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ZNALECKÉ POSUZOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE
EXPERT’S EVALUATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
Martin Bakeš1), Tatiana Trecáková2)
ABSTRAKT:
Firmy v České republice mají od roku 2005 možnost odečíst si podruhé ze základu daně výdaje
vynaložené na realizaci projektů výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“), a to formou využití
odpočtu na podporu výzkumu a vývoje (dále jen „odpočet na VaV“). S přijetím tohoto
ustanovení do české legislativy se však pro finanční úřady (dále jen „FÚ“) objevila i nová
problematika posuzování definice VaV. Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 10 Afs
24/2014 - 119 dospěl k závěru, že správce daně nedisponuje dostatečnými technickými
znalostmi k posouzení důkazních prostředků a nemůže tedy spolehlivě dojít k závěru, zda
projekty mají nebo nemají charakter VaV. Dle tohoto rozsudku musí posuzovat VaV znalci a již
ne úřední osoby z FÚ. Tento příspěvek se zabývá tím, na základě čeho a jak postupovat při
posuzování jednotlivých projektů VaV.
ABSTRACT:
The companies in the Czech Republic have the possibility since 2005 to deduct for the second
time from their tax base expenses spent on the research and development (R&D) projects
through the mechanism of R&D tax relief. This raised up new challenges for the tax offices in
the matter of how to evaluate the definition of R&D. The Supreme administrative court in the
judgement Ref. No. 10 Afs 24/2014 - 119 concluded that tax office authorities are not
technically competent to evaluate evidence and that they are not capable of reliably conclude
if the project has or has not a character of R&D. According to this judgement, these questions
have to be evaluated by the technical experts and not by tax office authorities. This paper is
dealing with the question of how to proceed when evaluating individual R&D projects and on
which basis.
KLÍČOVÁ SLOVA:
znalecké posuzování, výzkum a vývoj, odpočet na podporu výzkumu a vývoje, finanční úřad,
zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
KEYWORDS:
expert’s evaluation, research and development, tax relief, tax office, Act No. 130/2002 Coll. on
the support of research, experimental development and innovation

1

ÚVOD

Již od roku 2005 mají společnosti v České republice k dispozici efektivní nástroj financování
výzkumu a vývoje, tzv. odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Jedná se o tzv. nepřímou
podporu výzkumu a vývoje, která je firmě poskytována prostřednictvím daňové úlevy z výdajů
vynaložených na vývojové a výzkumné aktivity. Každá společnost v ČR splňující zákonná
kritéria si tak může prostřednictvím tohoto nástroje odečíst (podruhé) od základu daně 100 %

1)

Ing. Martin Bakeš – 1. autor, www.bakesznalec.cz, 723 120 198, info@bakesznalec.cz

2)

Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D. – 2. autor, www.ayming.cz, 608 777 741, ttreckova@ayming.com
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výdajů vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Vzhledem k tomu, že v ČR činí
sazba daně z příjmu právnických osob 19 %, lze prostřednictvím této daňové úlevy z každého
milionu Kč výdajů na takové projekty uspořit 190 000 Kč.
Podle statistik OECD je tento nástroj v současnosti využíván ve 29 z 36 zemí OECD a ve 22 z
28 zemí EU a efektivně tak přispívá k rozvoji lokálních společností, ekonomiky a investic do
VaV a také inovací. Není tedy sporu o tom, že odpočet na VaV je nástroj využívaný a obecně
je také uznáváno, že i efektivní. Nicméně nutno dodat, že je efektivní pouze za předpokladu, že
je dobře ukotven legislativně, výkladově, pokud daňoví poplatníci vědí, jak jej správně
uplatňovat a pokud ho finanční správa kontroluje transparentně, metodicky a jednotně.
Odpočet na výzkum a vývoj je v České republice upraven zejména zákonem č. 586/1992 Sb. o
daních z příjmu a metodickým pokynem Ministerstva financí ČR – pokynem D-288. Dále tuto
oblast upravuje zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací č. 130/2002 Sb.
V září 2017 vydalo k této problematice Generální finanční ředitelství Informaci k projektu
výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a
vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů. Dále legislativní ustanovení týkající se
odpočtu na VaV vykládají a upřesňují judikáty krajských soudů a Nejvyššího správního soudu.
Jako doplňkový zdroj je možno uvést Frascati Manuál OECD, který však upravuje zejména
metodiku pro sběr statistických údajů o VaV. I tak jej ale lze využít jako pomocný nástroj pro
odlišování mezi VaV a příbuznými činnostmi.
Základní vymezení pojmů výzkumu a vývoje je uvedeno v zákoně o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací č. 130/2002 Sb., který odkazuje na Nařízení komise EU č.
651/2014.
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je momentálně jediný právní
předpis, který v rámci právního řádu definuje pojmy výzkum a vývoj, proto „neposkytuje-li
jeden zákon (zákon o dani z příjmu) jednoznačnou odpověď na určitou právní otázku, je
nezbytné vyložit ji v systémových souvislostech s předpisy ostatními tak, aby tato otázka byla
spravedlivě a rozumně zodpovězena.“ (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.
5. 2004, č. j. 1 As 9/2003 - 90). „Pakliže je zákon o podpoře výzkumu a vývoje jediným
právním předpisem, který v rámci právního řádu definuje pojmy výzkum a vývoj, je rozumné
z této definice vycházet i v řešeném případě. Ke stejným závěrům ostatně dospěla i
zainteresovaná veřejnost.“ (KS 52 Af 30/2013 - 105, 22. 1. 2014).
Další definice, které by měly napomoci posoudit projekty VaV, je možno nalézt v metodických
(podpůrných) podkladech, tedy v Pokynu D-288 a ve Frascati Manuálu OECD. Přestože tyto
nejsou právními předpisy, jedná se o dokumenty, které FÚ využívá při posuzování nároku na
odpočet na VaV.
Definice výzkumu a vývoje a jeho druhy (základní, aplikovaný, experimentální) je dle zákona
zákonu o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací č. 130/2002 Sb. vymezena
následovně:




základním výzkumem se rozumí teoretická nebo experimentální práce prováděná
zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo
pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v
praxi,
aplikovaným výzkumem se rozumí teoretická a experimentální práce zaměřená na
získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených
výrobků, postupů nebo služeb,
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experimentálním vývojem se rozumí získávání, spojování, formování a používání
stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a
dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo
služeb (dále jen „vývoj“),
inovacemi se rozumí zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů
nebo služeb do praxe, s tím, že se rozlišují:
o inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně
zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných
změn techniky, zařízení nebo programového vybavení,
o organizační inovace, kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace
obchodních praktik podniků, pracovišť nebo vnějších vztahů.

Obr. 1 – podpora VaV v letech 2005-2016
Fig. 1 – support of R&D in years 2005-2016

2

OCENITELNÝ PRVEK NOVOSTI A VYJASNĚNÍ VÝZKUMNÉ
NEBO TECHNICKÉ NEJISTOTY, UPLATNITELNÉ PROJEKTY
VÝZKUMU A VÝVOJE
Ocenitelný prvek novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty

2.1

Pokyn D-288 kromě vymezení definic výzkumu a vývoje dle zákona č. 130/2002 Sb. dále
uvádí, že základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností
je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.
Pro posouzení ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty se
dle Pokynu D-288 mohou použít zejména tato doplňující (pomocná) kritéria:


stanovené cíle projektu (jejich dosažitelnost a vyhodnotitelnost po ukončení projektu),
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prvek novosti nebo novátorství (v rámci možných informací, které může mít poplatník
k dispozici v dané době),
hledání předtím neodhalených jevů, struktur nebo vztahů,
aplikace poznatků nebo techniky novým způsobem,
výsledkem má být nové, hlubší chápání jevů, vztahů, principů s významem širším než
pro jednoho poplatníka
očekávaný přínos, tj. patent, licence, chráněný vzor apod.,
kvalifikace pracovníků zařazených do projektu,
používané metody,
souvislost s větším celkem (např. s programem, s činností podniku),
míra obecnosti předpokládaných výsledků,
souvislost projektu s jinou vědeckotechnickou činností.

Jak dále uvádí pokyn D-288, poplatník není povinen splnit zároveň všechna z uvedených
doplňujících kritérií pro to, aby jeho aktivity bylo možno označit za výzkum a vývoj. Tedy
např. pro kvalifikaci projektu VaV není nezbytností dosáhnout výsledku řešení projektu
v podobě patentu, licence apod.
Přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty jsou u
projektu výzkumu a vývoje splněny i v případě, že cíl projektu nebo jeho část je již známa
jiným subjektům a daňový subjekt řešící projekt výzkumu a vývoje prokáže, že je pro něj věcně
či ekonomicky nedostupný nebo nepoužitelný z jiného věcného či ekonomického důvodu nebo
v době řešení projektu neměl o jeho existenci informace.
Ocenitelný (významný) prvek novosti je obecně chápán jako něco nového (zcela nový nebo
podstatně zlepšený) produkt, materiál, postup, proces, technologie apod., a je výsledkem
daného projektu VaV.
Překonání technické nebo výzkumné nejistoty je interpretováno různě, například Frascati
Manuál OECD k naplnění této podmínky VaV přistupuje skrze odpověď na otázku, zda je
řešení problému hned jasné někomu, kdo je obeznámen se základními běžnými znalostmi a
technikami ve zmíněné oblasti. Pokud ne, pak je překonání technické nejistoty naplněno.
Oba pojmy, jak ocenitelný prvek novosti, tak výzkumná nebo technická nejistota jsou
neurčité právní pojmy, což znamená, že jejich obsah, rozsah a aplikace může být v podmínkách
jednotlivých společností chápáno odlišně.
Kromě legislativy a metodických pokynů je pro správné vymezení definice VaV nutné přihlížet
také k judikatuře krajských soudů a zejména pak k judikatuře Nejvyššího správního soudu,
které poskytují výklad zákonných ustanovení týkajících se odpočtu na VaV.
Níže uvádíme nejzásadnější z judikátů k problematice posuzování VaV:
Nejvyšší správní soud v usnesení rozšířeného senátu ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 155, konstatoval, že „neurčité právní pojmy zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze zcela
přesně právně definovat. Jejich obsah, rozsah a aplikace se může v závislosti na konkrétních
okolnostech měnit. Zákonodárce tímto způsobem vytváří příslušným orgánům prostor k tomu,
aby zhodnotily, zda konkrétní situace pod neurčitý právní pojem spadá, či nikoliv.“ Posouzení
toho, jestli se na určitý konkrétní případ vztahuje neurčitý právní pojem, je výsledkem uvážení
správního orgánu zaměřujícího se na konkrétní skutkovou podstatu a její vyhodnocení.
Interpretace neurčitého právního pojmu se tak může ad hoc měnit.
„Z uvedených závěrů NSS, se kterými se krajský soud plně ztotožňuje, vyplývá to, že nelze
obecně stanovit, co lze rozumět pojmy ocenitelný prvek novosti a vyjasnění technické
11

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

nejistoty, když je třeba vždy tyto pojmy posuzovat ad hoc, s ohledem na specifika konkrétního
projektu, jeho realizace a jeho výsledku. K tomuto posouzení je však s odkazem na výše
zmíněný závěr NSS dle názoru krajského soudu třeba odborného posouzení, a to tím spíše, když
v průběhu daňového řízení předložil žalobce výše zmíněné podklady, zejména uvedený znalecký
posudek.“ (KS 52 Af 44/2014 - 102, cituje NSS, 17. 12. 2015)
Dle rozsudku Krajského soudu (KS 52 Af 30/2013 - 105, 22. 1. 2014) “Významný prvek novosti
je přitom odlišujícím znakem od jiných (obdobných) činností. Od inovace se odlišuje tím, že se
jedná o zlepšení výrobku významně překračující úroveň zlepšení vlastností výrobku. U žalobce
došlo pouze k úpravě návrhu (zákazníkem akceptovaného) pro výrobní proces za účelem
optimalizace výroby výrobku.“
„V případě existence významného prvku novosti musí jít o takové zlepšení výrobku či stroje,
které tuto úroveň významně přesahuje, což znamená, že výrobek či stroj např. získá nové
vlastnosti, je schopen vykonávat další podstatné činnosti, které dříve vykonávat nemohl.“ (KS
52 Af 30/2013 - 105, 22. 1. 2014)
„Stejně tak je nutno v obecné rovině přisvědčit tvrzení, že ocenitelný prvek novosti může být
přítomen i v případě použití známých a již dříve používaných technologií, jak ostatně stěžovatel
poměrně zdařile ilustroval na příkladu zrcadla pro Herschelův kosmický dalekohled.“ (NSS 10
Afs 24/2014 - 123, 11. 6. 2015)
„Není-li podle stěžovatele řešení určitého problému hned jasné někomu se znalostmi a
technikami v dané oblasti, pak při hledání řešení dochází k výzkumu a vývoji. Svá tvrzení
stěžovatel podložil příkladem výroby zrcadla pro Herschelův kosmický dalekohled, které s
ohledem na velikost zrcadla dokázala vyrobit jenom jediná dílna na světě, přestože se jednalo
o výrobu za použití známé a dostupné technologie. I u výrobních zakázek tak může docházet k
výzkumu a vývoji.“ (NSS 10 Afs 24/2014 - 121, 11. 6. 2015)
„Pouze skutečnost, že stěžovatel dokázal ve všech případech požadované zakázky vyrobit,
nevylučuje, že stěžovatel v rámci jejich realizace musel vyjasňovat technickou nejistotu. Tvrzení
stěžovatele, že od počátku nemuselo být řešení těchto projektů zcela zřejmé a vyžadovalo ze
strany stěžovatele mimo jiného inovaci výrobních postupů či několikeré modifikace projektů,
nelze bez odborného posouzení jím předkládaných údajů vyvrátit.“ (KS 52 Af 44/2014 - 102,
cituje NSS, 17. 12. 2015)
„Samotné poskytnutí záruky a absence podílu odběratelů na vylepšující činnosti žalobce pak
ničeho nesvědčí o míře žalobcovy jistoty či nejistoty o funkčnosti řešení. Uvedené skutečnosti
toliko potvrzují fakt, že žalobce riziko případné nejistoty nepřenesl na odběratele, ale tíži tohoto
rizika ponechal jen na sobě.“ (KS 22 Af 14/2010 - 141, 17. 12. 2014)
Ze stávající soudní praxe týkající se odpočtu na VaV tedy vyplývá, že:
1. pojmy ocenitelný prvek novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty musí
být posuzovány individuálně s ohledem na specifika konkrétního projektu, jeho
realizace a jeho výsledku,
2. ocenitelný prvek novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty je nutno
posuzovat na úrovni dané firmy,
3. přítomnost ocenitelného prvku novosti a požadavek na vyjasnění výzkumné nebo
technické nejistoty jsou u projektu VaV zachovány i v případě, že cíl projektu nebo jeho
část je již známa jiným subjektům na trhu a daňový subjekt řešící projekt VaV prokáže,
že je pro něj věcně či ekonomicky nedostupný nebo nepoužitelný z jiného věcného či
ekonomického důvodu nebo v době řešení projektu neměl o jeho existenci informaci,
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4. ocenitelný prvek novosti může být přítomen i v případě použití známých a již dříve
používaných technologií,
5. v případě existence významného prvku novosti musí jít o takové zlepšení výrobku či
stroje, které tuto úroveň významně přesahuje, což znamená, že výrobek či stroj např.
získá nové vlastnosti, je schopen vykonávat další podstatné činnosti,
6. i u výrobních zakázek může docházet k výzkumu a vývoji,
7. splnění kritéria vyjasnění technické nejistoty není vyloučeno tím, že společnost dokáže
zakázku vyrobit,
8. samotné poskytnutí záruk zákazníkovi (jako jsou cena, termín dodání apod.) nesvědčí o
míře jistoty nebo nejistoty funkčnosti řešení,
9. pro posouzení ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické
nejistoty se mají využít pomocná kritéria dle pokynu D-288, ale není povinností je splnit
všechna zároveň.
Ocenitelný prvek novosti lze obecně najít v projektech, které jsou pro podnik nové,
nestandardní nebo atypické. Může se jednat například o nové nebo podstatně vylepšené
výrobky, které reagují na potřeby trhu – např. oproti stávající výrobkové řadě mají nové
vlastnosti, funkce, nové použití, delší životnost, byly v nich použité nové materiály, směsi, jsou
levnější nebo ekologičtější. Může se také jednat o nové nebo podstatně vylepšené produkty,
technologie, výrobní postupy a metody.
Zcela samostatnou a pro podniky často opomíjenou oblastí jsou tzv. procesní projekty. Jedná
se o projekty mající za cíl snižování energetické náročnosti, zmetkovitosti, snižování dopadů
na životní prostředí, snižování výrobní ceny, ale také zvyšování efektivity (např. výrobního
procesu).
Hranici mezi zcela novým a mírně novým může být těžké přesně stanovit, proto je nezbytné
kromě ocenitelného prvku novosti detailně posuzovat také technickou nejistotu. Lze totiž
konstatovat, že technické problémy se nevyhnou žádnému nově vyvíjenému produktu nebo
celku, protože je vždy nutné počítat s rizikem nebo potřebou následných modifikací. Každý
projekt VaV proto musí obsahovat fázi oživení nebo testování, která pomůže problémy nebo
chyby identifikovat a odstranit. Samozřejmě nelze předvídat, kolik se vyskytne chyb, jak
dlouho bude trvat jejich odstranění a jak to bude ve výsledku nákladné. To patří mezi základní
vlastnosti těchto typů projektů a je proto nutné vždy zvážit, jak významné jsou technické
nejistoty nebo předpokládané problémy a rizika. Často se tedy jedná o projekty, které z pohledu
dané společnosti nemají povahu standardního nebo katalogového postupu, tedy postup řešení
projektu předem nelze naplánovat od A do Z.
Každý projekt je tedy potřeba posuzovat individuálně a posuzovat všechny skutečnosti, které
na posouzení mohou mít vliv, jako úroveň stanovení jeho cílů, míru novosti a technické
nejistoty, souvislosti s dalšími činnostmi společnosti, stejně jako rozsah a náročnost řešení
projektu.
Pro přítomnost technické nejistoty, která je v rámci projektu překonávána, a která odlišuje
uplatnitelný projekt od projektů rutinních, jsou pak charakteristické:



možnost variantního řešení a úvaha nad výběrem vhodné alternativy řešení,
přítomnost významných kvalitativních, nákladových či časových rizik,
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nadstandardní průběžné či závěrečné vzorkování, prototypování, testování, zkoušení či
certifikace ověřující vybranou variantu a zvládnutí identifikovaných rizik.

Projekt VaV by měl vést k možnosti přenosu nových poznatků zajišťujících jeho využití a
umožnit reprodukovat výsledky jako součást vlastní VaV činnosti. To zahrnuje i výzkum a
vývoj, který má negativní výsledky, v případě, že počáteční hypotéza nebyla potvrzena nebo
produkt nemůže být vyvinut tak, jak bylo původně zamýšleno. V případě, že projekt VaV
skončí neúspěchem je ocenitelným prvkem novosti v takovém případě například zjištění, že
určité řešení nelze realizovat, výrobek s určitými vlastnostmi nelze vyrobit atd.
Typickým stimulem pro realizaci projektů VaV bývá často požadavek konkrétního zákazníka
nebo interní požadavek výroby, marketingu atp. Dalším častým stimulem pak bývá také změna
platné legislativy, nová norma atp.
Projekty uplatnitelné pro odpočet na VaV

2.2

Uplatnitelné jsou projekty ze všech oblastí průmyslu a služeb nejčastěji zaměřené na:








Vývoj nových nebo zlepšování stávajících výrobků, SW a služeb
Návrh nových nebo zlepšených technologických postupů, materiálů apod.
Zlepšování parametrů kvality, vlastností, funkcí
Konstrukce výrobních a pomocných zařízení pro vlastní potřebu
Náročná implementace nových technologií a testování
Zvyšování efektivity výrobních, IT a dalších procesů
Snižování dopadů na životní prostředí, snižování energetické náročnosti nebo
zmetkovitosti

Projekty VaV zvyšují konkurenceschopnost společností na trhu a výsledkem jsou nově nabyté
zkušenosti pracovníků, které jsou následně uplatňovány v průběhu řešení dalších obdobných
projektů, jež většinou nelze označit za projekty výzkumu a vývoje.
V praxi se často stává, že projekt VaV je řešen formou zakázky. Jedná se často o situace, kdy
společnost uplatňující si odpočet na VaV dostane od svého zákazníka požadavek na výrobu
produktu, který má splňovat určité předem stanovené parametry a vlastnosti (kvalita, materiál,
funkce). Pro mnohé firmy jsou takové zakázky nepopíratelným vývojovým projektem, a to z
toho důvodu, že způsob, jakým budou zakázku realizovat a nalezení vhodného technického
řešení, které uspokojí požadavky klienta, není v době před realizací zakázky známé a firma ho
bude muset vymyslet, vyrobit a otestovat s rizikem, že se jí to také nemusí podařit.
Dle pokynu D-288 jsou činnostmi prováděnými poplatníkem při realizaci projektů, které lze
zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje pro účely odpočtu od základu daně z příjmů:
a) experimentální či teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či
podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití
získaných poznatků, nebo s cílem získání nových poznatků zaměřených na využití v
nových výrobcích, technologiích nebo službách,
b) systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k navržení nebo
zavedení nových či zlepšených technologií, systémů nebo k produkci nových či
zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení,
c) výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části, kde prototypem se
rozumí původní model zahrnující veškeré technické a výkonové charakteristiky
nového výrobku nebo jeho skupin, nebo první vyrobené kusy nového výrobku, pokud
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d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)
k)
l)

m)

2.3

je prvořadým cílem ověření navrženého řešení nebo jeho další vylepšení; hranicí je
ukončení nezbytné modifikace prototypu a úspěšné dokončení zkoušek,
ověření prototypu, poloprovozních nebo předváděcích zařízení,
projekční či konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií sloužící k vývoji
nebo inovaci výrobků nebo výrobních procesů,
zkoušky nových nebo inovovaných výrobků nebo jejich skupin, které jsou výsledkem
výzkumu a vývoje, sloužící k ověření jejich funkcí a provozních vlastností a získání
potřebných certifikací opravňujících tyto výrobky k provozu; certifikací se rozumí
odborné ověření nebo posouzení či zkoušky výsledků projektu prováděné k tomu
oprávněnými institucemi či úřady nebo zajištění jejich právní ochrany podle zvláštních
právních předpisů,
zkušební provozy a zkušební výrobu, pokud jsou prováděny za účelem vyhodnocení
hypotéz, sestavení vzorce a specifikací nového výrobku, projektování zařízení pro
nové procesy a postupy, technické specifikace a provozní charakteristiky nezbytné pro
koncepci, vývoj a výrobu nových výrobků a procesů,
koncepční nebo metodické práce, kterými se rozumí rozvoj nových nebo podstatně
modifikovaných průzkumů a statistických systémů, vývoj nových metodik šetření,
vyvíjení nových nebo podstatně zdokonalených metod zkoušení, studie proveditelnosti
projektu, příprava původní zprávy o výsledcích projektu,
vývoj softwaru založený na tvůrčím využití poznatků výzkumu, pokud je cílem
projektu systematické vyjasnění vědecké nebo technické nejistoty, zejména vývoj
operačních systémů, programovacích jazyků, řízení dat, komunikačního softwaru,
vývoj internetové technologie, výzkum metod projektování, vývoje, používání nebo
údržby softwaru, vývoj nových softwarových technologií, vývoj nových pouček a
algoritmů v oblasti teoretické počítačové vědy,
zdravotnický a farmaceutický výzkum a vývoj včetně klinických zkoušek léků, vakcín
nebo léčebných metod, avšak pouze do udělení povolení k výrobě,
činnosti v oblasti šlechtitelství prováděné do fáze uznání (registrace) odrůdy, včetně
vyhodnocování užitných vlastností prováděné při registračním řízení,
výzkum a vývoj v oblasti služeb, kterým je například výzkum a vývoj rizikových
modelů, výzkum a vývoj vedoucí k novým nebo podstatně zdokonaleným službám,
vývoj nových metod a nástrojů průzkumu,
patentové a licenční práce, sběr údajů, jejich zpracování a interpretace, studie záměrů
politiky národní, regionální nebo místní a podnikatelské záměry podniků; tyto činnosti
lze zahrnout pouze, jde-li o úpravu stávajících nebo vytváření nových metodik s
ocenitelným prvkem novosti.

Projekty neuplatnitelné pro odpočet na VaV

Jedná se o vysloveně opakovanou konstrukci, výrobu nebo návrhy technologií, rutinní činnosti,
projekty, které svým rozsahem a dobou trvání jsou drobné a tudíž jejich řešení bylo z velké
části již od začátku zřejmé. Dále projekty, které jsou společností pouze řízeny, financovány a
ideově zastřešeny, ale veškerá nebo velká část práce je provedena externí společností, včetně
analýz a návrhů variant. Za VaV také nelze považovat drobné modifikace a vylepšení již
existujících produktů nebo drobné kontinuální zlepšování výrobních procesů nebo postupů.
Také v případě, kdy zákazník dodá společnosti požadavek na výrobu produktu společně
s přesným výrobním postupem a detailní technickou specifikací, se o VaV nejedná, protože
daná společnost v rámci realizace dané zakázky nenese žádnou technickou nebo výzkumnou
nejistotu.
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Dle pokynu D-288 jsou činnostmi prováděnými poplatníkem při realizaci projektů, které nelze
zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje pro účely odpočtu od základu daně z příjmů:
a) vzdělávání a výcvik pracovníků na univerzitách a institucích pro vyšší a pomaturitní
vzdělávání,
b) příbuzné vědeckotechnické činnosti, kterými jsou zejména informační služby jako
shromažďování, kódování, klasifikace, zaznamenávání, rozšiřování, překládání,
analyzování, vyhodnocování prováděné vědeckotechnickými pracovníky,
bibliografickou, informační, poradenskou či patentovou službou, nebo vědeckou
konferencí, sběr údajů či pozorování rutinního charakteru, jakož i zpracování těchto
údajů, například geologický, meteorologický průzkum, astronomická pozorování,
sčítání lidu, průzkum trhu, udržování národních standardů, kalibraci a analýzu
materiálů, výrobků, procesů, půd, ovzduší; výjimkou jsou činnosti prováděné výlučně
pro účely projektu,
c) studie proveditelnosti, specializovanou zdravotní péči, rutinní zkoumání a používání
lékařských znalostí; výjimkou jsou činnosti prováděné výlučně pro účely projektu,
d) administrativní a právní úkony spojené s patentovou a licenční činností; studie záměrů
politiky či podnikatelské činnosti, udržování národních standardů, kalibrace
druhotných standardů; výjimkou jsou činnosti prováděné výlučně pro účely projektu,
e) standardní vývoj softwaru a počítačová údržba, kterými jsou zejména implementace
(ladění a úpravy) existujícího systému v podmínkách zákazníka, přidání uživatelské
funkčnosti k aplikačním programům, řešení technických problémů, údržba softwaru,
podpora nebo úprava existujících systémů, předvádění nebo překlady počítačových
jazyků, příprava uživatelské dokumentace,
f) administrativa a ostatní podpůrné činnosti, zejména činnost centrálních oddělení
poplatníka, např. činnost oddělení finančních a personálních, manažerské činnosti,
přeprava, skladování, úklid, opravy, údržba a bezpečnost,
g) běžné použití lékařských znalostí, veškerou lékařskou péči, není-li spojena přímo s
projektem,
h) udržovací šlechtění,
i) stálé analýzy,
j) činnosti inovačního charakteru, které nezahrnují ocenitelný prvek novosti, zejména
výzkum trhu, nastartování výroby využitelné pro všechny průmyslové situace,
vybavení nástroji, úprava návrhu pro výrobní proces, získání technologie (hmotné i
nehmotné), provozní inženýrství, marketing nových nebo zdokonalených výrobků,
výroba ukázkových modelů, provádění zkoušek pro uživatele, průmyslová výroba,
předvýrobní příprava, distribuce zboží a služeb a příbuzné technické služby v rámci
činností inovačního charakteru.

3

UPLATNITELNÉ NÁKLADY NA VÝZKUM A VÝVOJ

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje umožňuje každé společnosti splňující zákonná kritéria
odečíst (podruhé) od základu daně 100 % výdajů vynaložených na vývojové projekty.
V případě, že výdaje na VaV převyšují výdaje na VaV uplatněné v předchozím období, uplatní
se z daného meziročního rozdílu odpočet ve výši 110 %.
Uplatnitelné výdaje jsou takové, které společnost vynaložila při realizaci projektu VaV na
experimentální či teoretické práce, projekční a konstrukční práce, výpočty, návrhy technologií,
nebo výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části v daném zdaňovacím
období.
Mezi uplatnitelné výdaje patří:
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Osobní výdaje (mzdy a odměny) na výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické
pracovníky, techniky a pomocný personál poplatníka, včetně zaměstnanců
administrativních nebo dělnických profesí a včetně povinných zákonných odvodů
Odpisy hmotného movitého majetku a nehmotného majetku
Výdaje na materiál, zásoby a drobný hmotný a nehmotný majetek
Výdaje na elektrickou energii, teplo, plyn, telekomunikační poplatky a vodné a
stočné
Úplata u finančního leasingu hmotného movitého majetku
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům
Služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které jsou pořízené od veřejné
vysoké školy nebo výzkumné organizace
Certifikace – služby, které spočívají v ověření nebo prokázání toho, že výsledek
výzkumu a vývoje splňuje požadavky stanovené právními předpisy

Odpočet nelze uplatnit na náklady vynaložené za externí služby, na nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje pořízené od jiných osob než od veřejné vysoké školy nebo výzkumné
organizace a licenční poplatky. Odpočet nelze uplatnit na ty náklady výzkumu a vývoje, na
které byla i jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů. Poplatník je povinen vést o
nákladech oddělenou evidenci v členění na jednotlivé projekty a jednotlivé účetní případy.
Tato evidence musí splňovat požadavek přehlednosti a prokazatelnosti oprávněnosti použití
odpočtu.

4

ÚKOL ZNALCE V POSUZOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE

Dle § 95 daňového řádu může správce daně ustanovit znalce k prokázání skutečností
rozhodných pro správné zjištění a stanovení daně, závisí-li rozhodnutí na posouzení otázek, k
nimž je třeba odborných znalostí, které správce daně nemá.
Správce daně musí postupovat v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu, konkrétně
např. rozsudkem 10 Afs 24/2014–119 z 11. 6. 2015, tedy nejprve s ohledem na konkrétní
prověřované projekty definovat obsah neurčitých právních pojmů významná novost a technická
nejistota a poté pro každý jednotlivý projekt hodnotit, zda činnosti daňového subjektu tuto
definici naplňují. Pro zodpovězení odborných otázek pak může správce daně ustanovit znalce.
„Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném pro právě projednávanou věc (dále jen
„daňový řád“) tyto situace upravuje v ustanovení § 95 odst. 1 písm. a), podle kterého závisí-li
rozhodnutí na posouzení otázek, k nimž je třeba odborných znalostí, které správce daně nemá,
může správce daně ustanovit znalce k prokázání skutečností pro správné zjištění a stanovení
daně. Odborná literatura k tomuto ustanovení uvádí, že zákon sice používá pojem „může“,
nicméně jsou-li splněny zde uvedené podmínky, k ustanovení znalce dojít zřejmě musí.“ (srov.
Baxa, J.; Dráb O.; Kaniová, K.; Lavický, P.; Shillerová, A.; Šimek, K; Žišková, M. Daňový
řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s. 543) „Znalecký posudek by v
projednávané věci umožnil správním orgánům komplexně zjistit a posoudit veškeré skutkové
okolnosti spočívající v charakteru projektů stěžovatele, včetně jejich technické stránky
(přítomnost technické nejistoty a ocenitelného prvku novosti). Pouze na základě všech těchto
skutečností ve spojení s již použitými a správcem daně zjištěnými skutečnostmi lze dospět ke
správnému závěru o tom, zda stěžovatel oprávněně uplatnil odpočet nákladů na projekty
výzkumu a vývoje od základu daně dle ustanovení § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů.“ (NSS
10 Afs 24/2014 - 119, 11. 6. 2015)
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Tato problematika se týká především projektů, kde správce daně neshledá naplnění faktické
podstaty výzkumných, resp. vývojových činností při realizaci daných projektů.
Neurčité právní pojmy technická nejistota a ocenitelný prvek novosti nejsou právně závazně
definované, a tudíž jejich definice není obsahem posuzování znalce. Posuzování právních
otázek znalci nepřísluší, k jejich zodpovězení je oprávněn pouze správce daně, který tuto
pravomoc a zároveň povinnost nesmí delegovat na znalce.
Jak uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 11. 6. 2015, č. j. 10 Afs 24/2014 123, „finální zhodnocení, zda projekty stěžovatele lze považovat za projekty výzkumu a vývoje
ve smyslu § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů, náleží správním orgánům. Jedná se o otázku
právní.“ Uvedené přitom platí nejen pro podřazení skutkových okolností pod právní normu, leč
také pro posuzování naplnění neurčitých právních pojmů v konkrétním případě.
Správce daně nemůže tedy od znalce požadovat posouzení, zda předmětný projekt obsahuje
ocenitelný prvek novosti a zda je splněna podmínka překonání technické a vývojové nejistoty,
nebo zda jsou splněny podmínky pro uplatnění odpočtu na VaV atd. Posouzení právních otázek
vztahujících se k podmínkám uplatnění odpočtu nespadá do kompetence ustanoveného znalce
(nebo osoby s odbornými předpoklady). Znalec by měl odpovídat jen na odborné otázky, které
nesmí být otázkami právními. Pokud se totiž znalec vyjadřuje k právním otázkám, či tyto sám
interpretuje, ovlivňuje tím posuzující správní orgán.
Správce daně musí postupovat v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu, konkrétně
např. rozsudkem 10 Afs 24/2014 - 119 z 11. 6. 2015, tedy nejprve s ohledem na konkrétní
prověřované projekty definovat obsah neurčitých právních pojmů významná novost a technická
nejistota a poté pro každý jednotlivý projekt hodnotit, zda činnosti daňového subjektu tuto
definici naplňují. Správce daně, vzhledem k tomu, že nedisponuje dostatečnou odborností, by
měl znalce pověřit k tomu, aby v kontextu předmětných projektů výzkumu a vývoje
a) popsal běžně užívanou technologii (postup, recepturu, apod.) a následně
b) popsal výsledek činností daňového subjektu a konstatoval, zda se tento výsledek
technicky podstatně liší od běžně užívané „technologie“ (případně v jaké míře se liší
apod.) a to vše s ohledem na podmínky daňového subjektu před zahájením projektu.
Je-li vyžádán správcem daně znalecký posudek, je daňový subjekt, v jehož věci má být znalecký
posudek podán, povinen při jeho vypracování s ustanoveným znalcem spolupracovat. Pokud je
k vypracování znaleckého posudku potřebná součinnost dalších osob, může jim správce daně
rozhodnutím tuto povinnost uložit, a to v rozsahu nezbytném pro vypracování znaleckého
posudku.
Z posudku by mělo být patrné, jaké metody znaleckého posouzení byly použity. Mělo by být
dostatečně zřejmé, jakou úvahou znalec k danému tvrzení dospěl. V případě, že znalec usoudí,
že doložené materiály nejsou pro tvorbu posudku dostatečné, je nutné tuto konkrétní
nedostatečnost odůvodnit a zároveň objasnit potřebu dalších konkrétních důkazních prostředků.
Nedostatek materiálů pro posouzení může znemožnit tvorbu odpovědí na otázky správce daně
a stejně tak možnost přezkoumání znaleckého posudku.
Posudek znalce nemá v procesu dokazování privilegované postavení a je vždy jen jedním
z důkazů, na základě nichž je zjišťován skutkový stav věci. Správní orgány jej musí hodnotit
jak samostatně, tak ve spojení s ostatními důkazy provedenými ve věci. Jde o důkaz (důkazní
prostředek) jako každý jiný, platí pro něj všechny obvyklé zásady dokazování, zejména pak
zásada volného hodnocení důkazů. V souladu s § 10 daňového řádu je to však správce daně,
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komu byla zákonem svěřena působnost v oblasti správy daní a je to pouze a jen správce daně,
kdo je oprávněn posoudit správnost údajů obsažených v tvrzení daňového subjektu (včetně
správnosti odčitatelné položky), nikoliv znalec, advokát, daňový poradce či auditor. Ústavní
soud již v nálezu ze dne 24. 7. 2013, sp. zn. I. ÚS 4457/12, uvedl, že „znalecký posudek je
nutno hodnotit stejně pečlivě, jako každý jiný důkaz; ani on a priori nepožívá větší důkazní síly
a musí být podrobován všestranné prověrce nejen právní korektnosti, ale i věcné správnosti“.

5

ZÁVĚR

Nepřímá podpora výzkumu a vývoje formou odpočtu na podporu výzkumu a vývoje existuje
v České republice od roku 2005. V praxi se však potvrdilo, že posouzení splnění definice VaV
je nad rámec odborné kompetence pracovníků finančních úřadů, kteří vykonávají dle zákona
příslušný dozor nad jednotlivými daňovými subjekty. Dle rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu by toto posuzování měli provádět znalci. Při posuzování splnění definice VaV musí
znalec respektovat legislativní rámec odpočtu na podporu VaV a také judikaturu krajských
soudů a Nejvyššího správního soudu. Pro správné posouzení splnění definice VaV je nutné
analyzovat přítomnost ocenitelného prvku novosti a překonání technické nebo výzkumné
nejistoty a toto posuzovat individuálně pro každý projekt a každý daňový subjekt. To, co
v daném projektu a u daného daňového subjektu znamená dosažení ocenitelného prvku novosti
a překonání technické nejistoty ovšem musí definovat správce daně, jelikož se jedná o neurčité
právní pojmy a znalci nepřísluší vyjadřovat se k otázkám právním.
Je nesporné, že je v zájmu České republiky, aby stávající nepřímá podpora VaV byla
společnostmi v ČR využívána co nejvíce a motivovala tak daňové subjekty k dalším investicím
do VaV. Nepřímá podpora VaV bude plnit tento svůj motivační účel pouze pokud budou
podmínky pro její využití nastaveny transparentně, jasně a srozumitelně a také pokud budou
aplikovány stejně na všechny daňové subjekty v ČR. K tomu může přispět také znalecká obec
jednotným postupem při posuzování VaV, který bude v souladu s legislativou a soudní praxí.

6
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ABSTRACT:
The article discusses the current state of the draft law on experts.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Návrh zákona o znalcích
KEYWORDS:
Draft law on experts

1

ÚVOD

Příspěvek pojednává o aktuálním návrhu zákona o znalcích z pohledu znalce.

2

VÝVOJ NÁVRHU ZÁKONA

Na začátku minulého volebního období do poslanecké sněmovny tehdejší ministryně (prof.
Válková) ustanovila z hlav pomazaných znaleckou komisi, byl jsem členem. Poté se vystřídali
ministři. Ministr Pelikán si občas poslechl názory hlav pomazaných, a nakonec spolu se svými
úředníky vytvořili návrh zákona. Tento návrh byl dle mého názoru velmi špatný. A od té doby
se snaží někteří lidé tento návrh zákona změnit k lepšímu. Na půdě poslanecké sněmovny
vzniká „komplexní pozměňovací návrh“, který připravuje prof. Válková. Návrh zákona je
v druhém čtení.

3

ZÁSADNÍ ZMĚNY V NÁVRHU ZÁKONA

Zásadní změny jsou tyto:
3.1

Již jen ministerstvo

Předsedové krajských soudů, či krajské soudy již nebudou mít nic společného s organizací
znalecké činnosti. Znaleckou činnost bude dle návrhu organizovat, dozorovat, či trestat dle
správního práva jen Ministerstvo spravedlnosti ČR. Pomalu se buduje na ministerstvu k tomu
oddělení.
3.2

Znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy

Znaleckou činnost mohou provádět znalci-fyzické osoby jako nyní. Současné znalecké ústavy
se budou dělit na znalecké ústavy (ústavy vysokých škol, akademie věd, Kriminalistický ústav)
a znalecké kanceláře (akciové společnosti a společnosti s ručením omezený). Je rozdílný režim
znaleckých ústavů a znaleckých kanceláří.

