19899,9 728,93 0,638 16 936,1     100,65 

29 Sv. Čecha 20   900000 32967 69,40 28.5.2008 12968,3 475,03 -0,987 16 799,3     99,19 

30 U Červ dom 1800000  65934 63,92 27.3.2008 28160,2 1031,51 2,576 17 178,0     102,25 

     – priemer  79,58  17178,0 629,2    

 s  – smerodajná odchýlka  20,07  4264,0 156,2    

m  – medián  80,29  16544,1 606,0    

kritérium Grubbsov test   T1α= T25α 2,662   
 

Tabulka 2    Prodej dvoupokojových bytŧ v Hodoníně 

n Ulica 
Cena  Cena  Vým. Datum 

realizace 

Jednotk. cena Grubbsŧv 

test 
1-n Rn 

[Kč] [€] [m
2
] [Kč/m

2
] [€/m

2
] [Kč/m

2
] [%] 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 B.Martinů 7 1150000 42125 59,00 18.6.2008 19491,5 713,98 0,518 19491,5   

2 Brandlova 13 1300000 47619 62,20 18.6.2008 20900,3 765,58 0,894 20195,9 103,61 

3 Brandlova 82 1045000 38278 48,10 27.8.2008 21725,6 795,81 1,115 20705,8 102,52 

4 Brandlova 86 1000000 36630 55,80 25.8.2008 17921,1 656,45 0,099 20009,6 96,64 

5 Brandlova 87 1150000 42125 62,50 9.7.2008 18400,0 673,99 0,227 19687,7 98,39 

6 Březinova 4 1200000 43956 59,60 23.7.2008 20134,2 737,52 0,690 19762,1 100,38 

7 Cihlářská 17 800000 29304 54,40 18.3.2008 14705,9 538,68 -0,759 19039,8 96,34 

8 Cihlářská čtvrt  1120000 41026 55,00 21.4.2008 20363,6 745,92 0,751 19205,3 100,87 

9 Cihlářská čtvrt  1220000 44689 55,00 4.7.2008 22181,8 812,52 1,236 19536,0 101,72 

10 Cihlářská čtvrť  1100000 40293 55,00 31.10.2008 20000,0 732,60 0,654 19582,4 100,24 

11 Druţstevní čtvr 700000 25641 54,40 12.6.2008 12867,6 471,34 -1,250 18972,0 96,88 

12 Druţstevní čtvr 1380000 50549 55,00 7.5.2008 25090,9 919,08 2,013 19481,9 102,69 

13 Druţstevní čtvr 1050000 38462 55,00 16.1.2008 19090,9 699,30 0,411 19451,8 99,85 

14 Druţstevní čtvr 820000 30037 55,00 19.11.2008 14909,1 546,12 -0,705 19127,3 98,33 

15 Druţstevní čtvr 950000 34799 55,00 26.9.2008 17272,7 632,70 -0,074 19003,7 99,35 

16 Druţstevní čtvr 1150000 42125 56,61 1.3.2008 20314,4 744,12 0,738 19085,6 100,43 

17 Erbenova 11 900000 32967 55,73 4.2.2008 16149,3 591,55 -0,374 18912,9 99,09 

18 Erbenova 30 840000 30769 54,59 8.7.2008 15387,4 563,64 -0,577 18717,0 98,96 

19 Erbenova 7 1100000 40293 55,67 20.8.2008 19759,3 723,78 0,590 18771,9 100,29 

20 Janáčkova 25 870000 31868 57,40 29.2.2008 15156,8 555,19 -0,639 18591,1 99,04 

21 Janáčkova 27 790000 28938 60,57 13.10.2008 13042,8 477,76 -1,203 18326,9 98,58 

22 Konečná 5 850000 31136 45,10 20.3.2008 18847,0 690,37 0,346 18350,6 100,13 

23 Koutného 6 1500000 54945 63,40 18.8.2008 23659,3 866,64 1,631 18581,4 101,26 

24 Křičkova 4 1000000 36630 61,00 7.2.2008 16393,4 600,49 -0,309 18490,2 99,51 

25 Lesní 15 1000000 36630 57,48 4.7.2008 17397,4 637,27 -0,041 18446,5 99,76 

26 Lipová alej 5 1200000 43956 55,20 28.7.2008 21739,1 796,31 1,118 18573,1 100,69 

27 M.Benky 29 984567 36065 49,75 2.1.2008 19790,3 724,92 0,598 18618,2 100,24 

28 M.Benky 29 1305675 47827 59,74 2.1.2008 21856,0 800,58 1,149 18733,9 100,62 

29 Marxova 23 980000 35897 63,10 30.1.2008 15530,9 568,90 -0,539 18623,4 99,41 

30 Měšťanská 16 950000 34799 86,70 9.7.2008 10957,3 401,37 -1,760 18367,9 98,63 

31 Měšťanská 33 1290000 47253 55,60 5.11.2008 23201,4 849,87 1,509 18523,8 100,85 

32 Nám. Osvoboz 1250000 45788 64,90 3.11.2008 19260,4 705,51 0,456 18546,8 100,12 

33 nám. Osvoboz 1050000 38462 64,80 12.2.2008 16203,7 593,54 -0,360 18475,8 99,62 

34 nám. Osvoboz 900000 32967 58,50 18.2.2008 15384,6 563,54 -0,578 18384,9 99,51 

35 nám. Osvoboze 900000 32967 55,60 23.1.2008 16187,1 592,93 -0,364 18322,1 99,66 

36 Nár. třída 94  770000 28205 53,76 1.9.2008 14322,9 524,65 -0,862 18211,0 99,39 

37 Olbrachtova 10 800000 29304 63,90 3.3.2008 12519,6 458,59 -1,343 18057,2 99,16 

x

x
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38 Olbrachtova 6 1300000 47619 73,10 12.6.2008 17783,9 651,42 0,062 18050,0 99,96 

39 Olbrachtova 9 1000000 36630 64,40 1.4.2008 15528,0 568,79 -0,540 17985,3 99,64 

40 Patočkova 13 1200000 43956 59,76 17.9.2008 20080,3 735,54 0,675 18037,7 100,29 

41 Patočkova 13 709710 25997 58,74 19.3.2008 12082,2 442,57 -1,460 17892,4 99,19 

42 Patočkova 9 1050000 38462 59,86 16.1.2008 17540,9 642,52 -0,003 17884,1 99,95 

43 Sídlištní 45 1165450 42690 53,60 19.3.2008 21743,5 796,46 1,119 17973,8 100,50 

44 Sídlištní 57 1440000 52747 58,00 15.10.2008 24827,6 909,44 1,943 18129,6 100,87 

45 Slavíkova 4 880000 32234 56,90 25.6.2008 15465,7 566,51 -0,557 18070,4 99,67 

46 Smetanova 22 750000 27473 61,40 14.4.2008 12215,0 447,44 -1,424 17943,1 99,30 

47 Smetanova 3 1015000 37179 55,06 12.11.2008 18434,4 675,25 0,236 17953,6 100,06 

48 Smetanova 5 850000 31136 39,50 25.3.2008 21519,0 788,24 1,059 18027,8 100,41 

49 Sukova 13 1150000 42125 64,70 4.11.2008 17774,3 651,07 0,060 18022,7 99,97 

50 U Červ domků 950000 34799 64,15 21.4.2008 14809,0 542,46 -0,732 17958,4 99,64 

51 U Červ domků 800000 29304 66,77 5.5.2008 11981,4 438,88 -1,487 17841,2 99,35 

52 U elektrárny 1 500000 18315 58,40 7.2.2008 8561,6 313,61 -2,400 17662,7 99,00 

53 Velkomoravská  650000 23810 57,50 24.1.2008 11304,3 414,08 -1,668 17542,8 99,32 

54 Ţiţkova 14 1080000 39560 60,10 29.8.2008 17970,0 658,24 0,112 17550,7 100,05 

     – priemer  58,37  17550,7 642,9    

 s  – smerodajná odchýlka  6,69  3745,9 137,2    

m  – medián  57,49  17779,1 651,2    

kritérium Grubbsov test   T1α= T25α 2,662   
 

Tabulka 3    Prodej jednopokojových bytŧ v Hodoníně 

n Ulica 
Cena  Cena  Vým. Datum 

realizace 

Jednotk. cena Grubbsŧv 

test 
1-n Rn 

[Kč] [€] [m
2
] [Kč/m

2
] [€/m

2
] [Kč/m

2
] [%] 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Brandlova 86 650000 23810 32,50 22.4.2008 20000,0 732,60 0,111 20000,0  

2 Brněnská 24 650000 23810 47,90 6.6.2008 13569,9 497,07 -0,794 16785,0 83,92 

3 Brněnská 24 200000 7326 35,70 9.1.2008 5602,2 205,21 -1,916 13057,4 77,79 

4 Kolískova 9 390000 14286 38,00 24.1.2008 10263,2 375,94 -1,260 12358,8 94,65 

5 Lesní 13 780000 28571 31,30 29.9.2008 24920,1 912,83 0,803 14871,1 120,33 

6 Lesní 3 780000 28571 32,50 5.3.2008 24000,0 879,12 0,673 16392,6 110,23 

7 Lesní 5 397000 14542 32,50 22.10.2008 12215,4 447,45 -0,985 15795,8 96,36 

8 Lesní 7 722000 26447 32,50 11.6.2008 22215,4 813,75 0,422 16598,3 105,08 

9 Lesní 7 722000 26447 31,30 11.6.2008 23067,1 844,95 0,542 17317,0 104,33 

10 Lipová alej 3 1200000 43956 38,40 6.2.2008 31250,0 1144,69 1,694 18710,3 108,05 

11 Luční 13 740000 27106 33,02 11.9.2008 22410,7 820,90 0,450 19046,7 101,80 

12 Měšťanská 14 1000000 36630 59,70 19.5.2008 16750,4 613,57 -0,347 18855,4 99,00 

13 Velkomoravská  800000 29304 34,01 1.6.2008 23522,5 861,63 0,606 19214,4 101,90 

     – priemer  36,87  19214,4 703,8    

 s  – smerodajná odchýlka  8,21  7105,7 260,3    

m  – medián  33,02  22215,4 813,8    

kritérium Grubbsov test   T1α= T13α 2,331   
 

Tabulka 4    Prodej čtyřpokojových bytŧ v Hodoníně 

n Ulica 
Cena  Cena  Vým. Datum 

realizace 

Jednotk. cena Grubbsŧv 

test 
1-n Rn 

[Kč] [€] [m
2
] [Kč/m

2
] [€/m

2
] [Kč/m

2
] [%] 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Olbrachtova  2025000 74176 108,66 23.4.2008 18636,1 682,64 0,080 18636,1  

2 Slunečná 22 1500000 54945 98,95 23.5.2008 15159,2 555,28 -1,185 16897,6 90,67 

3 Sv.Čecha 3 1650000 60440 91,62 4.4.2008 18009,2 659,68 -0,148 17268,2 102,19 

4 Sv.Čecha 5 2200000 80586 100,66 9.4.2008 21855,8 800,58 1,252 18415,1 106,64 

     – priemer  99,97  18415,1 674,5    

 s  – smerodajná odchýlka  6,99  2747,9 100,7    

m  – medián  99,81  18322,6 671,2    

kritérium Grubbsov test   T1α= T4α 1,469   

x

x

x

x

x
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2.2   Mesto Skalica 

Skalica mesto na hraniciach Slovenskej republiky s Českou republikou je starobylým 

mestom, ktoré sa v uplynulých storočiach hrdilo prívlastkom slobodné kráľovské mesto od 6. 

októbra 1372 kedy jej uhorský kráľ Ľudovít I. udelil výsady slobodného kráľovského mesta. 

Vďaka ďalším privilégiám od Ţigmunda Luxemburského a jeho nasledovníkov sa stala 

Skalica uţ od 1. polovice 15. storočia významným strediskom hospodárskeho, kultúrneho a 

duchovného ţivota širokého okolia. V 17. storočí počtom obyvateľov, domov, ale 

predovšetkým z ekonomického hľadiska patrila Skalica medzi 5 - 6 najväčších a 

najvýznamnejších miest Slovenska a bola postavená na úroveň ďalším kráľovským mestám 

Bratislave, Košiciam, Trnave, Bardejovu či Prešovu. V meste vzniklo mnoţstvo remesiel, 

zakladali sa cechy, prekvital čulý obchod. V celom Uhorsku bolo chýrne skalické súkenníctvo 

a vinohradníctvo, dodnes sa tu vyrába veľmi kvalitné červené víno. 

Výrazne sa Skalica zapísala do celonárodných dejín v druhej polovici 19. a začiatkom 

20. storočia, keď sa stala pôdou pre organizovanie národno-oslobodzovacieho boja proti 

maďarizácii a spolu s Martinom a Ruţomberkom sa stala intelektuálnym centrom tohto 

snaţenia. V roku 1918 sa Skalica stala na niekoľko dní sídlom Dočasnej vlády pre Slovensko 

a od roku 1923 sídlom okresu. V súvislosti s územnou reorganizáciou v roku 1960 okres 

zanikol a mesto sa stalo súčasťou "veľkého" okresu Senica. V roku 1996 sa Skalica stala opäť 

okresným mestom..  

Skalica má 14 585 obyvateľov, v meste sú štyri základné školy, materské škôlky, 

stredné školy, vysoká škola, nemocnica, okresný úrad, mestský úrad, pošta, súd, prokuratúra, 

polícia, ţelezničná stanica, autobusová doprava. Mesto má historické centrum, pôvodne bez 

bytových domov, výstavba dvoch bytových domov začala v roku 2007. Bytové domy a 

sídliska sa vyskytujú vo východnej a juhovýchodnej časti, v západnej časti mesta sa bytové 

domy vyskytujú len veľmi sporadicky. V meste Skalica sú tieto najväčšie centra bývania: 

Sídlisko Dr. Clementisa s ul. Mallého, Mazúrova, Školská najstaršie bytové domy s 

výstavbou od roku 1965 do 1970 tehlové, 4 poschodové bytové domy s loggiou v osobnom 

vlastníctve, panelové bytové domy 7 p. s výťahom a balkónom. Sídlisko je v blízkosti centra 

mesta, škôl, nemocnice a parkovísk pre osobné auta. Je to najţiadanejšia lokalita na bývanie,  

ceny bytov sú tu najvyššie v meste, v roku 2008 bol v tejto lokalite dopyt bytov vyšší ako ich 

ponuka. Tato lokalita je vyhľadávaná z dôvodu blízkosti centra, obchodov, škôl, materských 

škôl, bytové domy sú udrţiavané a kvalita domov je lepšia ako bytových domov na 

Trávnikoch postavených neskoršie. Bytové domy sú postupne zatepľované, vykonávajú sa 

výmeny okien, podláh a bytových jadier.  

Sídlisko SNP - bytové panelové 4 p. domy stavané od r. 1978. V blízkosti sídliska sa 

nachádzajú rodinné domy a vinohrady. Je to okrajová časť mesta s garáţami, s menším 

počtom parkovacích miest. Lokalita je priemerne vyhľadávaná a ceny bytov sú tieţ 

priemerné. Nevýhodou je nedostatok parkovania a väčšia vzdialenosť od centra mesta. 

Sídlisko Trávniky - bytové panelové 6 p. a 7 p. domy - výstavba od r. 1985. Bytové 

domy sú väčšinou nízkej kvality, byty majú umakartové jadra. Na sídlisku je najväčší  počet 

druţstevných bytov v meste. Byty sú postupne rekonštruované, vykonáva sa výmena okien, 

podláh a bytových jadier. Lokalita má nedostatok parkovacích miest a garáţi, preto byty v nej 

sú menej ţiadané a cena bytov je niţšia ako v ostatných lokalitách mesta Táto lokalita je 

menej vyhľadávaná aj z dôvodu estetického a bytové domy sú po stránke technickej kvality  

na slabšej úrovni. Ceny bytov sú tu niţšie a ponuka prevyšuje dopyt. 

http://www.skalica.sk/mesto/osobnosti.php#Ludovit_I
http://www.skalica.sk/mesto/povysenie_na_kralovske.php
http://www.skalica.sk/mesto/osobnosti.php#Zigmund_Luxembursky
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Lúčky pri MAXE sú novou lokalitou bývania v Skalici s murovanými 4 p. bytovými 

domami s podkrovím. Výstavba prebieha od r. 2007. Vybudovali sa garáţe, parkoviska, 

nákupné centra. V tejto lokalite sa byty ihneď predali a prebieha ďalšia výstavba.  

Najniţšie ceny bytov boli na ul. Mallého pri obchodnom dome Lidl v priemere o 

30% z dôvodu nájomníkov zaraďovaných medzi konfliktné (neprispôsobivé) skupiny 

obyvateľstva. 

Najvyššie ceny bytov boli v novostavbách na ul. Potočná v centre mesta. V meste 

prebieha výstavba bytových domov v niekoľkých lokalitách a to v centre mesta, pri 

nákupnom stredisku MAX a je naplánovaná výstavba 120 bytov na ul. Pljušťa blízko 

centra. 

Prehľad predaných bytov v Skalici v roku 2008 

Tabuľka 5    Predaj trojizbových bytov v Skalici  

n Ulica 
Cena  Cena  Vým. Dátum 

realizácie 

Jednotk. cena Grubb 

test 
1-n Rn 

[€] [Kč] [m
2
] [€/m

2
] [Kč/m

2
] [€/m

2
] [%] 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 L.Svobodu 59749 1631149 78,7 28.2.2008 759,20 20726 -0,569 759,20   

2 Malého 43152 1178052 64,4 7.1.2008 670,06 18293 -1,092 714,63 94,1 

3 Záhradná 61409 1676459 72,6 25.2.2008 845,85 23092 -0,061 758,37 106,1 

4 Pelíškova 62737 1712707 76,5 15.3.2008 820,09 22388 -0,212 773,80 102,0 

5 Pod Hájkom 64728 1767078 77,8 20.7.2008 831,98 22713 -0,142 785,44 101,5 

6 Clementisa 63068 1721769 77,9 27.10.2008 809,61 22102 -0,274 789,46 100,5 

7 Potočná NC  127232 3473442 104,81 12.10.2008 1213,93 33140 2,097 850,10 107,7 

8 Potočná  102702 2803764 92,8 8.1.2008 1106,70 30213 1,468 882,18 103,8 

9 Pelíškova 59749 1631149 76,6 25.10.2008 780,01 21294 -0,447 870,83 98,7 

10 Clementisa 56430 1540530 77,8 17.12.2008 725,32 19801 -0,768 856,28 98,3 

     – priemer  79,99  856,28 23376,3    

 s  – smerodajná odchýlka 11,14  170,58 4656,86    

m  – medián  77,80  814,85 22245,3    

kritérium Grubbsov test   T1α= T10α 2,177   
 

Tabuľka 6    Predaj dvojizbových bytov v Skalici  

n Ulica 
Cena  Cena  Vým. Dátum 

realizácie 

Jednotk. cena Grubb 

test 
1-n Rn 

[€] [Kč] [m
2
] [€/m

2
] [Kč/m

2
] [€/m

2
] [%] 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Školská 49791 1359294 57,3 28.1.2008 868,95 23722 -0,208 868,95  

2 Potočná  58461 1595985 50,2 17.1.2008 1164,56 31793 1,031 1016,76 117,0 

3 Potočná  55301 1509717 44,55 25.1.2008 1241,32 33888 1,353 1091,61 107,4 

4 Potočná  58461 1595985 46,25 12.2.2008 1264,02 34508 1,448 1134,72 103,9 

5 Pelíškova  39833 1087441 64,22 11.1.2008 620,26 16933 -1,251 1031,82 90,9 

6 Mallého 41492 1132732 60,09 25.9.2008 690,50 18851 -0,957 974,94 94,5 

7 Záhradná 48795 1332104 64,08 7.1.2008 761,47 20788 -0,659 944,44 96,9 

8 Mallého 48131 1313976 47,03 18.2.2008 1023,41 27939 0,439 954,31 101,0 

9 Vajanského 49791 1359294 67,08 22.4.2008 742,26 20264 -0,740 930,75 97,5 

10 Mallého 39833 1087441 59,18 5.6.2008 673,08 18375 -1,030 904,98 97,2 

11 SNP 53110 1449903 64,5 25.8.2008 823,41 22479 -0,399 897,57 99,2 

12 Lúčky 53110 1449903 61,3 15.7.2008 866,39 23653 -0,219 894,97 99,7 

13 Kríţna  59749 1631148 49,9 15.8.2008 1197,37 32688 1,169 918,23 102,6 

14 Kríţna  59749 1631148 49,9 19.8.2008 1197,37 32688 1,169 938,17 102,2 

15 Mazúrova 41492 1132732 64,3 6.11.2008 645,29 17616 -1,146 918,65 97,9 

     – priemer  56,66  918,65 25079,0    

 s  – smerodajná odchýlka 7,84  238,51 6511,38    

m  – medián  59,2  866,4 23652,6    

kritérium Grubbsov test   T1α= T15α 2,408   

x

x

x

x
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Tabuľka 7    Predaj jednoizbových bytov v Skalici  

n Ulica 
Cena  Cena  Vým. Dátum 

realizácie 

Jednotk. cena Grubb 

test 
1-n Rn 

[€] [Kč] [m
2
] [€/m

2
] [Kč/m

2
] [€/m

2
] [%] 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Mallého - 24895 679634 45,08 10.3.2008 552,24 15076 -1,598 552,24   

2 Lúčky  39833 1087441 43,30 4.2.2008 919,93 25114 -0,291 736,09 133,3 

3 Lúčky  39833 1087441 41,82 22.2.2008 952,49 26003 -0,175 808,22 109,8 

4 SNP  38173 1042123 48,09 10.6.2008 793,78 21670 -0,740 804,61 99,6 

5 SNP 31534 860878 35,26 11.3.2008 894,33 24415 -0,382 822,55 102,2 

6 Hurbanova 36513 996805 41,77 10.1.2008 874,14 23864 -0,454 831,15 101,0 

7 Potočná  29626 808790 22,04 10.1.2008 1344,19 36696 1,218 904,44 108,8 

8 Potočná  37526 1024460 27,46 17.1.2008 1366,57 37307 1,297 962,21 106,4 

9 Potočná 63898 1744415 48,48 22.9.2008 1318,03 35982 1,125 1001,74 104,1 

     – priemer  39,26  1001,74 27347,6    

 s  – smerodajná odchýlka 9,20  281,21 7677,11    

m  – medián  41,82  919,93 25114,11    

kritérium Grubbsov test   T1α= T9α 2,109   
 

Tabuľka 8    Predaj štvorizbových bytov v Skalici  

n Ulica 
Cena  Cena  Vým. Dátum 

realizácie 

Jednotk. cena Grubb 

test 
1-n Rn 

[€] [Kč] [m
2
] [€/m

2
] [Kč/m

2
] [€/m

2
] [%] 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Mallého - 50787 1386485 84,30 4.1.2008 602,46 16447 -0,707 602,46   

2 Clementisa 79665 2174855 82,20 20.9.2008 969,16 26458 0,707 785,81 130,4 

     – priemer  83,25  785,81 21452,6    

 s  – smerodajná odchýlka 1,48  259,30 7078,88    

m  – medián  83,25  785,81 21452,56    

kritérium Grubbsov test   T1α= T2α 1,150   
 

Tabuľka 9    Predaj garsoniek v Skalici  

n Ulica 
Cena  Cena  Vým. Dátum 

realizácie 

Jednotk. cena Grubb 

test 
1-n Rn 

[€] [Kč] [m
2
] [€/m

2
] [Kč/m

2
] [€/m

2
] [%] 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Mallého - 21576 589025 25,06 9.2.2008 860,97 23505 -1,411 860,97   

2 Vajanského 26223 715888 25,04 5.3.2008 1047,24 28590 0,235 954,11 110,8 

3 Koreszkova 28215 770270 25,01 15.4.2008 1128,15 30798 0,949 1012,12 106,1 

4 Pod Hájkom 26223 715888 25,06 25.8.2008 1046,41 28567 0,227 1020,69 100,8 

     – priemer  25,04  1020,69 27864,9    

 s  – smerodajná odchýlka 0,02  113,17 3089,58    

m  – medián  25,05  1046,83 28578,36    

kritérium Grubbsov test   T1α= T4α 1,469   

 

3.   VYUŢITIE ŠTATISTICKÝCH METÓD PRI POROVNÁVANÍ 

Pri vyhodnotení údajov sme získali výbery s rôznym počtom dát týchto výberových 

súborov. Pri znaleckej činnosti nebudeme mať nikdy moţnosť získať údaje základného 

(celkového) súboru vlastností posudzovaných bytov. Môţeme však poznať jednotlivé dáta – 

parametre výberu, alebo niekoľkých výberov zo základného súboru (celkového počtu bytov 

v posudzovanom meste). 

Podľa počtu dát vo výbere „n“ výberové súbory – vzorky delíme na: 

 veľmi malé súbory    (  2 < n ≤    9), 

 malé súbory     (10 < n ≤  30), 

x

x

x

x

x

x
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 veľké súbory     (31 < n ≤   ∞). 

Podľa odbornej literatúry výberový súbor sa môţe povaţovať za štatisticky významný 

ak obsahuje 15 aţ 17 základných údajov [1], [3], [6]. Pri znaleckej činnosti pouţitím 

vhodných štatistických testov však môţeme inštitút štatistického vyhodnotenia úspešne 

pouţiť aj pri vyhodnotení údajov veľmi malých súborov. 

Pri štatistickom vyhodnotení výberov dát zo základného posudzovaného súboru 

pouţijeme tieto základné štatistické vzťahy: 

 aritmetický priemer výberu    „

_

x “,  

 smerodajná odchýlka výberu   „s“,  

 medián výberu    „x0,50“, 

Pri štatistickom vyhodnotení výberov dát zo základného posudzovaného súboru 

pouţijeme tieto základné štatistické vzťahy: 

a)   aritmetický priemer výberu 

Aritmetický priemer výberu, označený písmenom 

_

x , je základnou charakteristikou 

analyzovaného výberu, určíme ho podľa vzťahu (7) 

     
_

x
n

x

  

n

1i

i
      (1) 

kde  „xi“  sú údaje výberov (hodnôt, dát),  

  „n“  je rozsah súboru (počet údajov). 

V Exceli získame aritmetický priemer výberu príkazom AVERAGE, (oblasť). 

b)   smerodajná odchýlka výberu 

Smerodajnú odchýlku výberu označujeme písmenom „s“. Predstavuje stranu 

priemerného štvorca odchýlok jednotlivých výberov od stredu výberu vyjadrenú výberovým 

priemerom a určíme ju podľa vzťahu (2). V Exceli ju získame príkazom STDEV, (oblasť) 

  















n

i

i xx
n

ss
1

2
_

2

1

1
    (2) 

Kde vo vzťahoch (1) a (2): 

„

_

x “, aritmetický priemer výberu, 

„xi“  jednotlivý i-tý dátový údaj výberu zo základného súboru, 

„s“, smerodajná odchýlka výberu zo základného súboru, 

„n“ celkový počet prvkov výberu údajov zo základného súboru. 

c)   medián výberu 

Označujeme ho symbolom „x0,50“, predstavuje strednú (centrálnu) hodnotu, ktorá pri 

zoradení údajov podľa veľkosti má pre nepárny počet údajov nad sebou aj pod sebou rovnaký 

počet meraných údajov. Pri párnom počte údajov je to aritmetický priemer z najvyššej 
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hodnoty dolnej polovice údajov a najniţšej hodnoty hornej polovice údajov. V Exceli získame 

medián príkazom MEDIAN, (oblasť). 

 

3.1   Testy matematickej štatistiky súboru výberu dát  

Pri štatistických výpočtoch na porovnanie je potrebný tak veľký súbor, aby boli splnené 

známe a platné testy matematickej štatistiky. Pre testy výberov dát je moţné úspešne pouţiť 

testy: 

 test extrémnych hodnôt – Grubbsov test, 

 test nárastu počtu rozsahu výberu „n“, na zmenu výberového priemeru. 

3.2   Testy matematickej štatistiky súboru výberu dát  

Test extrémnych hodnôt – Grubbsov test [2], slúţi na vylúčenie extrémnych hodnôt, 

ktoré sa vymykajú z rámca náhodnej variability.  

Jedným z nich je  pri ktorom sú hodnoty výberu usporiadané podľa veľkosti viď (3). 

x1 ≤ x2 ≤ x3 ≤ ................ ≤ xn-2 ≤ xn-1 ≤ xn     (3) 

Hodnotou testovacieho kritéria sú vzťahy (4) a (5): 

xs

xx
T

_

1
1


  (4)   

x

n
n

s

xx
T

_


     (5) 

Kde vo vzťahoch (4) aţ (5): 

„

_

x “, aritmetický priemer výberu, 

„xi“  jednotlivý i-tý dátový údaj výberu zo základného súboru, 

„x1“ minimálna hodnota výberu zo základného súboru, 

„xn“ maximálna hodnota výberu zo základného súboru, 

„sx“, smerodajná odchýlka výberu zo základného súboru, 

„n“ celkový počet prvkov výberu údajov zo základného súboru. 

Nulovú hypotézu zamietneme ak T1 ≥ T1α, respektíve Tn ≥ Tnα, kde kritické hodnoty T1α 

a Tnα, sú uvedené v tabuľke 10. 

Tabuľka 10   Kritické hodnoty T1α = Tnα  

n α  =  0,05 n α  =  0,05 

  3 1,150 15 2,408 

  4 1,469 16 2,443 

  5 1,673 17 2,475 

  6 1,822 18 2,504 

  7 1,938 19 2,531 

  8 2,031 20 2,557 

  9 2,109 21 2,580 

10 2,177 22 2,603 

11 2,235 23 2,624 

12 2,287 24 2,644 

13 2,331 25 2,662 

14 2,371   
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3.3 Test nárastu počtu rozsahu výberu „n“, na zmenu výberového priemeru „

_

x “. 

Z pravidiel matematickej štatistiky a počtu pravdepodobnosti vyplýva, ţe základný 

súbor obsahuje tým vierohodnejšie výsledné dáta, čím má väčší počet prvkov. 

Dostatočný rozsah výberu „n“, je moţné overiť zmenou podielov hodnoty výberového 

priemeru dvoch po sebe nasledujúcich členov výberu podľa vzťahu (6). 

n

n

n
y

y
R 1      (6) 

kde: ny  výberový priemer z dát prvých „n“ členov posudzovaného výberu,  

  1ny  výberový priemer z dát prvých „n - 1“ členov posudzovaného výberu, 

  Rn podiel výberových priemerov. 

Za dostatočné veľký výber je moţné povaţovať súbor pri ktorom podiel výberových 

priemerov troch po sebe idúcich členov je v rozsahu  Rn = 0,95 – 1,05 (prípadne 0,90 – 1,10). 

Podľa literatúry [2] výberový súbor sa môţe povaţovať za štatisticky významný ak 

obsahuje 15 aţ 17 základných údajov. Podľa praktických skúsenosti získaných pri 

vyhodnocovaní ponúk bytov v Bratislave poţiadavku zmeny podielov v rozsahu ± 5 % spĺňali 

uţ 8 členné výbery [4], [5]. 

4.   PREHĽAD CIEN BYTOV V OBOCH MESTÁCH V ROKU 2008 

Prehľad priemerných cien bytov v Hodoníne a Skalici je uvedený v tabuľke 11 kde sú 

uvedené údaje: počet predajov „n“, priemerná výmera bytu „m
2
“, jednotková cena bytu na m

2
, 

v eurách a korunách českých. V poslednom stĺpci č. 12, je uvedený pomer jednotkových cien 

jednotlivých druhov bytov v Skalici ku pomeru cien bytov v Hodoníne.  

Tabuľka 11  Prehľad priemerných cien bytov v Hodoníne a v Skalici 

Č Druh bytu 
Hodonín Skalica 

Podiel 

cien 

počet Vým. Jednotková cena počet Vým. Jednotková cena S/H 

n [m
2
] [€/m

2
] [Kč/m

2
] n [m

2
] [€/m

2
] [Kč/m

2
] [%] 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1 3 – izbový 30 79,58 629,2 17178,0 10 79,99 856,28 23376,3 136,09 

2 2 – izbový 54 58,37 642,9 17550,7 15 56,66 918,65 25079,0 142,89 

3 1 – izbový 13 36,87 703,8 19214,4 9 39,26 1001,74 27347,6 142,33 

4 4 – izbový 4 99,97 674,5 18415,1 2 83,25 785,81 21452,6 116,50 

5 garsonka     4 25,04 1020,69 27864,9  

Ako je z prehľadu v tabuľke 11 zrejmé, v Skalici sú byty všeobecne drahšie ako 

v Hodoníne a to: o 16,5 % 4 – izbové a o 36,09 % 3 – izbové. Pri menších bytoch je tento 

nárast cien o 42,33 % 1 – izbové a o 42,89 % 2 – izbové byty. 

Tabuľka 12  Prehľad priemerných cien bytov v krajských mestách 

Č. krajské mesta 

2 – izbový byt garsónka 

Jednotková cena Jednotková cena 

[€/m
2
] [Kč/m

2
] [€/m

2
] [Kč/m

2
] 

1 2 3 4 5 6 

1 Bratislava 2103,10 57415 2838,38 77488 

2 Trnava 1350,20 36860 1627,13 44421 
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3 Nitra 1177,52 32146 1807,41 49342 

4 Trenčín 1250,71 34144    

5 Banská Bystrica 1157,97 31613 1276,87 34859 

6 Ţilina 1236,44 33755    

7 Prešov 1098,22 29981    

8 Košice 1211,18 33065 1578,87 43103 

V tabuľke 12 je aktuálny prehľad cien 2 – izbových bytov vo všetkých 8 krajských 

mestách a garsoniek vo vybraných krajských mestách SR [7]. Z porovnania údajov 

v tabuľkách 11 a 12 vyplýva, ţe úroveň cien bytov v krajských mestách na celom území SR je 

vyššia ako úroveň cien bytov v Hodoníne.  

5.   ZÁVER 

Česká republika a Slovenská republika sa stali dňa 21. decembra 2007 členmi 

spoločenstva štátov schengenského priestoru, ktorý je označovaný aj ako priestor bezpečnosti, 

slobody a spravodlivosti v Európe. 

Po zavedení voľného pohybu kapitálu, výrobkov a sluţieb (na našej hranici aj 

zamestnania v druhej krajine), tento voľný cezhraničný pohyb osôb v rámci schengenského 

priestoru by mal postupne aj nivelizovať ceny bytov v jednotlivých susediacich mestách aj 

ponad štátne hranice. 

Na našich spoločných stretnutiach v ČR a SR sme sa doteraz vzájomne informovali 

o platných predpisoch, metodikách a postupoch pri určovaní odhadu hodnoty nehnuteľností 

platných a pouţívaných v našich republikách. V tomto príspevku sme sa zamerali na spoločné 

monitorovanie cien bytov v dvoch susedných mestách situovaných na oboch brehoch 

historicky slávnej rieky Moravy. 

Pokiaľ bude záujem účastníkov našich stretnutí sme pripravení získané údaje priebeţne 

aktualizovať a prezentovať na našich spoločných stretnutiach a spoločnou diskusiou 

analyzovať cesty vývoja realitného trhu, ktorý sa bude v budúcnosti ešte viac globalizovať. 

Objektivizáciu a prehľadnosť výsledných cien bytov je moţné dosiahnuť pouţitím 

postupov a štatistických testov popísaných v časti 3 tohto príspevku. 

 

Recenzenti:  prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. 

   Ing. Miloslav Ilavský  
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TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NA SLOVENSKU – 

A NÁSTROJE NA JEJ ZABEZPEČENIE 

Jarmila Nováčiková
25

 

Abstrakt 

Poţiadavky na budovy z hľadiska tepelnej ochrany zohľadňujú vlastnosti 

jednotlivých stavebných konštrukcií a výrobkov zabudovaných do stavby. Preto uţ 

v počiatku, pri vypracovaní projektovej dokumentácie, musí byť spracovaný 

tepelnotechnický posudok. Po zrealizovaní stavby, pri jej odovzdaní k uţívaniu, 

na základe skutočného vyhotovenia stavby musí byť spracovaný energetický certifikát, 

ktorý, takmer ako rodný list, bude dokladovať energetickú hospodárnosť budovy. 

ÚVOD 

Existencia stavieb je od nepamäti sprevádzaná nepríjemným faktorom a tým je vznik 

ich porúch. Čiţe ako sa vyvíjali technológie na stavby budov tak sa museli vyvíjať 

i technológie na odstraňovanie porúch týchto budov. Poruchy vznikali nedokonalým 

projektovým riešením, nesprávnym výberom pouţitej technológie, nesprávnou realizáciou 

počas výstavby, nedostatočnou technologickou disciplínou a v nemalej miere aj 

nedostatočnou údrţbou (nedostatok finančných prostriedkov na opravu, absencia 

kvalifikovaných poznatkov, nedbanlivosť a nezáujem). 

1.   ŢIVOTNOSŤ BUDOV A ICH ČASTÍ 

Ţivotnosť je schopnosť stavebných konštrukcií, prvkov a systémov technických 

zariadení budov a najmä budovy ako celku zabezpečovať za daných podmienok pouţívania 

a údrţby jej funkčnosť aţ do dosiahnutia hraničného stavu. Hraničný stav môţe byť 

charakterizovaný koncom praktickej ţivotnosti, nevyhovením z akýchkoľvek ekonomických 

alebo technologických dôvodov alebo inými relevantnými faktormi. 

Morálna ţivotnosť je čas, ktorý uplynie od odovzdania stavby do uţívania aţ do času, 

kedy pri zmene štandardu poţadovaného uţívateľom alebo všeobecne záväznými predpismi 

a technickými predpismi nie je efektívna údrţba a oprava ale je ekonomicky účelná náhrada 

s lepšími technickými a ekonomickými parametrami. Uvedené dôvody vystihujú podmienky 

obnovy budov, ktorej výsledkom je predĺţenie ich ţivotnosti. Obnova znamená výmenu 

stavebnej konštrukcie alebo jej časti alebo výmenu prvkov tak, ţe tieto nadobudnú vlastnosti 

zodpovedajúce poţiadavkám určeným v čase vykonania zmeny stavby. 

Pojem obnova je chápaný aj ako vykonanie veľkých opráv, výmeny a modernizácie 

stavebných konštrukcií a technického zariadenia budov na základe veku a objektivizácie ich 

fyzického stavu za účelom odstránenia statických, hygienických a uţívateľských nedostatkov 

budov. Výsledkom by malo byť výrazné predĺţenie ţivotnosti budovy. 

                                                 

 
25

 Nováčiková Jarmila, Ing., Technický a skúšobný ústav stavebný n. o. pobočka Nové Mesto 

nad Váhom, Trenčianska cesta 1875/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel.: ++421322416, fax: ++421326551, 

mail: novacikova@nm.tsus.sk 
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Obnova sa musí uskutočňovať s ohľadom na splnenie základných poţiadaviek na stavby 

(§ 43 d stavebného zákona). Musí zahŕňať také úpravy a zásahy do technického stavu budovy 

ktoré navzájom technicky súvisia a technologicky nadväzujú. 

Je potrebné rozlišovať zmenu stavby, ktorá vedie k predĺţeniu ţivotnosti stavby a zmeny 

so zásahmi do nosných konštrukcií, ktoré vedú k zmene dispozičného riešenia stavby alebo 

zmene účelu uţívania stavby. 

Všeobecne platí, ţe vykonanie obnovy súvisí so zmenou funkčných vlastností spĺňajúcich 

základné poţiadavky na stavby a súvisí s predĺţením ţivotnosti jednotlivých stavebných 

konštrukcií. Problematika trvanlivosti a ţivotnosti stavebných konštrukcií a budov je 

mimoriadne komplikovaná.  

Kaţdý konštrukčný prvok sa vyznačuje inými fyzikálnymi, mechanickými, tvarovými 

i estetickými vlastnosťami a tým aj svojou schopnosťou po určitý čas plniť predpísanú 

funkciu. Tento čas je pri jednotlivých prvkoch rozdielny a pohybuje sa pribliţne v rozpätí 5 –

 100 rokov. 

Pri analýze problematiky ţivotnosti budov je potrebné predovšetkým poznať ţivotnosti 

stavebných materiálov a konštrukčných prvkov. Konštrukčné prvky stavby moţno deliť na 

prvky dlhodobej a krátkodobej ţivotnosti. 

Medzi prvky dlhodobej ţivotnosti sa zaraďujú najmä prvky hrubej stavby ako sú základy, 

zvislé nosné konštrukcie, vodorovné nosné konštrukcie, krovy a schody. Sú teda 

konštrukčnými prvkami, ktoré limitujú ţivotnosť celej budovy. Nie je moţné ich v priebehu 

uţívania budovy beţným spôsobom vymeniť alebo obnoviť. Zásahy do nosných konštrukcií 

preto nie sú predmetom obnovy bytových domov. 

Prvky krátkodobej ţivotnosti sú do stavby zabudované s tým, ţe niektoré z nich bude 

potrebné počas ţivotnosti stavby vymeniť. Moţno medzi ne zaradiť predovšetkým prvky 

plniace ochranné funkcie pre prvky dlhodobej ţivotnosti ako sú povrchové úpravy 

konštrukcií, rôzne izolácie, nášľapné vrstvy podláh, maľby, zámočnícke a klampiarske prvky 

stavby, výplne otvorov, rozvody sietí. [12] 

 
časť stavby materiálové vyhotovenie minimálna ţivotnosť 

  (roky) 

vnútorné steny, priečky, vodorovné nosné 

konštrukcie 
 80 -100 

vonkajšie povrchové úpravy fasád, vnútorné omietky 

stien a stropov 
 50-70 

podlahy 
drevené 30-50 

povlakové 15-30 

dlaţby 
betónové 50-60 

keramické 40-60 

krytina 

asfaltové pásy 15-20 

keramická alebo AZC 50-80 

betónová a plechová pozinkovaná 50-80 

vodoinštalácia  30-60 

vnútorná kanalizácia  80-90 

plynové rozvody  40-50 

vykurovacie telesá  15-50 

elektroinštalácia  20-40 

Tabuľka č. 5 –  Priemerné hodnoty minimálnej ţivotnosti vybratých prvkov stavieb [12] 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

197 

Ukončenie ţivotnosti, zničenie alebo vedomé odstránenie niektorých prvkov 

krátkodobej ţivotnosti ešte nemusí ohrozovať alebo obmedzovať funkčnosť stavby. Nakoľko 

však majú tieto prvky aj ochrannú funkciu, ich dlhodobejšia poruchovosť spôsobuje ďalšiu 

degradáciu stavby ako celku a v konečnom dôsledku môţe mať aj výraznejší dopad 

na skrátenie celkovej ţivotnosti stavby. 

Preto riadne vykonávanie pravidelnej údrţby, včasné odstránenie vzniknutých porúch aj 

zabudovaním prvkov s lepšími funkčnými vlastnosťami v porovnaní s pôvodne 

zabudovanými prvkami môţe priaznivo ovplyvniť ţivotnosť budovy. Technická úroveň a aj 

funkčné vlastnosti budov sú poznačené úrovňou technického riešenia v čase ich realizácie 

a tieţ funkčnými vlastnosťami zabudovávaných materiálov zodpovedajúcich obdobiu 

výstavby. 

2.   OBNOVA BUDOV A ICH ČASTÍ 

Nedostatočne vykonávaná údrţba v minulosti sa prejavila v súčasnom období najmä 

na technickom stave budov určených na bývanie - bytových domov. 

Fond bytových domov na Slovensku tvorí 880 tisíc bytov, z toho pribliţne 10 tisíc je starších 

ako 100 rokov. Bytov postavených v rokoch 1947-1992 je pribliţne 785 tisíc. V období rokov 

1993-2006 sa postavilo na Slovensku iba 61 547 bytov. (Celkový počet bytov postavených do 

konca roka 2006 vyplývajúci zo štatistických údajov je 882 963.) 

V roku 1983 sa ukončila výstavba, ktorá nevyhovovala sprísneným tepelnotechnickým 

poţiadavkám revidovanej ČSN 73 0540:1979 [8]. Iba 172 tisíc bytov bolo postavených 

s vlastnosťami, ktoré mali vyhovovať sprísneným poţiadavkám tepelnotechnickej normy 

účinnej od roku 1984. 

Avšak všetky byty postavené minimálne do roku 2002 nevyhovujú v súčasnosti platným 

poţiadavkám z hľadiska tepelnej ochrany [12]. 

Charakteristické prvky bytovej výstavby 

Pre obdobie po roku 1955 boli pre bytovú výstavbu charakteristické- nosné 

konštrukcie panelové, ploché strešné konštrukcie rôznej skladby, výplne otvorov drevené 

zdvojené, technické zariadenie budov. V hromadnej bytovej výstavbe sa uplatnilo 31 druhov 

technológií výstavby. Rozpoznanie jednotlivých typov, konštrukčných systémov a stavebných 

sústav umoţňuje jednoduchšiu identifikáciu ich porúch. 

Systémové poruchy, ich výskyt, ich prejavy a zásadné poţiadavky na ich odstránenie určuje 

Výnos MVRR SR č. V-2/2008 z 21.11.2008 vo svojej  prílohe č. 3 [9]. V prípade výskytu 

systémových porúch sa postup činností pri obnove upravuje podľa druhu systémovej poruchy. 

Obnova bytovej budovy 

Vzhľadom na vek prevaţnej väčšiny bytových domov a vyskytujúce sa poruchy 

zistené pri diagnostike bytového fondu, je nutné pre zvýšenie ţivotnosti bytových budov 

urýchlene pristúpiť k ich obnove. Koncepciu obnovy týchto budov schválila vláda SR 

Uznesením č. 1088 z 08.12.1999 na základe prieskumu fyzického stavu bytového fondu 

(vykonala a následne výsledky spracovala najmä spoločnosť VVÚPS-NOVA Bratislava 

v rokoch 1995 –1999). Koncepcia stanovila postupové kroky pre zabezpečenie potrebného 

predĺţenia ţivotnosti týchto stavieb. Ich obnova spočíva v odstraňovaní statických 

nedostatkov, systémových porúch a vo výmene niektorých stavebných konštrukcií. 

Koncepčná obnova zahŕňa najmä: 

výmenu bytového jadra, výmenu vnútorných rozvodov elektriny, plynu, vody, 

kanalizácie, vetrania 
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opravu strešnej konštrukcie vrátane zo strechy vystupujúcich konštrukcií, následné 

zateplenie strešného plášťa 

výmenu otvorových výplní a oplechovania 

obnovu vystupujúcich konštrukcií 

opravu a zateplenie obvodového plášťa nadväzujúcu na výmenu otvorových výplní 

a výmenu ich oplechovania 

výmenu vykurovacieho zariadenia so zabezpečením merania a regulácie 

obnovu výťahov 

úpravu vnútorných povrchov – stien, stropov, podláh 

obnovu stavebných konštrukcií z hľadiska protipoţiarnej ochrany 

Všeobecne platí, ţe vykonanie obnovy súvisí so zmenou funkčných vlastností spĺňajúcich 

základné poţiadavky na stavby medzi ktorými je aj úspora energie a ochrana tepla [12]. 

Pre účely zniţovania potreby energie bol na Slovensku prijatý zákon č. 555/2005 Z. z. 

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov [1]. K zákonu 

bola vydaná vykonávacia vyhláška MVRR SR č. 625/2006 [2]. Týmito predpismi sa 

transponovala do slovenského právneho poriadku Smernica európskeho parlamentu a Rady 

č. 2002/91/ES zo 16.12.2002 o energetickej hospodárnosti budov [3]. 

Zákon ustanovuje postupy a opatrenia pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 

s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a zníţiť emisie oxidu uhličitého 

z prevádzky budov a tieţ upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy pri tejto činnosti. 

Za významnú obnovou budovy sa podľa zákona [1] povaţujú stavebné úpravy 

existujúcej budovy alebo jej samostatnej časti, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany 

zateplením jej obvodového a strešného plášťa, výmena pôvodných otvorových výplní alebo 

 energetického vybavenia budovy takým spôsobom, ţe to má vplyv na energetickú 

hospodárnosť budovy. Významnú obnovu budovy moţno uskutočniť jej jednorázovou 

stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami. 

Taktieţ podľa zákona [1] orgány verejnej správy ku kolaudácii novej alebo významne 

obnovenej budovy majú po 01.01.2008 vyţadovať energetický certifikát budovy. Energetický 

certifikát sa spracováva na základe výsledkov normalizovaného energetického hodnotenia  

vyplývajúceho z poznania skutočného vyhotovenia stavby alebo jej stavebnej úpravy. 

Podľa usmernenia MVRR SR [6] musí projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní 

obsahovať v technickej správe údaje o pouţitých vhodných stavebných výrobkoch, najmä či 

vyhovujú základným poţiadavkám na stavby, údaje o dodrţaní všeobecných technických 

poţiadaviek na stavby a výkresovú časť vypracovanú so zreteľom na charakter navrhovaných 

úprav pri realizačnom projekte vrátane riešenia charakteristických detailov. 

Preukázanie splnenia poţadovaných vlastností podľa stavebného zákona [4] 

a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. [5] vykonáva autorizovaný inţinier – projektant v rámci 

projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (tepelnotechnický posudok). 

Preukázanie splnenia poţadovaných vlastností sa vykoná výpočtovými postupmi podľa 

STN 73 0540:2002 [8], ktoré zohľadňujú 

kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálne 

hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U) 

kritérium minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny 

vzduchu) 

kritérium minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium) 

kritérium maximálnej potreby tepla na vykurovanie(energetické kritérium) 
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Pri nových a významne obnovovaných budovách je potrebné splnenie všetkých štyroch 

kritérií. 

Preukázanie splnenia minimálnych poţiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy 

podľa zákona č. 555/2005 Z. z. [1] (zaradenie budovy do energetickej triedy, spracovanie 

energetického certifikátu) vykoná odborne spôsobilá osoba [2]. 

Poţiadavky prislúchajúce špecifickým vlastnostiam rôznych kategórií budov boli 

podkladom pre kvantifikovanie minimálnej poţiadavky na energetickú hospodárnosť budov 

podľa miesta spotreby energie na vykurovanie zavedenú vyhláškou MVRR SR č. 625/2006 

[2]. Zaradenie nových a významne obnovených budov do energetickej triedy je potrebné 

preukázať energetickým certifikátom ku kolaudačnému konaniu.  

Čo má obsahovať energetický certifikát budovy je určené v zákone č. 555/2005 Z. z. 

[1]. Jeho obsahom musí byť: 

škála hodnotenia jednotlivých kategórií budov 

účel spotreby energie určenej rozpätím energetických tried 

V kaţdej kategórii je treba budovu zatriediť do energetickej triedy: 

z pohľadu hodnoty potreby energie pre kaţdé miesto spotreby v porovnaní 

s referenčnou hodnotou určenou pre kaţdé miesto spotreby 

z pohľadu hodnoty celkovej dodanej energie vo vzťahu k referenčnej hodnote potreby 

energie. 

Energetický certifikát okrem zatriedenie budovy podľa potreby a podľa dodanej 

energie musí obsahovať: 

návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, najmä na zlepšenie 

tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií budovy a na zvýšenie 

účinnosti technického a energetického vybavenia budovy 

návrh organizačných opatrení v správe budovy, najmä návrh na zlepšenie prevádzky 

a údrţby budovy a jej technických a energetických zariadení. 

Navrhované opatrenia musia byť:  

ekonomicky efektívne 

musia mať primeraný čas návratnosti vloţených investícií 

musia byť nevyhnutné z pohľadu plnenia základných poţiadaviek na stavby 

Opatrenia môţu byť rôzne pre nové budovy a pre významne obnovené budovy. 

Platnosť energetického certifikátu je max.10 rokov. Energetická certifikácia je povinná 

pri predaji budovy, pri prenájme budovy a pri dokončení novej budovy alebo významne 

obnovenej existujúcej budovy. Inak je dobrovoľná. 

ZÁVER 

Kvalitná predprojektová a projektová prípravy diela je základným predpokladom 

kvalitne vykonanej obnovy. Ale aj tak konečnú zodpovednosť za kvalitne vykonanú obnovu 

nesie zhotoviteľ diela. A táto skutočná kvalita zhotoveného diela má najväčší vplyv aj 

na splnenie šiestej základnej poţiadavky na energetickú úspornosť a ochranu tepla, ktorej 

splnenie vyţaduje § 43 d stavebného zákona [4]. 
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MAPOVÝ PROJEKT CENOVÉ MAPY  

STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA 

Jiří Oščatka 

Abstrakt 

V článku jsou popsány speciální funkce mapového projektu Cenové mapy 

stavebních pozemkŧ statutárního města Brna pro veřejnost. Velmi zjednodušeně 

představen intranetový mapový projekt cenové mapy a speciálně vyvinuté funkce pro 

provedení aktualizace cenové mapy v roce 2009. Jednou interaktivní vrstvou 

intranetového mapového projektu cenové mapy jsou i realizované prodeje pozemkŧ na 

území města Brna. Bude uvedeno jakým zpŧsobem data realizovaných prodejŧ vznikají, 

vyvíjí se a provádí se jejich aktualizace. 

CENOVÁ MAPA STAVEBÍCH POZEMKŦ STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

BRNA 

Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna (dále „CM“ nebo „cenová 

mapa“) včetně šesti aktualizací platí od 20.12.1993 do současnosti (počátek roku 2009). První 

CM a další dvě aktualizace vznikly zakreslováním přímo do papírových map. Následující 

aktualizace CM jiţ byly zpracovávány v digitální formě. Aktualizaci prováděl externí 

zpracovatel a pro tyto účely mu byly zapůjčovány digitální podklady. 

V poslední době zaţívají obrovský rozmach internetové mapové portály, jakými jsou 

například www.mapy.cz, maps.google.com a jim podobné. V rámci nasazování geografického 

informačního sytému města Brna  (dále „GISMB“) byl vyvinut a nadále je rozvíjen 

intranetový mapový projekt cenové mapy (dále „tenký klient“).  

V tomto tenkém klientovi budou vybranému zpracovateli aktualizace CM 

poskytovány všechny potřebné podklady pro zpracování aktualizace a taktéţ „na míru“ 

naprogramované funkce umoţní zpracování aktualizace cenové mapy města Brna v roce 

2009. Od tohoto prozatím netradičního provedení aktualizace je očekáváno její celkové 

urychlení, zefektivnění, zkvalitnění (ve smyslu pouţívání nejaktuálnějších podkladů) a také 

zlevnění. 

MAPOVÝ PROJEKT CENOVÉ MAPY PRO VEŘEJNOST 

Internetový mapový projekt 

První CM, která byla zpracovávána digitálně, byla CM č. 4 s platností od 1.1.2000. 

Pro distribuci této aktualizace byla vyvinuta přenositelná aplikace na datovém nosiči CD 

fungující v prostředí internetového prohlíţeče. Současně bylo moţno cenovou mapu od této 

aktualizace prohlíţet na internetovém mapovém projektu. 

Od 1.1.2006 byla původní CM převedena do nového jednotného vizuálního stylu 

stejně jako ostatní doposud prezentované odborné mapové projekty města Brna. Pro potřeby 

odborné veřejnosti je CM prezentována jako samostatný mapový projekt přístupný přes menu 

na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brno.cz) popřípadě přes portál 

gis.brno.cz. 

http://www.mapy.cz/
http://www.maps.google.com/
http://www.brno.cz/
http://www.gis.brno.cz/
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Popis internetového mapového projektu cenové mapy 

Mapovému projektu CM (obrázek č. 1) dominuje mapové okno umístěné v levé 

střední části. Vpravo nahoře jsou ovládací prvky, vpravo dole jsou zobrazovány dotazované 

informace. Pod mapovým oknem jsou odkazy na obecně závaznou vyhlášku, kterou byla 

vydána CM a její přílohu (textová část cenové mapy). Postup při stanovení ceny zjištěné 

z CM je uveden v textové části v článku 3 - „Instrukce k vyuţívání cenové mapy“. Přepínat 

mezi jednotlivými verzemi CM (prozatím jen CM č. 6 a 7) je moţné pomocí comboboxu pod 

malým mapovým oknem s přehledkou území města Brna v pravé horní části obrazovky. 

Výhody nového mapového projektu: 

zvýrazňuje (šrafy) vyhledané parcely 

umoţňuje zvýraznit parcely z více hledání 

umoţňuje vyhledání více parcel z více katastrálních území 

zobrazí všechny informace o cenách (parcela je ve více cenových polygonech) 

vytvoří přehledný tiskový výstup včetně informací o ceně u vyhledaných parcel 

dynamicky umísťuje textové informace (cena, parcelní číslo ...) na nejvhodnější pozici 

v mapě 

 

Obrázek č. 5 – Veřejný mapový projekt cenové mapy 

Na obrázku č. 1 je namodelována nereálná situace, nicméně pro představení funkcí je 

ideální. Jsou vybrány čtyři parcely, z nichţ tři leţí v jenom k.ú. (město Brno) a zároveň jsou 

ve více cenových polygonech. Čtvrtý je v jiném k.ú. (Zábrdovice) a je celá obsaţena 

v jednom cenovém polygonu. Vygenerovaná tabulka v pravé dolní části správně ukazuje vţdy 

dva údaje o cenách u pozemků v k.ú. Město Brno a jednu cenu u vybraného pozemku v k.ú. 

Zábrdovice. V mapě si všimněte umístění cen 11 540 (vlevo dole) a 2 780 (vpravo uprostřed), 

které jsou dynamicky generovány do těţiště zobrazené části cenového polygonu. V tištěné 

mapě byste ceny v těchto místech samozřejmě nenašli. 
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INTRANETOVÝ MAPOVÝ PROJEKT CENOVÉ MAPY 

Vznik a vývoj mapového projektu 

Jak uţ to tak bývá, na počátku nebylo téměř nic. To, co existovalo, byly referenční  

mapové podklady parcelní kresby, cenové mapy, ortofotomapy a také realizované prodeje 

pozemků (viz geodatabáze realizovaných prodejů pozemků).  

Pro prohlíţení digitálních dat realizovaných prodejů byl původně pouţíván 

jednoduchý CADovský prohlíţeč vektorových dat – Bentley View. Program pracoval se 

systémem souborů (referenčních výkresů) pouze za jednotlivá katastrální území. Referenčním 

podkladem pro prohlíţení byla katastrální mapa, ke které bylo moţno připojit cenovou mapu, 

ortofotomapu a taktéţ informace o realizovaných prodejích pozemků. Zpětně lze konstatovat, 

ţe celý projekt byl hodně těţkopádný. I přes uţivatelskou nepřívětivost s velmi omezenou 

moţností tisku byl hojně vyuţíván do doby, neţ byl nahrazen geografickým informačním 

systémem města Brna (GISMB). 

 S implementací GISMB se započalo koncem roku 2005. V rámci nasazení GISMB 

byly a jsou vytvářeny odborně zaměřené mapové projekty dle potřeb města Brna. K počátku 

2009 k dispozici 27 mapových projektů. Mezi těmito projekty byl vytvořen mj. internetový 

mapový projekt cenové mapy a během roku 2006 také intranetový mapový projekt cenové 

mapy (tenký klient).  

Prvně navrţený tenký klient měl slouţit jako „prohlíţečka dat“ typu internetové 

cenové mapy. Koncem roku 2006 byl původní záměr změněn a v rámci tvorby 

implementačního projektu byly poţadovány nové speciální funkce, které by poskytly 

externímu zpracovateli aktualizace cenové mapy  plný komfort při pracích na aktualizaci.  

Hlavním poţadavkem bylo umoţnit zakreslování změn aktualizace cenové mapy 

přímo v prostředí tenkého klienta tedy v prostředí internetového prohlíţeče. Zakreslované 

změny budou evidovány v  geodatabázi jako záznamy o zdůvodněných změnách cenové 

mapy. Díky tomu bude moţno v budoucnu jednoduše tyto změny dohledávat a prohlíţet.  

Uţ od počátku není počítáno s přímým editováním kresby cenové mapy. Je to dáno 

nemoţností přesné kresby s vazbou na mapový podklad. Přesné změny v cenové mapě budou 

prováděny pracovníky Referátu cenové mapy prostřednictvím desktopovového softwaru od 

firmy ESRI – ArcGis Desktop (tzv. tlustý klient). 

Popis mapového projektu  

Rozloţení prvků 

Okno internetového prohlíţeče se spuštěným tenkým klientem (obrázek č. 2) je 

rozděleno na tři hlavní části. Největším prvkem je mapové okno s volitelnou velikostí 

(velikost mapy se přizpůsobí velikosti okna internetového prohlíţeče). V levé svislé části je 

přehled mapových vrstev vedený ve stromové struktuře (územní plán, ortofotomapa, 

inţenýrské sítě …), které je moţné si jednoduše kliknutím zapnout nebo vypnout. Pod 

stromem vrstev je umístěna přehledka s celkovým územím města, ve které je obdélníkem 

znázorněna oblast zobrazená v hlavním mapovém okně. Podél horní hrany mapového okna 

jsou umístěná tlačítka funkcí. 
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Funkce pro ovládání mapového projektu 

Tlačítka funkcí jsou rozdělena do 5 sad. V prvních dvou sadách zleva jsou standardní 

funkce umoţňující práci s mapovým oknem: přiblíţení, oddálení, posun, mapový výřez 

vzad/vpřed, vyhledávání, přehled nad všechna témata a nastavení konkrétního měřítka. 

 

Obrázek č. 2 – intranetový mapový projekt cenové mapy 

Ve třetí a čtvrté sadě jsou umístěna tlačítka speciálně vyvinutých funkcí. První z nich 

(ikonka metru) je měření úseků a ploch v mapě. Na výběr jsou čtyři základní prvky - linie, 

obdélník, kruţnice a nejvíce pouţívaný mnohoúhelník. Ke kaţdému prvku jsou dynamicky 

vypočítávány údaje o délce nebo obvodu a ploše (viz obrázek č. 3). Druhou funkcí (ikonka 

tuţky) je kreslení prvků v mapovém okně. Při aktivaci funkce kliknutím na ikonu se objeví 

rozbalovací combobox (obrázek č. 4) s předdefinovanými vrstvami do kterých je moţno dle 

poţadované situace zakreslovat a také se objeví nabídka s prvky pro kreslení. Zakreslit lze 

bod, linii, obdélník nebo mnohoúhelník. Lomové body se vytvářejí kliknutím do mapy, 

kreslení se ukončí dvojklikem. Samozřejmostí je návrat o krok zpět (i opakovaně) a posun 

mapy ve všech směrech i v průběhu kreslení. Po ukončení zakreslování prvku dvouklikem se 

otevře nové okno pro zadání textových informací. Výsledná kresba je zobrazena i s textovým 

popiskem (zapsaným uţivatelem) přímo v mapovém okně. 
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Obrázek č. 3 – funkce měření        Obrázek č. 4 – funkce kreslení 

Na obrázku č. 4 jsou vypsány dvě vrstvy – „Cenová mapy poznámky“ a „Cenová 

mapa připomínky“. Chybí zde vrstva „Cenová mapa - změny“, protoţe momentálně 

přihlášený uţivatel nemá právo do vrstvy zakreslovat a tudíţ ji nemá ani v nabídce.Celkem je 

v mapovém projektu definováno 5 sad práv, coţ je dáno „rolemi“ uţivatelů, kteří do projektu 

vstupují. 

Další speciální funkcí je výběr prvků (ikona kurzoru). Po kliknutí na příslušnou ikonu 

se i zde zobrazí combobox s nabídkou vrstev a dále nabídku geometrických tvarů (linie, 

obdélník, kruţnice, mnohoúhelník) pro výběr. Pro práci s vybranými prvky slouţí funkce 

atributová tabulka. Spuštění této funkce otevře nové okno internetového prohlíţeče, ve kterém 

jsou zobrazeny informace k vybraným prvkům. S takto zobrazeným výběrem lze dále 

pracovat např. řazením podle jednotlivých sloupců. Vybrané prvky lze zobrazit v mapě 

tlačítkem „Do mapy“. Pátou funkcí z třetí sady je výběr sousedních objektů (ikona blesku se 

zvýrazněnou plochou). Tato funkce vybere všechny sousední objekty ze zvolené vrstvy 

k zadanému objektu ze zvolené vrstvy. Předposlední funkcí je výběr objektů z vybrané vrstvy 

(ikona mříţky se zvýrazněným okolím), které se nalézají ve zvolené vzdálenosti (buffer) od 

zadaného objektu. Poslední funkcí v této sadě je tvůrce dotazů (ikona dalekohledu s mapovou 

vrstvou), který umoţňuje vyhledávat přes atributové informace uloţené v geodatabázi. Při 

jeho spuštění se zobrazí nové okno internetového prohlíţeče, ve kterém je moţno si zvolit 

mezi třemi variantami ovládání této funkce – jednoduchý, podle atributů a nebo sloţitý (viz 

obrázek č. 5). Varianty tvůrce dotazů jsou rozlišeny podle moţností voleb pro vyhledávání. 

 

Obrázek č. 5 – Tři varianty tvŧrce dotazŧ 

Čtvrtá skupina nástrojů začíná funkcí „íčko“ (ikona písmena „i“ v kruhu), která 

umoţňuje hromadné získání informací v místě dotazu v mapě (kliknutí myši) ze všech 

nadefinovaných vrstev. Dalšími funkčními tlačítky (ikona černého blesku popř. černého 

blesku s doplňující indexovou kresbou) jsou Hotlinky. Hotlinky slouţí pro odeslání informací 

získaných kliknutím v mapě do externí aplikace (agendy) na základě zvolené funkce (viz 

obrázek č. 6). 
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Obrázek č. 6 – Výběr z nabídky hotlinkŧ 

Pátá skupina nástrojů umoţňuje překreslení celého mapového okna (ikonka monitoru 

se štětkou), zobrazit legendu (ikona popsaného listu papíru), smazat výběr (ikona gumy nad 

objektem) a tisk (ikona tiskárny). Legenda je dynamicky generována na základě zobrazených 

vrstev v mapovém okně (pokud je vrstva zapnuta pro zobrazení, ale v mapovém okně se 

nevyskytuje, tak není v legendě zobrazena). Pod posledním ikonou (mapové listy se šipkou) 

se skrývá funkce přepnutí mezi mapovými projekty GISMB.  

Příklady pouţití funkcí mapového projektu  

Zakreslení připomínky k cenové mapě 

Úkolem bylo upozornit zpracovatele aktualizace CM na problémovou oblast kresby 

hranice cenového polygonu. Pro zaznamenání připomínky byla vybrána funkce kreslení 

(ikona tuţky), ze seznamu nabízených vrstev zvolena „Cenová mapa připomínky“ a 

z nabízených prvků pro kreslení byl vybrán mnohoúhelník. Kaţdým kliknutím do mapy byl 

vytvořen jeden lomový bod a celá kresba uzavřena dvojklikem. Následně byla potvrzena 

informace o uloţení kresby a vyplněny informace ke kresbě zapsáním textu. Výsledek je 

k dispozici okamţitě po uloţení všem, kteří mají k projektu přístup (obrázek č. 7). 

 

Obrázek č. 7 – Výsledek zakreslení připomínky 

Pouţití hotlinků 

Vybráním hotlinku, zvolením vrstvy Parcely KN – ČUZK z comboboxu a poté 

kliknutím do poţadované parcely je spuštěno nové okno internetového prohlíţeče, ve kterém 

jsou zobrazeny informace o parcele, které ČÚZK poskytuje na internetových stránkách 

nahlizenidokn.cuzk.cz. Obdobným způsobem (hotlink Realizované prodeje – nahlíţení do KN 

je moţno zjistit informace o vkladovém řízení. Lze tak jednoduše získat informace o čísle 

smlouvy (pod kterým je smlouva uloţena na katastrálním pracovišti), ze které byl údaj o 

prodeji získán, účastnících řízení, popř. o tom, ke kterému datu byl proveden vklad bez 

nutnosti vedení těchto informací duplicitně v našem systému. 
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Aplikace výběru a práce s atributovou tabulkou 

Pomocí funkce výběr prvků a geometrického tvaru obdélníku byly z mapového okna  

vybrány realizované prodeje pozemků na území Útěchova u Brna. Následně byly vybrané 

objekty v  atributové tabulce seřazeny sestupně podle sloupce ROK_PRODEJE. Dále byla 

v prvním sloupci vybrána (ručně zatrţena) data odpovídající pouze roku 2008 (sloupec 

ROK_PRODEJE), provedena aplikace ručního výběru (tlačítko „Vyber“) a data seřazena 

sestupně podle jednotkové ceny. Z atributové tabulky na obrázku č. 8 lze konstatovat, ţe 

v roce 2008 (jedná se pouze o data do konce srpna) byl uskutečněn prodej 16 pozemků (počet 

záznamů s nenulovým údajem ve sloupci CENAJEDN) v 8 smlouvách (shodné údaje ve 

sloupci IDRIZENI) s jednotkovými cenami 1500 aţ 4215 Kč/m
2
 (sloupec CENAJEDN). Dva 

pozemky se prodaly opakovaně, coţ z obrázku č. 8 nelze zjistit, protoţe údaje ve sloupcích 

PARCIS a PARLOM byly záměrně vymazány. Ze dvou pozemků byla prodána pouze ideální 

část (sloupec PRODCAST). 

 

Obrázek č. 8 – Zobrazení atributových informací 

Pouţití tvůrce dotazů 

Úkolem bylo vybrat realizované prodeje pozemků z roku 2006 aţ 2008 

v k.ú. Ivanovice (dle číselníku má kód 144). Zároveň musí být jednotková realizovaná cena 

větší nebo rovna 4000 Kč/m
2
. Jelikoţ bude prováděn výběr podle tří atributů (katastrální 

území, rok prodeje a výše jednotkové ceny), bude pouţita varianta „sloţitý“ v tvůrci dotazů. 

Pro výběr byla nastavena vrstva Realizované prodeje a zadána výše popsaná kritéria. Znění 

dotazu: KUZKOD = 144 AND CENAJEDN >= 4000 AND (ROK_PRODEJE = '2008' or 

ROK_PRODEJE='2007' or ROK_PRODEJE='2006'). Výsledkem dotazu byly 3 záznamy o 

prodaných pozemcích ze 2 smluv viz obrázek č. 9.  
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Obrázek č. 9 – Výstup z tvŧrce dotazŧ 

Vybrané objekty v atributové tabulce lze zobrazit v mapě pomocí tlačítka „Do mapy“. 

K vyznačeným objektům v mapě je moţné připojovat další podklady z mapových vrstev 

(územní plán, záplavové území, inţenýrské sítě ...) a zjistit tak všechny dostupné informace. 

 (GEO)DATABÁZE REALIZOVANÝCH PRODEJŦ POZEMKŦ 

Vznik databáze realizovaných prodejŧ 

Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna začala platit 20.12.1993, a 

byla zpracována podle výměru ministerstva financí ČR č. 9/16/92 ze dne 12.11.1992, kterým 

se stanoví způsob zpracování cenových map. V tomto výměru je v části I, odst. (3) uvedeno: 

„Výše cen pozemků vychází z výše sjednaných cen, za které se tyto pozemky v dané obci 

prodávají“. V současné době je v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

v § 10 odst. (2) uvedeno: „Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými 

cenami obsaţenými v kupních smlouvách“. 

V souladu s výše uvedenými předpisy se pro účely zpracování aktualizací cenové 

mapy získávají informace o realizovaných prodejích pozemků na území statutárního města 

Brna ze smluv uloţených na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj – Katastrálním 

pracovišti Brno–město (dále „KP“). Na KP byly smlouvy v minulosti ukládány dle 

katastrálních území, takţe v případě potřeby bylo moţné přednostně vyhledávat údaje jen 

z některých katastrálních území. Během roku 2001 byl změněn systém zakládání smluv na KP 

na chronologický. 

Původně byly informace o prodejích zaznamenávány papírovou formou vypisováním 

všech údajů ze smluv (katastrální území, druh číslování, parcelní číslo, druh a vyuţití 

pozemku, výměra, převáděný podíl, cena a v případě potřeby nějaká další poznámka). 

Následně byly tyto údaje přepisovány do předem vytištěných tabulek pro zpracovatele cenové 

mapy, který z nich dle kritérií provedl výběr pro následnou grafickou identifikaci (zakreslení 

vybraných realizovaných prodejů pozemků do mapy). 

S rozšiřujícím se hardwarovým a softwarovým vybavením bylo započato přepisování 

údajů o realizovaných prodejích pozemků (RPP) z papírových formulářů do MS Excelu. 

Tímto postupem vznikala naše první databáze RPP. Nástroje MS Excelu umí funkce 

vyhledávání, filtrování a řazení, které umoţňují komfortní nalezení poţadovaných údajů. 

Milníkem pro sběr dat byl rok 2006, kdy se nám podařilo údaje o RPP (pořadové číslo 

řízení, katastrální území, parcelní číslo, podlomení, výměru, druh a vyuţití pozemku, datum, 

idrizeni) získávat z databáze výměnného formátu katastru (dále VFK). Zajištění tohoto vstupu 

znamenalo obrovské zefektivnění práce. Údaje o pozemcích jsou nyní opisovány výjimečně, 

spíše jsou kontrolovány (nebo nejsou kontrolovány vůbec) a popř. opravovány. Data se jsou 

taktéţ naimportována do databáze vedené v MS Excelu, ve které jsou následně údaje jen 

mazány (takové kde nelze vyčíst jednotkovou cenu), opravovány a doplňovány. Od roku 2008 

umíme z databáze VFK vygenerovat nejen údaje o pozemcích, se kterými bylo manipulováno 

v rámci řízení, ale i údaje o tom s jakým podílem bylo manipulováno (nefunguje 100%, coţ je 

dáno časovým posunem mezi zpracováním na KP a zpracováním pro databázi RPP). Údaje o 

podílu jsou především podstatné u prodeje podílů pozemků pod bytovými domy (podíl na 

pozemku přináleţející k bytu), kde se běţně vyskytují čtyř a více ciferná čísla v čitateli i 

jmenovateli. Výsledkem bylo další zefektivnění sběru dat (nepřepisování podílů) jak ze smluv 

tak následně do databáze v MS Excelu. V podkladech, které jsou kontrolovány dle údajů ve 

smlouvách jsou informace o spoluvlastnických podílech vedených jak na listu vlastnictví 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

209 

(dále LV) k bytové/nebytové jednotce tak na LV na kterém jsou pozemky vedeny (stejný 

podíl můţe být vyjádřen rozdílným zlomkem na kaţdém LV). 

Po přečtení předchozího odstavce můţete nabýt dojmu, ţe kdesi „klikneme a máme 

hotovo“. Bohuţel Vás musím zklamat. I přes výše uvedené musí být smlouvy uloţené na KP 

přečteny, generovaná data z VFK podle nich zkontrolována a především vypsány údaje o 

cenách, jelikoţ údaje o cenách nejsou v databázi katastru nemovitostí evidovány. 

Ze smluv jsou vypisovány veškeré dostupné informace o cenách pozemků. Cena 

samostatně prodávaného pozemku, cena pozemku pod budovou (cena pozemku musí být ve 

smlouvě vyčíslena samostatně) a to jak při prodeji celého pozemku tak i podílu (např. při 

prodeji podílu na pozemku pod bytovým domem). 

Od databáze ke geodatabázi 

Zobrazování údajů v nejrůznějších mapových projektech je celkem běţnou záleţitostí. 

K tomu, aby bylo moţno zobrazovat potřebné údaje v mapě, je zapotřebí „připojit“ (laicky 

řečeno) informaci o tom, kde se daný údaj má zobrazovat. Naštěstí v době, kdy vznikla 

geodatabáze realizovaných prodejů pozemků, uţ existovala digitální mapa města Brna (dále 

„DMMB“). Součástí DMMB  byla i katastrální mapa vedená v polygonovém 

(mnohoúhelníkovém) tvaru. Geodatabáze RPP vznikla  a aktualizuje se na základě propojení 

databáze nashromáţděných údajů s geodatabází katastrální mapy. Výsledkem je geodatabáze, 

kde kaţdý mnohoúhelník odpovídá jedné poloţce z databáze (např. obrázek č. 8), tedy 

parcele. Do současnosti se podařilo graficky identifikovat více neţ 98% záznamů z databáze 

RPP (viz tabulka č. 1). 

První geodatabáze RPP včetně několika aktualizací vznikla za pomoci Odboru 

městské informatiky magistrátu města Brna. Po vybavení pracoviště správce cenové mapy 

softwarem ArcGis Desktop je aktualizace prováděna jiţ samostatně. 

Databáze RPP (MS Excel) je aktualizována i několikrát týdně (sběr dat probíhá 

prakticky denně) a geodatabáze je aktualizována zhruba jednou měsíčně. Zjednodušeně lze 

aktualizaci databáze a následně geodatabáze RPP popsat takto: 

převod dat VFK do MS Access, 

soustava dotazů pro získání výstupu, 

export dat do MS Excel (databáze, databáze pro tiskový výstup), 

získání dat ze smluv (čtení, kontrola a zápis dat), 

aktualizace databáze v MS Excel včetně kontrol, 

import dat do MS Access, 

příprava dat pro export (výpočet a připojení potřebných sloupců), 

export do formátu DBF, 

spuštění modelu z ArcGis Desktop (výpočet dalších sloupců), 

spuštění několika modelů z ArcGis Desktop (vznik geodatabáze), 

připojení nových dat do celkové geodatabáze RPP (lokální pracoviště), 

export dat do formátu SHP (příprava dat pro ostatní uţivatele), 

import dat SHP do souborové geodatabáze (FGDB), 

import dat z FGDB do geodatabáze na testovací server (kontrola dat), 

import dat z FGDB do geodatabáze na testovací server (uţívání dat). 

 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny statistické údaje z (geo)databáze RPP, abyste si mohli 

učinit představu o tom, jaké mnoţství smluv bylo zpracováno a jaký rozsah dat (geo)databáze 

obsahuje. Údaje ze sloupce „Smlouvy uloţené na KP“ byly zjištěny dotazem z databáze VFK. 

Data z roku 2008 byla k dispozici jen za období leden aţ srpen. 
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Rok Smlouvy 

uloţené 

na KP 

Smlouvy s 

vyuţitelnou 

cenou. 

Celkem 

pozemkŧ 

ve 

smlouvách 

Celkem 

záznamŧ v 

geodatabázi 

Minimální 

jednotková 

cena 

[Kč/m
2
] 

Maximální 

jednotková 

cena 

[Kč/m
2
] 

1993 4 555 205 375 299 2 10 345 

1994 5 002 580 1 199 707 0 3 500 

1995 5 654 754 1 276 1 144 6 13 542 

1996 6 920 838 1 548 1 430 3 11 739 

1997 8 320 994 2 013 1 885 0 13 833 

1998 9 954 1 201 2 450 2 347 0 18 813 

1999 12 450 1 282 2 596 2 526 0 21 647 

2000 12 404 1 581 3 265 3 248 0 65 500 

2001 10 587 2 050 4 706 4 687 0 38 874 

2002 13 358 1 884 4 510 4 498 0 35 038 

2003 14 503 1 888 3 897 3 886 0 34 091 

2004 18 313 2 183 4 805 4 768 0 34 382 

2005 17 168 2 725 7 027 7 022 0 13 126 

2006 19 238 3 937 10 273 10 267 0 163 542 

2007 22 044 5 370 17 133 17 129 0 50 522 

2008* 15 203 2 971 12 901 12 775 0 148 747 

Celk. 195 673 30 443 79 974 78 618 X X 

 

Tabulka č. 6 – Vybrané údaje z (geo)databáze realizovaných prodejŧ pozemkŧ 

ZÁVĚREM 

Účelem tohoto článku bylo představení prací, které probíhají na pozadí aktualizace 

cenové mapy. Především pak tvorby (geo)databáze realizovaných prodejů pozemků, dále 

zjednodušené představení intranetového mapového projektu cenové mapy, ve kterém bude 

provedena část aktualizace cenové mapy a který je denně vyuţíván pracovníky Oddělení 

realitní ekonomiky magistrátu města Brna. 
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VÝVOJ KAPITALIZAČNÍ MÍRY A REALITNÍHO TRHU 

Ing. Petr Pohl, Ph.D.
26

, Ing. Jana Nováčková
27

 

Abstrakt 

Náš příspěvek se zabývá stanovením kapitalizační míry při trţním oceňování 

nemovitostí. Zahrnuje její historický vývoj, přehled realizovaných významných 

investičních transakcí v období let 1998 aţ 2008, predikaci pravděpodobného dalšího 

vývoje kapitalizační míry a realitního trhu s ohledem na současnou celosvětovou 

finanční krizi na investičním trhu. 

1. ÚVOD 

Kapitalizační míra (neboli yield) udává, poměr čistého ročního výnosu z nemovitosti k 

její kupní ceně. Je udávána v procentech. Kapitalizační míra je vyuţívána pro výpočet 

výnosové hodnoty. 

2. SPECIFIKA MÍRY KAPITALIZACE 

Míra kapitalizace představuje velmi senzitivní hodnotu, která udává stav realitního 

trhu – jeho vyspělost i rizika. Udává také obecný stav ekonomiky. Míra kapitalizace ale 

vyjadřuje především: 

návratnost investice - při niţším yieldu a při konstantním čistém příjmu je nutné 

počítat s delší návratností investice, 

očekávaná rizika spojená s investicí - vyšší yield představuje vyšší riziko spojené 

s investicí, 

vliv inflace, 

vliv daňového zatíţení, 

likviditu nemovitosti, 

náklady a rizika spojené s převodem investice, 

ostatní náklady a rizika plynoucí s vlastnictvím nemovitosti, 

náklady a rizika spojená se správou nemovitosti.  

 

Vysoká míra kapitalizace přirozeně indikuje vyšší míru zisku, ale za cenu vyšších rizik 

souvisejících s vlastnictvím nemovitosti. Mezi rizika, spojená s nemovitostí, můţeme 

zahrnout následující: 

poloha nemovitosti, 

vyuţití nemovitosti, 

obsazenost, 

struktura nájemců, 

                                                 

 
26

 Ing. Petr Pohl, Ph.D., VALUE, spol. s r.o., Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 602 184 155, 

petr.pohl@value.cz 

27
 Ing. Jana Nováčková, VUT v Brně, Ústav soudního inţenýrství, Údolní 53, Brno, VALUE, spol. 

s r.o., Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 602 441 515, e-mail: jananova@email.cz, 

jana.novackova@value.cz 
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výše nájemného a ostatních poplatků, 

indexace nájemného, 

dlouhodobé zajištění příjmu z nájemného, 

predikce nákladů hrazených vlastníkem nemovitosti, 

věcná břemena, 

právní stav (nevyřešené vlastnické vztahy, spory), 

ochranná pásma, 

povodňové zóny, 

regulativy z hlediska územního plánu. 

 

3. ZJIŠTĚNÍ MÍRY KAPITALIZACE A JEJÍ VÝVOJ 

Míra kapitalizace, která je vyuţívána pro ocenění dle cenového předpisu, je uvedena 

v příloze č. 16 platné prováděcí vyhlášky zákona č. 151/1997 Sb. 

Míra kapitalizace, vyuţívaná v trţním oceňování nemovitostí, je určována především 

na základě srovnání jiţ realizovaných investičních transakcí. Zde je nutné vycházet z 

dostatečného počtu transakcí s vysokou vypovídací schopností.  

Přehled významných investičních transakcí realizovaných na nemovitostním trhu 

v období let 1998 – 2009 pro kancelářské objekty, obchodní centra, logistické areály a hotely 

bude prezentován na XVIII. mezinárodní vědecké konferenci soudního inţenýrství 2009. 

Současně zde bude také uveden historický vývoj kapitalizační míry v průběhu let s 

komentářem vlivu současné globální finanční krize na její další vývoj.  

 

4. VÝVOJ REALITNÍHO TRHU 

S vývojem kapitalizační míry souvisí i samotný vývoj realitního trhu. V současné době 

jsme svědky po letech pravidelného poklesu kapitalizační míry opět nárůstu kapitalizační 

míry, coţ se spolu se světovou finanční krizí a omezenými moţnostmi investorů získat 

standardní půjčky u komerčních a hypotéčních bank, projevuje v minimálním počtu 

uzavřených nemovitostních investičních transakcí v roce 2008 v České republice a i vlivem na 

jednotlivé segmenty realitního trhu a na současné realizované ceny nemovitostí na trhu. 

Realitní trh jsme v naší presentaci na této konferenci rozdělili na jednotlivé hlavní segmenty a 

analyzovali z hlediska nabídky, poptávky, prodejů, nájmů a budoucího vývoje v daném 

segmentu i na celém nemovitostním trhu.    
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ČINNOST ZNALCE A ZNALECKÝ POSUDEK 

V ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č.184/2006 SB., O ODNĚTÍ 

NEBO OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

K POZEMKU NEBO KE STAVBĚ (ZÁKON O 

VYVLASTNĚNÍ). 

 

Ing. Radek Sovička
1)

, Ing. Jaroslav Hába
2)

 

 

Abstrakt 
Vyvlastněním majetku se jedná o významný zásah do vlastnického práva a tento právní úkon, 

vč. jeho tvrdosti mnohdy a mnohde přetrvává ve vzpomínkách vlastníků na neblahé praktiky 

vyvlastňování, které prováděl minulý reţim. Akt vyvlastnění není ani v současné době 

většinou dobrovolný a je třeba objektivně vystihnout rozsah, kvalitu, technickou (věcnou) a 

finanční hodnotu a podstatu vyvlastňovaného majetku. 

S vyvlastňovacím procesem se v současné době setkáváme nejvíce v souvislosti s výstavbou 

dopravní a technické infrastruktury a s výstavbou různých protipovodňových, retenčních a 

ekologických opatření. 

 

Část 1 -  Procesní kroky ve vyvlastňovacím řízení dle zákona č. 

184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění, účinný od 01.01.2007)  v platném znění  (dále 

jen „zákon“) a součinnost se znalcem 
 

Je třeba si uvědomit, ţe vyvlastněním majetku se jedná o významný zásah do vlastnického 

práva a tento právní úkon, vč. jeho tvrdosti mnohdy a mnohde přetrvává ve vzpomínkách 

vlastníků na neblahé praktiky vyvlastňování, které prováděl minulý reţim. Akt vyvlastnění 

není ani v současné době většinou dobrovolný a je třeba objektivně vystihnout rozsah, kvalitu, 

technickou (věcnou) a finanční hodnotu a podstatu vyvlastňovaného majetku. 

Zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (účinný od 

01.01.2007) ve svém §170 uvádí, ţe práva k majetku (pozemkům a stavbám), která jsou 

potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření lze odejmout nebo 

omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně 

prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její 

výstavby a řádného uţívání pro stanovený účel, dále o veřejně prospěšné opatření, a to 

sniţování ohroţení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování 

retenčních schopností území, zaloţení prvků územního systému ekologické stability a ochranu 

archeologického dědictví, dále o stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 

o asanaci (ozdravění) území. Na roveň lze postavit také tu situaci, kdy je třeba vytvořit 

podmínky pro nezbytný přístup ke stavbě, řádné uţívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo 

stavbě – tehdy je moţno vlastnické právo k pozemku odejmout nebo omezit. 

Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k  jeho vedení a podmínky 

vyvlastnění upravuje zvláštní právní předpis,
 

kterým je zák.č.184/2006 Sb. (účinný od 

01.01.2007). 

V dalším Vám metodicky osvětlíme činnost vyvlastnitele a jeho součinnost se znalcem 

v rámci vyvlastňovacího řízení : 

Předfáze   
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    -1)   shromáţdění důkazů a podkladů ţádosti o vyvlastnění dle § 18 odst. 2 zákona  

    0 )   doručení ţádosti vlastníkovi pozemku nebo stavby o sesouhlasení budoucím 

vyvlastnitelem navrţené osoby znalce k vypracování znaleckého posudku dle § 10 

odst. 1 zákona, resp. o navrţení osoby znalce budoucím vyvlastňovaným  se 

zajištěním znaleckého posudku tzv. „na ţádost vyvlastňovaného“ – postup dle § 20 

odst. 1 zákona   

I. Fáze  

1a) kompletace podkladů včetně posudku Add 0) a podání ţádosti dle § 18 odst. 2  zákona 

u vyvlastňovacího úřadu I. stupně 

1b) kompletace podkladů vyjma posudku Add 0), který se nepodařilo zajistit (z důvodu 

nečinnosti vlastníka, neznámé osoby vlastníka, nesouhlasu vlastníka) a podání ţádosti 

dle § 18 odst. 2 zákona s ţádostí o zajištění posudku Add 0) osobou znalce 

ustanoveného vyvlastňovacím úřadem I. stupně – postup dle § 20 odst. 1 poslední věta 

zákona    

2a)  písemné oznámení (o zahájení vyvlastňovacího řízení) vyvlastňovacího úřadu I. 

stupně s poučením účastníků řízení o jejich právech a povinnostech v řízení a nařízení 

ústního jednání ve lhůtách dle § 22 zákona   

2b)  písemné usnesení („o ustanovení osoby znalce k zajištění znaleckého posudku dle 

§ 10 odst. 1 zákona“ ve stanovené lhůtě dodání posudku) vyvlastňovacího úřadu I. 

stupně – s doručením osobě ustanoveného znalce a vhodným uvědoměním o této 

skutečnosti jen ostatním účastníkům řízení (např. písemným oznámení o termínu 

moţnosti nahlédnout do spisu vyvlastňovacím řízení)   

  + Výslovně v případech neznámé osoby vlastníka pozemku (neznámá adresa bydliště, 

neznámá osoba dle identifikátorů v údajích katastru, osoba zemřelá bez projednání 

dědictví, duplicitní vlastnictví, osobě které se nepodařilo doručit na známou adresu v 

cizině) písemné oznámení o zahájení řízení k ustanovení opatrovnictví dle § 17 odst. 4 

zákona  („o ustanovení osoby opatrovníka osobě neznámého vlastníka pozemku“ 

resp. v případech prokázaného úmrtí pak „o ustanovení osoby opatrovníka osobám 

neznámých dědicŧ osobě zemřelé“) vyvlastňovacího úřadu I. stupně – s doručením 

osobě budoucího opatrovníka, který s ustanovením předtím vyjádřil souhlas, resp. 

v případě spoluvlastnictví pozemku téţ spoluvlastníkům pozemku (účastníkům řízení) 

a veřejnou vyhláškou doručení oznámení rovněţ osobám neznámých dědiců osoby 

zemřelého vlastníka pozemku.   

+ Následně, k předchozímu oznámení o zahájení řízení k ustanovení opatrovníka 

neznámé osobě vlastníka pozemku písemné usnesení ve smyslu § 17 odst. 4 zákona  

(„o ustanovení osoby opatrovníka osobě neznámého vlastníka pozemku“ resp. 

v případech prokázaného úmrtí pak „o ustanovení osoby opatrovníka osobám 

neznámých dědicŧ osobě zemřelé“) vyvlastňovacího úřadu I. stupně – s doručením 

osobě ustanoveného opatrovníka, který s ustanovením předtím vyjádřil souhlas, resp. 

v případě spoluvlastnictví pozemku téţ všem spoluvlastníkům pozemku (účastníkům 

řízení) a veřejnou vyhláškou doručení usnesení rovněţ osobám neznámých dědiců 

osoby zemřelého vlastníka pozemku.   

 Teprve po právní moci usnesení shora vydaných vyvlastňovacím úřadem I. stupně 

následuje rozeslání písemného oznámení (o zahájení vyvlastňovacího řízení) 

vyvlastňovacího úřadu I. stupně s poučením účastníků řízení o jejich právech a 

povinnostech v řízení a nařízení ústního jednání ve lhůtách dle § 22 zákona 

      3)  Nařízení ústní jednání na vyvlastňovacím úřadu mezi vyvlastnitelem a známou osobou 

vyvlastňovaného, resp. v případě neznámého vlastníka pozemku (neznámá adresa 

bydliště, neznámá osoba dle identifikátorů v údajích katastru, osoba zemřelá bez 
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projednání dědictví, duplicitní vlastnictví, osobě které se nepodařilo doručit na 

známou adresu v cizině) rovněţ za účasti ustanoveného opatrovníka. 

 Zápis z nařízeného ústního jednání je závazným podkladem pro vydání rozhodnutí 

vyvlastňovacího úřadu I. stupně.    

4) Vydání rozhodnutí dle § 24 zákona vyvlastňovacím úřadem I. stupně, rozeslání 

známým účastníkům řízení a v případě neznámého vlastníka pozemku (neznámá 

adresa bydliště, neznámá osoba dle identifikátorů v údajích katastru, osoba zemřelá 

bez projednání dědictví, duplicitní vlastnictví, osobě které se nepodařilo doručit na 

známou adresu v cizině) rovněţ   ustanovené osobě opatrovníka a popř. veřejnou 

vyhláškou doručení rozhodnutí rovněţ osobám neznámých dědiců osoby zemřelého 

vlastníka pozemku. 

II. Fáze  

5) Odvolání proti rozhodnutí dle § 24 zákona vyvlastňovacího úřadu I. stupně 

6) Vyjádření ostatních účastníků vyvlastňovacího řízení k podaným odvoláním Add 5) 

shromáţděním všech vyjádření u vyvlastňovacího úřadu I. stupně 

7a) Vyřešení podaného odvolání autoremedurou rozhodnutí za předchozího písemného 

souhlasu všech účastníků řízení s tímto postupem, 

7b) Postoupení kompletního spisu vyvlastňovacího řízení s podaným odvoláním 

odvolacímu orgánu vyvlastňovacího úřadu II. stupně – k rozhodnutí. 

8)  Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí dle §24 vyvlastňovacího úřadu I. stupně – 

vydané odvolacím orgánem  

III. Fáze  

9) Případné podání ţaloby v občanském soudním řízení – podáním u příslušného 

krajského soudu, ve lhůtách podání ţaloby dle § 28 zákona 

10) Podáním ţaloby se odkládá právní moc a vykonatelnost rozhodnutí dle § 24 

vyvlastňovacího úřadu. 
 

Část 2 – Znalecký posudek ve vyvlastňovacím řízení 
Znalecký posudek ve vyvlastňovacím řízení zpracovává znalec s oprávněním pro obor 

Ekonomika, se specializací na ceny a odhady (nemovitosti, případně podnik, nehmotný a 

finanční majetek). Při zpracování znaleckého posudku pro účely zák.č.184/2006 Sb., o odnětí 

nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění, účinný od 

01.01.2007) je třeba postupovat citlivě, popsat a zohlednit všechny podmínky a podrobnosti, 

které by mohly mít na ocenění vliv. Činnost znalce v rámci vyvlastňovacího řízení je velmi 

zodpovědná a musí ji provádět osoba erudovaná jak v problematice oceňování majetku, tak i 

v oblasti práva. 

 

Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k  jeho vedení a podmínky 

vyvlastnění upravuje zvláštní právní předpis,
 
kterým je zák.č.184/2006 Sb. Tento zákon ve 

svém §10 uvádí, ţe za vyvlastnění náleţí vyvlastňovanému náhrada  ve výši obvyklé ceny (§2 

odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb.,) pozemku nebo stavby, včetně všech jejích součástí 

a příslušenství, došlo-li k odnětí vlastnického práva k nim, nebo ve výši ceny práva 

odpovídajícího věcnému břemenu (§18 zákona č. 151/1997 Sb.), došlo-li k omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo došlo-li k odnětí 

nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 

Kromě těchto náhrad náleţí vyvlastňovanému taktéţ náhrada stěhovacích nákladů, nákladů 

spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů, které vyvlastňovaný 

účelně vynaloţí následkem a v souvislosti s vyvlastněním. Náhrady se stanoví takovým 

způsobem a v takové výši, aby odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného 

projeví v důsledku vyvlastnění. V případě, ţe obvyklá cena podle by byla niţší neţ cena 

http://www.zakonynawebu.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB97151A
http://www.zakonynawebu.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB97151A
http://www.zakonynawebu.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB97151A
http://www.zakonynawebu.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB97151A
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zjištěná podle cenového předpisu, náleţí vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné. 

Místo náhrady za vyvlastňovaný majetek se vyvlastňovanému poskytne jiný pozemek nebo 

stavba, dohodne-li se na tom s vyvlastnitelem; právo na vyrovnání rozdílu v obvyklé ceně 

vyvlastněného pozemku nebo stavby a náhradního pozemku nebo stavby není dotčeno. 

V případě, ţe při vyvlastnění zanikají nájemní práva nebo věcná břemena váznoucí na 

pozemku nebo stavbě, pak náleţí nájemci a oprávněnému z věcného břemene náhrada ve výši 

ceny těchto práv (§18 zákona č. 151/1997 Sb.). Náhrady za vyvlastněný majetek, za stěhovací 

a jiné náklady,  za omezení vlastnického práva (věcná břemena) nebo za zaniklá nájemní 

práva  je vyvlastnitel povinen poskytnout jednorázově v penězích, a to ve lhůtě stanovené 

v rozhodnutí o vyvlastnění. V případě, ţe osoba oprávněná k náhradě není známa, ţe není 

znám její pobyt nebo ţe je v prodlení (§522 občanského zákoníku.), sloţí vyvlastnitel náhradu 

ve lhůtě podle odstavce 1 do úschovy u soudu (§185a aţ 185h občanského soudního řádu.).  

Zemřela-li oprávněná osoba a není-li moţné náhradu v průběhu dědického řízení vyplatit 

správci dědictví a ani dědicům, sloţí ji vyvlastnitel ve stanovené lhůtě u soudu příslušného 

k projednání dědictví nebo u  soudního komisaře pověřeného provést úkony v řízení 

o dědictví po zemřelé oprávněné osobě. Zaniklo-li vyvlastněním zástavní a podzástavní právo 

váznoucí na pozemku nebo stavbě nebo zajišťovací převod práva (§553 občanského 

zákoníku.) týkající se pozemku nebo stavby, poskytne vyvlastnitel náhradu aţ do výše dosud 

neuhrazené zajištěné pohledávky s příslušenstvím zástavnímu věřiteli, podzástavnímu věřiteli 

nebo osobě oprávněné ze zajišťovacího převodu práva, ledaţe se práva na úhradu zajištěné 

pohledávky vzdali. V rozsahu tohoto poskytnutého plnění se vyvlastnitel zprostí své 

povinnosti vůči vyvlastňovanému. 

Zák.č.184/2006 Sb. ve svém § 20 uvádí, ţe náhrada uvedená v  §10 odst. 1 se stanoví na 

základě znaleckého posudku vyhotoveného na ţádost vyvlastňovaného, nebo znaleckého 

posudku vyhotoveného na ţádost vyvlastnitele, jestliţe s tím vyvlastňovaný vyslovil souhlas 

(rovněţ také s osobou znalce); znalecké posudky nesmí být při zahájení řízení starší 90 dnů. 

Nedošlo-li k vyhotovení znaleckého posudku na ţádost vyvlastňovaného a ani vyvlastnitele, 

stanoví se náhrada na základě posudku znalce ustanoveného vyvlastňovacím úřadem. 

Vyvlastňovaný a kaţdý, kdo pozemek nebo stavbu uţívá z jakéhokoliv právního důvodu nebo 

i bez právního důvodu, je povinen umoţnit znalci ustanovenému vyvlastňovacím úřadem 

prohlídku pozemku nebo stavby potřebnou k vypracování posudku, jestliţe mu znalec 

prokazatelně oznámil dobu prohlídky alespoň 3 týdny předem. Nesplní-li vyvlastňovaný tuto 

povinnost, pak znalec vypracuje posudek podle údajů, které si mohl opatřit jinak. 

Vyvlastňovaný v tomto případě nemůţe vznášet námitky proti ocenění uvedenému ve 

znaleckém posudku. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí vyvlastnitel. 

 

Vzorový znalecký posudek – osnova a metodický postup 

A.Úvod 

A.1 Vstupní podmínky 

- uvede se stručně navozené právní prostředí, na jehoţ základě je znalecký posudek zpracován 

A.2 Metody oceňování 

- protoţe se jedná o citlivou věc, jakou zásah do vlastnictví, je třeba vysvětlit přístupy a 

pojmy pouţité v posudku, popíší se stručně metody, které se při ocenění majetku běţně 

pouţívají (v daném případě se jedná o zjištění ceny majetku, o stanovení obvyklé hodnoty 

tohoto majetku a o stanovení eventuální náhrady za náklady, které vyvlastňovanému vzniknou 

v souvislosti s vyvlastněním) 

A.2.1 Metoda ceny zjištěné dle předpisu 

- stručně se uvede o jaký druh ocenění se jedná, jak se postupuje při jeho sestavování 

Metoda stanovení věcné hodnoty 

- stručně se uvede o jaký druh ocenění se jedná, jak se postupuje při jeho sestavování 

http://www.zakonynawebu.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB97151A
http://www.zakonynawebu.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB64040A
http://www.zakonynawebu.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB63099A
http://www.zakonynawebu.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB64040A
http://www.zakonynawebu.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB64040A
http://www.zakonynawebu.cz/cgi-bin/khm.cgi?typ=1&page=khc:SB64040A
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Metoda výnosová 

- stručně se uvede o jaký druh ocenění se jedná, jak se postupuje při jeho sestavování 

Metoda váţeného průměru 

- stručně se uvede o jaký druh ocenění se jedná, jak se postupuje při jeho sestavování 

Metoda porovnání obchodovatelných cen 

- stručně se uvede o jaký druh ocenění se jedná, jak se postupuje při jeho sestavování 

B. Nález 

B.1  Znalecký úkol 

- v této části se podrobně popíše zadání znaleckého posudku, znalecký úkol, kdo 

posudek vypracoval, kdo posudek zadal a za jakým účelem a k jakému datu 

- popíše se zevrubně o jaký druh majetku se jedná, jak je majetek označen 

- popíše se listina, která prokazuje veřejnou prospěšnost stavby 

- uvede se na základě kterých předpisů je právní úkon (vyvlastnění) prováděn a na 

základě kterých předpisů je provedeno ocenění majetku 

B.2  Informace o majetku (nemovitostech) 

- označí se majetek názvem, adresou, obcí, katastrálním územím, uvede se počet 

obyvatel daného místa, jaké jsou ceny pozemků stavebních a zemědělských, zda 

existuje cenová mapa 

- uvedou se vnější vazby okolí, které působí na majetek z hlediska ocenění obvyklou 

cenou (hodnotou) 

B.3  Prohlídka a zaměření majetku 

- uvede se jak, kdy a kým byla prohlídka provedena,  

- uvede se z jakých podkladů se vycházelo v rámci místního šetření 

- uvede se, zda byl předmětný majetek v rámci zaměřen, v případě, ţe nikoliv, pak se 

uvede důvod, proč tak nebylo učiněno 

- uvede se zda byl vlastník majetku přítomen či nikoliv, zda místní šetření umoţnil, 

jakou formou byl vyzván k účasti na místním šetření 

- uvede se, zda vyvlastňovaný s úkonem a s osobou znalce souhlasil 

B.4  Podklady pro vypracování posudku 

- uvedou se podrobně všechny podklady, které byly znalci předloţeny ze strany 

vyvlastnitele a vyvlastňovaného, případně které si opatřil sám 

B.5  Vlastnické a evidenční údaje 

- uvede se výtah z listu vlastnictví (nikoliv pouze odvolávka na LV v příloze) 

- uvede se rozsah dotčeného majetku 

- uvedou se závady právního a věcného charakteru, které na majetku váznou 

B.6  Dokumentace a skutečnost 

- popíše se v jaké formě byla předloţená nebo získaná dokumentace, ze které bylo 

vycházeno při ocenění 

- popíše se, kde se nachází oceňovaný majetek a v jakém stavu byl majetek nalezen 

v rámci místního šetření 

- porovná se předloţená nebo získaná dokumentace (stavebně-právní, stavebně-

technická apod.) se skutečností 

B.7 Celkový popis majetku 

- provede popis širšího okolí a celkový popis oceňovaného majetku 

- vloţí se barevné mapky (územní plán, mapa širších vztahů, letecký snímek apod,), 

vyznačí se poloha oceňovaného majetku 

C. Posudek 

C.1 Postup ocenění v zadaném případě 

- vysvětlí se pojmy dobrovolnost, nedobrovolnost, přiměřená náhrada, regulace cen, 

nepřiměřený hospodářský prospěch 
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- provede se výběr a zdůvodnění výběru výše uvedených metod 

C.2 Ocenění  

- vysvětlí se postupy ocenění (např. citace vyhlášky) a jejich zdůvodnění, proč bylo 

takto v posudku postupováno 

C.2.1 Ocenění majetku cenou zjištěnou 

- provede se ocenění dle zák.č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých 

zákonů v platném znění (§ 33) a dle aktuální oceňovací vyhlášky 

- do ocenění se zahrnou všechny věci nemovitého (příp.movitého) charakteru, vč. všech 

součástí a příslušenství, zohlední případná dočasnost staveb 

- zohlední se případná regulace cen 

C.2.2 Ocenění majetku obvyklou cenou (hodnotou) 

- provede se podrobný rozbor trţního prostředí 

- uvede se úvaha znalce k tvorbě obvyklé hodnoty v řešeném případu 

- provede se ocenění výše uvedenými metodami (nebo pouze porovnávací metodou) 

C.2.3 Ocenění závad váznoucích na majetku 

- provede se ocenění náhrad za náklady, které vyvlastňovanému v souvislosti 

s vyvlastněním vzniknou (tzv.stěhovací náklady, náklady se změnou místa nebo sídla 

podnikání apod.) – toto ocenění je ve stupni finanční predikce, ale musí být provedeno 

dříve neţ tyto náklady vzniknou, neboť jsou předmětem vyvlastňovacího výroku 

C.3 Celková rekapitulace, závěr 

- provede se zopakování znaleckého úkolu, datum, ke kterému je posudek zpracován, 

zopakuje se veřejná prospěšnost, zopakují se předpisy, na jejichţ základě 

k vyvlastnění majetku dochází 

- v rámci uvedeného posudku je nutno provést porovnání ceny zjištěné a obvyklé ceny 

(hodnoty) majetku a uvést výši náhrady za náklady, které s vyvlastňovanému s aktem 

vyvlastnění vzniknou 

- uvede se závěrečný verdikt 

 

Znalecký posudek pro účely vyvlastnění bývá zpracován povětšinou ve třech vyhotoveních, 

které obdrţí po jednom vyhotovení vyvlastnitel, vyvlastňovaný a vyvlastňovací úřad. Platnost 

znaleckého posudku : znalecké posudky nesmí být při zahájení vyvlastňovacího řízení starší 

90 dnů. 