JUDr. Ing. Lukáš Křístek - MBA; Moore Stepehns ZNALEX, s. r. o.; Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5; tel:
+420 602 145 719; e-mail: lukas.kristek@moorestephens.cz
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Znalec nebude moci psát posudky na sebe a zároveň v znalecké kanceláři (nebude moci sedět
na dvou židlích). Otázkou je, jak to bude mezi znalcem a znaleckým ústavem.
V znalecké kanceláři budou muset být minimálně 2 nebo 3 znalci, to je v jednání.
Po splnění předem známých podmínek – nárok na jmenování

3.3

Kdo splní podmínky, bude znalcem. Není zde správní uvážení úředníků.
Podmínky (nejdůležitější) jsou:









Bezúhonnost
Svéprávnost
V posledních 3 letech nebyl potrestán podle zákona o znalcích
Není v úpadku
Je odborně způsobilý
Má 5 let praxe
Složil vstupní zkoušku (obecná část, zvláštní část)
Složil znalecký slib
Pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost

3.4

Ministerstvo pozastaví oprávnění



pokud je znalec ve vazbě
pokud o to znalec požádá (po dobu 3 let a to i opakovaně, maximálně 6 let)

Ministerstvo může pozastavit oprávnění


bylo zahájeno trestní stíhání pro (úmyslný) trestný čin

Podobu pozastavení činnosti znalec nesmí vykonávat činnost. Jen dokončí rozpracované
posudky. Nové nezačíná rozpracovávat.
Zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost

3.5

Ministerstvo rozhodne o zrušení oprávnění





pokud znalec přestal splňovat podmínky pro výkon znalecké činnosti
nedoloží doklad, že je pojištěn
znalec nemůže vykonávat činnost (je nemocný, či jiné důvody) a nepozastavil si činnost
znalec za 5 let napsal 0–3 posudky (nečinnost), zde může ministerstvo udělat výjimku
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Oprávnění zaniká





3.6

smrtí znalce
zánikem znaleckého ústavu nebo znalecké kanceláře
oznámením o ukončení činnosti
právní mocí rozhodnutí o zrušení oprávnění
pokud o to znalec požádá (po dobu 3 let a to i opakovaně, maximálně 6 let)
Náležitosti znaleckého posudku

Znalecký posudek musí být úplný, pravdivý a přezkoumatelný.
Náležitosti posudku:
Znalecký posudek musí obsahovat tyto náležitosti:
a) titulní stranu,
b) zadání,
c) výčet podkladů,
d) nález,
e) posudek,
f) odůvodnění v rozsahu umožňujícím přezkoumatelnost znaleckého posudku,
g) závěr,
h) je-li to možné, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku,
i) znaleckou doložku a
j) otisk znalecké pečeti.
Za znaleckou kancelář musí posudek podepsat i znalec (vede se debata, jak u znaleckého
ústavu).
Znalecký posudek musí být kromě odůvodněných případů zpracován v souladu s obecně
uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví.
3.7

Evidence znaleckých posudků (kdysi „znalecký deník“)

Bude elektronická evidence posudků, povede jí ministerstvo spravedlnosti.
Znalci, kanceláře i ústavu budou do evidence zapisovat on-line (do 5 pracovních dnů)
Znalec do evidence posudků zapíše do 5 pracovních dnů ode dne zadání znaleckého posudku
nebo ode dne, kdy nastala skutečnost, ke které se povinnost zápisu váže,
a) den zadání znaleckého posudku,
b) den podání, případně den vysvětlení nebo doplnění znaleckého posudku,
c) předmět znaleckého posudku,
d) obor a odvětví, případně specializaci, ve kterých má být podán znalecký posudek,
e) označení zadavatele znaleckého posudku,
f) označení znalce a osob, které se podílely na jeho zpracování,
g) termín pro vyhotovení znaleckého posudku,
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h) příslušné jednací číslo orgánu veřejné moci a
i) údaj o vyúčtovaném a přiznaném znalečném, a to i pokud byla sjednána smluvní odměna.
Oznamovací povinnost orgánu veřejné moci

3.8

Zjistí-li orgán veřejné moci skutečnosti nasvědčující tomu, že v souvislosti s výkonem znalecké
činnosti došlo k porušení tohoto zákona, oznámí to bez zbytečného odkladu ministerstvu.
Odměna

3.9

Má být zvýšena jen ve vyhlášce (údajně na 300–550 Kč). O toto se bude licitovat.
3.10 Povinnosti pro znalce (pod hrozbou sankce)
Znalec, znalecká kancelář, znalecký ústav nebo osoba podle § 26 odst. 1 se dopustí přestupku
tím, že
a) v rozporu s § 1 odst. 3 vykoná znaleckou činnost v oboru, odvětví nebo případně
specializaci, pro které nemá oprávnění vykonávat znaleckou činnost,
b) v rozporu s § 1 odst. 3 nebo 4 nevykoná znaleckou činnost s odbornou péčí, nezávisle,
nestranně, ve sjednané nebo stanovené době nebo osobně,
c) v rozporu s § 13 vykoná činnost znalce v době pozastavení oprávnění vykonávat tuto
činnost,
d) v rozporu s § 16 odst. 5 nesplní svou oznamovací povinnost řádně nebo ve stanovené
lhůtě, (změnu údajů zapisovaných do seznamu znalců je znalec povinen oznámit
ministerstvu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo)
e) v rozporu s § 18 neoznámí zadavateli bezodkladně skutečnost, pro kterou nesmí
vykonat znalecký úkon (podjatost), nebo vykoná znalecký úkon ve věci, v níž měl být
vyloučen,
f)

v rozporu s § 19 odmítne orgánu veřejné moci provést znalecký úkon, nebo v rozporu
s § 28 odst. 6 odmítne písemný znalecký úkon osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah
blíže vysvětlit,

g) v rozporu s § 20 odst. 1 nezachová mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl
v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti,
h) v rozporu s § 20 odst. 2 poruší povinnost poučit další osoby o povinnosti mlčenlivosti,
i)

v rozporu s § 24 nesplní svou oznamovací povinnost řádně nebo ve stanovené lhůtě
(znalec musí oznámit ministerstvu skutečnosti, které mohou vést k pozastavení nebo
zániku oprávnění do 10 pracovních dnů)

j)

v rozporu s § 27 odst. 3 nevyhotoví stejnopis znaleckého posudku předloženého
v listinné podobě nebo jej neuchová po dobu alespoň 10 let, (archivace 10 let)

k) v rozporu s § 28 nezajistí, aby znalecký posudek obsahoval veškeré požadované
náležitosti,
l)

v rozporu s § 28 odst. 8 neoprávněně opatří znaleckou pečetí listinu, která není
znaleckým posudkem (například dopis stranám! Nebo razítko na faktuře),

m) v rozporu s § 29 odst. 2 nezapisuje údaje do evidence posudků nebo je v rozporu s § 29
odst. 3 nezapisuje řádně (on-line evidence do 5 dnů),
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n) sjedná smluvní odměnu v rozporu s § 31 odst. 3 – smluvní odměna musí být písemně
sjednaná před započetím výkonu znalecké činnosti, nesmí záviset na výsledku činnosti,
v posudku bude uvedeno, zdali smluvní odměna byla sjednaná
o) v rozporu s § 31, 32 nebo 34 vyúčtuje vyšší znalečné.
Za přestupek se uloží:
a) pokuta do 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), m) až o),
b) pokuta do 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), i), k), l),
c) pokuta do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), e), g), h) nebo
j).
3.11 Účinnost zákona
Zákonem se mají všichni řídit od 1. ledna 2021.
3.12 Přechodná ustanovení
(1)

Znalec, který získal oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle zákona č. 36/1967
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je zapsán jako
znalec do seznamu znalců podle tohoto zákona.

(2)

Znalec podle odstavce 1 je oprávněn vykonávat znaleckou činnost podle tohoto zákona
nejdéle po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; uplynutím této doby
nebo zápisem do seznamu znalců podle tohoto zákona ve stejném oboru a odvětví
dosavadní znalecké oprávnění zaniká.

(3)

Podá-li znalec jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, před uplynutím přechodného období podle odstavce 2
žádost o zápis do seznamu znalců podle tohoto zákona, považuje se zvláštní část
vstupní zkoušky za splněnou.

Tedy současní znalci nebudou muset skládat odbornou část zkoušky.

4

SHRNUTÍ

V porovnání se stávajícím zákonem připomíná nový zákon spíše bič než cukr. Zákon ukládá
znalcům mnoho nových povinností. Cukrem může být jen zvýšení odměny, což po cca 15 letech
je samozřejmost.
Snad protože znalci nemají ve společnosti dobrou pověst, zákon je přísný na znalce. Je přísný
ve formálních věcech (špatné vyúčtování, razítko na jiném dokumentu než znalecký posudek).
Jen v jednom případě trestá obsahovou chybu – nepravdivý posudek.
Ustanovení zákona bude pro znalce znamenat větší administrativní zátěž.
Je otázkou, jak se bude zákon uplatňovat v praxi. Jestli přísně či s určitou mírou lidské
shovívavosti.

5

ZÁVĚR

Znalci stárnou. Průměrný věk znalců roste. Počet znalců se snižuje. Obor není atraktivní pro
mladé lidi. Zákon atraktivitu nezvyšuje. Povinnosti přibývají. Administrativa roste. Nevíme,
jak přísně bude zákon uplatňován. Je zde riziko, že znalců bude ubývat i nadále. Budou
nedostatkové zboží. A problémy s posudky budou přetrvávat.
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
LIABILITY INSURACE
Simona Majerová1
ABSTRAKT:
Příspěvek poskytuje základní informace k pojištění profesní odpovědnosti znalců a odhadců.
Úvodem shrnuje základní principy platné právní úpravy zákonné a smluvní odpovědnosti
stanovené občanským zákoníkem a rovněž je zmíněna připravovaná právní úprava pro
odpovědnost znalce.
Dále informuje o uzavřené smlouvě o spolupráci o pojištění profesní odpovědnosti mezi
Generali Pojišťovna a.s. a Asociací znalců a odhadců České republiky o.s. a Evropskou
společností pro výzkum a analýzu nehod a o některých praktických otázkách pojištění
založeného na základě této smlouvy o spolupráci.
ABSTRACT:
The contribution provides basic information about liability insurance of experts and
appraisers.
The contribution summarizes basic principles of legal and contractual liability established by
the civil code in the introduction and it is also mentioned future legal regulation for experts.
Contribution informs further about cooperation agreement about professional indemnity
concluded between Generali Insurance and Association of Experts and Appraisers of the Czech
Republic o.s. and European Society for Accident Research and Analysis and about some
practical issues of the insurance under this cooperation agreement.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Pojištění odpovědnosti, profesní odpovědnost, náhrady újmy a škody, smlouva o spolupráci,
rozsah pojištění
KEYWORDS:
Liability insurance, professional indemnity, damages, cooperation agreement, scope of cover

1

ÚVOD

Cílem příspěvku je podat úvodní informaci k rozsahu odpovědnosti znalců a odhadců, tak jak
ji stanoví zákon, informaci k možnostem pojištění, které je známo jako pojištění profesní
odpovědnosti a zejména o pojištění profesní odpovědnosti, tak jak je předsjednáno v tzv.
smlouvě o spolupráci.

2

ODPOVĚDNOST ZNALCE NEBO ODHADCE
Úprava v občanském zákoníku - stávající

2.1


Porušení zákona – předpokladem odpovědnosti je zavinění.

Simona Majerová, Mgr., produktový manager senior pojištění odpovědnosti /product manager senior of liability
insurance, simona.majerova@generali.com, Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 299/132, Vinohrady, Praha 2
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Úprava v zákoně o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech –
budoucí

2.2





3

Porušení smluvní povinnosti – zproštění odpovědnosti, pokud ve splnění povinnosti
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle
na vůli znalce/odhadce.
Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk.
Škoda způsobená informací nebo radou – příslušník určitého stavu nebo povolání
nahradí škodu neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou poskytnutou
za odměnu.

Jde o odpovědnost za výkon znalecké činnosti.
Znalec je povinen nahradit újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem znalecké
činnosti.
Vykonává-li znalec znaleckou činnost jako zaměstnanec, společník nebo člen znalecké
kanceláře, jsou povinni nahradit újmu společně a nerozdílně znalec i znalecká kancelář.
Znalec se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že újmě nemohlo být zabráněno ani při
vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
Úprava v občanském zákoníku – stávající

3.1





Smlouvou o spolupráci se stanoví výhodné podmínky pro sjednání individuálních
smluv.
Pojištění se podle této smlouvy sjednává pro případ povinnosti pojištěného nahradit
škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo
protiprávním stavem v důsledku výkonu profesní činnosti odhadců a znalců.
Pojištění se vztahuje na čistě finanční škodu, škodu na majetku, újmu na zdraví
a následné finanční škody.
Pojištění se mj. vztahuje na povinnost k náhradě čistě finanční škody v důsledku rozdílů
v ocenění a ceně.
Rozsah pojištění

3.2


Pojištění se nabízí ve třech variantách

Varianta limitu pojistného plnění:

1 000 000 Kč

2 500 000 Kč

5 000 000 Kč

Roční pojistné:

1 500 Kč

3 200 Kč

6 000 Kč

4

ZÁVĚR

Generali Pojišťovna patří na pojistném trhu ČR k nejzkušenějším pojistitelům profesní
odpovědnosti. S uzavíráním individuálních smluv, rámcových pojistných smluv, se správou
pojištění i likvidací škod z profesního pojištění má více než 25 let zkušeností.
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ZDANĚNÍ ZNALECKÉ ČINNOSTI
TAXATION OF AN EXPERT’S ACTIVITY
Pavel Semerád1), Miloš Grásgruber2), Lucie Semerádová3)
ABSTRAKT:
Příspěvek se zabývá zdaněním příjmů znalců – fyzických osob – ve zdaňovacích obdobích 2018
a 2019. Cílem příspěvku je navrhnout vhodný postup zdaňování znalecké činnosti. K naplnění
stanoveného cíle a bližšímu vysvětlení dané problematiky byly využity praktické modelové
příklady. V závěrečné části příspěvku jsou zohledněny i další povinnosti, které s sebou daňová
optimalizace nese.
ABSTRACT:
The paper deals with the taxation of the income of experts - natural persons - in the tax years
2018 and 2019. The aim of the paper is to propose an appropriate model for taxation
of an expert’s activity. To meet the stated goal and explain the issue in more detail, practical
examples were used. In the final part of the paper, some other obligations connected with tax
optimization are considered.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Daňová optimalizace, daň z příjmů fyzických osob, znalec
KEYWORDS:
Expert, Tax avoidance, Personal Income Tax

1

ÚVOD

Znalec, který vykonává svoji činnost samostatně a opakovaně, má povinnost přiznat všechny
své zdanitelné příjmy a zaplatit z nich daň. Výpočet daňové povinnosti je systematický proces
kroků, které musí být dodrženy, aby byl výpočet nejen správný, ale aby byl i přezkoumatelný
ze strany zaměstnanců správce daně.
Přestože jsou veškeré kroky konány na základě zákona o daních z příjmů (zDzP), poplatníci
jsou často nuceni využívat pokyny, bez kterých by mohlo docházet k nesprávnému výkladu
a tím i k nesprávně stanovené výši daně. Chyby, kterých se poplatníci mohou dopouštět,
by neměly být automaticky chápány jako úmyslné daňové úniky, tedy jako trestný čin. Může
se jednat o chyby způsobené např. nepozorností, nebo nepochopením části zákona (Semerád,
2014).
V některých případech však existuje více než jeden výklad zákona – ať úmyslně ze strany
zákonodárce nebo chybou při schvalování právního předpisu – a poplatník má možnost vybrat

Semerád, Pavel, Ing. et Ing., Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00, Brno,
+420545132335, pavel.semerad@atlas.cz
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si takové kroky a postupy, které jsou pro něj výhodnější. Nikdo nemůže být nucen k tomu, aby
platil na dani více, než mu ukládá zákon (Listina základních práv a svobod).
Toto dogma sice dnes už neplatí zcela a automaticky (Boháč a Radvan, 2015), protože soudy
některé postupy mohou považovat za tendenční s jasným úmyslem zneužít daňového práva
ve svůj prospěch. Ústavní soud (nález sp. zn. IV. ÚS 666/02) i Nejvyšší správní soud (8 Afs
135/2006) již judikovaly, že tam, kde zákon připouští dvojí výklad, je třeba upřednostnit ten,
který je co nejvíce souladný s ústavním pořádkem.
Časté změny zákonů, které jsou navíc schvalovány až ke konci kalendářního roku, vytváří
na poplatníky tlak, protože v časovém presu nemají dostatek potřebného prostoru
na seznámení se s novým zněním zákona. Není ani výjimkou, že je zákon v průběhu
zdaňovacího období několikrát novelizován, což poplatníkům ztěžuje orientaci v zákonech,
a zvyšuje nejistoty, zda postupují podle aktuálně účinného právního předpisu.
Pokud se poplatník dostane do podobných potíží, má možnost obrátit se na jinou osobu, např.
daňového poradce, která mu s výpočtem daně a sestavením daňového přiznání za úplatu
pomůže. Přesto je odpovědnost za správnost tvrzení (daňového přiznání) na straně daňového
subjektu, který může být v případně nesprávného výpočtu sankcionován. Výše popsané hrozby
jsou každoročním problémem a nelze je zcela vyloučit.
V tomto příspěvku jsme se zaměřili na zdaňovací období roků 2018 a 2019, ve kterých
na modelových příkladech provedeme zdanění příjmů ze znalecké činnosti u fyzických osob
v České republice. Na základě analytického rozboru příkladů budou dosažené výsledky
porovnány a následně vysvětleny postupy vedoucí ke stanovení daňové povinnosti v zákonem
stanovené výši.

2

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE
FYZICKÝCH OSOB

VÝPOČTU

DANĚ

Z PŘÍJMŮ

Příjmy fyzických osob jsou dle zákona o daních z příjmů děleny do 5 dílčích základů daně
(DZD). Jejich zatřídění závisí na druhu příjmu.
2.1

DZD ze závislé činnosti (§ 6)

Jedná se o úhrn příjmů jak peněžních, tak i nepeněžních (např. souhlas s využitím vozidla
zaměstnavatele i pro soukromé účely), které jsou navýšeny o zdravotní pojištění (9 %)
a sociální pojištění (25 %) hrazené zaměstnavatelem.
I když bylo v úvodu zmíněno, že se v článku zaměřujeme na příjmy z podnikání, pouze pro
úplnost doplňujeme, že mohou fyzické osobě plynout příjmy ze závislé činnosti, tedy
ze zaměstnání, kdy fyzická osoba koná znaleckou činnost pro příkazce (zaměstnavatele).
2.2

DZD ze samostatné činnosti (§ 7)

Jedná se o rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými výdaji. Výdaje mohou být
vyjádřeny buď v prokázané výši na dosažení, zajištění a udržení příjmů (v prokázané výši),
nebo mohou být stanoveny procentem z příjmů (dle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů).
Problematika znalecké činnosti a její zařazení do procentuálních pásem bude řešena dále
v textu.
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2.3

DZD z kapitálového majetku (§ 8)

Jedná se o úhrn příjmů plynoucích fyzické osobě např. z připsaných úroků na podnikatelském
bankovním účtu, z úroků a jiných výnosů z poskytnutých úvěrů a zápůjček, a z úroků
z prodlení.
2.4

DZD z nájmu (§ 9)

Jedná se o úhrn příjmů, které plynou z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a z nájmu movitých
věcí s výjimkou příležitostného nájmu. Podobně jako u DZD § 7 může poplatník uplatnit výdaje
ve skutečné výši nebo ve výši 30 % z příjmů ke snížení DZD dle § 9.
2.5

DZD z nájmu (§ 10)

V tomto dílčím základu daně se daní zejména příležitostné příjmy. Může se jednat
i o znaleckou činnost, stane-li se znalcem fyzická osoba, která je pověřena vypracováním
posudku jako znalec ad hoc. Znalečné je v takovém případě daněno jako ostatní příjem
(příležitostný příjem). Příležitostné příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny, pokud jejich
úhrn za zdaňovací období nepřesáhne 30 000 Kč (§10 odst. 3). Tohoto ustanovení se nedá
využívat pro opakované příjmy ze stejné činnosti.
2.6

Stanovení základu daně

Jsou-li příjmy strukturovány do jednotlivých DZD a uplatnil-li si poplatník i případné výdaje,
které mu umožňuje zákon o daních z příjmů, je nutné tyto DZD sečíst. Takto vzniklý výsledek
se označuje jako základ daně.
Před výpočtem samotné daně, je nutné ještě odečíst nezdanitelné části základu daně (§ 15) např.
poskytnutá bezúplatná plnění, úroky z hypoték, aj. a odčitatelné položky (§ 34).
Takto vzniklý výsledek se zaokrouhlí na celé stokoruny dolů a součinem s příslušnou sazbou
daně (§ 16 a §16a) je vypočítána daň.
2.7

Slevy na dani a daňová zvýhodnění

Každý daňový rezident České republiky má dále nárok na slevy na dani a daňová zvýhodnění.
Sleva na poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. a) je ve výši 24 840 Kč ročně a mohou ji uplatnit
i např. pracující důchodci. Dále je možné uplatnit např. slevu na studenta nebo základní
a rozšířenou slevu na invaliditu, popř. slevu na držitele průkazu ZTP/P.
V případě daňových zvýhodnění (někdy nepřesně označovaná jako sleva na děti) je nutné
dodržet podmínky pro uplatnění dle § 35c. Dále je nutné, aby poplatník u dětí určil, které z nich
je 1., 2., 3. a další dítě. Na 1. dítě lze uplatnit ročně částku 15 204 Kč, na 2. dítě 19 404 Kč a na
3. a každé další dítě částku 24 204 Kč.
2.8

Výsledná daňová povinnost

Po uplatnění položek v předchozí kapitole (2. 7) získá poplatník svoji daňovou povinnost
na dani z příjmu fyzických osob, která může být ještě snížena o již zaplacené zálohy. Po jejich
odečtení mu vznikne na dani buď nedoplatek, nebo přeplatek.

3

ZNALECKÁ ČINNOST Z DAŇOVÉHO POHLEDU

Znalci vykonávají svoji činnost v oborech, pro které byli jmenováni. Posudky zpracovávají
nejen pro soudy, ale také pro jiné fyzické a právnické osoby.
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Mimo to ale mohou znalci zpracovávat různá odborná posouzení a znalecké expertízy,
na základě vydaného živnostenského oprávnění. Např. jako konzultanti bank při odhadu
hodnoty nemovité věci kvůli žádosti o hypotéku.
Oba tyto případy vypadají téměř totožně. Přesto mají pro daňové účely poměrně zásadní dopad.
Lze uvést, že činnost v obou těchto případech, bude zdaňována v rámci § 7 – příjmy
ze samostatné činnosti. Liší se však ve výši procenta, které si mohou poplatníci pro jednotlivé
druhy příjmů uplatnit.
K 1. lednu 2018 jsou stanoveny maximální částky, které uvádíme v Tab. 1. Výdaje 80 %
z příjmů se uplatňují např. pro zemědělskou činnost, 60 % pro příjmy ze živnostenského
podnikání, 40 % pro příjmy z jiného podnikání a 30 % pro příjmy z nájmu majetku, který je
zařazen v obchodním majetku (§ 7, odst. 7).
Tab. 1 – Maximální částky a procentuální výše výdajů k 1. lednu 2018
Tab. 1 – Maximum amounts and percentage of expenses as of 1 January 2018
Výše v procentech

80 %

60 %

40 %

30 %

Maximální částka (limit)

800 000 Kč

600 000 Kč

400 000 Kč

300 000 Kč

Pro znaleckou činnost v oboru, pro který je znalec jmenován, jsou jeho příjmy posuzovány jako
příjmy z jiného podnikání dle § 7 odst. 1, písm. c)., což znamená, že může uplatnit výdaje v
max. výši 40 % z příjmů. Pokud bude zpracovávat expertízy na základě živnostenského listu,
může uplatnit výdaje v max. výši 60 %. Nelze tedy všechny příjmy dávat automaticky
dohromady, ale je nutné rozlišovat, z jakých druhů podnikatelské činnosti pocházejí. Více bude
vysvětleno na modelových příkladech.
Uplatnění výdajů stanovených procentem z příjmů se v porovnání s např. rokem 2017 výrazně
zjednodušilo. Dříve totiž platily jiné podmínky pro uplatňování slevy na manžela/manželku
nebo daňové zvýhodnění. Pokud poplatník využíval jen tyto typy výdajů a neměl žádné jiné
zdanitelné příjmy nebo jejich výše nepřesahovala 50 % celkového základu daně, nemohl
uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. V průběhu roku 2017 došlo k úpravě.
Snížila se maximální limitní částka, která je v současnosti platná v roce 2018
a podmínky bránící uplatnění daňových slev a zvýhodnění byly zrušeny.

4
4.1

MODELOVÉ PŘÍKLADY ZDANĚNÍ S VYMEZENÍM ROZDÍLŮ
V LETECH 2018 A 2019
Modelový příklad č. 1 – Zdanění jednoho druhu příjmu

Poplatník, který má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a) znalecká činnost na základě
jmenování, b) odborné posouzení na základě živnostenského oprávnění, dosáhl
ve zdaňovacím období roku 2018 příjmů ve výši 800 000 Kč. K těmto příjmům eviduje výdaje
v prokazatelné výši 450 000 Kč. Úkolem je vypočítat daňovou povinnost tak, aby byla pro
poplatníka nejvýhodnější.
V Tab. 2 jsou uvedeny vypočtené daňové povinnosti dle jednotlivých možných variant. Jedná
se však pouze o modelový příklad a při reálném výpočtu závisí na mnoha dalších faktorech,
min. na výši skutečných výdajích. Jsme proto zdrženliví v soudu, abychom řekli, která varianta
je nejvýhodnější. Navíc je nutné zohlednit i fakt, že procentuální výše výdajů mají své
maximální limity, které nemohou být překročeny. Lze tvrdit, že pokud jsou skutečné výdaje
vyšší než tyto zmíněné maximální limity, je výhodnější uplatnit je v prokazatelné výši.
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Tab. 2 – Výpočet daňové povinnosti
Tab. 2 – Calculation of the personal income tax
Jiné podnikání

Živnostenské podnikání

Položka

Prokázané výdaje

Příjmy

800 000 Kč

800 000 Kč

800 000 Kč

Výdaje

450 000 Kč

320 000 Kč
(40 % z příjmů)

480 000 Kč
(60 % z příjmů)

Základ daně

350 000 Kč

480 000 Kč

320 000 Kč

Sazba daně

15 %

15 %

15 %

Daň

52 500 Kč

72 000 Kč

48 000 Kč

Sleva na poplatníka

- 24 840 Kč

- 24 840 Kč

- 24 840 Kč

Daňová povinnost

27 660 Kč

47 160 Kč

23 160 Kč

(výdaje 40 %)

(výdaje 60 %)

Z našeho příkladu vyplývá, že srovnáme-li variantu „Prokázané výdaje“ a „uplatňuje výdaje 40
%“, je potvrzen náš předpoklad – vyšší skutečné výdaje, nižší daňová povinnost.
Naopak při srovnání variant „Prokázané výdaje“ a „Uplatňuje výdaje 60 %“, jsou výdaje
vypočítané procentem z příjmů vyšší a je pro poplatníka z našeho příkladu lepší uplatnit je.
4.2

Modelový příklad č. 2 – Více druhů příjmů v rámci jednoho DZD

Náš druhý příklad (Tab. 3) se týká více druhů příjmů, které jsou však všechny zařazeny
do samostatné výdělečné činnosti (§ 7). V praxi je běžné, že má i znalec více druhů příjmů. My
se zaměříme pro zjednodušení pouze na příjmy, u kterých mohou být uplatněny výdaje
procentem – 40 %, a příjmy, kde je možné uplatnit výdaje procentem 60 %.
Tab. 3 – Výpočet daňové povinnosti
Tab. 3 – Calculation of the personal income tax
Položka

Prokázané výdaje

Prokázané
výdaje

Jiné podnikání

Živnostenské podnikání

(výdaje 40 %)

(výdaje 60 %)

Příjmy

400 000 Kč

400 000 Kč

400 000 Kč

400 000 Kč

Výdaje

200 000 Kč

50 000 Kč

160 000 Kč
(40 % z příjmů)

240 000 Kč
(60 % z příjmů)

Základ daně

550 000 Kč

400 000 Kč

Sazba daně

15 %

15 %

Daň

82 500 Kč

60 000 Kč

Sleva na poplatníka

- 24 840 Kč

- 24 840 Kč

Daňová povinnost

57 660 Kč

35 160 Kč
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Poplatník, který má v roce 2019 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti – znalecká činnost na
základě jmenování (příjmy 400 000 Kč a výdaje 200 000 Kč), a odborné posouzení
na základě živnostenského oprávnění (příjmy 400 000 Kč a výdaje 50 000 Kč). Úkolem je
vypočítat daňovou povinnost tak, aby byla pro poplatníka nejvýhodnější.
Při pohledu na strukturu výpočtu se jeví pro poplatníka nejvýhodnější, kdyby kombinoval
uplatnění skutečně prokázaných výdajů s výdaji stanovenými procentem z příjmů. Toto však
není možné, protože nelze kombinovat způsob uplatnění výdajů v rámci jednoho dílčího
základu daně. (Je však možné to kombinovat v rámci různých dílčích základů – tedy § 7 a § 9).
4.3

Modelový příklad č. 3 – uplatnění maximální výše procentních výdajů dle právní
úpravy pro rok 2018

Třetí modelový příklad zobrazuje situaci, kdy znalec má v roce 2018 příjmy pouze z jiného
podnikaní (nemá žádné příjmy na základě živnostenského listu) a výše příjmů je 1 400 000 Kč.
V tomto případě dle platné úpravy pro rok 2018 může znalec uplatnit procentní výdaje pouze
z částky 1 000 000 Kč, tj. 400 000 Kč. K příjmům nad 1 mil Kč se nepřihlíží. V našem
modelovém příkladu bude pro znalce výhodnější uplatnit skutečné výdaje, i když jsou pouze ve
výši 35,7 % příjmů (500 000 Kč), ale v důsledku maximálního limitu procentních výdajů jsou
o 100 000 Kč vyšší než výdaje procentem z příjmů. Výhodnost uplatnění skutečných nebo
procentních výdajů může být samozřejmě ovlivněna dopady dodanění pohledávek a zásob při
změně režimu uplatňování výdajů (viz 4.6). V současné době je ve schvalovacím procesu
novela zákona o daních z příjmů, která by měla od roku 2019 navýšit limity výdajů procentem
z příjmů zpět na úroveň platnou do roku 2017, tj. zvýšit na dvojnásobek. Od roku 2019 bude
tedy opět výhodnější pro větší skupinu poplatníků uplatňovat výdaje procentem.
Tab. 4 – Výpočet daňové povinnosti
Tab. 4 – Calculation of the personal income tax
Položka

Jiné podnikání
(výdaje 40 %)

Příjmy

1 400 000 Kč

1 400 000 Kč

Výdaje

500 000 Kč

400 000 Kč
maximum pro rok 2018

Základ daně

900 000 Kč

1 000 000 Kč

Sazba daně

15 %

15 %

135 000 Kč

150 000 Kč

Daň z příjmů
Sleva na poplatníka
Daňová povinnost

4.4

Prokázané výdaje

- 24 840 Kč
110 160 Kč

- 24 840 Kč
125 160 Kč

Modelový příklad č. 4 – uplatnění maximální výše procentních výdajů u více druhů
příjmů ze samostatné činnosti dle právní úpravy pro rok 2018

Následující příklad (Tab. 5) objasňuje situaci, kdy znalci plynou příjmy z jiného podnikání
i příjmy na základě živnostenského listu a oba druhy příjmů jsou vyšší než 1 000 000 Kč.
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V tomto případě se uplatní maximální limit výdajů samostatně pro každý druh příjmů
a poplatník si uplatní výdaje 400 000 Kč u jiného podnikání a 600 000 Kč u příjmů
ze živnosti.
Tab. 5 – Výpočet daňové povinnosti
Tab. 5 – Calculation of the personal income tax
Položka

4.5

Živnostenské
podnikání

Jiné podnikání
(výdaje 40 %)

(výdaje 60 %)

Příjmy

1 400 000 Kč

1 200 000 Kč

Výdaje

400 000 Kč
maximum pro rok
2018

600 000 Kč
maximum pro
rok 2018

Základ daně

1 600 000 Kč

Sazba daně

15 %

Daň z příjmů

240 000 Kč

Sleva na poplatníka

- 24 840 Kč

Daňová povinnost

215 160 Kč

Sociální a zdravotní pojištění

Kromě daně z příjmů má poplatník za povinnost platit také sociální a zdravotní pojištění.
V případě sociálního pojištění je nutné stanovit, zda se jedná o hlavní4 nebo vedlejší činnost5.
Výše vyměřovacího základu musí být nejméně 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Maximální
vyměřovací základ v roce 2018 je 1 438 992 Kč a pro rok 2019 došlo k jeho navýšení na 1 569
552 Kč.
Na rozdíl od účasti na nemocenském pojištění (2,3 %) je účast na důchodovém pojištění (28 %)
a na státní politiku zaměstnanosti (1,2 %) povinná.
4.5.1 Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění se vypočítá jako 50 % z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti
po odečtení výdajů na dosažení, zajištění a udržení. Minimální vyměřovací základ v roce 2018
je 14 989,50 Kč a pro rok 2019 došlo k jeho navýšení na částku 16 349,50 Kč (VZP, 2019).
Sazba pojistného je 13,5 % z vyměřovacího základu.
4.6

Přechod mezi způsoby uplatňovaných výdajů

Poplatník se může svobodně rozhodnout, jaké výdaje bude uplatňovat. Pokud ale v jednom
zdaňovacím období uplatní jeden typ a chce v následujícím roce přejít na druhou možnost
stanovení výdajů, musí dodržet zákonná ustanovení (zDzP). Mj. základ daně se upraví
Minimální roční vyměřovací základ 2018 – 89 940 Kč a v roce 2019 – 98 100 Kč, příp. 1/12 za každý měsíc
hlavní činnosti (ČSSZ, 2019).
4

Minimální roční vyměřovací základ 2018 – 35 976 Kč a v roce 2019 – 39 240 Kč, příp. 1/12 za každý měsíc
vedlejší činnosti.
5
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za zdaňovací období předcházejícího zdaňovacího období, ve kterém ke změně způsobu
v uplatňování výdajů došlo. Více např. Semerád a Semerádová (2018).
4.6.1 Přechod z výdajů stanovených procentem na skutečné výdaje
Dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 3 musí poplatník upravit základ daně tak, že jej navýší o hodnotu
pohledávek, které by byly při úhradě zdaněny a o hodnotu nespotřebovaných zásob. Současně
však nebude možné uplatnit jako daňově uznatelné výdaje závazky, které vznikly v době, kdy
byly uplatňovány výdaje stanovené procentem.
4.6.2 Přechod ze skutečných výdajů na výdaje stanovené procentem z příjmů
Dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 musí poplatník v dodatečném daňovém přiznání upravit základ
daně. Základ daně se navýší o pohledávky a zásoby, a sníží o závazky.

5

ZÁVĚR

V porovnání s předchozími lety je způsob výpočtu daňových povinností mezi lety 2018 a 2019
srovnatelný. Pravděpodobně to ale nebude platit po celé zdaňovací období roku 2019, neboť
Ministerstvo financí (2018) avizovalo, že dojde ke zvýšení výdajových paušálů
pro živnostníky na dvojnásobek.
V příspěvku jsme se proto zaměřili hlavně na specifika, která mohou znalci uplatňovat z titulu
své činnosti dle současného stavu. I když bychom rádi stanovili jednoduchý návod
pro zdanění příjmů, není to možné. Každý poplatník je jiný a v oblasti daní nelze paušalizovat.
Pouze v otázce výdajů lze navrhnout řešení – pokud jsou skutečné výdaje vyšší než je limitní
částka pro výdaje stanovené procentem z příjmů, je výhodnější uplatnit je. Toto rozhodnutí však
může mít dodatečný dopad na dřívější daňovou povinnost, na způsob evidence výdajů. To vše
musí být vzato do úvahy. Není-li si poplatník jistý tím, jaké dopady bude mít jeho rozhodnutí,
může požádat o pomoc např. daňového poradce, který mu veškeré aspekty vysvětlí a dohlédne
na správně sestavené a podané tvrzení (daňové přiznání).

6
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SEKCE ANALÝZA SILNIČNÍCH NEHOD, OCEŇOVÁNÍ
MOTOROVÝCH VOZIDEL, STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
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CO BY SE ZNALCI STÁT NEMĚLO
WHAT SHOULD NOT HAPPEN TO FORENSIC EXPERT
Albert Bradáč1), Michal Belák2), Michal Křižák3)
ABSTRAKT:
Příspěvek obsahuje příklady konkrétních znaleckých posudků z oboru doprava, na které autoři
během své praxe narazili a které obsahovaly závažné nedostatky. Na základě těchto posudků
bylo zpravidla zahájeno trestní stíhání osob za pojistný podvod, přitom závěry těchto posudků
byly mnohdy v rozporu nejen s fyzikálními zákony, ale i se zdravým rozumem.
ABSTRACT:
The paper contains examples of specific expert reports from the field of transport which the
authors encountered during their practice and which contained serious shortcomings. On the
basis of these assessments, criminal prosecution of different persons for insurance fraud was
generally initiated, while the conclusions of these reports were often in conflict not only with
physical laws but also with common sense.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Pojistný podvod, dopravní nehoda, znalecký posudek.
KEYWORDS:
Insurance fraud, traffic accident, expert report.

1

ÚVOD

Autoři tohoto článku působí jako zpracovatelé revizních znaleckých posudků na Ústavu
soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Při své práci se setkávají s řadou
znaleckých posudků jiných znalců, a právě některé z nich daly za vznik tomuto příspěvku.
Pokud se od sebe v jedné kauze významně liší závěry znaleckých posudků, může to mít
v podstatě jen dvě příčiny. Buď znalci dospěli vzájemně k obdobným výsledkům znaleckého
zkoumání, ale podstatně se lišili v jejich interpretaci, tedy v tom, co je v práci znalce
nejdůležitější. Totiž vysvětlit závěry své analýzy tak, aby jim porozuměl i v daném oboru lajk,
tedy policista, státní zástupce, soudce, obžalovaný, obhájce apod. V takovém případě však
nebývají závěry znalců odlišné až tak diametrálně, jako v případě druhém, tj. v případě, kdy se
jeden (popř. i více) znalec dopustil nějaké podstatné chyby, a to omylem, či úmyslně.
V následujícím článku je tedy popsáno několik kauz, ve kterých autoři zpracovávali revizní
znalecký posudek a bylo tak mj. jejich úkolem se k předchozím znaleckým posudkům vyjádřit
a zdůvodnit jejich rozdílnosti oproti vlastnímu zkoumání. Byly vybrány případy pojistných
podvodů, kdy ve všech případech jeden z předchozích znalců (zpravidla pracující pro
pojišťovnu) označil nehodový děj za technicky nepřijatelný.
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2

PŘÍPAD PRVNÍ – NÁRAZ VOZIDLA DO SLOUPU

2.1

Situace

Byl deklarován náraz dodávkového vozidla Mercedes Benz do sloupu elektrického vedení
v obci, v noční době. Jako příčina vyjetí ze silnice na rovném úseku bylo původně uvedeno
vyhýbání se přebíhajícímu psu, následně pak řidič přiznal manipulaci s mobilním telefonem
(psaní SMS). Byl již tzv. „v bodové tísni“, proto původně uváděl jinou příčinu.

Obr. 1 – Vozidlo v konečné poloze u sloupu (zdroj: PČR)
Fig. 1 – The vehicle in the final position by the pillar (source: Police)
Závěry původního znalce

2.2

Původní znalec, který vypracoval znalecký posudek pro pojišťovnu, dospěl mj. k násleudjícím
závěrům:






Již na celkových pohledech po dopravní nehodě je vidět, že vozidlo Mercedes Benz stojí
přímo mírně šikmo před sloupem, a to mělo přitom dle vyjádření řidiče narazit do sloupu
po strhnutí volantu v reakci na přebíhajícího psa. Stopa za vozidlem je však zcela přímá
a není na ní náznaku po tom, že by ji vytvářelo vozidlo s ABS, není přerušovaná a je
zcela rovná. Toto zjištění dokazuje, že vozidlo muselo najíždět ke stromu rovně a bez
toho, aby bylo zapnuté zapalování a byl v činnosti systém ABS, v činnosti byl pouze
brzdový systém bez posilovače brzd. Vozidlo nemělo tedy v době jízdy vůbec zapnuté
zapalování a dle šířky stopy muselo najet ke stromu již v malé rychlosti rovně / přímo /
nikoliv při natočení kol, ta byla natočena mírně doprava až v konečné poloze. Za
předpokladu, že by kola měla být natočená ještě před střetem, pak by musela být stopa
vozidla s ABS v činnosti v prachu a štěrku, také doprava / v pravotočivém. Prostě řečeno
tato stopa jednoznačně neodpovídá ztržení volantu doprava při vyhýbání se řidičem,
který měl řídit vozidlo se zapnutým zapalováním, a tedy funkčním systémem ABS, jenž
by vznik takové smykové stopy vyloučil. Navíc stopa od předních kol zde vůbec není.
Již po dopravní nehodě chybí na LP plastovém nadkolí všechny upevňovací elementy,
a ani se tyto nenachází na vozovce, což svědčí o tom, že přední nárazník nebyl před
střetem se stromem řádně připevněný. Také jsou na předním nárazníku na jeho levém
rohu otěry, které nemohou pocházet ze střetu se sloupem. Dále je dle deformace víka
motoru zřetelně vidět, že se na něm ještě před vznikem deformace od sloupu nacházela
předchozí deformace. Tato deformace pochází ze zcela jiného.
S ohledem na následně dokumentované výrazné poškození chladičové stěny není
přijatelné, aby pod vozidlem nebylo vyteklé větší množství provozních kapalin.
Skutečnost, že víko motoru bylo již před střetem se sloupem deformované a jeho sklon
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byl proti sloupu výrazně strmější, dokazuje také nepoškozená dolní hrana víka, kde by
se přirozeně musel na dolní hraně více sedřít lak o sloup při primárním kontaktu.
Vozidlo není zcela natlačené na sloup, jako po běžné nehodě, která způsobila tak
rozsáhlá poškození.
I přes rozsáhlá poškození na výztuze předního nárazníku, která měla dle dvou prohlídek
po dopravní nehodě přejít až přes chladičovou stěnu do motorového prostoru nedošlo k
aktivaci čelní airbagů a přepínačů pasů.
Na místě viditelně leží po střetu nepoškozený držák RZ bez reg. značky.
Není vůbec poškozené čelní okno, které by muselo jinak být po nárazu takového
rozsahu, poškozené, neboť by nepřipoutaný řidič ve vozidle se zapnutým zapalováním
a spuštěným motorem, musel narazit tělem na čelní sklo.
Dále je technicky nepřijatelný znak, že pravý přední podélník, k němuž byl náraz na
sloup blíže, je bez deformací a druhý levý podélník, je pouze mírně deformován dovnitř.
V praxi a při skutečných nárazech na tuhé překážky typu sloupu, jaká byla na místě
řidičem deklarována, se podélníky zavírají dovnitř oba současně a ne jen jeden. Navíc,
když by mělo dojít až k poškození alternátoru a dalších dílů za chladičovou stěnou a
dílů na frontální části motoru, odlomené litinové držáky a nálitky, by muselo dojít
zavření obou podélníků. I po deformaci výztuhy a jednoho z podélníků a rozsáhlým
poškozením v motorovém prostoru nedošlo k přirozené aktivaci zádržných systémů.
Toto bylo zjištěno diagnostikou.

Na základě výše uvedeného tedy znalec uzavřel, že ke střetu se sloupem nedošlo, vozidlo
muselo být poškozeno již dříve a ke sloupu bylo natlačeno v malé rychlosti bez zapnutého
zapalování.
2.3

Nedostatky závěrů původního znalce

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, uvedl původní znalec jako důvody technické nepřijatelnosti
nárazu vozidla Mercedes do sloupu zejména neodpovídající konečnou polohu vozidla, tvar
zdokumentované stopy zadních kol, nekorespondující poškození, nepoškození registrační
značky a jejího rámečku a v neposlední řadě neaktivaci airbagů a předpínačů pásů.
V první řadě není jasné, jak jinak by mělo vozidlo před sloupem stát, než šikmo, když se ke
sloupu mělo dostat zleva z vozovky. Dále by bylo jen velmi obtížné najet s vozidlem ke sloupu
v malé rychlosti, bez zapnutého zapalování a přitom zanechat blokovací stopu po zadním kole.
Znamenalo by to vozidlo tlačit poměrně velkou silou, která by překonala nejen setrvačnou sílu
vozidla, vážícího cca 1,8 tuny, ale současně třecí sílu, vyvolanou takto těžkým vozidlem se
zablokovanými koly. Rovněž se jako velmi nepravděpodobné jeví „ruční“ odhození zadní části
vozidla doleva tak, aby to odpovídalo zanechané stopě. Systém ABS zasahuje pouze v případě,
že je třeba při intenzivním brzdění také zatáčet, tedy částečně uvolňuje blokovaní, zejména
předních kol, která zatáčení způsobují. U zadních nemusí být zásah tak výrazný a u
zablokovaných kol zase není možné, aby stopa byla jakkoliv zatočená. Systém ABS také
zasahuje do brzdění v závislosti na rychlosti vozidla a při nižších rychlostech dává přednost
brzdění před zatáčením. Nezdokumentování stopy po předním kole nemusí jednak znamenat
její neexistenci – celkově má fotodokumentace provedená PČR po DN poměrně nízkou kvalitu
a vypovídací schopnost – ale také to může být způsobeno její špatnou viditelností právě v
důsledku zásahu ABS.
Vypovídací hodnota provedené fotodokumentace po DN není dostatečná ke striktnímu tvrzení,
že se upevňovací elementy LP nadkolí nenacházely na vozovce pod vozidlem. Asi nejlepší
fotografie zachycující prostor pod LP rohem vozidla je na obr. 2, ale ani zde není prostor pod
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vozidlem kvalitně zachycen. Červená elipsa označuje několik úlomků z vozidla. Nelze vyloučit,
že se mezi nimi nachází i upevňovací elementy LP nadkolí.