Znalecký posudek znalec vysvětluje a obhajuje v rámci vyvlastňovacího řízení. Pokud 

zpracovaný znalecký posudek není zpracován objektivně a se zohledněním všech vstupních 

atributů tak, aby s jeho obsahem souhlasily všechny strany (odsouhlasení znalce), pak takový 

posudek nemusí být ve vyvlastňovacím řízení akceptován a z toho vyplývá, ţe také nemusí 

být znalci proplacen (úhradu provádí vyvlastnitel). 

 

Literatura 

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (účinný od 

01.01.2007) 

Zákon č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

(zákon o vyvlastnění, účinný od 01.01.2007) 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (účinný od 01.01.2006) 

Zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (účinný od 01.04.1964) 

Zákon č.40/1964 Sb. občanský zákoník v platném znění (účinný od 01.04.1964) 

Zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů v platném znění 

(účinný od 01.01.1998) 

Znalecké standardy ÚSI VUT v Brně 

Mezinárodní oceňovací standardy IVSC 
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VLIV MULTIPLIKAČNÍHO KOEFICIENTU DRUHU 

KONSTRUKCE PŘI KOMPARATIVNÍ METODĚ 

Michal Spousta
1
 

Abstrakt 

Článek se zaměřuje na aktuálnost problémŧ. Zabývá se jednotlivými metodami 

cenového porovnání u nás a pouţití porovnávací (komparativní) metody ocenění v 

zahraničí. Základním předpokladem článku je získat co moţná největší mnoţství 

informací o prodeji bytŧ ve vícebytovém domě z realitní inzerce pro městskou část Brno 

7.  Takto získanou databázi roztřídit a pokusit se stanovit multiplikační koeficient druh 

konstrukce. 

PŘEDPOKLADY ČLÁNKU 

Předpokladem článku bylo zjistit, jaký vliv má multiplikační koeficient druh 

konstrukce na výsledný index odlišnosti při komparativní metodě oceňování nemovitostí. 

Postup při řešení článku byl následující: sběr dat  a jejich další zpracování a z takto získané 

databáze zpracovat hodnoty: 

a) zjištění průměrných jednotkových cen bytů (rozdělených podle dispozičního řešení 

a technického stavu) pro jednotlivé druhy konstrukcí v městské části Brno 7, 

b) porovnání jak druh konstrukce se projevuje na průměrné jednotkové ceně bytů 

(rozdělených podle dispozičního řešení a technického stavu) v dané lokalitě a stanovení 

multiplikačního koeficientu pro daný druh konstrukce. 

ÚVOD  

Metoda komparativní je jednou z hlavních metod oceňování nemovitostí. Metoda 

vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou 

sjednanou při jeho prodeji. 

Jako multiplikační koeficient byl vybrán druh konstrukce, který má velký podíl na 

výsledném indexu odlišnosti při komparativní metodě oceňování nemovitostí.  

Budu se zabývat porovnávacím způsobem ocenění nemovitostí pro bydlení (byty) a 

hodnoceným hlediskem bude druh konstrukce nemovitostí a její vliv na výslednou cenu. 

Základní pojmy  

Názvosloví komparativních metod oceňování 

Nemovitost oceňovaná 

Nemovitost srovnávací 

Metoda monokriteriální 

Metoda multikriteriální 

Metoda přímého porovnání 

Metoda nepřímého porovnání 

Databáze nemovitostí 

Trţní cena nemovitosti 

Jednotková cena 
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Právní normy zabývající se danou problematikou 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb. (dále 

jen zákon o oceňování majetku). 

Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (dále jen oceňovací vyhláška). 

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a 

některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé 

zákony, ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 280/1996 

Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona  č. 229/2201 Sb., 

zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona 

č. 171/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. (dále jen zákon 

o vlastnictví bytů). 

POROVNÁVACÍ METODA 

Komparativní neboli porovnávací metoda porovnává nemovitost, u níţ je cenu třeba 

zjistit, s nemovitostí, u níţ známe cenu i její parametry (obec, její vybavení, význam a 

infrastruktura, poloha nemovitosti v obci, účel uţití stavby, její výměry, vybavenost, 

technický stav, rozsah, vhodnost a technický stav staveb příslušenství, velikost a druh 

pozemků apod.). Výsledkem je porovnávací hodnota.  

V odborné literatuře bývá někdy označován i přímo za přístup na bázi trhu či trţní 

přístup (the market approach), neboť při správné aplikaci na rozdíl od přístupů na základě 

věcné hodnoty či kapitalizací výnosu jsou v něm zastoupeny jak sloţka nákladů, tak i sloţka 

výnosů a to v takovém poměru, jak jej skutečně uznává trh. Jde o přístup, který je v zemích s 

rozvinutou trţní ekonomikou nejvíce frekventován a jehoţ výsledky jsou relativně velmi 

přesné. 

Aby byl výsledek optimální, musí být při uplatnění tohoto přístupu splněny čtyři 

základní podmínky: 

oceňované a porovnávané nemovitosti musí být skutečně srovnatelné, tzn. musí si být 

skutečně podobné zejména co do rozsahu, kvality a uţitku, 

porovnávané ceny musí být poměrně aktuální, 

porovnávané ceny musí vycházet z dostatečného počtu realizovaných obchodů, 

případně ze statisticky ošetřeného průměru na základě dostatečné četnosti 

obchodů, 

porovnání musí probíhat ve stejných podmínkách co do účastníků obchodu, 

příslušného segmentu trhu a rozsahu oblasti, v níţ nemovitost působí. 

 

Z toho vyplývá, ţe tento přístup je limitován zejména v případě mimořádných typů 

nemovitostí s malou četností transferů, u nichţ většinou porovnávací data chybí či mohou být 

podstatným způsobem zkreslena. 

Metoda přímého porovnání 

Metoda porovnání přímo mezi nemovitostmi srovnávacími a nemovitostí oceňovanou. 

Metoda nepřímého porovnání 

Téţ  „metoda bazická“, „metoda standardní ceny”. Metoda, při níţ je oceňovaná 

nemovitost porovnána se standardním objektem přesně definovaných vlastností a jeho cenou. 
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Cena standardního objektu je přitom odvozena na základě zpracované databáze nemovitostí 

(jejich vlastností a cen). 

Koeficient odlišnosti 

Koeficient vyjadřující vliv jedné vlastnosti nemovitosti na rozdíl v ceně oproti jiné 

obdobné nemovitosti. Téţ „multiplikační koeficient”. 

    Označení: K,K1, K2………… 

        Rozměr: koeficient je bezrozměrné číslo. 

Index odlišnosti 

Index vyjadřující vliv více vlastností nemovitosti na rozdíl v ceně. Je-li hodnota (cena, 

jednotková cena podle pouţité metody porovnání) srovnávací nemovitosti vyšší neţ 

nemovitosti oceňované, je index vyšší neţ 1. 

Koeficient prodejnosti 

Poměr mezi skutečně dosaţenou prodejní cenou COB a odpovídající časovou cenou 

CČ nemovitosti určitého, resp. srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném místě. 

Označuje se KP. 

Koeficient prodejnosti (nemovitosti -i-) 

i

i
CČ

KP iCOB
                               

n

KP

KP

n

1i

i
  

Kde značí: 

COBi – cena prodejní nemovitosti -i- 

CČi – cena časová nemovitosti 

Za dostačující (statisticky významný) počet je povaţováno n = 15 věcí. Statisticky 

významné odchylky se do souboru nezahrnují.  

U koeficientu prodejnosti je třeba si uvědomit, ţe pokud se bude jednat o stejnou 

lokalitu, můţe být koeficient prodejnosti výrazně jiný vlivem jiné sociální skupiny nebo 

frekvence lidí.  

Podklady pro cenové porovnání 

Trţní ceny nemovitostí 

Dosahované ceny nemovitostí jsou důleţitým podkladem pro cenové porovnání. Údaje 

o skutečných realizovaných cenách nemovitostí jsou však prakticky nedostupné, navíc mohou 

být zatíţeny řadou zkreslení.  

 

 

 

 

Příkladem můţe být: 

Prodeje mezi příbuznými, kdy bývá skutečná cena podstatně niţší, neţ by 

odpovídalo běţnému trhu. 
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Prodeje mezi spřízněnými právnickými osobami. 

Spekulativní prodej pro legalizaci špinavých peněz. 

Oficiální koupě od soukromníka za velmi vysokou cenu s tím, ţe pracovníci 

kupující právnické osoby se s prodávajícím dělí o zisk. 

Realitní inzerce 

Realitní inzerce, pokud jsme si vědomi jejích specifik, je proto jedním z důleţitých 

objektivních podkladů pro cenové porovnání při zjišťování obecné ceny nemovitostí. 

Zejména je důleţité uvědomit si, ţe ceny inzerované jako poţadované prodejní jsou 

zpravidla vyšší, neţ jaké budou nakonec dosaţeny. Postupným podrobným sledováním je 

moţno si ověřit, jak cena blízkou poslední poţadované. Významným zdrojem je v současné 

době také internet, kde lze najít mnoho realitních serverů a nabídek realitních kanceláří. je 

třeba vzít v úvahu co nejvíce dostupných informací, u co největšího počtu objektů.  

V posudku je potom třeba veškeré tyto informace uvést. U kaţdé nemovitosti, pouţité 

pro srovnání, je třeba uvést maximum údajů, jeţ jsou k dispozici pro její identifikaci a popis 

(případně i její fotografii, například z Internetu, je-li dostupná).  

Je dobré aby tedy odhadce ve svém regionu sledoval poměr mezi cenami v inzerci a 

cenami skutečně za inzerované objekty dosaţenými a tento ve svých odhadech pouţíval. 

Tento poměr je místně i časově proměnný. 

Cenové mapy pozemků 

Cenové mapy pozemků by měly být zpracovávány pouze podle skutečně dosaţených 

cen; měla by tedy být velmi dobrým vodítkem ke stanovení ceny pozemků. Týká se to 

zejména obcí, v nichţ je cenová mapa zpracována. S jistým přiblíţením je však moţno 

uvaţovat rovněţ o jejich aplikaci na obdobné pozemky v obdobných lokalitách v obcích 

podobných; je moţno vysledovat konstanty, jimiţ lze cenové mapy jedné obce (města) vyuţití 

pro jinou obec (město), jeţ cenovou mapu zatím nemá. 

Vlastní databáze znalce 

Pro objektivní stanovení ceny nemovitostí je nezbytné třeba, aby si odhadce vedl 

vlastní databázi cen a nájemného. Tato databáze se průběţně doplňuje, vţdy s datem zapsání 

kaţdé informace event. její změny a s uvedením pramene. Nejčastějším podkladem jsou opět 

realitní nabídky. Pro srovnání je nutné vytvořit statisticky významný soubor, kde budou 

zahrnuty nemovitosti nebo byty nejlépe ve stejné lokalitě a se stejným popř. obdobnými 

kriterii.  

Samostatným problémem je skutečnost, ţe realizovaná cena je v drtivé většině případů 

cenou za nemovitosti jako celek, tj. za pozemek a stavby dohromady. Tento problém je 

samozřejmě obvyklý i v zemích, kde se porovnávací přístup běţně pouţívá. Situaci lze řešit 

tak, ţe lze buď porovnávat nemovitosti jako celek, coţ je velmi ideální případ (např. řadové 

domky), nebo je nutno na teoretické bázi hodnotu pozemku a staveb oddělit. Nebo lze provést 

nejrůznějším způsobem, nejlépe z poměru vycházejícího z aplikace některého z vhodných 

přístupů pro odhad hodnoty pozemků a věcné hodnoty staveb, někde lze tento poměr 

odhadnout přímo na základě porovnání. Je důleţité si uvědomit, ţe trţní přístup skutečně 

chápe hodnotu nemovitostí jako celek a ţe tedy takovéto pomocné dělení, je-li nezbytně 

nutné, se neoprostí od hypotetického náhledu. Má to však ale i své výhody, neboť teoretickým 

rozdělením na několik částí a dílčím zohledněním shod a odlišností je více pravděpodobné, ţe 

se moţná chyba omezí pouze na tuto dílčí část a v rámci celkového výsledku bude tudíţ 

menší. 
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V případě obchodovaných cen jde v podstatě o to: 

najít informace o podobných prodejích 

utřídit je a vyřadit nevhodné 

vyhodnotit je a upravit do upotřebitelné formy 

transformovat je do současnosti 

 

Utříděné informace by měly zahrnovat minimálně tyto údaje: 

Identifikace nemovitostí: 

adresa 

druh obchodovaných nemovitostí a segment trhu  

datum transferu 

realizovaná cena  

Upřesňující charakteristiky: 

velikost pozemků 

počet, parametry, rozsah, stáří a stav staveb 

vybavení staveb a pozemků 

poloha a infrastruktura 

vyuţitelnost nemovitostí 

podmínky transferu 

stav trhu 

Metody cenového porovnání - porovnání nemovitostí jako celku 

Porovnání odbornou rozvahou 

Porovnání je moţno provést na základě srovnání s jinými nemovitostmi a jejich 

inzerovanými resp. skutečně realizovanými cenami, při zohlednění všech souvislostí. Jako 

podklad můţe slouţit například seřazený výpis z realitní inzerce nebo seřazený a upravený 

přehled z internetu. Na základě uvedených podkladů pak následuje zdůvodnění a uvedení buď 

odhadnuté ceny nebo rozmezí, v němţ by se přiměřená cena měla pohybovat. 

Porovnání pomocí indexu odlišnosti 

Ta vyuţívá pro kaţdou relevantní skutečnost mající vliv na cenu nemovitosti dílčí 

koeficienty odlišnosti. Těmito se přepočítá původní soubor objektů pro srovnání  na ceny 

objektu  pro ocenění, které se pak zprůměrují a z extrémů a směrodatné odchylky se vytvoří 

pravděpodobný interval, kde by se měla cena nacházet. 

Koeficienty většinou  sledují: 

polohu 

velikost 

existenci garáţe 

 vybavení 

velikost pozemku 

úvahu znalce  

Dle konkrétních případů lze některé koeficienty vynechat a nebo naopak některé 

ovlivňující oceňování přidat. 

Klimešova srovnávací metodika 

Tato metoda vyuţívá pro přepočet zjištěné věcné hodnoty nemovitosti na obecnou 

cenu tzv. cenový koeficient. 
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Hs=Hn*k (Kč) 

 

Hs……srovnávací hodnota (Kč) 

Hn……věcná hodnota (Kč) 

k……...cenový koeficient (-) 

 

Pro cenový koeficient platí: 

 

kde: 

k……..je cenový koeficient 

vn……je váha n-tého znaku 

ci……cenový index kvalitativní třídy 

Cenový index je stanoven tabulkou, která je uvedena v příloze č. 17 zákona č. 151/97 

Sb. o oceňování majetku. Jedná se o 21 znaků, např. pracovní moţnosti v obci, obyvatelstvo, 

typ stavby, trh s nemovitostmi atd. (Více viz. Klimeš, V., Věcné zásady oceňování 

nemovitostí pro potřeby poskytování hypotečních úvěrů. Akademické nakladatelství CERM 

Brno, 1995). 

Metoda porovnávání pomocí standardní jednotkové trţní ceny     

Tato metoda je zaloţena na tom, ţe je známa trţní cena za jednotku  výměry 

(obestavěného prostoru, zastavěné plochy, podlahové plochy apod.) hlavní stavby 

průměrného provedení a opotřebení, která je nazvaná jako standardní jednotková trţní cena 

(SJTC).  Jako výměra je pouţita taková, která má vliv na cenu nemovitosti jako je 

podlahová plocha 

uţitná plocha 

počet místností bytu 

Ze standardní jednotková trţní ceny vypočteme jednotkovou trţní cenu konkrétního 

oceňovaného objektu JTCO pomocí indexu oceňovaného objektu IO, který vyjadřuje trţní 

odlišnost konkrétního objektu od standardu: 

 

JTCO = SJTC x IO 

 

JTCO ……… jednotková trţní cena oceňovaného objektu 

SJTC ……… standardní jednotková trţní cena  

IO       ……… index odlišnosti oceňovaného objektu od standardu  
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Vynásobením jednotkové trţní ceny oceňovaného objektu výměrou objektu získáme 

odhad obecné ceny nemovitosti porovnávacím způsobem. 

Jelikoţ standardní jednotková cena není známa je třeba ji odvodit. U objektu 

nabízeného v realitní inzerci zjistíme dělením jeho trţní ceny  výměrou jednotkovou trţní 

cenu srovnávacího objektu JTCS a za pomoci přiměřených kritérií index srovnávacího objektu 

IS. Standardní jednotkovou trţní cenu srovnávacího objektu odvozenou z objektu i (SJTCSI) 

vypočteme dle vzorce: 

SJTCSI = JTCSI / ISI 

SJTCSI………. standardní jednotková trţní cena srovnávacího objektu odvozená 

z objektu i 

JTCSI ………… jednotková trţní cena srovnávacího objektu odvozená z objektu i 

ISI…………….. index srovnávacího objektu odvozený z objektu i 

Při vyuţití více druhů jednotkových cen (dostupných a vhodných) a informací 

z realizovaných nebo inzerovaných objektů získává výsledek vyšší informační hodnotu za 

pouţitelnou SJTC je povaţován  průměr  případně jiná hodnota ze souboru jednotkových 

trţních cen SJTCSI. 

Obecný postup 

První krokem u této metody je opět shromáţdění dostatečně velkého souboru 

informací o inzerovaných nemovitostech stejného druhu o známé výměře (srovnávací 

objekty).  Dělením výměrami je zjištěna jednotková trţní cena srovnávacího objektu 

(JTCSI). Jednotkou výměry můţe být např. obestavěný prostor, zastavěná plocha. Tuto cenu 

získáme prostým dělím. Pomocí systému indexŧ jednotlivých srovnávacích objektŧ IS 

následně přepočteme JTCSI na tzv. standardní trţní ceny jednotlivých srovnávacích 

objektŧ SJTCSI. Statickým zpracováním a s uţitím stejného systému indexů (index 

oceňovaného objektu IO) vypočteme jednotkovou trţní cenu oceňovaného objektu JTCO. 

Po vynásobení této ceny výměrou dostaneme cenu zjištěnou porovnávacím zpŧsobem CP. 

(Podrobněji o této metodě viz. Bradáč, A., Ocenění nemovitostí cenovým porovnáním na 

základě jednotkové srovnávací ceny. In: Soudní inţenýrství č. 3-4/1998.) 

Systém přepočítacích indexů 

Základem je, ţe pro kaţdé kriterium je určitý koeficient, tyto koeficienty se mezi 

sebou násobí a výsledkem je index pro přepočet. Pro průměrnou hodnotu kriteria je zvolen 

koeficient 1,00, při lepším hodnocení kritéria bude hodnoceno koeficientem  nad 1,00, při 

horším hodnocení kritéria bude hodnoceno koeficientem  pod 1,00. 

Kriteria porovnávání 

Jsou uvedena kriteria jako např. velikost obce, přírodní okolí, poloha vzhledem 

k centru obce, typ stavby, technická hodnota stavby, názor odhadce atd., jeţ jsou důleţitá pro 

porovnání cen jednotlivých nemovitostí. Soubor kriterií není uzavřený je moţno jej podle 

konkrétních typů nemovitostí doplňovat. 

Cenové porovnání podle oceňovacího předpisu 

Zákon č. 151 1997 Sb. , o oceňování majetku, v aktuálním znění 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, stanoví, ţe majetek a sluţba oceňují 

obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. 
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Jiným způsobem oceňování stanoveným zákonem o oceňování majetku je také 

porovnávací způsob tento způsob vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 

obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Způsob ocenění porovnávacím 

způsobem stanoví vyhláška. 

Prováděcí vyhláška č. 3/2008 Sb. 

Zde je vymezeno pouţití porovnávacího způsobu ocenění pro garáţe netvořící 

příslušenství jiné stavby, byty ve vícebytovém domě J, K ( J – byt v domech vícebytových 

typových, K - byt v domech vícebytových netypových), rekreační a zahrádkářské chaty. 

V našem případě se budeme zabývat porovnávacím způsobem ocenění bytů ve vícebytovém 

domě typu J, K.  

Cena bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů v budově typu J a K, jeho 

vybavení a příslušenství, včetně podílu na společných částech domu a jeho vybavení, které je 

stavebně součástí stavby, se zjistí vynásobením počtu m
2
 podlahové plochy, určené způsobem 

uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 19, tabulce č. 1 a upravenou 

podle odstavce 2, případně odstavce 5. Cena bytu zahrnuje jeho vybavení uvedené v příloze č. 

2.  

Základní cena uvedená v příloze č. 19, tabulce č. 1 se vynásobí koeficientem cenového 

porovnání podle vzorce:  

ZCU = ZC x KCP, 

kde: 

ZCU ….  základní cena upravená za m2 podlahové plochy bytu nebo nebytového  

prostoru, 

ZC ……  základní cena podle přílohy č. 19  tabulka č. 1, 

KCP……  koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu: 

 

 

 

 

 

kde: 

KCPn …. koeficient cenového porovnání n-tého hodnoceného znaku, 

vn ……  váha n-tého hodnoceného znaku podle tabulka č. 2 přílohy č. 19 

Popisy hodnocených znaků a jejich váhy zohledňující míru působení cenových faktorů 

na cenu bytu jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 19. Charakteristiky jednotlivých 

kvalitativních pásem hodnocených znaků obsahuje tabulka č. 3. 

Propočet koeficientů cenového porovnání hodnocených znaků KCPn pro jednotlivá 

kvalitativní pásma se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí KCR uvedeného u 

příslušné základní ceny v tabulce č. 1 přílohy č. 19: 

a) KCPn pro I. kvalitativní pásmo    = 1 - KCR 

b) KCPn pro II. kvalitativní pásmo   = 1 -  (KCR / 2) 

c) KCPn pro III. kvalitativní pásmo  = 1,000 

 

å

å
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d) KCPn pro IV. kvalitativní pásmo  = 1 +  (KCR / 2) 

e) KCPn pro V. kvalitativní pásmo   = 1 + KCR 

Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa. 

Jestliţe se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 12, 13, 18, 21 a 22 v tabulce č. 3 přílohy č. 20 

výrazně liší od charakteristik kvalitativních pásem I a V, lze upravit ZCU za m
2
 podlahové 

plochy bytu o přiráţku nebo sráţku vyjádřenou v procentech a stanovenou podle vzorce: 

D = 0,1 Σ dn x vn 

kde: 

D ….   úprava ZCU v procentech 

n …… číslo znaku 1, 2, 12, 13, 18, 21 a 22 

KCP…. koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu: 

dn ….   sráţka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu I v intervalu <-10;0>   

             nebo  přiráţka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu V v intervalu  

             <0;10>, 

vn….     váha n-tého znaku 

Cena bytu zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně 

příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, 

studna a vedlejší stavba slouţící výhradně společnému uţívání. 

Pozemky se oceňují samostatně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

228 

 

Znak č. 

n 
Popis 

Váha 

Vn 

1 Trh s byty 10 

2 Poloha budovy v obci 9 

3 Převládající zástavba v obci, případně v okolí bytu 8 

4 Inţenýrské sítě 9 

5 Veřejná doprava v obci 8 

6 Obchod a sluţby v obci, případně v části obce 8 

7 Školství v obci, případně v části obce 5 

8 
Zdravotnictví v obci, případně v docházkové 

vzdálenosti 
7 

9 Kultura, sport a ubytování v obci, případně v části obce 5 

10 Úřady v obci, případně v části obce 3 

11 Pracovní moţnosti v obci 7 

12 Ţivotní prostředí v okolí bytu 8 

13 Přírodní lokalita v okolí bytu 5 

14 Změna v okolní zástavbě 2 

15 Příslušenství budovy 4 

16 Typ stavby 5 

17 Obyvatelstvo 6 

18 Vybavení bytu 10 

19 Orientace bytu ke světovým stranám 8 

20 Poloha bytu v domě - podlaţí 7 

21 Mimořádné příslušenství bytu 1 

22 Posouzení širších vztahů 10 

Suma 145 

Tabulka č. 1 - Výpočet hodnocených znakŧ a jejich vah u bytŧ oceňovaných porovnávacím zpŧsobem 

Znak typu stavby zaujímá z celkového součtu vah 3,5%.  

Cenový index 

Při výpočtu indexu je ještě nezbytné přihlédnout ke zdroji dat. Ceny, které byly 

získány z realitní inzerce, se upraví koeficientem zohledňujícím zdroj ceny. Kaţdý odhadce si 

ho musí stanovit sám pro danou lokalitu, typ nemovitosti a druh inzerce. Tím je ošetřován 

fakt, ţe cena, která se objeví v nabídce realitní inzerce většinou o něco poklesne, neţ se daná 

nemovitost prodá. Dá se ojediněle pouţít hodnota 0,85. Dále je třeba ošetřit to, ţe u některých 
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nemovitostí nemáme z realitní inzerce příliš vyčerpávající či nepříliš věrohodné informace. 

Také doba sledování ceny nemusí být moc dlouhá a tudíţ spolehlivá. Pro tyto případy je 

vhodné dosáhnout sníţení těchto nedostatků pomocí váţených výpočtů. Výsledek se projeví 

ve váţeném aritmetickém průměru. Zřídka se pouţívá také index času, který odůvodňuje stáří 

informace v návaznosti na její pouţití. Za limitní hodnotu pro začátek pouţití tohoto indexu 

lze povaţovat stáří ceny 6 měsíců. Velkou roli hraje závislost počtu a velikosti koeficientů při 

výpočtu indexu. S rostoucím počtem kritérií a tedy i číselných hodnot přiřazených k 

jednotlivým kritériím se můţe dostat hodnota výsledného indexu porovnání do nepřijatelných 

aţ nesmyslných hodnot. Závisí to jak na velikosti hodnoty dílčího kritéria, tak na počtu 

kritérií. Rozpětí pro výběr hodnoty kritéria by se mělo pohybovat blízko 1,00. Problém 

nastává při odchýlení většiny koeficientů na stejnou stranu od průměrné hodnoty 1,00. Se 

vzrůstajícím počtem koeficientů se navíc tento vliv silně zvyšuje a výsledný index můţe 

rychle přestat odráţet reálně existující rozdíl mezi porovnávanými nemovitostmi.  

Pouţití porovnávací (komparativní) metody ocenění v zahraničí 

Slovenská republika 

Ve Slovenské republice je účinná „vyhláška  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku“ 

Všeobecná hodnota se stanoví těmito metodami: 

porovnávací 

kombinovaná 

metoda polohové diferenciace 

 

Výběr vhodné metody provede znalec resp. znalecká organizace. Je moţno pouţít 

i více metod současně. 

Porovnávací metoda 

Na porovnání je potřebný soubor alespoň tří nemovitostí. Porovnání je třeba vykonat 

na měrnou jednotku (OP, ZP, PP, délka, kus ap.) s přihlédnutím na odlišnosti porovnávaných 

objektů a ohodnocovaného objektu. Při výpočtu se můţe pouţít i matematická statistika. Na 

toto porovnání je zapotřebí tak velký soubor, aby byly splněny známé a platné testy 

matematické statistiky. 

Hlavní faktory porovnávání:  

ekonomické (datum převodu, forma převodu, způsob platby a pod.), 

polohové (místo, lokalita, atraktivita a pod.), 

konstrukční a fyzické (standard, nadstandard, podstandard, příslušenství a pod.). 

Podklady na porovnání (doklad o převodu nebo přechodu nemovitosti, případně 

nabídky realitních kanceláří) musí být identifikovatelné. Při porovnávaní se musí vyloučit 

všechny vlivy mimořádných okolností trhu (např. příbuzenský vztah mezi prodávajícím a 

kupujícím, stav tísně prodávajícího nebo kupujícího a pod).  

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Pouţívány jsou metody (nákladová, výnosová, porovnávací případně jejich 

kombinace) v přiměřených variacích. Oceňování je převáţně prováděno podle tzv. „Červené 

knihy“ (the Red Book, RICS Appraisal and Valuation Manual - RICS příručka pro odhady a 

oceňování), kterou vydal Královský ústav autorizovaných odhadců (RICS - The Royal 

Institution of Chartered Surveyors) ve spolupráci s Akciovou společností odhadců a licitátorů 
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a Institutem ohodnocování zisků a oceňování (Incorporated Society of Valuers and 

Auctioneers (ISVA) and the Institute of Revenues Rating and Valuation (IRRV).  

Publikace se netýká teorie a metod oceňování, ale popisuje způsob shromaţďování, 

vyhodnocování a zpracovávání informací a způsob oceňování pro konkrétní účely. 

Publikace uvádí doporučené způsoby ocenění v jednotlivých případech (jedná se o 

doporučení; volba metody či metod v konkrétních případech je na odborné úvaze odhadce). 

Spolková republika Německo 

Pouţívány jsou metody (případně jejich kombinace v přiměřených variacích):   

nákladová (das Sachwertverfahren),  

výnosová (das Ertragswertverfahren), 

porovnávací (das Vergleichswertverfahren), doporučovaná jako přednostní s tím, 

ţe pro tuto metodu musí být porovnávací hodnoty k dispozici: 

o v dostatečném počtu, 

o aktuální a 

o které jsou porovnatelné s hodnoceným objektem; pokud se data nedají 

bezprostředně porovnat, musí se zjistit rozdíly a zhodnotit je pomocí přiráţek 

nebo sráţek.  

U srovnávací metody se z „dostatečného počtu“ srovnatelných kupních cen 

vypočítává průměrná hodnota. Za srovnatelný počet se povaţuje nejméně 15 aţ 25 objektů. 

Přiráţky na odlišnosti objektů se odhadují. 

ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY 

Druh konstrukce 

Cena bytů je ovlivňována situací na trhu a daným typem nemovitostí v konkrétním 

místě a čase. Situaci na trhu reprezentuje vztah mezi nabídkou a poptávkou pokud je převaha 

nabídky nad poptávkou projevuje se to poklesem ceny a naopak. Nejprve je nutné provést 

určení jednotlivých druhů konstrukcí, ve vyhlášce 3/2008 Sb. jsou uváděny pro byty tyto 

druhy konstrukcí (typy staveb): 

Dřevěná sendvičová na bázi dřevních hmot 

Montovaná nad 10 NP 

Montovaná do 10 NP 

Zděná 

Zděná a ostatní materiálové varianty, zateplené 
 

Druh konstrukce má velký vliv na cenu nemovitosti. Pod pojmem druh konstrukce 

jsou uvaţovány svislé nosné konstrukce.  

Nejčastější provedení bytů podle druhu konstrukce je: 

Montované (panelové) nevyhovující dnešním tepelně technickým poţadavkům. 

Montované (panelové) vyhovující dnešním tepelně technickým poţadavkům či 

zateplené montované (panelové). 

Zděné nevyhovující dnešním tepelně technickým poţadavkům. 

Zděné vyhovující dnešním tepelně technickým poţadavkům či zateplené zděné. 
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Takové rozdělení budu uvaţovat při tvoření databáze pro město Brno městská část 

Brno 7 k.ú. Líšeň, Slatina, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Bosonohy, 

Kohoutovice, Bystrc jeţ mají podobný koeficient prodejnosti. 

Rozdělení bytů: 

Podle technického stavu  

novostavby – byty v nově postavených bytových domech stáří do 7 let, 

provedena generální oprava – byty, kde byla provedena generální oprava,  

velmi dobrý technický stav – byty, kde byla prováděna rekonstrukce ne však 

generální opravy, 

dobrý technický stav – byty, kde nebyly prováděny rekonstrukce, generální opravy 

atd. Byty, kde se prováděla jen běţná údrţba. 
 

Podle dispozičního řešení 

1+0, 1KK a 1+1 

2KK a 2+1 

3KK a 3+1 

4KK a vyšší 

Postup  řešení vlivu multiplikačního koeficientu druhu konstrukce na výsledný index 

odlišnosti 

Postup: 

sběr dat  a jejich další zpracování, 

z takto získané databáze zpracovat hodnoty: 

o zjištění průměrných jednotkových cen bytů (rozdělených podle dispozičního 

řešení a technického stavu) pro jednotlivé druhy konstrukcí v městské části 

Brno 7, 

o porovnání jak druh konstrukce se projevuje na průměrné jednotkové ceně bytů 

(rozdělených podle dispozičního řešení a technického stavu) v dané lokalitě a 

stanovení multiplikačního koeficientu pro daný druh konstrukce, 

Zpracování dat databáze: 

Do databáze byly zařazovány byty z města Brna městská část Brno 7 k.ú. Líšeň, 

Slatina, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Bosonohy, Kohoutovice, Bystrc jeţ mají 

podobný koeficient prodejnosti. 

Rozdělení bytů: 

Podle druhu konstrukce 

Montované (panelové) nevyhovující dnešním tepelně technickým poţadavkům. 

Montované (panelové) vyhovující dnešním tepelně technickým poţadavkům či 

zateplené montované (panelové). 

Zděné nevyhovující dnešním tepelně technickým poţadavkům. 

Zděné vyhovující dnešním tepelně technickým poţadavkům či zateplené. 

 

 

Podle technického stavu  

novostavby – byty v nově postavených bytových domech stáří do 7 let, 
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provedena generální oprava – byty, kde byla provedena generální oprava,  

velmi dobrý technický stav – byty, kde byla prováděna rekonstrukce ne však 

generální opravy, 

dobrý technický stav – byty, kde nebyly prováděny rekonstrukce, generální opravy 

atd.Byty, kde se prováděla jen běţná údrţba. 

 

Podle dispozičního řešení 

1+0, 1KK a 1+1 

2KK a 2+1 

3KK a 3+1 

4KK a vyšší 

 

Pro vyhotovení databáze cen bytů podle druhu konstrukce je pouţita internetová 

realitní inzerce na několika největších internetových inzertních serverech, jedná se o: 

www.sreality.cz 

www.reality.cz 

www.ceskereality.cz 

Při tvorbě databáze je nutné brát na zřetel moţné zkreslení, které by mohlo vzniknout, 

pokud by byly byty nabízeny současně na více realitních serverech. Ze získaných údajů proto 

byly vyloučeny stejné nabídky a pokud byly zjištěny změny nabídkové ceny v inzerci byla 

poté cena upravena na aktuální výši. Z databáze byly vyloučeny  také neobvyklá a chybná 

data. 

Databáze cen bytů byla tvořena od počátku roku 2007 do listopadu roku 2008 a 

obsahuje 897 bytových jednotek. Zatím se mi podařilo shromáţdit údaje pouze pro městskou 

část Brno 7, tak aby mohly být porovnány jednotlivé získané údaje o nabídkových cenách 

bytů. 

Pro zpracování analýzy zjištěných hodnot byl pouţit tabulkový procesor Microsoft 

Office Excel 2003.  

Vyhodnocení dat 

Na realitních serverech se vyskytují pouze nabízené ceny za bytovou jednotku, nikoliv 

však realizované ceny, a proto můţe docházet ke zkreslení výsledků. 

Při sběru dat byl velký problém zajištění dostatečného mnoţství srovnatelných bytů. 

Pro spolehlivé vyhodnocení dat, musí vypracovaná databáze obsahovat minimální počet 15 

vzorků, coţ je také minimální poţadavek v zahraničí. 

Získané výsledky 

Velikost databáze 

Databáze cen bytů byla tvořena od počátku roku 2007 do listopadu roku 2008 a 

obsahuje 897 bytových jednotek. 

http://www.sreality.cz/
http://www.reality.cz/
http://www.ceskereality.cz/
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Graf č. 1 - Počet bytŧ 1+0, 1+KK, 1+1 bez rozlišení vlastnictví v městské části Brno 7 rozdělených dle 

technického stavu a druhu konstrukce 
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Graf č. 2 - Počet bytŧ 2+KK, 2+1 bez rozlišení vlastnictví v městské části Brno 7 rozdělených dle 

technického stavu a druhu konstrukce 
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Graf č. 3 - Počet bytŧ 3+KK, 3+1 bez rozlišení vlastnictví v městské části Brno 7 rozdělených dle 

technického stavu a druhu konstrukce 
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Graf č. 4 - Počet bytŧ 4+KK, 4+1 bez rozlišení vlastnictví v městské části Brno 7 rozdělených dle 

technického stavu a druhu konstrukce 
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Vyhodnocení databáze 

Při vyhodnocování databáze nebylo přihlíţeno k typu vlastnictví a jeho vlivu na 

jednotkovou cenu bytu, jelikoţ by bylo nutno vytvořit obsáhlejší databázi, která by měla 

potřebnou vypovídající hodnotu a takové mnoţství bytů nebylo shromáţděno. 

 Předmětem získávání byly byty v osobním vlastnictví, tak byty v druţstevním 

vlastnictví. U bytů v druţstevním vlastnictví však dochází pouze k prodeji práva uţívání bytu 

ve výši trţní (obecné) ceny předmětné bytové jednotky. Vlastní byt je stále ve vlastnictví 

bytového druţstva, které po určité době odprodává byty do osobního vlastnictví.  

Vyhodnocované údaje o průměrných jednotkových cenách bytů jsou uvedeny 

v tabulce a graficky znázorněny pro určitý druh konstrukce, technický stav a dispoziční řešení 

v městské části Brno 7 k.ú. Líšeň, Slatina, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, 

Bosonohy, Kohoutovice, Bystrc jeţ mají podobný koeficient prodejnosti. 

Městskou část Brno 7 k.ú. Líšeň, Slatina, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, 

Bosonohy, Kohoutovice, Bystrc byla vybrána z důvodu nejvíce uloţených údajů o cenách 

bytových jednotek. 

 novostavba 

provedena 

generální 

oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 38 355 37 654 36 780 

Montovaný (panelový) byt vyhovující dnešním 

tepelně tech. poţadavkům či zateplený 
- 41 321 39 452 37 594 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům 
- 42 845 41 321 40 125 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům či zateplený 
44 952 43 021 42 165 41 321 

Tabulka č. 2 - Prŧměrné jednotkové ceny bytŧ 1+0, 1+KK a 1+1 v Kč/m
2
 bez rozlišení vlastnictví 

v městské části Brno 7 rozdělených dle technického stavu a druhu konstrukce 
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Graf č. 5 - Prŧměrné jednotkové ceny bytŧ 1+0, 1+KK a 1+1 v Kč/m
2
 bez rozlišení vlastnictví v městské 

části Brno 7 rozdělených dle technického stavu a druhu konstrukce 

 novostavba 

provedena 

generální 

oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující dnešním 

tepelně tech. poţadavkům 
- 35 143 34 843 34 828 

Montovaný (panelový) byt vyhovující dnešním 

tepelně tech. poţadavkům či zateplený 
- 38 596 36 098 35 420 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům 
- 40 253 36 524 35 500 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům či zateplený 
42 958 41 930 37 906 36 520 

Tabulka č. 3 - Prŧměrné jednotkové ceny bytŧ 2+KK a 2+1 v Kč/m
2
 bez rozlišení vlastnictví v městské 

části Brno 7 rozdělených dle technického stavu a druhu konstrukce 
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Graf č. 6 - Prŧměrné jednotkové ceny bytŧ 2+KK a 2+1 v Kč/m
2
 bez rozlišení vlastnictví v městské části 

Brno 7 rozdělených dle technického stavu a druhu konstrukce 

  novostavba 

provedena 

generální 

oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující dnešním 

tepelně tech. poţadavkům 
- 31 769 29 066 27 725 

Montovaný (panelový) byt vyhovující dnešním 

tepelně tech. poţadavkům či zateplený 
- 33 853 30 166 28 157 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům 
- 32 890 30 020 32 010 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům či zateplený 
38 822 35 752 31 429 32 840 

Tabulka č. 4 - Prŧměrné jednotkové ceny bytŧ 3+KK a 3+1 v Kč/m
2
 bez rozlišení vlastnictví v městské 

části Brno 7 rozdělených dle technického stavu a druhu konstrukce 
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Graf č. 7 - Prŧměrné jednotkové ceny bytŧ 3+KK a 3+1 v Kč/m
2
 bez rozlišení vlastnictví v městské části 

Brno 7 rozdělených dle technického stavu a druhu konstrukce 

 

 novostavba 

provedena 

generální 

oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující dnešním 

tepelně tech. poţadavkům 
- 30 288 29 033 26 832 

Montovaný (panelový) byt vyhovující dnešním 

tepelně tech. poţadavkům či zateplený 
- 29 322 28 952 27 247 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům 
- 31 569 30 002 29 874 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům či zateplený 
35 737 34 987 31 945 31 694 

Tabulka č. 5 -  Prŧměrné jednotkové ceny bytŧ 4+KK a vyšší v Kč/m
2
 bez rozlišení vlastnictví v městské 

části Brno 7 rozdělených dle technického stavu a druhu konstrukce 
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Graf č. 8 - Prŧměrné jednotkové ceny bytŧ 4+KK a vyšší v Kč/m
2
 bez rozlišení vlastnictví v městské části 

Brno 7 rozdělených dle technického stavu a druhu konstrukce 

 

 

 

Koeficient konstrukce 

1.Varianta 

Velmi dobrému technickému stavu přidělíme hodnotu koeficientu 1,00. Ostatní 

koeficienty budou k hodnotě 1,00 vztaţeny. Hodnota koeficientu druh konstrukce bude 

závislá na průměrné jednotkové ceně. 

 1+0, 1+KK a 1+1 novostavba 
provedena 

generální oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 1,019 1,000 0,977 

Montovaný (panelový) byt vyhovující dnešním 

tepelně tech. poţadavkům či zateplený 
- 1,047 1,000 0,953 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům 
- 1,037 1,000 0,971 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům či zateplený 
1,066 1,020 1,000 0,980 

Tabulka č. 6 -  Koeficient konstrukce pro byty 1+0, 1+KK a 1+1 v městské části Brno 7 rozdělených dle 

technického stavu a druhu konstrukce 
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 2+KK, 2+1 novostavba 
provedena 

generální oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 1,009 1,000 1,000 

Montovaný (panelový) byt vyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům či 

zateplený 

- 1,069 1,000 0,981 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům 
- 1,102 1,000 0,972 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům či zateplený 
1,133 1,106 1,000 0,963 

Tabulka č. 7 -  Koeficient konstrukce pro byty 2+KK a 2+1 v městské části Brno 7 rozdělených dle 

technického stavu a druhu konstrukce 

 3+KK, 3+1 novostavba 
provedena 

generální oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 1,093 1,000 0,954 

Montovaný (panelový) byt vyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům či 

zateplený 

- 1,122 1,000 0,933 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům 
- 1,096 1,000 1,066 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům či zateplený 
1,235 1,138 1,000 1,045 

Tabulka č. 8 -  Koeficient konstrukce pro byty 3+KK a 3+1 v městské části Brno 7 rozdělených dle 

technického stavu a druhu konstrukce 

 

 4+KK a vyšší novostavba 
provedena 

generální oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 1,043 1,000 0,924 

Montovaný (panelový) byt vyhovující dnešním 

tepelně tech. poţadavkům či zateplený 
- 1,013 1,000 0,941 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům 
- 1,052 1,000 0,996 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům či zateplený 
1,119 1,095 1,000 0,992 

Tabulka č. 9 -  Koeficient konstrukce pro byty 4+KK a vyšší v městské části Brno 7 rozdělených dle 

technického stavu a druhu konstrukce 
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 Průměrná hodnota novostavba 
provedena 

generální oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 1,041 1,000 0,964 

Montovaný (panelový) byt vyhovující dnešním 

tepelně tech. poţadavkům či zateplený 
- 1,063 1,000 0,952 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům 
- 1,072 1,000 1,001 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům či zateplený 
1,138 1,090 1,000 0,995 

Tabulka č. 10 -  Koeficient konstrukce pro byty v městské části Brno 7 rozdělených dle technického stavu 

a druhu konstrukce 

2.Varianta 

Pro jednotlivý druh konstrukce je spočítán průměr z jednotlivých jednotkových cen 

pro určitý technický stav. Hodnota koeficientu pro určitý technický stav je závislá na průměru 

z jednotlivých jednotkových cen a jednotkové ceně pro určitý technický stav.  

  1+0, 1+KK a 1+1 novostavba 

provedena 

generální 

oprava 

velmi 

dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Průměr 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 38 355 37 654 36 780 37 596 

Montovaný (panelový) byt vyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům či 

zateplený 

- 41 321 39 452 37 594 39 456 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně 

tech. poţadavkům 
- 42 845 41 321 40 125 41 430 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně 

tech. poţadavkům či zateplený 
44 952 43 021 42 165 41 321 42 865 

Tabulka č. 11 - Prŧměrné jednotkové ceny bytŧ 1+0, 1+KK a 1+1 v Kč/m
2
 bez rozlišení vlastnictví 

v městské části Brno 7 rozdělených dle technického stavu a druhu konstrukce 

 

   1+0, 1+KK a 1+1 novostavba 
provedena 

generální oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 1,020 1,002 0,978 

Montovaný (panelový) byt vyhovující dnešním 

tepelně tech. poţadavkům či zateplený 
- 1,047 1,000 0,953 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům 
- 1,034 0,997 0,968 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům či zateplený 
1,049 1,004 0,984 0,964 

Tabulka č. 12 -  Koeficient konstrukce pro byty 1+0, 1+KK a 1+1 v městské části Brno 7 rozdělených dle 

technického stavu a druhu konstrukce 
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2+KK, 2+1 novostavba 

provedena 

generální 

oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Průměr 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 35 143 34 843 34 828 34 938 

Montovaný (panelový) byt vyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům či 

zateplený 

- 38 596 36 098 35 420 36 705 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně 

tech. poţadavkům 
- 40 253 36 524 35 500 37 426 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně 

tech. poţadavkům či zateplený 
42 958 41 930 37 906 36 520 39 829 

Tabulka č. 13 - Prŧměrné jednotkové ceny bytŧ 2+KK a 2+1 v Kč/m
2
 bez rozlišení vlastnictví v městské 

části Brno 7 rozdělených dle technického stavu a druhu konstrukce 

2+KK, 2+1 novostavba 
provedena 

generální oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 1,006 0,997 0,997 

Montovaný (panelový) byt vyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům či 

zateplený 

- 1,052 0,983 0,965 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům 
- 1,076 0,976 0,949 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům či zateplený 
1,079 1,053 0,952 0,917 

Tabulka č. 14 -  Koeficient konstrukce pro byty 2+KK a 2+1 v městské části Brno 7 rozdělených dle 

technického stavu a druhu konstrukce 

3+KK, 3+1 novostavba 

provedena 

generální 

oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Průměr 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 31 769 29 066 27 725 29 520 

Montovaný (panelový) byt vyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům či 

zateplený 

- 33 853 30 166 28 157 30 725 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně 

tech. poţadavkům 
- 32 890 30 020 32 010 31 640 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně 

tech. poţadavkům či zateplený 
38 822 35 752 31 429 32 840 34 711 

 Tabulka č. 15 - Prŧměrné jednotkové ceny bytŧ 3+KK a 3+1 v Kč/m
2
 bez rozlišení vlastnictví 

v městské části Brno 7 rozdělených dle technického stavu a druhu konstrukce 
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3+KK, 3+1 novostavba 
provedena 

generální oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 1,076 0,985 0,939 

Montovaný (panelový) byt vyhovující dnešním 

tepelně tech. poţadavkům či zateplený 
- 1,102 0,982 0,916 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům 
- 1,040 0,949 1,012 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům či zateplený 
1,118 1,030 0,905 0,946 

Tabulka č. 16 -  Koeficient konstrukce pro byty 3+KK a 3+1 v městské části Brno 7 rozdělených dle 

technického stavu a druhu konstrukce 

4+KK, 4+1 novostavba 

provedena 

generální 

oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Průměr 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 30 288 29 033 26 832 28 718 

Montovaný (panelový) byt vyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům či 

zateplený 

- 29 322 28 952 27 247 28 507 

Zděný byt nevyhovující dnešním 

tepelně tech. poţadavkům 
- 31 569 30 002 29 874 30 482 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně 

tech. poţadavkům či zateplený 
35 737 34 987 31 945 31 694 33 591 

Tabulka č. 17 -  Prŧměrné jednotkové ceny bytŧ 4+KK a 4+1 v Kč/m
2
 bez rozlišení vlastnictví v městské 

části Brno 7 rozdělených dle technického stavu a druhu konstrukce 

 

4+KK a vyšší novostavba 
provedena 

generální oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 1,055 1,011 0,934 

Montovaný (panelový) byt vyhovující dnešním 

tepelně tech. poţadavkům či zateplený 
- 1,029 1,016 0,956 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům 
- 1,036 0,984 0,980 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům či zateplený 
1,064 1,042 0,951 0,944 

Tabulka č. 18 -  Koeficient konstrukce pro byty 4+KK a vyšší v městské části Brno 7 rozdělených dle 

technického stavu a druhu konstrukce 
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 Průměr novostavba 
provedena 

generální oprava 

velmi dobrý 

technický 

stav 

dobrý 

technický 

stav 

Montovaný (panelový) byt nevyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům 
- 1,039 0,999 0,962 

Montovaný (panelový) byt vyhovující 

dnešním tepelně tech. poţadavkům či 

zateplený 

- 1,057 0,995 0,948 

Zděný byt nevyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům 
- 1,046 0,977 0,977 

Zděný byt vyhovující dnešním tepelně tech. 

poţadavkům či zateplený 
1,077 1,032 0,948 0,943 

Tabulka č. 19 -  Koeficient konstrukce pro byty v městské části Brno 7 rozdělených dle technického stavu 

a druhu konstrukce 

Závěr 

Z výše uvedených průměrných jednotkových cen vyplývá, ţe 1 m
2
 podlahové plochy 

bytu o menší podlahové  ploše je draţší neţ 1 m
2
 podlahové plochy bytu o větší podlahové 

ploše. Potvrdilo se také očekávané, ţe průměrná jednotková cena u bytů, kde nebyly 

provedeny stavební úpravy (dobrý technický stav) či drobné stavební úpravy je menší neţ u 

bytů, kde byly provedeny stavební úpravy (např. GO) u bytů zhruba stejné velikosti. Jediná 

neočekávané vyhodnocení nastalo u bytů 3+KK a 3+1, kdy u zděných bytů nevyhovujícím a 

vyhovujícím dnešním tepelně technickým poţadavkům (či zateplený) vyšla průměrná 

jednotková cena u bytů v dobrém technickém stavu vyšší neţ u bytů ve velmi dobrém 

technickém stavu. Důvody mohou být následující:  

nebyl vybrán dostatečně veliký reprezentativní vzorek bytů  

zděné byty 3+KK a 3+1 patří mezi nejţádanější byty, proto cena bytu ve velmi 

dobrém technickém stavu či dobrém technickém stavu nemusí mít aţ takovou 

váhu 

kupující si chce byt udělat podle své představy tak mu je jedno jestli se jedné o byt  

ve velmi dobrém technickém stavu či dobrém technickém stavu 

 

 

Cílem bylo vyhodnotit, jakou měrou se podílí druh konstrukce na celkové ceně 

nemovitosti pro bydlení (byty) v Brně. Aby se omezil vliv polohy nemovitosti  byly do 

databáze zařazeny byty v městské částí Brno 7, pro kterou je k dispozici nejvíce údajů o 

cenách bytových jednotek v Brně. Z takto vytvořené databáze bytů pro určitý druh 

konstrukce, technický stav a dispoziční řešení zjištění průměrných jednotkových cen. 

Porovnání jak druh konstrukce ovlivňuje průměrnou jednotkovou cenu a stanovení 

multiplikačního koeficientu pro daný druh konstrukce. 
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VYVLASTNĚNÍ DLE ZÁKONA č. 184/2006 Sb., O ODNĚTÍ 

NEBO OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA K POZEMKU 

NEBO KE STAVBĚ (ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ) 

Alena Superatová
28

, Jan Sedláček
29

 

Abstrakt 

S účinností od 1. 1. 2007 vyšel ve sbírce zákonŧ zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí 

nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).  

Tento zákon je reakcí na celospolečenské změny po roce 1989, následný prudký vývoj 

cen nemovitostí a nový pohled na vlastnictví. Článek se zabývá jednotlivými 

ustanoveními výše uvedeného zákona a stručným vývojem procesu vyvlastnění od roku 

1976 do současnosti.  

1. DŦVODY VZNIKU SAMOSTATNÉHO ZÁKONA O ODNĚTÍ NEBO 

OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA K POZEMKU NEBO STAVBĚ 

– ZÁK. Č. 184/2006 SB. 

Základní práva a svobody jsou v České republice chráněny Listinou základních práv a 

svobod (č. 23/1991 Sb., ústavní zákon). V Listině základních práv a svobod je zdůrazněno, ţe 

kaţdý má právo vlastnit majetek a ţe právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a 

ochranu. Ochrana vlastnického práva však není absolutní. Listina základních lidských práv a 

svobod ve svém čl. 11 odst. 4 připouští, ţe na základě zákona, ve veřejném zájmu a za 

náhradu je vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva moţné. 

Toto se promítlo v novele č. 262/1992 Sb. zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), 

který byl v tomto znění účinný od 1. července 1992. Dle § 108 odst. 2 bylo stanoveno 5 

různých účelů vyvlastnění ve veřejném zájmu podle tohoto zákona. Tento veřejný zájem 

musel být prokázán ve vyvlastňovacím řízení. Pokud se vyvlastňovalo pro veřejně prospěšné 

stavby, musely být tyto vymezeny v závazné části schválené územně plánovací dokumentací. 

Vedle účelu vyvlastnění stanovených stavebním zákonem existovala v našem právním 

řádu ještě řada zákonů, které stanovovaly speciální účely, pro které bylo moţno vyvlastnit 

(vodní zákon, horní zákon, silniční zákon, zákon o drahách, o vojenských újezdech a další). 

Uvedené právní předpisy stanovovaly pouze účel, ale pokud jde o procesní ustanovení, 

odvolávaly se na stavební předpisy. Stavební zákon byl obecným vyvlastňovacím 

předpisem. 

Náhrada při vyvlastnění od roku 1976 do 1984 se stanovovala dle vyhlášky 

č. 43/1969 Sb., tj. dle vyhlášky Českého cenového úřadu a ministerstva financí České 

socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění 

nemovitostí. V roce 1984 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška č. 122/1984 Sb., o náhradách při 
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vyvlastnění staveb pozemků, porostů a práv k nim, která byla účinná od 1. ledna 1985. Tato 

vyhláška ve většině případů odkazovala na stanovení ceny zjištěné dle platných cenových 

předpisů. 

Přestoţe vyšel v roce 1997 zákon č. 151/1997 Sb., který je účinný od 1. 1. 1998, ve 

kterém byla v § 2 oficiálně definována obvyklá cena, náhrada za vyvlastnění se do konce 

roku 2006 stanovovala dle vyhlášky č. 122/1984 Sb., ve výši ceny zjištěné. Vyplacená 

náhrada nevyrovnala vzniklou újmu, která vznikla vlastníku nemovitosti. I kdyţ po roce 1989 

došlo k velkým změnám v oblasti vývoje cen a v oblasti nahlíţení na osobní vlastnictví, tak se 

toto neodrazilo v obecném právním předpisu (stavební zákon). 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe veškerá zodpovědnost a rozhodování při vedení 

vyvlastňovacího řízení leţela na stavebních úřadech (event. na speciálních stavebních 

úřadech), které vedly vyvlastňovací řízení. Toto vyvlastňovací řízení bylo obsahově odlišné 

od běţné agendy, kterou se stavební úřady zabývaly. Navíc bylo v České republice (dříve 

Československé republice) velké mnoţství stavebních úřadů, které i přesto, ţe postupovaly 

dle ustanovení daných stavebním zákonem, nepostupovaly vţdy jednotně. 

Vyvlastnění v současné době se řídí ustanoveními zákona o vyvlastnění a od 

předchozího stavebního zákona č. 50/1976 Sb., se liší především v tom, kdo vyvlastnění 

provádí a ve stanovení způsobu náhrad odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 

nebo ke stavbě. V tomto zákoně je snaha o upřesnění procesní stránky řízení tak, aby bylo 

řízení co nejkratší a zbytečně se bezdůvodně neprotahovalo. Zákon o vyvlastnění 

č. 184/2006 Sb., nestanovuje účely vyvlastnění, tyto jsou stanoveny tak jako dříve ve 

stavebním zákoně a v řadě speciálních zákonů. 

Vyvlastnění Do 31. 12. 2006 Od 1. 1. 2007 

účel vyvlastnění 

stavební zákon, vodní zákon, 

zákon o státní památkové péči, 

zákon o pozemních 

komunikacích, apod. 

stavební zákon, vodní zákon, 

zákon o státní památkové 

péči, zákon o pozemních 

komunikacích, apod. 

podmínky vyvlastnění, 

náhrady při vyvlastnění, 

průběh vyvlastňovacího 

řízení, 

zrušení vyvlastnění apod. 

zák. č. 50/1976Sb., (ve všech 

zněních) – stavební zákon 

zák. č. 184/2006 Sb., 

stavební zákon 

vedení vyvlastňovacího 

řízení  

stavební úřady 

speciální stavební úřady 
vyvlastňovací úřad 

Tabulka č. 7 – Účel, podmínky a vedení vyvlastňovacího řízení  

2. ÚČEL VYVLASTNĚNÍ  

Účel vyvlastnění je v novém stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., uveden v §170. 

Změna v účelu vyvlastnění je zde především v tom, ţe vyvlastnit jiţ nelze z důvodu jakékoliv 

veřejně prospěšné stavby uvedené ve schválené  územně plánovací dokumentaci, ale jen pro 

veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k 
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zajištění její výstavby a řádného uţívání pro stanovený účel. Ostatní účely vyvlastnění 

zůstávají v novém stavebním zákoně ve své obsahové podstatě stejné. 

3. ZÁKLADNÍ POJMY  

Základní pojmy jsou uvedeny v § 2 zákona č. 184/2006 Sb., a pro účely tohoto zákona 

se rozumí: 

a) vyvlastněním odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího 

věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosaţení účelu vyvlastnění stanoveného 

zvláštním zákonem, 

b) vyvlastňovaným ten, kdo je vlastníkem vyvlastňovaného pozemku nebo stavby nebo kdo 

k nim má právo odpovídající věcnému břemenu, 

c) vyvlastnitelem ten, kdo se domáhá, aby na něj přešlo vlastnické právo k vyvlastňovanému 

pozemku nebo stavbě, aby v jeho prospěch bylo k pozemku nebo stavbě zřízeno věcné 

břemeno nebo aby k nim bylo zrušeno nebo omezeno právo vyvlastňovaného odpovídající 

věcnému břemenu, 

d) vyvlastňovacím řízením řízení o odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva 

odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, o přechodu vlastnického práva 

nebo o nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě a o 

poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího 

věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě. 

4. NĚKTERÁ VYBRANÁ USTANOVENÍ SE ZÁKONA Č. 184/2006 SB. 

Řízení o vyvlastnění nově provádí dle zákona č. 184/2006 Sb., vyvlastňovací úřady, 

kterými jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Magistrát hlavního města Prahy a 

Magistráty územně členěných statutárních měst. Působnost vyvlastňovacího úřadu nelze 

přenášet na městské části nebo městské obvody. U těchto úřadů je zajištěn předpoklad 

kvalifikovaného rozhodování. Ústředním orgánem ve věcech vyvlastnění je ministerstvo pro 

místní rozvoj. K vyvlastňovacímu řízení je pak příslušný ten vyvlastňovací úřad, v jehoţ 

správním území se nachází nemovitost, jíţ se vyvlastnění týká. 

Vyvlastnění je přípustné jen pro účel stanovený zvláštním zákonem a jen jestliţe 

veřejný zájem na dosaţení tohoto účelu převaţuje nad zachováním dosavadních práv 

vyvlastňovaného. „Veřejný zájem“ pro účely vyvlastnění není nikde v právních ani jiných 

předpisech definován. Je to pojem, jehoţ obsah lze chápat spíše jako „obecně prospěšný“, 

nemusí jít tedy nutně vţdy o zájem celospolečenský. Nedefinování tohoto pojmu dává prostor 

vyvlastňovacímu úřadu, aby posoudil v daném konkrétním případě a čase, zda se jedná o 

„veřejný zájem“ či nikoliv. Vyvlastňovací úřad tak činí na základě zhodnocení všech 

poznatků, získaných v průběhu vyvlastňovacího řízení a za spoluúčasti těch, kterých se 

vyvlastnění týká a kteří mají k řešené problematice co říci. 

Při uplatnění náhrady za vyvlastnění, odnětí nebo omezení vlastnického práva k 

pozemku nebo ke stavbě platí princip, ţe náhrada za vyvlastnění musí být přiměřená a 

spravedlivá. Tato náhrada je nově stanovena ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby 

včetně všech jejich součástí a příslušenství v případě odnětí vlastnického práva nebo ve výši 

ceny odpovídající věcnému břemenu, došlo-li k omezení vlastnického práva zřízením věcného 

břemene nebo k omezení práva odpovídajícímu věcnému břemenu. Nově je uzákoněno, ţe 

vyvlastňovatel hradí vyvlastňovanému stěhovací náklady, náklady spojené se změnou místa 

podnikání a další obdobné náklady vzniklé v důsledku vyvlastnění. Náhrady se stanoví 
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v takové výši, aby odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku 

vyvlastnění. Náhradu nákladů a jejich výši je povinen prokázat vyvlastňovaný, a to doloţením 

znaleckého posudku. Náklady na zhotovení znaleckého posudku hradí vyvlastnitel. V případě, 

ţe cena obvyklá by byla niţší neţ cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, náleţí 

vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné. 

Při odnětí vlastnického práva je moţné místo peněţní náhrady poskytnout náhradu 

v jiném pozemku či stavbě v případě, ţe se na tomto způsobu náhrady domluví vyvlastňovaný 

s vyvlastnitelem. Právo na vyrovnání rozdílu v obvyklé ceně vyvlastňované nemovitosti a 

náhradní nemovitosti je zachováno. Z výše uvedeného je zřejmé, ţe snahou tohoto zákona je, 

aby majetkové poměry vyvlastňovaného byly v zásadě stejné před i po vyvlastnění. 

Vyvlastnění jako úplatný převod vlastnictví k nemovitosti je předmětem daně 

z převodu nemovitosti dle zákona č. 357/1992Sb., o dani z převodu nemovitosti. Dle § 8 

tohoto zákona je poplatníkem nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitost při vyvlastnění. Základem 

daně z převodu nemovitostí v souladu s § 10 odst. 1 písm. i) je výše náhrady za vyvlastnění 

stanovená v rozhodnutí úřadu, který provádí vyvlastnění. 

Náhradu za vyvlastnění stanovuje vyvlastňovací úřad ve výroku svého rozhodnutí o 

vyvlastnění. Podkladem pro stanovení výše náhrad je znalecký posudek, vyhotovený na 

ţádost vyvlastňovaného nebo znaleckého posudku vyhotoveného na ţádost vyvlastnitele, 

jestliţe s tím vyvlastňovaný vyslovil souhlas. Znalecký posudek nesmí být při zahájení 

řízení starší neţ 90 dnŧ. Pokud nedojde k vyhotovení znaleckého posudku na ţádost 

vyvlastňovaného a ani vyvlastnitele, ustanoví znalce vyvlastňovací úřad. Vyvlastňovaný a 

kaţdý, kdo pozemek nebo stavbu uţívá z jakéhokoliv právního důvodu nebo i bez právního 

důvodu, je povinen umoţnit znalci ustanovenému vyvlastňovacím úřadem prohlídku pozemku 

nebo stavby potřebnou k vypracování posudku, jestliţe mu znalec prokazatelně oznámil dobu 

prohlídky alespoň 3 týdny předem. Pokud vyvlastňovaný neumoţní znalci prohlídku 

vyvlastňované nemovitosti, vypracuje znalec posudek podle údajů, které lze opatřit jinak. 

Proti takto vypracovanému znaleckému posudku nemůţe vyvlastňovaný vznášet námitky 

proti ocenění uvedenému ve znaleckém posudku. Toto je jedna z úprav v procesních 

postupech, která má zabránit zbytečným průtahům ve vyvlastňovacím řízení. Náklady 

spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí vţdy vyvlastnitel bez ohledu na to, kdo 

posudek objednal. 

Přestoţe o vyvlastnění rozhodují orgány veřejné správy, je rozhodnutí o vyvlastnění 

přezkoumatelné nezávislým soudem, a to v plné jurisdikci. Pro řízení ve věci vyvlastnění, 

které má být projednáno v občanském soudním řízení, tj. otázky náhrady za vyvlastnění, je 

v prvním stupni příslušný krajský soud. Ţaloba musí být podána ve lhůtě do 30 dnů od právní 

moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu. Zmeškání stanovené lhůty nelze prominout. 

 Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007.  
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PROBLEMATIKA REVIZNÍHO ZNALECKÉHO POSUDKU 

V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A OCEŇOVÁNÍ 

PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH DODÁVEK A PRACÍ  

Milan ŠMAHEL
30

,  Zdeněk KREJZA
31

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá jednou z nejčastěji řešených skupin revizních znaleckých 

posudkŧ v oblasti stavebnictví a oceňování provedených stavebních dodávek a prací 

řešící spory mezi investory a zhotoviteli přestaveb nebo výstaveb rodinných domŧ či vil. 

Příspěvek uvádí specifika těchto revizních znaleckých posudkŧ, především z jakých 

podkladŧ je zpracovatel revizního znaleckého posudku často nucen vycházet, s jakými 

problémy se nejčastěji znalec potýká a jakou metodiku lze v takovýchto případech 

vyuţít. 

 

PROBLEMATIKA REVIZNÍHO ZNALECKÉHO POSUDKU 

V OBLASTI STAVEBNICTVÍ A OCEŇOVÁNÍ PROVEDENÝCH 

STAVEBNÍCH DODÁVEK A PRACÍ. 

Přestoţe máme s trţním hospodářstvím v naší republice jiţ dvacetileté zkušenosti, při 

zpracovávání znaleckých posudků se stále setkáváme se smluvně řádně neošetřenými či 

neujasněnými vztahy mezi investory a zhotoviteli stavebních dodávek a prací. 

Jednou z nejčastěji řešených skupin revizních znaleckých posudků v oblasti 

stavebnictví a oceňování provedených stavebních dodávek a prací je skupina řešící spory 

mezi investory a zhotoviteli přestaveb nebo výstaveb rodinných domů či vil. V těchto 

případech se často setkáváme se situací, kdy na stavbu nebo přestavbu rodinného domu (dále 

jen RD) nebo vily byla uzavřena Smlouva o dílo (dále jen SOD) na rozsah stavebních 

dodávek a prací vyplývající z předloţené projektové dokumentace stavby (dále jen PD). 

V průběhu stavby pak ať jiţ z popudu investora nebo zhotovitele dochází k nejrůznějším 

změnám stavby. Tyto změny stavby mají za následek vznik víceprací či méněprací, které 

smluvní partneři neošetří řádnými dodatky k SOD, a často ani dostatečně přesnými zápisy 

specifikací víceprací či méněprací do stavebního deníku. 

 Dojde-li pak v průběhu stavby k neshodám mezi investorem a zhotovitelem stavebních 

dodávek a prací, které vyústí například k odstoupení od SOD, bývají obvykle oběmi stranami 

přizváni znalci, aby zaznamenali stav, ve kterém se stavba nachází v době přerušení 

smluvních vztahů. Přizvaní znalci na základě poţadavků a zadání jednotlivých objednatelů 

provedou místní šetření a vypracují znalecké či odborné posudky. Bohuţel úkoly jednotlivých 

znalců bývají často odlišné a značnou měrou závisí na pozici zadavatele. Úkolem můţe  být 

například:  

- soupis provedených stavebních prácí a dodávek; 
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- posouzení mnoţství a kvality provedených stavebních prací a dodávek; 

- posouzení stavebnětechnického stavu nedokončené stavby; 

- kontrola fakturace a specifikací provedených stavebních prací a dodávek; 

- stanovení obvyklé ceny provedených stavebních prací a dodávek. 

 

 Takto zpracované posudky jednotlivých stran sporu se často diametrálně liší co do 

formy, obsahu i samotných závěrů. Obě strany pak při jednáních upřednostňují jimi zadané 

posudky, jejichţ závěry jsou obvykle, vzhledem k zadání posudku, pro ně výhodnější.  

Na základě těchto, často velmi těţko porovnatelných, posudků se snaţí obě stany sporu 

vzniklé neshody řešit většinou zprvu dohodou, později mimosoudním vyrovnáním. V případě 

ţe se nedohodnou řeší se spor soudní cestou. Na řadu pak přicházejí soudní znalci,  

aby pomohli objasnit příčiny vedoucí k odstoupení od SOD a pomohli svým odborným, 

nestranným názorem při  řešení vzniklé soudní při. Místně příslušný soud pak obvykle poţádá 

třetí stranu o nestranné posouzení stavu věci. Touto třetí stranou jsou soudní znalci a znalecké 

ústavy, kterým můţe být uloţeno, kromě nestranného posouzení, rovněţ vypracovat revizní 

znalecký posudek, v tomto případě z oboru stavebnictví a oceňování staveb. Pověřený soudní 

znalec resp. znalecký ústav obdrţí soudní spis, jehoţ součástí jsou mimo jiné i sporné 

posudky. Jelikoţ proces řešení sporu v době před soudním projednáváním a samotné soudní 

řízení jsou často časově velmi náročné a investor z pochopitelných důvodů nechce, často ani 

nemůţe, čekat na konečné řešení sporu, pověří dokončením stavebního díla jiného  

zhotovitele. To znamená, ţe vypracování revizního znaleckého posudku je často zadáváno 

v době, kdy je stavba jiţ dokončena stavebnětechnický stav objektu z  doby odstoupení  

od SOD není zřejmý. Zpracovatel revizního znaleckého posudku je pak nucen vycházet 

z dostupných, převáţně následujících podkladů: 

- projektová dokumentace stavby včetně všech změn a dodatků; 

- rozpočet stavby včetně rozpočtů všech změn a dodatků; 

- smlouva o dílo včetně všech dodatků s uvedením víceprací a méněprací; 

- zápisy z kontrolních dnů a zde uvedených víceprací a méněprací; 

- stavební deníky stavby se zápisy víceprací a méněprací; 

- předávací protokoly zakrytých konstrukcí nebo dílčích částí stavby; 

- fotodokumentace nebo videozáznamy pořízené v průběhu stavby; 

- specifikace provedených dodávek a stavebních prací přikládané k fakturám; 

- předávací protokoly a certifikáty pouţitých stavebních materiálů, zabudovaných 

stavebních prvků a zařízení; 

- dříve vypracované znalecké posudky; 

- místní šetření včetně pořízené fotodokumentace či videozáznamu; 

- svědecké výpovědi účastníků výstavby. 

 

Zpracovatel revizního znaleckého posudku se pak nejčastěji potýká s následujícími problémy: 

- nedostatečný rozsah nebo nízká úroveň zpracování projektové dokumentace; 

- realizace stavby dle projektové dokumentace pro stavební povolení; 

- absence zpracování změn a dodatků projektové dokumentace; 

- absence dodatků smlouvy o dílo s podrobným uvedením víceprací a méněprací; 

- absence zápisů z kontrolních dnů s podrobným uvedením víceprací a méněprací; 

- absence podrobného vedení stavebního deníku včetně popisu víceprací a méněprací; 

- absence předávacích protokolů zakrytých konstrukcí nebo dílčích částí stavby; 

- technologická nekázeň a nízká výsledná kvalita provedení stavebních dodávek a prací; 

-  nedostatečná specifikace provedených stavebních dodávek a prací přikládaná 

k fakturám; 

- absence podrobné fotodokumentace nebo videozáznamů pořízené v průběhu stavby; 
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- různá úroveň a způsob zpracování znaleckých posudků; 

- časový odstup provádění místního šetření od ukončení stavební činnosti zhotovitelem; 

- nepřístupnost zabudovaných či zakrytých konstrukcí při místním šetření; 

- nemoţnost ověřit rozsah a způsob provedení zabudovaných či zakrytých konstrukcí; 

- specifikace vad a poruch vzniklých v době stavební činnosti zhotovitele; 

- specifikace vad a poruch vzniklých v době po ukončení stavební činnosti 

zhotovitelem; 

- specifikace vad a poruch vzniklých vlivem stavební činnosti zhotovitele; 

- specifikace vad a poruch vzniklých bez přičinění stavební činnosti zhotovitele. 

 

Zpracovatel revizního znaleckého posudku můţe dostat od soudu za úkol odpovědět například 

na následující otázky, citujeme: 

- Zda byly stavební práce provedeny dle smlouvy o dílo a dle projektové dokumentace? 

- Zda byly stavební práce objemově překročeny a o kolik procent? 

- Zda při takovém konkrétním provedení faktických (zrealizovaných) prací bylo 

dodrţení dokončení rekonstrukce ke dni 31.5.2005 nebo ke dni 28.7.2005 reálné? 

- Stanovte hodnotu skutečně provedených prací ţalobcem jako zhotovitelem 

s přihlédnutím k jejich kvalitě a jejich kvalitu pro ţalované jako objednatele,  

a to podle stupně rozestavěnosti díla ke dni ukončení prací (odstoupení  

od smlouvy), včetně tzv. víceprací, tedy prací provedených nad sjednaný rámec 

rozsahu stavby v cenové hladině roku 1996. V tomto směru, nechť  

je přihlédnuto i ke sjednané ceně díla a ke skutečnému rozsahu jeho rozpracovanosti  

a kvalitě dle předloţených důkazů. 

- Stanovte obecnou cenu provedeného díla – prací s přihlédnutím k jejich kvalitě, které 

ţalobce jako zhotovitel pro ţalované jako objednatele provedl,  

a to podle obecných cenových relací v trţních cenách ke dni ukončení prací – 

odstoupení objednatelů od smlouvy v cenové hladině roku 1996. 

- Konkrétně uveďte skutečný rozsah a kvalitu stavebních prací provedených ţalobcem  

a ţalobcem dodaného materiálu, uveďte z jakých podkladů bylo vycházeno. 

Zohledněte případné nedodělky. 

 

Základním předpokladem pro zodpovězení otázek resp. vypracování revizního 

znaleckého posudku je dostupnost informací z různých informačních zdrojů a moţnost 

verifikace těchto informací. Volba metodiky řešení je vţdy závislá na konkrétním úkolu  

a dostupných informacích. Nečastěji se vyuţívá analýza informačních zdrojů především 

obsahu SOD a její dodatků (po stránce technické i ekonomické), analýza PD, existujících 

znaleckých posudků a pořízené fotodokumentace z průběhu provádění, nejlépe z doby 

odstoupení od smlouvy o dílo.  

Pokud se jedná o otázky spojené s mnoţstvím provedených stavebních prací a jejich 

ocenění, shledáváme jako nejlepší a nejpřehlednější vypracování poloţkového rozpočtu  

na základě zpracovaného výkazu výměr prací, které byly dohodnuty v SOD, které byly 

provedeny nad rámec SOD, které byly dohodnuty v SOD a nebyly provedeny a v neposlední 

řadě práce, které byly skutečně provedeny. Nutno podotknout, ţe tento způsob zpracování 

odpovědi je dozajista nejpracnější. Při řešení vyuţíváme souhrnné rozpočtové tabulky, které 

jsou sice informačně velice obsáhlé, ale přehledné a umoţňují pracovat s několika 

poloţkovými rozpočty najednou, a provádět srovnání jednotlivých výměr i cen. Jedná se 

prakticky o rozšířený poloţkový rozpočet, členěný v řádcích na jednotlivé soubory stavebních 

prací, které obsahují konkrétní rozpočtové poloţky. Ve sloupcích jsou skupiny výkaz výměr, 

jednotková cena a celková cena. Tyto skupiny jsou vţdy rozděleny pro jednotlivé rozpočty  

a dále jsou doplněny sloupci pro poznámky, kde zhotovitel zaznamenává úvahy a informace, 
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ze kterých vycházel při sestavování poloţkového rozpočtu, a to pro kaţdou konkrétní 

poloţku. Přímá konfrontace čísel jednotlivých znaleckých posudků často vede jednu či 

druhou stranu soudního sporu ke zpochybňování jednotlivých čísel, proto je vhodné 

v poznámkách odkazovat na postup či způsob jejich stanovení. V poznámkách je pak vţdy 

nutné uvést zda se jedná o méněpráci či vícepráci. Rovněţ pokud je úkolem hodnocení kvality 

provedených prací a zpracovatel znaleckého posudku uplatňuje sráţky z ceny, je nutné na tuto 

skutečnost upozornit v poznámce. V tomto případě se znalec potýká především s problémem 

přesného stanovení mnoţství prací a v případě vleklých soudních sporů to můţe být rovněţ 

stanovení obvyklých cen jednotlivých poloţek ve starých cenových hladinách, které nejsou 

dostupné v cenových databázích rozpočtovacích softwarů. Tyto staré cenové úrovně jsou 

dostupné pouze v tištěné formě a je jen málo těch, kteří disponují archivem s kompletní řadou. 

Pokud se jedná o otázky spojené s časem a lhůtami provádění stavebních prací 

vyuţíváme pro řešení těchto úkolů nejčastěji časový harmonogram postupu prací, který 

vychází z mnoţství a cen stanovených pomocí souhrnné rozpočtové tabulky. Časový 

harmonogram je v řádcích členěn na jednotlivé stavební díly resp. soubory stavebních prací  

a ve sloupcích je zaznamenána časová osa, přičemţ nejčastěji uţívané členění je po týdnech. 

V případě, ţe soudní znalec zpracovává nový časový harmonogram, vychází především 

z mnoţství práce odvozené z výkonových norem a cenových objemů prací. Zohledňujeme 

především dohodnuté lhůty dle SOD, technologické a nucené (doloţené) přestávky , celkový 

rozsah prací a pouţitých technologii provádění. V případě, ţe vycházíme z původního 

časového harmonogramu prací např. dle SOD, pak zohledňujeme rovněţ dohodnuté lhůty dle 

SOD, technologické a nucené (doloţené) přestávky, celkový rozsah prací, pouţitou 

technologii provádění, navíc plánovanou výrobní kapacitu zhotovitele stavebního díla  

a plánovanou návaznost provádění jednotlivých stavebních prací. Výrobní kapacitu 

zohledňujeme především z hlediska finanční náročnosti a mnoţství pracovních sil. Výrobní 

kapacitu můţeme dělit na vlastní a cizí, čímţ je myšlena výrobní kapacita subdodavatelů.  

Při zachování plánované výrobní kapacity a návaznosti provádění jednotlivých stavebních 

prací dojde v závislosti na mnoţství práce k úpravě časového harmonogramu prací a k posunu 

konečného termínu dokončení. V případě primárních časových posunů počátku resp. 

dokončení souborů stavebních prací, dochází často u smluvně zajištěných subdodávek 

k sekundárním časovým posunům, jelikoţ subdodavatel má více naplánovaných zakázek  

a nemůţe dodávku v posunutém termínu realizovat. Tyto časové prodlevy je nutné do 

časového harmonogramu postupu prací rovněţ zakomponovat, ale pouze tehdy, pokud jsou 

doloţitelné. 

V tomto příspěvku jsme nastínili pouze malou část z obsáhlé problematiky revizních 

znaleckých posudků. Příklady rozpočtových tabulek a časových harmonogramu postupu 

stavebních prací jsou obsahem samotné prezentace. Další praktické zkušenosti  

s problematikou revizních znaleckých posudků z oblasti stavebnictví a oceňování 

provedených stavebních dodávek a prací budou obsahem příštích příspěvků. 
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VADY A PORUCHY NOSNÝCH BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH 

KONSTRUKCÍ A JEJICH ELIMINACE ZESILOVÁNÍM 

POMOCÍ FRP MATERIÁLŦ 

Petr Štěpánek
32

 

Abstrakt 

Popsány moţnosti a moderní trendy zesilování betonových a zděných konstrukcí 

pomocí FRP (fibre reinforced polymer) materiálŧ. Doporučen postup prací před 

vlastním návrhem zesílení i při něm tak, aby byl eliminován vznik poruch zesílené 

konstrukce. 

ÚVOD 

Poţadavky na zesilování konstrukcí se vyskytují poměrně často. Zesilování bývá 

vyţadováno z důvodů 

změny účelu objektu, nebo jeho části (obvykle spojeno se zvýšením zatíţení), 

degradace konstrukce působením vlivů prostředí (vnitřního i vnějšího; agresivita) 

a/nebo zanedbáním údrţby, vliv nevhodných zásahů do konstrukce, 

technické důvody (konstrukční chyby, chyby provádění), 

účinky projektem nepředvídaných zatíţení (teroristické útoky, technická seizmicita, 

seizmicita aj.). 

Cílem je řešit problém zesílení nejen v poţadované kvalitě, rychle, ale také 

ekonomicky efektivně. V závislosti na poţadavcích formulovaných uţivatelem/správcem 

objektu (poţadavky na funkčnost a účel) a na platných předpisech (normy, technická 

doporučení) existuje v konkrétním čase více moţností pro technické řešení, o jejichţ volbě by 

měl projektant rozhodovat v interakci s majitelem (správcem). Samozřejmě, s rostoucím 

časem projektování zesílení a s mnoţstvím provedených rozhodnutí klesá rozsah volitelných 

moţností, neboť tyto moţnosti jsou jiţ omezeny dříve uskutečněnými rozhodnutími. 

Zesilovat betonové konstrukce lze v podstatě pro všechny případy namáhání. 

Nejrozšířenější jsou 

zesilování ohýbaných prvků za účelem zvýšení mezní únosnosti při namáhání 

ohybovým momentem, 

zesilování prvků za účelem zvýšení mezní únosnosti při namáhání posouvající silou  

zesilování převáţně tlačených prvků za pro zvýšení mezní únosnosti při namáhání 

tlakovou silou s poměrně malou excentricitou. 

 Jsou prováděny (zejména laboratorní) testy se zesilováním prvků namáhaných 

kroutícím momentem. Zjednodušeně lze konstatovat, ţe zesilovat lze v podstatě všechny 

konstrukce vůči všem v úvahu připadajícím namáháním. Přehled metod zesilování lze nalézt v 

[1], [2]. 
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 Vzhledem k tomu, ţe poţadavky trvale udrţitelného rozvoje na stavební konstrukce 

lze vyjádřit vesměs protichůdnými poţadavky 

sociální poţadavky 

o estetičnost konstrukce, 

o zajistit lepší spolehlivost, 

poţadavky z hlediska environmentálního 

o menší spotřeba energie během ţivotního cyklu, 

o menší spotřeba materiálů, vyuţití sofistikovanějších materiálů, 

ekonomické poţadavky, 

lze konstatovat, ţe v některých aplikačních oblastech je právě vyuţití FRP materiálů právě 

jednou z cest dosaţení výše uvedených cílů. Je zřejmé, ţe právě rozvoj techniky a technologií, 

stejně tak jako vývoj nových materiálů umoţňuje plnění těchto poţadavků.  

FRP výztuţ díky svým vlastnostem nabízí široké moţnosti při zesilování tahových 

oblastí ohýbaných nebo smykem či kroucením namáhaných prvků. Opět je zde výhoda 

vysoké odolnosti výztuţe proti agresivnímu prostředí, proto není nutné dodatečnou výztuţ 

chránit. Nekovová výztuţ se většinou aplikuje přímo na povrch prvků pomocí epoxidových 

pryskyřic. Výhodou tohoto způsobu aplikace je zejména jednoduchost a také maximální 

vyuţití dodatečné výztuţe. Nevýhodou je nutnost zajistit – zejména při vyšších stupních 

zesílení – poţadovanou poţární odolnost zesílené konstrukce. 

PRÁCE PŘED NÁVRHEM ZESÍLENÍ 

Před návrhem zesílení je nutno provést obvykle následující kroky (obr. 1) 

definice poţadavků na zesílenou konstrukci, 

shromáţdění podkladů o konstrukci, 

prohlídka a průzkum konstrukce, 

analýza konstrukce (riziková analýza), 

návrh variant řešení/zesílení, jejich ekonomické zhodnocení, 

volba a projektové zpracování vybrané varianty a vlastní realizace. 

METODY ZESILOVÁNÍ 

 V poslední době jsou pro zesilování vyuţívány zejména FRP kompozity: lamely, 

tkaniny, dodatečně vkládaná FRP výztuţ. Vzhledem k ceně a k modulu pruţnosti nekovových 

materiálů je při zesilování snaha 

aramidové (AFRP) a skleněné (GFRP) materiály pouţívat zejména předpjaté, 

uhlíkové (CFRP) materiály pouţívat předpjaté i nepředpjaté.  

Vyztuţování převáţně tlačených prvkŧ ovinutím 

Ovinutí zvyšuje pevnost původního neovinutého betonu (zdiva) v tlaku a mezní 

poměrné přetvoření, které lze u zesíleného prvku připustit.  

V posledních deseti letech byla vytvořena celá řada konstitutivních vztahů, které 

vystihují chování ovinutého betonu. Hlavní typy pracovního diagramu ovinutého betonu při 

pouţití FRP objímky jsou na obr. 2. Typ ovinutí lze např. charakterizovat normovaným 

modulem ovinutí Kt = Et/f´c0, kde Et  je modul ovinutí, (Et  = 2 t Ef  / D), t je tloušťka 

výztuţného vlákna, Ef je modul pruţnosti výztuţného vlákna, D je průměr ovinutého jádra 

betonu a f´c0 je pevnost neovinutého betonu. 
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Obrázek č. 6 – Schéma postupu posouzení konstrukce před zesílením 
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Obrázek č. 2 –Základní typy pracovního diagramu ovinutého betonu (velmi málo ovinutý prvek Kt = 1,25; 

ovinutý prvek Kt = 5; silně ovinutý prvek Kt = 15) 

Schematicky lze vliv ovinutí na pevnost betonu znázornit pracovním diagramem dle 

obr. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Schematické srovnání pracovního diagramu 

Vyztuţování ohýbaných prvkŧ (ve smykové i ohybové zóně) 

Aplikace sítí pro zesilování ve smykové i v ohýbané oblasti jsou známé. Snad jednou 

z novinek v této oblasti je kombinace torkretování a FRP sítí dle obr. 4.  

 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Schematické srovnání pracovního diagramu 

 

Obrázek č. 4 – Tkanina s rŧznými vlastnostmi ve směru vláken, (a) foto, (b) schéma; převzato [3] 

Aby bylo dosaţeno kvalitního povrchu pro osazení FRP sítě se na povrch před 

zahájením první  vrstvy torkretu osadí distanční tělíska, která umoţní řádně vyrovnat povrch. 

Následně se osadí vlastní síť a poté se provede další – krycí - vrstva torkretu, která se 

povrchově upraví. Pro torkret se s výhodou uţívá přídavek vláken – obvykle jde o PP vlákna. 

Schéma realizace je na obr. 5. 
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Obrázek č. 5 – Schematický postup zesílení pomocí AFRP sítí a vlákny vyztuţeného torkretu; převzato [3] 

Lamely jsou pro zesilování konstrukcí pouţívány v napnutém i nenapnutém stavu. 

Srovnání chování ohýbaného prvku nezesíleného, zesíleného nepředpjatými a předpjatými 

lamelami je na obr. 6. 

 

Obrázek č. 6 –Srovnání pracovního diagramu (zatíţení – prŧhyb) nezesíleného prvku a prvku zesíleného 

lepenou FRP výztuţí 

Experimentální i numerická analýza trámových prvků zesílených předpjatou výztuţí 

prokazuje, ţe  

ve srovnání s  prvky stejně vyztuţenými a nezesílenými FRP výztuţí se zatíţení na 

mezi trhlin zvýšilo a zatíţení na mezi kluzu a mezní zatíţení se zvýšilo vlivem 

předpětí významně, 

ve srovnání s  prvky stejně vyztuţenými a zesílenými nepředpjatými FRP zatíţení na 

mezi vzniku trhlin a zatíţení na mezi kluzu se v důsledku předpětí významně 

nezvýšilo, 

počáteční ohybová tuhost nezesíleného prvku, prvku zesíleného nepředpjatou FRP 

výztuţí a prvku zesíleného předpjatou FRP výztuţí jsou zhruba stejné, 

po vzniku trhlin je ohybová tuhost prvku předpjatým zesílením vyšší neţ u prvku 

s nepředpjatým zesílením a vyšší neţ u nezesíleného prvku 

duktilita prvku nezesíleného a prvku zesíleného nepředpjatou výztuţí je zhruba stejná, 

ale duktilita prvku s předpjatou zesilující výztuţí je menší 
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s rostoucí velikostí předpětí zesilujícího prvku roste významně zatíţení na mezi vzniku 

trhlin,  

s rostoucí velikostí předpětí zesilujícího není významně ovlivněno zatíţení na mezi 

únosnosti zesíleného prvku. 

 V tab. 1 je dokumentováno vyuţití FRP materiálů pro zesilování. Jsou uvedeny hlavní 

aplikační oblasti, typ výrobku a je upozorněno na některé dominantní způsoby porušení, resp. 

na jiné významné skutečnosti. 

 

Metoda zesílení Typ namáhání Druh FRP Poznámky 

Různé typy obalení (ovinutí) pro zesílení 

smykové únosnosti 
smyk tkaniny směr vláken  

Automatizované navinutí vláken kolem 

zesilované konstrukce (následná ochrana) 

Smyk, převáţně 

centrický tlak 
tkaniny 

Zařízení pro 

aplikaci 

U nebo L lamely pro smykové zesílení smyk lamely směr vláken 

Prefabrikované FRP skořepiny nebo obaly 

pro ovinutí kruhových, nebo 

obdélníkových průřezů 

převáţně centrický 

tlak, zvýšení 

duktility 

tkaniny  

FRP obalení (ovinutí) pro zesílení osově 

tlačených prvků a pro zvýšení jejich 

duktility 

převáţně centrický 

tlak, zvýšení 

duktility 

tkaniny  

Laminování FRP tkanin na tahové oblasti 

ohýbaných prvků 
ohyb 

tkaniny 

lamely 

Posoudit na 

debonding 

Připevnění prefabrikovaných zesilovacích 

prvků do tahových oblastí ohýbaných 

prvků 

ohyb 
tkaniny 

lamely 

Posoudit na 

debonding 

Připevnění předpjatých zesilovacích prvků 

do tahových oblastí ohýbaných prvků 
ohyb lamely 

Pozor na 

kotvení 

MFRP – mechanicky kotvené lamely ohyb, smyk 

Mechanicky 

kotvené 

lamely 

Zařízení pro 

aplikaci, 

obousměrně 

nosné lamely 

FRP připevněné ohřevem ohyb lamely  

Lepení FRP do dráţek ohyb 
Lamely, 

pruty 
 

FRP připevněné lepením a následným 

vakuováním do tahových oblastí 
ohyb lamely 

Zařízení pro 

aplikaci 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

261 

Tabulka č. 8 – Aplikační oblasti FRP při zesilování zděných konstrukcí 

Stavební konstrukce budoucnosti 

 Z uvedeného je zřejmé, ţe zejména u investičně náročných konstrukcí, resp. u 

konstrukcí, jejichţ vyřazení z provozu (třeba i na krátkou dobu) můţe mít fatální důsledky 

z hlediska ekonomického, sociálního, společenského i prestiţního, je velmi důleţité plánovat 

a provádět údrţbu, opravy, případně i zesilování plánovitě a v předstihu. Jde o to, aby byla 

zajištěna vysoká spolehlivost objektu při minimalizaci nákladů vloţených do oprav a 

zesilování. Proto je v poslední době věnována jiţ při projektové přípravě výstavby, resp. 

revitalizace objektu věnována značná pozornost  

budoucímu moţnému zesilování konstrukce 

sběru dat, která umoţní včas identifikovat podstatné změny při chování konstrukce a 

tím předejdou vzniku zásadních poruch.  

 

Závěr 
Oblast aplikací FRP výztuţí v problematice sanací betonových konstrukcí se neustále 

rozšiřuje. Je zřejmé, ţe FRP výztuţe nenahradí nikdy v budoucnu betonářskou resp. 

předpínací výztuţ, ale zejména ve specielních případech (např. nedostatečná tloušťka krycí 

vrstvy, méně kvalitní povrch) mohou FRP výztuţe při sanacích sehrát významnou roli.  
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ANALÝZA DOPRAVNÍCH NEHOD, 

OCEŇOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, 

STROJŦ A ZAŘÍZENÍ 

 

Následující příspěvky byly dodány v nevyhovujícím formátu a nemohly být zařazeny 

do sborníku. Neleznete je po kliknutí na odkaz: 

Bezpečnostní prvky vozidel 

Ing. Vojtech Hóbor – ředitel obchodní sítě a prodeje Volvo Slovensko. 

Spolupráce znalce z oboru zdravotnictví se znalcem z oboru silniční dopravy 

MUDr. Pavol Gavaľa, PhD. – ředitel sekce Soudnělékařských a patologitkoanatomických 

pracovišť SR, Úřad pro dohled nad zdravotní péčí Bratislava, znalec, Bratislava, SK; Ing. 

Gabriel Belobrad – znalec, Komárno, SK. 
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PŘENOS CHYB A POTŘEBNÁ PŘESNOST VSTUPNÍCH 

VELIČIN PŘI ANALÝZE NEHOD 

Albert Bradáč
33

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá moţnou přesností vstupních veličin a jejich vlivem na 

přesnost výsledku dle teorie chyb. Závislost je předvedena na konkrétních příkladech 

řešení střetu vozidla s chodcem. 

 

ÚVOD 

Při analýze dopravních nehod se často setkáváme s problémem nedostatku kvalitních 

vstupních podkladů. Jejich dodatečné zjišťování je často obtíţné, ne-li nemoţné. 

V následujícím článku se pokusím analyzovat vliv nepřesnosti jednotlivých vstupních veličin 

na celkovou chybu výsledku u nejpouţívanějších vztahů, pouţívaných při analýze dopravních 

nehod.  

Známe-li vztah pro výpočet výsledné veličiny y, která je funkcí všech vstupních 

veličin x1 aţ xn, tedy y = f(x1, x2, x3, …, xn), pak pro zjištění chyby výsledné veličiny můţeme 

s výhodou pouţít Gaussův vztah pro přenos chyb [1]: 

 
















n

i

i

ix

f

1

2

2

.





 (1)

 

kde  je střední chyba výsledné veličiny, 

 i je střední chyba jednotlivých vstupních veličin, 

 
ix

f




 je parciální derivace funkce, definující výslednou veličinu, podle příslušné 

veličiny vstupní, 

 n je celkový počet vstupních proměnných veličin. 

Z uvedeného vztahu vyplývá, ţe pro stanovení celkové chyby výsledku je zapotřebí 

znát střední chybu zadávaných hodnot jednotlivých vstupních veličin. Její stanovení je opět 

velmi rozporuplné. V případě hodnot, které si můţeme pro konkrétní případ sami změřit, je 

stanovení střední chyb poměrně snadné ze vztahu: 

 

 

n

xx
n

i

i




 1

2


 (2) 
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kde  je hledaná střední chyba, 

 x  je aritmetický průměr naměřených hodnot, 

 xi jsou jednotlivé naměřené hodnoty, 

 n je počet měření. 

Tento postup je sice zjednodušený, ale s ohledem na přesnost všech veličin, které 

nemáme moţnost si změřit, je dostačující. Uvedené vztahy předpokládají větší počet měření, 

pro malé počty jsou pro stanovení střední chyby publikovány v odborné literatuře další 

metody.  

U ostatních hodnot je vţdy třeba se zamyslet nad způsobem jejich zjištění, nad 

moţným rozptylem technicky přijatelných hodnot a nad způsobem jejich rozdělení v intervalu 

spolehlivosti. U veličin pouţívaných při analýze dopravních nehod lze obvykle uvaţovat se 

dvěma nejčastějšími způsoby rozdělení. U hodnot získaných statistickým vyhodnocením 

různých měření (obvykle hodnoty zjišťované a dosazované z literatury) lze uvaţovat s tzv. 

Normálním rozdělením – např. reakční doba řidiče, různé hodnoty adheze. Pak střední chyba 

závisí na intervalu spolehlivosti, se kterým pracujeme. Podle námi zvolené, popř. jinak 

získané pravděpodobnosti, ţe dosazovaná hodnota ve zvoleném intervalu skutečně leţí, 

stanovíme, kolik násobků střední chyby zvolený interval obsahuje: 

pravděpodobnost, ţe skutečná 

hodnota leţí ve zvoleném 

intervalu 

velikost intervalu, vyjádřená 

násobkem střední chyby 

68,27 %  1  

95,45 %  2  

98,76 %  2,5  

99,73 %  3  

 

Tedy budeme-li například předpokládat, ţe v námi zvoleném intervalu technicky 

přijatelných hodnot dané veličiny leţí 98,76 % všech moţných hodnot (98,76 procentní 

interval spolehlivosti), tedy velikost intervalu je dána rozmezím ±2,5  od dosazované střední 

hodnoty pak velikost střední chyby stanovíme ze vztahu: 

 5

ab 


 (3) 

kde  je hledaná střední chyba, 

 a, b jsou mezní hodnoty zvoleného intervalu. 

U některých hodnot lze předpokládat, ţe všechny hodnoty, které uznáme za technicky 

přijatelné, mají stejnou pravděpodobnost, ţe mohou nastat. Pak je třeba pouţít tzv. 

Rovnoměrné rozdělení, pak stanovíme střední chybu ze vztahu: 

 

 
12

2ab 


 (4) 

kde  je hledaná střední chyba, 

 a, b jsou mezní hodnoty intervalu technicky přijatelných hodnot. 
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ANALÝZA STŘETU VOZIDLA S CHODCEM 

Teorie 

Aby bylo moţné vysledovat závislost střední chyby výsledku při analýze střetu 

vozidla s chodcem, je zapotřebí nejprve všechny potřebné vztahy parciálně derivovat a 

odvodit vztahy pro výpočet přenosu chyb jednotlivých výpočtů. Uvaţujme případ střetu 

s vozidla s chodcem během brzdění vozidla: 

Pohyb od střetu do konečné polohy vozidla: 

rychlost vozidla po střetu: 

 11 2 sav 
 (5) 

kde a je uvaţované brzdné zpomalení, 

 s1 je dráha vozidla od střetu do zastavení. 

pak platí následující parciální derivace: 

 
a

s

sa

s

a

v 1

1

11 2

2

2 











 (6) 

 
111

1 2

2

2

s

a

sa

a

s

v 











 (7) 

a tedy vztah pro výpočet výsledné chyby: 

















2

1

212

1

21

111
2

22
asasv

s

a

a

s

s

a

a

s


 (8) 

Střet (dle zákona zachování hybnosti, výpočet ve směru vozidla – pro zjednodušení 

budeme uvaţovat společnou rychlost vozidla a chodce po střetu): 

střetová rychlost vozidla: 

 

 

v

chch

v

ch

v

chchchv

chvchchv

m

vm

m

vm
v

m

vmvmm
v

vmmvmvm





coscos

cos

1
1

1
1

11












(9) 

kde mv je hmotnost vozidla, 

 mch je hmotnost chodce, 

 vch je rychlost chodce, 

 α je úhel směru pohybu chodce vůči směru pohybu vozidla. 

pak platí následující parciální derivace podle jednotlivých veličin: 

 v

ch

m

m

v

v





1

1

1

 (10) 
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 v
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ch m

m

v

v cos1 
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2

11 cos
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 (13) 

 v

chch

m

vmv 



sin1 






 (14) 

vztah pro stanovení střední chyby střetové rychlosti pak vznikne dosazením výše 

uvedených do základního vztahu: 

2
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 (15) 

Brzdění vozidla do střetu: 

 2

2

12 2 savv 
 (16) 

kde s2 je dráha brzdění vozidla do střetu. 

pak platí následující parciální derivace: 

 2

2

1

22
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2

sav
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 (19) 

a tedy vztah pro výpočet výsledné chyby: 

2
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1
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vsav
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 (20) 

Příklad 

Nyní si na konkrétním případě vyzkoušíme výpočet chyby, vzniklé při pouţití 

uvedených vztahů: 

vstupní hodnoty: 

hmotnost vozidla mch = 900 kg, 

hmotnost chodce mv = 80 kg, 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

267 

rychlost chodce vch = 1,5 m/s, 

úhel směru pohybu chodce vůči směru pohybu vozidla α = 80°, 

zpomalení a = 7 m/s2, 

brzdná dráha po střetu s1 = 12,0 m, 

brzdná dráha před střetem s2 = 7,0 m. 

Dosadíme-li uvedené střední hodnoty do vztahů (5), (9) a (16), obdrţíme následující 

střední hodnoty výsledku: 

m/s 96,1212722 11  sav

 
m/s 09,14

900

80cos5,180

900

96,1280
96,12

cos1
11 












v

chch

v

ch

m

vm

m

vm
vv



m/s 22,1777209,142 2

2

2

12  savv

 
A nyní je třeba odvodit chyby těchto výsledků. K tomu je zapotřebí vhodně zvolit 

rozdělení a velikost střední chyb jednotlivých vstupních veličin. V následující tabulce je 

zvolené rozmezí vstupních hodnot, zvolené rozdělení a z toho pak odvozená hodnota střední 

chyby. V posledním sloupci je pak velikost zvoleného rozmezí vyjádřená v procentech pro 

další porovnání: 

Veličina střední 

hodnota 

rozmezí 

(+/-) 

rozdělení 

(N/R) 

střední 

chyba 

rozmezí 

(%) 

hmotnost vozidla (kg) 900 50 N 20,00 5,56 

hmotnost chodce (kg) 80 5 N 2,00 6,25 

rychlost chodce (m/s) 1,5 0,5 N 0,20 33,33 

úhel směru pohybu chodce (°) 80 10 N 4,00 12,50 

zpomalení (m/s2) 7 1 R 0,41 14,29 

brzdná dráha po střetu (m) 12 0,5 N 0,20 4,17 

brzdná dráha do střetu (m) 7 1 N 0,40 14,29 

Uvedené hodnoty rozmezí jsou v případě normálního rozdělení uvaţovány jako 

98,76% interval spolehlivosti. Ze zkušenosti autora jsou tyto hodnoty reálné a jen obtíţně by 

bylo moţné některou hodnotu zpřesnit, tj. zmenšit uvaţovaný interval. Dosazením do výše 

uvedených vztahů pro výpočet chyb jednotlivých výstupních veličin obdrţíme následující 

výsledky: 

Veličina střední 

hodnota 

střední 

chyba 

rozmezí 

(+/-) 

rozmezí 

(%) 

Postřetová rychlost vozidla (m/s) 12,96 0,58 1,44 11,11 

Předstřetová rychlost vozidla (m/s) 14,09 0,63 1,57 11,15 

Výchozí rychlost vozidla (m/s) 17,22 1,13 2,82 16,38 

Jak je vidět, je moţné rozmezí výsledku (uvaţováno opět normální rozdělení s 98.76 

% intervalem spolehlivosti) poměrně velké. Nyní si ale ukaţme, jak ovlivňují výsledný 

interval jednotlivé intervaly vstupních veličin. V následujícím grafu je znázorněna závislost 

velikosti intervalu vypočtené střetové rychlosti v uvedeném příkladu na velikosti intervalů 
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jednotlivých vstupních veličin. Intervaly jsou uvedeny v procentech od střední hodnoty a 

vypočet je vţdy proveden tak, ţe u pozorované veličiny se zvyšuje velikost intervalu od 0 do 

50 % od střední hodnoty, zatímco u ostatních veličin je uvaţováno s přesnou střední 

hodnotou, tedy s intervalem ±0% od střední hodnoty: 

 

Obrázek č. 7 – Závislost rozmezí výsledné střetové rychlosti na velikosti rozmezí jednotlivých vstupních 

veličin 

Z uvedeného je zřejmé, ţe v daném případě i velké rozmezí rychlosti chodce, směru 

pohybu chodce a hmotností vozidla i chodce ovlivňují chybu výsledku jen minimálně. Při 

zvaţování přesnosti dosazovaných veličin si tedy znalec můţe dovolit v případě neznalosti 

přesné hodnoty pouţít velké rozmezí, které zahrne všechny technicky přijatelné hodnoty. 