Obr. 2 – Pohled na prostor pod levým předním rohem vozidla (zdroj: PČR)
Fig. 2 – View on the area under the left front corner of the vehicle (source: Police)
Z technického hlediska nelze vyloučit ani vznik poškození nad LP světlometem vozidla. Oproti
tvrzení původního znalce se nejedná o otěry, ale o odpadnuté (odprýskané) kusy laku – viz
obr. 3 – kdy nelze vyloučit vznik takového poškození z důvodu deformace víka motoru.

Obr. 3 – Poškození levé přední části kapoty motoru vozidla (zdroj: pojišťovna)
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Fig. 3 – Damage to the left front of the vehicle bonnet (source: insurance company)
Z technického hlediska pak také nelze souhlasit s tvrzením, že deklarovanému nárazu do sloupu
neodpovídá zlomení kapoty v celé šíři. Naopak, dojde-li k nárazu kamkoliv v přední části
(s výjimkou rohů), dojde prakticky vždy k takovémuto zlomení, je to dáno konstrukcí kapoty
(viz např. obr 4).

Obr. 4 – Ukázka deformace přední části lehkých užitkových vozidel po nárazu do úzké
pevné překážky (sloup/strom). Na přední kapotě je zřejmý zlom po celé šíři, bez ohledu na
šířku překážky (zdroj: internet)
Fig. 4 – Sample of the deformation of the front part of light commercial vehicles after
impact to a narrow fixed obstacle (pillar/tree). Linear bend over the whole width of bonnet
is apparent (source: internet)
Kvalita fotodokumentace místa DN rovněž neumožňuje tvrzení původního znalce, že na místě
DN nedošlo k výtoku většího množství provozních kapalin. Naopak je však z fotografií patrné,
že rozsah a charakter deformace zcela odpovídá tvaru sloupu, do kterého vozidlo narazilo. Dále
je třeba konstatovat, že víko motoru je poškozeno již od spodní části a k nejvýraznějšímu odření
laku nedošlo na počátku kompresní fáze, ale na jejím konci, kdy docházelo k pravotočivé rotaci
kolem sloupu. V tomto okamžiku nemusela být spodní hrana vlivem deformací v kontaktu se
sloupem. Také není zřejmé, z čeho původní znalec usuzuje, že stav poškození mřížky chladiče
je nepatrný. Z fotodokumentace jednoznačně vyplývá, že mřížka byla poškozena. Toto vyplývá
také ze zápisu o poškození motorového vozidla, zpracovaného pojišťovnou, kde je vyznačená
nutná výměna přední masky s poznámku „ZLOM“.
Rovněž tvrzení, že vozidlo by muselo být v konečné poloze zcela natlačeno na sloup je z
technického hlediska nepřijatelné. Každý ráz probíhá ve dvou fázích: kompresní a restituční.
Poměr velikosti těchto fází (doby trvání, délky pohybu objektu), je dán koeficientem restituce.
Ten tedy vyjadřuje elasticitu rázu. U rázu absolutně elastického (pružného) by byl roven jedné,
u rázu absolutně plastického pak nule. Pokud by vozidlo měl zůstat po střetu zcela natlačeno na
sloup, pak by se muselo jednat o ráz zcela plastický, tedy nepružný. Toto však konstrukce
vozidel vylučuje. Vozidla sice obsahuje deformační členy, které mají pohltit kinetickou energii
jejím přetvořením na deformační práci, avšak i tyto díly vozidla nejsou vyrobeny z plastelíny,
ale z oceli, popř. kompozitních materiálů. Odskočení vozidla od sloupu je tedy nejen technicky
přijatelné, ale také zcela logické a odpovídající fyzikálním zákonům.
Co se týká aktivace airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů, pak ta je dána několika
podmínkami. Zpravidla úhlem nárazu a zpomalením. Konkrétní hodnoty jsou obvykle
informací, kterou výrobce neposkytuje, ale obecně se úhel nárazu pro aktivaci čelních airbagů
pohybuje mezi ±25° až ±30° od podélné osy vozidla a zpomalení by mělo odpovídat nárazu
rychlostí 25 až 30 km/h do pevné překážky při 100% překrytí. První z uvedených podmínek
zde byla splněna, avšak lze z technického hlediska připustit, že druhá splněna být nemusela.
Vozidlo narazilo do sloupu rychlostí cca 30 km/h. Nešlo však o náraz se 100% překrytím, ale
pouze s překrytím na šířku sloupu. Navíc náraz nesměřoval do podélné výztuhy, ale vedle ní.
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Tím byla umožněna poměrně hluboká deformace, a tedy i malé zpomalení vozidla (myšleno
relativně oproti zpomalení při nárazu s plným překrytím). K aktivaci airbagů tedy z technického
hlediska nemuselo dojít. Původní znalec se navíc nevypořádal se skutečností, že vozidlo bylo
fyzicky poškozeno a jak sám diagnostikou zjistil, nebyly airbagy nikdy aktivovány. Tedy ať už
na daném místě nebo jinde došlo k poškození vozidla bez aktivace airbagů, a tedy jejich
neaktivaci nelze použít jako argument pro technickou nepřijatelnost střetu vozidla Mercedes se
sloupem.
Původní znalec rovněž uvedl, že nedošlo k poškození registrační značky a jejího rámečku. Na
fotodokumentaci PČR je však zřejmý poškozený držák RZ, ve kterém se ještě stále nacházela
zlomená RZ vozidla – viz obrázek 5.

Ohnutý
konec RZ

Zadní strana
RZ v držáku

Držák RZ

Obr. 5 – Detail držáku RZ a RZ vozidla (zdroj: PČR)
Fig. 5 – Detail of registration plate and the holder (source: Police)
Rovněž tvrzení původního znalce o nutnosti rozbití čelního skla tělem řidiče je technicky
nepřijatelné, a to ze dvou důvodů. Prvním je, že vychází z předpokladu nepřipoutaného řidiče,
aniž by v dostupných materiálech byla tato informace nějak podložena. Druhým je skutečnost,
že vozidlo narazilo do sloupu rychlostí cca 30 km/h a vlivem poměrně velké deformace,
způsobené minutím podélných výztuh vozidla, došlo k relativně malému zrychlení, působícího
na posádku. Tedy i v případě nepřipoutaného řidiče by velmi pravděpodobně nedošlo k jeho
nárazu hlavou na čelní sklo (tělem, jak uvádí předchozí znalec, už vůbec ne), ale nanejvýš
k nárazu hrudníku na volant.
2.4

Shrnutí

Jak bylo uvedeno, původní znalec vymýšlel důvody, proč nemohlo ke střetu vozidla se sloupem
dojít, kdy tyto důvody byly často v rozporu se zjevnými skutečnostmi na fotodokumentaci i
s prostou logikou. Vozidlo bylo navíc firemní a řidič byl pouze zaměstnancem této firmy. Tedy
případné pojistné plnění by šlo ve prospěch firmy, nikoliv jeho. Také existovaly důkazy, že
vozidlo celý předchozí den jezdilo nepoškozené.
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3

PŘÍPAD DRUHÝ – NÁRAZ VOZIDLA DO SVODIDEL

3.1

Situace

V tomto případě došlo ke kontaktu sportovního vozidla Mercedes tečně s pravými svodidly
v mírné levotočivé zatáčce. Důvodem mělo být vyhýbání vozidlu v protisměru (tzv. nepřímý
střet) – viz obr. 6. K nehodovému ději došlo v noci mimo obec na silnici I. třídy.

Obr. 6 – Vozidlo v konečné poloze u svodidel (zdroj: PČR)
Fig. 6 – The vehicle in the final position at the barriers (source: Police)
Závěry původního znalce

3.2

Původní znalec, který zpracovával svůj znalecký posudek pro PČR zdůvodnil technickou
nepřijatelnost uvedeného nehodového děje mj. z těchto důvodů:





Vozidlo Mercedes je v konečné poloze zcela tečně přistavené u pravých svodidel
v konečné pozici, což není technicky přijatelné dle popisu vzniku DN řidičem.
Konečná poloha je z rychlosti uvedené řidičem technicky nepřijatelná, protože vozidlo
by mělo takto narazit pravým předním rohem včetně pravé přední části předního
nárazníku na svodidla, kdy by muselo dojít k poškození pravého předního blatníku
zepředu, optiky pravého předního světlometu a také rohu předního nárazníku, k čemuž
nedošlo. Nemohlo dojít ke stržení řízení vozidla, ihned na počátku stopy na svodidlech
jsou evidentní pokluzové stopy po odvalování pravého předního kola vozidla Mercedes
v malé rychlosti.
Dle poškození na pravém boku vozidla a svodidlech najelo vozidlo Mercedes pravým
bokem tečně ke svodidlům, a to s natočeným předním kolem nejdříve mírně doleva, kdy
byly z malé rychlosti cca 10 až 15 km/h vytvořeny stopy v krajnici a na svodidle, tedy
najetí vozidla Mercedes ke svodidlům je při natočení předních kol mírně do levého
rejdu. Jedná se o jízdní stopu po plynulém najetí do krajnice před svodidly, kde je první
stopa v tak nízké rychlosti, o čemž svědčí, že terén v krajnici neodpovídá prudkému
stržení řízení doprava a také stopy na svodidlech svědčí o tom, že až následně musela
být přední kola natočena po pomalém najetí tečně /nejdříve kola mírně doleva/ a až po
najetí ke svodidlům doprava. Řidič musel natočit mírně přední kola doprava a snažil se
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plynule popojíždět pomalu celých 24 m, aby způsobil dle charakteru otěrů na vozidle
a svodidlech zcela v úmyslu odření pravého boku vozidla a po tečném zcela nutně
řízeném průjezdu skončil opět tečně zcela pravým bokem u svodidel. To není technicky
přijatelné dle popsané rychlosti a stržení volantu dle řidiče doprava.
To, že vznikly otěry na pravých svodidlech zcela rovnoměrně a bez větších
deformačních rozdílů na přední a zadní části pravého boku vozidla Mercedes je pro
popsané stržení volantu doprava ve vysoké rychlosti nepřijatelné, vše odpovídá tomu,
že vozidlo Mercedes jelo kolem svodidel velmi stabilně již od samého počátku,
nenaklánělo se nijak bočně a proto je i pravý bok poškozený zcela minimálně a otěry na
něm nesvědčí o průjezdu ve vyšší rychlosti a bez ztráty boční stability.
Na zadní pravé bočnici a na pravém předním blatníku je intenzita poškození téměř
tvarově a energeticky shodná a je v rozporu s možným pohybem, který byl na počátku
DN popsán. To by buď na zadním blatníku poškození vůbec nevzniklo, nebo by bylo
daleko intenzivnější, pokud by se vozidlo Mercedes odrazilo a následně by pravou zadní
bočnicí posléze narazilo na pravé svodidlo. Charakter poškození na pravém boku
odpovídá tomu, že řidič musel bez jakékoliv reakce odvrácení střetu kolem svodidla po
možném prvním kontaktu projet velmi pomalou rychlostí cca 10 až 15 km/h tečně kolem
pravých svodidel na první rychlostní stupeň celých 24 až 28 m. To vylučuje náhodný
jev běžné (jím popsané) DN.
V detailech stop od pravých kol po provedeném následném ohledání místa DN je vidět,
že vozidlo Mercedes se také opakovaně rozjíždělo a zpomalovalo, tzv. hrabalo tak, jak
svodidla vozidlu kladla odpor jeho kolům v mokré krajnici. Nejednalo se o plynulé
snižování rychlosti vozidla, což také dokládá tvar a charakter otěrů na pravých
svodidlech ve směru od Práchně, kde jsou vidět křivky po pomalém odvalování pravého
předního kola (černé od pneumatiky a světlé od disku kola), kdy při popsané rychlé jízdě
by tvar těchto křivek nebyl rozhodně shodný na začátku i na konci úseku, kde se mělo
vozidlo Mercedes dřít o svodidla. Je tedy z technického hlediska zřejmé, že již na
počátku vytvoření první stopy v krajnici 24 až 28 m (s možným popojetím dopředu
řidičem) do konečné polohy jelo vozidlo Mercedes velmi pomalu. Tvar evolventních
křivek, které jsou na svodidlech zanechané a vytvořily je body na pravém předním kole
vozidla Mercedes, odpovídají pomalému odvalovaní a jejich téměř kružnicový a
vzájemně se překrývající tvar není rovný protáhlý výrazně dopředu, který by byl z velké
rychlosti. To dokazuje, že vozidlo Mercedes jej nemohlo vytvořit ve vysoké rychlosti.
Co se týče výškového umístění poškození na vozidle Mercedes, toto odpovídá výškově
otěrům na svodidlech, je technicky přijatelné, že vozidlo Mercedes kolem pravých
svodidel dráhu cca 24 až 28 m skutečně ujelo. Tato jeho jízda však zcela odporuje
popisu najetí dle p. Mareše ve vysoké rychlosti a po stržení volantu doprava. Horní
výška poškození na svodidlech a vozidle Mercedes je ve shodné výšce 0,55 až 0,65 m.
Dolní partie poškození jak na svodidlech, tak na vozidle Mercedes jsou v rozmezí 0,35
až 0,38 – 0,4 m.
Pravý přední blatník vozidla Mercedes byl již opakovaně opravován, je zřetelná silná
vrstva tmelu, není to rozhodně první poškození tohoto dílu v těchto místech.
Na disku pravého předního kola vozidla Mercedes ani na pravé pneumatice nebyla
zjištěna žádná výraznější poškození po kontaktu se svodidly po popsaném stržení
volantu doprava, ale pouze po tečných otěrech, které svým charakterem neodpovídají
rychlosti udávané řidičem na počátku střetu se svodidly. Tvarové poškození disku
pravého předního kola a pneumatiky zase potvrzuje pomalou jízdu s nuceným tlakem
pravého předního kola na pravá svodidla, žádný primární náraz či stržení volantu
doprava.
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3.3

Zadní pravé kolo je prakticky na disku a pneumatice nepoškozené, což svědčí o tom, že
řidič musel popojíždět kolem svodidel s natočeným pravým předním kolem doprava a
pomalu, neboť jedině takto došlo k tomu, že zadní část vozidla i pravé přední kolo (pozn.
zpracovatele tohoto revizního znaleckého posudku: zřejmě myšleno pravé zadní kolo)
je poškozené méně, zde chyběl impuls (souvislé natočení předních kol doprava po
tečném najetí) ke svodidlům, tak aby nedošlo vůbec k poškození přední části a pouze
boku vozidla.
V simulačním programu Virtual CRASH předchozí znalec simuloval pohyb vozidla dle
výpovědi řidiče. Vozidlo nechal jet rychlostí 78 km/h bez brzdění a s natočením řízení
vozidla doprava tak, aby došlo k přibližnému kontaktu na místě vzniku prvního otěru
na svodidle a stopy vedoucí do krajnice ke svodidlům. Ze simulace vyplynulo, že při
prvním kontaktu na svodidlech cca 24 až 25 m od zadní části vozidla v konečné poloze
se zde vozidlo Mercedes odráží a rotuje po mokré vozovce. Při prvotním střetu pravého
rohu by došlo k výraznému poškození pravé přední části, která by byla výrazně zničena
průnikem svodidla, kdy by byla deformace až na pravém předním rohu víka motoru,
pravý přední blatník by se zavřel dovnitř a zničený by byl zcela pravý přední světlomet.
Tečný průběh a stabilní průběh střetu vozidla Mercedes se svodidly je z rychlosti cca
80 km/h a po stržení volantu doprava technicky vyloučený, vozidlo by se chovalo zcela
jinak a dojelo by do jiné konečné polohy, než je na fotografii Policie ČR tečně u
svodidel, což není rozhodně žádná reálná pozice po popsaném nehodovém ději.
Rozhodně také nelze vyloučit, že by se vozidlo Mercedes po odrazech od svodidel
dostalo do levého silničního příkopu přes protisměrný jízdní pruh, rozhodně by
nezůstalo tečně přistavené u pravých svodidel.
Provedená simulace v programu Virtual CRASH 2.2 dokazuje, že popsaný nehodový
děj, jízdní stopy a možné poškození vozu, svodidel a konečná poloha vozidla Mercedes,
které byly prezentovány řidičem, neodpovídají jím popsanému nehodovému ději,
poškození vozidla a konečné poloze, které by ve skutečnosti dle simulací muselo nastat.
Dle simulace v programu Virtual CRASH 2.2 by došlo z rychlostí cca 80 km/h ke zcela
jinému poškození pravé přední části vozidla Mercedes po nárazu na svodidla po stržení
volantu a pak v rotaci by se vozidlo Mercedes po střetu dostalo do zcela jiných
konečných poloh, než tomu mělo být ve skutečnosti, a nelze vyloučit i poškození na
zadní části vozidla Mercedes v rotaci přes svodidla. Zjištěné skutečnosti v simulaci
vylučují reálný průběh nehodového děje, jak jej popsal řidič.
Nedostatky závěrů původního znalce

Jak je patrné, jsou dle původního znalce podstatné důvody pro technickou nepřijatelnost
nehodového děje stopy po pohybu vozidla kolem svodidel a jeho konečná poloha. Svá tvrzení
pak opřel mj. o provedenou simulaci.
Svá tvrzení však znalec nijak nezdůvodnil, tedy např. není zřejmé, proč by se vozidlo Mercedes
po najetí ke svodidlům nemohlo v konečné poloze nacházet právě u těchto svodidel. Stejně tak
není zřejmé, proč stopy po pravém předním kole na svodidlech vylučují strhnutí řízení vpravo.
Naopak právě uvedené stopy dokazují, že v okamžiku prvního kontaktu vozidla Mercedes se
svodidly (a dále po celou dobu až do zastavení) byla přední kola vozidla kola natočena vpravo,
tedy ve směru, kterým mělo být strženo řízení – viz obr. 7.
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Obr. 7 – Stopy na svodidlech (zdroj: PČR)
Fig. 7 – Marks on the barriers (source: Police)
Rovněž předchozím znalcem uvedená rychlost 10 až 15 km/h se jeví s ohledem na vzniklé
poškození jako příliš nízká, ale opět není z jeho znaleckého posudku zřejmé, jak k ní dospěl.
Jeho tvrzení, že poškození přední i zadní části pravého boku vozidla je bez větších
deformačních rozdílů, je nepravdivé. Dle dostupné fotodokumentace je rozsah deformace
přední části podstatně větší než zadní části. Jak je na obr. 8 patrné, došlo na pravém předním
blatníku k deformaci lemu směrem dovnitř, kdy hloubka deformace dosahuje řádu centimetrů.
Oproti tomu na pravém zadním blatníku došlo pouze k oděru laku na jeho lemu, resp. k
odprýsknutí tmelu po předchozí opravě – viz obr. 9. Pouze v přední části lemu (vyznačeno
červenou elipsou) je patrné i prohnutí plechu, avšak jen v řádu milimetrů.

Obr. 8 – Poškození pravé přední části vozidla Mercedes (zdroj: pojišťovna)
Fig. 8 – Damage to right front part of the Mercedes (source: insurance company)
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Obr. 9 – Poškození pravé zadní části vozidla Mercedes (zdroj: pojišťovna)
Fig. 9 – Damage to right rear part of the Mercedes (source: insurance company)
Dále je třeba konstatovat, že fotodokumentace z místa DN, provedená Policií ČR, rozhodně
není v kvalitě umožňující jakékoliv korektní vyhodnocení charakteru stopy kol v nezpevněné
krajnici podél svodidel. Co se týká stopy na svodidlech, není možné z dostupné
fotodokumentace jednoznačně tvar rekonstruovat, avšak pokud dochází k odvalování kol tzv.
bez skluzu, tedy obvodová rychlost kola je shodná s rychlostí pohybu vozidla, je tvar stopy po
bočnici pneumatiky na nepohybující se překážce, tedy i na svodidlech, bez ohledu na rychlost
vozidla vždy stejný.
Předchozím znalcem provedená simulace, jíž dokazuje technickou nepřijatelnost průběhu
nehodového děje, vykazuje zásadní vady a ukazuje na neschopnost předchozího znalce program
korektně užívat. Zejména se jedná o následující vady:








Výstupy neobsahují ani jeden půdorysný obrázek v měřítku, což významně snižuje
přezkoumatelnost celé simulace.
Neuvažuje se skutečným tvarem vozovky, tedy se správným zakřivením oblouku
zatáčky a s podélným a příčným sklonem v daném místě.
Neuvažuje jiné adhezní podmínky na nezpevněné mokré travnaté krajnici.
Výchozí pozice vozidla Mercedes neodpovídá jeho předchozí jízdě po komunikaci, a to
ani na znalcem použitém plánku místa DN, ani na skutečném tvaru vozovky v daném
místě. Při zadání shodných vstupních parametrů, jaké jsou uvedeny v protokolu
k simulaci předchozího znalce a po umístění plánku Policie ČR do simulace tak, aby to
odpovídalo obrázkům v jeho znaleckém posudku, je výchozí postavení vozidla
Mercedes na počátku jeho simulace následující (viz obr. 10). Z obrázku je patrné, že
vozidlo se pohybuje z pravé krajnice směrem ke středu vozovky a teprve následně je
řízení strženo vpravo. Také je patrný zcela nereálný pohyb vozidla po kontaktu se
svodidly – výrazná rotace a pohyb vlevo do protisměru.
Vozidlo v simulaci nenaráží do svodidel v místě počátku zanechané stopy (v obr. 10
vyznačena červeně).
Znalec v kontaktu vozidla Mercedes se svodidly uvažuje zcela nereálnou hodnotu tření
1,0. Empiricky zjištěný koeficient tření mezi vozidlem a svodidly je cca 0,27, tedy cca
4× nižší. I při zohlednění kontaktu pneumatiky se svodidlem a možných zpomalení
vlivem kontaktu s nýty na svodidlech apod. lze vyloučit hodnoty tohoto součinitele nad
0,5. Při snížení tohoto koeficientu při zachování všech ostatních parametrů dle simulace
původního znalce dojde ke sklouznutí vozidla podél svodidel, nikoliv k jeho rotaci – viz
obr. 11.

47

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

Obr. 10 – Pohyb vozidla Mercedes dle simulace předchozího znalce (zdroj: ÚSI)
Fig. 10 – Movement of the Mercedes from the simulation of the previous expert (source:
IFE)

Obr. 11 – Pohyb vozidla Mercedes s korektním koeficientem tření mezi vozidlem Mercedes
a svodidly (zdroj: ÚSI)
Fig. 11 – The movement of the Mercedes with the correct coefficient of friction between the
Mercedes and the barrier (source: IFE)
3.4

Shrnutí

Posudek předchozího znalce lze označit za velmi nekvalitní. Znalec se omezil pouze na
vyvracení jedné varianty průběhu nehodového děje. Jím provedená simulace nehodového děje
vykazuje nejen znaky zásadní neznalosti práce s daným simulačním programem, ale také znaky
neznalosti fyzikálních zákonitostí. Souhlasit lze pouze se závěry, že vozidlo se podél svodidel
pohybovalo po celou dobu s natočenými koly směrem doprava (tedy do svodidel) a že výchozí
rychlost byla nižší než řidičem uváděných 60 až 80 km/h.
V tomto konkrétním případě lze nalézt řadu znaků, typických pro pojistné podvody – nehoda
v noci, bez účasti dalšího vozidla, vozidlo předtím ne příliš odborně opravováno – viz opadané
kusy laku i s poměrně silnou vrstvou tmele apod. Z technického hlediska však nelze
jednoznačně konstatovat, že ke kontaktu vozidla se svodidly v daném místě nedošlo. Posouzení,
zda to byl kontakt úmyslný, či nikoliv, již není v kompetenci technického znalce. A rozhodně
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není možné s pomocí simulačního programu dokazovat, že průběh musel být jiný. I kdyby
předchozí znalec uměl s programem pracovat a vytvořil korektní simulaci, tak pouhá
skutečnost, že se vozidlo v simulaci chová jinak, než jak se chovalo při nehodovém ději, není
relevantním podkladem pro konstatování technické nepřijatelnosti průběhu.

4

PŘÍPAD TŘETÍ – NÁRAZ VOZIDLA DO STROMU

4.1

Situace

Vozidlo Citroën C6 narazilo pravým předním rohem do stromu vpravo mimo vozovku poté, co
přejelo betonový propustek a „přeskočilo“ příkop. Příčinou mělo být vyhýbání se srnce – viz
obr. 12. K nehodovému ději došlo v noci mimo obec na úzké silnici vedoucí lesem.

Obr. 12 – Vozidlo v konečné poloze u stromu (zdroj: PČR)
Fig. 12 – The vehicle in the final position at the tree (source: Police)
Závěry původního znalce

4.2

Původní znalec, který zpracovával svůj znalecký posudek pro PČR zdůvodnil technickou
nepřijatelnost uvedeného nehodového děje mj. z těchto důvodů:




Tvar a trajektorie smykových stop neodpovídá přirozeným stopám po jízdě vozidla, jak
jej popsal řidič. I kdyby nebyly funkční systémy ABS, ESP, které by umožňovaly řidiči
vozidlo Citroën C6 bezpečně řídit, bylo by možné (jak bylo osobně znalcem ověřeno na
místě s vozidlem Škoda Octavia) těsně před můstkem z rychlosti 70 km/h aktivním
brzděním řídit i zastavit na tomto suchém povrchu ještě před plným střetem s mostkem.
Horní hrana mostku je široká 0,68 až 0,7 m a s ohledem na vzdálenost nutně ujetou
přední částí vozidla Citroën ke stromu při deformaci a po odrazu od něj by muselo
vozidlo spadnout zadní částí dolů do příkopu, nezůstalo by na něm zadními koly stát, to
je nepřijatelné. Při nárazu do stromu pravou přední částí a následném odhození mimo
strom doleva byla v součtu dle pozic vozidla Citroën překonána větší vzdálenost až 1 m,
a pak by muselo ke spadnutí zadního kola vozidla Citroën zadními koly do prostoru
silničního příkopu mezi hranu betonového mostku a strom. Rozhodně by vozidlo po
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reálném nehodovém ději nezůstalo takto levitovat mezi stromem a zadním koly na
mostku, tato poloha je technicky nepřijatelná a nebylo jí dosaženo popsaným střetem.
Dle konečného postavení vozidla Citroën a jeho údajného původního směru nárazu na
mostek by mělo dojít nejdříve k poškození vnějšího okraje disku pravého předního kola,
ale dle prohlídky je disk zcela prasklý na vnitřní straně, což nelze z technického hlediska
akceptovat s ohledem na směr stop k mostku a ani na tvrzení řidiče. Dále přední kola na
fotografiích z konečného postavení nejsou ani natočená směrem doleva či doprava, a to
ani po intenzivním nárazu na beton mostku, to svědčí o tom, že tvrzení řidiče jsou
nepřijatelná.
Vyhnout se měl řidič nejdříve vpravo pak vlevo, o tom přímé rovné stopy rozhodně
nesvědčí a o nějakém vyhýbání řidičem uváděném v jeho výpovědi, zde z technického
hlediska nemůže být řeč i s ohledem na konečnou polohu vozidla po střetu – stojí přímo
rovně za mostkem.
Nikde na podvozku či prahu nejsou deformace nebo otěr, který by potvrzoval reálné
přeskočení mostku, muselo by zde dojít ke kontaktu dolní středové části o mostek za
předpokladu, že došlo k poškození olejové vany a nosných částí motoru, které jsou ještě
výše než oblast pravého prahu.
Po údajném doskočení na svah příkopu nedošlo nikde v přední části k zasekání travin
či hlíny, a to je na místě hustý porost a měkký terén, to, že jsou zcela čistá poškození na
podvozku a také mezi pneumatikou a zcela roztrženým diskem není žádná nečistota,
svědčí o tom, že vozidlo ke stromu přes mostek neskočilo na travnatý břeh reálně, není
možné, aby se do podvozku a např. do zcela roztrženého disku nic nedostalo, a to se
nedostalo, dle fotografií z prohlídky 4 dny po DN vyhotovené pro potřeby pojišťovny
tam takového nic není.
Technicky neopodstatněné přetržení klínového řemene, bez poškození řemenice a
klimakompresoru, které spolu s obalem /korpusem/ klimakompresoru jsou
nepoškozené. Motorová část nedostala přímý zásah, k přetržení řemene nemohlo takto
dojít, není k tomu důvod bez poškození řemenice či korpusu klimakompresoru, řemen
není namotán.
S ohledem na údajnou trajektorii vozidla v průběhu DN je technicky nepřijatelné
poškození na levé straně předního nárazníku a nemůže pocházet z této DN.
Na víku motoru chybí velká část laku, dále je zničený celý pravý světlomet, ale na
odkrytém místě poškozeného stromu bez kůry není dle foto Policie ČR ani náznak
přenosu tak velkého místa laku, dále je z boku do stromu ihned po DN zcela nepřijatelně
zabodnutý plast z optiky pravého světlometu.
Co je také technicky nepřijatelné, je skutečnost, že nebyl aktivován airbag řidiče
případně a ani airbag spolujezdce, totiž intenzita nárazu na strom dle poškození
deformačních členů na pravém předním rohu vozidla (výztuha předního nárazníku,
pravý vlnovec, chladičová stěna a pravý přední blatník), dle rozsahu poškození svědčí
o větším nárazu než cca 25 km/h, kdy se aktivuje čelní airbag i toto vylučuje tvrzení
řidiče, že narážel malou rychlostí. I přes možné zpomalení při nárazu na spodní část
vozidla po údajném najetí na mostek je neaktivace čelních airbagů technicky
nepřijatelná a i s ohledem na zaseknutí pasů v celém vozidle a zejména vytažený pás
řidiče na jeho sedadle.
Na rozdíl od střepu plastu optiky zaseklého ve směru zprava doleva do kůry stromu jiné
díly přední části jsou deformace dopředným směrem při posunu vozidla Citroën při
nárazu na strom, toto odporuje konečné poloze po nárazu na strom. Pravý přední blatník
má deformace pouze ve směru dopředném, není vytažen vpravo mimo vozidlo, tedy
není možné působení sil ve směru doleva, jak k tomu mělo být při vytvoření zaseknutí
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střepu a ztržení kůry směrem doleva, což by vyvolalo deformace pravého předního
blatníku naopak doprava mimo obrys vozidla Citroën. Ostrý způsob oddělení plastu
předního nárazníku, kdy navíc odlomené plasty leží v oblasti před místem střetu a
nepřirozeně vedle pravého předního kola, kterým by musely být hrnuté směrem doleva
pod kolem, jsou dalším důkazem o tom, že vozidlo nemohlo v daném místě přirozeně
narazit do stromu, tráva je zcela nepolehlá a nepoškozené trsy trávy a rostlin, které jsou
po nutném přejetí vozidlem přes ně nepoškozené. Není možné, aby se mezi nimi
nacházely plasty, tudy by muselo vozidlo najet do této oblasti ke stromu, ale plasty by
nemohly odpadat včetně velkého dílu předního nárazníku bez toho, aby traviny byly
zcela nepoškozené. Stav tohoto místa před stromem svědčí o tom, že přední část vozidla
sem nemohla přirozeně doskočit z mostku a následně reálně narazit do kmene stromu.
Pravá přední část předního nárazníku nese poškození odlišného charakteru a barvy
otěrů, které se na místě DN nenachází, otěry červené cihlové a bílé barvy, které se v
místě DN v trajektorii jízdy před střetem se stromem nevyskytují, překážka, od které by
mohly vzniknout, zde žádná není.
Také ke spodní části olejové vany lze uvést, že nenese známky pouze po jednom
poškození, ale je jich tu vícero, a také červeně cihlová barva, jaká je vidět na plastu
předního nárazníku, je zde viditelná.
Nános hlíny a trávy je až v zadní spodní části vozidla, která již nemohla být v kontaktu
se svahem a byla nad mostkem, navíc by při reálném nárazu na mostek měla vypadnout
ven.
Zřetelný otisk na jinak zaprášeném a znečištěném disku a pneu levého předního kola
odpovídá možnému upevnění v úvazu či popruhu, tažení, zvedání vozu.
I přesto, že jsou na místě DN rozlámané plasty krytu pod motorem a předního nárazníku,
na foto místa mostku není žádných otěrů od plastů, není možné, aby na hraně mostku
nebyl zanechán jediný otěr plastu z těchto krytů, příp. dolních partií př. nárazníku či
laku z něj, když měla být poškozena i reg. značka. Tyto plasty by se musely jako první
dostat do kontaktu s hranou mostku, proto je popisované přejetí mostku vyloučeno, také
zde není žádný otěr pneumatiky, který by při nárazu byl mezi betonem a prasklým
diskem, což vylučuje poškození na mostku od vozidla Citroën.
Na horní hraně mostku není žádné stopy po otěrech oleje po poškození olejové vany či
zbytků černého plastu krytu motoru, spodní hrany předního nárazníku ve směru jízdy
vozidla, vše je čisté, poškozené.
Dle provedené servisní diagnostiky bylo předchozím znalcem zjištěno, že vozidlo
Citroën mělo najeto v době údajné DN, výraznější střet s překážkou /chodcem/, 225.315
km, těsně za hodnotou 225.314 km, po DN bylo vozidlo odtaženo do servisu v Jablonci
a pak do servisu v Liberci, je technicky nepřijatelné, že by po těchto dvou naloženích a
složeních mohlo být dle snímačů průběhu najeto více jak 1 km, manipulace s vozidlem
po chybovém hlášení náraz do chodce musela být ještě větší, než by tomu mělo být dle
odtažení z místa DN a odtažení do Liberce na prohlídku.
Dále ve svém posudku předchozí znalec provedl simulaci nehodového děje dle
výpovědi řidiče vozidla Citroën, při níž dospěl k následujícím závěrům:
o Na obrázku (obr. 13) je vidět, že kdyby mělo vozidlo Citroën s koly natočenými
doleva pravou přední částí narazit do stromu /po předchozím přeskočení
mostku/, který by vozidlo ještě víc uvedl do bočního smyku, pak by nemohlo
skončit v konečné poloze, jak je na fotografiích z místa DN pořízených Policií
ČR, ale po přetočení zadní část by dopadla do příkopu za těleso mostku, taková
by byla reálná poloha vozidla po popsaném střetu a rozhodně by zadní pravé
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kolo po proběhlé deformaci nemohlo zůstat stát na hraně mostku, to je technicky
nepřijatelné.

Obr. 13 – Obrázek ze znaleckého posudku předchozího znalce (zdroj: spis)
Fig. 13 – Picture from a previous expert's report (source: file)
o Dále předchozí znalec provedl simulaci z počáteční rychlosti 68 km/h s
následující konečnou polohou vozidla Citroën (obr. 14).

Obr. 14 – Obrázek ze znaleckého posudku předchozího znalce (zdroj: spis)
Fig. 14 – Picture from a previous expert's report (source: file)
o Z další simulace předchozí znalec dovodil, že pokud by smykové stopy
zanechané na vozovce byly reálné, pak by řidič vozidla Citroën byl schopen
intenzivním brzděním, které by takové stopy vytvořilo, dokázat to, že by mostek
vůbec z rychlosti 70 km/h nepřeskočil, pouze by minimálně poškodil dolní hranu
předního nárazníku, ale vůbec by jej nepřeskočil a nikdy by nenarazil do stromu
za ním takovou intenzitou, tedy tvrzení řidiče, že vozidlo brzdil, pohyboval
řízením a toto bylo neovladatelné a následně ještě narazil do stromu, není
technicky přijatelné.
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4.3

Nedostatky závěrů původního znalce

Jak je patrné za zásadní důvody technické nepřijatelnosti průběhu nehodového děje označil
předchozí znalec skutečnost, že bylo možno vozidlo z dané rychlosti zastavit ještě před
betonovým propustkem, dále nekorespondenci poškození a zejména konečnou polohu vozidla.
Znalec však neuvádí, na jaké dráze bylo dle jeho názoru (a osobního ověření) vozidlo z rychlosti
70 km/h možno zastavit. Chybí tedy srovnání se skutečnou dráhou, na které bylo vozidlo
Citroën brzděno. Navíc délka stop byla Policií ČR chybně změřena a z dostupné
fotodokumentace nelze určit, zda se skutečně jednalo o brzdné stopy či stopy jízdní (na
nezpevněném povrchu přijatelné) – viz obr. 15. V náčrtku policie je znázorněna delší (pravá)
stopa vozidla od zadní části vozidla v konečné poloze až téměř po protější stranu odbočky
do lesa a označena kótou 25,3 (zřejmě délka v metrech). Pokud však tuto vzdálenost vyneseme
na skutečném tvaru místa DN, začínala by tato stopa cca 5 m mimo odbočku – viz obr. 16.
Skutečná délka stopy je tedy nejméně o cca 10 m kratší.

Počátek levé stopy

Oblast odbočky do lesa
Počátek pravé stopy

Obr. 15 – Stopy vozidla Citroën (zdroj: PČR)
Fig. 15 – Citroën vehicle marks (source: Police)

Obr. 16 – Skutečný tvar místa DN (zdroj: PČR)
Fig. 16 – The real shape of accident site (source: Police)
Jak bylo výše odvozeno a simulováno na polygonu, který odpovídal skutečnému tvaru v místě
DN, byl postřetový pohyb vozidla Citroën do zdokumentované konečné polohy reálný a zcela
v souladu s fyzikálními zákonitostmi. Ze simulace vyplývá, že vozidlo Citroën se skutečně na
konci kompresní fáze střetu nachází pravým zadním kolem již za betonovým propustkem, avšak
vlivem postřetové rotace kolem příčné a svislé osy (kdy zadní část vozidla se pohybuje smykem
doleva) se kolo opět na propustek vrátí do konečné polohy. Tvrzení předchozího znalce zřejmě
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vychází ze závěrů jím provedené simulace, která je však zcela nekorektní a v rozporu se
základními fyzikálními zákony (viz dále). Poškození vnitřní části disku pravého předního kola
snadno vysvětlit podrobnou analýzou korespondence jednotlivých poškození vozidla s
poškozením betonového propustku. Vozidlo Citroën nenajíždělo pravým předním kolem na
přední hranu propustku, ale na pravou boční horní hranu. Pokud by najelo oběma koly na přední
hranu, nemohl by povrch propustku přijít do styku se spodní částí vozidla mezi předními koly,
kde je však patrné poškození. Co se týká natočení kol v konečné poloze, pak právě v důsledku
toho, že obě kola vozidla najížděla na betonový propustek svojí vnitřní stranou, bylo každé
ovlivněno jiným směrem, tedy výsledné nenatočení kol v konečné poloze nelze vyloučit. Celý
nehodový děj trval cca 2 sekundy, tedy pokud řidič uvedl, že po vyhnutí vpravo se pokoušel
točit vlevo, mohl skutečně jen stihnout do nárazu narovnat kola. Celkově poškození spodní
části vozidla koresponduje s jeho pohybem přes betonový propustek – viz obr. 17 až 20.

D

A
C

B

Obr. 17 – Poškození spodní části vozidla Citroën (zdroj: PČR)
Fig. 17 – Damage of the bottom side of the Citroën vehicle (source: Police)
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Obr. 18 – Poškození betonového propustku (zdroj: PČR)
Fig. 18 – Damage of the concrete culvert (source: Police)

Obr. 19 – Způsob najetí vozidla Citroën na betonový propustek (zdroj: ÚSI)
Fig. 19 – The way of the Citroën moving over the concrete culvert (source: IFE)
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Obr. 20 – Možná oblast poškození spodní přední části vozidla propustkem (zdroj: ÚSI)
Fig. 20 – Possible area of damage by the culvert of the bottom side of vehicle (source: IFE)
Rovněž tvrzení předchozího znalce, že vozidlo ujelo od nehody do jím prováděné diagnostiky
více než kilometr je zcestné. Záznamy jsou do paměti řídící jednotky zapisovány tak, jak se
vyskytnou, tedy podle způsobu zaokrouhlování mohl údaj 225315 (jednotka detekce nárazu do
chodce) znamenat 225315,499 km a následný záznam v km 225316 (vstřikování/zapalování)
mohl být zaznamenán v km 225315,501, tedy o pouhé 2 m později (samozřejmě záleží na
konkrétním způsobu zaokrouhlování dané jednotky). Tomu, že nelze z rozdílu 1 km vyvozovat
žádné závěry, nasvědčuje také skutečnost, že na pozdějším záznamu v posudku předchozího
znalce je uveden celkový počet ujetých km 225315, přitom závady jsou hlášeny v km 225316,
tedy v km, kterého vozidlo ještě nedosáhlo, viz obr. 21 – červené elipsy. Toto chování lze
vysvětlit právě zaokrouhlováním, a to rozdílným i v rámci jediného výstupu diagnostiky.