Oproti tomu u délky postřetové brzdné dráhy a dosaţeného brzdného zpomalení je třeba 

získat co nejpřesnější hodnotu s co nejmenším intervalem spolehlivosti. 

Pro srovnání jsem provedl výpočet v mezích, tj. namísto vstupních veličin jsem 

dosadil celé rozmezí ve zvoleném intervalu spolehlivosti. Pak vstupní a výstupní hodnoty 

vypadají následovně: 

Vstupní hodnoty: 

Veličina min max 

hmotnost vozidla (kg) 850 950 

hmotnost chodce (kg) 75 85 

rychlost chodce (m/s) 1 2 
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úhel směru pohybu chodce (°) 70 90 

zpomalení (m/ss) 6 8 

brzdná dráha po střetu (m) 11,5 12,5 

brzdná dráha do střetu (m) 6 8 

 

Výstupní hodnoty: 

Veličina min max průměr rozmezí +/- 

Postřetová rychlost vozidla (m/s) 11,75 14,14 12,94 1,20 

Předstřetová rychlost vozidla (m/s) 12,65 15,56 14,10 1,45 

Výchozí rychlost vozidla (m/s) 15,23 19,24 17,23 2,00 

Porovnáním s výpočtem střední chyby zjistíme, ţe výsledné rozmezí výchozí rychlosti 

vozidla je na první pohled menší při výpočtu v celém rozmezí. Avšak je třeba si uvědomit, jak 

je na tom spolehlivost takového výsledku. Pokud nám do výpočtu vstupují intervaly vstupních 

hodnot, z nichţ kaţdý má pouze jakousi pravděpodobnost, ţe skutečná hodnota v něm leţí, 

pak pravděpodobnost toho, ţe výsledek výpočtu leţí ve zjištěném intervalu je násobkem 

pravděpodobností všech nezávislých vstupních veličin. Tedy pokud kaţdé vstupní veličiny by 

byla 98,76% (viz výše), pak zjištěný interval spolehlivosti bude u postřetové rychlosti vozidla 

jiţ pouze 97,54%, u předstřetové jiţ jen 92,79% a u výchozí rychlosti vozidla na počátku 

zanechávání brzdné stop pouze 91,64%. 

Ještě si uveďme podobný případ, tentokrát však s poněkud extrémními hodnotami 

hmotností a vyšší rychlostí chodce, kdy vzájemný nepoměr hybností není tak výrazný. Pro 

vozidlo zvolíme niţší hmotnost, pouze 600 kg, pro chodce naopak výrazně vyšší 150 kg a 

rychlost 2 m/s. Výsledné rychlosti vozidla se při zachování délky jednotlivých úseků brzdné 

dráhy a zvoleném brzdném zpomalení změní v řádech jednotek: 

Veličina střední hodnota 

s původními hodnotami 

střední hodnota s novými 

hodnotami 

Postřetová rychlost vozidla (m/s) 12,96 12,96 

Předstřetová rychlost vozidla (m/s) 14,09 16,11 

Výchozí rychlost vozidla (m/s) 17,22 18,91 

Co se týká vlivu rozmezí vstupních hodnot, pak pouze rozmezí hmotnosti chodce má o 

něco větší vliv, neţ v předchozím případě, avšak oproti vlivu nepřesnosti brzdné dráhy a 

zvoleného zpomalení je stále několikanásobně menší a v extrémním případě dosahuje nejvýše 

10 %: 
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Obrázek č. 8 – Závislost rozmezí výsledné střetové rychlosti na velikosti rozmezí jednotlivých vstupních 

veličin

 

Závěr 

Z uvedených výpočtů příkladů vyplývají následující závěry: 

1. Z veličin, dosazovaných do uvedených vztahů, mají největší vliv na přesnost 

výsledku délka brzdné dráhy a dosaţitelné zpomalení. V případě délky brzdné 

dráhy jsme často závislí pouze na podkladech, které získáme od policie, či jiných 

orgánů. O zpřesnění se tedy můţeme pokusit vlastním měřením zpomalení, avšak 

za co nejvíce shodných podmínek, jako byly v době nehody. 

2. Rozdíl mezi výpočtem se střední hodnotou a následným určením chyby výsledku 

a výpočtem v mezích je v chybě výsledku, kdy v prvním případě si interval 

spolehlivosti stanovíme podle poţadované technicky přijatelné chyby a v druhém 

ji zjistíme na základě volených spolehlivostí vstupních veličin. Oba způsoby jsou 

v praxi dobře pouţitelné, jen je třeba vţdy výslednou chybu konstatovat a 

příslušně okomentovat. Z uvedených příkladů vyplývá, ţe stanovit výsledek 

pouze jednou hodnotou a konstatovat, ţe technicky přijatelné rozmezí je ± 5% je 

zcela nedostačující a takové tvrzení je většinou v rozporu s teorií chyb. 

LITERATURA 

[1] BRADÁČ, Albert: Soudní inţenýrství. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 

Červen 1997 Brno, ISBN: 80-7204-057-X. 
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SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 

Ing. Ivo Liškutín 

Abstrakt 

Příspěvek pojednává o optické účinnosti a vnímání svislých dopravních značek 

řidičem vozidla a uvádí poţadavky na nápadnost, čitelnost, srozumitelnost a 

dŧvěryhodnost značek, aby jízda byla bezpečná a plynulá. Příspěvek je zaměřen na 

retroreflexní značky, tj. na značky, které odráţejí světlo z reflektorŧ vozidel zpět 

k řidiči, uvádí typy retroreflexních úprav a jejich srovnání z hlediska optického účinku 

a moţnost výpočtu jasu retroreflexní značky při konkrétním postavení značky a vozidla 

na komunikaci.  

Dále uvádí rozdělení vybavení pozemních komunikací tj. dopravních značek, 

světelné signalizace a dopravních zařízení, systém jejich posuzování a schvalování v ČR 

a v příloze seznam předpisŧ, které pro tyto výrobky platí. 

 

VNÍMÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK  

Všeobecně se předpokládá, ţe prostředí je účastníky silničního provozu vnímáno 

přibliţně stejným způsobem. Ve skutečnosti tomu tak není, kaţdý jedinec si vybírá a 

interpretuje informace po svém. Je však důleţité tento výběr ovlivnit, aby si řidiči vybírali z 

velkého mnoţství informaci ty zprávy, které se bezprostředně týkají dané situace a ostatní 

nebrali v úvahu. Při výběru informačně důleţitých zpráv hraje roli pozornost, motivace, 

zkušenost a předvídáni. 

Dopravní značka, aby plnila svoji funkci a byla řidičem vnímána v pravý čas a předala 

mu svou informační hodnotu musí vyhovovat čtyřem kritériím. Musí být : 

nápadná, aby z daleka upoutala pozornost řidiče,  

čitelná, aby řidič obsah její informace rychle a včas pochopil, 

srozumitelná, aby podala přesnou a jednoznačnou informaci, podle které řidič jedná, 

důvěryhodná, aby řidič věřil zprávě, kterou značka sděluje. 

Jestliţe kterékoli z těchto kritérií selţe, pak zpráva není řidičem registrována a její 

informační hodnota se v daném čase ztrácí. 

NÁPADNOST ZNAČEK 

Nápadnost je schopnost značky upoutat pozornost řidiče, i kdyţ ten si není vědom 

jejího pravděpodobného výskytu. Na nápadnost značky má vliv: 

pozadí značky a kontrast jasu značky a pozadí,  

velikost značky, 

doba pozorování značky, 

umístění značky vzhledem k ose pozorování. 

Značka je nápadná je-li viděna na jakémkoli pozadí při krátkém pozorovacím čase, 

nehledě na excenricitu vzhledem k ose pozorování. 

Pozadí značky můţe být tvořeno různými předměty, které také upoutávají pozornost 

řidiče. Problém měření nápadnosti záleţí v definování těchto předmětů (velikost, jas, barva), 

které mohou být se značkou zaměněny. Jestliţe je totiţ pozadí značky jednolité, nejedná se o 
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nápadnost, ale o viditelnost značky. 

Problém pořadí nápadnosti předmětů byl ve světě řešen řadou experimentů, při nichţ 

bylo pouţíváno schematických pozadí, která mohla být jednoduše kvantifikována. Zpráva 

CIE č. TC 4.45 o dopravních značkách uvádí následující experimenty a jejich výsledky. 

Pozadí sestávalo z disků (kruhových značek), přičemţ kaţdý disk byl specifikován 

velikostí a jasem. Při experimentech bylo pozadí přetvářeno tak, ţe se měnil počet disků, 

velikost disků a jas disků. Při různých kombinacích disků, které tvořily pozadí byl 

pozorovatelem vybírán (určován) hledaný disk-značka, který byl měněn jak co do velikosti, 

tak co do jasu. Úkolem pozorovatele bylo určit polohu hledaného disku - značky, který byl 

ukázán na dobu 250 milisekund.  

Výsledky experimentů nápadnosti značky byly shrnuty do dvou částí: 

vyhodnocení z hlediska jasu značky, 

vyhodnocení z hlediska velikosti značky. 

Nápadnost značek v závislosti na jasu 

Určení hledané značky bylo nejpřesvědčivější, kdyţ byly srovnávány jen dva disky, 

jestliţe jejich počet rostl, správnost určení klesla aţ do případu, kdy plochu pozadí pokrývaly 

z 10 % disky. Další zvýšení plochy pozadí disky jiţ neovlivnilo správnost určení hledané 

značky. 

 Pro jednotlivé případy pozadí (2 disky, 5 %, 10 %, 15 % plochy pozadí pokrývaly 

disky) byly sestaveny regresní přímky závislosti kontrastu jasu na excenricitě pro 92 % 

pravděpodobnost určení viz obr. l. 

 

 

Obrázek č. 9 – Závislost kontrastu jasu na excentricitě pozorování 

Pro případ kdy pozadí je tvořeno z 10 % a výše z disků, má regresní rovnice 

následující tvar 

CL = 0,19  + 0, 35 

kde:       je excentricita ve stupních,  

        CL   je kontrast jasu hledané značky a ostatních disků tvořících pozadí, přičemţ platí: 

    CL = (LT - LB) / LB 

            LT   jas hledaného disku – značky 
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        LB   průměr jasů ostatních disků pozadí 

 

Z výše uvedeného pro jas značky vyplývá: 

LT  =  LB (0,19  + 1,35) 

Jas značky, aby byla nápadná, závisí na jasu pozadí a excentricitě vzhledem ose 

pozorování. 

Např. aby značka byla nápadná pro řidiče jedoucí na dvoupruhové komunikaci, který 

ji pozoruje ze vzdálenosti cca 50 m ( = 5°) musí být jas značky víc neţ dvojnásobný neţ jas 

předmětů na pozadí, při vzdálenosti cca 25 m ( = 10°) musí být jas značky víc neţ 

trojnásobný. 

Nápadnost značek v závislosti na velikosti 

Experimentální testy ukázaly, ţe zvyšování počtu disků tvořících pozadí nemá 

prakticky ţádný vliv na nápadnost značky, která se odlišuje od disků, tvořících pozadí jen 

svojí velikostí. Schopnost určit značku byla stejná, vybíralo-li se ze dvou disků nebo z více 

(5%, 10%, 15% plochy pozadí tvořily disky). Výsledné regresní přímky jsou znázorněny na 

obr. 2 a je zřejmé, ţe jsou téměř totoţné a lze je shrnout do regresní rovnice 

CS = 0,33  + 0,10  

kde:    je excentricita ve stupních 

       Cs je kontrast velikosti hledané značky a ostatních disků tvořících pozadí; přičemţ 

platí 

 Cs = (DT - DB) / DB 

            DT   průměr hledaného disku – značky 

        DB   aritmetický průměr velikostních průměrů disků pozadí 

 

Obrázek č. 10 – Závislost kontrastu velikosti na excentricitě pozorování 

Z výše uvedeného pro velikost průměru značky vyplývá: 

DT  = DB   ( 0,33  + 1,10)  

 Jestliţe se značka velikostně neodlišuje od ostatních disků na pozadí, nemůţe být 

nápadná. Aby byla značka nápadná, při excentricitě pozorování ( = 5°) musí být průměr 

téměř trojnásobný neţ průměr disků pozadí, při  excentricitě pozorování ( = 10°) musí být 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

274 

průměr téměř čtyřapůlnásobný neţ průměr disků pozadí,. 

SROZUMITELNOST A DŦVĚRYHODNOST ZNAČEK 

Dopravní značka je vizuálním prostředníkem k přenosu informace. Cílem tohoto 

komunikačního procesu přenosu informace je, aby příjemce porozuměl tomu co odesilatel 

zprávy mínil. Odesilatel zprávy musí tedy respektovat všechny komunikační okolnosti, které 

tento proces ovlivňuji. Moţno je shrnout do tabulky: 

okolnosti 

na straně odesilatele zprávy 

okolnosti 

ovlivňující přenos zprávy 

okolnosti 

na straně příjemce zprávy 

účelnost a výstiţnost  prostředí vizuální schopnosti 

stručnost a stylizace osvětlení jazykové schopnosti 

velikost, barva a jasnost vzájemná vzdálenost paměťové schopnosti 

znalost příjemce úhel pozorování znalost situace 
 

Srozumitelnost značky je vlastně míra toho, jak rychle můţe pozorovatel porozumět 

zprávě, kterou mu značka předává. 

Zpráva podávaná značkou by měla být stručná a výstiţná, aniţ by pouţívala 

nadbytečných slov. Proto je výhodné zprávu ztvárnit do obrázku - symbolu. Takovéto značky 

mají výhody jak co do velikosti, tak zejména univerzálnosti čitatelů, kteří nemusí znát jazyk. 

Návrh symbolu je odpovědná a obtíţná práce, neboť sebelépe navrţený symbol nemusí dát 

jednoznačnou informaci. Potíţ je v porozumění symbolu, kdy příjemce připisuje informaci 

jiný význam neţ zamýšlel tvůrce informace, dotyčný můţe být obrázkem zmaten. Proto i zde 

je nutné, aby řidiči se i symboly naučili, aby kaţdý řidič přesně a jednoznačně chápal jeho 

význam a okolnosti za kterých má být aplikován. 

I kdyţ je symbol srozumitelný, nemusí dát značka jednoznačný výklad pro chování 

řidiče např. při testování značky A18 "padající kamení" na otázku, jak se bude chovat, 

odpověděla asi polovina řidičů, ţe zvýší rychlost, aby co nejdříve opustila nebezpečný úsek 

silnice a druhá polovina odpověděla, ţe zpomalí; aby se mohlo lépe vyhýbat eventuálním 

kamenům. Značka je srozumitelná, ale neuvádí, jaké má následovat chování řidiče.  

Řidiči by měli věřit tomu, ţe dopravní značení jim podává hodnověrnou informaci, 

která je pravdivá a vztahuje se k nim. Okolnosti, které ovlivňují důvěryhodnost značení jsou 

zejména: 

důslednost v předpisech a normách o značkách co se týče velikosti, tvaru, barvy, 

optického působení na řidiče, 

jednotnost značení v celé délce silničního tahu,  

pouţívat stejné symboly pro hlášení a vyznačení stejných míst,  

osazovat značky v obdobných vzdálenostech před návěstními místy, přičemţ jejich 

osazení musí dát moţnost včasného rozhodování, 

neosazovat nadbytečné značky, značky, které si vzájemné odporují a značky, které 

nemají adekvátní význam. 

Jestliţe informace podávaná značkami není hodnověrná vede to k tomu, ţe řidiči 

nejsou schopni rozlišit mezi.důleţitými a zbytečnými značkami, coţ vede k tomu, ţe celý 

systém značení ztrácí svůj účel. 
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ČITELNOST ZNAČEK  

Rozlišovací schopnost oka 

Čitelnost značek, symbolů a znaků je v rozhodující míře dána rozlišovací schopností 

lidského oka. Tato rozlišovací schopnost, tj. úhel, pod kterým je oko schopno rozlišit 2 

předměty, je u normálního oka jedna úhlová minuta.  Tím je vlastně dán poměr velikosti 

detailu d a pozorovací vzdálenosti D: 

d / D   3 .10
-4

 

Všichni lidé však nemají stejnou rozlišovací schopnost. Graf na obr. 3 znázorňuje 

součtovou čáru populace v závislosti. na rozlišovací schopnosti. Normální rozlišovací 

schopnost nebo lepší má 73 % populace, tedy asi čtvrtina lidí, i kdyţ nosí brýle, má horší 

rozlišovací schopnost. 

 

Obrázek č. 3 – Rozlišovací schopnost lidí 

Čitelnost písmen je dána tím, aby oko mohlo rozlišit tloušťku čáry od jiných rozměrů 

písmene. U písmen pouţívaných na dopravních značkách má být výška písmene aspoň 

pětinásobná k tloušťce čáry. V tomto případě normální pozorovatel můţe přečíst písmeno, 

které vidí pod úhlem 5´. Vzdálenost čitelnosti písma D závisí na výšce písmena H a je pak 

D = 2/3 . H . 10
3
. 

Písmo pro normálního pozorovatele je čitelné je-li jeho výška alespoň 15 mm na 

kaţdých 10 m pozorovací vzdálenosti. Jestliţe však budeme poţadovat, aby písmo být čitelné 

pro 95 % populace musí být výška písma alespoň dvojnásobná.  

H = 3 D . 10
-3

 

Na obr. 4 je znázorněna závislost velikosti písma na vzdálenosti, z které je písmo 

čitelné pro různé rozlišovací schopnosti oka. Je zde uvedeno procento populace, která je 

schopna toto písmo na danou vzdálenost číst. 
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Obrázek č. 4 – Čitelnost písma 

Čitelnost při relativním pohybu 

Vizuální rozlišitelnost oka se sniţuje, jestliţe se cíl pohybuje vzhledem k pozorovateli 

nebo naopak, a toto sníţení je úměrné úhlové rychlosti. Bylo např. zjištěno, ţe pří úhlové 

rychlosti jeden stupeň za sekundu je rozlišitelnost normálního pozorovatele sníţena na 1,5 

minuty a při úhlové rychlosti 4°/ s  je jen 3'. 

Na základě výsledků experimentů zpráva CIE doporučuje, aby geometrie pozorování 

dopravní značky řidičem z jedoucího vozidla byla taková, aby úhlová rychlost značky 

vzhledem k řidiči vozidla nepřekročila 1°/s. Z této zásady lze odvodit přibliţný vzorec pro 

vzdálenost D řidiče jedoucího vozidla od značky 

D    4 . ( a .V)
1/2

   - 0, 14 V 

kde  V   rychlost jízdy vozidla v km/h 

a    vzdálenost značky od osy jízdního pruhu 

Pro řidiče vozidla jedoucího rychlostí 50 km/h při boční vzdálenosti značky 5 m od 

osy jízdního pruhu má být vzdálenost čitelnosti písma větší neţ 56m, při rychlosti 100 km/h 

se vzdálenost čitelnosti zvýší na min 75 m a při rychlosti 150 km/h se zvýší na 89 m. 

Vzdálenosti čitelnosti písma 56 m pro 95 % populace odpovídá výška písma 17 cm, 

vzdálenosti čitelnosti 75 m odpovídá výška písmen 23 cm a vzdálenosti čitelnosti 89 m 

odpovídá výška písmen 27 cm (viz předešlá kapitola). 

Z důvodů předpokládané vyšší jízdní rychlosti vozidel musí být zvětšeny písmena 

nebo symboly značek, aby tyto byly pro řidiče stejně čitelné. 

Tvar a velikost písma 

Všeobecně se má za to, ţe typ písma, pokud se nejedná o dekorativní typy, nemá velký 

vliv na čitelnost. Přesto však v zájmu dobré čitelnosti se doporučuje, aby písmena měla 

jednoduché tvary. 

Všeobecný spor, zda je čitelnější pouţití písmen velké nebo malé abecedy nebyl ani 

rozsáhlými experimenty jednoznačně rozřešen. Výzkumy různých autorů dospěly k těmto 

závěrům: 

písmena a jednotlivá slova psaná velkou abecedou jsou čitelnější neţ slova psaná 

malou abecedou mají-li písmena stejnou výšku (výška B = výška b), 
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toto však jiţ neplatí v čitelnosti textu ba naopak text psaný malými písmeny je někdy 

čitelnější neţ psaný velkými písmeny, neboť čtení není zaloţeno na rozpoznávání 

jednotlivých písmen, ale celých slov, příp. skupiny slov, na celkovém tvaru slov. 

Protoţe na dopravních značkách se vyskytují jednotlivá slova nelze tuto výhodu 

vyuţít, 

písmena nebo jednotlivá slova malé abecedy jsou čitelnější neţ písmena velké abecedy 

mají-li takovou velikost, ţe výška A = výšce a (pak však b > B), 

slova napsaná malou abecedou jsou čitelnější, neţ slova napsaná velkou abecedou, je-

li jejich délka stejná, 

je-li plocha slova napsaná malou abecedou a velkou abecedou stejná, je stejná i jejich 

čitelnost. 

Lze pouţívat (černé) tmavé legendy na světlém (bílém, ţlutém) podkladu nebo 

obráceně světlé legendy (bílé, ţluté) na tmavém (modrém, zeleném, hnědém) podkladu. 

Rozhodující je kontrast jasu podkladu a jasu legendy a ten by měl být alespoň  1 : 5. 

Nemělo by se pouţívat kombinace málo kontrastních barev: zelená - červená, zelená - 

modrá a pod. 

Bílá písmena na černém pozadí by měla mít menší tloušťku čáry, neţ černá na bílém 

pozadí a měla by být také dále od sebe. Bílá písmena na černém pozadí se totiţ opticky 

jakoby rozšiřují.  

Tloušťka čáry písmen by se měla pohybovat asi 1/5 aţ 1/6 výšky písmen, poměr šířky 

k výšce písmen by měl být v rozmezí 0,55 - 1,0. 

Vzdálenosti mezi písmeny by měly být násobek tloušťky čáry: 

2,5x  sousedí-li spolu vertikály (HE) 

2,0x  sousedí-li vertikála s otevřeným písmenem (EH)  

1,5x sousedí-li spolu dvě otevřená písmena (ES) 

0,75x  sousedí-li spolu písmena jako AT, VA, IJ, AJ apod. 

Mezera mezi slovy by měla být alespoň výška písmen. Rovněţ mezera mezi okrajem 

značky nebo čárou na okraji značky a začátkem nebo koncem slova by měla být větši neţ 

výška písmen. 

Doporučuje se, aby se slova nevměstnávala do velikosti daných značek, ale naopak, 

aby délka informativních značek byla ovlivněna délkou slova. 

Čtení slov 

Sousedící písmena spolu vytváří interakci, coţ můţe sníţit celkovou čitelnost. Bylo 

zjištěno, ţe jsou-li písmena těsně vedle sebe, vzdálenost čitelnosti se sniţuje. Jde o tzv. 

obrysovou interakci. Sníţení čitelnosti se neuplatní, je-li mezera mezi písmeny větší neţ 1/5 

jejich výšky. Ke sníţení čitelnosti dojde také tehdy, je-li písmeno nebo číslice umístěna v 

těsné blízkosti grafického rozhraní kontrastních barev, silné čáry, rámování apod. 

Dlouhé slovo, případně skupina slov nemohou být čitelná na první pohled, jestliţe 

samotná písmena jsou velikosti blízké hranicím vizuální rozlišitelnosti. Oko pozorovatele při 

čtení dlouhého slova se fixuje na, např. první písmeno, pak se toto slovo promítne na sítnici 

oka tak, ţe první písmeno je zobrazeno ve středu sítnice, ve ţluté skvrně, kde je oko 

nejcitlivější, kdeţto další písmena se promítají čím dále od středu sítnice do periferní sítnice, 

kde se rozlišitelnost rychle sniţuje. 

Ztráta čitelnosti je zde způsobena právě sniţující se rozlišovací schopností periferní 
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části sítnice a dále zvětšující se obrysovou interakcí, která je daleko větší na periferní části 

sítnice, neţ v jejím středu. Např. asi 2° od středu sítnice je rozlišovací schopnost uţ jen asi 

poloviční neţ uprostřed. 

Dle zprávy CIE byl odvozen vzorec pro určení délky slova, které je moţno přečíst na 

první pohled a který zahrnuje redukovanou vizuální rozlišovací schopnost sítnice a zvýšenou 

vnější obrysovou interakci. Délka slova L je závislá na šířce čáry písma S a vzdálenosti 

pozorování D 

L = 54S - 0,024D 

Tento vztah platí pro max. 3 slova napsaná na jednom řádku a správnost přečtení 90%. 

Jakmile řidič zpozoruje značku pokouší se ji přečíst. Pro orientační čas t ve vteřinách 

potřebný k přečtení značky byl v Holandsku odvozen vzorec 

t  =  N/3 + 2 

kde N je počet tzv. koncepčních jednotek (slovo, číslo, šipka, symbol). Z tohoto 

vzorce lze vyjít, kdyţ jé třeba spočítat max. počet slov na značce, aby byla zachována jejich 

čitelná vzdálenost. 

 

VNÍMÁNÍ DOPRAVNÍHO VYBAVENÍ ŘIDIČEM VOZIDLA 

Optická účinnost  

Dopravní značky a většina dopravního zařízení optický působí na vnímání řidičů a tím 

plní svoji informační funkci pro řízení a organizování dopravy, aby jízda byla bezpečná a 

plynulá.  

Tato optická účinnost musí být zachována v kaţdém okamţiku, ve dne, ale zejména za 

sníţené viditelnosti, v noci za mlhy a deště. 

Za denního světla je viditelnost značek uspokojivá, slunečním světlem (i při zataţené 

obloze) jsou osvětleny jak značky, tak komunikace a veškeré okolí. Zde optická účinnost 

značek závisí kromě velikosti jen na koloritě barevných ploch značek a na kontrastu značek 

vzhledem k okolí.    

V noci a za mlhy je viditelnost značek a dopravního zařízení zvlášť důleţitá, neboť se 

vyskytují okolnosti, které sniţují pozornost řidiče, jako únava, oslnění protijedoucími vozidly 

a pod. Je tedy bezpodmínečně nutné, aby značky a zařízení byly vhodně osvětleny. 

Z hlediska optického působení za sníţené viditelnosti se dopravní značky dělí na: 

prosvětlované, s vnitřním světelným zdrojem světla, 

osvětlované, vlastním vnějším světelným zdrojem, 

proměnné, vytvořené ze svítících světelných bodů,  

s retroreflexní úpravou. 

Značky prosvětlované, osvětlované a ze svítících bodů mají vlastní světelný zdroj. 

Značky retroreflexní pro své optické zvýraznění vyuţívají světel z reflektorů vozidel.  



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

279 

 

Obrázek č. 5 – Vnímání dopravních značek a zařízení řidičem vozidla  

Druhy světelného odrazu 

Jas materiálů, které samy nesvítí, ale odráţejí a rozptylují dopadající světlo, závisí na 

intenzitě osvětlení, směru v němţ materiál pozorujeme a na fyzikálním sloţení povrchu tohoto 

materiálu.  

Usměrněný neboli zrcadlový odraz nastává tehdy, kdyţ svazek paprsků dopadá na 

hladkou vyleštěnou plochu, od které se jako svazek paprsků odráţí. Paprsky dopadající a 

odraţené jsou v jedné rovině a úhly které svírají s normálou plochy jsou stejné. Dopravní 

značky s těmito vlastnostmi by pro řidiče byly účelné jen tehdy, je-li úhel dopadu na značku 

velmi malý. Je zde však nebezpečí, ţe řidič bude oslněn, neboť odrazivost lesklých ploch je 

veliká a skoro celý světelný tok se vrací. 

Docela jinak je tomu u rozptýleného neboli difizního odrazu. Zde se kaţdé místo 

dopadu světelného paprsku stává zdrojem celého svazku paprsků odraţených, které se šíří 

rovnoměrně na všechny strany. Takto se chovají povrchy matné a drsné. Značky s takovýmto 

povrchem odráţejí jen velmi malou část dopadajícího světla směrem k řidiči, takţe vnímání 

značky je moţné jen z malé vzdálenosti. 
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U běţných povrchových úprav (nátěrových hmot apod.) jde o reflexi smíšenou, tedy 

kombinací zrcadlového a difuzního odrazu. Těmito materiály se však nedosahuje potřebných 

poţadavků na optickou účinnost značek. Značka musí být viditelná a zřetelná na velkou 

vzdálenost. Těmto poţadavkům vyhovuje jen retroreflexní materiál odráţející světlo tzv. 

vratným odrazem.      

 

Obrázek č. 6 – Druhy světelného odrazu 

Retroreflexní úprava dopravních značek 

Retroreflexní úprava SDZ má tu vlastnost ţe odráţí dopadající světlo zpět ke zdroji, 

bez ohledu na úhel dopadu. V praxi to znamená, ţe světelné paprsky z reflektoru vozidla 

dopadající na retroreflexní úpravu značky se odráţejí zpět k řidiči vozidla a nezávisí příliš na 

tom jak je značka vzhledem k vozidlu a řidiči natočena.  

Paprsek dopadající na retroreflexní povrch a paprsek odraţený svírají malý téměř 

nulový úhel. Tento úhel se nazývá pozorovací (γ) a závisí na vzdálenosti vozidla od značky.  

 

Obrázek č. 7 – Velikost pozorovacího úhlu  

Kvalitní retroreflexní úprava musí mít vysoký součinitel retroreflexe a být širokoúhlá. 

Součinitel retroreflexe je poměr jasu retroreflexnho materiálu k jeho osvětlení. Rozměr je tedy 
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cd.lx
-1

.m
-2

. Širokoúhlost znamená, ţe součinitel retroreflexe klesá jen nepatrně s rostoucím 

osvětlovacím úhlem.  

Retroreflexní úpravy se vyrábí většinou ve formě folií, které se na štít značek nalepují. 

Je tedy ţádoucí, aby dobře drţely k podkladu, byly odolné proti povětrnostním vlivům, 

stálobarevné, a měly hladký povrch, aby nedocházelo k nadměrnému špinění. 

Retroreflexního odrazu lze dosáhnout dvěma způsoby, pomocí čočkovitých nebo 

jehlancovitých odrazných prvků. 

 

Obrázek č. 8 – Systémy vratného odrazu 

Čočkovitý systém vratného odrazu je tvořen skleněnými kuličkami, tzv. balotinou ve 

vhodném spojení s vrstvami laků a odraznou vrstvou.  Kaţdou kuličku tohoto optického 

systému si lze představit jako spojnou čočku, jejíţ ohnisko leţí na odrazné vrstvě. Pak 

paprsek dopadající na tuto úpravu se láme do ohniska, tedy na odraznou vrstvu, odráţí se zpět 

ke kuličce  a rovnoběţně s dopadajícím paprskem se vrací. Závisí na úhlu dopadu, indexu 

lomu skleněných kuliček a laku, poloměru kuliček, a tloušťce vrstev laku. 

Retroreflexní folie s balotinou se vyrábí ve dvou druzích, se zakrytou balotinou – 

podle ČSN EN 12899-1 tzv. 1. kvalitativní třída, a s balotinou uzavřenou v pouzdře – 2. 

kvalitativní třída. 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

282 

 
Obrázek č. 9 – Typy retroreflexních folií s balotinou 

 

Závislost součinitele retroreflexe  folie NIKKALITE EG 58112

na osvětlovacím úhlu a při konstantních pozorovacích úhlech
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Závislost součinitele retroreflexe  folie NIKKALITE EG 58112 

na pozorovacím úhlu a při konstantních osvětlovacích úhlech
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Obrázek č. 10 – Příklad závislosti součinitele retroreflexe na pozorovacím a osvětlovacím úhlu  

Druhou moţností jak vytvořit retroreflexní úpravu je pomocí jehlanových odrazných 

prvků. Odrazný prvek tohoto systému je tvořen třemi vzájemně na sebe kolmými odraznými 

rovinami. Tyto odrazné roviny tvoří odrazný kout. Světelný paprsek dopadající do odrazného 

koutu se postupně odráţí od všech tří jeho rovin a rovnoběţně s dopadajícím paprskem se 

vrací zpět ke zdroji světla. Foliím s touto retroreflexní úpravou se říká mikroprizmatické - tzv. 

3. kvalitativní třída. 

Odrazivost mikroprizmatických folií je vyšší neţ folií s balotinou. Teoreticky jde o 

dokonalý optický systém, kde všechno dopadající světlo se vrací zpět. Úpravou s balotinou 

této odrazivosti nelze dosáhnout, neboť plocha mezi kuličkami i okrajová část kuliček je vţdy 

„slepá“, neodráţí světlo vratným odrazem. 
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Obrázek č. 11 – Srovnání součinitele retroreflexe tří kvalitativních tříd  



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

284 

Barevné plochy na svislých dopravních značkách lze vytvořit jako soulep barevných 

retroreflexních folií, nebo sítotiskem transparentní barvy na bílou retroreflexní folii. 

Výhodou lepení folií barvených ve hmotě je vyšší barevná homogenita folie a vyšší 

stálobarevnost vůči povětrnostním vlivům. Nevýhodou je, ţe soulepem vytvořená činná 

plocha značky má spáry (styky) mezi jednotlivými barevnými plochami a nelze dosáhnout 

vysoké rozměrové přesnosti činné plochy značky. 

Výhodou sítotisku je jednotnost činné plochy, jak rozměrová tak povrchová (beze 

spar). Nevýhodou sítotisku je sníţení retroreflexe, neboť na folii se přidá vrstva 

transparentního laku, která vţdy tlumí procházející světlo. Proto ČSN EN 12899-1 připouští u 

sítotiskem provedených barevných ploch sníţení retroreflexe o 30%. Dalším problémem 

sítotisku je fakt, ţe čím je sytější odstín barvy, tím je niţší retroreflexe. Lepší barevnost a 

viditelnost ve dne způsobuje niţší retroreflexi tedy viditelnost v noci a obráceně. Je tedy 

třeba, aby tyto protichůdné poţadavky byly vyváţené. 

Výpočet jasu retroreflexních svislých dopravních značek osvětlovaných světlomety 

vozidla v rŧzných situacích na silnicích a  dálnicích. 

Na základě zobecnění výsledků měření retroreflexe folií různých výrobců a rozborů 

pozorovacích a osvětlovacích úhlů svislých dopravních značek vzhledem k vozidlu 

pohybujícího se po komunikaci, pro různé situace umístění značek na komunikaci a pro  různé 

vzdálenosti vozidla od značky, lze vypočítat jas dopravní značky, kterou vidí řidič vozidla 

osvětlujícího tuto značku.  

Pro výpočet jasu dopravní značky lze pouţít programu ERGO 2001 

Do programu ERGO 2001 se zadávají následující vstupní data: 

parametry komunikace:   

o směrové poměry: přímá, levotočivý, pravotočivý oblouk a jeho poloměr, 

o počet pruhů, šířka pruhů, pruh ve kterém vozidlo jede,                 

parametry vozidla:  

o výška reflektorů nad vozovkou a jejich vzájemná vzdálenost,  

o výška očí řidiče nad vozovkou,  

o umístění řidiče vzhledem k podélné ose vozidla a reflektorům, 

parametry reflektorů vozidla:  

o prostorové rozloţení svítivosti potkávacích a dálkových reflektorů, 

umístění značky na komunikaci:   

o vzdálenost vozidla od značky,  

o boční a výškové umístění a natočení vzhledem k ose komunikace, 

parametry retroreflexní fólie:  

o typ folie, 

o kvalitativní třída,  

Jas značky, neboli viditelnost značky za různých situací je moţné sledovat i pro 

přibliţování se vozidla z definované vzdálenosti ke značce. Toto je moţné sledovat jak na 

výstupu v číselných hodnotách v tabulkách programu Excel, tak na grafech. 

Jako příklad pouţití je uvedeno srovnání retroreflexe na vzdálenosti vozidla od značky 

umístěné na dálnici v přímé a v oblouku pro 1. a 2. třídu retroreflexní folie.  



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

285 

dálnice v přímé

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250

vzdálenost vozidla od značky (m)

s
o

u
č
in

it
e
l r

e
tr

o
re

fl
x
e 

(c
d

/lx
.m

2
)

 SDZ s folií  R´2

 SDZ s folií  R´1

 

 

dálnice v levotočivém oblouku o poloměru R=500 m

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250

vzdálenost vozidla od značky (m)

s
o

u
č
in

it
e
l r

e
tr

o
re

fl
x
e
 (

c
d

/l
x.

m
2
)

 SDZ s folií R´1

 SDZ s folií R´2

 
Obrázek č. 12 – Závislost retroreflexe na vzdálenosti vozidla od značky kvalitativních tříd R1 a R2 

Na dalších dvou grafech je znázorněna závislosti jasu značky, kterou pozoruje řidič 

vozidla Škoda Fábia s potkávacími reflektory, které jede po silnici S 9,5 v přímé a přijíţdí ke 

značce ze vzdálenosti 200 m. Značka je vybavena retroreflexní folií třídy 1 a je umístěna na 

pravé straně komunikace. Na obr.13 je situace kdy značka je umístěna vpravo 1,75 m od 

hrany jízdního pruhu a mění se výška značky nad vozovkou od 1,1m do 3,2 m.  Na obr.14 je 

situace, kdy značka je ve výšce 1,4 m nad vozovkou a mění se boční vzdálenost značky od 

1,75 m do 3,25 m od hrany jízdního pruhu.  
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Obrázek č. 13 – Závislost jasu značky na vzdálenosti vozidla od značky při rŧzné výšce značky nad 

vozovkou 

 

Obrázek č. 12 – Závislost jasu značky na vzdálenosti vozidla od značky  při rŧznéboční vzdálenosti značky 

od hrany jízdního pruhu 
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POSUZOVÁNÍ A SCHVALOVNÍ VÝROBKŦ VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ 

Výrobky určené pro vybavení pozemních komunikací lze rozdělit do dvou skupin, na 

výrobky:  - stanovené, 

- nestanovené. 

Stanovenými výrobky ve smyslu § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

poţadavcích na výrobky jsou výrobky, které představují zvýšenou míru ohroţení oprávněného 

zájmu tj. které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo 

ţivotní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem. Tyto výrobky jsou stanoveny několika 

nařízeními vlády.  

Stanovené výrobky z oblasti vybavení pozemních komunikací jsou stavebními 

výrobky, které jsou určeny pro trvalé zabudování do staveb a jsou stanoveny v nařízení vlády: 

- č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané stavební výrobky,  

- č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na stavební výrobky označované CE 

Všechny ostatní výrobky vybavení komunikací jsou tzv. nestanovené výrobky, které 

jsou zpravidla určeny pro přechodné, dočasné dopravní značení při pouţití zejména při 

provádění silničních prací. Na ně se vztahují poţadavky Metodického pokynu Ministerstva 

dopravy a spojů “Systém jakosti v oboru pozemních komunikací”.  

Výrobky pro dopravní značení (stanovené i nestanovené výrobky) určené k pouţívání 

na pozemních komunikacích schvaluje Ministerstvo dopravy na ţádost výrobce nebo dovozce 

dle § 124, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Stanovené výrobky 

Národní systém posuzování 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané stavební 

výrobky je určeno pro tzv. národní systém posuzování shody a vztahuje se na výrobky, na 

které není vydána harmonizovaná norma nebo evropské technické schválení (ETA). 

Technickou specifikací pro certifikaci výrobku je určená norma nebo stavební technické 

osvědčení (STO), které stanovuje vlastnosti výrobku a jejich úrovně, které musí být splněny, 

aby výrobek mohl být uvedený na trh. 

Výrobky pro dopravní vybavení jsou uvedeny v tabulce č. 9 pod poř. číslem 6. Jedná 

se o: 

stálé svislé dopravní značky,  

materiály určené pro trvalé vodorovné dopravní značení,  

světelná a akustická signalizační zařízení,  

výrobky pro osvětlení pozemních komunikací,  

záchytné  systémy pro vozidla a chodce včetně mostních zábradlí  

následující dopravní zařízení: směrové sloupky, dopravní knoflíky, dopravní majáčky, 

zpomalovací prahy, parkovací sloupky a zábrany a dopravní zrcadla. 

protihluková zařízení a bariery 

systémy proti oslnění.  

Všechny stanovené výrobky vybavení komunikací kromě protihlukových zařízení a  

systémů proti oslnění se posuzují podle § 5 NV 163/2002Sb. Protihluková zařízení a  systémy 

proti oslnění se posuzují podle § 7 NV 163/2002Sb. 
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Činnost autorizované osoby (AO) podle §5 NV - tzv. certifikace výrobku spočívá ve 

zpracování STO není-li určená norma, provedení zkoušek výrobku, vyhodnocení těchto 

zkoušek podle technické specifikace, prověření systému řízení výroby u výrobce, a vystavení 

certifikátu. Platnost certifikátu není časově omezena, je ale podmíněna dohledem AO nejméně 

jedenkrát za rok.     

Činnost AO podle §7 NV – tzv. ověření shody spočívá v provedení zkoušek výrobku, 

vyhodnocení těchto zkoušek podle technické specifikace a na základě těchto výsledků 

vystavení protokolu s udáním doby platnosti.  

Výrobky posuzované v národním systému jsou označovány českou značkou shody 

CCZ a na tyto výrobky vypracovává výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě. 

Evropský systém posuzování  

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na  stavební 

výrobky označované CE, je určeno pro tzv. evropský systém a vztahuje se na výrobky, na 

které je vydána harmonizovaná norma nebo evropské technické schválení (ETA).  

Tyto výrobky jsou označovány evropskou značkou shody CE a mohou být uvedeny na 

trh ve všech  členských zemích EU. 

V kaţdé harmonizované normě je uvedeno přechodné období, které umoţňuje 

moţnost volby mezi oběma systémy. Po uplynutí přechodného období můţe být  na trh 

uváděn výrobek certifikovaný pouze podle evropského systému. Tuto certifikaci provádí 

notifikovaná osoba a na základě jejich certifikátu vydá výrobce ES prohlášení o shodě a 

výrobek označí značkou CE. 

Harmonizovaná norma a ETA obsahuje různé třídy a úrovně poţadavků na daný 

výrobek. Jednotlivé členské země jsou oprávněny si, pro uvedení výrobku do pouţívání, 

stanovit konkrétní třídy a úrovně poţadavků na výrobek. Pokud výrobek tyto podmínky 

nesplňuje, nemůţe být v daném státě pouţíván. 

V současné době se jedná o stálé svislé dopravní značky (neretroreflexní, retroreflexní, 

osvětlované a prosvětlované) proměnné značky, směrové sloupky a odrazky, prosvětlované 

dopravní majáčky, stálé dopravní knoflíky, návěstidla světelné signalizace, výstraţná světla a 

balotina pro vodorovné dopravní značení. 

Nestanovené výrobky  

Ostatní výrobky vybavení pozemních komunikací, které nejsou “stanovenými 

výrobky” (např. přenosné dopravní značky, přenosná světelná signalizační zařízení, materiály 

určené pro přechodné vodorovné dopravní značení, přenosná dopravní zařízení jako dopravní 

kuţely, směrovací desky, zvýrazňovací desky, zábrany atp.) se posuzují dle Metodického 

pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (schváleno MDS OPK č.j. 20840/01-

120 ve znění pozdějších změn, úplné znění Věstník dopravy č.18/2008). 

Metodický pokyn je určen zejména orgánům správy v oboru pozemních komunikací 

ke sjednocení jejich poţadavků na zajištění jakosti a organizacím činným při výstavbě, 

opravách a údrţbě pozemních komunikací. Vztahuje se na práce a činnosti prováděné na 

pozemních komunikacích, které jsou uvedeny v jednotlivých částech tohoto pokynu a je 

uplatňován zejména u staveb a prací financovaných z veřejných rozpočtů.  

Metodický pokyn vychází ze zásady, ţe kaţdý výrobek pouţívaný v souvislosti s 

výstavbou, opravami a údrţbou pozemních komunikací a jejich zvláštním uţíváním musí být 

bezpečný a musí mít ověřené vlastnosti.  
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Uchazeč o veřejnou zakázku nebo její zhotovitel prokazuje vhodnost výrobku po 

posouzení shody výrobku předloţením certifikátu nebo prohlášením shody výrobce po 

zkoušce typu. Způsob prokázání vhodnosti si volí uchazeč o veřejnou zakázku nebo její 

zhotovitel sám. Při hodnocení nabídek více uchazečů je upřednostněn certifikát.   

Certifikát je dokument, vydaný akreditovaným certifikačním orgánem na výrobky. 

Certifikát vyjadřuje dosaţení přiměřené důvěry, ţe výrobek je ve shodě s poţadavky 

technické specifikace (coţ jsou ČSN, EN, TP případně jejich návrhy), a vydává se na dobu 

určitou, nejdéle na dobu 5 roků.  

Prohlášení shody je dokument vydaný výrobcem nebo dovozcem nestanovených 

výrobků, jímţ výrobce nebo dovozce na vlastní odpovědnost prohlašuje, ţe výrobek je ve 

shodě s poţadavky technické specifikace. Podkladem pro prohlášení shody jsou výsledky 

zkoušek typu, které musí provádět zkušebna s ověřenou způsobilostí (např. akreditovaná).  

V případě výrobku, pro který není ţádná technická specifikace, stanoví technickou 

specifikaci, na ţádost výrobce, subjekt, který je pro tuto činnost pověřen Ministerstvem 

dopravy. Tato technická specifikace se nazývá Osvědčení o vhodnosti výrobku a je to 

technické stanovení a ohodnocení parametrů výrobku ve vztahu k jeho zamýšlené funkci. 

Normalizační činnost v oblasti vybavení pozemních komunikací 

Normalizační činnost v EU má na starosti Komise pro Evropskou normalizaci (CEN), 

v němţ pracuje několik set technických komisí. Technická komise TC 226 „Silniční zařízení“ 

se zabývá vybavením pozemních komunikací a dělí se na 9 pracovních skupin (WG): 

WG 1 "Silniční záchytné systémy" 

WG 2 "Vodorovné dopravní značení" 

WG 3 "Svislé dopravní značení" 

WG 4 "Světelná signalizační zařízení" 

WG 5 "Osvětlení pozemních komunikací" 

WG 6 "Zařízení ke sníţení hluku" 

WG 7 "Clony proti oslnění" 

WG 9 "Zařízení ke kontrole parkování vozidel" 

WG 10 "Zařízení podporující pasivní bezpečnost" 

V ČR kaţdé WG odpovídá tzv. národní aplikační tým (NAT) coţ je skupina odborníků 

v dané oblasti, kterou řídí gestor jmenovaný odborem pozemních komunikací MD. NAT 

připravuje stanoviska a připomínky pro projednávání norem ve WG a gestor nebo člen NAT 

je zpracovatelem normy při přejímání EN do soustavy ČSN. V NAT se norma projednává a 

zpracovává se k ČSN EN národní příloha, která obsahuje stanovení a výběr kvalitativních tříd 

pro různé parametry daného dopravního zařízení pro pouţití na různých kategoriích PK.  

Náplň TC 226 v ČR patří do TNK 51 Pozemní komunikace a činnost v této oblasti má 

na starosti a vedoucí gestorů, ten je do této funkce jmenovaný MD OPK.  

Náplní práce gestorů a jejich vedoucího je přebírání EN a jejich zapracování do 

soustavy norem v ČR a dále seznamování technické veřejnosti s náplní a zaměřením EN ještě 

v době jejich příprav. Včasná informovanost našich výrobců o připravovaných normách v EU 

je z konkurenčních důvodů pro naše výrobce nezbytná. Práce vedoucího gestorů spočívá dále 

v řízení a koordinaci gestorů a v práci spojené s TNK 51. 
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ELEKTRONICKÉ STABILIZAČNÍ PROGRAMY VOZIDEL 

ESP 

Karel Michalica
34

 

Abstrakt 

Stabilizační systémy vozidel ESP, geneze jejich vývoje v poslední době a rozdíly 

oproti systémŧm ABS, obecný popis jejich funkce, konstrukce stabilizačních systémŧ 

vozidel včetně jejich základních prvkŧ jako jsou snímače otáček kol, snímač velikosti 

úhlu natočení volantu, snímač stáčivé rychlosti a příčného zrychlení a řídící 

elektronicko-hydraulická jednotka ESP. Příklady konvenčních zásahŧ systémŧ ESP 

s vyuţitím přibrzďování jednotlivých kol v nestabilních situacích jako jsou vznikající 

nedotáčivý smyk, přetáčívý smyk a vyhýbací manévr vozidla. Nové konstrukční řešení 

vozidel – aktivní řízení kol přední nápravy a přiřizování kol zadní nápravy, popis jejich 

konstrukce a funkce. Popis moţností systémové spolupráce ESP s aktivním řízením kol 

přední nápravy a přiřizováním kol zadní nápravy při řešení dříve popsaných 

nestabilních situací. Výhody této spolupráce oproti konvenčnímu systému stability ESP. 

Nevýhody systému z pohledu vnímání řidiče a jeho lidských vlastností. 

ESP – ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME 

Jedná se u v současnosti vyráběných vozidel o poměrně rozšířený systém aktivní 

bezpečnosti, neboť v rámci nově registrovaných vozidel v Evropské unii je kaţdé třetí těmito 

stabilizačními systémy vybaveno. Instituce Evropské unie se rovněţ snaţí prosadit záměr, aby 

u nově homologovaných vozidel vyrobených po roce 2012 byly systémy stability povinné. 

Systémy stability jsou u různých výrobců vozidel označovány různými zkratkami kromě ESP 

je pravděpodobně nejrozšířenější DSC vycházející z Dynamic Stability Control. 

Princip funkce a konstrukce systémŧ ESP 

Stabilizační systém vozidla na základě informací získaných ze snímačů rozpoznává 

začínající nestabilní chování vozidla a následně zasáhne, aby vozidlo v rámci moţností 

daných fyzikálními zákony dostal zpět do stavu stabilního. Z pohledu silového je nestabilní 

stav dán nerovnováhou sil a stabilní stav je charakterizován silovou rovnováhou. Pro popis 

jakéhokoliv chování rozumějme pohybu vozidla v prostoru je třeba si uvědomit, ţe se jedná o 

obecný prostorový pohyb. Při vyhodnocování pohybu vozidla se systémy ESP omezují na 

sledování jednotlivých sloţek prostorového pohybu vozidla v třech základních směrech, které 

mohou přicházet v úvahu mohou přicházet v úvahu při různých situacích. Více lze vidět na 

následujícím obrázku č. 1. 
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Obrázek č. 11 – základní osy vozidla, slouţící k vyhodnocování pohybu vozidla 

Z obrázku plyne, ţe celkový prostorový pohyb je dán výslednicí sloţek přímočarých a 

rotačních pohybu ve třech resp. ke třem hlavních osách vozidla tj. podélné, příčné a svislé. 

Rozloţení do sloţek je daná současnými technickými moţnosti snímačů, které jsou schopny 

měřit většinou pouze v jednom směru, jedné ose apod. 

Základní konstrukční prvky systémů ESP 

Z konstrukčního pohledu jsou systémy ESP vyšší generací systémů ABS, z nichţ 

konstrukčně vychází. Konvenční ESP systémy se skládají resp. pro svou funkci 

vyuţívají následující prvky: 

Čidla otáček jednotlivých kol – indukční nebo Hallovy snímače umístěné na 

jednotlivých kolech snímají otáčky kol. Díky snímání počtu pulsů 20-50 za jednu 

otáčku kola jsou kromě samotných otáček kola schopny snímat i změnu rychlosti 

v průběhu otáčky kola tedy jeho zrychlení nebo zpomalení.  