Obr. 21 – Záznam závad z posudku předchozího znalce (zdroj: spis)
Fig. 21 – Recording of faults from previous expert's report (source: acta)
Ze simulace provedené předchozím znalcem je pak zjevná naprostá neznalost jak užívání
daného simulačního programu, tak i základních fyzikálních zákonů. Z obrázků (viz obr. 13 a
14), které znalec doložil do svého znaleckého posudku je zřejmé, že při kolizi vozidla Citroën
se stromem je bod rázu (tedy místo, kde působí výslednice rázových sil) umístěn cca v podélné
ose vozidla v oblasti pod spodní hranou čelního skla. Přitom vozidlo narazilo do stromu pravým
předním rohem. Z důvodu absence půdorysného výstupu ze simulace v nějakém konkrétním
měřítku je simulace nepřezkoumatelná. Uvedený výstup je podmínkou korektního používání
programu a uživatelé jsou na to opakovaně upozorňováni na seminářích, kterých se však dle
dostupných informací předchozí znalec nikdy nezúčastnil. Ze samotného protokolu simulace,
který znalec doložil, nelze rekonstruovat jím vytvořený příkop a betonový propustek, a tedy
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nelze docílit stejného nastavení simulace a tuto ověřit. Lze však porovnat souřadnice stromu a
bodu rázu. Zatímco strom má v půdorysu střed v souřadnicích [-29,437;0,458], bod rázu má
souřadnice [-28,318;0,277], tedy je od středu stromu vzdálen o 1,134 m. Pokud by tedy měl být
bod rázu (tedy i místo vzájemného kontaktu vozidla a stromu) na obvodu stromu, musel by
tento mít průměr větší než 2,3 m. Ve skutečnosti se jednalo o strom o průměru cca 40 cm.
Také je fyzikálně zcela nepřijatelné, aby vozidlo, které narazí v podstatě v přímé jízdě svým
pravým předním rohem do pevné překážky, rotovalo po tomto střetu směrem doleva. Rotace je
způsobena působením dvojice sil. Jednou z nich je výslednice setrvačných sil, působící v těžišti
vozidla ve směru původního pohybu, a druhou je výslednice rázových sil, která působí proti
původnímu pohybu v místě nárazu. Pokud tedy působí výslednice setrvačných sil ve směru
pohybu uprostřed vozidla a výslednice rázových sil proti směru pohybu na pravé straně vozidla,
pak nutně musí dojít k rotaci směrem doprava, tedy opačné, než konstatoval předchozí znalec.
4.4

Shrnutí

Stručně lze tedy konstatovat, že předchozí znalec nejen nesprávně vyhodnotil korespondenci
poškození vozidla a stromu, ale rovněž se snažil technickou nepřijatelnost deklarovaného
průběhu nehodového děje dokázat porovnáním s průběhem dle simulace, kde se však dopustil
několika chyb. Tou nejvýznamnější byla poloha bodu rázu zcela mimo oblast, kde došlo ke
vzájemnému kontaktu vozidla a stromu. S tím pak souvisel na první pohled zcela nelogický a
fyzikálně nemožný pohyb vozidla po nárazu. Předchozí znalec dospěl k závěru, že vozidlo bylo
do konečné polohy naaranžováno pomocí jeřábu/hydraulické ruky, ale vůbec se nevypořádal se
dokumentovanými dřecími stopami na betonovém propustku i na spodní části vozidla, které by
při takovém aranžování nemohly vzniknout.
Okolnosti nehodového děje však vykazovaly některé znaky pojistných podvodů – nehoda se
stala v noci, bez účasti dalšího vozidla, v lese na silnici III. třídy, vozidlo bylo již několikrát
havarováno, pravá zadní část byla opravena páskou, vozidlo bylo velmi zaprášeno, jako by před
nehodou dlouho někde stálo apod. Avšak z technického hlediska nebylo možno konstatovat, že
ke střetu se stromem v daném místě nedošlo, a to přesně předchozí znalec udělal. Opět je třeba
konstatovat, že není v kompetenci technického znalce řešit, zda k nárazu do stromu došlo
úmyslně či neúmyslně. Technický znalec může pouze řešit, zda k němu mohlo dojít, či nikoliv
a zde nebylo možné dospět k jinému závěru, než že k tomu nárazu dojít mohlo. Navíc samo
místo nárazu nebylo pro pojistné podvody zcela obvyklé, s ohledem na tvar místa nárazu
(betonový propustek, příkop, strom na vyvýšenině), by bylo jen velmi obtížné trefit vozidlem
strom v požadovaném konfiguraci.

5
5.1

PŘÍPAD ČTVRTÝ – STŘET DVOU VOZIDEL
Situace

Řidič vozidla BMW opravoval na pravé straně vozovky defekt na kole. Po dokončení opravy
šel pro výstražný trojúhelník umístěný za vozidlem. Ve stejném jízdním pruhu jelo vozidlo
Audi A6, jehož řidič se nevěnoval řízení, nevšiml si odstaveného vozidla BMW a pravou přední
částí narazil do zadní levé části vozidla BMW. Po střetu byla obě vozidla odhozena mimo
vozovku do příkopy. Svah příkopy byl velmi strmý, poměrně vysoký a z části porostlý hustým
porostem mladých stromků. Na místě DN bylo zadokumentováno značné množství stop, včetně
smykových i dřecích, jak na vozovce, tak v místech mimo vozovku.
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Obr. 22 – Konečné polohy vozidel v příkopu (zdroj: PSR)
Fig. 22 – Vehicles’ final positions in the ditch

Obr. 23 – Dokumentované stopy na místě DN (zdroj: PSR)
Fig. 23 – Documented marks at the accident site (source: Police)
Závěry původního znalce

5.2

Původní znalec, který zpracovával svůj znalecký posudek pro PČR zdůvodnil technickou
nepřijatelnost uvedeného nehodového děje mj. z těchto důvodů:







K pozici výstražného trojúhelníku na místě DN uvedl, že byl umístěn více jak 1 m od
pravé krajnice, a tedy vozidlo Audi by jej buďto muselo srazit, nebo by jej řidič vozidla
Audi musel vidět a na něj reagovat.
Úzká stopa před místem střetu neodpovídala smykové stopě, která by musela být širší,
než je patrné na fotografiích.
V místě střetu byla technicky nepřijatelná absence plastů z obou vozidel, střepin
ze světlometů, které by byly rozhozené po celé šířce jízdního pruhu. Střepiny a také
provozní kapaliny vystříknuté z vozidla Audi, které by musely být rozstříknuté ještě
před místem vytvoření údajných smykových a rycích stop při takovém rozsahu
poškození, na vozovce nebyly.
Na vozidlech chyběly velké části některých dílů, které se nenacházely na vozovce.
Na vozidle Audi v poškozené části zcela chyběly stopy po přirozeně rozstříknutých
kapalinách v oblasti chladičové stěny, kde došlo k poškození chladičů a trubek.
Na vozidlech Audi i BMW chyběly stopy po kapalině i přesto, že oblast chladičů a
trubek v pravé části vozidla Audi byla zcela zničená.
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5.3

Zcela nepřijatelný tvar bočních (hlavových) airbagů neodpovídal přirozené aktivaci
a v případě této DN nebyl k aktivaci důvod, protože vozidlo Audi do ničeho bokem
nenarazilo.
Pravý přední blatník vozidla Audi nebyl deformovaný směrem dozadu a navíc byl
dvakrát rozstřižený.
Přední roh pravého předního blatníku nebyl deformovaný.
Hlavní deformační prvek na PP podélníku vozu Audi byl bez typických deformací
směrem dozadu, kdy navíc byla oblast až za ním výrazně poškozená, k čemuž by
nemohlo dojít po nárazu na LZ kolo a výztuhu zadního nárazníku, či části podlahy.
Deformační člen byl pouze vyhnutý směrem dovnitř, což bylo nepřijatelné.
I přes výraznou deformaci levé zadní bočnice vozidla BMW po nárazu tato celá lícovala
ve spáře s levými zadními dveřmi.
Na levém zadním disku a pneumatice nebylo po DN žádné poškození ani otěr
po kontaktu s poškozeným vozidlem Audi, což bylo technicky nepřijatelné.
Deformace na přední pravé měkké části vozidla Audi A6 byly v rozporu s deformacemi
na zadní tuhé části vozidla BMW, jejich kompatibilita byla zcela nekorespondující
s ohledem na popis střetu a rozsah poškození z hlediska energetického.
Na místě dokumentovaném Policií SR k DN předmětných dvou vozidel nedošlo
s ohledem na nekorespondenci poškození vozidel a absenci skutečných a typických stop
pro takový střet na vozovce a na vozidlech samotných. Obě vozidla do pravého příkopu
sjela již poškozená bez předchozího kontaktu.
Poškození vozidel nepocházela z účastníky deklarovaného střetu. Rovněž provedené
počítačové simulace v programu Virtual Crash 2.2 vyloučily příčinu a průběh vzniku
DN. Konečná poloha a stopy na vozovce neodpovídaly postřetovému pohybu vozidla
Audi, které by ani nezajelo do příkopu. Nepoškození přední části vozidla BMW, které
by se při zajetí na dno příkopu pohybovalo rychlostí 30 km/h, této rychlosti
neodpovídal. Zejména přední nárazník, který byl pouze umazán od hlíny, nasvědčoval
tomu, že vozidlo BMW sjelo do příkopu při pomalé jízdě.
Nedostatky závěrů původního znalce

Z drobností ve znaleckém posudku znalce lze zmínit, že z výpovědí řidiče vozidla BMW bylo
zřejmé, že pozice výstražného trojúhelníku zadokumentovaná Policií nemusela být shodná
s pozicí, ve které se trojúhelník nacházel v době, kdy jej míjelo vozidlo Audi. Se znalcem bylo
možné souhlasit, že stopa před dřecí stopou označenou číslem 1 (viz obr. 23) skutečně nebyla
smykovou stopou, ale jednalo se o dřecí stopu některého z poškozených plastových dílů
v přední části vozidla Audi. Je také zcela logické, že nebrzděné vozidlo v přímé jízdě smykovou
stopu nezanechá.
Z fotodokumentace bylo patrné, že drobné střepiny v místě DN se na vozovce nacházely.
Z prováděných nárazových zkoušek a z dokumentací nepochybně reálných nehod se ukazuje,
že střepiny se z vozidel začínají oddělovat až po vzájemném oddělení vozidel a že větší části
vozidel se často nacházejí až v blízkosti konečných poloh vozidel. Usuzovat tedy z absence
větších dílů z vozidel v místě střetu a těsně za ním na technickou nepřijatelnost nehody nelze.
Navíc druhý znalec, který zpracovával posudek pro obhajobu, se byl na místě DN osobně
podívat a v křoví v příkopu našel a zadokumentoval značné množství prvním znalcem
postrádaných dílů obou vozidel, včetně světlometu vozidla Audi, částí nárazníku a podobně.
Dokonce i po několika letech od vzniku nehody se autorům článku podařilo najít další dříve
nezadokumentované plastové střepiny pocházející prokazatelně z předmětné DN.

59

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

Znalec konstatoval absenci rozstříknutých kapalin při destrukci trubek a chladiče vozidla Audi.
Z dokumentace poškození vozidla, bylo patrné, že na pravé straně vozidla došlo ke zničení
potrubí a mezichladiče turbodmychadla (na obr. 24 vyznačen žlutě), tedy částí, které vedou a
chladí vzduch, ne kapalinu. Je tedy potom zcela přirozené a logické, že nedošlo k žádnému
rozstřiku kapaliny v místě střetu. Zřejmě mohlo dojít k drobnému porušení chladiče, a tedy
k úniku kapalin mohlo dojít, ale až v konečných polohách, kde dokumentace byla prakticky
nemožná.

Obr. 24 – Poškození přední části vozidla Audi (zdroj: pojišťovna)
Fig. 24 – Damage to the front part of the Audi (source: insurance company)
Dále znalec konstatoval technicky nepřijatelné rozstřižení pravého předního blatníku vozidla
Audi, na obr. 24 vyznačeno červeně, a také technicky nepřijatelnou deformaci blatníku. Znalec
ovšem nebral v potaz, že blatník vozidla je vyroben z hliníkové slitiny, nikoliv z tradičního
„plechu“ a tedy i chování takovéhoto dílu při deformaci bude výrazně odlišné. Rychlou
kontrolou bazarů s havarovanými vozidly bylo zjištěno, že při podobných typech deformací je
roztržení hliníkového blatníku na shodném vozidle zcela běžné, stejně tak deformace, že
odpovídají. Porovnávaná vozidla z bazarů, viz obr. 25.
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Obr. 25 – Poškození přední části vozidla Audi (zdroj: různé)
Fig. 25 – Damage to the front part of the Audi (source: misc.)
Důsledně provedenou korespondencí poškození bylo možné vzájemně přiřadit nejmarkantnější
poškození na obou vozidlech

2

2
1

1

Obr. 26 – Korespondence poškození vozidel (zdroj: pojišťovna)
Fig. 26 – Correspondence of the damage (source: insurance company)
Výškově, polohou i charakterem poškození vzájemně koresponduje poškození mezichladiče
vozidla Audi a výfuku vozidla BMW – na obr. 26 označeno jako 1. Deformaci na pravém
předním blatníku vozidla Audi by možné přiřadit výztuze zadního nárazníku vozidla BMW –
na obr. 26 označeno jako 2. Vzájemným výškovým porovnáním vozidel (viz obr. 27 – modře
je znázorněno vozidlo Audi, zeleně vozidlo BMW) pak bylo zjištěno, že výškově poškození
vozidla Audi a BMW vzájemně korespondují. Tvar deformace přední části vozidla Audi
korespondoval s deklarovaným střetem s vozidlem BMW. S tvrzením znalce ohledně
nedeformování blatníku bylo možné v podstatě souhlasit. Nebyl to však důvod pro technickou
nepřijatelnost nehodového děje. Ze stavu víka zavazadlového prostoru vozidla BMW a z faktu,
že řidič vozidla BMW chtěl sbalit výstražný trojúhelník, nelze vyloučit, že toto víko bylo během
střetu s vozidlem Audi pootevřené nebo otevřené. Jak je patrné z obr. 27, výškově se roh
předního blatníku vozidla Audi dostal nad spodní hranu zavazadlového prostoru a příčně vpravo
od levé zadní sdružené svítilny vozidla BMW. Jediné, do čeho mohl roh pravého předního
blatníku vozidla Audi narazit, byl tedy vzduch a je tedy zcela zřejmé, logické a technicky
přijatelné, že nárazem na vzduch se pevný hliníkový díl nedeformuje. Otevření víka
zavazadlového prostoru vozidla BMW nasvědčovalo i jeho poškození a jeho stav po DN.
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Obr. 27 – Korespondence poškození vozidel (zdroj: ÚSI)
Fig. 27 – Correspondence of damage (source: IFE)
Dále znalec konstatoval, že lícovala levá zadní bočnice s dveřmi vozidla BMW.
Z fotodokumentace ale bylo patrné, že levá zadní bočnice nelícovala s levými zadními dveřmi,
viz obr. 28. Navíc je patrný rozdíl v šířce této spáry mezi levou a pravou stranou vozidla – na
levé straně je zmenšená, na pravé straně zvětšená. Došlo tedy k deformaci celé karoserie v zadní
části vozidla. Levé zadní kolo vozidla BMW bylo nárazem zatlačeno vpřed. S ohledem na
hloubku deformace obou vozidel je možné a technicky přijatelné, že disk ani pneumatika levého
zadního kola vozidla BMW nebyl v takovém kontaktu s vozidlem Audi, že by mělo dojít k jeho
poškození.

Obr. 28 – Změněná šířka spáry zadních dveří vozidla BMW (zdroj: pojišťovna)
Fig. 28 – Changes of shut lines of the BMW’s back doors (source: insurance company)
Znalec uvedl, že „Deformace na přední pravé měkké části vozidla Audi A6 byly v rozporu
s deformacemi na zadní tuhé části vozidla BMW, jejich kompatibilita byla zcela
nekorespondující s ohledem na popis střetu a rozsah poškození z hlediska energetického“. Ze
znaleckého posudku znalce nebylo zřejmé, jak znalec došel k závěru, že rozsah poškození
nekoresponduje. Tento závěr znalce nebyl v jeho znaleckém posudku nijak podložen a nebylo
provedeno jakékoliv porovnání vzájemné korespondence poškození vozidel. Jak již bylo
uvedeno, provedenou korespondencí poškození bylo zjištěno, že deformace vozidel spolu co se
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týče rozsahu i charakteru vzájemně korespondovaly. Z energetického hlediska byly při simulaci
střetu určeny v podstatě shodné hodnoty EES, jaké byly určeny komparativními metodami.
Poškození vozidel spolu rozsahem i energeticky vzájemně korespondovalo. Současně nebylo
zřejmé, odkud znalec čerpal informaci ke svému tvrzení, že zadní část vozidla BMW byla tuhá
a přední část vozidla Audi měkká. Vozidla jsou konstruována tak, aby v případě čelního nárazu
ochránila posádku vozidla. Tedy výrazně tužší je naopak přední část vozidla. Navíc vozidlo
BMW mohlo mít v okamžiku střetu otevřené víko zavazadlového prostoru, které zavřené tvoří
součást deformační zóny zadní části vozidla. Tedy tuhost jeho zadní části byla výrazně snížena.
V místě DN se nacházel prudký svah silničního příkopu. Ze zdokumentovaných stop i
z fotodokumentace je patrné, že vozidlo BMW se delší úsek pohybovalo po svahu a to tak, že
se stále pohybovalo ve směru, kterým se pohybovalo po střetu. V případě, že by bylo vozidlo
se zataženou ruční brzdou tlačeno lidmi, tak v okamžiku, kdy by se přední část vozidla dostala
celá na strmý a travnatý svah příkopu, tak by se celá přední část sklouzla dolů, vozidlo by se
stočilo doprava a postavení by nemohlo odpovídat postavení zadokumentovanému na místě
DN. Není v lidských silách tomuto sklouznutí zabránit. Vozidlo BMW se tedy po svahu muselo
pohybovat dostatečně velkou rychlostí, aby setrvačností dojelo až do zadokumentované
konečné polohy, nedošlo ke sklouznutí jen přední části vozidla ze svahu a stočení vozidla
doprava ještě před konečným postavením vozidla.

Obr. 29 – Protokol simulace znalce – vstupní parametry (zdroj: předchozí znalec)
Fig. 29 – Protcol from simulation from expert – input parameters (source: previous expert)
Předchozí znalec také vyloučil průběh DN na základě počítačové simulace v programu Virtual
CRASH 2.2. Znalec sice v posudku uvedl, že uvažoval se zabrzděnou zadní nápravou vozidla
BMW, v protokolu simulace je však uvedeno, že rozložení brzdných sil na kolech bylo
rovnoměrné. Stejně tak znalec neuvažoval se zablokováním pravého předního kola vozidla
Audi v podběhu bezprostředně po střetu s vozidlem BMW. Podstatný výpis z protokolu
simulace je patrný na obr. 29. Hodnoty rozložení brzdného účinku jsou vyznačeny červeně.
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Vstupní hodnoty tedy byly zadány chybně. Je pak tedy zcela logické, že při zadání chybných
vstupních hodnot v simulačním programu nemůže vyjít správné a technicky přijatelné řešení.
Stejně tak, simulační programy neumožňují jednoduše počítat s vlivem porostu, který je třeba
ovšem v programu alespoň nějak aproximovat (například zvýšením tření terénu v oblasti
porostu), což není z posudku ani protokolu znalce patrné, že by udělal. Pak je zřejmé
(i s ohledem na chybné vstupní hodnoty), že znalcem uvedená rychlost 30 km/h pro náraz na
dně příkopu je chybná. Vozidlo BMW bylo porostem zpomalováno postupně a náraz na dno
příkopu nastal zcela určitě v nižší rychlosti. Je technicky přijatelné, že by nedošlo
k výraznějšímu poškození přední části vozidla BMW, než jak bylo dokumentováno technikem
pojišťovny. Tato tvrzení znalce jsou tedy technicky nepřijatelná. Znalcem nekorektně použitý
uvedený simulační program nemůže svědčit o technické nepřijatelnosti nehodového děje.
5.4

Shrnutí

Stručně lze shrnout, že většina závěrů znaleckého posudku předchozího znalce byla shledána
jako technicky nepřijatelná, jeho tvrzení často nebyla podložená relevantními fakty. Jeho
závěry svědčí mj. o jeho neznalosti konstrukce daného modelu vozidla Audi. Také simulační
program byl použit nesprávně. Skutečnost, že se mu nepodařilo nehodový děj nasimulovat,
naprosto nevypovídá o technické přijatelnosti tohoto děje. Znalec uvažoval, že nepojízdná
vozidla byla na místo nějakým způsobem dopravena a pak shozena ze svahu, přičemž se vůbec
nevypořádal se zadokumentovanými stopami i s náročností celé operace na ne zcela odlehlé
silnici s běžným provozem.
Ačkoliv nehoda nesla některé znaky pojistného podvodu, zejména v oblastech mimo
kompetenci řešení technickým znalcem – oba účastníci se mohli znát, neměli čistý trestní
rejstřík, co se hospodářské kriminality týče, obě vozidla byla dříve zabavena pro podezření na
trestnou činnost, nicméně pak vrácena apod. – ke střetu obou vozidel na místě muselo dojít.
Technickému znalci již nepřísluší hodnotit, zda se jednalo o střet úmyslný. Pokud by se v tomto
případě jednalo o zinscenovaný střet, pak jej lze pouze hodnotit jako extrémně riskantní
s vysokou mírou pravděpodobnosti zranění řidiče, a to i vzhledem k vysoké šanci vyjetí vozidla
mimo komunikaci a z velmi strmého svahu, kde mohlo hrozit i převrácení vozidla.

6
6.1

PŘÍPAD PÁTÝ – ŘETĚZOVÁ NEHODA TŘÍ VOZIDEL
Situace

Byl deklarován střet tří osobních vozidel, ke kterému mělo dojít tak, že na úrovni křižovatky
zastavilo vozidlo Mercedes S classe, jehož řidič chtěl odbočit vlevo a dával přednost
protijedoucím vozidlům. Za vozidlem Mercedes zastavilo vozidlo VW Touareg, za kterým se
pohybovalo vozidlo BMW X5, jehož řidič se nevěnoval dostatečně řízení (psal SMS) a z toho
důvodu nestihl včas zareagovat na zpomalující vozidla a bezpečně zastavit za vozidlem VW.
V důsledku následného střetu bylo vozidlo VW odhozeno na před ním stojící vozidlo Mercedes.
Při nehodě mělo dojít ke vzniku zadokumentovaných poškození a vozidla se měla nacházet
v zadokumentovaných konečných polohách. Viz obr. 30 až 32.
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Obr. 30 – Konečné polohy vozidel (zdroj: PČR)
Fig. 30 – Vehicles’ final positions (source: Police)

Obr. 31 – Přední pohled (zdroj: PČR)
Fig. 31 – Front view (source: Police)

Obr. 32 – Zadní pohled (zdroj: PČR)
Fig. 32– Rear view (source: Police)

Závěry původního znalce

6.2

Původní znalec, který zpracovával svůj znalecký posudek pro PČR zdůvodnil technickou
nepřijatelnost uvedeného nehodového děje mj. z těchto důvodů:







Konečné polohy a poškození vozidel neodpovídají popisovanému střetu a
popisovanému vzniku a průběhu dopravní nehody.
Poškození vozidel tak jak bylo zadokumentováno neodpovídá střetu popsanému v
záznamu a v protokolu o dopravní nehodě.
Konečné polohy vozidel, vzniklá poškození, vzniklé stopy a minimum a poloha
odhozených střepin nejsou vzájemně v souladu a také odporují popsanému střetu všemi
účastníky.
Všechna vozidla, zde byla na místě nehody k sobě pouze přistavená již poškozená.
Hlavní deformace a poškození údajně poškozených vozidel BMW, VW a Mercedes
vznikly jiným způsobem již před údajnou dopravní nehodou a hlavní znaky jejich
poškození jsou toho technickým důkazem.
Dle provedených simulací v programu PC Crash je popsaný nehodový děj z technického
hlediska nepřijatelný a výsledkem provedených analýz je to, že konečné polohy na
fotografiích PČR a polohy střepin byly pouze uměle vyvolány, tedy že k popisovaným
střetům tři zúčastněných vozidel nikdy nedošlo.
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6.3

Nedostatky závěrů původního znalce

Původní znalec mj. poukazoval na to, že vozidla byla vzorně až dokonale za sebou poskládána,
ani jedno z nich se od druhého po střetu neodpoutalo ani nevybočilo což bylo dle jeho názoru
technicky nepřijatelné. Jak dále uvedl postavení vozidel bylo technicky nepřijatelné po
popsaném střetu, který měl způsobit u všech vozidel zadokumentovaná poškození.

Obr. 33 – Konečné polohy vozidel (zdroj: ÚSI)
Fig. 33 – Vehicles’ final positions (source: IFE)
Z jakého důvodu by to ale mělo být technicky nepřijatelné neuvedl, navíc jak je zřejmé mj.
z obr. 33 zákryt vozidel až tak „dokonalý“ nebyl. Co se týče případného odpoutání vozidel po
střetu, bylo např. nutné brát v úvahu fakt, že vozidla Mercedes a VW stála, a vzhledem k tomu
že se jednalo o vozidla s automatickou převodovkou a silnice klesala, byla obě tato vozidla na
místě brzděna, co má významný vliv na jejich případný postřetový pohyb. Střetová rychlost
vozidla BMW byla cca 47 km/h.
Původní znalec dále hodnotil poškození vozidel jako vzájemně nekorespondující, přičemž mj.
uváděl že u vozidla BMW došlo k totálnímu zničení frontální části a vozidlo VW nemělo
z držáků vyhozený zadní nárazník a dokonce 5. dveře a zadní svítilny lícovaly. Poškození na
čelní části vozidla BMW bylo v rozporu s nepoškozenými deformačními zónami na zadní části
vozidla VW. Nedošlo k poškození registrační značky vozidla VW a zcela chyběla podélná linie
otisku víka vozidla BMW po deformaci do zadní části vozidla VW. Otěry na zadní části vozidla
vznikly pouze od přistavení již poškozeného vozidla BMW na zadní část vozidla VW.
K přirozenému nárazu nemohlo nikdy dojít, jinak by musela být na 5. dveřích vozidla VW
typická rovná linie otisknutého víka motoru vozidla BMW a ta zde zcela chybí. Přední nárazník
vozidla BMW byl od nárazu na zadní nárazník zcela roztrhaný, ale na zadním nárazníku vozidla
VW nebyla poškozená ani odrazka či lak. Technicky nepřijatelné je nepoškození levého
zadního sdruženého světla vozidla VW, právě do této oblasti by se dostalo při své deformaci
víko motoru vozidla BMW. Navíc deformace zadní části vozidla VW není přijatelnou pro
vzniklý plošný ohyb víka motoru vozidla BMW a to, že není poškozená RZ vozidla VW a obě
„ledviny“ plastové mřížky chladiče vozidla BMW jsou po nárazu nepoškozené, a právě ony by
pronikaly jako první do 5. dveří vozidla VW. Přední část vozidla BMW vykazuje znaky toho,
že na ní byly použity již předem poškozené díly, velký rozsah poškození tomu zcela odpovídá.
Nárazník je zcela roztrhán, a přitom zadní nárazník vozidla VW je bez výraznějších otěrů.
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Obr. 34 – Poškození vozidla BMW (zdroj: pojišťovna)
Fig. 34 – BMW damage (source: insurance company)

Obr. 35 – Poškození zádě vozidla VW (zdroj: PČR)
Fig. 35 – VW rear damage (source: Police)
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Obr. 36 – Výškové korespondence s uvažováním brzdění vozidla BMW (zdroj: ÚSI)
Fig. 36 – Height correspondence when considering braking of the BMW (source: IFE)
Jak bylo ale z fotodokumentace zřejmé, tak v případě střetu vozidla BMW se zádí vozidla VW
došlo k podjetí, čemuž zanechaná poškození velmi dobře odpovídala. Jak je dále zřejmé
z nárazníku vozidla VW se uvolnilo např. levé odrazové sklíčko a krytka otvoru pro tažné oko.
Z fotodokumentace bylo zcela zřejmé poškození registrační značky vozidla. Na víku
motorového prostoru vozidla BMW se nacházel horizontální zásek odpovídající tvarem a
polohou hraně nacházející se na víku zavazadlového prostoru vozidla VW (madlo nad RZ) atd.
Dále předchozí znalec uvedl, že po nárazu vozidla BMW nebyla ani jediná z plastových
přepážek mřížek chladiče poškozená či prasklá, to za svou praxi znalce ještě po takto
deklarovaném střetu nikdy neviděl.
Zlomená příčka

Deformace a dřecí stopy

Deformace chromového olemování

Obr. 37 – Poškození pravé ledviny (zdroj:
pojišťovna)
Fig. 37 – Right kidney damage (source:
insurance company)

Obr. 38 – Poškození levé ledviny (zdroj:
pojišťovna)
Fig. 38– Left kidey damage (source:
insurance company)

Jak je ale zřejmé z obr. 37 a 38 vlivem kontaktu mřížek chladiče vozidla BMW s víkem
zavazadlového prostoru vozidla VW došlo k jejich poškození. Navíc je v praxi běžné, že
zejména u vozidel prémiových značek nedochází po střetu zákonitě k rozlámání mřížek, ale
dochází např. k jejich vypadnutí, deformaci a zanechání drobných poškození. Z toho tedy
kromě jiného lze učinit i závěr, že pokud znalec v průběhu své praxe něco neviděl, neznamená
to, že to není možné, příp. to svědčí o nedostatečném dalším vzdělávání znalce atd.
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Dále se zaměřil mj. na nekorespondenci poškození mezi vozidly VW a Mercedes k čemuž
kromě jiného uvedl, že deformační členy (vlnovce) obou předních podélníků vozidla VW byly
bez deformací a také přední maska kromě mírného otlaku víka motoru nebyla poškozená tak,
aby to odůvodňovalo poškození zadní části vozidla Mercedes. Ani výztuha předního nárazníku
nenesla známku deformace po nárazu do vozidla Mercedes, toto vylučuje vznik poškození
vozidla Mercedes po nárazu vozidla VW zezadu.

Obr. 39 – Poškození vozidla Mercedes (zdroj: PČR)
Fig. 39 – Mercedes rear damage (source: Police)

Obr. 40 – Detail otisku s otěry modré barvy (zdroj: PČR)
Fig. 40 – Detail of the blue color imprint (source: Police)

Obr. 41– Poškození přední části VW (zdroj: pojišťovna)
Fig. 41 – VW front damage (source: insurance company)
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Obr. 42 – Výšková korespondence s uvažováním naklonění vozidla VW (zdroj: ÚSI)
Fig. 42 – Height correspondence considering the incline of the VW (source: IFE)
U vozidla VW byl kromě jiného poškozen pravý nosník, PVC výztuha nárazníku (výplň),
prasklá přední maska, víko motorového prostoru, kryt nárazníku atd. Tato poškození
korespondují s poškozením zadní části vozidla Mercedes. Tomu kromě jiného napovídali
skutečnosti, že na víku zavazadlového prostoru vozidla Mercedes zanechané poškození
odpovídalo tvarově a výškově tvaru přední hrany víka motorového prostoru VW a na víku
vozidla Mercedes se nacházely také otěry modré barvy. A naopak na víku vozidla VW se
nacházel zásek odpovídající polohou a tvarem hraně levé bočnice (nad světlem) vozidla
Mercedes. Dále je vhodné uvést fakt, že ve spisových podkladech byla uvedena informace, že
záď vozidla Mercedes již byla před touto DN svépomocí opravována a je otázkou, jak kvalitně
tato oprava proběhla.
Ve znaleckém posudku mj. dále předchozí znalec konstatoval, že je obecně známo, že zadní
profilované části vozidel jsou oproti předním deformačním zónám daleko tužší, není zřejmé,
odkud tuto „obecně známou“ skutečnost čerpal. Obecně je spíš známo, že konkrétní tuhosti
jednotlivých částí vozidel jsou dány konstrukcí konkrétního vozidla, ale obecně lze konstatovat,
že tužší bývá přední část vozidla z důvodu ochrany posádky při čelním nárazu.
Předchozí znalec se dále zaměřil na dle jeho názoru silný stupeň koroze v lomech poškozených
dílů v přední části chladičové stěny vozidla BMW, který neodpovídal možnému vzniku DN a
jednalo se o již zjevně před datem DN poškozené díly jiným způsobem než nárazem do vozidla
VW. Takový stupeň koroze svědčí o nastrojení čelní části (již předtím jinak poškozenými díly),
vše pouze k navození dojmu skutečné DN. Přitom z fotodokumentace pojišťovny zřejmý stupeň
koroze nebyl nijak neobvykle silný a odpovídal běžnému stavu nepohledových dílů, na kterých
se nacházel. Stav těchto dílu odpovídal spíše skutečnosti, že s nimi nebylo v krátké době před
nehodou manipulováno.
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Obr. 43 – 1. oblast koroze (zdroj: pojišťovna)
Fig. 43 – 1. rust area (source: insurance
company)

Obr. 44 – 2. oblast koroze (zdroj: pojišťovna)
Fig. 44– 2. rust area (source: insurance
company)

Znalec se věnoval také střepům zanechaným na místě DN, k tomu mj. uvedl, že odhozené
střepiny se vyskytovaly pouze mezi vozidly, nikoliv pod nimi, z technického hlediska by však
muselo dojít při střetech k posunu vozidel a také k deformacím. Pak by však střepiny nemohly
ležet mezi vozidly, ale byly by pod vozidly, jež by narážela na vozidla před sebou, ale na
fotografiích tomu tak určitě nebylo. Střepiny z vozidla Mercedes byly v místě jeho konečné
polohy. Není technicky přijatelné, že by po nárazu nebylo posunuté při probíhajících
deformacích dopředu, konečná poloha vozidla Mercedes byla vzhledem k poloze střepin
nereálná. Minimum střepin před a vedle vozidla BMW neodpovídal tak rozsáhlému poškození
po údajném nárazu na vozidlo VW. Navíc se před vozidlem BMW nenacházelo odpovídající
množství střepin vzhledem k rozsáhlému poškození jeho čelní části, také tato absence
potvrzovala nereálnost DN. Nikde v okolí vozidla BMW v konečné poloze (na boku, ani zleva,
ani zprava, ani zepředu) se nenacházel žádný odpovídající rozptyl střepin či plastů z vozidla
BMW, k popsanému střetu s vozidlem VW zde nikdy nedošlo.
Jak je zřejmé z níže uvedených obrázků množství, poloha, charakter rozmístění střepů a poloha
a tvar zanechaných kapalin odpovídají popisovanému nehodovému ději. Na fotodokumentaci
jsou zcela zřejmé střepy i kapaliny pod vozidly VW a BMW, přičemž pod vozidlem BMW se
nachází značné množství úlomků, uvedená tvrzení znalce jsou tedy nepravdivá a z nich
dovozené závěry jsou technicky nepřijatelné.
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Odrazové sklíčko z nárazníku VW
Obr. 45 – Střepy pod BMW 1 (zdroj: PČR)
Fig. 45 – Fragments under BMW 1 (source: Police)

Obr. 46 – Střepy pod BMW 2 (zdroj: PČR)
Fig. 46 – Fragments under BMW 2 (source: Police)
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Obr. 47 – Střepy pod VW 1 (zdroj: PČR)
Fig. 47 – Fragments under VW 1 (source:
Police)

Obr. 48 – Střepy pod VW 2 (zdroj: PČR)
Fig. 48 – Fragments under VW 2 (source:
Police

Ve svém znaleckém posudku uvedl předchozí znalec také simulaci pohybu vozidel v průběhu
DN. K tomu uvedl, že se jedná o technicky přijatelné řešení simulace průběhu nehodového děje
dle protokolu o DN, tedy excentrický náraz vozidla BMW do stojícího vozidla VW a jeho
druhotný střet se stojícím a odbočujícím vozidlem Mercedes. Tato simulace byla provedena za
účelem zjištění skutečného průběhu nehodového děje, jak byl popsán v protokolu o DN,
a konečných poloh vozidel. Řešení bylo provedeno v simulačním programu PC-Crash 5.1. Při
zadávání vstupních hodnot pro simulaci softwarem PC-Crash byla údajně zohledněna dopravní
situace v místě, technická data vozidel. Simulace řeší možné předstřetové pozice s ohledem na
vzniklé pozice poškození na vozidlech. Postřetový pohyb byl řešen včetně vzájemného nárazu
vozidel a jejich dojetí do konečných poloh. Simulace pohybu – vozidlo BMW v = 50 km/h
naráží do vozidla VW v = 0 km/h, které zastavilo za odbočujícím vozidlem Mercedes v = 0
km/h - koeficient adheze µ = 0,75 pro suchou vozovku. Dále uvedl, že dle provedené simulace
je vidět, jak by došlo po excentrickém nárazu vozidla BMW na vozidlo VW k rotaci vozidla
BMW kolem jeho osy, také následně vozidlo VW by posunulo před ním stojící vozidlo
Mercedes o cca 4 m před sebe do středu vozovky, což však odporuje poloze červených střepin
ze zadní lampy vozidla Mercedes ihned za jeho zadní částí, což není technicky přijatelné. Také
při rotaci vozidla BMW kolem stojícího vozidla VW by vzniklo výrazné pole rozptylu střepin,
které se zde však u vozidla BMW nikde nenacházelo. Ve skutečnosti by konečné polohy
střetnuvších se vozidel byly rozdílné v rozmezí 4 až 4,5 m od konečných poloh střepin. Místo,
kde stála zadní část vozidla Mercedes, nemůže být konečnou polohou a střepiny ze zadní lampy
vozidla Mercedes nemohou ležet hned za jeho zadní částí a totéž platí o technicky nepřijatelném
minimu střepin, které leží hned pod přední částí vozidla BMW, z toho odvozoval, že i dle
provedených simulací byl takto popsaný nehodový děj z technického hlediska nepřijatelný a
výsledkem provedených analýz bylo to, že konečné polohy na fotografiích PČR a polohy
střepin byly pouze uměle vyvolány, tedy že k popisovaným střetům tři zúčastněných vozidel
nikdy nedošlo.
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Obr. 49 – Střet vozidel 1 (zdroj: předchozí znalec)
Fig. 49 – Vehicles’ collision 1 (source: previous expert)

Obr. 49 – Střet vozidel 2 (zdroj: předchozí
znalec)
Fig. 49 – Vehicles’ collision 2 (source:
previous expert)

Obr. 51 – Konečné polohy vozidel (zdroj:
předchozí znalec)
Fig. 51 – Vehicles’ final positions
(source: previous expert)

Tato tvrzení ale zcela odporují zjištění ÚSI (viz mj. výše), že konečné polohy vozidel jsou
technicky přijatelné a korespondují se stopami zanechanými v místě DN. Množství střepin a
jejich poloha odpovídá předmětnému střetu vozidel. Co je však nutné zdůraznit, že původní
znalec použil pro simulaci nehodového děje program PC-Crash verze 5.1, která nedokázala řešit
vícenásobné rázy. Ráz byl korektně vyřešen jen v případě, že se vozidla umístila na konec
kompresní fáze, což lze ale z technického hlediska udělat jen u jednoho rázu. Uvedená simulace
a z ní vyvozené závěry jsou tedy technicky nepřijatelné a zcela zcestné, navíc na obr. 49 a 50
uvedené (před)střetové polohy vozidel ani neodpovídají zadokumentovaným poškozením.
Předchozímu znalci bylo zadáno vypracování dodatku znaleckého posudku, v němž nadále trval
na svých původních závěrech a pro jejich potvrzení provedl další simulaci nehodového děje
tentokrát s pomocí programu Virtual Crash 2.2. K tomu mj. uvedl, že simulace byla provedena
za podmínek na místě DN se sklonem cca 5 až 6 % a s příčným sklonem vozovky, s adhezí
suché vozovky. Podstatou, jako i v jeho předchozím simulačním řešení, byla skutečnost,
že na vozidle BMW nedošlo vůbec k poškození mřížek chladiče. Vozidlo BMW koliduje
excentricky rychlostí 50 km/h s vozidlem VW tak, aby nedošlo k poškození masky chladiče
vozidla BMW. Právě tato skutečnost odpovídá skutečnému poškození na frontální části vozidla
BMW. Jako podkladu pro řešení bylo použito leteckého snímku místa DN v příslušném měřítku
a výsledků z měření vozovky na místě DN. Na obr. 52 a 53 je uvedena dle jeho názoru
technicky přijatelná střetová pozice vozidel BMW a VW. Větší překrytí by způsobilo totální
zničení mřížek chladiče vozidla BMW, protože by tato oblast narážela do zadního tuhého
nárazníku vozidla VW.
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Při své simulaci tedy opět vycházel z technicky nepřijatelné střetové polohy, která ignoruje
korespondující poškození zanechaná na vozidlech BMW a VW. Při takovéto střetové
konfiguraci by zřejmě sice nedošlo, jak opakovaně uvádí, k deformaci mřížek chladiče vozidla
BMW, nedošlo by ale ani ke vzniku zadokumentovaného poškození víka motorového prostoru,
nárazníku a výrazná poškození by se nacházela primárně pouze v oblasti pravého světlometu
(deformace nárazníku, podélníku, kapoty, světlometu atd.) a i poškození vozidla VW by se
musela nacházet pouze v oblasti levého zadního rohu. Vzhledem k zcela nesmyslné střetové
poloze vozidel BMW a VW jsou jakékoli další závěry této simulace technicky nepřijatelné. Ať
čitatel posoudí sám, odpovídá snad poškození na obr. 52 střetové poloze na obr. 53?