Obrázek č. 2 – snímač otáček kola vozidla 

Snímač úhlu natočení volantu – konstrukčně se jedná téměř převáţně o Hallův snímač 

měřící úhel natočení volantu v souřadnicích od polohy volantu pro přímý směr 

jízdy vozidla. Snímač bývá umístěn přímo pod volantem vozidla. 
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Obrázek č. 3 – snímač úhlu natočení volantu 

Snímač stáčivé rychlosti a příčného (odstředivého) zrychlení – jedná se většinou o 

kapacitní snímače zaloţené na principu deskového kondenzátoru s gelovým 

dielektrikem, jehoţ relativní permitivita se mění vlivem napjatosti tedy působením 

jednotlivých napětí v materiálu dielektrika. Změna napjatosti je vyvolaná 

otáčivým pohybem vozidla kolem svislé osy nebo pohybem ve směru příčné osy 

vozidla tedy kolmo na osu přímého směru jízdy vozidla. Změnou relativní 

permitivity dielektrika kondenzátoru se dle základního vztahu mění elektrická 

kapacita kondenzátoru. Pokud je pouţit jeden snímač bývá umístěn na podlaze 

vozidla v místě, kde prochází svislá neutrální osa vozidla. Pokud jsou pouţity dva 

fungují v páru a jsou umístěny v rovině tvořenou svislou neutrální a příčnou osou 

vozidla. 

Obrázek č. 4 – snímač stáčivé rychlosti a příčného zrychlení vozidla  

Řídící elektronicko-hydraulická jednotka ESP – jednotka má v sobě integrovanou 

elektronickou a hydraulickou část, coţ dobře ilustruje obrázek č. 5. Elektronická 

část obsahuje elektronickou řídící jednotku s příslušným řídícím software. 

Hydraulická část obsahuje vysokotlaké elektricky poháněné čerpadlo 

s membránovým akumulátorem tlaku. Výkonnými členy jsou řídící jednotkou 

elektromagneticky ovládané ventily umístěné v hydraulické části, kterými se 

ovlivňuje tlak brzdové kapaliny distribuovaný vedeními k jednotlivým brzdovým 

pístkům a kolům vozidla. Řídící jednotka ESP je tímto schopna pulsně 

modulovaným signálem měnit ve velmi krátkých časových intervalech tlak třecích 

elementů brzd a tím ovlivňovat velikost brzdné síly na jednotlivých kolech. 

Zásahy řídící jednotky jsou ještě zpětnovazebně kontrolovány integrovanými 

tlakovými snímači v jednotlivých vedeních. 
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Obrázek č. 5 – Řídící elektronicko-hydraulická jednotka ESP 

Popis zásahu konvenčních systémŧ ESP při nestabilním chování vozidla 

Pro pochopení fungování ESP je nutné si na úvod definovat, co to je nestabilní 

chování vozidla a jak tento nestabilní stav rozpozná ESP systém vozidla. Situace nebo 

chování vozidla, jeţ jsou z pohledu systému ESP vyhodnoceny jako nestabilní, vychází 

z jednoduchého srovnávacího matematického modelu. Zde se srovnávají hodnoty dané 

příkazy řidiče ohledně směru a rychlosti vozidla s hodnotami skutečnými tedy o aktuálním 

chování vozidla. Na vstupu vyhodnocovacího algoritmu máme rychlost vozidla, která je při 

pohybu v zatáčce zároveň rychlostí obvodovou. Hodnotu rychlosti vozidla získává systém 

ESP z hodnot otáček kol. Většinou se u evropských vozidel vyuţívá signál z otáček pravého 

zadního kola. Zároveň se tento signál o otáčkách z pravého zadního kola kontroluje se 

signálem z otáček levého zadního kola, který zároveň slouţí jako jeho případná záloha. 

Systém pro své další funkce ovšem snímá otáčky všech kol tedy i předních. Další vstupní 

veličinou je velikost úhlu natočení volantu, který je snímám snímačem úhlu natočení volantu. 

Z těchto dvou základních hodnot řídící jednotka ESP vypočítá jaké by měly být srovnávací 

hodnoty příčného (odstředivého) zrychlení a stáčivé rychlosti vozidla. Vypočtené hodnoty pak 

ESP srovnává s hodnotami snímanými tedy aktuálně měřenými ze snímače stáčivé rychlosti a 

příčného (odstředivého) zrychlení. Dle povahy nesouladu hodnot naměřených a vypočtených 

systém ESP rozpoznává, zda se jedná o chování v normálu nebo o nestabilní situaci. Reálné 

nestabilní chování můţe být z principu povahy nestability - přetáčivý smyk, nedotáčivý 

smyku nebo z pohledu stáčivé rychlosti neutrální smyk. K těmto nestabilním situacím navíc 

můţe dojít při různých podmínkách - vlivem příliš rychlé jízdy (vlivem hnacích sil), vlivem 

příliš intenzivního brzdění (vlivem brzdných sil) a jako speciální situaci si můţeme uvést 

aquaplaning (vlivem vnějších sil).  

Příklady zásahu systému ESP v nestabilních situacích 

Následující tři modelové situace dobře poslouţí k pochopení zásahu konvenčního ESP 

systému, tedy systému vyuţívající pouze zásahů do velikosti brzdných sil jednotlivých kol u 

vznikajícího nedotáčivého a přetáčívého smyku při průjezdu zatáčkou vysokou rychlostí a u 

vyhýbacího manévru. 
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Průjezd zatáčkou –nedotáčivý smyk obrázek č. 6 

Obrázek č. 6 – Zásah ESP při prŧjezdu zatáčkou a vznikajícím 

nedotáčivém smyku 

Cílenými brzdnými zásahy systém ESP vytvoří opačný otáčivý moment vozidla kolem 

svislé osy, neţ je moment, který vozidlo dostal do smyku. V případě příliš rychlé jízdy vţdy 

ESP zasáhne do řídící jednotky motoru a bez ohledu na polohu plynového pedálu upraví 

výkon motoru případně pokynem řídicí jednotce automatické převodovky nechá zařadit jiný 

rychlostí stupeň. Omezí se tím velikost hnacích sil, které ve svém důsledku situaci způsobily. 

Následně pak při nedotáčivém smyku systém přibrzdí zadní kolo na vnitřní straně zatáčky, 

čímţ se vytvoří poţadovaný točivý moment. 

Průjezd zatáčkou – přetáčivý smyk obrázek č. 7 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

296 

Obrázek č. 7 – Zásah ESP při prŧjezdu zatáčkou a vznikajícím přetáčivém 

smyku 

Při průjezdu zatáčkou a začínajícím přetáčivém smyku je zásah systému ESP, při 

němţ přibrzdí přední kolo na vnější straně zatáčky a opět analogicky s předchozí situací 

provede zásah do řízení motoru a případně i automatické převodovky. 

Vyhýbací manévr při vysoké rychlosti  

Pro lepší názornost zásahu systému ESP v této nestabilní situaci provedeme srovnání 

průběhu jízdního manévru vozidla bez ESP s vozidlem vybaveným ESP. Uvaţujme tedy 

nejprve vozidlo bez ESP, coţ je prezentováno na obrázku č. 8. 

Obrázek č. 8 – Vyhýbací manévr vozidla bez ESP při vysoké rychlosti 

Řidič se vyhýbá předmětu na vozovce a proto nejprve otočí prudce volantem doleva a 

následně doprava. Po takto provedeném vyhýbacím manévru se zadní část vozu pohybuje 

rychleji a vozidlo se dostává do přetáčivého smyku. Dále se vozidlo víceméně nekontrolovaně 

otáčí kolem svislé osy a pro řidiče je neovladatelné. 

Nyní stejná situace u vozidla vybaveného ESP, jak je viditelné na obrázcích č. 9a a 9b. 

Obrázek č. 9a – První fáze vyhýbací manévru vozidla s ESP při vysoké 

rychlosti 

Reakce řidiče na podnět tedy překáţku na silnici je opět, ţe opět prudce otáčí 

volantem doleva a snaţí se překáţce vyhnout. Díky signálům přicházejícím z čidel rozpozná 

systém ESP, ţe vozidlo se dostává do nestabilního stavu a začíná zasahovat. Nejprve podpoří 

zatočení vozidla přibrzděním levého zadního kola. Zatímco vůz ještě zatáčí doleva, strhává 

řidič volant doprava s cílem navrátit vozidlo do původního směru. Systém ESP přibrzdí pravé 

přední kolo a tím podpoří poţadované zatočení doprava. Zadní kola se otáčejí volně, čímţ je 

zajištěno vytvoření maximální boční vodicí síly na zadních kolech. 
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Obrázek č. 9b – Druhá fáze vyhýbací manévru vozidla s ESP při vysoké 

rychlosti 

Tento manévr můţe však stále ještě můţe vést ke vzniku smyku. Aby se zabránilo 

vybočení zadní části vozidla, přibrzdí ESP ještě levé přední kolo. Ve zvláště kritické situaci 

můţe dojít k úplnému zablokování kola a pak by došlo i k omezení boční vodicí síly na 

kolech přední nápravy (Kammova adhezní kruţnice). Po ukončení všech nestabilních stavů 

ukončuje i ESP svoji činnost. 

Nové konstrukční systémy podvozkŧ vozidel 

Vývoj vozidel jde stále a nezadrţitelně vpřed a díky tomu se objevují nové a nové 

konstrukce a systémy, které se následně s menším nebo větším úspěchem podaří uvést do 

ţivota a získat i potřebný ohlas u zákazníků tedy řidičů vozidel. Jako dva zástupce bych rád 

uvedl produkty značky BMW - Aktivní řízení kol přední nápravy a Přiřizování kol zadní 

nápravy. Důvodem výběru právě těchto dvou systémů je skutečnost, ţe oba dva systémy jsou 

integrovány do vozidla způsobem, který umoţňuje vyuţití jejich prvků pro spoluprácí se 

systémy stability vozidla ESP při zásazích v nestabilních situacích. Detailněji se budeme 

věnovat hlavně systému aktivního řízení kol přední nápravy díky tomu, ţe byl úspěšně uveden 

na trh jiţ v roce 2003 u tehdy nového BMW řady 5, zatímco systém přiřizování kol zadní 

nápravy byl oficiálně uveden s uvedením nového vozidla BMW řady 7 na podzim roku 2008. 

Oba dva konstrukční systémy mají za úkol zvýšit komfortní vlastnosti vozidel při současném 

zachování a v některých ohledech i zlepšení aktivní bezpečnosti vozidla. 

Aktivní řízení kol přední nápravy 
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Konstrukčně se jedná o velmi jednoduchou planetovou převodovku, která je vsazena 

na osu volantu před převodovku řízení, a kde je moţno malým elektromotorem otáčet skříní 

této planetové převodovky. Otáčením skříní planetové převodovky lze měnit plynule celkový 

převodový poměr řízení. Tedy poměr mezi natočením kol v závislosti na velikosti úhlu 

natočení volantu. Umístění systému aktivního řízení lze vidět na následujícím obrázku č. 10. 

Obrázek č. 10 – Umístění systému aktivního řízení přední nápravy ve 

vozidle 
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Další obrázek č. 11 zobrazuje uspořádání a hlavní součásti systému aktivního řízení v 

řezu. Jak bylo uvedeno výše volantová tyč je před vstupem do převodovky řízení rozdělena 

vstupní a výstupní část a tyto části jsou spojeny planetovou převodovkou viz. pozice 5. Skříň 

planetové převodovky je však uloţena v pouzdře na sloupku řízení otočně a na vnější straně je 

vytvořeno šnekové ozubení viz. pozice 4. Do pouzdra je vloţen elektromotor viz. pozice 3 se 

šnekem viz. pozice 2, který vytváří spolu se šnekovým ozubením skříně šnekové soukolí 

s převodovým poměrem 20,5:1. 

Obrázek č. 11 – jednotlivé součásti aktivního řízení přední nápravy 

Uspořádání aktivního řízení umoţňuje změnu převodového poměru a to plynule 

v závislosti na rychlosti vozidla. Převodový poměr řízení je dán geometrickým převodovým 

poměrem převodovky řízení, která se nachází na obrázku č. 11 v dolní části. Vzhledem 

k tomu, ţe se jedná o převod mezi ozubeným hřebenem a ozubeným kolem na ose volantu je 

převodový poměr převodovky řízení pevně geometricky daný a konstantní. Hodnota 

převodového poměru je zvolena podobně jako u většiny jiných veličin, které jsou 

kompromisem mezi poţadavky na komfort (co největší natočení kol při niţších rychlostech 

v závislosti na natočení volantu) a na bezpečnost (co nejmenší natočení kol při vyšších 

rychlostech v závislosti na natočení volantu). Přičemţ se dá říci, ţe je vţdy daleko větší váha 

přikládána logicky poţadavkům na bezpečnost. Tento poţadavek na bezpečnost je v tomto 

případě dán tím, ţe při vysokých rychlostech je vyšší hodnota převodového poměru, coţ 

Části aktivního řízení 

1 elektromagnetický zámek elektromotoru 

2 šnek elektromotoru 

3 elektromotor 

4 šnekové kolo (převod 20,5:1) 

5 planetová převodovka 
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znamená menší citlivost na zásahy řidiče prostřednictvím volantu do řízení a tím zároveň 

eliminace nechtěných zásahů do řízení, které by ve spojení s vysokou rychlostí mohly mít 

fatální následky. Běţné hodnoty převodového poměru řízení se pohybují nejčastěji mezi 1:15-

1:17. Důleţité je z pohledu vysvětlení funkce uvést, ţe pro případ, kdy je kromě převodovky 

řízení ještě v sérii předřazená planetová převodovka aktivního řízení, je celkový převodový 

poměr součinem převodových poměrů obou jednotlivých převodovek. Pro snadnější 

představu celého systému popíšeme činnost aktivního řízení na třech moţných variantách a 

budeme se zabývat pouze tím, jak se mění převodový poměr v převodovce aktivního řízení, 

protoţe převodový poměr v převodovce řízení i zde zůstává stále konstantní a neměnný: 

1) Elektromotor se neotáčí – v tomto případě je otáčení výstupní části osy řízení 

závislé pouze a jen na geometrickém převodovém poměru planetové převodovky.  

2) Elektromotor otáčí skříní planetové převodovky ve stejném smyslu jako se otáčí 

volantem – velikost úhlu otočení na výstupu je větší o velikost úhlu, kterou přineslo otočení 

skříně převodovky. Je zde matematicky přesně definovatelná závislost této úhlové diference 

oproti geometrickému převodovému poměru planetové převodovky na úhlové změně šneku 

tedy počtu otáček elektromotoru. Převodový poměr převodovky aktivního řízení je tedy o tuto 

diferenci větší. 

3) Elektromotor otáčí skříní planetové převodovky v obráceném smyslu proti otáčení 

volantem – velikost úhlu otočení na výstupu je zde menší o velikost úhlu, kterou přineslo 

otočení skříně převodovky. Převodový poměr převodovky aktivního řízení je tedy opět o 

diferenci danou otočením skříní proti směru otočení volantem menší. 

Pro úplné dokreslení funkce aktivního řízení je třeba zmínit, ţe kaţdý zásah otočením 

elektromotoru skříní je vţdy podpořen maximálním podpůrným účinkem posilovače řízení. 

Umoţňuje to v hydraulické části okruhu servořízení vřazený ventil, který je 

elektromagneticky ovládán příslušnou řídící jednotkou. Výsledkem kooperace servořízení 

a aktivního řízení je, ţe případné síly vznikající působením elektromotoru na osu řízení 

nejsou vůbec znatelné na volantu. Na konci výstupní části osy volantu z planetové 

převodovky je umístěn snímač velikosti úhlu natočení. Snímač velikosti úhlu natočení 

volantu zůstává a systém tímto způsobem můţe přesněji měřit a kontrolovat zásahy 

elektromotoru při otáčení skříní planetové převodovky. 

Přiřizování kol zadní nápravy 

Systém je z pohledu konstrukce velmi jednoduchý, protoţe se ve své podstatě jedná o 

náhradu běţného uloţení prvků zadní nápravy v karoserii vozidla prostřednictvím silentbloků 

za excentriky uloţená otočná loţiska. Otáčením loţisky elektromotorem, které probíhá vţdy 

synchronně na levé a pravé straně, dochází díky excentricitě ke změně geometrie nápravy 

s důsledkem spočívajícím ve změně roviny kola. Dochází tím k natočení kol zadní nápravy ze 

směru rovnoběţného s podélnou osou do roviny šikmé a tím k efektu přiřizování koly zadní 

nápravy. Systém má vlastní řídící jednotku, která snímá velikost natočení loţisek uloţení 

prvků zadní nápravy a vlastní přiřizování řídí pouze v závislosti na rychlosti vozidla. Při 

niţších rychlost se zadní kola natáčí v obráceném smyslu jako přední a tím se díky 

zmenšenému poloměru zatáčení zlepšuje manévrovatelnost s vozidlem např. při parkování. 

Při vyšších rychlostech začíná systém kola zadní nápravy natáčet ve stejném smyslu jako kola 

přední nápravy a dochází k tzv. krabímu chodu. Smysl tohoto opatření je úplně stejný jako byl 

popsán u aktivního řízení kol přední nápravy tedy sníţení citlivosti na nechtěné zásahy do 

volantu a řízení při vysokých rychlostech. 
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Vyuţití moţností nových systémŧ ve spolupráci s ESP 

Ihned na počátku je třeba zmínit jeden obecný ale velmi důleţitý aspekt systémové 

spolupráce řídících jednotek jednotlivých systémů vozidla – ochrana řidiče a posádky má 

vţdy tu nejvyšší prioritu nad všemi ostatními funkcemi. Důsledkem předchozích zmíněných 

priorit je fakt, ţe systémově jsou příkazy řídících jednotek vozidla, včetně řídící jednotky 

ESP, starajících se o aktivní nebo pasivní bezpečnost vozidla nadřazeny svou prioritou 

ostatním. Nepřímo to jiţ bylo zmíněno při popisu zásahu konvenčního ESP do řídící jednotky 

motoru a případně automatické převodovky s cílem omezit hnací síly na kolech a dostat 

vozidlo z počínajícího nestabilního stavu do stavu stabilního. Zásah se děje bez ohledu na vůli 

řidiče tedy na poloze plynového pedálu nebo dokonce natočení volantu. Dva nové systémy 

popsané v předchozí části tedy aktivní řízení kol přední nápravy a přiřizování kol zadní 

nápravy však nabízí při řešení začínajících nestabilních situací daleko větší spektrum 

moţností, protoţe jsou schopné ovlivnit chování vozidla právě při jeho manévrování. 

Vrátíme-li se ke třem nestabilním situacím, které jsme popisovali v kapitole věnované 

způsobu zasahování konvenčního systému ESP prostřednictvím změny velikosti brzdných sil 

na jednotlivých kolech s cílem směrově stabilizovat vozidlo, jeví se naproti tomu stejný zásah 

v součinnosti se systémem např. aktivního řízení kol přední nápravy jako zcela banální. Při 

konvenčním způsobu musí systém ESP vyvolávat odpovídající moment otáčení vozidla kolem 

svislé osy obráceného smyslu prostřednictvím přibrzďování jednotlivých kol bez ohledu na 

natočení kol řídících tedy kol přední nápravy a zároveň ještě překonávat případné boční 

tuhosti pneumatik přední nápravy pokud jsou natočena do rozdílného směru. U zásahu 

systému ESP s moţností ovlivňovat řídící kola spočívá zásah pouze ve změně úhlu natočení 

kol přední nápravy bez ohledu na natočení volantu. Při vznikajících smycích vlivem vysoké 

rychlosti je tento zásah oproti zásahu přibrzděním příslušného kola z pohledu silové 

rovnováhy daleko citlivější a z pohledu moţné ztráty adheze na přbrzďovaném kole daleko 

bezpečnější. Při vyhýbacím manévru se kromě výhod proměnlivého převodového poměru 

řízení, který v tomto případě bude menší a vozidlem se bude dát lépe manévrovat při menší 

nutnosti točení volantem, bude opět vyuţívat výhody, ţe situaci ve většině případů půjde 

vyřešit pouhým ESP systémem s precizně provedeným manévrem řídícími koly, řízeným 

řídící jednotkou aktivního řízení kol přední nápravy. Výhody spolupráce systému ESP 

s aktivním řízením kol přední nápravy se však daleko více projeví při stejných nestabilních 

situacích, ale při brzdění. Tedy v situaci, kdy se vozidlo dostává do smyku vlivem příliš 

intenzívního brzdění. Konvenční zásah systému ESP je v těchto případech prakticky 

bezmocný, protoţe vyvolat jakýkoliv točivý moment vozidla kolem svislé osy nelze dalším 

přibrzďováním kola, ale prakticky lze provést pouze odbrzděním několika kol, coţ má ovšem 

zase za následek neţádoucí účinek v podobě zmenšeného brzdného účinku a zpomalení. 

Systém ESP při spolupráci s aktivním řízením je však schopen upravovat úhel natočení kol 

řízené přední nápravy aţ dojde do stavu, kdy jsou schopny přenášet i boční tedy vodící síly. 

Zde je přínos této spolupráce obrovský. Totéţ platí o situaci při aquaplaningu tedy vlivem 

skokové změny vnějších působících sil. Konvenční systém ESP, který by se snaţil vozidlo 

dostat do poţadovaného např. přímého směru má příliš dlouhé reakce v čase na to, aby mohl 

být efektivně účinný. Systém ESP s moţností spolupráce s aktivním řízením kol přední 

nápravy, pokud to umoţňují fyzikální zákony, zvládá tuto situaci bravurně. Navíc jsou vţdy 

otevřeny moţnosti optimalizace zásahů systému ESP a aktivního řízení i s vyuţitím moţností 

upravovat brzdné síly na jednotlivých kolech v situacích, kdy to má smysl a opodstatnění, 

čímţ se účinky zásahu vlastně ještě znásobí. Pokud je vozidlo vybaveno pouze systémem s 

přiřizováním kol zadní nápravy jsou moţnosti oproti systému aktivního řízení kol přední 

nápravy více omezené, protoţe změna směru vlivem přiřizování kol zadní nápravy je 

limitována geometrií zadní nápravy. Dá se však prohlásit, ţe z pohledu výhod je systém 
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s přiřizováním zadních kol, někde mezi konvenčním systémem ESP s přibrzďováním 

jednotlivých kol a systémem ESP vyuţívajícím řízená kola přední nápravy. 

Důleţitou podmínkou, aby však systém mohl zcela přesně fungovat, je to, ţe kromě 

vlastních informací, které má systém z různých snímačů, potřebuje znát i informaci, kam se 

má vozidlo pohybovat. Zjednodušeně řečeno, jak vypadá co se směru týče vozovka před 

vozidlem. Pro vysvětlení pouţijeme příklad nestabilní situace s aquaplaningem. V okamţiku, 

kdy začne aquaplaning, je správné provedení manévru systémem ESP velmi závislé na 

chování řidiče. Pokud řidič bude dávat otáčením volantu na jednu a druhou stranu (tedy začne 

situaci řešit sám) informace o tom, kam se má vozidlo pohybovat, velmi pravděpodobně se 

stane, ţe tato situace skončí zcela neovladatelným chováním vozidla. Systém ESP si totiţ 

takové otáčení volantu přeloţí, ţe se vozidlo pohybuje po silnici s velmi ostře řezanými 

zatáčkami např. někde v horách a je třeba udrţet za kaţdou cenu proměnlivý směr, který je 

signalizován otáčením volantu řidičem. Nestabilní situaci vlivem aquaplaningu se systém ESP 

pokusí vyřešit, ale brzy dojde k vyčerpání moţností daných fyzikálními zákony a vozidlo 

pravděpodobně skončí v nekontrolované rotaci kolem své svislé osy. Pokud ovšem řidič bude 

bez ohledu, co se s chováním vozidla aktuálně děje, drţet volant ve směru jízdy, tedy pro 

dříve uvedený modelový příklad případ rovně, systém ESP si tuto situaci vyloţí, ţe je třeba 

vozidlo stabilizovat do přímého směru, a sám, pokud to fyzikální zákony umoţní, svými 

zásahy do řízení postará o stabilizaci vozidla. Popsaná vlastnost přesněji řečeno nutnost je 

pravděpodobně největší nevýhodou systému aktivního řízení, protoţe poţaduje po řidiči, aby 

předal v kritické situaci řízení systémům vozidla a sám byl pouze pasivním přihlíţejícím 

divákem. 

 

LITERATURA 

[1] Die Trainingleitfaden, BMW AG 
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KLONĚNÍ VOZIDEL A JÍZDNÍCH SOUPRAV 

Petr Pavlata
35

, Daniel Pýcha
36

  

Abstrakt 

Příspěvek ukazuje moţnou cestu pro experimentální určení prŧběhŧ některých 

kinematických parametrŧ pŧsobících při jízdě a zpomalování jízdní soupravy tvořené 

osobním vozidlem a přívěsem. Cílem je odpověď na hlavní otázku „Jaká je vzájemná 

interakce osobního automobilu a přívěsu v prŧběhu brzdění?“  

ÚVOD 

Ke zpracování tohoto tématu nás přiměly 2 skutečnosti. V prvé řadě jde o to, ţe současné 

dostupné poznatky v této oblasti nejsou postačující a tím spíše nejsou ani obecně známé. 

Případné kolizní děje či dopravní nehody mají zejména v případech kolizí jízdních souprav těţko 

opakovatelný průběh, který je často velmi obtíţné věrohodně rekonstruovat. Stejně tak v dostupné 

literatuře chybí i charakteristiky průběhů a maximálních hodnot přední a zadní části výšky vozidla 

(přední a zadní odstup) i  přívěsu v průběhu procesu brzdění nebo analogicky definovatelné 

kinematické veličiny jako je klonění vozidla, resp. přívěsu.  

Druhým důvodem ke zpracování zvolené problematiky byl fakt existence 

softwarových prostředků pracujících na bázi algoritmů MBS (multi-body-sytem), které jsou 

v současné době na trhu stále dostupnější většímu počtu inţenýrů a znalců a ve kterých lze 

relativně snadno sestavit zjednodušený matematický model celé jízdní soupravy. Takovéto 

plně parametrické modely, často s řadou nelineárních charakteristik, je však třeba v praxi 

validovat pomocí reálných parametrů a dat. Nejsnazší cesta získání takových dat je cesta 

experimentální - je však třeba pouţít vhodný snadno reprodukovatelný experiment.  

Je zřejmé, ţe správně identifikovaný matematický model, lze vyuţít k celé řadě 

simulací nejrůznějších jízdních reţimů a situací pro nejrůznější zátěţné stavy, kdy jiţ není 

třeba provádět další nákladné a často obtíţně realizovatelné experimentální měření, ale lze se 

plně spolehnout jiţ jen na matematické prostředky. Takový postup můţe poté poslouţit 

k objasnění či vyřešení řady skutečných dopravních či kolizních situací. Je zřejmé, ţe bez 

dobře validovaného modelu si však takový postup dovolit nemůţeme. 

PRINCIP MĚŘENÍ 

V přípravné fázi měření bylo vytipováno několik konfigurací jízdních souprav, foto 22 aţ 30. 

Jako taţné vozidlo byla vţdy pouţita Škoda Octavia 2.0, viz kap. 3.1, foto 5 a 6. Uţitými 

přípojnými vozidly byly přívěs jednonápravový valník (foto 13 a 14) a přívěs plošinový 

s tandemovou nápravou, foto 11, určený pro přepravu osobních vozidel. V průběhu měření 

byly oba přívěsy přistaveny jednak v pohotovostní hmotnosti a jednak v různých zátěţových 

konfiguracích. Hmotnosti zatíţení jednotlivých kol a náprav byly důsledně měřeny a 
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evidovány pomocí 4 ks nájezdových vah zapuštěných do úrovně podlahy přípravny, foto 15. 

Podíl hmotnosti  přívěsu připadající na osu koule ISO 50 taţného zařízení byl zjišťován 

jednak váţením na nájezdových vahách s pouţitím speciálního příčníkového přípravku a 

jednak pomocí přepočtu z hodnot zjištěných třmenovým siloměrem, foto 16. To vţdy při 

odpojeném přívěsu. Tabulka 1 v kap. 3.8 přehledně udává hmotnosti jednotlivých vozidel i 

celých jízdních souprav. 

Z důvodu zjištění jízdních vlastností a brzdného chování samostatného taţného 

vozidla Škoda Octavia 2.0 byla provedena série měření na pouţitém sólo vozidle jednak při 

variaci nájezdové rychlosti a jednak při variaci intenzity brzdění, viz dále. Jako iniciační 

rychlost při měřeních na všech konfiguracích jízdních souprav byla zvolena rychlost 60 km.h
-

1
, variovaným parametrem byla vţdy intenzita brzdění s hodnotami brzdného zpomalení 

v krocích 2, 4, 6 a 8 m.s
-2

 (u jízdních souprav nebylo v některých případech moţné vyšších 

hodnot dosáhnout). Skutečná nájezdová rychlost vzhledem k nominální poţadované rychlosti 

stejně jako skutečná intenzita brzdění odpovídající poţadované hodnotě brzdného zpomalení 

byla stanovena porovnáním okamţitých hodnot těchto parametrů, které na základě jejich 

subjektivního posouzení stanovil zkušební řidič ing. Jaroslav Úlehla. Orientační okamţité 

hodnoty byly odečítány na kontrolních přístrojích umístěných nad přístrojovou deskou 

vozidla, viz foto 3. I přes účast velmi zkušeného řidiče se vzhledem k vlivu lidského faktoru 

výsledné změřené a zdokumentované hodnoty těchto parametrů vzájemně více či méně liší od 

parametrů nominálních – poţadovaných. 

Vlastní měření probíhalo za pomoci instalovaného měřicího zařízení, viz kap.2.2. 

Základním měřicím přístrojem byla stabilizovaná plošina RT3102 principálně umoţňující 

měření aţ 12 kinematických veličin pomocí vzájemné interakce systému GPS, foto 4,  

a interních senzorů. V našem případě plošina měřila rychlost, podélné zrychlení a klonění 

taţného vozidla. Na předním a zadním nárazníku byla instalována 2 ultrazvuková čidla ILD 

pro měření okamţitého odstupu, foto 5 aţ 8. Ze změřených průběhů předního a zadního 

odstupu s pomocí jejich podélné rozteče lze generovat kontrolní signál klonění taţného 

vozidla. Na oji přívěsu byla umístěna druhá stabilizovaná plošina FES 33/1, foto 9 aţ 11, 

která měřila pouze průběh klonění přívěsu. Se známou polohou osy koule ISO50 taţného 

zařízení, která v podstatě koresponduje s osou taţného kloubu přívěsu, je tak plně popsána 

podélná kinematika  obou vozidel. Pomocí instalovaného tenzometrického zařízení 

Mikrotechna M1000, foto 2, s tenzometrickými snímači na taţném háku byla měřena 

vzájemná interakce taţného a přípojného vozidla, tedy hlavně podélná tlačná síla na kouli 

ISO50 v průběhu brzdění, resp. síla taţná při akceleraci soupravy. Měřící tenzometr byl 

umístěn v prizmatické části háku poblíţ kulové hlavice ISO 50 a to v poloze polohy, kde byl 

maximálně eliminován vliv ohybového mometu způsobeného vertikální sloţkou zatíţení, foto 

19 a 20. Příspěvek od tlakové sloţky napětí způsobeném vertikálním zatíţením koule je 

vzhledem k velikosti očekávaných sil a průřezu háku v tomto místě zanedbatelný. Signál 

tenzometru byl kalibrován horizontálními silami 500, 1000, 2000, 5000 N, foto 17 a 18.  

Vzhledem k uvedenému probíhala měření ve třech fázích:  

V první fázi bylo měřeno klonění samostatného vozidla Škoda Octavia 2.0 jednak při 

různých ustálených nájezdových rychlostech 30, 45, 75 a 100 km.h
-1 

za pouţití  jednotné 

intenzity brzdění s nominální hodnotou brzdného zpomalení cca 8 m.s
-2 

a jednak při 

konstantní nájezdové rychlosti cca 60 km.h
-1 

s variací intenzity brzdění s hodnotami brzdného 

zpomalení v krocích cca 2, 4, 6, 8 m.s
-2 

a ABS.  

V druhé fázi měření byl za vozidlo Škoda Octavia 2.0 připojen nebrzděný 

jednonápravový přívěs, foto 13 a 14, u kterého byly sledovány hodnoty klonění pro 3 zátěţné 

stavy:  
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 přívěs prázdný v pohotovostní hmotnosti instrumentovaný 

 přívěs s nákladem 250 kg, coţ odpovídá polovině maximální nosnosti  

 přívěs naloţený na maximální povolené zatíţení 500 kg 

Zátěţ, jeţ tvořilo 10, resp. 20,  litinových bloků o hmotnosti 25 kg, foto 12, byla 

umístěna vţdy symetricky nad osou nápravy tak, aby v klidovém stavu odpojeného přívěsu 

nedocházelo k přitíţení kloubu taţného zařízení. Jízdní souprava brzdila z ustálené rychlosti 

60 km.h
-1 

s variací intenzity brzdění s hodnotami zpomalení  4 a 6 m.s
-2 

a MAX, resp.  ABS. 

Třetí fáze měření probíhala na jízdní soupravě Škoda Octavia 2.0 s tandemovým 

brzděným plošinovým přívěsem a to v následujících konfiguracích: 

 přívěs prázdný v pohotovostní hmotnosti instrumentovaný, foto 30  

 přívěs prázdný v pohotovostní hmotnosti instrumentovaný s vyřazenou nájezdovou 

brzdou (brzda vyřazena za pouţití aretačního prvku pouţívaného při couvání) 

 přívěs naloţený Škodou  Felicií 1.3, foto 25 aţ 28 

 přívěs naloţený Škodou  Octavií 1.6, foto 21 aţ 24 a 29 

Jízdní souprava brzdila z ustálené rychlosti 60 km.h
-1 

s variací intenzity brzdění 

s hodnotami zpomalení  4 a 6 m.s
-2 

a MAX, resp.  ABS. 

Kaţdé výše popsané měření bylo provedeno vzhledem k eliminaci, či přesněji ke 

sníţení rizika,  vlivu  moţných chyb vţdy minimálně dvakrát. Před započetím kaţdé měření, 

resp. konfigurace měření byla souprava zváţena a byly odměřeny kontrolní hodnoty pro 

porovnání výsledků. Souprava byla rozjíţděna maximálně na druhý převodový stupeň. 

POUŢITÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ PROSTŘEDKY, PODMÍNKY 

ZKOUŠKY 

Technická data taţného a přípojných vozidel 

Taţné motorové vozidlo pouţité k prováděným jízdním zkouškám, obr.1: 

Značka a typ vozidla:   Škoda Octavia 

Druh vozidla:   osobní vozidlo  

Technický průkaz série, číslo:  AP 243901 

Osvědčení o TP platné do:  04/07 

VIN / rok výroby:  TMBBE41U412507959 / 2001 

Druh karosérie:   sedan 

Výrobní číslo motoru / rok výroby:   č. neev. typ AQY   

Obsah a druh, ev. výkon motoru:    1984 cm3, 85kW / 5200 ot.    

Druh a rozměr pneu prvomontáţe:  195/65 R 15 

Schválené změny proti původnímu typu dle TP:  nejsou 

Registrační značka:   1E3 8271 

Datum prvního uvedení do provozu:  28.6.2001   

Datum generální opravy :  není 

Hmotnost vozidla celková / pohotovostní: 1775 / 1200 kg 

Stav počítače ujetých kilometrů:  82 460 
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Přívěsný vozík – valník - nebrzděné vozidlo: 

Značka a typ vozidla:   přívěs vlastní výroby „Pycha P01“ 

Druh vozidla:   přípojné vozidlo 

Technický průkaz série, číslo:   AO 2466 08 

Osvědčení o TP platné do:  08/09 

Výrobní číslo vozidla - karoserie / rok výroby:  05/06-18544 

Druh karosérie:   valník    

Druh a rozměr pneu prvomontáţe:  165 R 13 

Schválené změny proti původnímu typu dle TP:  nejsou 

Registrační značka:  2E1 7654   

Datum prvního uvedení do provozu:  31.3.1999 

Datum generální opravy :  není  

Hmotnost vozidla celková  / pohotovostní:  700 / 200 kg 

 
Obr. 1 – Rozměrové schéma pouţitého taţného vozidla 

 

Přívěsný vozík – plošinový - brzděné vozidlo: 

Značka a typ vozidla:   přívěs vlastní výroby  

Druh vozidla:   přípojné vozidlo 

Technický průkaz série, číslo:  AL 173155 

STK do: 4.11.2006 

Výrobní číslo vozidla - karoserie / rok výroby:  036/018/1989 

Druh karosérie:     valníková plošina 
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Rozměry celkové (délka, šířka, výška): 5200x2180x750 mm  

Rozměry loţné plochy (délka, šířka): 3300x1700 mm 

Rozvor: 650 mm 

Pneu: Barum Polaris 165/80R13 

Druh a rozměr pneu prvomontáţe:  165 R x 13 

Schválené změny proti původnímu typu dle TP:  nejsou 

Registrační značka:    3S1 6549 

Datum prvního uvedení do provozu:  16.6.1992    

Datum generální opravy :  2002 

Hmotnost vozidla celková /pohotovostní:  1600 / 350 kg   

Brzda:  nájezdová kapalinová  

 bez plynového tlumiče rázů 

Měřící a technická zařízení 

K měření a sběru dat byla pouţita následující technická a měřící zařízení, provozní 

měřidla (PM) byly zapůjčeny a pro účely zkoušek na vozidlo instalovány skupinou jízdní 

dynamiky a ovladatelnosti vozidel společnosti TÜV UVMV Praha. Jsou uvedena v databázi 

měřidel metrologického oddělení společnosti. Podléhají pravidelné kalibraci. 

 A/D převodník DAQ Card 6036E a notebook DELL, PM1167 

 anemometr digitální miskový Windmaster 2, PM814 

 teploměr elektrický ETHG913R, PM869 

 tlakoměr digitální, PM599 

 stabilizovaná plošina RT3102, PM1533 

 stabilizovaná plošina FES 33/1, PM347 

 senzor odstupu ILD 2010-500, 2ks, PM437, PM438 

 tenzometrická aparatura Mikrotechna M1000 

 měřicí a kompenzační tenzometry Hottinger 1.5/120LY11 

 váha Mettler Spider 1-1500kg, SM17, SM18, SM19, SM20 

 dohušťovací nádoba s tlakoměrem 10 bar, SM26 

 litinové závaţí 25 kg, 20 ks 

 vázací prostředky 

Místo měření 

 rychlostní okruh Škoda Auto a.s., 

Úhelnice 

 vozovka – povrch kvalitní ţivičný, 

vysoká rovinnost, nulový podélný 

sklon, minimální příčný sklon 

zaručující pouze odtok dešťové 

vody. 

Teplota okolí při zkoušce 31.10.2006

 °C

2 °C

4 °C

6 °C

8 °C

10 °C

12 °C

14 °C

7:12 8:24 9:36 10:48 12:00 13:12

Teplota okolí
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Datum měření 

 31.10.2006 

Meteorologické podmínky 

Povrch vozovky:  suchý 

Teplota:  5 -14°C, viz graf na obr. 2 

Rychlost větru:  severozápadní do 4 m/s 

Vlhkost vzduchu:  60 - 80 % 

Atmosférické podmínky: polojasno 

Viditelnost: neomezena 

Účastníci měření 

vedoucí měření:  Daniel Pýcha  

měřící technici:  Jaroslav Úlehla, Petr Honek, Petr Pavlata 

zkušební řidič:  Jaroslav Úlehla 

hosté:   ÚSI VUT Brno: Aleš Vémola, Albert Bradáč jr., Tomáš Rochla 

 Auto-rampa Příbram: Zdeněk Čičatka 

Příprava měření 

Vozidlo Škoda Octavia bylo na počátku měření plně instrumentováno měřícími 

přístroji dle kap. 3.2, viz foto 1 aţ 8. Na háku taţného zařízení byly nalepeny dva tenzometry 

– měřící a kompenzační zapojené do půlmůstku, foto 19. Snímače byly kalibrovány 

horizontální silou, foto 20. 

Pomocí upevňovacího systému s podtlakovými přísavkami byly na přední a zadní 

nárazník taţného vozidla připevněny senzory odstupu ILD 2010-500, pomocí kterých se 

v průběhu měření snímala okamţitá odchylka vebrtikální polohy přední a zadní části vozidla 

vzhledem k vozovce, foto 5 aţ 8. Do těţiště kabiny vozidla byla umístěna stabilizovaná 

plošina RT3102. Pomocí šroubovacího přípravku byla na oje přívěsů připevněna druhá 

stabilizovaná plošina FES 33/1, foto 9 aţ 11. Všechna snímací zařízení byla propojena s  A/D 

převodníkem DAQ Card6036E a měřicím počítačem DELL, foto 1 a 31. 

Hmotnosti vozidel a jízdních souprav 

Důkladným váţením jednotlivých vozidel i celých jízdních souprav před kaţdou 

jízdou, eventuelně po jízdě, v případě, kdy došlo k přeloţení nákladu přímo v prostoru 

rychlostní dráhy  byly zjištěny údaje uvedené v tabulce 1. Podrobný rozbor naměřených 

hodnot je uveden v tabulce v Příloze 1. Z tabulky je zřejmé, ţe opakovaným váţením 

provedeným různým způsobem (váţení po jednotlivých kolech, po nápravách, zatíţení oje 

váţením či siloměrem …), jsme v souladu s deklarovanou přesností měřící aparatury.dosáhli 

statistické směrodatné odchylky v oblasti kolem 1%.  

    Tab. 1 – Hmotnosti vozidel a jízdních souprav 

Druh vozidla Celková  

hmotnost dle TP 

Pohotovostní 

hmotnost dle TP 

Váţená  

hmotnost  

Škoda Octavia 2.0 1820 1235 1440 

Přívěs jednonápravový valník 750 200 230 

Obr. 2  - Teplota vzduchu v prŧběhu měření 
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Přívěs tandemový plošinový 1600 400 537 

Škoda Octavia 1.6 1650 1185 1208 

Škoda Felicia 1.3 1420 935 1032 

Tabulka hmotností  

jízdních souprav 

Zatíţení přívěsu 

bez zátěţe 250 500 

Octavia 2.0 + přívěs jednonáprava 1670 1920 2170 

  bez zátěţe Felicia 1.3 Octavia 1.6 

Octavia 2.0 + přívěs tandemový 1977 3009 3185 

MĚŘENÍ 

Měření byla prováděna dle popisu a v souladu s harmonogramem definovaným 

v kap.2, kaţdá měřená varianta byla provedena 2 krát. Vzhledem k počtu 28 zvolených 

jízdních reţimů, bylo tedy uskutečněno celkem 56 měřících jízd, označených vzestupně od 

C377 aţ po C433, viz tabulka v Příloze 2. 

V kaţdém reţimu bylo na 7 kanálech snímáno celkem 7 měřených analogových signálů: 

 podélné zrychlení vozidla 

 klonění vozidla 

 změna výšky vozidla vpředu 

 změna výšky vozidla vzadu 

 rychlost vozidla 

 klonění přívěsu 

 síla na kouli 

 

Barva písma zde koresponduje s barevným označením křivek signálů v grafech dále a 

rovněţ s i s barevným označením sloupců v Tab. 2.  

Pro záznam měřených signálů byla pouţita vzorkovací perioda 1 ms, tedy záznamová 

frekvence 1000 záznamů na kanál za sekundu. Všechny měřené analogové signály byly pro 

kaţdou jízdu převedeny A/D převodníkem DAQ Card6036E do digitální podoby a takto 

zaznamenány v sedmi záznamových stopách na pevný disk měřícího počítače DELL 

do binárního souboru. Úpravou těchto souborů do ASCII podoby byly v excelové tabulce 

pomocí nastavených cejchů převedeny voltaické hodnoty do hodnot skutečně měřených 

veličin. Následnou filtrací metodou klouzavých průměrů získaných vţdy z nejbliţších 

okolních 38 záznamů byly dopočteny dále presentované záznamy průběhů.  

Tab. 2 - Ukázka statistického vyhodnocení všech měřených signálŧ z jízdy zvoleného reţimu, 

kompletní přehled všech jízd je uveden v Příloze 2 

  

Podélné 

zrychlení 

Klonění 

vozidla 

Klonění 

vozidla 

dopočet 

Změna 

výšky 

vozidla 

vpředu 

Změna 

výšky 

vozidla 

vzadu 

Klonění 

přívěsu 

Síla 

na kouli 

Rychlost 

vozidla 

 Reţim [m.s-2] [°] [°] [mm] [mm] [°] [N] [m.s-1] 

          
1 C377 Souprava Octavia + tandem prázdný nebrzděný  4 

 rozsah [ms]: 16000 18500 Time: 11:05:38 Date: 10-31-2006 

 průměr stopy -4.37 0.50 0.557 -22.7 23.7 0.35 2307 33.5 

 max -3.67 0.58 0.608 -18.7 26.1 0.46 2570 65.7 

 min -4.78 0.39 0.496 -26.0 21.2 0.24 1940 0.1 

 sm.odch. 0.20 0.05 0.030 1.7 1.1 0.03 143  
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  4.7% 9.8% 5.4% 7.6% 4.8% 10.1% 6.2%  

 

Je zřejmé, ţe průběhy všech měření představují vţdy rozjezd vozidla, resp. jízdní 

soupravy, z klidového stavu. Na všech průbězích je dále patrno přeřazení na druhý rychlostní 

stupeň. Po dosaţení poţadované rychlosti následuje brzdění se zvolenou intenzitou. Celý děj 

od počátku měření, rozjezdu aţ do úplného zastavení trval od 13.3 s u nejniţší rychlosti 30 

km.h
-1

 u sólo jízdy vozidla Škoda Octavia 2.0 aţ po cca 26 s u rychlosti 100 km.h
-1

 rovněţ u 

sólo vozidla Škoda Octavia 2.0. 

Pro kaţdou jízdu byl posléze ze všech měřených signálů dle subjektivního posouzení 

vybrán úsek, který v reţimu brzdění po jistém utlumení kmitů vozidla po úvodním brzdném 

impulsu představoval co nejustálenější průběh zejména brzdného zpomalení. Tento časový 

interval je v tabulce Přílohy 2 označen jako rozsah [ms], viz téţ vzor v Tab. 2. Na tomto 

intervalu je pak v téţe tabulce pomocí statistických funkcí Excel spočtena průměrná hodnota 

kaţdé zaznamenané stopy, dále její maximální a minimální hodnota a statistická směrodatná 

odchylka jak v absolutní tak i procentuální podobě. V této tabulce lze nalézt i statistické hodnoty 

alternativního průběhu klonění vozidla dopočteného z rozdílu  průběhů hodnot obou odstupů 

vztaţených k jejich podélné rozteči 4777 mm. Z diagramů i tabulek je patrné, ţe tento 

dopočtený průběh většinou dobře koresponduje s hodnotou naměřenou stabilizovanou 

plošinou RT3102, jejíţ signál povaţujeme za referenční. Větší či menší odchylky obou 

průběhů klonění vozidla jsou způsobeny nedostatečnou tuhostí vnějších částí vozidla 

(plastové ABS nárazníky, přední kapota …), kde byly senzory odstupů instalovány. Je zřejmé, 

ţe v průběhu dynamických manévrů vozidla (rychlá akcelerace i intenzivní brzdění) dochází 

ke chvění těchto částí a k jejich elastickým deformacím vlivem setrvačných účinků od 

vlastních hmot i od přídavných hmot plné instrumentace senzorů odstupu. 

 

Obr. 3 -Rozjezd a fáze brzdění samostatného vozidla Octavia 2.0,  

nájezdová rychlost 30 km.h-1, intenzita brzdění cca 8 m.s-2 

Měření podélného klonění samostatného vozidla  

V první fázi bylo měřeno klonění samostatného vozidla Škoda Octavia 2.0 jednak při 

různých ustálených nájezdových rychlostech 30, 45, 60, 75 a 100 km.h
-1 

za pouţití  jednotné 

intenzity brzdění s nominální hodnotou brzdného zpomalení cca 8 m.s
-2 

a jednak při 

1
. 

B 
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konstantní nájezdové rychlosti cca 60 km.h
-1 

s variací intenzity brzdění s hodnotami brzdného 

zpomalení v krocích cca 2, 4, 6, 8 m.s
-2 

a ABS. Obr. 3, 4 a 5 ukazují průběh podélného 

zrychlení a úhel klonění vozidla na celém intervalu zkušebních jízd, tj. včetně rozjezdové fáze 

vozidla. Jízdy č. 399, 396 a 406 byly vybrány jako reprezentativní z této série zkušebních jízd 

a mapovaly chování vozidla při rozdílných nájezdových rychlostech 30, 60 a 100 km.h
-1

, tedy 

jednak na spodním a horním limitu nájezdových rychlostí a dále pro rychlost 

charakteristickou, tedy 60 km.h
-1

.  

 

Obr. 4 -  Rozjezd a fáze brzdění samostatného vozidla Octavia 2.0,  

nájezdová rychlost 60 km.h-1, intenzita brzdění cca 8 m.s-2 

 

Obr. 5 -  Rozjezd a fáze brzdění samostatného vozidla Octavia 2.0,  

nájezdová rychlost 100 km.h-1, intenzita brzdění cca 8 m.s-2 

Kromě brzdné fáze, která je hlavním důvodem provedení celého experimentu, je zde 

vzhledem k dosaţeným výsledkům vhodné se stručně zmínit i o některých charakteristických 

1
. 

1
. 

2
. 

2
. 

3
. 

B 

B 
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rysech chování vozidla při rozjedu. Je patrné, ţe pro dosaţení rychlosti 30 km.h
-1 

se vozidlo 

rozjíţdělo pouze na 1. rychlostní stupeň, pro rychlost 60 km.h
-1 

jiţ bylo nutno přeřadit i na 2. 

rychlostní stupeň a konečně pro rychlost 100 km.h
-1 

bylo nutné pouţít i 3. rychlostní stupeň. 

Při jízdě na 1. rychlostní stupeň bylo u všech jízd dosaţeno maximálního podélného zrychlení 

v rozsahu cca 3.5 aţ 4 m.s
-2

, u dalších rychlostních stupňů pak tato hodnota klesá tak, jak 

povolují výkonové parametry vozidla na cca 2 aţ 3.5 m.s
-2 

při 2. rychlostním stupni a cca 1.5 

aţ 2
 
m.s

-2 
při 3. rychlostním stupni. Dále je patrno, ţe pro rozjezd na rychlost 30 km.h

-1 
bylo 

třeba asi 2 s, pro rychlost 60 km.h
-1 

bylo třeba asi 8 s, a konečně pro rozjezd na 100 km.h
-1 

bylo třeba necelých 17 s.  

Obr. 6, 7 a 8 představují klonění vozidla ve fázi brzdění při intenzitě cca 8 m.s
-2

. Tyto 

grafy vznikly jako odpovídající výřez z celého průběhu zkušební jízdy. Kromě průběhu  

a maximálních hodnot je ze všech tří grafů patrno následující: včetně náběhu brzd na ţádanou  

 

Obr. 6 -  Klonění vozidla při brzdění samostatného vozidla Octavia 2.0,  

nájezdová rychlost 30 km.h-1 , intenzita brzdění cca 8 m.s-2 
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Obr. 7 - Klonění vozidla při brzdění samostatného vozidla Octavia 2.0,  

nájezdová rychlost 30 km.h-1 , intenzita brzdění cca 8 m.s-2 

 

 

Obr. 8 -  Klonění vozidla při brzdění samostatného vozidla Octavia 2.0,  

nájezdová rychlost 100 km.h-1 , intenzita brzdění cca 8 m.s-
2
 

nominální intenzitu trval celý brzdný proces pro nájezdovou rychlost 30 km.h
-1

 asi 1.1 s, pro 

rychlost 60 km.h
-1

 asi 2.2 s a pro rychlost 100 km.h
-1

 asi 3.5 s. 

 

Klonění vozidla jako setrvačný účinek brzdění má vzhledem k průběhu brzdného 

účinku vţdy nepatrně posunutou fázi. To je patrno z obou průběhů klonění – měřeného i 

dopočteného náhradní metodou z průběhů předního a zadního odstupu vozidla. Je rovněţ 

zřejmé, ţe se vzrůstající nájezdovou rychlostí je celý brzdný proces stabilnější a klidnější, viz 
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např. interval mezi 24 a 26 s na obr. 8, snadno odečteme průměrné hodnoty úhlu klonění jako 

cca 1.1° při průměrné intenzitě brzdění cca 8.5 m.s
-2

.  

Dílčí závěr 

Diagram na obr. 9 shrnuje závěry všech měření provedených na samostatném vozidle 

Škoda Octavia 2.0. Je zřejmé, ţe celkem bylo provedeno 18 měřených jízd, definovaných 

v úvodu této kapitoly. 10 jízd zkoumalo vliv různé intenzity brzdění při totoţné  

nájezdové rychlosti 60 km.h
-1

, zbývajících 8 manévrů bylo provedeno při jednotné
 
intenzitě 

brzdění 8 m.s
-2

 (avšak pod hranici pouţití systému ABS) avšak s rozdílnou nájezdovou 

rychlostí. Z grafu je patrno, ţe závislost klonění vozidla na intenzitě brzdného účinku je 

moţno ve zkoumaném rozsahu aproximovat lineární závislostí – přímkou klonění.  

Odchylky od této přímky s hodnotou aţ 0.15° spadají na vrub následujících 3 faktorů: 

 chyby měřicího procesu 

 chyby metodiky zpracování změřených signálů  

 individuální chování a reakce řidiče při kaţdé z jízd, závislé na jeho subjektivním 

posouzení a vyhodnocení dané situace 

Výsledky brzdění vozidla s nominální intenzitou 8 m.s
-2

 při různých nájezdových 

rychlostech jsou srovnány (v pravé horní části grafu) kolem hodnoty 8.5 m.s
-2

. Vyhodnocené 

body jsou rozprostřeny kolem přímky klonění zcela náhodně bez ohledu na velikost nájezdové 

rychlosti. Odchylky leţí v rozsahu plně odpovídajícímu výše uvedenému rozboru. Je moţné 

konstatovat, ţe není prokázán jakýkoliv vliv nájezdové rychlosti na hodnotu klonění, klonění 

vozidla je tak závislé pouze na intenzitě brzdného účinku.   

 

Obr. 9 -  Klonění vozidla Škoda Octavia 2.0 při brzdění,  

variace nájezdových rychlostí, variace intenzity brzdění 

Měření podélného klonění jízdní soupravy – jednonápravový valníkový přívěs 

V druhé fázi měření byl za vozidlo Škoda Octavia 2.0 připojen nebrzděný 

jednonápravový valníkový přívěs, foto 13 a 14, u kterého byly sledovány hodnoty klonění 

pro 3 zátěţné stavy:  
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 přívěs prázdný v pohotovostní hmotnosti instrumentovaný 

 přívěs s nákladem 250 kg, coţ odpovídá polovině maximální nosnosti  

 přívěs naloţený na maximální povolené zatíţení 500 kg 

Zátěţ, jiţ tvořilo 10, resp. 20,  litinových bloků o hmotnosti 25 kg, foto 12, byla 

umístěna vţdy symetricky nad osou nápravy tak, aby v klidovém stavu odpojeného přívěsu 

nedocházelo k ţádnému přitíţení kloubu taţného zařízení a hodnota tak zůstala stejná jako 

u přívěsu nezatíţeného. Jízdní souprava brzdila z ustálené rychlosti 60 km.h
-1 

s variací 

intenzity brzdění s hodnotami zpomalení  4 a 6 m.s
-2 

a MAX. 

Pro kaţdou zkušební jízdu byl v průběhu analýzy výsledků zpracován systém šesti 

grafů. Vzhledem, ţe bylo provedeno celkem z 56 jízd, není v textu moţno v rozumném 

rozsahu uvést všech 336 vytvořených grafů všechny a tak jsou dále uvedeni pouze vybraní 

představitelé s nejzajímavějšími průběhy. Z ilustrativních důvodů zde uvedeme kompletní 

sytém všech 6 grafů pro zkušební jízdu č. 417 – souprava Škoda Octavia 2.0  

s valníkovým přívěsem s poloviční zatěţí 250 kg: 

Přívěs s polovičním zatíţením 250 kg 

Na obr. 10 je znázorněn průběh změny odstupu přední a zadní části vozidla. Souprava 

se rozjíţděla na první rychlostní stupeň v časovém intervalu 1.5 aţ 6.5, tj. doba rozjezdu na 1. 

rychlostní stupeň cca 5 s. Poté byl zařazen druhý rychlostní stupeň. Souprava zrychlovala do 

okamţiku asi 11 s, kdy byl uvolněn akcelerační pedál. Dále vozidlo pokračovalo v ustálené jízdě 

s vystavenou spojkou, přičemţ je zřejmé, ţe v této fázi zkušební jízdy se na brzdění vozidla 

podílely pouze pasivní odpory, viz průběh podélného zrychlení v čase 11 aţ 13.5 s mírně pod 

nulovou hodnotou. V okamţiku poklesu nájezdové rychlosti na ustálenou hodnotu cca 60,5 

km.h
-1

, bylo započato aktivní brzdění s maximální dosaţitelnou intenzitou. Z grafu na obr. 11  

je zřejmý detailní průběh takového brzdění.  

 

Obr. 10 -  Odstupy při rozjezdu a brzdění soupravy Octavie 2.0 s valníkem 250 kg 

nájezdová rychlost 60 km.h-1, intenzita brzdění cca 7 m.s-2 
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Obr. 11 –   Detail prŧběhu odstupŧ při brzdění soupravy Octavie s valníkem, 

nájezdová rychlost 60 km.h-1, intenzita brzdění cca 7 m.s-2 

 

 
Obr. 12 –   Klonění při rozjezdu a brzdění soupravy Octavie 2.0 s valníkem 250 kg 

nájezdová rychlost 60 km.h-1, intenzita brzdění cca 7 m.s-2 
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Obr. 13 –  Detail prŧběhu klonění při brzdění soupravy Octavie s valníkem 250 kg 

nájezdová rychlost 60 km.h-1, intenzita brzdění cca 7 m.s-2 

Statisticky zpracovaná průměrná hodnota podélného zpomalení na intervalu 14.2 aţ 16 s 

byla určena jako  6.87 ± 0.55 m.s
-2

, resp. 6.87 m.s
-2 

± 8.1%. Další statistické údaje jsou 

v Příloze 2. Na grafu jsou rovněţ patrny průběhy změn předního a zadního odstupu vozidla, 

které slouţily jako vstupy pro dopočet klonění vozidla v grafu na obr. 13. 

Na obr. 14 a 15,  je vidět průběh podélné síly mezi taţnou koulí a taţným hákem, 

záporné hodnoty představují sílu taţnou - akcelerační, kladné hodnoty pak sílu tlakovou 

způsobenou setrvačnými účinky přívěsu při brzdění, detail průběhu na obr. 15. Snímače byly 

instalovány tak, aby maximálně eliminovaly vliv síly svislé. Zjištění svislé síly je tak moţné 

buď matematickým dopočtem anebo počítačovou simulací, viz dále.  

Je patrno, ţe s přívěsem naloţeným zátěţí 250 kg bylo provedeno celkem 6 jízd C413 

aţ C418. Souprava byla rozjíţděna na nominální rychlost 60 km.h
-1

 při proměnném parametru 

intenzity brzdění cca 4, 6 m.s
-2

 a maximum. Jako dosaţitelné maximum pro tuto jízdní 

soupravu se ukázala průměrná hodnota brzdného zpomalení 7 m.s
-2

.a to při jízdě C418. 

Průměrná hodnota klonění vozidla dosaţená při této jízdě na časovém intervalu 17 aţ 18 s byla 

změřena jako 1.12°± 0.04°, hodnota klonění dopočtená 1.06°± 0.02°.  Klonění přívěsu 1.3°± 0.1°. 

Detailní statistické parametry jsou uvedeny v tabulce Přílohy 2.
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Obr. 14 –   Síla na kouli při rozjezdu a brzdění soupravy Octavie s valníkem 250 kg 

nájezdová rychlost 60 km.h-1, intenzita brzdění cca 7 m.s-2 

 

Obr. 15 –   Detail prŧběhu síly při brzdění soupravy Octavie s valníkem 250 kg, 

nájezdová rychlost 60 km.h-1, intenzita brzdění cca 7 m.s-2 

Přívěs s maximálním zatíţením 500 kg 

Do přívěsu bylo přiloţeno dalších 250 kg, tak, aby byly dodrţeny podmínky stability a 

předpokládaného těţiště. Celkem bylo připraveno 6 jízd - C419 aţ C424. Souprava byla opět 

rozjíţděna na nájezdovou rychlost cca 60 km.h
-1

 při proměnném parametru intenzity brzdění cca 

4, 6 m.s
-2

 a maximum. Ukázalo se, ţe hodnota cca 6, resp. 6.21 ± 0.54 m.s
-2

,  byla taky 

maximálně dosaţitelnou průměrnou hodnotou brzdného zpomalení pro tuto jízdní soupravu a 

to pří jízdě C423. Detailní statistické parametry jsou uvedeny v tabulce Přílohy 2. 

Vzhledem k tomu, ţe vozík byl naloţen limitním nákladem, docházelo v průběhu 

zkoušek k častému podélnému rozkmitání vozíku a vzhledem k jeho interakci na kouli 
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taţného vozidla i k rozkmitání vozidla, viz obr. 16. Je zřejmé, ţe v podobných případech 

mohl nastat problém vybrat ustálený úsek, kdy měřené průběhy dosahovaly co 

nejkonstantnějších hodnot vhodných k dalšímu zpracování. V případě jízdy C420 (intenzita 

brzdění cca 4.5 m.s
-2

) byl jako ustálený stav zvolen interval mezi 17 aţ 18 s.  

Jako představitel tohoto jízdního reţimu byla zvolena jízda C421, obr.17, která vykazuje 

poměrně klidný průběh sledovaných veličin. Při brzdění soupravy je zde však zajímavý 

pomalý a prakticky lineární nárůst zadního odstupu taţného vozidla, obr. 18 (viz růţové  

 

Obr. 16 –   Detail prŧběhu klonění při brzdění soupravy Octavie s valníkem 500 kg, 

nájezdová rychlost 60 km.h-1, intenzita brzdění cca 4.5 m.s-2 

 

Obr. 17 –   Detail prŧběhu klonění při brzdění soupravy Octavie s valníkem 500 kg, 

nájezdová rychlost 60 km.h-1, intenzita brzdění cca 6 m.s-2 
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Obr. 18 –   Detail prŧběhu odstupŧ při brzdění soupravy Octavie s valníkem 500 kg, 

nájezdová rychlost 60 km.h-1, intenzita brzdění cca 6 m.s-2 

 

Obr. 19 –   Horizontální síla na kouli při brzdění soupravy Octavie s valníkem 500 kg, 

nájezdová rychlost 60 km.h-1, intenzita brzdění cca 6 m.s-2 

šipky v grafech). Zadní odstup je úzce spjat s kinematikou jízdní soupravy a 

pochopitelně ovlivňuje i průběhy klonění vozidla i přívěsu. Průběh předního odstupu nemá 

stoupavou ani klesavou tendenci. Odtud vyplývá, ţe všechny zmíněné průběhy mají velmi 

podobný fázově shodný charakter. Na obr. 19 je průběh horizontální síly  na kouli v průběhu 

brzdění. 

Dílčí závěr 

Diagram na obr. 20 opět shrnuje závěry všech měření provedených na jízdní soupravě 

Škoda Octavia 2.0 s valníkovým jednonápravovým přívěsem v pohotovostní hmotnosti a s 

dvojstupňovou zátěţí. Je zřejmé, ţe celkem bylo provedeno dalších 18 zkušebních jízd, 
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definovaných v úvodu této kapitoly. Pro kaţdý zátěţný stav bylo provedeno po šesti jízdách 

vţdy z nájezdové rychlosti 60 km.h
-1

, s proměnnou nominální intenzitou brzdění 4, 6 m.s
-2

 a 

MAX, tedy s maximální dosaţitelnou intenzitou. U jízdní soupravy s vozíkem v pohotovostní 

poloze bylo dosaţeno limitní hodnoty brzdného zpomalení téměř 8 m.s
-2

, či přesněji  7.79 ± 

0.41 m.s
-2

 při jízdě C411 a  7.72 ± 0.55 m.s
-2

 při jízdě C412. U polonaloţeného vozíku se 

zátěţí 250 kg byla zjištěna limitní hodnota brzdného zpomalení  

7.00 ± 0.54 m.s
-2

 při jízdě C418 a  6.87 ± 0.55 m.s
-2

 při jízdě C417. O další téměř 1 m.s
-2

  

poklesla limitní hodnota brzdného zpomalení u plně naloţeného vozíku se zátěţí 500 kg. Při 

jízdě C423 bylo dosaţeno limitu 6.21 ± 0.54 m.s
-2

 . U jízdy C424 pak 6.09 ± 0.57 m.s
-2

. 

Vzájemný vztah klonění vozidla a hodnoty brzdného zpomalení je moţno na 

zvoleném rozsahu opět velmi dobře aproximovat lineární závislostí, obr. 20. Odchylky leţí 

opět v rozsahu plně odpovídajícímu rozboru chyb uvedenému v předchozí kapitole.  

 

Obr. 20 -  Klonění vozidla Škoda Octavia 2.0 při brzdění soupravy „valník“, 

konstantní nájezdová rychlost 60 km.h-1, variace intenzity brzdění 

Ze závislostí na je zřejmý slabý trend nárůstu směrnice přímky klonění se zvyšující se 

zátěţí vozíku. Z tab. 3 je patrno, ţe spolu se zvyšující se zátěţí vozíku mn 0 - 250 - 500 kg, 

dochází k nárůstu vertikální polohy jeho těţiště zc, a to i uváţíme-li fakt, ţe při vyšší zátěţi 

dochází ke statickému předpruţení nápravy i pneumatik. Skutečná výška těţiště vozíku zcp tak 

byla dopočtena na základě znalosti polohy jeho těţiště zv  v pohotovostní poloze, poloze 

nákladu zn a měření výšky plošiny vozíku při jednotlivých zátěţných stavech. Veličiny mv a 

mc představují pohotovostní a celkovou hmotnost vozíku. Při brzdění setrvačné síly 

způsobené zpomalovanými hmotami vytvářejí vzhledem k rozdílu výšek ∆zv okamţité 

vertikální polohy těţiště a okamţité horizontální polohy osy koule ISO 50 klopný moment 

k pivotu nápravy vozíku. Setrvačné účinky jsou závislé na velikosti zátěţe vozíku a průměrné 

hodnotě brzdného zpomalení a dosaţeného při jednotlivých jízdních reţimech. V tab. 3 jsou 

uvedeny jeho průměrné hodnoty získané vţdy z obou opakovaných jízd pro kaţdý jízdní 

reţim. Stejným způsobem byly zprůměrovány i ostatní hodnoty (změna výšky koule při 

brzdění ∆zk, změna výšky přední části taţného vozidla ∆zp a celková změna výšky mezi 

přední a zadní části vozidla ∆zc) získané výše popsaným statistickým přístupem z průběhu 

měřených veličin – v tabulce jsou tyto veličiny uvedeny ve světle zelených buňkách. 

Počáteční výška osy koule zko = 468 mm  
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Tab. 3 – Dopočet klopných momentŧ od setrv. hmot vozíku pŧsobících na taţné vozidlo  

veličina mv mn mc Lšo LšT Loj ∆ZT a Mk Fv Fh Mh Mv MT 

zatíţení kg kg kg mm mm mm mm m.s-2 Nm N N Nm Nm Nm 

pohotovostní 200 0 200 4650 1975 2160 -2.0 6.72 -152 -70 1344 3 -188 -185 

náklad 250 200 250 450 4650 1975 2160 -4.1 6.48 -219 -101 2914 12 -271 -259 

náklad 500 200 500 700 4650 1975 2160 -4.9 6.13 -279 -129 4291 21 -345 -324 
                              

veličina Zv Zn Zc Zcp Zko ∆Zk ∆Zp ∆Zc Zkbr ZTo ZTř ∆ZTbr ZTbr ∆Zv 

  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

pohotovostní 400 650 400 400 468 44.8 33.5 78.3 512.8 530 515 -0.2 514.8 -113 

náklad 250 400 650 540 430 468 36.1 38.4 74.5 504.1 530 515 -6.8 508.2 -75 

náklad 500 400 650 580 440 468 35.5 37.8 73.3 503.5 530 515 -6.6 508.4 -65 

byla změřena ocelovým pravítkem, viz foto 20. Klopný moment Mk přenášený přes oj 

vozíku (délce oje Loj = 2160 mm od pivotu nápravy) působí kouli ISO 50 a hák taţného 

zařízení vertikální silou Fv. Na kouli působí rovněţ horizontální silová sloţka Fh o velikosti 

síly setrvačné. Obě tyto síly způsobují klopný moment (Mv – moment od vertikální sloţky, Mh 

– moment od horizontální silové sloţky, MT – výsledný klopný moment) k těţišti taţného 

vozidla a mají jistý vliv na konečnou hodnotu jeho podélného klonění. Významným faktorem 

pro kladnou či zápornou orientaci tohoto klopného momentu je vzájemná okamţitá vertikální 

poloha osy koule zkbr a těţiště taţného vozidla zTbr (včetně řidiče a instrumentace) při brzdění. 

Jejich rozdíl označený ∆zT, je v našem případě hodnota blízká nule. Je to dáno poměrně 

vysoko namontovaným taţným hákem (běţná hodnota se pohybuje v rozsahu 370 aţ 420 

mm). Z technických parametrů výrobce byla pro vozidlo Škoda Octavia 2.0 v pohotovostní 

hmotnosti zjištěna vertikální poloha těţiště zTo = 530 mm. Po instrumentování vozidla a jeho 

osazení řidičem byl zjištěn pokles těţiště o 15 mm 

na hodnotu zTř = 515 mm. Vertikální poloha těţiště 

Octavie při brzdění byla interpolována z průběhů 

předního a zadního odstupu ∆zTbr, přičemţ délka 

vozidla od obrysu předního nárazníku aţ 

k vertikální ose koule byla změřena jako Lšo = 

4650 mm a z tab. 1 a z tabulky hmotností 

v Příloze 1 byla spočtena podélná vzdálenost 

těţiště od osy přední nápravy 1059 mm, coţ 

odpovídá vzdálenosti LŠT  =1975 mm od obrysu 

nárazníku.  

Takto provedený rozbor potvrzuje, ţe 

orientace výsledného klopného momentu MT 

působícího jako reakce setrvačných hmot 

jednonápravového vozíku při brzdění soupravy 

zvyšuje se vzrůstající zátěţí vozíku klonění 

taţného vozidla, coţ je v souladu s grafem na 

obr. 20. Je to dáno zejména faktem, ţe u měřené 

jízd-ní soupravy leţí těţiště vozíku pod 

horizontální osou vysoko umístěné koule ISO 50 (evropská směrnice 94/20/EHS stanoví 

montáţní toleranci výšky osy koule 350-420 mm, viz obr. 21) podpořeným dále skutečností 

velmi malé hodnoty sloţky klopného momentu Mh. Tato hodnota odpovídá velmi krátkému 

rameni ∆zT  momentu horizontální síly na kouli taţného háku vzhledem k těţišti vozidla.  

Obr. 21 – rozměry koule ISO50  

dle Směrnice 92/20/EHS 
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Obr. 22 – Geometrické poměry při brzdění jízdní soupravy 

Měření podélného klonění jízdní soupravy – přívěs tandemový plošinový 

Třetí fáze měření probíhala na jízdní soupravě Škoda Octavia 2.0 s tandemovým 

brzděným plošinovým přívěsem a to v následujících konfiguracích: 

 přívěs prázdný v pohotovostní hmotnosti instrumentovaný s vyřazenou nájezdovou 

brzdou (brzda vyřazena za pouţití aretačního prvku pouţívaného při couvání) 

 přívěs prázdný v pohotovostní hmotnosti instrumentovaný, foto 30  

 přívěs naloţený Škodou  Felicií 1.3, foto 25 aţ 28 

 přívěs naloţený Škodou  Octavií 1.6, foto 21 aţ 24 a 29 

Jízdní souprava brzdila z ustálené nominální rychlosti 60 km.h
-1 

s variací intenzity 

brzdění s poţadovanými hodnotami brzdného zpomalení  4 a 6 m.s
-2 

a MAX. 

  

Obr. 23 –   Detail prŧběhu odstupŧ při brzdění soupravy Octavie s tandemem, 

nájezdová rychlost 61 km.h-1, intenzita brzdění cca 6.5 m.s-2 

Souprava s nenaloţeným přívěsem 

Hmotnost přívěsu činila 537 kg, hmotnost celé soupravy pak 1977 kg, viz tab.1. Byly 

provedeny jízdní zkoušky s brzdícím přívěsem i s přívěsem s vyřazenou brzdou. Z výsledků 

jsou zde vybrány pouze varianty C381 a C385 s nájezdovou rychlostí 60 km.h
-1  

a intenzitou 

brzdění cca 6 m.s
-2

. U nebrzděného přívěsu (varianta C381) jsme získali závislosti na obr. 23 

a 24. Průběhy jsou velmi podobné charakteristikám dosaţeným při obdobných jízdních 

podmínkách (např. C417) u jednonápravového vozíku s polovičním nákladem (tedy 
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s celkovou hmotností 480 kg), viz obr. 11 a 13. V počáteční fázi brzdění je zde však 

u odstupů i klonění patrný jisté překmitnutí s následným rychlým ustálením do velmi 

klidného a téměř konstantního průběhu veličin. Po zastavení jízdní soupravy je patrna 

obdobná rychle tlumená oscilace. Porovnáním průběhů např. na obr. 13 a 24 , je moţno 

konstatovat, ţe kinematika náprav u přívěsu s tandemovou nápravou vede zřejmě k rychlejší 

stabilizaci brzdného děje.
 

U prázdného vozíku se zařazenou brzdou došlo při všech počátečních zkušebních 

podmínkách k velkému rozkmitávání obou vozidel soupravy, zejména však vozíku, 

způsobenému pravděpodobně vzájemnou interakcí vozidel díky příliš strmé charakteristice 

kapalinové brzdy bez tlumiče nárazů. Všechny takto získané průběhy veličin je vzhledem 

k jejich značné neustálenosti velmi obtíţné nějak vyhodnotit.  Přesto byl aplikován výše 

popsaný statistický přístup na zvoleném časovém intervalu.  

 

Obr. 24 –   Detail prŧběhu klonění při brzdění soupravy Octavie s tandemem, 

nájezdová rychlost 61.5 km.h-1, intenzita brzdění cca 6.5 m.s-2 
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Obr. 25 –   Prŧběh klonění při brzdění soupravy Octavie s brzdícím tandemem, 

nájezdová rychlost 62.8 km.h-1, intenzita brzdění cca 6.6 m.s-2 

 

Obr. 26 –   Prŧběh odstupŧ při brzdění soupravy Octavie +  tandem s Felicií, 

nájezdová rychlost 61.7 km.h-1, intenzita brzdění cca 6.6 m.s-2 

 

Obr. 27 –   Detail prŧběhu klonění při brzdění soupravy Octavie + tandem s Felicií, 

nájezdová rychlost 61.7 km.h-1, intenzita brzdění cca 6.6 m.s-2 

Výsledné hodnoty z jízd C383 aţ C387 však mají pouze informativní charakter. 

Souprava s  přívěsem  vezoucím osobní vozidlo 

Hmotnost přívěsu s naloţenou Škodou Felicií činila 1569 kg (celá souprava 3009 kg), 

přívěs s naloţenou Škodou Octavií váţil 1745 kg (celá souprava 3185 kg), viz tab.1. Všechny 

jízdní zkoušky byly provedeny s brzdícím přívěsem. Z výsledků jsou zde vybrány opět pouze 

varianty C428 a C432 s nominální nájezdovou rychlostí 60 km.h
-1 

a intenzitou brzdění cca 6.6 

m.s
-2

. Po úvodním překmitnutí, podobně jako v případě vozíku nenaloţeného, dochází u obou 
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jízdních souprav k tlumeným oscilacím kolem středních hodnot veličin (odstupy, klonění), 

obr. 26 aţ 29. Rychlost ustálení je úměrná hmotnosti přípojného vozidla, tedy zatímco po 

zastavení jízdní soupravy je patrna obdobná rychle tlumená oscilace. 

 

 

Obr. 28 –   Prŧběh odstupŧ při brzdění soupravy Octavie +  tandem s Octavií, 

nájezdová rychlost 62.4 km.h-1, intenzita brzdění cca 6.6 m.s-2 

 

Obr. 29 –   Detail prŧběhu klonění při brzdění soupravy Octavie + tandem s Felicií, 

nájezdová rychlost 62.4 km.h-1, intenzita brzdění cca 6.6 m.s-2 

Dílčí závěr 

Těţiště plně naloţeného přípojného vozidla poloţené v obou případech vysoko přes 

600 mm a tedy i vysoko nad statickou horizontální osou koule ISO50 (468 mm) způsobuje při 

brzdění obrácený klopný moment neţ v případě jednonápravového valníku. Tento moment 

přitěţuje vertikální silovou sloţkou taţný hák připevněný k zádi vozidla a stlačuje tak záď 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

327 

Octavie k zemi, coţ je zřetelně vidět z průběhu zadního odstupu v grafech na obr. 26 i 28. U 

přívěsu s Octavií, která je těţší a jejíţ těţiště leţí dokonce ve výšce nad 650 mm, je tento 

trend výraznější. 

V diagramu na obr. 30 lze vzájemně srovnat klonění taţného vozidla v soupravě s 

přípojným vozidlem naloţeným (výška těţiště přes 600 mm) a nenaloţeným (výška těţiště 

cca 300 mm, tedy pod horizontální osou koule ISO50), modrá a fialová křivka ve spodní části 

diagramu představují záporné klonění Octavie způsobeném přitíţením její zádě klopným 

momentem od setrvačných hmot přípojného vozidla při brzdění soupravy. 

 

Obr. 30 -  Klonění vozidla Škoda Octavia 2.0 při brzdění soupravy „tandem“, 

jednotná nájezdová rychlost 60 km.h-1, variace intenzity brzdění 

ZÁVĚR 

Sérií provedených měření byly zjištěny následující závěry: 

 klonění vozidla je závislé pouze na intenzitě brzdného účinku, nebyl prokázán 

jakýkoliv vliv nájezdové rychlosti na výslednou hodnotu klonění, 

 klonění vozidla v závislosti na intenzitě brzdného účinku je moţno ve zkoumaném 

rozsahu aproximovat lineární závislostí – přímkou klonění, 

 vybrané časové intervaly měřených signálů je moţné s výhodou zpracovat 

statistickým přístupem v tabulkovém procesoru (např. MS Excel), 

 individuální chování a reakce řidiče při kaţdé z jízd, závislé na jeho subjektivním 

posouzení a vyhodnocení dané situace (rychlost, dávkování intenzity brzdného účinku, 

…), ovlivňují nominální počáteční podmínky zkoušky nejen pro kaţdý z měřených 

reţimů, ale i pro kaţdou z měřených jízd,  
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 odchylky od těchto počátečních podmínek (nájezdová rychlost, intenzita brzdění) však 

výrazně neovlivní metodiku zpracování měřených dat a konstrukce přímky klonění, 

 měření klonění pomocí průběhů předního a zadního odstupu, které jsme pouţili jako 

doplňkovou moţnost pro ověření tohoto přístupu, se jeví jako prakticky rovnocenná 

alternativa v případech, kdy není k dispozici drahá stabilizovaná měřicí plošina. 

 

Obr. 31 -  Klonění vozidla Škoda Octavia 2.0 při brzdění,  

shrnutí výsledkŧ všech měřených jízdních reţimŧ a jízd 
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Obr. 32 – Simulace jízdních reţimŧ soupravy vozidel 

 

 hmotnost naloţeného přípojného vozidla včetně znalosti rozloţení nákladu a tím i 

poloha jeho těţiště jsou významnými faktory pro určení klopného momentu od 

brzdných setrvačných účinků (vzhledem k rozměrovým charakteristikám jízdních 

souprav se jako primární faktor jeví výška těţiště), klopný moment pak způsobuje 

přitíţení nebo naopak odlehčení zádě vozidla a tím určuje hodnotu klonění, to úzce 

souvisí i s hodnotou statického přitíţení koule ISO50 u prázdného či naloţeného 

přípojného vozidla. 

Při dalším zkoumání vlivu klonění jízdních souprav tak lze doporučit důslednou 

evidenci rozloţení hmotností a polohy těţišť obou vozidel soupravy. Rovněţ lze doporučit 

pouţití víceosého měřicího systému pro kontrolu a zjišťování brzdných setrvačných účinků na 

kouli ISO 50 spojovacího zařízení. Námi připravený jednoduchý tenzometrický systém byl po 

kalibraci schopen měřit pouze horizontální silovou sloţku. 

Jako další moţná experimentální témata, která vzhledem k rozsahu provedených 

měření nebylo jiţ moţné zpracovat, se jeví měření klonění na přípojných vozidlech 

s mechanickými brzdami a dále na vozidlech s nerovnoměrně rozloţeným nákladem,  

(v sérii námi provedených měření jsme cíleně nakládali přívěsy tak, aby nedocházelo ke 

statickému přitěţování koule ISO50) neboť obě vozidla byla na brzděný přívěs naloţena tak, 

aby byl rovnoměrně zatíţen. Jistou zajímavostí můţe být i pouţití nákladu – kapaliny 

v přepravní nádobě na korbě vozíku. 

Uvedený postup se zjištěnými průběhy a parametry je rovněţ velmi dobrým vstupním 

podkladem pro sestavení a identifikaci matematického modelu taţného a přípojného vozidla 

v vícetělesových (MBS, tj. multi-body-system) systémech typu ADAMS, SIMPACK, ale i PC-

Crash či Virtual Cash. Na dobře naladěném modelu, je pak moţno bez dalších měření velmi 
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rychle a efektivně provádět zmíněné analýzy s variací hmotnosti, polohy či rozloţení nákladu, 

typem přívěsu se specifickými vlastnostmi pérování či druhem nájezdové brzdy. 

Na obr. 32 lze vidět matematický model jízdní soupravy, který slouţí pro další 

ověřování vhodnosti a funkčnosti takových postupů v soudní praxi. 
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-2
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PŘÍPRAVA VOZIDLA K MĚŘENÍ A INSTRUMENTACE MĚŘÍCÍMI 

PŘÍSTROJI 

Foto 1 a 2 - Instrumentovaná Škoda Octavia 2.0: stabilizovaná plošina RT3102  měřící některé 

z kinematických veličin, notebook DELL na sedadle spolujezd-ce spolu s  částí propojovacích  

vodičů, tenzometrická aparatura Mikrotechna M1000 na zadním sedadle 

  

Foto 3 a 4 - Přídavné analogické ukazatele rychlosti a zpomalení nad přístrojovou  

deskou,  GPS anténa od stabilizované plošiny RT3102 

   

Foto 5 a 6 – Instalace senzorů odstupu ILD 2010-500 na přední a zadní části vozidla 
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Foto 7 a 8 – Detaily uchycení senzorů odstupu ILD 2010-500 v přední části vozidla 

  

Foto 9 a 10 – Instalace stabilizované plošiny FES 33/1 na oji tandemového přívěsu 

  

Foto 11 - Tandemový přívěs s instalovnou 

stabilizovanou plošinou FES 33/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Foto 12 - Upevnění zátěţe na jednonápra-

vovém valníku, na podlahu přívěsu byla 

nainstalována paleta, z důvodu dosaţení 

realističtější vyšší polohy  těţiště. 

Litinové bloky byly zajištěny vázacími 

se zaručenou pevností 2-5 tun. 
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Foto 13 a 14 – Jednonápravový  valníkový přívěs se zátěţí 500 kg 

  

Foto 15 a 16 – Statická vertikální sloţka zatíţení na kouli 

měřena pomocí kalibrovaného třmenového siloměru 

  

 

Foto 17 a 18 – Kalibrace tenzometrů pomocí horizontální síly 
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Foto 19 a 20 – Poloha tenzometru na taţném háku, měření výšky osy koule ISO50 

  

 

Foto 21 a 22 – „Zátěţ“ Škoda Octavia 1,6 a její nakládání na tandemový vozík 

  

 

Foto 23 a 24– Nejtěţší jízdní souprava na rychlostní dráze a v depu 
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Foto 25 a 26 – Jízdní souprava se zátěţí Škoda Felicie v depu  

  

 

Foto 27 a 28 – Jízdní souprava se zátěţí Škoda Felicie v depu a na rychlostní dráze 

  

 

Foto 29 a 30 – Jízdní souprava se zátěţí Škoda Octavia a s nenaloţeným přívěsem 
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Foto 31 – Měřicí notebook DELL v akci 

   

Foto 32 –  Měření výšky plošiny 

tandemového přívěsu 
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Tabulka váţených hmotností vozidel a souprav                                                            Příloha 1 
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VOZIDLOVÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY Z POHLEDU  

NOREM ISO  

Plíhal Jiří, Dr. Ing.  e4t s.r.o., jiri.plihal@e4t.cz, tel. 2390467711 

Abstrakt 

Elektronické vozidlové systémy a jejich vzájemná komunikace prostřednictvím 

vozidlové sběrnice hrají stále významnější roli v procesu zvyšování bezpečnosti 

silničního provozu.  Snahou je usnadnit řidiči proces rozhodování v neustále 

náročnějších dopravních podmínkách.  K tomu přispívá celá řada sofistikovaných 

snímacích prvkŧ a čidel. Tento příspěvek by rád upozornil na takovéto systémy ve vazbě 

na technickou normalizaci v rámci ISO/TC204. Normy mohou slouţit znalcŧm v oboru 

silničních nehod jako zdroj technických specifikací, funkčních parametrŧ či podmínek 

ověření provozních parametrŧ systémŧ.   

ÚVOD  

Rozvoj elektronických systémů je znatelný zejména v automobilovém průmyslu. Prolínají se 

zde jak technologie výlučně určené pro lokalizaci polohy vozidla, vizualizaci dopravních 

informací aţ po oblasti infotainmentu čili zábavy.  Mezi hlavní pozornost patří systémy pro 

detekci okolí vozidla, snímání fyziologických parametrů řidiče, komunikaci vozidlo/vozidlo 

či vozidlo/dopravní infrastruktura, snímání meteorologických parametrů sjízdnosti 

komunikace, navigační systémy, informační systémy dopravního zpravodajství, systémy pro 

zvýšení komfortu jízdy apod. Mezi dnes jiţ běţně vyuţívané systémy patří například:  

 BAS – brzdový asistent, mnoho řidičů reaguje v kritických situacích sice rychle, ale 

většinou nestlačí  brzdový pedál dostatečnou silou. Tím se prodluţuje brzdná dráha a 

můţe dojít k nehodě. Elektronický brzdový asistent zajistí v takovém případě ihned 

maximální zesílení brzdné síly.  

 ASR – protiprokluzový systém se v automobilech objevuje od roku 1986. Při 

rozjezdu nebo akceleraci samočinně zamezuje prokluzu jednoho či obou hnacích kol, 

resp. všech kol u verzí 4x4. Úkolem ASR je zabránit prokluzu a zajistit optimální 

přenos hnací síly ve styku kol s vozovkou. 

 MSR – regulace taţného momentu. Při razantnějším brzdění motorem, zejména 

vznětovým - můţe na kluzkém povrchu dojít k nepříjemné ztrátě řiditelnosti předních 

hnacích kol, která se dostávají do smyku. Tomuto jevu zabraňuje elektronická 

regulace brzdného momentu motoru MSR a další.  

 

SOUČASNÝ STAV  

V řadě případů jde technologie mnohem dál a vyuţívá učící se či rozpoznávací procesy na 

platformě počítačových neuronových sítí, systémy videodetekce, algoritmy pro hlasovou 

systému či rozpoznávání řeči,  aţ po systémy nahrazující lidský činitel při řízení.      

Zmiňme v krátkosti několik systémů jeţ zatím patří spíše do výbavy vyšší střední třídy či 

jsou nasazovány jen v limitovaných sériích vybraných modelových řad. To ţe takové 

systémy existují předznamenává, ţe jiţ existuje nebo se připravuje příslušná norma 

upravující funkční parametry či podmínky jejich ověřování. Takovéto normy jsou 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

341 

přijímány jak na evropské tak světové úrovni (CEN, ISO, CENELEC, IEEE, a.j.). V rámci 

organizace ISO se této problematice věnuje zejména pracovní skupina ISO/TC204/WG14. 

Zde jsou zastoupeni experti technického vývoje automobilových společností, zástupci 

předních výzkumných pracovišť či technických univerzit, delegáti národních 

normalizačních úřadů či zástupců státních orgánů a to zejména z Japonska, Jiţní Koreji, 

Spojených států, Spojeného království, Německa, České republiky a další. Poslední 

schůzka této pracovní skupiny proběhla v listopadu 2008 v Ottawě paralelně s dalšími 

pracovními skupinami a konáním plenárního zasedání ISO TC 204. Zde se například řešily 

otázky spojené s:  

 Definicí odlišnosti systémů Colision Navigation System a Colision Avoidance System 

(první informuje řidiče o moţné kolizi, zatímco druhý systém jiţ obsahuje nástroje 

ke zmírnění kolize) 

 Reakcí na stávající asistenční systémy montovaných do japonských vozidel niţší třídy  

 Definicí průměrného zpomalení  pro výpočet dráhy pro zastavení 

 Hranicí technické dosaţitelnosti brzdného zpomalení v reakčním čase řidiče 

 

Z pohledu experta v oblasti stanovení příčin vzniku dopravních nehod přináší znalost 

takovýchto standardů další rozměr při objasňování počátku a průběhu nehodového děje.  Mezi 

systémy které jsou v současné době řešeny pracovní skupinou WG14 patří například:     

 FVCMS Forward Vehicle Collision Mitigation Systems (Systémy pro zmírnění sráţky 

s vpředu jedoucím vozidly) 

 ISIVWS Intersection Signal Information and Violation Warning Systems (Signální 

informace z křiţovatek a systémy varování před překročením stanovené meze) 

 CSWS Curve Speed Warning Systems (Systémy varování před průjezdem zatáčkou 

nepřiměřenou rychlosti) 

 LKAS Lane Keepiny Assist Systems (Asistenční systémy pro podporu sledování jízdy 

v jízdním pruhu) 

 

Na příkladu jedné takovéto normy uveďme technické parametry jeţ dokument můţe přinést 

expertu v oblasti dopravních nehod. 

 

ISO 17361 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Varovné systémy před 

neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu – Funkční poţadavky a zkušební 

postupy 

 

Tato norma nebyla dosud zavedena do ČSN. Je součástí norem zaměřených na vozidlové 

asistenční a varovné systémy. Norma definuje systém, klasifikaci, funkce, lidské rozhraní 

(HMI) a metody pro varování řidiče při neúmyslném vybočení  z jízdního pruhu. Tento 

systém můţe pouţívat optické, elektromagnetické, GPS, nebo jiné senzorové technologie. 

Systém zajišťuje varování v souladu s viditelným vodorovným dopravním značením. Tato 

norma je zaměřena na osobní vozidla, uţitková vozidla a autobusy. Naopak  není zaměřena na 

dálnice či jim ekvivalentní kategorie komunikací, které mají dočasné nebo nepředepsané 

dopravní značení. Systém rovněţ neřeší ţádné automatické úkony, jeţ by měly zabránit 
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vybočení z jízdního pruhu. Vlastní odpovědnost za bezpečnou jízdu zůstává nadále na straně 

řidiče. 

Vyuţití normy lze spatřit dále pro výrobce motorových vozidel, dodavatele originálního 

příslušenství, autorizované zkušebny silničních vozidel, certifikační či homologační 

laboratoře a další.  

Systémy LDWS (Lane Departure Warning Systems) jsou zaloţeny na základních pravidlech 

silničního provozu  s cílem usnadnit řidiči jízdu v jízdních pruzích.  

 Související normy 

Dokument je navrţen v souladu s normami: 

ISO 3833 Silniční vozidla – Typy – Termíny a definice 

ISO 15005 Silniční vozidla – Ergonomické aspekty dopravních informačních a 

řídících systémů - řídící principy dialogu a postupy shody 

ISO/DIS 15006.2 Silniční vozidla – Ergonomické aspekty dopravních informačních a 

řídících systémů - Postupy specifikace a shody pro akustické výstupy ve vozidle 

 

Systémové poţadavky 

Hlavní část normy je věnována specifikaci systému, jeho poţadavků a metodě testování 

systému. V této kapitole jsou popsány základní a provozní poţadavky na systém, poţadavky 

na rozhraní člověk-stroj, volitelné funkce a podmínky a parametry metody testování. 

 

 

Obrázek č. 1 – Koncept varovných prahŧ a zón jejich umístění 
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Obrázek č. 2 – Ilustrativní znázornění definice varování při vybočení 

V dokumentu jsou navrţeny funkční prvky varovného systému před neúmyslným výjezdem 

z jízdního pruhu, jeţ by měly být pro čtenáře srozumitelné z následujícího obrázku. 

Poţadavek na zrušení, detekce rychlosti vozidla, preference řidiče a další doplňkové funkční 

prvky jsou volitelné. 

 

Obrázek č. 3 – Funkční prvky 

       _______ Minimální poţadavky 

                  ----------- Volitelné funkce 
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Poţadavky 

Z pohledu základních poţadavků by systém měl minimálně splňovat následující 

funkce: 

 Monitorovat stav systému pro: výskyt poruchy, nezpůsobilost a stav 

zapnutí/vypnutí ON/OFF (pokud je instalován vypínač) 

 Signalizovat stav systému řidiči 

 Detekovat příčnou pozici vozidla vzhledem k hranici jízdního pruhu 

 Stanovit, jestli jsou splněny podmínky pro varování 

 Varovat řidiče 

 

Provozní poţadavky na systém: 

 Systém by měl varovat řidiče v případě splnění podmínek pro varování 

 Nejvzdálenější varovná linie je umístěna 0,3m pro osobní vozidla nebo 1m pro 

nákladní vozidla a autobusy měřeno z vnější strany hranice jízdního pruhu. 

 První varovná linie je umístěna maximálně 0,75m (0 < rychlost vybočení ≤ 

0,5m/s) 

 Varování bude důsledně vytvářeno okolo varovného prahu 

 Planý poplach bude minimalizován 

 Systém bude schopen pracovat při rychlostech do nebo nad 20m/s pro třídu I a 

nebo do rychlosti nebo nad 17m/s pro třídu II. Systém můţe také pracovat při 

niţších rychlostech vozidla. 

                                

 

Obrázek č. 4 – Umístění první varovné linie 

 

Tabulka č. 1 - Parametry pro umístění první varovné linie 

Rychlost vybočení 

(v) 

Poloha uvnitř hranic jízdního 

pruhu 

0,0 < v ≤ 0,5 m/s 0,75m 

0,5 < v ≤1,0 m/s 1,5s × v m/s 

1,0 m/s < v 1,5m 

 

Důleţité jsou poţadavky na rozhraní člověk-stroj: 

 Způsob varování – snadno postřehnutelné hmatové nebo akustického varování 
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 Rozhraní s jiným druhem varování – v případě, ţe je vozidlo vybaveno LDWS a 

současně dalšími varovnými systémy, jako FVCWS (Varovné systémy 

předsunutých překáţek) musí být systém snadno rozlišitelný pro řidiče 

prostřednictvím hmatových, akustických nebo visuálních prostředků případně 

jejich vzájemnou kombinací. 

 Indikace stavu systému – má být řidiči snadno srozumitelná. V případě, ţe systém 

během svého startu, v průběhu činnosti či z důvodu své nezpůsobilosti detekovat 

dané operace vykazuje chybu, musí být řidič o této skutečnosti informován. Pro 

vyrozumění řidiče mohou být vyuţity jen  standardní symboly. 

 Manuál k vozidlu má popisovat minimální rychlost vozidla při které bude systém 

funkční a popis podmínek při kterých je systém nezpůsobilý své činnost. 

 

Volitelné funkce systému: 

 Systém LDWS můţe být vybaven kontrolní funkcí řízení on/off, dostupnou řidiči 

v libovolný okamţik 

 Systém můţe potlačit poţadavky na varovné funkce za účelem minimalizace 

nepříjemných projevů varování.  Tyto potlačující poţadavky jsou vydány 

v případě, kdy řidič vykonává úkony s vysokou prioritou, například při změně 

směru jízdy, brzdění nebo při odvracení dopravní nehody 

 Systém můţe indikovat řidiči stav potlačení varování. 

 Na vozovce, která obsahuje pouze jeden vyznačený jízdní pruh můţe systém 

vyuţít difoltní šířku jízdního pruhu tak, aby vytvořil virtuální značení jízdního 

pruhu na opačné straně viditelného značení k tomu, aby zajistil varování řidiči či 

mu oznámil nezpůsobilost systému. 

 Při jízdě zatáčkou můţe systém pro ostřejší průjezd nastavit vzdálenější varovný 

práh, ale nikdy nemůţe být nastaven za poslední varovnou linii. 

 Kdyţ jsou pouţity hmatové a/nebo akustické prostředky varování, tak varování 

můţe být navrţeno tak, aby signalizovalo vybočení (pozici zvukovým signálem 

atd.). Pokud není dotykové a/nebo akustické varování navrţeno aby signalizovalo 

směr, jako náhrada můţe být pouţit vizuální podnět. 

 Systém můţe být navrţen tak, aby potlačil nepříjemné účinky mnohačetného 

varování. 
 

Tato technická norma můţe být vyuţita i v jiných normách rozšiřujících podrobně LDWS 

systémy, například pro potřeby specifikace návrhu senzorů nebo definice vyšší úrovně 

funkcionality. Pro výrobce zařízení a dodavatele dopravních telematických systémů tato 

norma přináší důleţité pokyny, jaké funkční poţadavky mají takovéto systémy splňovat a 

technické parametry pro jejich zkoušení.   

 

LITERATURA 

[1] Návrh dokumentu ISO 17361 LDWS Lane Departure Warning Systems 
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Možnosti určení místa střetu z pole střepin 

 

Pavel Pustina, Lukas Pustina 

 

Abstrakt: 

Příprava, provedení a vyhodnocení střetového pokusu dvou protijedoucich 
vozidel, která se střetla pouze vnějšími zpětnými zrcátky s ohledem na možnost 
určení místa střetu na vozovce v příčném směru. 

Klíčová slova: místo střetu, pole střepin, střet protijedoucích vozidel 

 

Abstract: 

This article describes the preparation, implementation, and analysis 
of a crash test involving two cars approaching from opposite 
directions and colliding with their outside rear-view mirror. The 
possibility to determine the collision position on the lateral axis of 
the road by the location of the glass fragments area is evaluated. 
 
Keywords: Location of collision position, glass fragments area, 
collision of cars approaching from opposite directions 

 

Abstrakt: 

Der Artikel beschreibt die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung 

eines Crash-Versuchs bei dem  zwei in Gegenrichtung fahrende Fahrzeuge 

mit den Außenspiegeln kollidierten. Es sollen die Möglichkeiten 

überprüft werden, ob bei einer solcher Kollision anhand der Lage des 

Splitterfeldes auf der Fahrbahn die Kollisionsstelle in der Querachse 

der Fahrbahn bestimmt werden kann. 

 

Schlüsselworte: Lage der Kollision, Splitterfeld, Kollision zwischen 

in Gegenrichtung fahrenden Fahrzeugen 
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Úvod 

Jednou z možností jak určit, příp. zpřesnit  místo střetu na vozovce je i poloha pole 

střepin. V této oblasti jsou známy pokusy se střepinami z reflektorů, předních skel 

a pod. Všechny tyto práce umožňují ale ohraničení místa střetu s ohledem na pole 

střepin pouze v podélném směru.  

Článek jedná o výsledcích praktického experimentu, který se zabýval ověřením 

možnosti usuzovat na místo střetu v příčné ose vozovky s ohledem na rozložení pole 

střepin. 

 

Výchozí podmínky a příprava experimentu 

Provedený experiment vycházel z následujících podmínek: 

dvě, poměrně vysokou rychlostí proti sebě jedoucí vozidla se střetla svými vnějšími 

zpětnými zrcátky. Přitom se jednalo  o osobní automobily signifikantně rozdílných 

velikostí a tvarů.  

Diferenční rychlost vozidel přu experimentu se blížila hranici 160 km/h. S ohledem 

na velikost vnějších zpětných zrcátek vozidel bylo nutné, aby se vozidla míjela při 

boční vzdálenosti asi 10-20 cm. Takové vedení vozidel klade enormní nároky na 

přesnost provedení, protože nesmí dojít k frontální kolizi vozidel. 

S ohledem na zajištění bezpečnosti bylo nejprve uvažováno s dálkovým řízením 

vozidel. Tato cesta ale nevedla k pozitivnímu řešení. Při ověřovacích testech se 

ukázalo, že vozidla v tak vysokých rychlostech není možné dostatečně přesně 

ovládat. To vedlo k poznání, že je nevyhnutelné obě vozidla obsadit řidiči. 

Přípravné testy s vozidly obsazenými řidiči  ukázaly, že za určitých předpokladů je 

možné riziko při takto provedém experimentu do té míry minimalizovat, že 

provedení střetového pokusu je možné realizovat. 
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Při volbě typů vozidel pro střetovou zkoušku byla úmyslně použita vozidla 

signifikantně rozdílných velikostí. Z vozidel, která přicházela v úvahu a byla i 

s ohledem na finanční náklady dostupná bylo vybráno vozidlo značky Audi 100 a 

vozidlo značky Fiat Uno. 

Podle typového listu Audi 100 je vozidlo 4790 mm dlouhé, 1780 mm široké a 

1440 mm vysoké. Pohotovostní hmotnost je udána asi 1350 kg. 

Vozidlo Fiat typu Uno je 3640 mm dlouhé, 1560 mm široké a 1430 mm 

vysoké.  

Vozidla jsou na obrázcích 1 a 2. 

 

Velice důležité pro vyhodnocení střetových zkoušek byla nutnost rozlišení 

polohy střepin s ohledem na jejich původ – přiřazení příslušnému vozidlu. 

Z uvedeného důvodu byla zětná zrcátka a i dveřní okna vozidel barevně 

označena: vozidlo Audi 100 červeně, vozidlo Fiat Uno bíle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Obr. 1 
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              Obr.2 

 

Na obrázcích vozidel je také vidět „zaměřovací zařízení“ instalovaná pro 

řidiče, aby jim bylo umožněno držet vozidlo v přímé jízdě (na vozovce bylo 

nakreslena bílá vodící čára, na kterou mohli řidiči „zaměřovat“). 

Z tohoto důvodu byly na kapotu vozidel upevněny, podobně jako u pušky, 

„hledí“ a „muška“. Na obou obrázcích jsou zřetelně vidět v prostoru před řidičem. 

 

Vzhledem k tomu, že byly kladeny vysoké požadavky na přesnost řízení, bylo 

nutné vozidla opatřit kvalitními pneumatikami s dostatečnou hloubkou profilu 

U pneumatik vozidla Fiat Uno byl naměřen profil o hloubce 4 mm a u vozidla 

Audi 100 o hloubce 4,6 mm.  

Do obou vozidel byla instalována měřící zařízení typu DATA-Logger, version 

DL 1, vyrobené anglickou firmou Race-technology k měření a registraci potřebných 

hodnot vozidel. Jmenované zařízení bylo vyvinuto pro registraci provozních hodnot 

u závodních vozidel. V předloženém případě byla registrována, jak již bylo 

uvedeno, rychlost a zrychlení vozidel. Přístroje byly montovány za sedadlem 

spolujezdce. 
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Bylo vycházeno ze střetové pozice vozidel tak, jak je vidět na obrázcích 3 a 

4 při které bylo respektováno optimální překrytí obou zpětných zrcátek (viz obr. 

17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Obr.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Obr.4 
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Na obrázku 5 jsou vidět bílé vodící linie, které umožňovaly, jak již bylo 

uvedeno, řidičům udržovat vozidla v přímé jízdě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Obr. 5 

    Na tyto Linie se zaměřovali řidiči vozidel během jízdy pomocí již 

zmíněného zaměřovacího zařízení. Řidič vozidla Audi 100 jel po uvedené linii při 

všech jízdních zkouškách při dodržování maximálně možné přesnosti. 

Druhý řidič (vozidlo Fiat) začínal svoje jízdy také na bílé čáře a zmenšoval 

stranovou vzdálenost při každé další jízdě až do pozice, kdy došlo ke kontaktu 

zpětných zrcátek vozidel.  

Řidič vozidla Fiat rozhodoval tímto způsobem o zmenšení stranové 

vzdálenosti vozidel při každém dalším jízdním pokusu. 

 

Jízdy vozidel byly snímány pomocí čtyř kamer, jedna z nich se zvýšeným 

počtem snímaných obrázků za minutu. Přitom dvě kamery snímaly jízdy 

v protisměru vozidla Audi 100, jedna ve směru jízdy tohoto vozidla a jedna byla 

postavena stranově ve výši předpokládaného místa střetu. 
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Kamera, která snímala děj ve směru jízdy vozidla Audi musela být postavena 

poměrně blízko kolizní situace, aby byl možný optimální pohled na vozidla 

v okamžiku střetu. Tato pozice kamery měla za následek, že řidič vozidla Fiat 

musel  brzy po okamžiku míjení vozidel řídit doleva, aby se vyhnul stojící kameře. 