Obr. 52 – Poškození BMW (zdroj: pojišťovna)
Fig. 52 – BMW damage (source: insurance
company)

6.4

Obr. 53 – Poškození odpovídající střetová
poloha (zdroj: znalec)
Fig. 53 –Collision configuration
corresponding to damage (source: expert)

Shrnutí

Stručně lze shrnout, že analýza podkladů a závěry, ke kterým znalec v některých případech
dospěl opakovaně, jsou nedostatečné, zkreslené v některých případech vyvracejí existující
stopy, poškození či deformace (údajná neexistence stop a střepin pod vozidly, údajné
nepoškození mřížky chladiče vozidel BMW a VW apod.), nebo jsou zadokumentovaná
poškození špatně interpretována. Závěry svědčí mj., jako i v předešlém případě, o neznalosti
konstrukce daných modelů vozidel. Také simulační program byl použit nesprávně. Skutečnost,
že se mu nepodařilo nehodový děj nasimulovat, resp. že simulací vyvrátil zadokumentované
konečné polohy, naprosto nevypovídá o technické nepřijatelnosti tohoto děje. Znalec uvažoval,
že vozidla byla na místo nějakým způsobem dopravena a pak „naaranžována“, přičemž se
podobně jako v předešlých případech opakovaně nevypořádal se zadokumentovanými stopami
i s náročností celé operace, potažmo, když se jednalo o docela frekventovanou silnici.
Je nutné uvést, že podobně jako i u předešlých případů i tato nehoda nesla některé znaky
pojistného podvodu, zejména v oblastech mimo kompetenci řešení technickým znalcem, o
čemž vypovídali některé údaje uvedené ve spisu a i určité nejasnosti ve výpovědích účastníků,
majetkové či spíše nemajetkové poměry účastníků, přičemž došlo ke střetu tří do značné míry
luxusních vozidel, nicméně ke střetu vozidel na místě muselo dojít. Technickému znalci již
nepřísluší hodnotit, zda se jednalo o střet úmyslný a zdali o něm věděli všichni účastníci nebo
se jednalo pouze o akci řidiče vozidla BMW atd.
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7

ZÁVĚR

Jak vyplývá z předchozího příspěvku, dopouští se někteří znalci při své činnosti podstatných
pochybení. Namísto, aby se zabývaly případem komplexně, a tedy hledali všechna možná
řešení, snaží se často najít jen jedno řešení, popř. jen jedno řešení vyvrátit, a to často na základě
zcela chybných úvah.
Samostatnou kapitolou je užívání simulačních programů, zejména ve spojitosti s pojistnými
podvody. Je zcela nepřijatelné jednou provedenou simulací dokazovat, že se nehodový děj
nemohl odehrát tak, jak byl účastníky popsán. Naopak lze simulacemi pouze potvrzovat
technickou přijatelnost nehodových dějů, tj. jejich soulad s fyzikálními zákony. Simulační
program je velmi užitečný a účinný nástroj, neměl by však být nadužíván a už vůbec ne
zneužíván.
Znalec by si měl vždy být vědom toho, že jeho posudek je v důkazním řízení velmi silným
prostředkem a celé řízení, tedy včetně znaleckého posudku by mělo probíhat v duchu zásady In
dubio pro reo (tj. v pochybnostech ve prospěch obžalovaného). Tedy pokud v případě
pojistného podvodu nelze opravdu jednoznačně, korektně a výhradně technickými prostředky
dokázat, že nehodový děj se nestal tak, jak je účastníky (či svědky) popisován, musí znalec
vždy jeho technickou přijatelnost připustit a další dokazování případného úmyslu ponechat na
orgánech činných v trestním řízení.
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VLIV NESCHVÁLENÉHO OCHRANNÉHO RÁMU NA VOZIDLE NA ZRANĚNÍ
MOTOCYKLISTY PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ
INFLUENCE OF THE NON-APPROVED PROTECTIVE FRAME ON THE
VEHICLE TO MOTORCYCLISTS INJURIES DURING A TRAFFIC ACCIDENT
Albert Bradáč1), Miroslav Ďatko2), Marek Semela3)
ABSTRAKT:
Článek pojednává o řešení reálné dopravní nehody motocyklu s vozidlem, vybaveným
neschváleným ochranným předním rámem. Nehodě je posuzována jak z hlediska technického,
tak i soudně lékařského a v závěru je shrnuto i právní řešení, ke kterému příslušné orgány
dospěly.
ABSTRACT:
The article deals with the solution of a real traffic accident of a motorcycle with a vehicle
equipped with a non-approved protective front frame. The accident is presented from a
technical and forensic medicine point of view and also summarizes the legal solution.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Dopravní nehoda, motocykl, motocyklista, ochranný rám, zranění
KEYWORDS:
Traffic accident, motorcycle, motorcyclist, protective frame, injury

1

ÚVOD

V České republice může být k provozu na pozemních komunikacích užíváno tzv. technicky
způsobilých vozidel, tedy vozidel, která splňují ustanovení vyhlášky 341/2014 Sb. Dle přílohy
č. 12 uvedené vyhlášky patří mezi výbavu podléhající schvalování také ochranné rámy vozidel
(bod 8a přílohy). Při dopravní nehodě, kterou se tento článek zabývá, došlo ke střetu
motocyklisty na motocyklu s užitkovým vozidlem. Jednalo se o pickup vybavený vpředu
neschváleným ochranným rámem (viz obr. 1). Kontakt motocyklisty s tímto rámem měl pro
motocyklistu poměrné závažné následky. V článku je popsáno jak technické řešení předmětné
DN, tak i soudně lékařský pohled na danou problematiku se zaměřením na vliv ochranného
rámu na zranění motocyklisty. Závěrem je rovněž proveden teoretický právní rozbor dané
problematiky a jeho porovnání se skutečným právním řešením.
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Obr. 1 – Ochranný rám na vozidle (zdroj: PČR)
Fig. 1 – Protective frame in the vehicle (source: police)

DOPRAVNÍ NEHODA A JEJÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

2
2.1

Popis dopravní nehody

Místem dopravní nehody (dále jen DN) byla silnice II. třídy v obci. Motocyklista na motocyklu
Ducati Monster (dále jen motocykl) předjížděl vozidlo Ford Ranger (dále jen vozidlo), které
odbočovalo vlevo. Dle původní výpovědi řidiče vozidla přijel po uvedené silnici a následně
chtěl odbočit vlevo na čerpací stanici. Ze záznamu kamery na čerpací stanici je však zřejmé, že
vozidlo z této stanice bezprostředně před střetem vyjelo. Řidič tedy najel na silnici a ihned
zahájil odbočování vlevo zpět na čerpací stanici. Při tomto druhém odbočování byl již
předjížděn motocyklistou a došlo k tečnému střetu pravé strany motocyklu a levého předního
rohu vozidla. Současně také došlo ke střetu pravé dolní končetiny motocyklisty s ochranným
rámem vozidla. Následně byli motocyklista i motocykl odhozeni vlevo směrem do prostoru
čerpací stanice, kde motocyklista ještě narazil do dopravní značky, kterou částečně vyvrátil –
viz obr. 2 a 3.

Obr. 2 – Plánek místa DN se zvýrazněnými podstatnými stopami (zdroj: PČR)
Fig. 2 – Plan of the accident scene with highlighted significant marks (source: police)
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Obr. 3 – Částečně vyvrácený sloupek dopravní značky (zdroj: PČR)
Fig. 3 – Partially displaced traffic sign jamb (source: police)
2.2

Korespondence poškození, vzájemná střetová poloha

2.2.1 Poškození vozidla
Z dostupné fotodokumentace je po předmětné DN na vozidle zřejmé poškození levého předního
blatníku a předního nárazníku. Také je patrný otěr na boku pneumatiky levého předního kola –
viz obr 4.

Obr. 4 – Poškození levé přední části vozidla (zdroj: PČR)
Fig. 4 – Damage of the front lef part of the vehicle (source: police)
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2.2.2 Poškození motocyklu
Na motocyklu došlo při předmětné DN k poškození pravé i levé strany motocyklu, odlomení
výfuku, páčky přední brzdy a stupačky s pedálem zadní brzdy na pravé straně motocyklu a k
poškození kapotáže za sedlem a předního štítu motocyklu – viz obr. 5 až 7.

Obr. 5 – Poškození pravé strany řídítek, chybí páčka přední brzdy (zdroj: PČR)
Fig. 5 – Damage of the right side of the handlebar, missing the front brake lever (source:
police)

Obr. 6 – Poškození pravého boku motocyklu, chybějící stupačka s pedálem zadní brzdy,
prasklý držák výfuku, chybějící výfuk (zdroj: PČR)
Fig. 6 – Damage to the right side of the motorcycle, missing footrest with rear brake pedal,
cracked exhaust holder, missing exhaust (source: police)

Obr. 7 – Poškození levé a horní strany motocyklu (zdroj: PČR)
Fig. 7 – Damage of the left and top side of the motorcycle (source: police)
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2.2.3 Vzájemná korespondence poškození
Kontaktem motocyklu s vozidlem došlo na motocyklu k poškození pravé strany řídítek vč.
ulomení páčky přední brzdy. Toto velmi dobře výškově i charakterem koresponduje s
poškozením LP blatníku vozidla. Dále pak došlo k poškození pravé strany nádrže motocyklu,
kde jsou patrné otěry černé barvy. Toto poškození výškově i charakterem koresponduje s
kontaktem s předním nárazníkem vozidla, resp. s trubkou, která tvoří ochranný rám. Dále jsou
na motocyklu patrné černé otěry v místech, kde došlo k odlomení výfuku a pravé stupačky s
brzdovým pedálem. Tento otěr byl patrně způsoben kontaktem s pneumatikou LP kola vozidla.
Jednotlivá markantní poškození motocyklu jsou znázorněna na obr. 8 (žlutou barvou), včetně
výškového porovnání s poškozením vozidla Ford.

Obr. 8 – Výšková korespondence poškození vozidla a motocyklu (zdroj: PČR)
Fig. 8 – Height correspondence of vehicle and motorcycle damage (source: police)
S uvedeným poškozením také souvisí poranění pravé dolní končetiny motocyklisty kontaktem
s trubkou rámu vozidla Ford. Za jízdy se koleno motocyklisty nachází v prohlubni nádrže, tedy
bezprostředně za zdokumentovaným poškozením nádrže, ve výšce cca 80 cm nad terénem –
viz obr. 9.

Obr. 9 – Poloha kolene motocyklisty během jízdy (zdroj: autor)
Fig. 9 – Position of motorcycle knee while driving (source: author)
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2.2.4 Vzájemná střetová poloha
Z provedené korespondence poškození a ze skutečnosti, že nebylo kontaktem s vozidlem Ford
poškozeno přední kolo motocyklu ani pravá strana přední vidlice (tedy ke kontaktu muselo dojít
bezprostředně za předním kolem) a z technicky přijatelného způsobu pohybu obou účastníků
daným místem, vyplývá vzájemná střetová poloha taková, kdy vozidlo Ford naráží levým
předním rohem do motocyklu pod úhlem cca 10 až 15° – viz obr. 10. Bezprostředně před tímto
kontaktem došlo již k tečnému střetu pravé strany řídítek motocyklu s LP blatníkem vozidla.

Obr. 10 – Vzájemná střetová poloha vozidla a motocyklu (zdroj: autor)
Fig. 10 – Relative impact position of the motorcycle and the vehicle (source: author)
2.3

Místo střetu

Místo střetu lze dovodit ze zdokumentovaných stop na místě DN, kdy zřejmě přední kolo
motocyklu zanechalo bezprostředně po střetu stopu, označenou v plánku místa DN i v protokolu
o nehodě číslem 1 – viz obr. 11.

Obr. 11 – Místo střetu (zdroj: autor)
Fig. 11 – Place of impact (source: author)
2.4

Střet a postřetový pohyb

2.4.1 Střet a postřetový pohyb motocyklu
Z dostupných podkladů je zřejmé, že motocykl se po střetu pohyboval na dráze cca 32 m, z toho
cca s = 28 m se již sunul po vozovce při současném zanechání dřecí stopy. Dle [8] je obvyklé
zpomalení daného typu motocyklu při jeho sunutí po živičném povrchu cca a = 4,5 m/s2.
Rychlost motocyklu v okamžiku počátku sunutí, a tedy i jeho rychlost bezprostředně po střetu
lze pak stanovit vztahem:
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𝑣 = √2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑠 = 15,87 𝑚/𝑠
tedy cca 57 km/h. S ohledem na vzniklé deformace a zranění motocyklisty lze uvažovat ztrátu
rychlosti motocyklu vlivem střetu cca 10 až 15 km/h. Tedy střetová rychlost motocyklu mohla
být okolo 70 km/h.
Tuto lze ověřit rovněž z kamerového záznamu, který zachycuje pohyb motocyklu
bezprostředně před střetem. Kamera, kterou byl záznam pořízen, se nacházela na sloupu
zastřešení čerpací stanice, viz obr 12.

Obr. 12 – Umístění kamery (zdroj: [3])
Fig. 12 – Location of the camera (source: [3])
Na záznamu je pak patrný průjezd motocyklu úsekem cca 15 m dlouhým, který se nachází cca
43 m od místa střetu. Na tomto záběru je patrné vodorovné dopravní značení (dále jen VZD)
„Podélná čára přerušovaná“ – viz obr. 13.

Obr. 13 – Viditelný úsek komunikace silnice č. II/492 na videozáznamu (zdroj: video)
Fig. 13 – Visible section of road No II / 492 on video (source: video)
Jak vyplynulo z provedeného zaměření, byla délka jednotlivých čar této VDZ cca 3,0 m a délka
mezer mezi nimi cca 1,5 m. Po zakreslení těchto čar do skutečného tvaru vozovky vč. známé
polohy kamery získáme následující situaci – viz obr. 14.
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Obr. 14 – Část vodorovného dopravního značení patrná na záběru kamery (zdroj: autor)
Fig. 14 – Part of the horizontal traffic sign visible on the camera (source: author)
Následnou analýzou videozáznamu se vzorkovací frekvencí 5 fps (snímků/sekundu) lze
motocykl nalézt na celkem šesti snímcích – viz obr. 15 až 20 (zdroj: videozáznam).

Obr. 15 – Motocykl předním kolem mezi 1. a 2. čarou, čas: 06:59:35.4, pozice 0
Fig. 15 – Motorcycle front wheel between 1st and 2nd line, time: 06:59:35.4, position 0

Obr. 16 – Motocykl předním kolem cca na konci 2. čáry, čas: 06:59:35.6, pozice 1
Fig. 16 – Motorcycle front wheel approx. at the end of the 2nd line, time: 06:59:35.6,
position 1

Obr. 17 – Motocykl předním kolem před koncem 3. čáry, čas: 06:59:35.8, pozice 2
Fig. 17 – Motorcycle front wheel before the end of line 3, time: 06:59:35.8, position 2
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Obr. 18 – Motocykl zadním kolem cca na začátku 4. čáry, čas: 06:59:36.0, pozice 3
Fig. 18 – The motorcycle rear wheel at the beginning of the 4th line, time: 06:59:36.0,
position 3

Obr. 19 – Motocykl zadním kolem před 5. čarou, čas: 06:59:36.2, pozice 4
Fig. 19 – Motorcycle rear wheel before 5th line, time: 06:59:36.2, position 4

Obr. 20 – Zadní část motocyklu za 5. čarou, čas: 06:59:36.4, pozice 5
Fig. 20 – Rear of the motorcycle behind the 5th line, time: 06:59:36.4, position 5
Kromě podélné polohy motocyklu je rovněž z jeho pohybu patrné již probíhající příčné
přemístění. Zatímco na prvním snímku se motocykl nachází cca uprostřed svého jízdního
pruhu, na posledním se již zřetelně přibližuje ke středové čáře. Po překreslení polohy motocyklu
z jednotlivých snímků do situace z obrázku označeného jako obr. 14 obdržíme následující
znázornění pohybu motocyklu zaznamenávaným úsekem (viz obr. 21).

Obr. 21 – Pozice motocyklu při jeho průjezdu před kamerou (zdroj: autor)
Fig. 21 – Position of the motorcycle when passing it in front of the camera (source: author)
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Na přiložené pomocné ose lze pak odečíst ujetou dráhu mezi jednotlivými snímky a následně
vypočíst průměrnou rychlost motocyklu mezi jednotlivými pozicemi, popř. i kumulativně od
výchozí pozice – viz tab. 1.
Tab. 1 – Výpočet rychlosti motocyklu (zdroj: autor)
Tab. 1 – Calculation of the motorcycle speed (source: author)
ujetá
ujetá
poloha
vzdálenost odpovídající vzdálenost odpovídající
Pozice předního
od předchozí
rychlost
od pozice č.
rychlost
č.
kola cca
pozice
(km/h)
0
(km/h)
(m)
(m)
(m)
0
0
1
4
4
72
4
72
2
7,8
3,8
68
7,8
70
3
11,6
3,8
68
11,6
70
4
15,7
4,1
74
15,7
71
5
19,9
4,2
76
19,9
72
průměr
72
71

Z hlediska výpočtu je spolehlivější kumulativní údaj. Jak je z tabulky patrné, pohybovala se
rychlost motocyklu při průjezdu úseku nacházejícího se v záběru kamery, v rozmezí 70 až
72 km/h. Tento údaj dobře koresponduje s již výše stanovenou rychlostí motocyklu.
2.4.2 Střet a postřetový pohyb vozidla
Vozidlo se po střetu do konečné polohy posunulo o cca 7,5 metru. S ohledem na to, že řidič
vozidla dle své výpovědi nestihl reagovat před střetem, je zřejmé, že k brzdění vozidla došlo až
po střetu. Ani na konci pohybu vozidla nebyly zadokumentovány viditelné stopy po brzdění, za
technicky přijatelné průměrné zpomalení vozidla Ford po střetu lze tedy považovat rozmezí cca
a = 2 až 3 m/s2, tedy rychlost vozidla Ford po střetu mohla být cca 20 až 24 km/h. S ohledem
na charakter střetu, kdy motocykl a zejména motocyklista se „zasekli“ o přední trubkový rám
vozidla, lze usuzovat na zrychlení vozidla Ford. S ohledem na výrazný nepoměr hmotností
vozidla a motocyklu, resp. motocyklisty lze usuzovat na urychlení vozidla Ford pouze v řádu
jednotek km/h.
2.4.3 Simulace nehodového děje
Nehodový děj byl rovněž simulován s podporou simulačního programu Virtual CRASH a jako
technicky přijatelné bylo nalezeno takové řešení, kdy střetová rychlost motocyklu byla 71 km/h
a střetová rychlost vozidla 20 km/h.
2.5

Pohyb vozidel před střetem

2.5.1 Předstřetový pohyb motocyklu
Jak bylo uvedeno výše, lze částečně rekonstruovat pohyb motocyklu před střetem z dostupného
videozáznamu. Motocykl se před místem střetu pohyboval rychlostí cca 70 až 72 km/h a ve
vzdálenosti cca 62 m před místem střetu (na začátku úseku zaznamenaného kamerou) již
probíhá jeho příčné přemístění vlevo, zřejmě z důvodu předjetí vozidla. Protože není zřejmé,
kde se příčně v jízdním pruhu motocykl nacházel na počátku tohoto manévru, bude dále
uvažováno s hodnotou 62 m před místem střetu jako s hodnotou minimální. Nelze však vyloučit,
že daný manévr probíhal již dříve.
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2.5.2 Předstřetový pohyb vozidla Ford
S ohledem na průjezd dodávkového vozidla, které projelo na záznamu kamery cca 5,8 sekundy
před motocyklem rychlostí cca 54 km/h a na to, že vozidlo projelo oblastí na záznamu kamery
ještě o cca 5,0 sekundy dříve je zřejmé, že mělo-li vozidlo dát dodávkovému vozidlu přednost,
muselo na výjezdu z čerpací stanice zastavit. V dalším je tedy uvažován rozjezd vozidla z
výjezdu z čerpací stanice, tj. z místa 26,0 m před místem střetu. Pokud by se vozidlo rozjelo
bezprostředně po projetí dodávkového vozidla, zbývalo do střetu cca 7,09 sekundy a motocykl
se nacházel cca 140 m před místem střetu a byl již pro řidiče vozidla viditelný. Pro předstřetový
pohyb vozidla lze tedy dále uvažovat dvě varianty:
1. rozjezd na střetovou rychlost 20 km/h a následné odbočení do místa střetu bez zastavení a
2. rozjezd do pravého jízdního pruhu, zastavení a kontrola situace za vozidlem a následný
rozjed do střetu na rychlost 20 km/h.
Z analýzy první varianty vyplývá, že vozidlo začíná vybočovat doleva k čerpací stanici cca 1,63
sekundy před střetem, kdy se motocykl nachází cca 32,2 m před místem střetu, tedy přední částí
cca 18 metrů za zadní částí vozidla a příčně cca na středové čáře, nebo již částečně v
protisměrném jízdním pruhu. Pro řidiče vozidla Ford byl tedy motocykl jednoznačně viditelný
a z jeho příčné polohy byl zřejmý i úmysl vozidlo Ford předjet.
Z analýzy druhé varianty pak vyplynulo, že na rozjezd, následné zastavení a rozjezd do střetu
potřeboval řidič vozidla čas cca 4,87 + 2,22 = 7,09 sekundy, tedy stejný čas, jaký od jeho
rozjezdu z výjezdu čerpací stanice zbýval do střetu. Na kontrolu situace za vozidlem a
rozhodování o odbočení tedy již žádný čas nezbýval a v okamžiku jeho rozjezdu z pravého
pruhu do místa střetu by se motocykl nacházel ve vzdálenosti cca 43,8 m od místa střetu, přední
částí cca 32 metrů za zadní částí vozidla, a tedy byl pro řidiče vozidla Ford viditelný. Motocykl
se příčně nacházel poblíž středové čáry a přemísťoval se dále vlevo. Bylo tedy možné dovodit
úmysl motocyklisty předjet vozidlo. S ohledem na výše uvedené hodnoty časů pro jednotlivé
části manévru se však tato varianta jeví technicky jako nepravděpodobná.
2.6

Možnosti odvrácení střetu

2.6.1 Možnost odvrácení střetu řidičem vozidla Ford
Řidič vozidla Ford měl možnost střetu zabránit, pokud by před odbočením vlevo na čerpací
stanici nechal projet motocykl. Jak je patrné z předchozí analýzy, nacházel se motocykl
v okamžiku počátku rozjezdu vozidla Ford z výjezdu z čerpací stanice cca 140 m před místem
střetu, tedy cca 114 metrů od vozidla Ford a ve výhledu na motocykl řidiči vozidla Ford
nebránily žádné pevné ani pohyblivé překážky. Při následném vybočení vlevo, zpět na čerpací
stanici, rovněž mohl před tímto manévrem motocykl pozorovat, a to ve vzdálenosti 18, resp. 32
metrů za vozidlem Ford. Současně již bylo z pohybu motocyklu směrem do protisměrného
jízdního pruhu zřejmé, že motocyklista má v úmyslu vozidlo Ford předjet.
2.6.2 Možnost odvrácení střetu motocyklistou
U motocyklisty lze uvažovat možnost odvrácení střetu takovou, kdy by se pohyboval v místě
povolenou rychlostí 50 km/h (13,9 m/s), namísto analýzou stanovených 71 km/h, a to
v okamžiku, kdy mohl úmysl řidiče Ford odbočit vlevo poprvé pozorovat, tedy kdy vozidlo
bylo natočeno natolik, aby byl jeho manévr zřejmý. Z předchozí analýzy vyplývá, že takový
okamžik nastal pro obě řešené varianty v čase cca 1,2 sekundy před střetem, kdy se motocykl
nacházel ve vzdálenosti cca ss = 23,7 m před místem střetu. Aby dokázal motocykl zastavit na
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takovéto dráze, musel by po reakční době v délce trvání 1,0 sekundy, při zanedbání náběhu
brzdného účinku, brzdit průměrně se zpomalením:
𝑎=

𝑣2
13, 92
=
= 9,83 m/s2
2 ⋅ (𝑠𝑠 − 𝑣 ⋅ 𝑡𝑟 ) 2 ⋅ (23,7 − 13,9 ⋅ 1,0)

Takové zpomalení je na hranici, spíše za hranicí technických možností předmětného
motocyklu. Tedy ani při jízdě rychlostí 50 km/h by motocyklista ani intenzivním brzděním
střetu nezabránil.
2.7

Technická příčina DN

Z provedené analýzy nehodového děje a s posouzení možností jednotlivých účastníků střetu
zabránit vyplývá jako technická příčina předmětné DN technika jízdy řidiče vozidla, který začal
odbočovat vlevo v době, kdy byl již předjížděn motocyklem. Motocyklistovi tak vytvořil
překážku z technického hlediska náhlou (tedy takovou, která vznikne na vzdálenost kratší, než
na jaké je řidič schopen bezpečně zastavit z rychlosti přiměřeno/stanovené) a neočekávanou
(tedy takovou, která vznikne v rozporu s technickým výkladem pravidel silničního provozu).
Lze samozřejmě polemizovat o vlivu vysoké rychlosti motocyklu na důsledky předmětné DN.
Obtížně uchopitelnou je otázka případného užití ukazatele změny směru jízdy na vozidle.
Pokud toto vozidlo bezprostředně před vybočením k čerpací stanici z této stanice vyjelo, mělo
patrně tento ukazatel v činnosti už pro první manévr odbočení vlevo, tedy vyjetí od čerpací
stanice. Nakolik měl motocyklista předpokládat, že na tuto stanici okamžitě znovu odbočí již
není otázkou pro technického znalce.
2.8

Posouzení vlivu ochranného rámu na průběh kontaktu motocyklisty s vozidlem

Z technického hlediska lze porovnat průběh střetu a postřetového pohybu motocyklu a zejména
motocyklisty v průběhu jeho kontaktu s vozidlem v případě, kdy vozidlo bylo v přední části
osazeno ochranným rámem a v případě, že by tímto rámem osazeno nebylo, tedy by bylo
vybaveno standardním plastovým nárazníkem. Jak je patrné z následující sekvence obrázků
(obr. 22Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), došlo při předmětné DN ke kontaktu pravé dolní
končetiny motocyklisty s plnou spodní a zejména pak s horní trubkovou částí uvedeného rámu,
kdy tato končetina byla v podstatě v oblasti kolene zastavena o rám, zatímco zbytek těla
pokračoval téměř nezměněnou rychlostí.
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Obr. 22 – Průběh kontaktu motocyklisty s vozidlem Ford s rámem, krok 0,01 sekundy
(zdroj: autor)
Fig. 22 – Motorcycle contact with vehicle with frame, step 0.01 seconds (source: author)
Pokud by se na vozidle nacházel namísto rámu standardní plastový nárazník, neexistovala by
tak výrazně vyčnívající část vozidla, aby došlo k zaseknutí dolní končetiny motocyklisty. Na
následující sekvenci (obr. 23) je znázorněno, jak by patrně vypadal pohyb motocyklisty kolem
vozidla. Došlo by k jeho sesmeknutí po vozidle.

Obr. 23 – Průběh kontaktu motocyklisty s vozidlem bez rámu, krok 0,01 sekundy (zdroj:
autor)
Fig. 23 – Motorcycle contact with vehicle without frame, step 0.01 seconds (source: author)
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3

SOUDNĚ LÉKAŘSKÝ POHLED

Vznik poranění v dolní části pravého stehna (tržně-zhmožděné rány a tříštivá, nitrokloubní,
otevřená zlomenina dolní části pravé stehenní kosti) a kolena (otevřená zlomenina pravé čéšky),
lze ze soudně lékařského hlediska zcela jednoznačně přiřadit střetu motocyklisty s předmětným
NA. Náraz ohnutým pravým kolenem motocyklisty do levé přední části vozidla Ford Ranger,
a zejména náraz do kovového rámu v přední části tohoto vozidla vlevo, se ze soudně lékařského
hlediska zásadním způsobem podílely na vzniku, rozsahu a charakteru utrpěného poranění
motocyklisty v oblasti jeho pravého kolena a v dolní části jeho pravého stehna (obr. 24). Tyto
úrazové změny by samy o sobě představovaly těžké poranění.
Z dalších úrazových změn je rovněž zlomenina 3. záprstní kosti pravé ruky (obr. 24) dobře
vysvětlitelná přímým kontaktem hřbetní strany pravé ruky motocyklisty s kovovým rámem v
přední části vozidla Ford Ranger. Zlomenina jedné záprsní kosti ruky představuje sama o sobě
úrazovou změnu z kategorie lehkých zranění.
Další úrazové změny zjištěné na těle poškozeného motocyklisty, tj. zlomeniny pravé nohy a
zejména zlomeniny páteře (obr. 24), již nevyžadovaly ke svému vzniku přímý kontakt s
kovovým rámem v přední části předmětného vozidla, případně vznikly až v dalším průběhu
nehodového děje, tj. po střetu obou vozidel.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v případě střetu motocyklisty s nákladním vozidlem Ford
Ranger bez kovového rámu v přední části, by u poškozeného v oblasti jeho pravého kolena a
dolní části jeho pravého stehna nevznikly takové úrazové změny, které jsou uvedeny výše. Ze
soudně lékařského hlediska lze předpokládat, že pokud by k úrazovým změnám v této lokalitě
došlo, měly by odlišný charakterem a menší rozsah i závažnost. Zlomenina záprstní kosti pravé
ruky by s největší pravděpodobností nevznikla vůbec.
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Obr. 24 – Rtg snímky zlomenin poškozeného (zdroj: autor)
Fig. 24 – X-ray images of the fractures of the injured individual (source: author)

4

PRÁVNÍ POHLED NA DANOU PROBLEMATIKU

Zahájeno trestní řízení s řidičem vozidla pro podezření z přečinu těžkého ublížení na zdraví dle
§147/1, 2 tr. zákoníku.
Na základě 1. znaleckého posudku zastaveno, věc předána do správního řízení.
Zde udělena řidiči vozidla pokuta 2.000,- Kč za užití vozidla nezpůsobilého k provozu (§5,
odst. 1, písm. a) zákona 361/2000 Sb.).
Použitý rám nesplňoval podmínky provozu, mj. Nařízení ES č. 78/2009 a zákona č. 56/2001
Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, nebyl zapsán v osvědčení o registraci
vozidla, nedisponoval označením, nebyl schválen, ani schválen být nemohl mj. z důvodu
ostrých hran a překročení obrysu vozidla (žádný typový list ani homologace), přičemž
z hlediska pojištění vozidla a plnění platí, že se pojištění vztahuje na jízdu se schváleným
vozidlem.
Zpracován 2. znalecký posudek, správní orgán zadal „revizní“ ZP 3. znalci, který potvrdil
závěry 2. ZP, tedy, že primární příčinou nehody byl spíše způsob jízdy řidiče vozidla.
Rozhodnutí: motocyklista pokuta 2.000,- Kč za překročení rychlosti, řidič vozidla pokuta
25.000,- Kč za ohrožení řidiče jedoucího za ním při odbočování.
Přestože správní orgán dospěl k závěru, že řidič vozidla měl na zavinění DN rozhodující a tím
i větší podíl (3/4), tak státní zástupce v jeho jednání stále nespatřoval naplnění skutkové
podstaty přečinu v takovém rozsahu, aby korigoval své původní rozhodnutí.
Řidič vozidla podal proti rozhodnutí správního orgánu odvolání, kde mj. poukazuje právě na
rozhodnutí státního zastupitelství. O tomto pravděpodobně dosud nebylo rozhodnuto, a
z hlediska trestního řízení věc byla pravděpodobně skončena.
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5

ZÁVĚR

Jak vyplynulo z předchozích kapitol, měl při dané DN na její průběh podstatný vliv neschválený
ochranný rám na přední části vozidla. Bez ohledu na zjištěnou příčinu nehody se výraznou
měrou podílel na zranění motocyklisty, kde toto zranění bude mít pro motocyklistu doživotní
následky. V porovnání s tím se jeví trest, udělený řidiči vozidla, který nejen, že s největší
pravděpodobností nehodu zavinil, tak oproti platné právní úpravě užil k jízdě vozidlo, které
nebylo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, jako značně nepoměrný.
Ochranné přední rámy mají tedy nezanedbatelné negativní vlivy při nehodách s chodci, ale
předmětná nehoda ukázala, že rám překračující šířkový obrys vozidla může fatálně zranit a
ovlivnit tak následky i u účastníka jedoucího na jednostopém vozidle při střetu se skluzem u
nehody při odbočování.
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1

ÚVOD

Článek si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s pohledem znalce a soudce na průběh
nehodového děje u konkrétní dopravní nehody. Ve věci rozhodoval nejen soud okresní
(Obvodní soud pro Prahu 2), ale i odvolací soud krajský (Městský soud v Praze). Následně
obžalovaný podal dovolání o němž rozhodoval Nejvyšší soud ČR pod sp.zn. 8 Tdo 190/2017.
Soud při svém rozhodování vycházel mimo jiné i ze znaleckých posudků a výslechů znalců
z oboru strojírenství odvětví silniční doprava a z oboru zdravotnictví odvětví soudního
lékařství. Při stanovování nemateriální újmy na zdraví pak soud vycházel ze znaleckého
posudku z oboru zdravotnictví odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Při své práci
si znalci zpravidla kladou otázku, co je pro soud nejdůležitější z mých závěrů a hodnocení.
Naopak soudce si potřebuje ujasnit nejen na co se má znalce zeptat, ale i to, zda odpověď
na položenou otázku skutečně přinesla informaci důležitou pro vlastní rozhodování soudu a jak
tuto informaci v rozhodování využít.

2

POPIS DOPRAVNÍ NEHODY

Obžalovaný dne 26.4.2015 kolem 02:25 hod., řídil osobní automobil tov. zn. Škoda Superb,
RZ: 2AZ 6786 (majitel ALD Automotive, s.r.o.), a to v Praze 5, ulici Strakonická ve směru
z centra v pravém jízdním pruhu. Zhruba 350 m před sjezdem směr Plzeň na úrovni sloupu
VO č. 521977 jel rychlostí nejméně 94 km/hod., t.j. vyšší než v místě povolenou 80 km/hod.
Obžalovaný nesledoval dostatečně situaci v silničním provozu a zezadu narazil do motocyklu
tov. zn. Baotia Cyborg, RZ:7S 1820, který řídil poškozený, rok narození 1971, po ulici
Strakonická ve směru z centra v pravém jízdním pruhu. Obžalovaný po střetu nezastavil
a z místa dopravní nehody ujel, aniž by poskytl těžce zraněnému poškozenému potřebnou
pomoc, dopravní nehodu neoznámil. Nárazem do motocyklu, kromě hmotné škody
na zúčastněných vozidlech, způsobil poškozenému rozsáhlá závažná zranění, a to pohmoždění
mozku ložiskové (vpravo v čelně spánkové krajině, vlevo spánkově); difúzní axonální poranění
mozku, těžký otok mozku, léčený neurochirurgicky bifrontální dekompresní kreniektomií
a sledovaný zavedením ICP čidla; epidurální krevní výron (mezi lebkou a tvrdou plenou lební)
spánkově vpravo; subarachnoidální krevní výron (krvácení pod pavučnice) mozku; izolované
zlomeniny obličeje – jařmového oblouku vpravo, otevřenou zlomeninu nosních kůstek,
zakrvácení do čelistních dutin; zlomeninu předního okraje dolního oblouku 3. krčního obratle,
zlomeninu trnových výběžků 7. krčního a 1. hrudního obratle; krevní výrony kolenních kloubů,
tržnou ránu prstu levé nohy; zlomeniny předních výběžků bederní páteře 1. a 3. bederního
obratle vpravo; v souvislosti s úrazem pak došlo k vdechnutí krve do plic s rozvojem dechové
nedostatečnosti a úrazový šok; a velmi těžký úrazový stav vedl k rozvoji tzv. perzistujícího
vegetativního stavu s nepříznivou diagnózou, kdy poškozený je od úrazu vážně omezen
v obvyklém způsobu života, nachází se v perzistujícím vegetativním stavu a je zcela odkázán
Obvodní soud pro Prahu 5, Legerova 7, Praha 2, hchaloupkova@osoud.pha5.justice.cz, Ing. František Štefáček,
ČR – MO, VÚ 8407, Mladoboleslavská 300, 190 00 Praha, 604 535 576, fs77@seznam.cz.
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na odbornou lékařskou pomoc a zranění je třeba hodnotit jako těžkou újmu na zdraví ve smyslu
ustanovení § 122 odst. 2 písm. a), b), d), e) a i) tr. zákoníku. Výše uvedeným jednáním tak
obviněný porušil důležitou povinnost stanovenou v ustanovení § 4 písm. a), b), c) § 5 odst. 1,
písm. b), § 18 odst. 1, 4 a § 47 odst. 4 písm. a), b), c) zák. č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích v platném znění.

3

PRÁVNÍ KVALIFIKACE A VÝŠE TRESTU

Popsané jednání obžalovaného soud hodnotil jako přečin těžkého ublížení na zdraví
z nedbalosti podle § 147 odst. 1, 2 trestního zákoníku, a přečin neposkytnutí pomoci řidičem
dopravního prostředku podle § 151 trestního zákoníku. Obžalovanému uložil prvostupňový
soud trest odnětí svobody 3 roky a 7 let zákazu řízení. Odvolací soud trest změnil
a to prodloužením zákazu řízení na 10 let (s ohledem na způsob jízdy i řidičskou minulost
obžalovaného) a zařazením obžalovaného k výkonu trestu odnětí svobody ve výměře 3 let
do přísnějšího typu věznice (odsouzení i za úmyslný trestný čin). Obžalovanému byla dále
uložena povinnost zaplatit poškozené společnosti ALD Automotive s.r.o., IČ: 61063916, škodu
ve výši 204.357,- Kč, a poškozenému uhradit náhradu nemajetkové újmy ve výši
11.810.255 Kč a škodu ve výši 7.824 Kč.

4

PODSTATNÉ DŮKAZY PROVEDENÉ V HLAVNÍM LÍČENÍ

Obžalovaný ve své výpovědi v hlavním líčení popíral, že by do kohokoliv narazil. Něco
mu však rozbilo čelní sklo. Střet byl, jak ho cítil obžalovaný, do rohu čelního skla. Nedokáže
si ten střet vysvětlit. Neměl z toho žádný jiný pocit, jak už uvedl. Až při vystoupení z vozidla
zjistil, že došlo i k nějakým jiným poškozením vozidla. Obžalovaný žádný náraz do ničeho
jiného autem neevidoval. Spíš měl pocit, že něco narazilo do něj, do skla, kamínek ...
Poškození čelního skla obžalovaný evidoval okamžitě, všiml si, že sklo není kompletní,
není pouze popraskané, ale je tam fyzická díra skrz. Poškození nebyla prasklina jako pavouk,
popraskané sklo, byla tam díra. K vyvalení skla dovnitř, obžalovaný není schopen nic přesného
uvést, on sám pouze sledoval, kam jede a co se děje. Z toho místa, kde mělo ke střetu dojít, do
nájezdu nahoru na most uběhlo několik desítek vteřin. Obžalovaný vyjel nahoru. Až tam se na
něj, nebo na palubní desku vysypávaly kusy čelního skla.
Svědek řidič taxi uvedl, že odvážel zákazníka. Vše se událo velmi rychle. Jel
na Zbraslav a po cestě jej rychle předjela dvě auta. Dojel k Lahovickému mostu, kde byl
u nehody jako první. Ze začátku si myslel, že tam něco spadlo z přívěsného vozíku, ještě říkal
zákazníkovi „jé, tady se něco vysypalo“. Domníval se, že tam leží koberec, až po cca 200
metrech, kde byla rozmlácená motorka, si svědek uvědomil, že se stala nějaká nehoda. Volal
záchranku, policii.
V hlavním líčení byl slyšen znalec z oboru silniční dopravy Ing. František Štefáček, který
odkázal na svůj znalecký posudek a uvedl, že setrvává na svých závěrech, kdy zopakoval
následující. K technickému stavu osobního motorového vozidla Škoda Superb, RZ: 2AZ 6786,
a motocyklu Baotia Cyborg, RZ: 7S 1820, lze na základě komplexního posouzení technického
stavu předmětných vozidel říci, že se na nich nevyskytovala technická závada, která by měla
vliv na vznik a průběh předmětné dopravní nehody, tímto lze technickou závadu vyloučit,
jako příčinu nehody. Poškození obou vozidel vzájemně korespondují a lze jednoznačně říci,
že vznikla během předmětné dopravní nehody (viz obr. č. 1 až 3). Tomu odpovídá směr
deformace zadní části motocyklu a prostřih v přední části motorového prostoru automobilu
od zadního nosiče zavazadel motocyklu (viz obr. č. 4 a 5).
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Obr. 1 – Pohled na přední část vozidla Škoda Superb.
Fig. 1 – View of Škoda Superb vehicle front end.

Obr. 2 – Pohled na levý bok, resp. deformaci zadní části motocyklu Baotian.
Fig. 2 – View of the left side, respectively deformation of Baotian motorcycle rear end
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Obr. 3 – Pohled na zdeformovanou zadní část motocyklu Baotian.
Fig. 3 – View of Baotian motorcycle deformed rear end.

Obr. 4 – Detailní pohled na prostřih přední kapoty vozidla Škoda Superb.
Fig. 4 – Detailed view of cut in the hood of Škoda Superb vehicle.
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Obr. 5 – Detailní pohled na zadní nosič motocyklu Baotian (žlutý kroužek poukazuje na
chybějící kolík, který s pravděpodobností hraničící s jistotou způsobil uvedený prostřih).
Fig. 5 – Detailed view of Baotian motorcycle rear carrier (the yellow circle shows a missing
pin, which caused the cut with probability bordering certainty.
Motocykl Baotia Cyborg, RZ 7S 1820, se těsně před střetem pohyboval v pravém jízdním pruhu
ulice Strakonické ve směru na Zbraslav. Po střetu byl řidič motocyklu „odhozen“ do místa
označeného jako stopa č. 8 - krevní stopa (viz obr. č. 6). Motocykl po střetu skončil v místě
označeném, jako stopa č. 14 – vzdálenost od krevní stopy 131 m (viz obr. č. 7) a 144 m
od pravděpodobného místa střetu. Lze se domnívat, že tam byl zavlečen vozidlem Škoda
Superb, RZ 2AZ 6786, uvedené vozidlo po dopravní nehodě nezastavilo a pokračovalo dále
v jízdě.
Střetová rychlost motocyklu byla 12,22 m/s = 44 km/h s tolerancí ± 10 %, které odpovídá rozsah
rychlostí od 40 km/h do 48 km/h. Z provedené analýzy vyplynulo, že řidič předmětného
motocyklu neměl možnost před střetem jakkoliv reagovat. Z pohledu řidiče motocyklu lze
za počátek nehodového děje lze považovat místo střetu. Vozidlo Škoda Superb, RZ: 2AZ 6786,
se před střetem s motocyklem Baotia Cyborg, RZ: 7S 1820, pohybovalo v pravém jízdním
pruhu ulice Strakonické ve směru na Zbraslav. Po střetu předmětné vozidlo nezastavilo
a pokračovalo v pohybu. Střetová rychlost předmětného vozidla byla 28,89 m/s = 104 km/h
s tolerancí ± 10%, které odpovídá rozsah rychlostí od 94 km/h do 114 km/h.
Z provedené analýzy nehodového děje vyplynulo, že řidič vozidla Škoda Superb před střetem
nereagoval, a i z jeho pohledu za počátek nehodového děje lze považovat místo střetu.
Pravděpodobné místo střetu leželo 2 m od pravé vodící čáry (uvažováno ve směru jízdy vozidla
Škoda Superb, RZ 2AZ 6786) a 13 m před zanechanou stopou č. 1 a 3. Je zakresleno
na přiloženém plánku.
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Obr. 6 – Pohled na nalezenou krevní stopu, tzn. konečná poloha řidiče motocyklu Baotian.
Fig. 6 – View of blood trace, i.e. final position of motorcycle Baotian driver.

Obr. 7 – Pohled na konečnou polohu s pravděpodobností hraničící s jistotou zavlečeného
motocyklu Baotian.
Fig. 7 – View of motorcycle Baotian dragged to final position with probability bordering
with certainty.
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Řidič motocyklu neměl možnost na vzniklou situaci jakkoliv reagovat, neboť sice mohl jedoucí
vozidlo Škoda Superb, RZ 2AZ 6786, zpozorovat ve zpětných zrcátkách, ale pouze na velmi
krátkou dobu, za kterou nemohl vyhodnotit kritickou situaci.
Řidič vozidla Škoda Superb, RZ 2AZ 6786, s ohledem na plně funkční světla veřejného
osvětlení, přehlednost během průjezdu Lahovickým mostem, reflexní schopnosti registrační
značky a reflexní vesty oděné řidičem předmětného motocyklu a plně funkční přední
světlomety, mohl bezpečně zpozorovat před ním jedoucí motocykl Baotia Cyborg,
RZ. 7S 1820, na min. vzdálenost 55 m (t.j. 120 m před pravděpodobným místem střetu),
přičemž do střetu zbývalo 6 s.
S ohledem na provedenou analýzu předmětné dopravní nehody a možnosti odvrácení střetu lze
z technického hlediska jednoznačně říci, že řidič předmětného motocyklu si během nehodového
děje počínal adekvátně.
Řidič vozidla Škoda Superb, RZ: 2AZ 6786, s ohledem na provedenou analýzu předmětné
dopravní nehody, rozhledové možnosti, které měl před začátkem nehodového děje,
si (z technického hlediska) během nehodového děje počínal naprosto neadekvátně. Mohl totiž
střetu zabránit následujícími způsoby:


Zastavení vozidla před místem střetu

Pokud by se řidič pohyboval s předmětným vozidlem rychlostí shodnou s nehodovým dějem,
tj. 28,89 m/s = 104 km/h, pak mohl střetu zabránit tím, kdyby ve chvíli, kdy byl min. 55 m
za jedoucím motocyklem Baotian Cyborg, RZ 7S 1820, pohybujícím se konstantní rychlostí
12,22 m/s = 44 km/h, zahájil reakci s reakční dobou v délce 2 s, na kterou by navazovala odezva
vozidla s intenzivním brzděním, pak by zastavil v místě střetu těsně za zadní částí uvedeného
motocyklu, aniž by došlo k jakémukoliv kontaktu obou vozidel. Vzdálenost, ve které by měl
začít na jedoucí motocykl reagovat, byla min. 120 m a 6 s od pravděpodobného místa střetu.
(viz zpracovaná vizualizace této možnosti odvrácení střetu).


Příčné přemístění dvěma oblouky

Pokud by se řidič pohyboval s předmětným vozidlem rychlostí shodnou s nehodovým dějem,
tj. 28,89 m/s = 104 km/h, pak mohl střetu zabránit tím, kdyby ve vzdálenosti min. 120 m a 6 s
od pravděpodobného místa střetu, resp. v době, kdy se nacházel min 55 m za jedoucím
motocyklem Baotia Cyborg, RZ: 7S 1820, pohybujícím se konstantní rychlostí 12,22 m/s =
44 km/h, zahájil příčné přemístění dvěma oblouky vlevo do prostředního jízdního pruhu,
pak by se bezpečně přemístil min. o 2,5 m a jedoucímu motocyklu Baotia Cyborg, RZ: 7S 1820,
by se bezpečně vyhnul. (viz zpracovaná vizualizace této možnosti odvrácení střetu).
Z technického hlediska byla hlavní příčinou předmětné dopravní nehody nedostatečná
pozornost řidiče při řízení vozidla Škoda Superb, RZ: 2AZ 6786, nebot' měl možnost během
své jízdy včas zpozorovat a zareagovat na jedoucí motocykl Baotia Cyborg, RZ: 7S 1820,
a následně se mu vyhnout, nebo bezpečně zastavit, aniž by došlo ke střetu.
K dotazům pak znalec doplňoval následující. Co se týče viditelnosti, vycházel z protokolu
o nehodě v silničním provozu, kde je uvedeno, že veřejné osvětlení fungovalo a bylo po dešti.
To, že svědek Mejstřík viděl ležícího poškozeného v poslední chvíli, nebylo způsobeno
špatným osvětlením, ale skutečností, že ležící postava je pro řidiče výrazně hůře rozeznatelná
než stojící chodec, cyklista nebo motocyklista. Ležící postavy si tak řidič může všimnout
i na vzdálenost pouhých 10 až 15 m. Jinak tomu bylo u postavy poškozeného, který jel na
motocyklu oblečen do reflexní vesty, což uváděla nejen jeho manželka do úředního záznamu,
ale vesta byla nalezena i na místě nehody, resp. je uvedena v ohledání (viz obr. č. 8). Znalec
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znovu opakuje, jaké prvky zvyšovaly viditelnost řidiče motocyklu – reflexní vesta, registrační
značka motocyklu, funkční světla veřejné osvětlení, lze předpokládat, že svítilo i zadní světlo
motocyklu, které však bylo natolik poškozeno nehodou, že toto již není možné ověřit. Motorku
řízenou poškozeným tak obžalovaný měl a mohl vidět na vzdálenost min. 55 m. Znalec poté
zopakoval, jakými způsoby mohl obžalovaný nehodě zabránit (viz. výše). Konstrukční rychlost
motocyklu byla 45 km/h, ale v místě klesání (konec Lahovického mostu, kde došlo ke střetu)
se mohl pohybovat i rychlostí 48 km/h. Obžalovaný jedoucí rychlostí 104 km/h (střední
rychlost uvedená v posudku) mohl bezpečně zastavit ještě před místem střetu, nebo motocykl
objet ve vedlejším jízdním pruhu. Rychlost obou vozidel toto umožňovala.

Obr. 8 – Pohled na nalezenou reflexní vestu řidiče motocyklu Baotian.
Fig. 8 – View of motorcycle Baotian driver reflexive vest.
Střední rychlost uvedená v posudku - 104 km/h, byla nárazová rychlost. Superb byl poškozen
téměř v přední části přední části vozidla, došlo ke střetu v oblasti přední masky, to znamená
mezi pravým koncem přední masky z pozice řidiče a středovým znakem Škoda (viz obr. č. 9),
takže k nárazu došlo v podstatě téměř na střední část vozidla s tím, že poškozený byl poté
odhozen na čelní sklo, kde čelní sklo bylo více jak z 50 % poškozeno a bylo poškozeno znatelně,
bylo v podstatě vlomeno do kabiny vozidla (viz obr. č. 10 až 12). Takové poškození vylučuje
plynutý chod stěračů. Stěrače v tuto chvíli nemohly fungovat tak, jak by měly a i pokud
by fungovaly, tak čelní sklo bylo natolik zdevastované, že výhled v pohledu řidiče vpravo byl
v podstatě znemožněn rozsáhlým poškozením. Konstrukce čelních skel neumožňuje rozbití
na drobné kousky a následné vysypání skla, je to dáno dvouvrstvou technologií, kdy uprostřed
mezi vrstvami skel je vložena fólie, která drží celé sklo v plné ploše a jenom střípky odlítají,
sklo je pořád jakoby celistvé, byť rozlámané na malé části.
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Obr. 9 – Pohled na místo střetu v přední části vozidla Škoda Superb.
Fig. 9 – View of point of impact at the front end of Škoda Superb vehicle.

Obr. č. 10 – Detailní vnitřní pohled na poškozené čelní sklo vozidla Škoda Superb.
Fig. 10 – Detailed view of broken windshield of Škoda Superb vehicle from the inside of the
vihicle.
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Obr. 11 – Pohled na viditelně prolomené čelní sklo vozidla Škoda Superb.
Fig. 11 – View of obviously broken windshield of Škoda Superb vehicle.

Obr. 12 – Detailní pohled na rozsáhlé poškození čelní skla vozidla Škoda Superb.
Fig. 12 – Detailed view of extensive damage of Škoda Superb vehicle windshield.
K tomu, že by obžalovaný nezpozoroval, že narazil do motocyklisty a mohl si myslet, že
poškození čelního skla způsobil nějaký menší předmět nebo zvíře znalec uvedl.
Relativní rychlost střetu byla cca 60 km/h (rozdíl rychlosti obou vozidel) a to je dostatečná
rychlost na to, aby řidič pocítil minimálně na řízení, že skutečně došlo ke střetu ne s malým
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předmětem, ale opravdu s velkým předmětem. Po střetu (nárazu do motocyklu) byl řidič
motocyklu odhozen na čelní sklo. V té chvíli se již jednalo o tak silný podnět k reakci a k úvaze,
že si obžalovaný musel uvědomit, že skutečně došlo k závažné dopravní nehodě.
Ke střetu obou zúčastněných vozidel došlo téměř na středu vozidla obžalovaného, to znamená,
že se jednalo o téměř centrický střet, na řízení vozidla musel být registrován pohyb,
tj. minimálně to muselo s vozidlem obžalovaného zavlnit. Motocykl s vysokou
pravděpodobností nebyl do konečné polohy odhozen vozidlem obžalovaného, ale byl takto
vozidlem obžalovaného zavlečen těch cca 200 metrů. Na vozidle Superb byly z nárazu
do motocyklu zaznamenány v přední části prostřihy víka motorového prostoru, kdy v podstatě
svislý kolík zadního nosiče zavazadel provedl prostřih v přední kapotě vozidla obžalovaného,
respektive víku předního motorového prostoru (viz obr. č. 4 a 5). Toto by vysvětlovalo
konečnou polohu motocyklu – byl zakotven po určitou dobu v kapotě automobilu a poté došlo
k jeho uvolnění.
Znalec provedl detailní prohlídku vozidla, ve spodní části krytu nárazníku bylo vidět, že tam
skutečně došlo i ke kontaktu se spodní částí nárazníku (viz obr. č. 13). To znamená, že řidič
musel vědět, že narazil do většího předmětu a i chování řízení nebo mechanismu řízení vůbec
(muselo to zamávat se stabilitou vozidla) na takovýto střet řidiče upozornilo. Stabilita vozidla
musela být tímto nárazem skutečně narušena.

Obr. 13 – Detailní pohled na poškozený kryt předního nárazníku vozidla Škoda Superb po
střetu s motocyklem Baotian.
Fig. 13 – Detailed view of damaged front bumper of vehicle Škoda Superb after collision
with motorcycle Baotian.
Při určení střetové rychlosti vycházel znalec z deformace vozidla Superb a samozřejmě
i z deformace předmětného motocyklu. Vzdálenost motocyklu od místa střetu v úvahu brát
nemohl, to nebylo možné, protože konečná poloha motocyklu neodpovídala odhození
motocyklu bezprostředně po střetu, ale s ohledem na výše uvedené se motocykl zasekl
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do kapoty automobilu a až následně (po překonání určité vzdálenosti s vozidlem Škoda Superb)
se uvolnil a dopadl do konečné polohy.
Soud promítl za přítomnosti znalce i animaci z jeho znaleckého posudku na přiloženém CD.
Z vlastní animace bylo zřejmé, že po nárazu vozidla do motocyklu, zůstává tělo poškozeného
po určitý časový úsek na kapotě osobního automobilu. K tomu znalec uvedl.
Tělo motorkáře na předním skle bylo 2 až 3 vteřiny. Poté skončilo v místě označeném
na plánku. Reakce řidiče je na podnět. Znalec odkazuje na posudek na str. 27, kde je přímo
uvedená tabulka obvyklých hodnot reakční doby řidiče a odezvy vozidla. V daném případě
můžeme uvažovat tzv. přímý pohled a průměrná reakce je celková doba reakce cca 0,8 sekundy.
Rozpětí reakcí od 0,47 do 2 sekund. 2 sekundy je max. 2 sekundy to už je pro periferním vidění,
tzn. ne pro přímý pohled. Znalec vycházel z literatury uvedené v posudku.
Pokud obžalovaný při své výpovědi uvedl, že jenom nějak naprasklo sklo a pak během jízdy
se to vyvalilo, tak z technického hlediska se jedná o nesmysl, protože pokud se podíváte
na obrázek č. 1, kde je přímo vidět čelní pohled na předmětné vozidlo, vidíte rozsah toho
poškození, kdy skutečně čelní sklo je poškozeno v podstatě více jak v polovině své plochy
a ještě ke všemu tam vznikl otvor skrz fólii. Znalec při ohledání mimo jiné našel i stopy krve,
které jsou přiloženy ve fotodokumentaci (viz obr. č. 14). Rovněž ve vozidle byla i v době
ohledání spousta střepů. Poškození nemohlo to být od kamínku, nemohlo to být drobné
poškození, které by udělalo následně „pavouka“. To je skutečně technický nesmysl.

Obr. 14 – Pohled na nalezené krevní stopy na čalounění vozidla Škoda Superb.
Fig. 14 – View of blood traces found at upholstery of Škoda Superb vehicle.
Na obrázku č. 1, znaleckého posudku (znalec ukazuje poškození, které je z fotografie patrné)
z pohledu řidiče, byl místem nárazu do motocyklu okraj přední masky, mezi středem kapoty
a pravým krajem z pohledu řidiče.
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Přinejmenším při nárazu takovéto intenzity, protože poškozený vážil kolem 100 kg, když
poškozený narazil do čelního skla, tak viditelné poškození odpovídá nárazu těla do čelního skla.
Takovýto náraz s řidičem zamává, protože ta deformace, to poškození čelního skla je okamžité,
to znamená – vidíte, co se děje a musíte zareagovat. Vozidlo se „zavlní“ a potom řidič rychle
rovná řízení, aby nenarazil do nějakého předmětu, nebo eventuálně před ním jedoucího vozidla.
Poškození skla zasahuje téměř do středu zorného pole řidiče, tak to muselo řidiče minimálně
přimět k tomu, aby se zajímal, zda se něco stalo. Viditelnost přes čelní sklo a tím i pozorovací
schopnost řidiče pro další jízdu byla znatelně snížená. Nehledě na to, že do auta muselo foukat
dírou v čelním skle.
K dotazům obhájce znalec uváděl.
Jednou z chybějících stop na místě nehody byla právě konečná poloha vozidla obžalovaného,
kdyby se obžalovaný zachoval, jak mu pravidla ukládají, a neujel od nehody, bylo by možno
zjistit více.
K rozbití čelního skla došlo zejména nárazem hlavy poškozeného t.j. helmou, jak zdůvodnil
i znalec z oboru zdravotnictví. Tento náraz byl natolik intenzivní, že došlo k porušení skla, tam
byl otvor, což bylo způsobeno značnou intenzitou, intenzita nárazu byla taková, že došlo
k roztržení folie, nicméně pořád bylo sklo soudržné díky vlepené fólii.
Reflexní schopnost registrační značky motocyklů je velice dobrá, registrační značky obecně
jsou takto vyráběny právě z toho důvodu, aby to podporovalo jejich čitelnost a zvyšovalo
viditelnost pro vzadu jedoucí vozidla. Zároveň je to i pro účely policie. Z fotografií bylo
zřetelné, že značka motocyklu nebyla nijak znečištěna. Toto znalec ověřil i při ohledání
motocyklu.
Žádné brzdné stopy na místě nalezeny nebyly, a tak nic nenasvědčuje tomu, že by motocyklista
či obžalovaný před střetem brzdili.
Není možné to, co říká pan obžalovaný, že se postupně rozšiřovala prasklina na čelním skle.
Sklo bylo zdevastované od nárazu a už prostě k žádnému rozšiřování poškození skla nemohlo
dojít. V cestovním prostoru byla spousta skla. Sklo nemohlo opadávat postupně, je tam fólie.
Vlivem nárazu, tj. poškození došlo k vysypání elementů skla do cestovního prostoru, ale další
rozšiřování v tomto případě to je technicky nemožné, protože sklo bylo více jak z 50 %
poškozeno. Z detailních fotografií je patrné, že toto tvrzení obžalovaného není pravdivé. Stěrače
se pohybují zprava doleva, ramena stěračů jsou na pružinách, které zabezpečují dostatečný
přítlak stíracích částí ke sklu, aby došlo k setření nečistot. Pokud došlo k takovéto devastaci
čelního skla, tak pružiny, které zabezpečují tento přítlak, musely nutně ramena stěračů okamžitě
protlačit téměř do cestovního prostoru, tzn., že došlo k propadnutí (prohnutí) skla, neboť
pružina zajišťuje přítlak směrem ke sklu. Bezproblémové stírání stěračů u takto narušeného
čelního skla je technicky nepřijatelné. Znalec dále podrobně rozebírá poškození čelního skla
(zde soud odkazuje na protokol z hlavního líčení).
S ohledem na skutečnost, že obžalovaný vypověděl, že v zavazadlovém prostoru vozidla Škoda
Superb, RZ 2AZ 6786, bylo naloženo 150 kg štěrku, soud uložil znalci vypracovat doplněk
znaleckého posudku a zaměřit se na to, jak by tato skutečnost ovlivnila výsledky výpočtů
a nehodový děj. Znalec byl rovněž pověřen jednáním s výrobcem aut, za účelem ověření
možnosti práce stěračů na rozbitém čelním skle (byť tuto otázku považoval soud z hlediska
dokazování za nadbytečnou a přímo nesouvisející s projednávanou věcí).
Ve výslechu po dopracování doplňku znaleckého posudku znalec uvedl, že při úvaze,
že by ve vozidle Škoda Superb, RZ 2AZ 6786, bylo v kufru vozidla naloženo 150 kg štěrku,
by se jím stanovené střetové rychlosti účastníků dopravní nehody nezměnily. Vzhledem
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k tomu, že uvedeným zatížením nedošlo ke změně střetových rychlostí, vzdálenost a čas,
na kterou mohli řidiči reagovat, se rovněž nezměnily. Možnosti odvrácení střetu účastníků
dopravní nehody se taktéž nezměnily. Technicky uvažovaná příčina dopravní nehody se vlivem
zatížení rovněž nezměnila. Uvedené zatížení nemělo na průběh brzdění předmětného vozidla
žádný vliv. Důvodem je ta skutečnost, že brzdění vozidla je závislé pouze na dosažitelném
součiniteli adheze a podélném sklonu vozovky (viz vzorec [4] na str. 5 doplňku znaleckého
posudku).
Min. i max. doba frekvence pohybu stěračů nebyla ze strany Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav
do doby zpracování předmětného doplňku i přes urgenci ze strany podepsaného znalce
poskytnuta.
Jako další zjištění znalce, pak znalec uvedl následující (čerpáno z Předpisu EHK č. 43 Ustanovení pro homologaci bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve
vozidlech).



V případě, že se na čelním skle objeví překážka, kterou stěrač není schopen
po 5 pokusech odstranit, dojde k jeho automatickému zastavení. Po odstranění překážky
lze stěrač znovu zapnout.
Vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h jsou vybavena čelními skly
vyrobenými z vrstveného skla skládajícího se ze dvou vrstev skla spojených
mezivrstvou z plastu (např. polyvinylbutaryl), která drží při rozbití úlomky skla
pohromadě a tím zabraňuje poranění cestujících.

Hlavní požadavky na konstrukci čelních skel jsou:




dostatečná odolnost při nehodách, k nimž může dojít za normálního provozu,
dostatečná odolnost proti atmosférickým a tepelným vlivům, chemickým účinkům,
spalování a oděru,
dostatečná průhlednost, skla nesmí znatelně zkreslovat pozorované předměty,
ani způsobovat jakoukoliv nejasnost v rozlišování barev značek a signálů užívaných
v silniční dopravě,

V případě rozbití musí být řidič nadále schopen vidět dostatečně jasně na cestu tak, aby mohl
brzdit a vozidlo bezpečně zastavit.
Čelní skla z bezpečnostního vrstveného skla jsou během výroby mj. zkoušena:


nárazem makety hlavy o hmotnosti 10 kg z výšky 1,5 m, při kterém jsou výsledky
vyhovující, když:

a)
dojde k rozbití zkušebního vzorku v bodě rázu a v něm nebo v jeho blízkosti se vytvoří
četné kruhové trhliny, přičemž nejbližší trhliny jsou od bodu nárazu vzdáleny nejvýše 80 mm,
b)
vrstvy skla zůstanou přilnuté k mezivrstvě plastického materiálu. Připouští se jedna
nebo několik částečných separací od mezivrstvy v šířce menší než 4 mm na kterékoliv straně
trhliny vně kružnice o průměru 60 mm se středem v bodě nárazu,
c)

mezivrstva není viditelná,

d)

je přípustné roztržení mezivrstvy v délce 35 mm.


nárazem koule o hmotnosti 2.260 g z výšky 4 m, při kterém je vyhovující výsledek,
jestliže zkušební koule neprojde sklem do pěti sekund od okamžiku nárazu.

Z výše uvedeného učinil znalec jednoznačný závěr, že čelní sklo předmětného vozidla, bylo
během střetu zatíženo mnohonásobně větším předmětem, než je výše uváděno, tzn. hlavou
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a tělem řidiče motocyklu Baotia Cyborg, RZ: 7S 1820, který způsobil protržení plastové
mezivrstvy směrem do cestovního prostoru předmětného vozidla.
Znalec podrobně vysvětloval na základě čeho dospěl k jednotlivým závěrům v doplňku
znaleckého posudku (soud odkazuje na protokol z hlavního líčení).
V hlavním líčení byl dále slyšen znalec z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství
prim. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., který odkázal na svůj znalecký posudek a uvedl, že setrvává
na svých závěrech, kdy zdůraznil následující. Na základě předložené spisové dokumentace
a dostupné zdravotnické dokumentace lze uzavřít, že poškozený, nar. 1.7.1971, při předmětné
dopravní nehodě ze dne 26.4.2015 utrpěl následující velmi těžké poranění (polytrauma):










pohmoždění mozku ložiskové (vpravo v čelně spánkové krajině, vlevo spánkově),
difúzní axonální poranění mozku, těžký otok mozku, léčený neurochirurgicky
bifrontální dekompresní kraniektomií a sledován zavedením ICP čidla,
epidurální krevní výron (mezi lebkou a tvrdou plenou lební) spánkově vpravo, léčený
operačním odsátím,
subarachnoidální krevní výron (krvácení pod pavučnice) mozku,
izolované zlomeniny obličeje – jařmového oblouku vpravo, otevřená zlomenina nosních
kůstek, zakrvácení do čelistních dutin,
zlomenina předního okraje dolního oblouku 3. krčního obratle, zlomenina trnových
výběžků 7. krčního a 1. hrudního obratle,
krevní výrony kolenních kloubů, tržná rána prstů levé nohy,
zlomeniny příčných výběžků bederní páteře 1. - 3. bederního obratle vpravo,
v souvislosti s úrazem došlo k vdechnutí krve do plic s rozvojem dechové
nedostatečnosti, dále úrazový šok.

Velmi těžký úrazový stav vedl k rozvoji tzv. perzistujícího vegetativního stavu, s nepříznivou
prognózou.
Poškozený byl po úraze převezen rychlou záchrannou službou do ÚVN Praha, kde byl delší
dobu hospitalizován. Od 26.4. do 2.6.2015 byl na intenzivním resuscitačním lůžku Kliniky
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, poté byl přeložen na DIOP (další intenzivní
péče operačních oborů), kde se nacházel i v době vypracování znaleckého posudku. Léčba
obdobně těžkého poranění může být dlouhodobá, nicméně v daném případě je prognóza
nepříznivá, stav zraněného se může kdykoliv zhoršit a vyústit v letální konec, t.j. úmrtí.
Poškozený je od úrazu vážně omezen v obvyklém způsobu života, nachází se v perzistujícím
vegetativním stavu, zcela odkázán na odbornou lékařskou a ošetřovatelskou péči.
V případě přežití poškozeného bude možné hodnotit rozsah trvalých následků až s odstupem
doby, nejdříve po 12 měsících od úrazu.
Utrpěná poranění vznikla v přímé příčinné souvislosti s vyšetřovanou dopravní nehodou ze dne
26.04.2015 a vznikla následujícím způsobem. Poškozený utrpěl poranění, které vzniklo
účinkem tupého násilí především na hlavu, s jejím velmi těžkým poraněním. Dále došlo
k účinku násilí na páteř, především v oblasti krční a bederní, nejspíše s prudkým ohnutím hlavy
a těla. Tato poranění mohla dobře vzniknout nárazem vozidla do jedoucího motocyklisty
zezadu, s nárazem těla do kapoty a čelního výhledového skla a s odhozením postavy řidiče
motocyklu mimo trajektorii jízdy kolizního vozidla.
Vzhledem k charakteru a lokalizaci poranění poškozeného, s přihlédnutím
k zadokumentovanému poškození vozidla Škoda Superb, měl poškozený velmi pravděpodobně
při středu s vozidlem nasazenou ochrannou motocyklistickou přilbu. V opačném případě by
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došlo zajisté k těžším poraněním měkkých tkání a lebky poškozeného. Ani přilba nemohla však
zraněného uchránit od vzniku nitrolebního těžkého poranění.
Ze soudně lékařského hlediska lze utrpěné poranění považovat za vážnou poruchu zdraví,
s poškozením důležitého orgánu a s podstatným omezením v obvyklém způsobu života v době
delší 6 týdnů.
Poškozený se nachází v tzv. perzistujícím vegetativním stavu, kdy korové mozkové funkce
nejsou zachovány, proto nelze počítat s jeho výslechem, a pokud v budoucnosti ano, tak nebude
možné vybavit reálné uvědomění si vzniku poranění.
Vzhledem k časovému odstupu od doby vypracování posudku, znalec zjišťoval, jak vypadá
zdravotní stav poškozeného, protože byl léčen v Ústřední vojenské nemocnici. Znalec založil
do spisu překladovou zprávu z oddělení další intenzivní péče operačních oborů ze dne
12.01.2016 do Fakultní nemocnice Motol na stejné oddělení s tím, že ještě koncem ledna byla
provedena konzultace ze strany stejného oddělení na neurochirurgii Ústřední vojenské
nemocnice. Poškozený stále leží ve velmi závažném stavu, prakticky od doby této dopravní
nehody. Stav je velice závažný, může kdykoliv fatálně neboli smrtelně skončit. Prognóza
je velice špatná, v té překladové zprávě je tzv. infaustní prognóza, tzn., že velmi pravděpodobně
v době bližší či vzdálenější se dá očekávat úmrtí pacienta.
Šance, že by pacient žil plnohodnotný život, není, může v tomto stavu přežívat i řadu měsíců,
případně let. Stále bude ve stavu, kdy nebude vnímat okolí, bude v podstatě fungovat jenom
jeho tělo, nikoliv hlava, v životě už nebude schopen se tento stav zvrátit do alespoň nějakého
minimálního stavu vědomí. Dlouhodobě ležící pacienti zpravidla umírají důsledku nějaké
zánětlivé komplikace.
Na otázku státního zástupce „Je to horší než smrt?“ Znalec odpověděl, že je to otázka
psychologická, etická a medicínská, z hlediska medicínského je prognóza velice špatná,
nevratná.
K dotazům obhájce znalec ještě doplnil následující. U mechanismu vzniku poranění
vysvětleného ve znaleckém posudku, je typické, že došlo primárně k nárazu hlavy do nějakého
předmětu nebo předmětu do hlavy. Velmi pravděpodobně měl poškozený přilbu, protože,
kdyby ji neměl, tak by tam byla ještě další zevní poranění, různé tržné rány, zlomeniny klenby
spodní lební, tato poranění u poškozeného nebyla, měl „pouze“ poraněný mozek. Další
poranění na těle poškozeného odpovídají střetu řidiče motocyklu, který jede ve stejném směru
jako osobní vozidlo, kdy dochází k postupnému nárazu vozidla t.j. přední části kolizního vozu
a k nabrání toho řidiče na kapotu, následuje náraz do čelního skla, kdy v tomto případě
se poškození čelního skla plně shoduje s poraněními, která znalec uvedl a popsal.
Poškozený nebyl přejetý v poloze vleže, nebyl rovněž sražený ve stoje. Byl sražen v poloze,
kdy vzhledem k poranění, zejména k absenci vážného poranění na dolních končetinách, lze
uzavřít, že nebyl sražen jako chodec. Pokud je u poškozeného poraněná hlava a páteř, tak
je velmi pravděpodobné, že seděl na motocyklu a byl sražen vozidlem. Nebyl dále ani vláčen,
přejet, nebo smýkán.
Znalec uvedl, že zpracoval sám 3100 posudků, spolupracoval na 50 ústavních znaleckých
posudcích, praxi má 25 let.
Soud za souhlasu obžalovaného i státního zástupce četl znalecký posudek č. 250/5/16 ze dne
27. 01. 2016, vypracovaný za účelem stanovení ztížení společenského uplatnění poškozeného
dle Metodiky Nejvyššího soudu MUDr. Michalem Šléglem. Znalec stanovil nemajetkovou
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újmu v závislosti na zranění poškozeného způsobeném dopravní nehodou a následcích tohoto
poranění na celkový stav poškozeného ve výši 11.301.840,- Kč.

5

ZHODNOCENÍ SKUTKOVÉHO STAVU SOUDEM PRVNÍHO
STUPNĚ PO PROVEDENÉM DOKAZOVÁNÍ V HLAVNÍM LÍČENÍ

V trestním řízení bylo vcelku nesporné, že obžalovaný řídil vozidlo Škoda Superb. I on sám
uváděl, že jel patrně v pravém jízdním pruhu.
Sporné bylo, jakou jel rychlostí, jak a zda vůbec došlo ke kolizi obžalovaným řízeného vozidla
Škoda Superb s vozidlem poškozeného motocyklem Baotia Cyborg. Rovněž bylo sporné, zda
takovouto kolizi mohl či nemohl obžalovaný vnímat jako kolizi s motocyklem či jiným
účastníkem silničního provozu či nikoliv.
Znalec z oboru silniční doprava podrobně popsal, jaká poškození zanechal střet na vozidlech
Škoda Superb a Baotia Cyborg. Poškození pak odpovídají i fotodokumentaci obou vozidel.
Z těchto poškození lze jednoznačně dovodit, že došlo ke střetu obou vozidel. Nárazová rychlost
vozidla Škoda Superb řízeného obžalovaným byla znalcem stanovena na min. 94 km/hod.
(s tím, že velmi pravděpodobně byla vyšší). Obžalovaný tak jel v místě kolize vyšší rychlostí
než v místě povolenou – 80 km/hod. Znalec rovněž stanovil místo střetu, které se nacházelo
v pravém jízdním pruhu. Rychlost poškozeného v době střetu byla nižší, než v místě povolená
(do 50 km/hod). Z protokolu o nehodě v silničním provozu, výpovědi svědka i fotografií
pořízených z kamery na mýtné bráně, má soud za prokázané, že pouliční osvětlení v místě
a době nehody fungovalo. Z výpovědi svědka a vyjádření Českého hydrometeorologického
ústavu má soud za prokázané, že v době nehody již nepršelo, případně se jednalo o déšť velmi
malé intenzity. Z vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu má soud dále za prokázané,
že dohlednost a viditelnost osvětlených předmětů byla dobrá. S čímž koresponduje skutečnost,
že svědek uviděl ležící tělo poškozeného (již bez reflexní vesty) na takovou vzdálenost,
že se mu dokázal vyhnout. Z výpovědi znalce, protokolu o nehodě, podaného vysvětlení
manželky poškozeného, má soud za prokázané, že poškozený měl na sobě v době střetu reflexní
vestu. Z výpovědi znalce z oboru zdravotnictví pak vyplývá, že poškozený měl při střetu
na hlavě ochrannou helmu, jeho tělo nebylo následně vláčeno ani přejeto. Tato helma byla
i nalezena spolu s oděvními součástmi poškozeného v místě nehody. Na vozovce v blízkosti
místa střetu nebyly patrné stopy po intenzivním brzdění ani dřecí stopy po případném pádu
motocyklu, což vyplývá z protokolu o nehodě. Pokud jde o hlavní příčinu dopravní nehody,
vyšel soud především ze znaleckého posudku z oboru silniční doprava. Příčinou nehody
tak byla nejen vysoká rychlost, ale zejména opožděná či spíše žádná reakce řidiče automobilu
Škoda Superb. Pokud by měl řidič automobilu střetu zabránit, musel by včas začít brzdit
či po včasné reakci motocykl předjet (objet) ve vedlejším jízdním pruhu. Obě tyto varianty
rozebral znalec ve svém posudku i ve výpovědi. Ve výhledu na motocykl obžalovanému nic
nebránilo, silnice je výškově i půdorysně takového tvaru, že mu výhled nezakrývala svodidla
ani převýšení. Motocykl měl RZ s reflexním povrchem a poškozený byl oděn do reflexní vesty.
I pokud by v místě nehody byla snížená viditelnost, pak by obžalovaný, pokud by rychlost
své jízdy přizpůsobil výhledovým poměrům (jak mu ukládá zákon), mohl včas reagovat
na motocykl jedoucí před ním a zastavit či se motocyklu vyhnout tím, že by ho předjel
vedlejším pruhem. Zejména za situace, kdy za ním jedoucí svědek dokázal takto zpozorovat
a objet výrazně hůře zpozorovatelnou a rozlišitelnou ležící postavu poškozeného. V důsledku
nárazu automobilu Škoda Superb do motocyklu Baotia Cyborg došlo k výše specifikovanému
zranění řidiče motocyklu, které představuje nezvratné zdravotní poškození poškozeného
a odkázalo ho na doživotní péči lékařů bez jakékoliv naděje na zlepšení zdravotního stavu.
Ze zranění poškozeného, která popsal znalec z oboru zdravotnictví, a ze simulace provedené
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znalcem z oboru doprava a dále z konečné polohy těla poškozeného je zřejmé, že tělo
poškozeného nebylo odhozeno mimo jízdní dráhu vozidla Škoda Superb, ale bylo „vezeno“
na kapotě tohoto vozidla až do místa konečné polohy, kde sklouzlo do konečné polohy. Tělo
totiž nebylo smýkáno ani přejeto (jednoznačně uvedl znalec z oboru zdravotnictví)
a tak konečnou polohu nelze vysvětlit jiným způsobem, když místo střetu stanovil znalec
shodně s protokolem o nehodě v silničním provozu. Pro tuto verzi svědčí i absence dřecích stop,
kterou by zanechal motocykl v případě odhození stranou a následném pohybu (dření)
motocyklu po vozovce v blízkosti místa střetu, a také fotografie z kamerového systému,
ze kterých je patrné, že tělo poškozeného bylo nejprve nárazem vyhozeno nad přední kapotu
vozidla Škoda Superb. Rovněž motocykl pak musel být po jistou dobu po střetu zachycen
na kapotě vozidla Škoda Superb, když pro tuto variantu svědčí rovněž způsob poškození
motocyklu i vozidla Škoda Superb popsaný znalcem. Motocykl se uvolnil z kapoty vozidla
Škoda Superb později než tělo poškozeného, tomuto místu odpovídá i dřecí stopa a místo úniku
provozních kapalin v bezprostřední blízkosti konečné polohy motocyklu. Rovněž předměty
ať již součásti motocyklu či oděvu a vybavení poškozeného byly „rozesety“ po vozovce
takovým způsobem, že jediné možné vysvětlení je, že poškozený i jeho motocykl byli „vezeni“
ještě určitou dobu po střetu na kapotě vozidla Škoda Superb. Poškození čelního skla vozidla
Škoda Superb odpovídá střetu s poškozeným rychlostí cca 60 km/hod. (odečteme od sebe
rychlost obžalovaného a poškozeného). Znalec doložil fotografiemi ze své znalecké praxe,
jak vypadá čelní sklo vozidla po střetu s chodcem. Poškozený měl na hlavě helmu (to potvrdil
nejen protokol o nehodě, ale i z znalec z oboru zdravotnictví – ze zranění poškozeného).
Z technického popisu konstrukce čelních skel a jejich poškození po střetu s předměty
při zkoušení kvality skel, pak znalec dokreslil, jakým způsobem došlo k poškození čelního skla
vozidla Škoda Superb. Soudu se zdá nerozhodné, zda mohly stěrače ještě po střetu určitou dobu
pracovat či ne, či jak se postupně zvětšovalo či nezvětšovalo poškození čelního skla, neboť
má z výše uvedeného za jednoznačně prokázané, že obžalovaný svým vozidlem narazil do
motocyklu poškozeného (kterého mohl a měl vidět na dostatečnou vzdálenost min. 55 m)
poškozeného i s jeho motocyklem vezl na kapotě po dobu nejméně 1 až 2 vteřin (vyplývá
ze simulace ve znaleckém posudku z oboru silniční doprava, ze vzdálenosti konečných poloh
motocyklu a poškozeného od místa střetu a z rychlosti vozidla obžalovaného). Obžalovaný tak
nejen způsobil poškozenému nárazem vozidla Škoda Superb do motocyklu Baotia Cyborg výše
uvedená poranění, ale střetu si jednoznačně musel všimnout, když „popovezl“ poškozeného
i jeho motocykl na nezanedbatelnou vzdálenost od místa střetu. Soud tak neuvěřil obhajobě
poškozeného, že si nebyl vědom toho, že se střetl s člověkem, a je toho názoru, že zcela vědomě
z místa nehody ujel, ač si musel být (s ohledem na výše uvedené) velmi dobře vědom toho,
že mu čelní sklo nepoškodil jen tak nějaký „předmět“.

6

PRÁVNÍ POSOUZENÍ PROVEDENÉ SOUDEM

Soud má tak za jednoznačně prokázané skutky uvedené ve výroku tohoto rozsudku. Jednání
obžalovaného je pak třeba hodnotit jako přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle
§ 147 odst. 1, 2 tr. zákoníku a přečin neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle
§ 151 tr. zákoníku.
Obžalovaný svým jednáním porušil důležité povinnosti vyplývající z ustanovení § 4 písm. a),
b), c), § 5 odst. 1 písm. b) a § 18 odst. 1, 4 a § 47 odst. 4 písm. a), b) c) ZSP. Obžalovaný
se nechoval se ohleduplně a ukázněně a svým jednáním ohrozil zdraví a život poškozeného, své
chování nepřizpůsobil stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace,
povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, a svým
schopnostem, a v důsledku toho došlo ke kolizi jím řízeného vozidla s motocyklem
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poškozeného (§ 4 písm. a) ZSP). Obžalovaný se neřídil pravidly provozu na pozemních
komunikacích a nerespektoval dopravní značku stanovující nejvyšší přípustnou rychlost a tuto
překročil (§ 4 písm. b), c) ZSP). Obžalovaný se nevěnoval plně řízení vozidla a nesledoval
provoz na pozemní komunikaci, čímž porušil ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) ZSP a v důsledku
porušení této povinnosti včas nereagoval na motocykl jedoucí před jeho vozidlem v témže
jízdním pruhu. Obžalovaný porušil ust. § 18 odst. 4 ZSP tím, že na silnici pro motorová vozidla,
v úseku, kde byla dokonce omezena dopravním značením nejvyšší povolená rychlost na 80
km/h jel rychlostí nejméně 94 km/h a dále porušil i ust. § 18 odst. 1 ZSP, když nepřizpůsobil
rychlost vozidla zejména svým schopnostem a jiným okolnostem, které mohl předvídat; a nejel
takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou měl rozhled.
Obžalovaný poté co, v důsledku nerespektování výše uvedených ustanovení, zavinil dopravní
nehodu, při které došlo k velmi těžkému zranění osoby toto neprodleně neohlásil policii (§ 47
odst. 4 písm. a) ZSP). Dále se obžalovaný dopustil jednání, které bylo na újmu řádného
vyšetření dopravní nehody, zejména přemístěním svého vozidla (ujetím od nehody) a
nevyznačením situace a stop (§ 47 odst. 4 písm. b) ZSP). Obžalovaný rovněž nesetrval na místě
dopravní nehody až do příchodu policisty ani se na toto místo neprodleně nevrátil, aniž by
poskytl nebo přivolal pomoc nebo ohlásil dopravní nehodu (§ 47 odst. 4 písm. c) ZSP).
Povinnosti, jak byly uvedeny, chrání bezpečný provoz na pozemních komunikacích,
jsou ukládány účastníkům silničního provozu právě proto, aby nedocházelo k ohrožení života
a zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Porušením těchto povinností pak obvykle
vzniká vážné nebezpečí pro život a zdraví dalších osob, jakož i pro majetek, což se projevilo
i v daném případě, kdy došlo k dopravní nehodě ve smyslu § 47 odst. 1 ZSP. Účelem
porušených povinností je právě zabránit podobným nehodám, jde tak o porušení důležitých
povinností ve smyslu § 147 odst. 2 tr. zákoníku. Lze také konstatovat, že porušení těchto
ustanovení je v přímé příčinné souvislosti se vznikem dopravní nehody, když byl porušen
rovněž účel uvedených norem, neboť k dopravní nehodě došlo právě z důvodu porušení těchto
ustanovení obžalovaným.
Obžalovaný se tak dopustil přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst.
1, 2 tr.zákoníku. Obžalovaný svým jednáním především porušil zájem společnosti na ochraně
zdraví dalších osob. Obžalovaný svým jednáním, jak bylo popsáno shora, způsobil
poškozenému Jiřímu Kováčovi těžkou újmu na zdraví. U poškozeného se jednalo o těžkou újmu
na zdraví ve smyslu ust. § 122 odst. 2 písm. a), b), d), e) a i) tr.zákoníku, neboť poškozený byl
jednak zmrzačen (zejména změny v oblasti hlavy – lebky, jak tvarové, tak funkční),
u poškozeného došlo ke ztrátě pracovní způsobilosti (již nikdy nebude schopen mimo jiné
ani pracovat), dále u poškozeného byly nevratně poškozeny funkce smyslového ústrojí
(v podstatě vnímá pouze bolestivé podněty na něž reaguje grimasou obličeje), poškození
důležitého orgánu lze spatřovat v trvalém a nevratném poškození mozku, stav poškozeného
od okamžiků bezprostředně po nehodě až po současnost lze jednoznačně označit za delší dobu
trvající poruchu zdraví. Zranění přetrvává delší dobu (není vyléčeno dosud a ani nebude
vyléčeno do té míry, aby poškozený mohl žít život kvalitativně srovnatelný s životem před
nehodou), tedy déle než šest týdnů, léčení trvá dosud a nikdy neskončí alespoň částečným
uzdravením, a je tak možno konstatovat, že léčba nebude za života poškozeného moci být
ukončena. Je tak zřejmé, že došlo k předpokládanému následku v ust. § 147 odst. 1, 2 tr.
zákoníku, neboť poškozený utrpěl těžkou újmu na zdraví. Tato těžká újma na zdraví byla
poškozenému způsobena při dopravní nehodě, tedy vznikla v důsledku jednání obžalovaného,
jak bylo rozvedeno shora, mezi jednáním obžalovaného a vzniklým následkem je tak dán
příčinný vztah, neboť nebýt jednání obžalovaného, ke zranění by nedošlo. K dopravní
nehodě došlo proto, že obžalovaný porušil důležitou povinnost, jak bylo podrobně rozvedeno
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shora, neboť v případech ust. § 4 písm. a), b), c) § 5 odst. 1, písm. b), § 18 odst. 1, 4 a § 47 odst.
4 písm. a), b), c) ZSP se jednalo o důležité povinnosti vyplývající pro obžalovaného z jeho
postavení řidiče, též uložené mu podle zákona, tedy zákona o silničním provozu.
Obžalovaný se dopustil rovněž přečinu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního
prostředku podle § 151 tr. zákoníku. Obžalovaný se bezprostředně poté co se dopustil přečinu
těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1, 2 tr.zákoníku ani nepokusil
poškozenému pomoci, naopak, ač si s ohledem na rozsáhlé poškození čelního skla, skutečnost,
že poškozený se po určitou dobu cca 1 až 2 sekund nacházel na kapotě vozidla Škoda Superb,
a nadto motocykl poškozeného se z karoserie vozidla Škoda Superb uvolnil ještě po delší době
od nárazu, musel být velmi dobře vědom toho, že došlo k dopravné nehodě – kolizi vozidla
Škoda Superb s motocyklem řízeným poškozeným, z místa nehody ujel. Svým jednáním
tak porušil zájem společnosti na ochraně života a zdraví lidí, neboť neposkytl potřebnou pomoc
těžce zraněnému poškozenému a ani se mu nesnažil přivolat pomoc jinou. Jak již bylo
rozvedeno výše, obžalovaný si musel být vědom toho, že došlo k dopravní nehodě, při které byl
s velmi vysokou pravděpodobností zraněn člověk, a přesto ujel z místa nehody,
ač by zastavením a splněním povinnosti poskytnout pomoc zraněnému nevystavil v nebezpečí
ani sebe ani jiného. Obžalovaný tak velmi dobře věděl, že svým jednáním se může dopustit
porušení povinnosti nahlásit dopravní nehodu a poskytnout první pomoc zraněnému,
a pro případ, že takové porušení povinnosti způsobí, s tím byl minimálně srozuměn. Jednal
tak minimálně s úmyslem nepřímým (§ 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku).)
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HODNOCENÍ ZRAŇUJÍCÍHO ÚČINKU LIDSKÉ HLAVY PŘI INTERAKCI VOLNĚ
ULOŽENÝCH PŘEDMĚTŮ VE VOZIDLE
EVALUATION OF THE INJERIOUS EFFECTS OF HUMAN HEAD IN
INTERACTION WITH FREE STORED OBJECTS IN THE VEHICLE
Jaroslav Hrubý 1), Zdeněk Krobot 2)
ABSTRAKT:
Cílem práce je popsat mechanismus poranění lidské hlavy (temeno hlavy) v interakci s volně se
pohybujícím předmětem a určit mezní hodnoty rychlosti pro konkrétní předmět o dané hybnosti, kdy
dochází k poranění. Metodou experimentálního měření je simulována reálná biomechanická zátěž
lidského organismu (v podobě lidské hlavy), která je demonstrována na figuríně Hybrid III.
Vyhodnocení biomechanické zátěže hlavy je provedeno na základě výpočtu kritéria, které je funkcí
maximálního zrychlení hlavy figuríny při interakci s volně se pohybujícím předmětem. Pro konkrétní
předmět o dané hmotnosti jsou uvedeny rovnice trendu exponenciálního vývoje rizika poranění
v závislosti na rostoucí rychlosti pohybujícího se předmětu.