 

Předpokládané místo střetu bylo vymezeno pomocí testovacích jízd 

s ohledem na možnosti zrychlování obou vozidel a dosažení požadovaných rychlostí 

v okamžiku střetu.  

 

Provedení a výsledky experimentu 

 

Jak již bylo uvedeno střetovou pozici dosáhla vozidla tím způsobem, že řidič 

vozidla Fiat při každé následné jízdě zmenšil příčnou vzdálenost k protijedoucímu 

vozidlu Audi, které jelo vždy po stejné dráze. Tento způsob, který byl s ohledem na 

bezpečnost naprosto nutný měl ale nevýhodu v tom, že nebylo možné volit překrytí 

obou zpětných zrcátek tak, aby se hned napoprvé střetla s maximálním překrytím. 

Tak se stalo, že k prvému kontaktu došlo s poměrně malým překrytím zrcátek, 

takže i jejich poškození byla poměrně malá. Překvapující bylo zjištění, že i při tak 

malém poškození se na vozovce nacházelo poměrně velké množství střepin.  

Uvedený střet vnějších zrcátek je vidět na obrazové sekvenci  obrázku 6. 

 

Na jednotlivých obrázcích jsou uvedeny časy od startu kamery do střetu. 

Z těchto je zřejmé, že se jedná o obrázky, které byly fotografovány po 0,04 s. 

Přitom obrázek 1 ukazuje situaci bezprostředně před střetem a obrázek 3 

bezprostředně po střetu zpětných zrcátek. Na obrázcích 3, 5 a 7 jse možné vidět 

střepiny ze zrcázka vozidla Audi 100. 
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Obr. 6 

 

 

Poškození obou zrcátek ukazují obrázky 7 a 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obr. 7 vozidlo Fiat 
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         Obr. 8 vozidlo Audi    

 

 

U vozidla Fiat Uno je vnější zpětné zrcátko upevněno na kloubu, který 

způsobil při nárazu zaklapnutí zrcátka ke karoserii vozu.  

Na zrcátku jsou vidět černé a červené barevné otěry. Plastový kryt zrcátka 

zůstal nepoškozen. 

 

U vozidla Audi 100 došlo k vylomení části plastového krytu zrcátka. 

 

Střet zrcátek vyvolal zvuk, který vnější pozorovatelé zřetelně slyšeli. Oba 

řidiči označili intensitu zvuku vyvolanou kolizí zrcátek jako poměrně malou. 

 

Oba řidiči byli instruováni pozorovat jakýkoliv vzájemný vliv míjejících se 

vozidel s ohledem na jejich stabilitu po střetu. Ani jeden ze řidičů nepozoroval při 

jízdních pokusech jakékoliv (i nepatrné) výchýlení vozidla z původního směru. 
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Po prvém střetu zrcátek byly polohy střepin zaznamenány a tyto pak 

odstraněny. K odstranění střepin byl použit průmyslový vyssavač. 

Teprve po odstranění všech střepin bylo v dalších pokusech pokračováno.  

 

Při další jízdě obou vozidel došlo pak ke kolizi zpětných zrcátek s maximálně 

možným překrytím (viz fotosekvence obr. 9, obrátek 2). 

Při tomto střetovém pokusu bylo dosažena kolizní situace, která byla při 

přípravě pokusu plánována.  

Stejně jako u sekvence obr. 6 jsou i jednotlivé obrázky sekvence 9 označeny 

pořadovými čísly (v levém horním rohu) a časovými údaji (u horního okraje 

obrázku). Přitom byly zvoleny obrázky, které dovolují rozpoznat chování zpětných 

zrcátek a částečně také vzniklých střepin. 

 

Střetovou pozici ukazuje obrázek 2. Z obrázku, který byl zhotoven 

bezprostředně před prvým kontaktem je vidět jaká stranová vzdálenost mezi 

oběma vozidly v okamžiku střetu byla. Na obrázcích 3. a 4. je patrný pohyb 

(zaklapnutí) zrcátka vozidla Fiat (bílé vozidlo) a jsou vidět velké střepiny ze zrcátka 

vozidla Audi. 

Na obrázku 6. je vidět větší množství střepin mezi oběma vozidly a obrázek 8 

ukazuje stín z větší střepiny umělohmotového krytu zrcátka vozidla Audi 100 na  

 

 

zádi vozidla Fiat. Z tohoto snímku je zřejmé, že se obě vozidla v této chvíli 

již podstatnou částí minula. Toto ukazuje i obrázek 9.  

Na obrázku 27 se obě vozidla vzájemně vzdalují. Z obrázků 9 a 27 je zřetelně 

patrné, že se vozidlo Fiat nevychýlilo ze svého původního směru. K ovlivnění 

stability menšího a pomalejšího vozidla Fiat nedošlo. (Ani při této, ani při všech 

ostatních jízdách). 
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Obrázek 9 ukazuje, že se vozidla již zcela minula (viz stíny vozidel) a také, 

že bílé střepiny (Fiat) pokračují s vozidlem Fiat ve směru jeho jízdy. 

 

Poškození zpětných zrcátek obou vozidel ukazují obrázky 10 - 13. Na 

obrázcích 10 a 11, je vidět poškození zrcátka vozidla Audi 100. Umělohmotový kryt 

zrcátka byl zničen, sklo byl roztříštěno tak, že u zrcátka nezůstaly žádné jeho 

zbytky. Došlo ke komplexnímu poškození zrcátka. 

Obrázky 12 a 13 ukazují poškození zpětného zrcátka vozidla Fiat Uno. Ačkoliv 

ani při tomto střetovém pokusu nedošlo k roztříštění umělohmotového krytu je  

zřejmá zřetelně vyšší intensita kontaktu, než u prvého střetu. Na krytu jsou patrné 

silné barevné otěry a částečně i deformace. Sklo zrcátka bylo v tomto případě 

roztříštěné. V plastovém krytu zůstaly pouze malé zbytky skla. 
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Obr. 9 
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                              Obr. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Obr. 11 
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                        Obr. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                        Obr. 13 
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Při popsaném střetovém pokusu s maximálně možným překrytím dosáhlo 

vozidlo Audi 100 rychlosti 94 km/h a vozidlo Fiat Uno rychlosti 64 km/h. Nárůst 

rychlosti vozidel až do jmenovaných střetových rychlostí a podélné a příčné 

zrychlení (a zpomalení) vozidel ukazují diagramy zhotovené na základě měření 

jmenovaného měřícího přístroje. 

Průběh jmenovaných hodnot  v závislosti na čase ukazují diagramy obrázků 

14 (Fiat) a 15 (Audi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 14 
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         Obr. 15 

 

Na obou diagramech je velmi dobře vidět řazení jednotlivých rychlostních 

stupňů    (černá křivka) a s tím související nárůst rychlosti (zelená křivka). Okamžik 

střetu je označen kruhovými značkami. Z diagramů je dále vidět, že okamžitě po 

střetu byla obě vozidla s maximálním zpožděním brzděna. 

 

V důsledku popsaného střetu vnějších zpětných zrcátek bylo na vozovce 

nalezeno velké množství střepin, které se nacházely ve zřetelně vymezených 

oblastech pro jednotlivá vozidla (viz pole střepů obrázek 16). 
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Obr. 16 

 

 

Obrázek 16 ukazuje, že při střetu vnějších zpětných zrcátek obou vozidel 

nevzniklo jedno pole střepů, ale zřetelně ohraničená pole dvě. Až na dvě vyjímky 

leží pole střepin vozidla Audi 100 od místa střetu ve směru jízdy tohoto vozidla. 

Střepy ze zrcátka od vozidla Fiat Uno leží výhradně od místa střetu ve směru jízdy 

vozidla Fiat. 
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Obrázek 67 také ukazuje, že nedochází ani k minimálnímu smíchání obou 

polí, ale že tato jsou zřetelně vzájemně oddělena. 

 

V této souvislosti je třeba poukázat na to, že při střetových zkouškách bylo 

možné jednotlivé střepiny rozlišit s ohledem na jejich vznik (barevné označení).  

Při reálné nehodě je toto rozlišení jen omezeně možné. U převážného  

množství střepin není možné určit ke kterému vozidlu patří. Proto bývá na vozovce 

identifikováno pouze jedno pole střepin, bez možnosti jejich přiřazení jednotlivým 

automobilům.  

 

 

 

 

 

 

 

Dolet střepin vozidla Audi 100 byl asi 30 m, vozidla Fiat Uno asi 19 m. (V této 

souvislosti je třeba připomenout střetové rychlosti obou vozidel: Audi 94 km/h, Fiat 

64 km/h).  

 

Uvedené hodnoty ukazují prakticky lineární závislost mezi rychlostí vozidel a 

vzdáleností doletu střepin. Toto zjištění není překvapující. Praktické pokusy 

s doletem jiných střepin (střepiny skla reflektorů, předních oken a pod.) ukazují 

také přibližně lineární závislosti. 

 

Aby bylo možné hovořit o rozložení pole střepů zrcátek automobilů 

v příčném směru vozovky, byla do plánku zaměření střepin nakreslena přímka, 

paralelní k oběma vodícím liniím na vozovce  a procházející místem střetu vozidel 

(viz obrázek 17), která byla vyznačena modře. 
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Obr. 17 

 

 

Z obrázku je zřejmé, že nejvyšší hustota nalezených střepin vozidla Fiat Uno 

se nacházela právě kolem této přímky. Střepiny, které neležely v centru se 

odchýlily s  tendencí doleva.  

Vysvětlení, proč střepiny ležely tak centálně je možné hledat ve velikosti 

střepů. Ukázalo se, že malé střepiny se uchylovaly od centrální polohy poměrně 

málo. 

 

Podobný obraz rozložení střepin bylo možné pozorovat i u střepin vozidla 

Audi 100. Centrální poloha střepin nebyla sice tak dominantní jako u vozidla Fiat 

Uno, ale přesto zřetelná. I u vozidla Ausi 100 se střepiny, které se od centrální 
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polohy uchýlily nalézaly převážně vlevo. U střepin vozidla Audi 100 se částečně 

jednalo o střepiny větších velikostí, protože u tohoto vozidla nedošlo pouze 

k rozbití skla zpětného zrcátka (jako u vozidla Fiat Uno) ale i k rozbití 

umělohmotového krytu zpětného zrcátka.  

 

 

Závěr 

 

Na základě provedených experimentů je možné pro znaleckou praxi 

formulovat následující závěry: 

- délka doletu střepin v podélné ose vozovky je v oblasti jmenovaných 

kolizních rychlostí přibližně lineárně závislá od rychlosti vozidel, 

- poloha místa střetu vozidel na vozovce v příčném směru se nachází 

přibližně uprostřed místa největšího množství výskytu střepů (centra pole střepů), 

- vozidla neovlivňují, bez ohledu na jejich velikost a rychlost, vzájemně 

pohyb střepin zpětných zrcátek druhého vozidla v obou osách vozovky, 

- vzájemný „sací efekt“ vozidel na let střepin druhého vozidla, je možné 

vyloučit, 

- provedené pokusy neprokázaly vliv tvaru, velikosti a rychlosti jednoho z 

vozidel na dolet střepin a tvar pole střepin druhého vozidla. Takovýto vliv je možné 

z technického hlediska vyloučit, 

- vliv „sacího efektu“ jednoho z vozidel (i většího) na stabilitu druhého (i 

menšího) vozidla je možné z technického hlediska vyloučit. 
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LIMITY  ÚHLU  HAVARIJNÍHO  VÝJEZDU  VOZIDLA 

Z  POZEMNÍ  KOMUNIKACE 

Jindřich ŠACHL
37

, Tomáš MIČUNEK
38

, Michal FRYDRÝN
39

 

Abstrakt 

Úhel vyjetí vozidla ze silniční koruny podléhá určitým zákonitostem a není 

libovolně veliký. Příspěvek publikuje výsledky výzkumu zaměřeného na tuto 

problematiku.      

 
 
 

Úhel vyjetí vozidla ze silniční koruny 

Havarijní pohyb probíhá mnohdy ve smyku za současné rotace vozidla okolo svislé osy. 

V takových případech směr stop pneumatik na silnici nebývá shodný se směrem pohybu těţiště 

vozidla. 

Největší úhel (aţ max. 29°) přichází v úvahu, kdyţ řidič prudkým strţením volantu odvrací 

vyjetí do prostoru mimo vozovku. Jestliţe řidič přitom nesrovná řízení s náleţitým předstihem 

(k čemuţ není vycvičen), ale naopak s reakční prodlevou, je vozidlo přesměrováno k druhé straně 

vozovky a to buď jediným strmým obloukem, nebo dochází k resonanční eskalaci směrového zvlnění 

dráhy vozidla (v důsledku zmíněných reakčních prodlev), coţ je spojeno i s resonanční eskalací 

bočního rozkývání vozidla. Děj lze přirovnat či nazvat "nápřah a švih". Výsledkem je sice odvrácení 

výjezdu na jedné straně, ale pak následný výjezd na straně druhé. Přitom přejezd z jedné na druhou 

stranu vozovky můţe probíhat ve dvou odlišných variantách : 

a) Řidič opoţděně srovnává řízení, dráha vozidla se napřimuje, ale při dané rychlosti a šikmosti dráhy 

jiţ není čas na provedení protisměrného oblouku k vyrovnání dráhy vozidla do směru osy 

komunikace. 

b) Řidič pokračuje ve stáčení řízení ještě v době, kdy uţ je nutno "točit na druhou stranu" - vozidlo je 

uvedeno do přetáčivého smyku s následným napřímením dráhy jeho těţiště. 

Z uvedeného popisu plyne důleţité zjištění : úhel směru výjezdu vozidla se zvětšuje pouze 

v průběhu bočního přemisťování přes prvé dva jízdní pruhy, při pohybu přes další jízdní pruhy se úhel 

dál nezvětšuje. Jinými slovy to znamená, ţe největší velikost úhlu výjezdu vozidla je funkcí šířky 

vozovky jen u vozovek dvoupruhových s úzkými krajnicemi. 

Nejsou výjimkou případy, kdy vozidlo koliduje postupně se svodidly na obou stranách 

vozovky. Přitom nemusí jít v pravém smyslu o (pruţný) odraz vozidla od svodidla : "odraz" bývá 

umocněn odvratnou reakcí řidiče (popsanou výše). 

Při pohybu ve smyku (i na suché vozovce) je úhel dráhy těţiště vozidla na okraji silniční 

koruny v rozsahu 6° aţ 29°, přičemţ větší hodnoty příslušejí situaci, kdy smyk probíhal přes více neţ 

jeden jízdní pruh a přilehlou krajnici. Přitom nezáleţí na tom, ve kterém jízdním pruhu došlo k iniciaci 

smyku, tedy uvedené úhly vyjetí přicházejí v úvahu shodně nalevo i napravo od silnice. To znamená, 
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ţe ani na jednosměrných (např.dálničních) vozovkách nelze tvrdit, ţe na pravé straně přicházejí 

v úvahu menší úhly nárazu neţ na straně levé - k iniciaci smyku můţe totiţ dojít i v pruhu levém (je to 

dokonce pravděpodobnější, neboť v levém pruhu se jezdí rychleji, např. při předjíţdění). Také ve 

směrových obloucích jsou úhly vyjetí spíše větší. Úhlový rozdíl mezi vyjetím v přímém úseku 

a v zatáčce však není nijak zásadní. Ve směrových obloucích totiţ dochází k iniciaci smyku většinou 

při vjezdu do oblouku anebo při výjezdu z něho - kde se odstředivá síla kombinuje s působením 

přídavných bočních sil na kolech přední anebo zadní nápravy, jeţ mají původ ve změně rotační 

hybnosti vozidla. Kolem středu délky směrového oblouku dochází k iniciaci smyku výjimečně - 

v nepřehledných směrových obloucích, kde vedení trasy není zdálky viditelné. 

Při usnutí řidiče přichází v úvahu vyjetí většinou v malém úhlu okolo 3°. 

Ke kolmým nárazům na svodidla dochází běţnou provozní rychlostí prakticky jen na 

úrovňových křiţovatkách (zejména tvaru "Y"), jeţ jsou celé "obklopeny" svodidly. 

Kolmý náraz vozidla do zdi přichází v úvahu při náhodné souhře směru vyjetí vozidla se 

šikmostí zdi objektu postaveného vedle silnice. 

Úhel nárazu 15° aţ 25° předepsaný pro zkoušení únosnosti svodidel reprezentuje reálné 

poměry. 

Sloţka rychlosti kolmá ke svodidlu 

Sloţka rychlosti vozidla kolmá ke svodidlu (dále jen "kolmá rychlost" V
k
) je sinovou funkcí 

rychlosti těţiště. Této kolmé sloţce lze přiřadit kolmou sloţku pohybové energie vozidla. Zatímco 

rychlost vozidla ve směru okamţitého pohybu přichází v úvahu libovolná (limitována jen technickými 

moţnostmi vozidla a řidičovou volbou), kolmá rychlost je limitována fyzikálními souvislostmi : 

Při normálním pohybu vozidla po silnici je kolmá rychlost prakticky nulová. Teprve při 

havarijním pohybu kolmá rychlost narůstá, obrazně řečeno : vozidlo se rozebíhá z "klidu" proti 

svodidlu. Havarijní pohyb lze na jeho počátku (před napřímením dráhy do plného smyku) aproximovat 

kruţnicí v pravoúhlých souřadnicích, kde kolmá rychlost je ypsilonovou souřadnicí představující 

pohyb rovnoměrně zrychlený. Křivost oblouku dráhy vozidla je limitována boční adhezí cca a
b = 

= 7,5 m.s
-2

. Limit kolmé rychlosti lze snadno odvodit jako rovnoměrně zrychlený pohyb ve směru 

kolmém ke svodidlu z klidu na takové šířce b, na jaké přichází v úvahu obloukový pohyb vozidla. 

V předchozí kapitole jsme uvedli zjištění, ţe nejde o libovolnou šířku, ale jen o šířku odpovídající 

zhruba dvěma jízdním pruhům, tedy b = 7,5 m. Limit kolmé rychlosti pak vychází V
k = 38 km/h. 

Boční zrychlení nenarůstá skokově, ale i při odvratném manévru řidiče se vozidlo pohybuje 

nejprve po přechodnici, neboť uvedení vozidla do kombinace translačního pohybu a rotačního pohybu 

okolo svislé těţištní osy (při zatáčení) je omezováno hmotným momentem setrvačnosti a vyţaduje 

tudíţ určitý čas i (boční) prostor. Touto úvahou se maximum kolmé sloţky rychlosti pro osobní 

automobily zmenšuje na cca V
k = 35 km/h na suché vozovce. Při sníţené adhezi lze obdobně odvodit 

příslušně niţší maximum kolmé sloţky rychlosti na kluzké vozovce. 

To vše platí pouze pro havarijní pohyb jednotlivého vozidla. Při sráţkách vozidel teoreticky 

přichází v úvahu "nasměrování" zcela obecným (tedy jakýmkoli) směrem. Při sráţkách vozidel se ale 

maří velké části jejich pohybových energií přeměnou na energii deformační tak, ţe po sráţkách se 

vozidla pohybují jen se zbytkovou energií. 

Odpor nákladních automobilů a autobusů proti uvedení do rotace (při nájezdu na obloukovou 

dráhu) je obecně větší neţ u osobních automobilů. Je to dáno jiným rozloţením hmot po délce vozidla. 

Přechodnicová fáze je u nákladních vozidel a autobusů i při extrémním manévru delší, limit bočního 

zrychlení je niţší, a tak kolmá sloţka rychlosti přichází v úvahu niţší (tedy i úhel nájezdu na svodidlo 

menší), neţ u osobních automobilů. 
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Příklady vyjetí vozidel ze silnice 

Na přiloţených obrázcích jsou ukázky odvození úhlu vyjetí z analýzy takových reálných 

nehod, u nichţ bylo moţno spolehlivě geodeticky zaměřit průběh stop havarijního pohybu. 

 

Obr.1  Havárie zaviněná nepozorností řidiče. Řidič automobilu BMW k ránu vybočil doleva na okraj 

středového dělicího pásu silnice pro motorová vozidla. Tam strhl řízení vpravo, na suché vozovce 

dostal smyk, automobil ve smyku vylétl na svah silničního výkopu vyvýšený jen 1,55 m, a na 

přilehlém poli se převrátil přes střechu na pravý bok. Při výjezdu na vyvýšený svah se dráha 

těţiště mírně láme. 

 

Obr.2  Havárie vozidla zaviněná chodcem. Dodávkový automobil na silnici pro motorová vozidla za 

sucha byl uveden do přetáčivého smyku, kdyţ řidič reagoval intenzívním brzděním na chaotický 

pohyb opilé chodkyně na vozovce. Automobil se ve smyku otočil o cca 185° a nakonec do 

chodkyně stejně narazil a to kuriózně svou zádí těsně před svým zastavením, tedy nízkou 

rychlostí. 
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Obr.3  Havárie po úhybné reakci řidiče na náhlé vybočení protijedoucího vozidla ke středu šířky 

vozovky. Řidiči automobilu RENAULT vběhl do dráhy pes. Řidič se vyhýbal prudce ke středu 

vozovky, psa však stejně přejel. Protijedoucí řidič osobního automobilu ROVER reagoval 

vybočením aţ na pravou krajnici, kde strhl řízení vlevo a intenzívně brzdil. Automobil ROVER 

dostal na suché vozovce smyk, smýkal se bočně a na levé straně na mírném svahu silničního 

násypu se převrátil na střechu. 

 

 

 

Obr.4  Havárie po úhybném manévru v reakci na otáčení druhého vozidla. Řidič osobního 

automobilu Favorit se snaţil zabránit střetu s osobním automobilem VAZ, jehoţ řidič se 

s automobilem otáčel přes prostor, do něhoţ je vjezd zakázán značkou V13. Automobily spolu 

kolidovaly svými boky, Favorit havaroval v levém příkopu, kde se převrátil. Jde o místo, kde 

čtyřpruhová směrově rozdělená silnice se postupně zuţuje na dvoupruhovou obousměrnou silnici. 

Viz kříţení stop pneumatik na vozovce při rotaci automobilu Favorit ve smyku na suché vozovce. 

 

 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

371 

 

 

Obr.5  Havárie dvou automobilů po střetu způsobeném technickou závadou. Osobní automobil Š 105 

vybočil doleva, kde se střetl s protijedoucím osobním automobilem Favorit. Oba sjely s téhoţ 

svahu silničního násypu, Š 105 se převrátil na pravý bok, Favorit na střechu. Směr stop Š 105 je 

jiný, neţ směr pohybu jeho těţiště. 

 

 

 

Obr.6  Střet protijedoucích automobilů s odrazem do konečných poloh. Osobní automobil MAZDA 

jedoucí nedovolenou rychlostí předjíţděl přes podélnou čáru souvislou před osobní automobil VAZ 

a přitom se střetl s protijedoucím osobním automobilem FIAT, jenţ právě vyjel zleva z připojovací 

větve mimoúrovňové křiţovatky. Případ je zajímavý sloţitostí stop, jeţ však bylo moţno zcela 

jednoznačně přiřadit (identifikovat). 
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Obr.7 Střet autobusu s protijedoucím nákladním automobilem. Autobus KAROSA vyjel v noci do 

protisměru, kde se střetl s protijedoucím nákladním automobilem AVIA. Ten byl vrţen vzad a 

převrátil se na pravý bok. Autobus sjel na svah silničního násypu, kde se zastavil bez převrácení. 

 

Obr.8  Zvláštní příčina havárie s výjezdem pod velkým úhlem. Osobní automobil Favorit dostal smyk 

na čerstvé (nehotové) vrstvě asfaltového nátěru poloţené v délce jen 87 m. Na původním suchém 

asfaltovém koberci za koncem kritického úseku "chytla" přední kola (natočená do rejdu) adhezi, 

a automobil vyjel prudce zleva doprava, kde narazil do stromu. 

LITERATURA 

[1] Návrh účinné ochrany u pevných překážek na pozemních komunikacích. Výzkumná 

zpráva ústavu ADN-Konzult pro Ministerstvo dopravy a spojů ČR. Vyd.2000 
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KONKRÉTNÍ APLIKACE METODY ZZH+ZZE A METODY 

PRŦNIKU PÁSEM NA CENTRICKÉM STŘETU  

Marek Semela 
40

 

Abstrakt 

Článek se věnuje konkrétní aplikaci metody ZZH+ZZE a metody prŧniku pásem 

při řešení střetu vozidel. Po popsání obou metod jsou tyto metody v článku aplikovány 

na společném příkladě. Výsledky jsou ověřeny i s podporou simulačního programu. 

METODA ZZH+ZZE A JEJÍ APLIKACE 

Tato metoda vychází ze zákona zachování energie (dále jen ZZE) a zákona zachování 

hybnosti (dále jen ZZH) a je vhodná pro centrické střety čelní a zadní, kdy vozidla před 

střetem ani po střetu nerotovala (rotační sloţky energie zanedbáme) a úhel podélných os 

vozidel při střetu je 0 nebo 180 stupňů.  

Hledáme předstřetové rychlosti vozidel řešením soustavy dvou rovnic o dvou 

neznámých ze znalosti rychlostí po střetu (s čárkami) a EES obou vozidel. Řešením soustavy 

získáme rychlosti vozidel před střetem. 

Tedy podle zákona zachování hybnosti ZZH: 

2
´

21
´

12211 vmvmvmvm          (01) 

a zákona zachování mechanické energie ZZE: 

2

12

2

11

2,

22

2,

11

2

22

2

11
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
EESmEESmvmvmvmvm   (02) 

pro další úpravy můţeme rovnici ZZE vynásobit dvěma a odstranit tak zlomky: 

2

12

2

11

2,

22

2,

11

2

22

2

11 EESmEESmvmvmvmvm     (03) 

Pro čelní střet dvou protijedoucích vozidel 1 a 2, která se budou po střetu pohybovat ve směru 

vozidla 1, dostaneme vyjádřením z (01) rychlost vozidla 1 (v1) před střetem:  

1

22

,

22

,

11
1

m

vmvmvm
v


         (04) 

Pro náraz vozidla 1 zezadu do vozidla 2, která se budou po střetu pohybovat ve směru vozidla 

1, dostaneme vyjádřením z (01) rychlost vozidla 1 (v1) před střetem:  

1

22

,

22

,

11
1

m

vmvmvm
v


         (05) 

Pro zjednodušení zavedeme substituce se známými hodnotami pro dosazení: 
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X
,

22

,

11 vmvm          (06) 

2

12

2

11

2,

22

2,

11 EESmEESmvmvmY        (07) 

kde:  

X [kg.m/s] je postřetová hybnost vozidel a Y [J] je postřetová energie vozidel. 

dosazením (04) do (03) pro čelní střet pouţitím substitucí (06) a (07) po úpravě dostaneme: 

0)
2

()(
1

2

2

2

22

2

2

2

2
2 











 Y

m

X
v

m

mX
v

m

m
m       (08) 

dosazením (05) do (03) pro náraz zezadu pouţitím substitucí (06) a (07) po úpravě 

dostaneme: 

0)
2

()(
1

2

2

2

22

2

2

2

2
2 











 Y

m

X
v

m

mX
v

m

m
m       (09) 

coţ je základním tvarem kvadratické rovnice: 02  cxbxa      

kde: )(
2

2

2
2

m

m
ma  ;  )

2
(

2

2

m

mX
b


 ; 










 Y

m

X
c

1

2

  

řešením kvadratické rovnice za pomoci diskriminantu  

cabD  42
          (10) 

dostaneme v případě kladné hodnoty diskriminantu 2 kořeny (rychlosti v2): 

a

Db
v






2
2           (11) 

v případě čelního střetu je třeba vybrat z kořenů správný výsledek rychlosti vozidla 2v , 

zpětným dosazením výsledku 2v do rovnice (04) poté dostaneme hodnoty rychlosti 1v . 

Při zadávání všech rychlostí po střetu v [km/h] a hmotnosti v [kg] dostaneme i předstřetové 

rychlosti v [km/h]. V případě dosazování rychlostí v [m/s] dostaneme předstřetové rychlosti v 

[m/s]. 

Aplikací metody na zadaném příkladě centrického nárazu vozidla (zadání v následující 

tabulce), kdy se obě vozidla po střetu pohybují ve směru jízdy prvního vozidla známou 

rychlostí při známých hodnotách poškození a odpovídajících hodnotách EES: 

 Vozidlo 1 Vozidlo 2 

hmotnost [kg] m1=1500 m2=1300 

rychlost vozidla po střetu [km/h] 5 5 

EES [km/h] EES1=47  EES2=38 

Tabulka č. 9 – Parametry zadání – čelní střet příklad na ZZH+ZZE 

dostaneme: 

1 2 
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hkmkgX / 14000  ; JY  5260700 ;  

a kvadratickou rovnici ve tvaru po zaokrouhlení na celá čísla: 

05130033242662426 2

2

2  vv  

Řešením rovnice jsou dva kořeny:   hkmv / 41
12  a   hkmv / 51

22   

Výběrem kladného kořenu hkmv / 412   a dosazením do (04) dostaneme hodnotu 

předstřetové rychlosti vozidla 1: hkmv / 451  . 

Aplikací metody na zadaném příkladě centrického nárazu přední části vozidla 1 do zadní části 

vozidla 2 (zadání v následující tabulce), kdy se obě vozidla po střetu pohybují ve směru jízdy 

prvního vozidla známou rychlostí při známých hodnotách poškození a odpovídajících 

hodnotách EES: 

 Vozidlo 1 Vozidlo 2 

hmotnost [kg] m1=1000 m2=1000 

rychlost vozidla po střetu [km/h] 48,3 54 

EES [km/h] EES1=29  EES2=29 

Tabulka č. 2 – Parametry zadání pro náraz zezadu – příklad na ZZH+ZZE 

dostaneme: 

hkmkgX / 102300  ; JY  6930000 ;  

a kvadratickou rovnici ve tvaru po zaokrouhlení na celá čísla: 

0353552902046002000 2

2

2  vv  

Řešením rovnice jsou dva kladné kořeny:   hkmv / 80
12  a   hkmv / 22

22   

Postupným dosazením obou kořenů do (05) dostaneme hodnoty předstřetové rychlosti 

vozidla 1: hkmv / 22
)1(1  ; hkmv / 80

)1(1  . 

Pokud mělo vozidlo 1 narazit do vozidla 2 zezadu, musela být rychlost vozidla 1 vyšší neţ 

vozidla 2, proto je potřeba vybrat správné kořeny, a to hkmv / 801  ; hkmv / 222  .  

Zadní náraz se stejnými parametry bude řešen i pomocí druhé z metod, a to metodou průniku 

pásem. 

METODA PRŦNIKU PÁSEM A JEJÍ APLIKACE 

Pro vlastní výběr správného z obou kořenů, který vyhovuje zadání, je moţné pouţít další 

metodu, kterou bych rád zmínil, a tou je graficko-početní metoda „průniku pásem“.  

Průnikem pásem se rozumí průnik přímek odvozených ze ZZH a ZZE. Při vysvětlení metody 

pouţiji hodnoty pro náraz zezadu dle posledního příkladu, jehoţ zadání je v Tab. 2. 

Metoda průniku pásem vychází tedy rovněţ ze ZZH (01) a ZZE (02) doplněním o vztah:  

1 2 
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21

12

vv

vv
k




            (12) 

a zjednodušení, ţe rychlosti vozidel po střetu jsou stejné, tj. 
,

1v =
,

2v = ,v = 51 km/h (dosazuji 

aritmetický průměr obou postřetových rychlostí). 

A) Zákon zachování hybnosti ZZH 

Z rovnice ZZH (01) je moţno vyjádřit předstřetovou rychlost vozidla 1 (v1), lineární rovnicí o 

neznámé v2: 
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coţ je směrnicový tvar rovnice přímky: qxky  , kde: 
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 , 

kde: 

k  je směrnice přímky (k > 0 je rostoucí funkce a k < 0 je klesající funkce),  

  je úhel přímky. 

V dalším kroku je potřeba získat poměr mezi rychlostmi v1 a v2. K tomuto se uţije grafického 

vyjádření, kdy na svislé ose umístíme rychlost v1 a na vodorovnou osu rychlost v2.  

Poté poloţíme do rovnice (13) v2=0  

a získáme bod na svislé ose 
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v / 10251
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Graf 1: Přímka ze ZZH 

B) Zákon zachování energie (ZZE) 

Z rovnice ZZE (02) je moţno vyjádřit předstřetovou rychlost vozidla 1 (v1), lineární rovnicí o 

neznámé v2 za pouţití koeficientu restituce (12) z výsledného vzorce vzorce z metody deltaV: 

 

   21
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mmE
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a kde: 
2

11

2

11
2

1

2

1
EESmEESmEdef  . 

Po rozepsání v na v1-v2 dostaneme vztah: 

 

    2
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2
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1
1

2
v

mmk

mmE
v

def





          (14) 

coţ opět ve směrnicovém tvaru přímky qxky  znamená, ţe: 

 

   21

2

21

1

2

mmk

mmE
q

def




 ; k=1. 

Směrnice přímky k, je tedy vţdy rovna nule a úhel předmětné vzniklé přímky je vţdy roven: 

    451   atctgtgk . 

V dalším kroku je potřeba opět získat poměr mezi rychlostmi v1 a v2. K tomuto se uţije 

grafického vyjádření, kdy na svislé ose umístíme rychlost v1 a na vodorovnou osu rychlost v2 

(stejně jako v případě ZZH).  

Poté poloţíme do rovnice (14) v2=0 a při volbě k=0,1 

získáme bod na svislé ose hkmv / 583398
1099,0

20008410002
61 




 , kterým povede přímka 

o směrnici pod úhlem +45. 

 

Graf 2: Přímka ze ZZE 

 Zmíněná metoda má název „metoda průniku pásem“, hledáme průsečík obou přímek a 

tím nalezneme výsledné řešení pro obě rychlosti. 
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Graf 3: Průsečík přímek – grafické řešení (výsledné rychlosti 80:22 km/h) 

 Bylo ověřeno, ţe hledané rychlosti obou vozidel před střetem jsou v souladu 

s výpočtem metodou ZZH+ZZE, tedy, ţe vozidlo 1 narazilo rychlostí 80 km/h do vozidla 2, 

jedoucího rychlostí 22 km/h. 

Průsečík obou přímek je moţné nalézt samozřejmě také početně, a to řešení soustavy dvou 

rovnic o dvou neznámých, příčemţ: 

a) Ze ZZH vyplynula rovnice přímky ve směrnicové tvaru (k=-1;q=102 km/h): 

102 xy           (15) 

b) Ze ZZE vyplynula rovnice přímky ve směrnicové tvaru (k=1;q=58 km/h): 

58 xy           (16) 

 Řešením soustavy těchto dvou rovnic o dvou neznámých, např. dosazením y z (15) do 

(16) dostaneme: 

hkmx

xx

/ 22

58102




 

 Zpětným dosazením x do (15) dostaneme: hkmy / 8010222  , coţ je v souladu 

s grafickým řešením i řešení metodou ZZH+ZZE.  

KONTROLA UVEDENÉHO STŘETU SIMULAČNÍM PROGRAMEM 

Na základě uvedených výsledků je moţné velmi rychle provést i výpočet s podporou 

simulačního programu. Jak je vidět na následujícím obrázku, výsledky jsou při pouţití 

koeficientu restituce 0,1 (jak u metody průniku pásem), totoţné a výběhové rychlosti i EES 

jsou v souladu se zadáním v Tab. 2. 
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ZÁVĚR 

Jak bylo na konkrétním příkladě ukázáno, obě metody jsou vhodné pro řešení 

centrických střetů vozidel za předpokladu, ţe podélné osy vozidel spolu svírají úhel 0 nebo 

180 stupňů. U metody ZZH+ZZE je potřeba vybrat jeden správný kořen kvadratické rovnice. 

Metoda průniku pásem dává jednoznačné výsledky (1 průsečík) a zohledňuje i restituci při 

střetu vozidel. 
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HROMADNÁ NEŠTĚSTÍ V DOPRAVĚ  

Igor Dvořáček, Petr Schulmeister, Luboš Valerián 

Abstrakt 

 Dne 11.4.2008 došlo v katastru obce Vřesina k čelními střetu dvou tramvajových souprav. 

Prvotní informace  byly bagatelizující, ţe nejde o váţnou dopravní nehodu  a to především 

z důvodu ztíţeného přístupu k místu neštěstí. Teprve po příjezdu záchranných týmů byl blíţe 

specifikován rozsah celého neštěstí. Téměř 4 týdny trvala  definitivní kompletace seznamu 

cestujících osob včetně dětí převáţených kočárcích. Jedno dítě se narodilo po převozu těţce 

poraněné matky do nemocnice. Po prověření všech dostupných údajů pak bylo definitivě 

konstatováno, ţe v obou tramvajových soupravách  se  v okamţiku střetu nacházelo celkem 

87 osob. Z celkového počtu 87 cestujících osob : 3 osoby zemřely, 11 osob utrpělo těţkou 

újmu na zdraví, 29 osob utrpělo poranění středně těţká, 22 osob utrpělo poranění lehká., 22 

osob zŧstalo zcela bez poranění. Proti předpokladu nebyl váţně poraněn nikdo z řidičů. 

Dalším zjištěním byla skutečnost, ţe většina váţně poraněných osob seděla a následně byla 

zaklíněna mezi sedadly. Překvapivým zjištěním byla skutečnost, ţe v blízkosti osob váţně 

poraněných se nacházely i osoby zcela bez zranění. Nebylo moţné vytvořit  ucelené schéma, 

z kterého by se dal odvodit rozsah a závaţnost poranění v závislosti na poloze, kde se 

v okamţiku střetu cestující nacházeli. Důleţitější skutečností se spíše jeví to, zda cestující 

seděli nebo stáli, případně zda náraz očekávali.  

Ke střetu tramvají došlo v oblouku, kde trať se nachází v terénním zářezu a vzájemná 

dohlednost řidičů byla ztíţená náletovými křovinami, které bránily výhledu řidičům tramvají. 

Před zpracováním analýzy nehodového děje byl proveden v místě dopravní nehody 

vyšetřovací pokus, při kterém byl zjištěn vzájemný dohled řidičů tramvají. Z vyšetřovacího 

pokusu vyplynulo, ţe dohled byl natolik sníţen, ţe řidiči střetu nebyli schopni zabránit. Při 

řešení analýzy nehodového děje se vycházelo ze záznamů paměťových karet z jednotlivých 

tramvajových vozidel, na kterých byly zaznamenány veškeré údaje nutné pro zpracování 

analýzy nehodového děje těsně před střetem. Z údajů získaných z paměťových karet byla 

zpracována analýza nehodového děje pomocí výpočetního programu Virtual Crash, verze 2.2, 

analýza byla zpracována graficky, vč. animací pohybu tramvají těsně před střetem, v době 

střetu a pohyb tramvají do konečných poloh. Dále v analýze byly stanoveny rychlosti, ze 

kterých by řidiči vozidel byli schopni dané dopravní nehodě zabránit. 

Ve znalecké praxi analytika dopravních nehod se jedná o ojedinělou dopravní nehodu, jelikoţ 

čelní střet tramvají, vzhledem k organizaci tramvajového provozu v městském provozu, je jiţ 

téměř vyloučen z důvodu absence jednokolejných tratí s křiţováním.  
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VÝROBKY PRO SILNIČNÍ INFRASTRUKTURU A 
POŢADAVKY EVROPSKÝCH TECHNICKÝCH  PŘEDPISŮ 

NA PASIVNÍ BEZPEČNOST 

 

Ing. Jiří Studnička, TZÚS Praha, s.p. 

 

Při vstupu do Evropské unie se Česká republika zavázala přejímat evropské technické 

specifikace mimo jiné také pro stavební výrobky a uplatňovat je ve stavební praxi při 

výstavbě a rekonstrukcích silniční dopravní infrastruktury. U těchto výrobků je zvýrazněn 

základní poţadavek „bezpečnosti při uţívání“ staveb ze Směrnice Rady 89/106/EHS (z  

21.prosince 1998 o sbliţování zákonů a dalších právních předpisů členských států EU 

týkajících se stavebních výrobků). Při uţívání dopravních staveb mají stavební výrobky a 

pouţitá zařízení zajistit v případě nárazů vozidel tzv. „pasivní bezpečnost“, to znamená 

v maximálně moţné míře eliminovat následky dopravních nehod, kdy se vozidla mohou: 

- zřítit z nechráněné krajnice nebo mostu; 

- narazit do silničního vybavení, zábran nebo překáţek vedle vozovky; 

- srazit se s jinými uţivateli stavebního objektu především s protijedoucími vozidly; 

- převrátit nebo jinak ztratit stabilitu do té míry, ţe pro cestující uvnitř dopravního 

prostředku nebo jiným uţivatelům stavebního objektu vznikne riziko úrazu.  

Dovolujeme si ozřejmit tyto poţadavky jedním  smutným případem z praxe, který se odehrál 

na dálnici D1 (bohuţel  takovéto případy se stávají dosti často): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšetřovatelé uzavřeli vyšetřování  s následujícím konstatováním. Nehodu zavinil řidič 

kamionu, který přejel přes svodidla do protisměru a srazil dvě dodávky a jedno osobní auto. 
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Všechny tři pak skončily v příkopu.V jednom ze tří aut zemřel pasaţér. Jedna z dodávek 

začala po sráţce hořet. Dále byly zraněny další 4 osoby, z toho jeden sedmiletý chlapec. 

             Na pasivní bezpečnost na dopravních komunikacích má vliv celá řada 

konstrukcí a dopravně technických opatření, mezi něţ patří zejména vlastní komunikace 

(silniční síť)  s jejími návrhovými parametry a provedením a dále široká škála vybavení 

komunikací, kam patří zejména zařízení slouţící k řízení provozu a zařízení slouţící k zvýšení 

pasivní bezpečnosti v případech nezvládnutí vozidla. Pasivní bezpečnost jednotlivých úseků 

či konkrétních míst na komunikaci je pak dána souhrnem a spolupůsobením těchto zařízení. 

Pro zajištění vysoké a shodné úrovně pasivní bezpečnosti na komunikacích států evropského 

regionu postupně zpracovává Evropská unie příslušnou legislativu, normy, které jsou 

jednotlivé státy povinny realizovat. 

 

 Výrazný vliv Evropské unie na legislativu ČR v rámci  závazků plynoucích 

z členství v tomto společenství   se odráţí prakticky ve všech oblastech a oborech činností. 

Velice významnou oblastí z tohoto hlediska je rozvoj silniční sítě a řízení provozu na  

pozemních komunikacích.  

          Zajištění spolehlivosti provozu na pozemních komunikacích vychází ze zajištění 

kvality všech jejích jednotlivých prvků, mezi kterými významnou součást tvoří vybavení 

komunikací včetně dopravního zařízení.  

Základní systémovou změnou je skutečnost, ţe výrobky pro vybavení komunikací 

začleňuje Směrnice rady 89/106/EHS mezi stavební výrobky. Zavedení tohoto evropského 

dokumentu do právního systému České republiky je formou zákona č. 22/1997 Sb. v platném 

znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve zněních následných úprav - zák. č. 312/2005 Sb.¨) 

a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kde jsou  mimo jiné stanoveny i postupy posuzování shody. 

Nezbytnou součástí těchto postupů je plné respektování technické specifikace    dle 

příslušných evropských norem. Důsledkem jejich zavedení je výrazné zvýšení technických 

poţadavků jak na výrobky (kladen důraz na zvýšení bezpečnosti silničního provozu a z toho 

plynoucí mimo jiné vyšší mechanické odolnosti, kvalitnější optické vlastnosti, atd.), tak na 

jejich výrobce, ale i na autorizované osoby, které jsou povinně začleněny v procesech 

posuzování shody.     

K vybavení komunikací, která značnou měrou ovlivňují bezpečnost silničního provozu, 

patří výrobky pro značení vozovek ( svislé a vodorovné dopravní značení, ap.)  a záchytné 

systémy pro vozidla a chodce ( svodidla, mostní zábradlí, ap.). 

Mezi přejímané normy (v různém stadiu procesu implementace do systému českých 

norem) v oblasti výrobků pro značení vozovek patří zejména: 

a) normy pro oblast svislých dopravních značek: 

- ČSN EN 12899 – 1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky 

- pr. EN 12899 – 2     Stálé svislé dopravní značení – Část 2: Prosvětlované dopravní 

majáčky 

b) normy pro oblast vodorovného dopravního značení: 

- ČSN EN 1436       Vodorovné dopravního značení - Poţadavky na dopravní značení 

- ČSN EN 1463 – 1  Vodorovné dopravního značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní 

poţadavky a funkční charakteristiky 

- ČSN EN 1463 – 2  Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení 

na zkušebních úsecích   
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        Důleţitou součástí svislého dopravního značení, ale i zařízení pro umístění 

nejrůznějšího vybavení komunikace jako je např. zařízení pro automatické vybírání mýtného, 

ale i osvětlení komunikací, jsou nejrůznější sloupy, portály, příhradové a jiné nosné 

konstrukce. Pokud tato zařízení, která tvoří svou hmotou pevnou bariéru, jako například pilíře 

mostů apod., nejsou chráněna jiným způsobem, např. svodidlem, tlumičem nárazu atd., musí 

sama být konstruována s ohledem na zásady pasivní bezpečnosti.   Problematikou pasivní 

bezpečnosti těchto zařízení se zabývá evropská norma: 

 

- ČSN EN 12767  (73 7085 ) Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na 

pozemní komunikaci –  

       Poţadavky a   zkušební metody 

                                          

Velkou změnou v hodnocení kvality a způsobilosti pouţití výrobků prochází výrobky 

pro záchytné systémy pro vozidla a chodce. Na tyto výrobky mající značný vliv na bezpečnost 

silničního provozu  nebyly dosud striktně poţadovány bariérové zkoušky. Nově přijímané 

normy tyto zkoušky jiţ jednoznačně vyţadují a tak nezbývá, neţ aby se jim výrobci přes 

relativně vysokou finanční náročnost podrobili.  

Mezi přejímané normy ( v různém stadiu procesu implementace do knihovny českých 

norem ) v oblasti výrobků charakterizovaných jako záchytné systémy pro vozidla a chodce  

patří zejména: 

 

-   ČSN EN 1317-1:1999 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 1: Terminologie a 

obecná kritéria pro zkušební metody 

-  ČSN EN 1317-2:1999 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční 

třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 

-   ČSN EN 1317-2:2007/A1 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – 

Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 

-    ČSN EN 1317-3:2001 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 3: Tlumiče nárazu – 

Funkční třídy, kritéria   přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 

-     ČSN P ENV 1317-4:2003 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 4: Koncové a 

přechodové části svodidel – Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a 

zkušební metody 

-   ČSN EN 1317-5:2007 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 5:  Trvanlivost a 

prokázání shody 

-   pr.EN 1317-6  Silniční záchytné systémy - Část 6: Zábradlí pro chodce 

 

Pro silniční svodidla byly v  Evropské unii standardizovány zkušební metody a kriteria 

přijatelnosti  poţadavky v EN 1317-1 a 2 (Silniční záchytné systémy).   Předmětem těchto 

norem je stanovení terminologie, obecná kriteria, funkční třídy, zkušební metody a kriteria 

přijatelnosti nárazových zkoušek. Ve stručnosti lze říci, ţe pasivní bezpečnost u svodidel je 

dána těmito základními charakteristikami: 

- index prudkosti nárazu (ASI), který vypovídá o schopnosti přeţití posádky v osobním 

vozidle 
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- úrovní zadrţení; tento parametr udává velikost (kategorii) vozidla, které je schopen 

záchytný systém zadrţet a přesměrovat 

- deformací  - pracovní šířkou; tato hodnota udává potřebný volný  prostor, který musí 

být při instalaci  za svodidlem zachován, aby v případě nárazu vozidla byly 

garantovány všechny jeho bezpečnostní funkce 

 

 

 

 

 

Pro zjištění těchto základních charakteristik svodidla je potřeba provést celou řadu 

přesných vzájemně provázaných  měření, které lze rozdělit do tří kroků: 

- měření na zkušebním vozidle a měření zkušebního vzorku  před nárazem 

- měření v průběhu nárazu zkušebního vozidla 

- měření na zkušebním vozidle a měření zkušebního vzorku  po nárazu 

 

 

 

 

Měření před nárazem: 

 

Pro stanovení indexu prudkosti nárazu jsou normou  předepsána  osobní vozidla o 

celkové hmotnosti od 900 do 1500 kg. Na těchto vozidlech musí být změřeny předepsané 

rozměrové charakteristiky jako například měření prostoru pro posádku. Velice důleţité je 

zjištění těţiště vozidla, které je zaloţeno na metodě váţení. Váţení je prováděno na 

speciálním zařízení, které  sleduje předepsané kroky postupu měření, automaticky 

zaznamenává naměřené hodnoty a počítačovým programem vypočte polohu těţiště, které se 

pak vytyčí pomocí laserového systému. 

     

 



XVIII .  Mez inárodní  vědecká  konference  soudn ího inženýrs t v í  

Brno ,  23 .  –  24 .  1 .  200 9  

 

 

385 

 

 

Zařízení pro měření těţiště vozidla ZVST – 01, 10 kN  

 

Výsledkem váţení jsou naměřená data, ze kterých je vypočteno těţiště vozidla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytyčení těţiště ve vozidle laserovým systémem 
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Měření v prŧběhu nárazu vozidla: 

 

Měření  těsně před a v průběhu nárazu jsou nenáročnější, protoţe děje se odehrávají ve 

velmi krátkém čase řádově měřeno v milisekundách. Klíčová měření jsou: měření okamţité 

rychlosti vozidla, měření trajektorie jeho pohybu a zpoţdění při nárazu ve třech osách 

současně. Hodnoty jsou zaznamenávány s frekvencí 1000 Hz. 

 

Charakteristický záznam změny rychlosti v průběhu nárazu vozidla 

Rychlost vozidla 

Z090070491 TB-32 (osobní18324) 2007-10-10
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Pro měření dynamického účinku nárazu je uţíván tříosý akcelerometr frekvence 

snímání 1000 Hz v měřícím rozsahu    500 g .     

Vzhledem k důleţitosti získání a zachování dat a nemoţnosti zkoušku opakovat je ve 

vozidle systém zdvojen. 
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Stanovení trajektorie pohybu před,v průběhu a po nárazu se určuje z hodnot tříosého 

gyrometru , jehoţ přesnost měření je s chybou  max.  1%.   

Příklad umístění snímačů dráhy a zrychlení při aplikaci ve zkušebním autobusu 

 

 

 

 

Charakteristický záznam vektoru zrychlení získaný výpočtem z měření ve třech osách  

 

Velikost vektoru zrychlení - CFC180 

Z090070491 TB-11 (osobní18323) 2007-10-10
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Charakteristický záznam trajektorie vozidla ve třech osách 

 

Gyro 

Z090070491 TB-32 (osobní18324) 2007-10-10
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Měření po nárazu vozidla:  

Po nárazu vozidla je nutno změřit deformaci kabiny vozidla v prostoru pro posádku.  

 

K určení deformace svodidel musí být zjištěn jeho statický a dynamický průhyb. 

Statický průhyb je vypočten z přesných geodetických měření svodidla před a po nárazu. 

Sloţitější je změření tzv. dynamického průhybu, protoţe musí být zachycen a změřen 

maximální průhyb v průběhu nárazu. V minulosti byla poţívána kontaktní měřidla, která se 

neosvědčila, protoţe s destrukcí svodidla byly zničeny i pouţité délkové snímače. Proto byla 

vyvinuta metoda zjištění průhybu ze záznamu  rychloběţných kamer. Tato metoda vyuţívá 
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počítačové superpozice videozáznamu vzorku a měřícího rastru. Princip je zřejmý 

z následujícího obrázku. 

 

 

Po vyhodnocení jsou sestaveny grafy průhybu svodidla ve dvou osách   

ODCHYLKY KONTROLNÍCH BODŮ NA ČÁSTI

 SVISLÉ SVODNICE V OSÁCH  X, Y PO NÁRAZU

OSOBNÍM VOZIDLEM OPEL
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   Graf č.1

 

 

 

V předcházející stati byl stručně popsán výběr základních měření z normou 

stanoveného rozsahu. Kompletní normová zkouška je svým rozsahem měření v oboru 

stavebních výrobků jednou z nejrozsáhlejších a velmi náročných na bezpečnost a lze 

konstatovat, ţe v rámci EU ji technicky a organizačně zvládá pouze několik vyspělých 

zkušeben.  