ABSTRACT:
The aim of the work is to describe the mechanism of human head injury in interaction with the
freely moving object and to determine the limit values of the speed for a particular subject at a
given momentum of injury. The experimental measurement method simulates the real
biomechanical load of the human body (in the form of a human head), which is demonstrated
on the Hybrid III dummy. The evaluation of the biomechanical head load is performed on the
basis of the calculation of the criterion, which is a function of the maximum acceleration of the
head of the dummy when interacting with a freely moving object. For a particular object of a
given weight are given the equations of the trend of the exponential development of the risk of
injury depending on the increasing speed of the moving object.
KLÍČOVÁ SLOVA:
biomechanická zátěž, poranění hlavy, kritická rychlost, dopravní nehodovost
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Head Injury Criterion, biomechanical load, head injury, critical velocity, traffic accidents

1

ÚVOD

Tato studie je zaměřena na zkoumání zraňujícího účinku volně uložených předmětů ve vozidle
při interakci s lidským tělem za situace, kdy na vozidlo působí decelerace vlivem prudkého
brzdění nebo vlivem kolize s jiným objektem. Hybnost volně ložených předmětů, popř. časový
účinek působení síly těchto předmětů při nárazu, lze poměrně snadno vypočítat. Ovšem
kvantifikovat zraňující účinek způsobený volně letícím předmětem při interakci s částmi
lidského těla je mnohem složitější úloha. Příčinou decelerace vyvozujícího uvolnění volně
uložených předmětů je zastavení vozu z určité rychlosti v1 na rychlost v2 na velmi krátké dráze.
V případě nárazu do pevné překážky je možné považovat rychlost v2 za nulovou.
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Poranění letícím předmětem je možné vztahovat na celé lidské tělo, ovšem existují místa, kde
poranění vyvolané interakcí s letícím předmětem může mít fatální následky s ohledem na lidský
život nebo na život následný (tzv. traumata). Hlavní otázkou je, při jaké rychlosti (předmětu;
vozidla) může předmět způsobit poranění nebo usmrcení člověka. Je nutné podotknout, že
usmrcení či poranění musí být vztaženo vždy k určité části lidského organismu. Výzkum, který
byl proveden, je zaměřen na oblast hlavy, resp. její týlové části.
Předmětem výzkumu je systémovým způsobem popsat chování volně uloženého předmětu
při prudké deceleraci vozu – aplikace na interakci předmětu s lidským organismem se
zaměřením na týlovou/temenní oblast hlavy.
Existuje mnoho způsobů, jakými lze problém stanovení rizika poranění posádky hlavy vlivem
interakce s uvolněným letícím předmětem řešit. Řešení může představovat výpočet pomocí
specializovaného výpočetního programu nebo realistický experiment s adekvátním
vybavením k jeho provedení.
Pro výpočet pomocí specializovaného softwaru hovoří jeho adaptibilita s ohledem na
parametrizaci modelu, jež vstupuje do vlastního výpočtu – ohled na potřeby výpočtu. Nevýhoda
tohoto přístupu je přesnost modelu, která by měla být „odladěna“ v závislosti na výsledcích
experimentálních měření.

EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ

2

Experiment simuluje reálnou biomechanickou zátěž lidského organismu (v našem případě
modelu lidské hlavy) vyvozenou nárazem volně letícího předmětu. Pohyb předmětu je
v reálném provozu vyvolán prudkým brzdným manévrem vozu či jeho nárazem do bariéry.
K dosažení odpovídajícího nárazu předmětu do týlu/temene hlavy figuríny Hybrid III bylo při
experimentu použito pneumatické dělo. Aplikace pneumatického děla bývá např. realizována v
rámci zkoušek odolnosti leteckých konstrukcí vůči nárazu letícího předmětu (např. ptáka)
v rozmezí hmotností 0.5 až 4 kg s rychlostmi letu od 100 do 999 km.h-1. Snímání nárazu je
realizováno vysokorychlostními kamerami. Hlaveň pneumatického děla je tvořena ocelovou
bezešvou hladkou trubkou a má ráži 125 mm. Délka hlavně je cca 1 m. Úsťová rychlost
je měřena optickým systémem.
Zásadní výhodou přístupu vyvolávání zátěže pomocí pneumatického děla je opakovatelnost
zkoušek. Nedochází zde téměř k žádnému opotřebení jednotlivých částí měřícího řetězce
a zkouška je v konečném důsledku, při osvojení si základních přístupů k měření, velice snadno
realizovatelná jak pro prvotní, tak i pro následná měření.
Vyhodnocení biomechanické zátěže hlavy je provedeno na základě výpočtu HIC kritéria (Head
Injury Criterion), které je funkcí maximálního výsledného zrychlení hlavy a času při interakci
s letícím předmětem. Vyhodnocení je odvislé od délky času působení zrychlení a jeho velikosti.
Pro potřeby hodnocení experimentu je bráno v potaz HIC kritérium pro časové úseky 36 ms,
15 ms a tzv. HIC(d) kritérium.


HIC kritérium pro časová rozmezí 15 ms a 36 ms je počítáno následovně:
𝑡1
1
𝐻𝐼𝐶 = 𝑠𝑢𝑝𝑡1 ,𝑡2 {(
∫ 𝑎 𝑑𝑡)
𝑡2 − 𝑡1 𝑡2

𝑎 = √𝑎𝑥2 + 𝑎𝑦2 + 𝑎𝑧2
kde:
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a výsledné zrychlení působící na lidskou hlavu,
ax, ay, az složky zrychlení působící na lidskou hlavu,
t1, t2 počátek a konec časovému úseku působení zrychlení na lidskou hlavu.
Hodnota HIC(d) kritéria je spočtena z HIC kritéria pro časový úsek 36 ms a jedná se o maximální
standardizovanou hodnotu integrálu zrychlení hlavy: [2]
𝐻𝐼𝐶(𝑑) = 0.75446 ∙ 𝐻𝐼𝐶(36) + 166.4 (3)
Jako limitní se vyhodnocuje hodnota HIC kritéria rovna 1000 dle standardů SAE a hodnota
250 dle vojenského standardu AEP-55. Hodnota rovna 1000 představuje zátěž, kdy může
dojít k poškození mozku člověka, hodnota 250 představuje ztrátu soustředění a ovlivňuje
významným způsobem orientaci a soustředěnost člověka.
Pro dosažení adekvátních výsledků při reálném experimentu je nutné dodržet tyto podmínky:





Aplikace měřicí aparatury s dostatečně vysokou přesností sběru dat (pod pojmem
vysoká přesnost sběru dat si můžeme představit aplikaci vzorkovací frekvence 10 kHz
– jedná se o sledování rázového děje).
Aplikace realistického biomechanického modelu člověka (byla použita figurína Hybrid
III, která je speciálně navržena pro problematiku měření biomechanické zátěže
člověka).
Vytvoření a odladění zatěžovacího zařízení a aktivačních prostředků.
Aplikace vhodného vyhodnocovacího softwaru s potřebnými specializovanými
výpočtovými moduly.

Experiment byl prováděn pro devět případů, kdy působíme na hlavu figuríny Hybrid III
zátěžemi o různých tuhostech (3 případy – měkká pryž; tvrdá pryž; PET láhev) a různých
hmotnostech (3 případy – 0.5 kg; 1 kg; 1.5 kg). Hmotnostní hledisko je zcela jasně vymezeno.
Tuhostní hledisko má simulovat tři případy předmětů, které mohou být ve vozidle běžně volně
uložené. Jedná se o PET láhev plnou tekutiny, pevný předmět jako třeba rádio a potom měkký
předmět s možností vratné deformace (např. kus pryže).
Cílem vlastního experimentálního měření je realizace zátěžových zkoušek hlavy figuríny
Hybrid III, které mají za úkol popsat kritickou odezvu hlavy figuríny při rozličných zátěžových
stavech. Zátěžové stavy hlavy figuríny Hybrid III byly vyvolány projektily o různých tuhostech
pohybujících se a interagujích s hlavou figuríny Hybrid III s rozličnými parametry rychlosti
(různé kinetické energie).
Kritická odezva hlavy figuríny Hybrid III je popsána tzv. HIC kritériem. HIC kritérium popisuje
míru nebezpečí úrazu hlavy pramenící ze zatížení hlavy, v tomto případě nárazem.
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HIC kritérium je počítáno ze zrychlení měřeného piezoelektrickými akcelerometry,
které jsou umístěny v těžišti hlavy figuríny Hybrid III.

Obr. 1 - Schematické zobrazení dílčích kroků experimentu pro stanovení cíle měření.
Fig. 1 - Schematic representation of the experiment steps to determine the target.
Popis projektilů

2.1

Projektil je součástí měřicího řetězce, který slouží jako impaktor (tedy část narážející do hlavy).
Projektil jako takový je trojího vyhotovení s různou tuhostí:




Tuhý projektil.
Měkký projektil.
Projektil simulující PET láhev.

Tuhý projektil se vyznačuje koncovkou, která je tvořena tvrdou „nedeformovatelnou“ pryží.
Pryž má stejnou tuhost jako gumová palice – viz graf 1.
Měkký projektil je tvořen velice měkkou pryží, která má tu vlastnost, že se po zatížení
a deformaci vrátí zpět do své polohy – viz graf. 1.
Projektil simulující PET láhev má koncovku tvořenou koncem PET láhve. Tato koncovka má
tu vlastnost, že se oproti dvěma předchozím koncovkám deformuje (a v deformovaném stavu
zůstává) a tvoří se v ní trhliny v případě vysoké nárazové rychlosti – viz graf 1.
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Tělo projektilů je tvořeno silonem. Projektily jsou duté s možností navýšení jejich hmotnosti
pomocí přídavného ocelového závaží. Pro potřeby experimentálního měření byly využívány
zátěže, které hmotnost základního provedení projektilu navyšovali vždy o 0.5 kg.
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Graf 1 - Porovnání tuhostí jednotlivých koncovek (tvrdá pryž –TP; měkká pryž – MP; PET
láhev – PET).
Chart 1 - Comparison of stiffness of individual end caps (hard rubber – TP, soft rubber –
MP, PET bottle - PET).
2.2

Popis figuríny Hybrid III

Figurína Hybrid III je produktem společnosti Humanetics. Jedná se model člověka, který je
určen pro měření biomechanické zátěže lidského organismu při čelních střetech vozidel. Tzn.,
že figurína je primárně určena pro dopřednou a zpětnou zátěž figuríny. Figurína je typu 50th
Male, což znamená, že se jedná o biomechanický model člověka reprezentující „průměrnou
osobu“, která je obsažena v americké mužské populaci.
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Obr. 2 - Konstrukční provedení stěžejních partií figuríny Hybrid III – partie využívané
v rámci experimentálního měření [1].
Fig. 2 - Design of the Hybrid III essential parts - Parts Used in Experimental Measurement
[1].
Popis snímačů a měřicího zařízení

2.3

V průběhu experimentálního měření byly snímány následující veličiny:





Rychlost projektilu.
Tlak vpouštěný do systému pneumatického děla.
Zrychlení hlavy figuríny Hybrid III.
Síla a moment v hořejší části krku u figuríny Hybrid III.

Rychlost projektilu je snímána dvěma optickými hradly, která jsou napájena 12 V
stejnosměrného napětí pomocí zdroje. Optická hradla jsou pevnou součástí hlavně
pneumatického děla a jsou umístěna ve vzdálenosti 100 mm od sebe v blízkosti ústí hlavně.
Elektrický signál z optických hradel je vyhodnocován měřicí ústřednou Dewetron (Dewe A4)
s kartami Trion určenými speciálně ke snímání elektrických veličin.
Rychlost projektilu byla taktéž sledována vysokorychlostními kamerami od výrobce IDT se
vzorkovací frekvencí 10 kHz. Snímkování je černobílé a objekt byl pro účely měření osvětlen
LED osvětlením.
Tlak vpouštěný do systému je snímán pomocí ručičkového indikátoru, který je součástí
regulačního ventilu oddělujícího tlakovou nádobu napájecí pneumatické dělo a vzduchový
rozvod, v němž je konstantně tlak 8 bar.
Zrychlení hlavy figuríny hybrid III je snímáno pomocí piezoelektrických snímačů zrychlení
umístěných uvnitř hlavy figuríny Hybrid III přímo v jejím těžišti.
Popis použitého software pro vyhodnocení naměřených hodnot

2.4

Pro vlastní měření a vyhodnocení bylo užito následné softwarové vybavení:




Software DEWESOFT verze 7 (měření a vyhodnocení rychlosti projektilu).
Software CrashDesigner verze 2.8 (měření odezvy hlavy figuríny Hybrid III).
Software NI DIAdem verze 2014 (vyhodnocení odezvy figuríny Hybrid III).
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Výše popsané softwarové vybavení je velice sofistikované a umožňuje celou řadu funkcí od
základního zpracování signálu až po specializované druhy analýz jak v časové, tak frekvenční
oblasti.

3

USPOŘÁDÁNÍ MĚŘÍCÍHO ŘETĚZCE

Uspořádání měřicího řetězce je vyobrazeno na obr. 3 a bylo uzpůsobeno s ohledem na možnost
snímat průběh měření vysokorychlostní kamerou. Uspořádání měřicího řetězce lze popsat
následným způsobem:





Figurína Hybrid III usazena v automobilové sedačce z vozidla Volkswagen Sharan.
Sedačka disponuje bezpečnostním pásem, kterým je figurína k sedačce připoutána.
Bezpečnostní rám tvořený ocelovými profily a vypletený sítí sloužící k zachycení
odraženého projektilu od hlavy figuríny Hybrid III je umístěn v místě usazené figuríny
Hybrid III.
Pneumatické dělo je umístěné za hlavou figuríny Hybrid III. K pneumatickému dělu
patří veškerá vysokotlaká aparatura sloužící pro přívod vzduchu.
Měřicí, napájecí a vyhodnocovací prostředky tvořené měřicí aparaturou, napájecími
zařízeními a vyhodnocovacími softwary, jsou propojeny jak s aktivační částí měřicího
řetězce, tak i s odezvovou.

Obr. 3 - Uspořádání měřicího řetězce – schematické znázornění.
Fig. 3 - Arrangement of the measuring chain - schematic representation.
Hodnocení rychlosti projektilu

3.1

Vlastní hodnocení rychlosti projektilu a výpočet byl realizován následným způsobem a s těmito
parametry v závislosti na nastaveném tlaku (s krokem 0.5 bar v rozmezí 1 bar až max. 7 bar –
rozmezí voleno s ohledem na „optimální“ odezvu hlavy figuríny Hybrid III) pomocí
regulačního ventilu:


Měření doby průletu bylo stanoveno pomocí signálu z optických hradel, která jsou
umístěna v konstantní vzdálenosti 100 mm od sebe.
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Vzorkovací frekvence nastavená pro měření signálu z optických hradel byla nastavena
na 10 kHz.
Z časové diference odečtené z grafů časové závislosti elektrického signálu z optických
hradel monitorujících průlet projektilu u ústí hlavně se odečte časová diference
a pomocí vzorce 4 se spočte rychlost projektilu.
𝑑𝑣 [𝑘𝑚/ℎ] =

𝑑𝑠 0.1 [𝑚]
=
∙ 3.6
𝑑𝑡
𝑑𝑡 [𝑠]

(4)

Hodnocení odezvy hlavy figuríny Hybrid III

3.2

Hodnocení odezvy hlavy ve smyslu parametrů jejího zrychlení a následný výpočet HIC kritérií
bylo realizováno následným způsobem a s těmito parametry:








Odezva hlavy figuríny Hybrid III byla měřena trojosým (měření ve všech třech
vzájemně ortogonálních osách současně) piezoelektrickým akcelerometrem umístěným
cca v těžišti hlavy.
Data vztahující se k odezvě hlavy byla pomocí DAS (Data Aquisition System) ukládána
do měřicího počítače se vzorkovací frekvencí 10 kHz.
Naměřená data byla editována (zkrácení signálu – vymazání nepotřebných úseků)
s ohledem na objem datových souborů a oblast zájmu v softwaru NI DIAdem. Byl užit
základní modul tohoto softwaru určený pro zpracování a analýzu dat.
Na editovaných datech byla provedena filtrace pomocí filtru CFC 1000. Tento filtr je
speciálně určen pro signály se vzorkovací frekvencí 10 kHz.
Z editovaných a filtrovaných dat bylo vypočteno výsledné zrychlení – výsledný vektor.
V konečné fázi byl proveden výpočet HIC kritéria z editovaných a filtrovaných dat jak
pro maximální složku zrychlení ve směru zatěžování hlavy figuríny hybrid III, tak pro
výslednou složku zrychlení.
Data vztahující se k výpočtu HIC kritéria byla porovnána s hodnotami HIC kritéria,
která jsou rovna hodnotám 250 a 1000. Hodnota HIC kritéria rovna 250 je limitní
hodnota dle vojenského standardu AEP-55 a znamená z praktického hlediska ohrožení
člověka vlivem nedostatečného soustředění (silná porucha vnímání) po nárazu předmětu
na jeho hlavu. Hodnota HIC kritéria rovna 1000 je život ohrožující a je stanovena dle
standardu SAE.

Příklad průběhu zkoušky zaznamenaný vysokorychlostní kamerou pro různé rychlosti
projektilu je uveden na obr. 4.
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Obr. 4 - Reálné měření – vizuální porovnání chování figuríny při rozdílných rychlostech
projektilu (impaktoru).
Fig. 4 - Real Measurement - Visual comparison of the dummy's behaviour at different
velocities of the projectile (impactor).

4

VLASTNÍ MĚŘENÍ

Níže uvedené výsledky reprezentují část experimentu, při kterém byl použit projektil
s koncovkou PET láhve o hmotnosti 1 kg. Prezentace výsledků pro tento druh a hmotnost
projektilu byla zvolena z důvodu objasnění možných následků volně položené PET láhve
o velmi malém objemu (1litr) ve volném prostoru vozidla při prudkém brzdění nebo kolizi. PET
láhev o uvedeném a vyšším objemu je velmi běžným předmětem, který často bývá na kratší
vzdálenosti v osobních vozidlech převážen bez jakéhokoli zajištění.
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Graf závislosti nastaveného tlaku na regulačním ventilu (rozmezí 1 bar až max. 4.5 bar – krok
0.5 bar) a rychlosti vystřeleného projektilu z pneumatického děla (aktivační činitel) je uveden
níže.
Impactor Velocity [km/h]
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Graf 2 - Závislost tlaku na rychlosti pro projektil vážící 1 kg s koncovkou z PET lahve
(černá barva – naměřená data; červená barva – polynomická spojnice trendu).
Chart 2 - Pressure dependence on velocity for a 1 kg weight projectile with a PET bottle
end cap (black color - measured data, red color - polynomial trend line).
4.1

Naměřená a vyhodnocená data pro projektil s koncovkou z PET láhve (váha
projektilu 1 kg)

Pro tento případ bylo realizováno celkem 8 měření, která měla prokázat riziko poranění lidské
hlavy vlivem interakce s letícím předmětem o váze 1 kg s možností nevratné deformace.
Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 1 a výpočty HIC kritéria jsou uvedeny v tabulce 2.
Dále je provedeno grafické znázornění dat z tabulek uvedených níže společně s rovnicemi
sledujícími trend vývoje. Tyto rovnice lze užít pro další výpočty hodnot.Vyobrazení
jednotlivých částí měřícího řetězce je na obr. 5 a souřadný systém pro realizované měření je
uveden na obr. 6.

Projektil

Hlava figuríny Hybrid III

Obr. 5 - Reálné vyobrazení projektilu a hlavy figuríny Hybrid III.
Fig. 5 - Real projection of Hybrid III head and projectile.
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Obr. 6 - Zvolený souřadnicový systém pro realizaci a vyhodnocení měření [1].
Fig. 6 - Selected coordinate system for the realization and evaluation of measurements [1].
4.2

Hodnoty naměřeného a vypočítaného zrychlení
Tab. 1 - Hodnoty maximálního zrychlení hlavy figuríny Hybrid III.
Tab. 1 - Maximum acceleration values of the Hybrid III head.

Rychlost nárazu
projektilu [km/h]

Maximální zrychlení hlavy figuríny Hybrid
III ve směru nárazu projektilu [g]

Výsledné zrychlení hlavy figuríny Hybrid
III [g]

16.69758813

15.47

15.48

22.23594812

24.75

24.75

27.64976959

44.6

44.68

34.71552555

102.05

102.5

40.77010193

172.61

173.47

42.75534442

221.85

223.1

49.45054945

329.39

329.41

51.64992826

375.5

376.31

(oranžová barva – překročení limitu HIC kritéria 250 dle AEP 55; červená barva – překročení limitu HIC kritéria 1000)
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Graf 3.1 - Příklad naměřené hodnoty zrychlení hlavy figuríny Hybrid III při rychlosti
nárazu projektilu 51.6 km.h-1.
Chart 3.1 - Example of measured values Hybrid III head acceleration at 51.6 km.h-1
projectile impact velocity.

Graf 3.2: Závislost výsledného zrychlení (výsledný směr) hlavy figuríny Hybrid III na
rychlosti nárazu projektilu PET láhve vážícího 1 kg.
Chart 3.2: Dependence of the resultant acceleration (resulting direction) of the Hybrid III
head on the impact velocity of a projectile of a PET bottle weighing 1 kg.
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4.3

Hodnoty vypočteného HIC kritéria
Tab. 2 - Hodnoty HIC kritéria pro figurínu Hybrid III.
Tab. 2 - HIC criteria for Hybrid III dummy.

Rychlost nárazu
projektilu do hlavy
figuríny Hybrid III
[km.h-1]

HIC kritérium pro
longitudinální směr
zrychlení hlavy
(HIC30) (HIC15)

HIC(d) kritérium pro
longitudinální směr
zrychlení hlavy

HIC kritérium pro
výsledné zrychlení
hlavy (HIC30)
(HIC15)

HIC(d) kritérium
pro výsledný směr
zrychlení hlavy

16.69758813

3.74

169.2

3.74

169.22

22.23594812

10

173.94

10.03

173.97

27.64976959

26.61

186.48

44.95

186.56

34.71552555

91.47

235.41

93.28

236.78

40.77010193

254.06

358.08

258.96

361.78

42.75534442

418.9

482.45

429

490.06

49.45054945

1022.18

937.59

1023.23

938.39

51.64992826

1277.03

1129.87

1288.5

1138.52

(oranžová barva – překročení limitu HIC kritéria 250 dle AEP 55; červená barva – překročení limitu HIC kritéria 1000)

Graf 4 - Závislost HIC kritéria (výsledné zrychlení) u hlavy figuríny Hybrid III na rychlosti
nárazu projektilu z PET láhve vážícího 1 kg.
Chart 4 - Dependency of the HIC criterion (resulting acceleration) at the head of the
Hybrid III head on the impact velocity of a projectile of a PET bottle weighing 1 kg.
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Graf 5 - Závislost HIC(d) kritéria (výsledné zrychlení) u hlavy figuríny Hybrid III na
rychlosti nárazu projektilu z PET láhve vážícího 1 kg.
Chart 5 - Dependency of HIC (d) criterion (resulting acceleration) of Hybrid III head at
impact velocity of projectile of a PET bottle weighing 1 kg.
4.4

Porovnání působení projektilu

V níže uvedených grafech je zobrazen průběh působení projektilů s koncovkou (PET láhev)
o zkoumané hmotnosti 1.0 kg.

Graf 6 - Grafické porovnání hodnot výsledného zrychlení působícího na hlavu figuríny
Hybrid III (koncovka projektilu: PET láhev – PET); (hmotnosti projektilu1 kg).
Chart 6 - Graphical comparison of the resulting acceleration values on the head of the
Hybrid III dummy (projectile end cap: PET bottle); (projectile weight 1 kg).
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Graf 7 - Grafické porovnání hodnot HIC kritéria (výsledné zrychlení) pro hlavu figuríny
Hybrid III (koncovka projektilu: PET láhev – PET); (hmotnosti projektilu 1 kg).
Chart 7 - Graphical comparison of values HIC criterion (resulting acceleration) for Hybrid
III dummy head (projectile end cap: PET bottle - PET); (projectile weight 1 kg).

Graf 8 - Grafické porovnání hodnot HIC(d) kritéria (výsledné zrychlení) pro hlavu figuríny
Hybrid III (koncovka projektilu: PET láhev – PET); (hmotnosti projektilu 1 kg).
Chart 8 - Graphical comparison of values HIC(d) criterion (resultant acceleration) for
Hybrid III dummy head (projectile end cap: PET bottle - PET); (projectile weight 1 kg).
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5

ZÁVĚR

Z prezentovaných výsledků experimentálních měření lze jasně vyvodit závislosti mezi mírou
poranění lidské hlavy a rychlostmi projektilu s koncovkou z PET láhve o hmotnosti 1 kg.
V grafech jsou vždy uvedeny reálné závislosti společně se spojnicí trendu, jejíž rovnice po
doplnění může dát informace o pravděpodobném budoucím průběhu dané situace uvedené
v grafu.
V grafech 6–8 jsou uvedeny závislosti pro projektil s koncovkou z PET láhve (PET – označení
v grafech) o hmotnosti 1 kg. Při hodnocení v souladu s kritériem HIC, resp. HIC(d)je parné, že
kritickou rychlostí pro hmotnost projektilu 1 kg je cca 50 km.h-1. Při rostoucí hmotnosti a
rychlosti pohybujícího se předmětu (projektilu) roste hybnost tohoto předmětu a jak vyplývá
z provedených měření, téměř exponenciálně roste riziko poranění nebo smrtelného zranění při
interakci s hlavou dospělého jedince.
Prezentované výsledky jsou aplikovatelné na průměrnou dospělou osobu, což je dáno
parametry použité figuríny Hybrid III. Výsledky ukazují, jaká rychlost může být nebezpečná
v souvislosti s hmotností volně uloženého tělesa při kolizi vozidla. Předměty relativně nízkých
hmotností mohou při kolizi způsobit vážná zranění u dospělých osob již při malých rychlostech,
tzn. rychlostech srovnatelných s běžně dosahovanými hodnotami rychlostí v obcích.

6
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SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K OCEŇOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
SYSTEM APPROACH TO EVALUATION OF VEHICLES
Robert Kledus1), Marek Semela2)
ABSTRAKT:
Článek se zabývá možnostmi uplatnění systémového přístupu při oceňování majetku s důrazem
na oceňování motorových vozidel. V tomto pojetí je ocenění chápáno jako řešení přímého
příčinného problému. Důraz je kladen na strukturovaný přístup k posuzování základních
charakteristik majetku, od nichž se hodnota odvíjí a stejně tak i podstatných charakteristik
okolí, které významně ovlivňují užitek vlastníka, a tedy i hodnotu majetku. Zdůrazněny jsou i
další aplikovatelné atributy systémového přístupu a potřebnost jejich využití při aplikaci
standardních a obecně uznávaných metod pro oceňování vozidel.
ABSTRACT:
Article deals with possibilities of usage of system approach at property evaluation with
emphasis on evaluation of motor vehicles. In this respect, evaluation is understood as the
solution of direct causal problem. Emphasis is put on structural approach to assessment of
basic characteristics of property connected to value of property and to important
characteristics of environment, which significantly influence the usage of owner and thus value
of property as well. Further applicable attributes of system approach and their need by
application of standards and generally accepted methods for evaluation of vehicles have been
underlined.
KLÍČOVÁ SLOVA:
oceňování, vozidlo, majetek, systémový přístup, hodnota
KEYWORDS:
evaluation, vehicle, property, systém approach, value

1

MOTIVACE

Ocenění motorových vozidel (4), (6) principiálně není složité, neboť stanovujeme pouze tři
typy vstupních veličin, výchozí hodnotu HN, technickou hodnotu TH a koeficient prodejnosti
KP. Složitý není ani vlastní matematický aparát včetně algoritmu výpočtu.
Složitost oceňování je však dána především těmito dvěma podstatnými skutečnostmi:


náročností zajištění vstupních údajů pro ocenění,



náročností správného zohlednění těchto údajů při kvantifikaci vstupních veličin.

Je potřebné si uvědomit, že výše popsané tři typy veličin musí správně zohlednit jak podstatné
charakteristiky oceňovaného objektu, tak i podstatné charakteristiky jeho okolí vč. stavu trhu
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s daným typem majetku. Navíc složité úvahy, které vedly ke kvantifikaci vstupních veličin,
musí být znalec též schopen, srozumitelným způsobem vysvětlit i laikům.
Cílem příspěvku tak je ukázat na možnosti využití teorie systémů a systémového přístupu při
řešení výše popsaných problémů tak, aby znalci mohli při oceňování vycházet z ujasněných
příčinných souvislostí, které přispívají kvalitě posuzování a usnadňují správnou interpretaci
výsledků oceňování.

2

TEORIE SYSTÉMŮ A SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP

Teorii systémů vymezuje Janíček jako soustavu s těmito podstatnými prvky (3, str. 3-A): 1.
systémové myšlení, 2. systémový přístup, 3. systémové metody, 4. systémové postupy. Pod
pojmem systémové myšlení (zjednodušeně vyjádřeno) se zde rozumí způsob uvažování, ve
kterém se zohledňují tzv. atributy systémového přístupu. Systémový přístup pak vymezuje tyto
atributy, tedy zásady, které je potřebné dodržet jak při analýze entit, tak i při samotném řešení
problémů tak, aby řešitel neopomněl některou z podstatných skutečností ovlivňující především
správnost řešení. Systémové metody představují metody aplikovatelné na řešení složitých
(zejména poznávacích) problémů bez ohledu na obor, do kterého problém spadá, a systémové
postupy jsou zobecněné postupy uplatnitelné při řešení velmi širokých skupin problémů.
Janíček podrobně vymezuje 21 atributů systémového přístupu (atributy A0 až A20), podrobně
viz použitý zdroj (3, str. 6-12A). Z hlediska obsahu článku je důraz kladen na atributy
související s posuzováním entit, tedy na entity nahlížet s ohledem na jejich strukturovanost
(A3), podstatnost pro řešení problému (A4), komplexnost, tedy z hlediska vnějších a vnitřních
vazeb a na nich probíhajících iterací (A5), hierarchické uspořádání (A6), orientovanost,
zejména příčinnou (A7). Entity pak posuzovat s ohledem na jejich otevřenost (A8), úrovňovou
vyváženost (A9), dynamičnost, tedy časovou proměnlivost (A10) a s ohledem na jejich cílové
chování (A12).
Podstatnou charakteristikou systémového uvažování je jasné rozlišování mezi soustavou (též
reálným systém, z anglického real system) a systémem (též abstraktním systémem,
z anglického abstract systém). Oba tyto pojmy souvisejí s primárním objektem, na kterém
řešíme problém, myšlenkově si však na tomto primárním objektu vytváříme druhý pomocný
objekt (systém) a důsledně mezi nimi rozlišujeme.
V tomto pojetí (3, str. 25A) pak pojmem soustava označujeme primární objekt, na kterém
řešíme problém (např. oceňované vozidlo). Tento objekt musí mít systémové vlastnostmi, tedy
musí mít určité účelové chování (účel, ke kterému má sloužit musí být známý), musí mít určitou
hierarchickou strukturu, která umožňuje z něj myšlenkově vyčleňovat části s menší strukturní
složitostí, vazby na okolí a především u něj musí existovat transformační funkce mezi vstupními
stavy a výstupy.
Pod pojmem systém pak rozumíme abstraktní objekt primárně vytvářený „v hlavě řešitele“ (viz
dále z hlediska potřeb oceňování příklad na obr. 1, 2, 3), do kterého formou abstrakce
(odhlédnutím od nepodstatného), formalizace (uspořádání do tvaru) a zobecňování (na základě
hledání společných znaků) řešitel problému zahrnuje již jen to co je podstatné pro řešení
problému. Tento pomocný objekt je pak tvořen již jen abstraktními prvky a vazbami.
Z hlediska řešení znaleckých problémů je vždy velmi významná orientovanost příčinná, neboť
znalci jsou vždy tázáni právě na skutečnosti, které souvisejí s objasněním příčinných
souvislostí, tedy zda určité jednání zapříčinilo určité následky anebo zda tyto následky vznikly
z jiných a jakých příčin.
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3

TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ PROBLÉMY

Při analýze silničních nehod (dále jen ASN) složitost řešených problémů naučila znalce
využívat některých atributů systémového přístupu, především uvažovat o entitách
strukturovaně a z hlediska příčinné orientovanosti a také využívat některé systémové metody,
mezi které patří též výpočtové modelování.
Příklad:
Při ASN změnu chování vozidla vždy běžně chápeme jako příčinný děj. Víme, že změna rychlosti
měla své příčiny a musela ji předcházet buď změna aktivací, nebo ovlivnění příp. obojí. Ve
vztahu k aktivacím se typicky mohlo jednat např. o sešlápnutí akceleračního či brzdového
pedálu, ve vztahu k ovlivnění např. o změnu jízdních odporů. Víme, že tyto aktivace a ovlivnění
na vozidle vyvolávají určité procesy, které vedu ke změně stavů, a projevují se právě změnou
rychlosti vozu. Takový projev může mít své důsledky pro prvky okolí, např. pro řidiče, který
díky popsaným příčinám dorazí do cíle dříve anebo také vůbec, pokud např. v důsledku
nepřiměřené rychlosti havaruje.
Tím, že vozidlo je tzv. tvrdou soustavou, jeho chování umíme také poměrně dobře modelovat, a
to pomocí teorií, které nám umožňují popsat a matematicky vyjádřit vztahy mezi příčinami a
následky a návazně pomocí SW a HW prostředků modelovat chování vozidla. Jsme si též
vědomi, že při řešení složitých problémů o těchto objektech často nemůžeme uvažovat jako o
celcích, musíme o nich uvažovat strukturovaně, tedy rozdělit si je na části s nižší složitostí. Tyto
části (myšlenkově) uvolníme. Pomocí dílčích teorií na nich vyřešíme problémy a metodou
syntézy dovodíme chování objektu jako celku. Úroveň dekompozice pak dává úroveň
modelování.
Podle charakteru dějů se pak znalci na ASN dělí nehodový děj na dílčí části (např. v SW
PC CRASH, Virtual CRASH označované jako sekvence), tak aby řešení bylo, pokud možno, co
nejjednodušší a v každé sekvenci mohli zohlednit jen to, co je podstatné pro danou dílčí fázi
nehodového děje.
Stejně však povětšinou neuvažujeme při oceňování, kdy se rovněž jedná o analýzu chování
soustavy s vysokou strukturní složitostí, jako je soustava trh.
Dle názoru autorů hlavním důvodem, proč nejsou přístupy založené na využití teorie systémů
při oceňování využívány, jsou vlastnosti soustavy trh, které dost dobře neumožňují modelovat
její chování na potřebné úrovni podrobnosti. Neznamená to však, že bychom při oceňování
nemohli využívat obdobný způsob uvažování, jako při ASN.
SOUSTAVA TRH
Nejběžnějším způsobem ocenění je stanovení směnné (též tržní) hodnoty majetku. Řešení
tohoto problému vždy vyžaduje predikovat chování soustavy trh a zjednodušeně vyjádřeno určit
peněžitou částku, kterou by bylo možné dosáhnout při směně dané věci za obvyklých
obchodních podmínek.
Každý trh konkrétního spotřebního statku nebo výrobního faktoru, a tedy i trh motorových
vozidel můžeme v systémovém pojetí považovat za reálný objekt (soustavu) se systémovými
vlastnostmi. Každý trh má určitou hierarchickou strukturu, má vazby na okolí, mezi vstupními
stavy a výstupy existují transformační funkce a trh má také své účelové chování, kterým je
směna majetku. Trhy jsou běžné ekonomické soustavy, na kterých probíhají ekonomické
procesy. Můžeme je považovat za soustavy reálné, protože prvky soustavy (prodávající a
kupující) a většinou i vazby mezi nimi (distribuční a informační sítě zajišťující výměnu
informací a směnu) mají povětšinou hmotnou (materiální) povahu.
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Základním problémem při predikování chování těchto soustav jsou však jejich další vlastnosti.
Tím, že trhy mají mnoho prvků a vazeb se spletitými cestami soustavou, jedná se o soustavy
špatně průhledné až neprůhledné.
Všechny prvky a vazby nejsou nikdy známé, a proto je lze považovat za soustavy jen částečně
strukturované.
Všechny charakteristiky soustavy jsou závislé na čase a každý trh je též významně provázán na
své okolí. Jedná se tak o soustavy dynamické a otevřené.
Prvky soustavy pak vždy tvoří živí lidé (kupující a prodávající), jejichž chování je špatně
popsatelné, a tedy i všechny problémy řešené na soustavě jsou špatně determinované a tím i
neurčité. Jedná se tedy o soustavy živé a měkké.
Důsledkem těchto vlastností je, že parametry prvků a vazeb lze jen obtížně kvantifikovat, takže
i chování těchto soustav není jednoznačně dáno počátečními podmínkami a lze je určit jen s
určitou pravděpodobností. Při mimořádných situacích může být chování těchto soustav i zcela
nepředvídatelné. Podle charakteru kvantifikátorů se proto jedná o soustavy stochastické, někdy
i chaotické.
Stručně shrnuto, trhy mají z hlediska možností modelování ty nejhorší vlastnosti, jaké si lze
vůbec představit. Nelze proto dost dobře vytvořit takový matematický model soustavy
(obdobný např. matematickému modelu vozidla), který by umožnil předvídat jejich chování a
určovat dosažitelné ceny pro konkrétní transakce.
Přístup k řešení oceňovacích problémů
S ohledem na výše popsané vlastnosti soustavy trh, je vhodné si uvědomit, tři podstatné
skutečnosti ovlivňující řešení oceňovacích problémů.
S ohledem na vlastnosti soustavy trh, při stanovení směnné hodnoty majetku není řešení
problému založeno na modelování chování soustavy trh.
Součástí řešení však musí být analýza stavu trhu, při kterém na stav trhu usuzujeme primárně
na základě jeho projevů v podobě sjednávaných cen při konkrétních transakcích týkajících se
blízkých substitutů majetku, jež je předmětem ocenění.
Kvantifikace směnné hodnoty pak není založena na modelování, ale na porovnávání vlastností
předmětu ocenění a jeho substitutů, pro které jsou známé též dosažené prodejní ceny.
Při oceňování zcela pochopitelně musíme zohledňovat též chování účastníků trhu. Protože se
však jedná o posuzování chování živých lidí (živých soustav), jejichž rozhodovací procesy jsou
vždy špatně determinované, předpokládáme jen určité typy chování. Tyto typicky vyplývají
např. z vymezení tržní hodnoty podle mezinárodních oceňovacích standardů IVS (1), ze kterého
vyplývá, že při stanovení směnné hodnoty předpokládáme3, že subjekty trhu by jednaly na
základě dobrovolnosti, byly by motivovány k realizaci směny, jednaly by racionálně, měly by
potřebné znalosti trhu, atd., a tedy i např. že by byly schopny sami posoudit užitečnost konkrétní
věci ve vztahu k užitečnosti substitutů věci, které se na trhu nabízejí anebo v případě

IVSC, 2013, str. 8: „Tržní hodnota je odhadovaná částka, za kterou by měl být k datu ocenění majetek směněn
mezi dobrovolně zainteresovaným kupujícím a prodávajícím, při transakcích prováděných za obvyklých
podmínek, po řádném provedení marketingu a tam, kde všechny strany jednají informovaně, obezřetně a bez
donucení.“ (překlad autora).
3
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významných hodnot by k tomu použili osobu s potřebnými znalostmi. Tím zvyšujeme určitost
pro řešení daného typu problému.
Ve vztahu k chování soustavy trh též běžně neuvažujeme všechny případy, které mohou na trhu
nastat. Vylučují se zejména takové situace, při kterých může zcela vědomě dojít ke sjednání
ceny, která neodpovídá obvyklé směnné hodnotě věci. V podmínkách ČR jsou tyto např. přímo
uvedeny ve vymezení ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku (7), § 2, odst. 1, kde se
vylučují situace, při kterých je rozhodování účastníků ovlivněno stavem tísně, zvláštní oblibou
k věci, či vzájemným propojením vztahy majetkovými, rodinnými nebo jinými osobními.
Ve vztahu k výsledku ocenění je pak zřejmé, že pokud se při konkrétním prodeji do výše
sjednané ceny, kromě obvyklých faktorů promítnou i zcela specifické, jako zvláštní motivace,
iracionalita chování konkrétních účastníků trhu, jejich neopodstatněná očekávání, neschopnost
rozlišit a porovnat užitné vlastnosti kupované věci a substitutů této věci, může dojít
k transakcím, při kterých se může sjednaná cena i velmi podstatně lišit od znalcem stanovené
směnné hodnoty. Z takové transakce však nelze dovozovat nesprávnost stanovení obvyklé
hodnoty.
Tyto úvahy nám pak umožňují k řešení oceňovacích problémů přistupovat jako k řešení
přímých příčinných problémů a využívat též možností SP.

4

OBECNÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PŘÍČINNÝCH PROBLÉMŮ

Ve vztahu k řešení příčinných problémů Janíček (3, str. 27A) uvádí, že téměř všechny procesy
v živé a neživé přírodě mají příčinný charakter, což znamená, že určité vstupy do entity
vyvolávají určité výstupy z entity. Při řešení v podstatě všech problémů proto můžeme vycházet
vždy ze stejné úvahy (2, str. 22), že vše, co se kolem nás děje, má převážně příčinný charakter
a řídí se tímto jednotným scénářem událostí.
Pro každý objekt je charakteristické, že má určitý tvar (geometrii) a svoji strukturu s určitými
vlastnostmi. Každá entita pak má také své okolí, ve kterém pak zaujímá určitou polohu
(topologii).
S prvky okolí má objekt vždy určité vazby. Přes tyto vazby se realizují interakce mezi objektem
a prvky jeho okolí. Určité typy interakcí pak objekt aktivují, tedy vyvolávají na něm procesy.
Jiné typy interakcí procesy vyvolané aktivacemi objektu ovlivňují. Probíhající procesy mění
stav objektu a tento se pak do svého okolí určitým způsobem projevuje, což má pro okolí své
důsledky.
Tato úvaha pak umožňuje vědomě vytvářet v podstatě na každém primárním objektu, systémy
podstatných veličin (se strukturou v podobě abstraktních prvků a vazeb) s podmnožinami (3,
60A) S0 až S8 dle obr. 1, pro které platí, že složitost systému je vždy menší než složitost
soustavy, protože systém zohledňuje již jen ty charakteristiky objektu a jeho okolí, které jsou
podstatné pro řešení problému.
V systému podstatných veličin dle obr. 1 pak geometrii a topologii objektu popisuje skupina
veličin S1, vlastnosti struktury skupina veličin S5, vazby s okolím skupina veličin S2, aktivace
a ovlivnění objektu z okolí skupiny veličin S3 a S4, procesy a změny stavů objektu popisuje
skupina veličin S6, projevy objektu do okolí skupina veličin S7, důsledky pro okolí skupina
veličin S8 a podstatné prvky okolí skupina veličin S0.



Příčiny (tedy aktivace a ovlivnění) pak společně popisují skupiny veličin S3 + S4,
následky (projevy a důsledky) společně skupiny veličin S7 + S8,
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strukturu objektu (tedy jeho geometrie, topologii, vlastnosti prvků a vazeb) společně
skupiny veličin S1 + S2 + S5 a
procesy a změny stavů skupina veličin S6.

Pokud určité typy charakteristik primárního objektu nejsou podstatné pro řešení problému,
mohou být určité skupiny veličin i prázdnými množinami.
Ve vztahu k oceňování majetku lze z výše uvedených zásad mj. vyplývá, že při aplikaci SP
nemůžeme jako primární objekt uvažovat jiný objekt než ten, ke kterému vytváříme SPV.
Primárním objektem proto nemůže být ani soustava trh, ani určitý účastník trhu, dokonce ani
právo k objektu ve smyslu vymezení majetku v IVS, ale musí to být vlastní předmět posouzení,
tedy např. samotné oceňované motorové či nemotorové vozidlo. Tento objekt však nemůžeme
uvažovat jako izolovaný, musíme jej chápat jako otevřený a zohlednit podstatné interakce s jeho
okolím.

Obr. 1 – Obecná struktura SPV dle Janíčka graficky upraveno autory
Fig. 1 – General structure of system of important characteristics according to prof. Janíček

5

OCEŇOVÁNÍ MOTOROVÝCH
PŘÍČINNÉHO PROBLÉMU

VOZIDEL

JAKO

ŘEŠENÍ

Obdobně jako existuje příčinná souvislost mezi úhlem natočení volantu (aktivací vozidla ze
strany řidiče) a změnou směru jízdy (projevem vozidla) lze dovozovat i příčinné souvislosti ve
vztahu k jeho užitečnosti majetku, a tedy jeho hodnotě.
Přestože hodnocení patří k základním činnostem člověka, pojem hodnota není jednoduché
vymezit, protože patří k tzv. základním pojmům. Z hlediska potřeb dalšího textu však lze
vycházet z úvahy, že rozhoduje-li se člověk mezi určitými příležitostmi, vždy posuzuje
(hodnotí) význam určité entity pro nějakou jinou entitu např. pro sebe, rodinu, firmu, stát,
společnost atd. V uvedeném smyslu pak můžeme z hlediska potřeb dalšího textu v obecném
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významu pojem hodnota chápat jako určitou charakteristiku4 entity, která vyjadřuje její význam
pro nějakou jinou entitu. Příklady možných významů pojmů použitých ve výše uvedeném
vymezení jsou pak uvedeny v tab. 1.
Tab. 1 – Schematické znázornění významu pojmu hodnota (autoři)
Tab. 1 – Schematic description of meaning of term „value“ (authors)
Hodnota entity v obecném významu:
která
charakteristika,
význam
entity
pro nějakou jinou entitu
vyjadřuje
(příp.
(věci, člověka, (vlastníka, toho, kdo provádí
užitečnost, události,
hodnocení,
důležitost, lidského činu, rodinu, firmu (instituci),
přínos,
postoje,
společnost,
potřebnost rozhodnutí…) přírodu, stát, Zemi…).
…)
Hodnota objektu z pohledu teorie oceňování
veličina,
která
užitečnost objektu Ω
pro subjekt, který je, na
v penězích
(předmětu
základě svého práva k Ω,
vyjadřuje
ocenění)
oprávněn s Ω nakládat
(působit na Ω) a to při
vymezeném způsobu
nakládání s Ω.
Lze dovodit, že při řešení oceňovacích problémů je pojem hodnota (např. v mezinárodních
oceňovacích standardech), používán v užším významu, a to přímo ve významu veličiny, která
charakteristiku předmětu ocenění spočívající v tom, že tento má anebo může mít pro subjekt
s daným rozsahem práv k věci určitou hodnotu, pomocí parametru (užitku oprávněného
subjektu), vyjadřuje v měrných jednotkách (penězích).
Oprávněným subjektem se zde nemá na mysli konkrétní kupující či prodávající, ale obecně
subjekt s daným vymezeným rozsahem práv k objektu, která mu umožňují s objektem nakládat,
tedy především objekt užívat, přisvojovat si jeho plody, objekt držet a také s ním nakládat a
zejména tento někomu prodat. Nejčastěji se při oceňování užitek z věci posuzuje z pohledu
vlastníka. Podle okolností však může být posuzován i z pohledu jiných osob, např. u
nemovitých věcí z pohledu nájemníka, oprávněného z věcného břemene, státu (pro účely
daňové) apod.
Lze tedy shrnout, že při oceňování hodnota věci vyjadřuje v penězích užitek, který z
předmětu ocenění má nebo může mít subjekt s daným rozsahem práv k věci, při určitém
vymezeném způsobu nakládání s posuzovaným objektem.

6
6.1

OCEŇOVÁNÍ
POJETÍ

MOTOROVÝCH

VOZIDEL

V SYSTÉMOVÉM

Vstupní úvaha

Stejně jako trh, tak i každé motorové vozidlo, jež je předmětem ocenění, je reálný objekt se
systémovými vlastnostmi. Tedy ve smyslu vymezení systémových vlastností (2) má své

4

znak určující její individualitu
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účelové chování, hierarchickou strukturu, vazby na okolí a existují u něj transformační funkce
mezi vstupními stavy a výstupy.
Znázornění objektu a podstatných prvků jeho okolí, se kterým má jak přímé, tak i
zprostředkované vazby je z hlediska potřeb řešení oceňovacích problémů znázorněno na obr.
2, na kterém jsou též znázorněny podstatné charakteristiky interakcí s objektem popsané dále v
textu.

Obr. 2: Znázornění objektu a podstatných prvků a charakteristik jeho okolí pro řešení
oceňovacích problémů (autoři, použité obrázky https://pixabay.com/cs/)
Fig. 2: Description of object and significant elements and characteristics of environment
for solution of problems at evaluation (authors, used pictures from https://pixabay.com/cs/)
6.2

Vlastnosti vozidla

Užitečnost každého předmětu ocenění, a tedy i MV se primárně odvíjí od jeho vlastností.
Obecně lze vycházet z úvahy, že čím lepší bude mít objekt vlastnosti a čím delší bude doba, po
kterou si jejich přijatelnou úroveň uchová, tím vyšší bude i jeho potenciální užitečnost
z pohledu vlastníka (či jiného oprávněného subjektu). Za projevy těchto vlastností pak lze
s výhodou považovat znaky charakterizující kvalitu věci, neboť jejich vhodné členění lze dobře
využívat právě při provádění srovnávacích analýzách používaných při kvantifikaci směnné
hodnoty.
U motorových vozidel, stejně jako u řady dalších strojů či zařízení se typicky jedná o jejich
funkčnost, životnost, bezpečnost, ekonomičnost, ekologičnost, opravitelnost, ergonomičnost,
estetičnosti, příp. dalších podstatné znaky kvality. Tyto pak vždy posuzujeme ve vztahu
k cílovému chování (atribut A12), úrovňové vyváženosti (atribut A9) a dynamičnosti (atribut
A10). Ve vztahu k cílovému chování si uvědomujeme, že např. z hlediska funkčnosti a
ekonomičnosti klademe jiné požadavky např. na vozidla sportovní a jiné na běžná vozidla
cestovní (typicky se bude týkat rozdílů např. v požadavcích na jízdní výkony, komfort posádky,
objem zavazadlového prostoru, počet přepravovaných osob, spotřebu paliva atd.).
Tyto vlastnosti pak vždy závisejí na provedení a stavu objektu. Při oceňování je pak běžně
dovozujeme především na základě známých aktivací objektu a zjistitelných projevů.
Provedení vozidla je primárně dáno aktivacemi v podobě kvality návrhu a jakosti výroby.
Chápeme-li objekt jako otevřený (atribut A8), podstatnými prvky okolí jsou zde projektanti
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(konstruktéři) a závody zajišťující výrobu. Jedná se o obecnou úvahu. Tím že motorová vozidla
jsou zpravidla vyráběná sériově, při oceňování nemusíme takto složitě uvažovat, neboť
provedení vozidla je dostatečně jednoznačně dáno značkou a typem, příp. též zákazníkem
zvolenými možnostmi v rámci individualizace zakázky ve výrobě (úrovní příplatkové výbavy).
Eventuálně dále v rámci provozu se může jednat i o další aktivace během provozu prováděné
provozovatelem, typicky přestavby, modernizace či doplnění prvků mimořádné výbavy.
Podstatné informace musí být uvedeny ve znaleckém posudku v rámci identifikace předmětu
posouzení a údajů o výbavě.
Stav vozidla je pak primárně dán aktivacemi během provozu, jako jsou doba provozu, intenzita
užívání, charakter užívání, kvalita údržby, způsob provádění oprav vč. celkových oprav
prodlužujících životní cyklus a stejně jako výše též vlivem ev. přestaveb či modernizací,
kterými se mění nejen provedení, ale i stav vozu. Konkrétní stav k datu posouzení se pak odvíjí
od inherentních vlastností vozu, které mu byly vloženy již při jeho návrhu a také od chování
provozovatelů.
Na úroveň okamžitých (provozních) vlastností pak usuzujeme nejen z aktivací, ale i projevů
zjistitelných typicky v rámci prohlídky, funkční a jízdní zkoušky, při kterých (ve vztahu
k inherentním vlastnostem) posuzujeme stupeň opotřebení dílů, degradace materiálů,
vyskytující se závady a ev. poškození. Etalonem pro hodnocení technického stavu je pak etalon
vozidla ve stavu bezvadném továrně novém a úměrném základní amortizaci, viz postupy
popsané v (4), (6). Podstatné aktivace vztahující se k provozu a zjištěné projevy z hlediska
změny stavu by měly být rovněž uvedeny ve znaleckém posudku.
Na konci užitečného života je pak vhodné též přihlížet i k ev. nákladům spojeným s likvidací
či výnosům spojeným s prodejem využitelných zbytků.
6.3

Vlastnosti okolí

Tím, že objekt chápeme jako otevřený, je potřebné si dále uvědomit, že užitečnosti předmětu
ocenění závisí nejen na jeho vlastnostech, ale i vlastnostech jeho okolí. Provedení a stav prvků
okolí může užitečnost objektu významně zvyšovat anebo snižovat.
Obdobně, jako u nemovitých věcí užitečnost pozemku se stavbou významně ovlivňuje např.
technická vybavenost sídla, jeho kulturní a společenský význam, pracovní příležitosti, stav
přírody atd., též užitečnost motorového vozidla významně ovlivňuje stav a provedení prvků
okolí.
Za podstatné je nutno považovat působení těch prvků okolí, které ovlivňují zejména
ekonomičnost provozu, ekonomičnost oprav a též např. dobu odstávky vozidla (viz obr. 2).
Podstatnými charakteristikami okolí jsou proto např. hustota opravárenské sítě, úroveň
technologií pro provádění oprav, ceny opravárenských prací, ceny náhradních dílů, logistické
zajištění oprav a také ceny dalších komplementů ovlivňujících ekonomičnost provozu.
Podstatnou charakteristikou okolí pak bude též pověst a prestiž značky odvíjející se od
samotného výrobce.
Při stanovení směnné hodnoty, při kterém posuzujeme užitek specificky dosažitelný při
případné koupi a prodeji, musíme do podstatných prvků okolí zahrnout též trhy substitutů
daného majetku. Tyto sice nemají přímou vazbu na předmět posouzení, a proto přímo jeho
užitečnost neovlivňují. Ovlivňují však rozhodování subjektů, které na trh vstupují jako kupující
či prodávající.
Za podstatný je pak vhodné považovat jak o trh nových, tak i ojetých vozidel.
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Stav trhu nových vozidel (4), (6) pak zohledňujeme při stanovení výchozí hodnoty
oceňovaného vozidla HNOV, která zohledňuje inherentní vlastnosti jeho struktury (viz. obr. 3).
Na výši nákladů potřebných na její vytvoření usuzujeme z cen prodejních srovnatelných
nových vozidel CPS NV dostupných na trhu v době ocenění. Stanovením koeficientu technické
úrovně KTU pak zohledňujeme rozdíly technické úrovně mezi oceňovaným a porovnatelnými
(zpravidla modernějšími) novými vozidly dostupnými na trhu k datu posouzení. S výhodou pak
při porovnání můžeme použít znaky kvality. Použijeme-li např. substitut s obdobnými jízdními
výkony, zpravidla modernější vozidla již budou mít vyšší komfort, úroveň bezpečnosti,
ekonomičnosti, ekologičnosti atd. a obecně tak bude platit, že pokud se nejedné o vozidlo
identického provedení, ale modernější, KTU bude menší než 1.
Stav trhu ojetých vozidel (4), (6) pak zohledňujeme při stanovení koeficientu prodejnosti KP,
kdy pro srovnatelná ojetá vozidla, stanovíme jejich hodnoty časové HČS OV, vyjadřující jejich
užitnou hodnotu. Jedná-li se o vozidla stejné značky, stejného typu, tedy z hlediska podmínek
okolí identická, z poměru známých cen prodejních CPS OV a jím odpovídajících hodnot
časových HČS OV dovozujeme přímo vliv okolí z hlediska užitečnosti z pohledu oprávněného
subjektu, který je vyjádřen výší koeficientu prodejnosti KP.
Využití obecného schématu pro vytvoření systému podstatných veličin je pak naznačeno na
obr. 3.

Obr. 3: Schéma pro vytvoření systému podstatných veličin
Fig. 3: Scheme for creation of system of significant characteristics

7

ZÁVĚR

Přestože na současné úrovni poznání neumíme na potřebné úrovni podrobnosti modelovat
chování soustavy trh, tak abychom dokázali prognózovat dosažitelné ceny konkrétních statků,
je vhodné při oceňování využívat systémového myšlení založeného na aplikaci systémových
atributů. V tomto pojetí lze ocenění chápat jako řešení přímého příčinného problému, což
umožňuje strukturovaný přístup k posuzování základních charakteristik majetku, od nichž se
hodnota odvíjí a stejně tak i podstatných charakteristik okolí, které významně ovlivňují užitek
vlastníka, a tedy i hodnotu majetku.
V tomto pojetí lze při aplikaci standardních oceňovacích metod a při kvantifikaci vstupních
veličin vycházet z příčinných souvislostí mezi aktivacemi objektu v rámci jeho životního cyklu
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a jeho užitečností z pohledu oprávněného subjektu a také na základě ujasněných příčinných
souvislostí dovozovat podstatné vlivy okolí významně zvyšující anebo snižující hodnotu
majetku, a tedy i jeho dosažitelnou prodejní cenu za obvyklých obchodních podmínek.
Takovýto přístup přispívají kvalitě posuzování prováděných znalci a usnadňuje správnou
interpretaci výsledků oceňování, a tedy i jejich využívání.

8
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ANALÝZA VIDEOZÁZNAMU DOPRAVNÍ NEHODY – PŘÍPADOVÁ STUDIE
TRAFFIC ACCIDENT VIDEORECORDING ANALYSIS – A CASE STUDY
Michal Křižák1)
ABSTRAKT:
S rozvojem palubních kamer a zvyšováním podílu sledovaných úseků komunikací se zvětšuje
podíl dopravních nehod zaznamenaných na video. Cílem článku je ukázat metody, s využitím
minimálního množství softwaru, pro analýzu videozáznamu dopravní nehody a jejich aplikaci
na konkrétním případu dopravní nehody, která byla zaznamenaná statickou kamerou městského
systému s proměnnou snímkovací frekvencí. Cílem v tomto případu bylo zjistit průběh rychlosti
vozidla během předstřetového pohybu, při střetu a rychlost chodkyně, kterou vozidlo srazilo.
ABSTRACT:
Statická kamera, rychlost, metoda, snímkovací frekvence, úhel
KLÍČOVÁ SLOVA:
With the development of dash cameras and increasing areas of camera-watched sections of
roads, there is also increasing number of traffic accidents recorded on video. The aim of this
paper is to show methods, with minimalistic use of software, for analysing recording of traffic
accident and their application on particular case of traffic accident recorded by static townmonitoring system camera. In this case, it was needed to determine speed of the vehicle before
crash, collision speed and speed of the pedestrian who was hit by the vehicle.
KEYWORDS:
Static camera, speed, method, frame rate, angle

1

ÚVOD

V současné době je čím dál tím běžnější, že dopravní nehoda je zaznamenaná na kameru. Jedná
se nejen o různé bezpečnostní kamery, kamerové systémy měst, čerpacích stanic, a podobně,
ale také o palubní kamery. Pro určení rychlosti vozidla zaznamenaného na kameru existují
různé metody. Cílem tohoto článku je s využitím různých metod na konkrétním příkladu reálně
zaznamenané dopravní nehody vozidla s chodcem ukázat jejich použití, limitace a výhody.
Také bude poukázáno na některé chyby znalců, kteří v dané dopravní nehodě posudky
zpracovávali dříve.
K určení rychlosti objektu pohybujícího se ve videozáznamu existuje několik metod. Mezi
nejjednodušší a současně v některých případech ne zcela vhodnou metodou je určení průměrné
rychlosti vozidla z doby průjezdu úseku o známé délce. Nevýhodou této metody je zejména
podhodnocení zjištěné rychlosti oproti skutečné, pokud vozidlo mění svoji rychlost, přičemž
čím větší změna rychlosti, tím větší chyba. [1] Existují také metody pro určení okamžité
rychlosti, které určují rychlost vozidla z jeho posunutí mezi dvěma snímky videa. U těchto
metod je zásadní určení právě tohoto posunutí, a následně ze známé doby uplynulé mezi
pořízením dvou snímků určení rychlosti. Jednou z možností určení posunutí vozidla mezi
dvěma snímky se mj. zabývali např. Liu a kol. [2] Další metody byly zmíněny i na konferenci
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ExFoS 2018 [3], a které byly použity i při řešení dané nehody, a na které bude odkazováno. U
všech používaných metod je kladen důraz na minimální náročnost, co se specializovaného
softwaru týče. V určitých situacích stačí jen program pro práci s obrázky (GIMP, Photoshop).
V případě dané nehody pak navíc jakýkoliv CAD program (Autocad, Microstation, …)

2

PŘEHLED NEHODY

Vozidlo jelo v pravém pruhu dvoupruhové části komunikace v koloně, která celá zpomalovala
před světelně řízenou křižovatkou. Ještě před touto křižovatkou přecházela chodkyně zleva ve
směru pohledu řidiče po přechodu pro chodce, na kterém ji řidič vozidla srazil. Chodkyně byla
starší paní přes 70 let, dle výpovědí velmi vitální a bez pohybových omezení, zvyklá chodit.
Celá nehoda i velký úsek předstřetového pohybu obou účastníků byl zaznamenaný na staticky
umístěnou kameru městského kamerového systému. Uspořádání a průběh nehody je patrný
z obr. 1. Vozidlo je vyznačeno červeně, směr pohybu chodkyně fialovou šipkou.

Obr. 1 – Záběr na místo DN z kamery (zdroj: video)
Fig. 1 – View of the accident site from camerea (source: video)
Úkolem znaleckého posudku bylo mj. stanovit rychlost vozidla v celém průběhu nehodového
děje a provést důkladnou analýzu kamerového záznamu.
Video bylo dodané ve formátu .gbf, což je formát souboru, ve kterém je uložené video i další
metadata z celého systému, včetně velmi důležité informace o časovém údaji pořízení daného
snímku. Tento formát souboru je možné otevírat v programu „gscview“ od společnosti
Geutebrück GmbH. V době vydání článku již nejspíš výrobce nedává ani verzi tohoto sw pro
pouhé přehrání volně k dispozici. Aktuálně ještě bylo možné prohledáním internetu dohledat
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několik starších odkazů na stažení tohoto software (http://mzboril.cz/index.php?id=kamerovesystemy).
Jednalo se o zpracování revizního znaleckého posudku, kde již byly zpracované dva
předcházející posudky i s doplňky. První znalec určil střetovou rychlost na 32 až 39 km/h,
konstatoval, že řidič i před střetem intenzivně brzdil a rychlost na začátku brzdění určil na 43
až 53 km/h. Z určeného okamžiku reakce řidiče konstatoval, že reakce řidiče na chodkyni byla
delší než obvyklá. Rychlost chodkyně určil přibližně na 6,4 km/h. Druhý znalec určil střetovou
rychlost v posudku na 27 až 36 km/h, v doplňku po dalším podrobnějším zkoumání videa na 15
až 17 km/h. rychlost na začátku reakce řidiče, resp. v době, kdy chodkyně přicházela
k přechodu, stanovil do 30 km/h. Rychlost chodkyně určil přibližně na 4,5 km/h.

3

METODY ŘEŠENÍ

Pro analýzu rychlosti vozidla byly použity dva odlišné přístupy. Prvním z nich byla metoda
určení posunutí vozidla podle určení podélné vzdálenosti od kamery. Tato metoda byla
představena v [3] a zde již není třeba blíže rozebírat její podstatu. Podstatné v tomto případě
bylo, že vozidlo se nepohybovalo přibližně rovnoběžně od kamery, a proto bylo třeba řešit i
geometrické aspekty daného problému, a to i při využití druhé metody.
Druhou použitou metodou bylo prosté určení polohy vozidla na snímku a následné promítnutí
této polohy do půdorysného pohledu a určení vzdálenosti vozidla od vjezdu do záběru kamery.
Prvotní analýza videozáznamu

3.1

Při prvotní analýze videozáznamu je nutné zjistit základní parametry daného videa a provést
některé další úkony:







rozlišení,
prokládané vs. progresivní snímkování (interlaced/progressive, označované i/p),
snímkovací frekvenci,
rozložit video na snímky (obrázky) – velmi to zjednodušuje další práci i tvorbu výstupů
základní popis a nalezení hlavních klíčových okamžiků nehodového děje (začátek a
konec brzdění, přijití chodkyně k přechodu, rozejití chodkyně, střet, zastavení, míjení
významných orientačních bodů, apod.)
zjištění technických parametrů kamery

Touto analýzou bylo zjištěné, že rozlišení videa bylo 768×576 px, snímkovací frekvence byla
variabilní s frekvencí přibližně 10 fps (frames per second – snímků za sekundu) a jednalo se o
prokládané snímky. K videu byl současně uložen i čas pořízení snímku a to s přesností na
tisíciny sekundy. Tento čas se zobrazoval v přehrávači gscview a při exportu jednotlivých
snímků do formátu obrázku byl tento čas na snímku uložen, viz obr. 2.

Obr. 2 – Čas pořízení snímku (zdroj: video)
Fig. 2 – Time of the frame capture (source: video)
U prokládaného snímkování je třeba si uvědomit, že výsledný snímek se skládá ze dvou půlsnímků pořízených chvíli po sobě, ale uložené s jednou časovou značkou. Silně se
nedoporučuje pracovat se složenými půlsnímky – vozidlo mezi pořízením obou půlsnímků se
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posune, a dochází tak k „proužkování“ vozidla (pohybujícího se objektu na záznamu), viz
obr. 3.

Obr. 3 – Efekt složení prokládaných půl-snímků (zdroj: video)
Fig. 3 – Interlaced effect of two half-frames (source: video)
Z takovéhoto obrázku je velmi těžké určit přesný obrys, nebo rozměr konkrétního prvku na
vozidle. Pokud to je jen trochu možné, je nutné vybrat si jeden z půlsnímků (lichý nebo sudý –
resp. první, nebo druhý půl-snímek) a jen s těmito půl-snímky dále pracovat.
Pro určení vzdálenosti od kamery je třeba znát technické parametry kamery, které byly zjištěny
dotazem na provozovatele celého systému.
3.2

Geometrické uspořádání

Pro samotné určení rychlosti vozidla bylo zcela nezbytné znát přesné uspořádání celého místa
DN, včetně polohy sloupů VO a cedule s reklamou pro kontrolu řešení. Místo DN bylo
geodeticky zaměřeno při místním šetření a také byly pro jistotu zaměřeny některé významné
prvky na vozovce, které byly patrné na videozáznamu, i když se ukázalo, že tyto pro analýzu
potřeba nebyly. Potřeba by byly, kdyby bylo nutné technické parametry kamery dopočítávat.
Celkově byla vozovka v mírném levém oblouku, viz obr. 4, na kterém je přehled místa DN
s vyznačenými směry pohybu účastníků, místem střetu a dalších podstatných objektů.
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vozidla
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Obr. 4 – Letecký snímek místa DN (zdroj: mapy.cz)
Fig. 4 – Ortophotography of the accident site (source: mapy.cz)
Vzhledem k prostorovému uspořádání místa DN nebylo možné použít žádnou z metod bez
dalších nutných kroků, které by vzaly v potaz jízdu vozidla obloukem a jeho různé natočení
vůči kameře.
Určení podélné vzdálenosti vozidla od kamery vychází ze změření šířky významného prvku
vozidla na snímku a ze známých parametrů kamery a skutečném rozměru prvku na vozidle.
Pokud je vozidlo vůči konkrétnímu úhlu pohledu kamery natočené, je třeba toto natočení
zohlednit, tedy je třeba znát úhel v konkrétním aktuálním místě mezi pohledem kamery a
směrem jízdy vozidla.
V prvním kroku byla v CAD programu Microstation do půdorysu místa vynesena trajektorie
pohybu vozidla, která byla z důvodu použití vazeb mezi prvky a jednoduššímu dalšímu
zpracování aproximována elipsou (černá čárkovaná elipsa na obr. 5).
Dále byl vyznačen úhel pohledu kamery (zelené přímky na obr. 5). Ten bylo možné určit
jednak přímo ze záznamu porovnáním se zaměřeným místem a také byla přibližná hodnota
sdělena provozovatelem systému současně s technickými parametry kamery, přičemž obě tyto
hodnoty byly v souladu.
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Obr. 5 – Geometrie v jednom kroku řešení, část 1 (zdroj: ÚSI, mapy.cz)
Fig. 5 – Geometry in one step of the solution, part 1 (source: ÚSI, mapy.cz)
Jako další byla zjištěna poloha vozidla na snímku – byla změřena vzdálenost středu vozidla od
levého okraje snímku (viz obr. 6). Při známé velikosti snímku a velikosti zorného úhlu kamery
byl určen úhel 𝛼𝑣𝑖𝑑 , pod kterým se nacházel střed vozidla od levého okraje snímku (na obr. 5
vyznačen fialovou kótou) dle poměru:
𝛼𝑣𝑖𝑑 = 𝐹𝑂𝑉

𝑑𝑠𝑛
𝑠𝑠𝑛

kde 𝐹𝑂𝑉 je zorný úhel kamery, 𝑑𝑠𝑛 je vzdálenost středu vozidla od levého okraje snímku a 𝑠𝑠𝑛
je šířka snímku

Obr. 6 – Geometrie v jednom kroku řešení, část 1 (zdroj: video)
Fig. 6 – Geometry in one step of the solution, part 1 (source: video)
Takto zjištěný úhel byl vynesený do půdorysu a v místě, kde se fialová přímka definovaná tímto
úhlem protnula s trajektorií vozidla, byla určena poloha vozidla v daném časovém okamžiku.
V tomto místě byl také změřen úhel natočení vozidla vůči pohledu kamery 𝜑𝑣 (na obr. 7
vyznačen červeně).
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Obr. 7 – Geometrie v jednom kroku řešení, část 2 (zdroj: ÚSI, mapy.cz)
Fig. 7 – Geometry in one step of the solution, part 2 (source: ÚSI, mapy.cz)
3.3

Metoda určení rychlosti z polohy vozidla od vjezdu do záběru kamery

3.3.1 Popis a aplikace metody
Provedením kroků v kapitole 3.2 byla určena poloha vozidla v konkrétním časovém okamžiku.
Jediné co je třeba udělat, je odečíst vzdálenost vozidla v od vjezdu do záběru kamery 𝑑𝑣𝑗 (na
obr. 5 červená kóta). Rychlost vozidla mezi i-tým a i−1-ním snímkem se pak spočítá velmi
jednoduše dle vztahu:
𝑑𝑣𝑗, 𝑖 − 𝑑𝑣𝑗, 𝑖−1
Δ𝑡
U videa s variabilní snímkovací frekvencí (jako v tomto případě) je potřeba určit Δ𝑡 mezi
dvěma snímky pro každý okamžik zvlášť. Nelze využít čistě jen přepočet mezí snímkovací
frekvencí a časem.
𝑣𝑖 =

3.3.2 Použitelnost a nevýhody metody
Tato metoda je velmi dobře použitelná v případech, kdy je dostatečně rozpoznatelný příčný
pohyb vozidla vůči kameře, přičemž směr jízdy vozidla vůči kameře se může měnit. Je nutné
mít velmi přesně zaměřené místo DN a mít jak určit 𝐹𝑂𝑉 kamery.
Metoda není vhodná, pokud se vozidlo pohybuje přibližně ve směru pohledu kamery. V tomto
případě se určení polohy stává extrémně citlivým na chybu v odečtu polohy vozidla na snímku
a výsledky se stávají silně rozkmitanými.
3.4

Metoda určení rychlosti z podélné vzdálenosti vozidla od kamery

3.4.1 Aplikace metody na daný případ
Jak již bylo zmíněno, metoda byla popsaná v [3], budou proto pouze zmíněny nutné kroky
v daném případě. Jako první byla ze snímku odměřena šířka rozpoznatelné části vozidla na
snímku 𝑆𝑂𝑆. Protože vozidlo projíždělo za sloupy VO a protože řidič střídavě brzdil a nebrzdil,
bylo nutné odečítat šířku různých částí vozidla – zadního skla v horní části, vnějších okrajů
zadních světel a v nejnutnějších případech šířka okolí rámečku RZ.
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Pro výpočet bylo třeba dosazovat do rovnic reálnou šířku objektu 𝑆𝑂𝑅 zmenšenou vlivem
natočení vozidla vůči kameře:
𝑆𝑂𝑅 = 𝑆𝐶 ∙ cos 𝜑𝑣
kde 𝑆𝐶 je šířka dané části vozidla (zadního skla, okrajů světla, držáku RZ).
Pro určení rychlosti vozidla bylo nutné také uvažovat s posunutím vozidla nejen od kamery, ale
i v příčném směru pohledu o úhel Δ𝛼𝑣𝑖𝑑 , viz obr. 8.

Obr. 8 – Určení posunutí – kosinová věta (zdroj: ÚSI)
Fig. 8 – Displacement determination – law of cosines (source: ÚSI)
Pro určení posunutí vozidla s mezi dvěma snímky z uvedeného obrázku dle kosinové věty platí:
2
𝑠 = √𝑑𝑖2 + 𝑑𝑖−1
− 2𝑑𝑖 𝑑𝑖−1 cos Δ𝛼𝑣𝑖𝑑

kde 𝑑𝑖 je vzdálenost vozidla od kamery na i-tém snímku, 𝑑𝑖−1 vzdálenost vozidla od kamery
na i−1-ním snímku a Δ𝛼𝑣𝑖𝑑 je změna úhlu vozidla v pohledu kamery mezi dvěma snímky.
Rychlost vozidla pro daný snímek se pak určí:
𝑣𝑣 =

𝑠
Δ𝑡𝑠𝑛

kde Δ𝑡𝑠𝑛 je čas mezi dvěma snímky.

4

VÝSLEDKY ANALÝZY VIDEA
Určení klíčových okamžiků videa

4.1

Analýza záznamu kamery byla provedena snímek po snímku od okamžiku, kdy byla patrná
zadní část vozidla na záběru, tedy od času 18:41:03.895. V dalším budou pro časovou
identifikaci snímku uváděny pouze sekundy a tisíciny (např. 3,895)Ze záznamu kamery bylo
možné určit několik přesně daných okamžiků celého nehodového děje:








Vjezd vozidla do záběru kamery: 3,985 s (10,328 s před střetem).
Přední část vozidla u cedule s reklamou: 5,223 s (9,000 s před střetem).
Přední část vozidla u třetího sloupu před přechodem: 6,082 s (8,141 spřed střetem).
Chodkyně zastavuje u přechodu: 8,207 s (6,016 s před střetem).
Konec brzdění vozidla: 9,816 s (4,407 s před střetem).
Rozejití chodkyně: 11,082 s (3,141 s před střetem).
Střet: 14,223 s.
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4.2

Začátek brzdění vozidla po střetu: 15,691 s (1,468 s po střetu).
Zastavení vozidla: 16,691 s (2,468 s po střetu).
Určení rychlostí

Následně byla provedena analýza videa snímek po snímku. Pro vyhlazení byly hodnoty
průměrovány klouzavým průměrem přes 6 hodnot. Zjištěné rychlosti byly vyneseny do grafu,
viz obr. 9 a proloženy aproximačními polynomy. V grafu jsou zeleně rychlosti určené ze
vzdáleností od kamery, modře z ujetých vzdáleností od vjezdu vozidla do záběru a oranžově
průměr rychlostí z obou uvedených metod. Do grafu byla pro porovnání rovněž vložena
rychlost určená ze simulace – fialově. Při simulaci nehodového děje byl kladen důraz zejména
na logičnost děje, technicky přijatelné hodnoty zpomalení při plynulé pomalé jízdě a minimum
nutných sekvencí pro definování pohybu.

Obr. 9 – Graf průběhu zjištěných rychlostí (zdroj: ÚSI)
Fig. 9 – Graph of the calculated velocities (source: ÚSI)
Ze vzdálenosti od kamery byla zjištěna rychlost vozidla přibližně 9,7 až 11,4 m/s, tj. 35 až
41 km/h při vjezdu vozidla do záběru kamery se zpomalením na rychlost okolo 5,6 m/s, tj.
20 km/h při střetu (v grafu znázorněna zeleně). Metodou z rozdílu ujetých vzdáleností od vjezdu
do záběru byla zjištěna rychlost vozidla při vjezdu do záběru přibližně 9,2 až 10,6 m/s, tj. 33 až
38 km/h. Před střetem bylo zjištěno snížení rychlosti až na přibližně 5,6 m/s, tj. 20 km/h, při
střetu pak okolo 8,3 m/s, tj. 30 km/h (v grafu znázorněna modře). Rozdíly mezi metodami jsou
dané zejména tím, že v první části záznamu je výhodnější a přesnější druhá metoda (posunutí),
v druhé části záznamu, kdy jsou již velmi malé boční posuny vozidla, metoda první (vzdálenost
od kamery). Zprůměrováním rychlostí obou metod byla zjištěna rychlost při vjezdu do záběru
okolo 9,7 až 11,1 m/s, tj. 35 až 40 km/h, při střetu pak okolo 5,6 m/s, tj. 20 km/h (v grafu
znázorněna oranžově).

148

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

Skoková změna na nereálnou rychlost v případě určování vzdálenosti od kamery byla
způsobena nutností využívat pro výpočet rozdílných částí vozidla, a v případě nutnosti použít
šířku držáku RZ byla citlivost na chybu v odečtu šířky tak velká, že došlo k takto velkému
rozdílu. Při výpočtu pouze s jednou šířkou by k takovéto chybě nedošlo.
4.3

Porovnání simulace a videozáznamu

Jako poslední krok pro kontrolu správnosti dosažených výsledků bylo provedeno vzájemné
porovnání videozáznamu a animace simulace z pohledu kamery, která byla v simulaci umístěná
na shodném místě, jak ve skutečnosti.

Vozidlo v záběru kamery – 10,92 s před střetem (zdroj: video, ÚSI)

Viditelná zadní část vozidla – 10,33 s před střetem (zdroj: video, ÚSI)
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Přední část vozidla se nachází u cedule VO – 9,00 sekund před střetem (zdroj: video, ÚSI)

Přední část vozidla se nachází u sloupu VO – 8,14 sekundy před střetem (zdroj: video, ÚSI)

Okamžik zastavení chodkyně u přechodu – 6,02 sekundy před střetem (zdroj: video, ÚSI)
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Konec brzdění vozidla – 4,41 sekundy před střetem (zdroj: video, ÚSI)

Okamžik rozejití chodkyně – 3,14 sekundy před střetem (zdroj: video, ÚSI)

5

ZÁVĚR

Jak vyplývá z výsledků analýzy v daném případě a použití zjištěných rychlostí při simulaci, obě
tyto metody vykazovaly velmi ucházející přesnost určení rychlosti z videozáznamu. V první
fázi pohybu se jako přesnější jevila nejjednodušší metoda ve své podstatě čistě geometrická,
tedy určení polohy vozidla na základě známé polohy vozidla na snímku videa. Tato metoda
narazila na své limity v závěrečné fázi nehodového děje, kdy již hrála roli v přesnosti výsledků
vyšší citlivost na chyby v odměřování polohy vozidla na snímku. V závěrečných částech
nehodového děje se naopak ukázala přesnější metoda určování polohy ze vzdálenosti od
kamery. Při použití této metody je také zřejmé, že využívání špatně viditelných a velmi malých
objektů (držák RZ), případně využívání dvou různých částí, pro určení vzdálenosti je zatíženo
značnou chybou, která dokáže měření zkreslit. V celku je však kromě několika očividně
nesmyslných hodnot metoda dostatečně přesná.
Před samotnou analýzou je třeba dát pozor na to, jaké video je k dispozici, zjistit, co vše lze
z videa vyčíst a provést některé přípravné kroky. Pokud se vozidlo nepohybuje stejným
směrem, pak je potřeba vzít v úvahu i geometrické poměry místa a zejména trajektorii vozidla
a jeho natočení vůči pohledu kamery a tyto v analýze zohlednit.

151

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

6

LITERATURA

[1] HOOGEBOOM, Bart a Ivo ALBERINK. Measurement Uncertainty When Estimating the
Velocity of an Allegedly Speeding Vehicle from Images. Journal of Forensic Sciences.
2010, 55(5), 1347-1351. DOI: 10.1111/j.1556-4029.2010.01412.x. ISSN 00221198.
Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1556-4029.2010.01412.x
[2] LIU, Shengxiong, Xiuju YANG, Jianguo CUI a Zhiyong YIN. A Novel Pixel-Based
Method to Estimate the Instantaneous Velocity of a Vehicle from CCTV Images. Journal
of Forensic Sciences. 2017, 62(4), 1071-1074. DOI: 10.1111/1556-4029.13381. ISSN
00221198. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1111/1556-4029.13381
[3] KŘIŽÁK, Michal. Dopravní nehody a kamery – případová studie. In: BRADÁČ, Albert a
Michal KŘIŽÁK. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno:
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018, s. 147-156. ISBN 97880-214-5600-6.
[4] HUGEMANN W.: Unfallrekonstruktion. 1. Aufl. Wolfgang Hugemann. Münster:
autorenteam, 2007, 1254 s.
[5] BURG, Hrsg. Heinz. Handbuch der Verkehrsunfallrekonstruktion: Unfallaufnahme,
Fahrdynamik, Simulation; mit 145 Tabellen. 1. Aufl. Wiesbaden: Vieweg. ISBN 978-3834801-722.
[6] BRADÁČ, Albert a kol.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,
Brno, Červen 1997 Brno, 140 s. ISBN: 80-7204-057-X.

152

METODIKA LIKVIDACE NÁSLEDKŮ DOPRAVNÍCH NEHOD
THE METHODOLOGY FOR DEALING WITH THE CONSEQUENCES OF
TRAFFIC ACCIDENTS
Josef Libertín 1)
ABSTRAKT:
Metodika likvidace následků dopravních nehod navrhuje zavést systémové řešení složené ze
standardů pro stanovení dostatečných kapacit a výkonů speciální techniky a technologických
postupů při zásahu. Efektivnost minimalizace škod po nehodě je založena na rychlosti
odstranění překážky výkonnou speciální technikou a na šetrných technologických postupech
prací kvalifikovaných profesionálních pracovníků.
Metodika je určena správcům komunikací pro správné nastavení parametrů veřejnoprávních
výběrových řízení vyprošťovacích a odtahových (dále jen V-O) firem na odstraňování překážek
na vybraných úsecích komunikací. Současně je určena V-O firmám a pojišťovnám jako
metodická pomůcka pro řešení dané problematiky.
ABSTRACT:
The methodology for dealing with the consequences of traffic accidents proposes to introduce
a system solution composed of standards for the determination of sufficient capacities and
performances of special technique and technological interventions. The effectiveness of
minimizing damages after an accident is based on the speed of removal obstacle by powerful
special technique and on the friendly technological procedures of the work by qualified
professionals.
The methodology is intended for communication managers to correctly set parameters of public
tender selection procedures for rescue and towing companies to remove obstacles on selected
sections of roads. At the same time, it is designated for towing companies and insurance
companies as a methodical aid to solve the problem.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Překážka provozu na komunikaci, vyproštění a odtah vozidla, škody po nehodě, škody státu v
důsledku kolon vozidel
KEYWORDS:
obstacle to traffic on the road, exhaust and vehicle towing, damage after an accident, state
losses due to vehicle columns

1

ÚVOD

Na základě revizních posudků se náš Ústav soudního inženýrství na VUT (dále jen ÚSI) v Brně
v roce 2014 začal zabývat problematikou vyprošťování a odtahů havarovaných (porouchaných)
vozidel, která tvoří překážku provozu. Byli jsme přesvědčeni, že řada následných škod po
nehodě byla zcela zbytečná, nebo je bylo možné minimalizovat. Bylo nutné provést řadu
průzkumů a analýz dat ŔSD. Další analýzy a hodnocení dat odtahových a vyprošťovacích firem
byly provedeny při řešení revizních posudků. Postupem prací jsme zjistili, že naše původní
představy o minimalizaci škod po nehodách byly velmi zjednodušené.

1)

Ing. Josef Libertín, CSc., pracovník Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
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Zastaralá technika a k tomu neznalost technologie u cca 90 % vyprošťovacích a odtahových
služeb a stejně tak neznalost problematiky u dopravců a pojišťoven, zejména při likvidaci nehod
nákladních vozidel nad 3,5 t, vyvolává řadu soudních sporů.
Z provedených průzkumů jsme zjistili, že při likvidaci nehod nákladních vozidel se nejedná jen
o neznalost technologických postupů, ale základním problémem je i zcela žalostná vybavenost
(V-O) firem speciální nevýkonnou technikou. Převažuje technika používaná při hlavní např.
stavební činnosti – jeřáb do nosnosti 14 tun, max. 20 tun – a těžká nákladní vozidla, nebo i
traktor. Speciálních těžkých vyprošťovacích tahačů je málo a často i zastaralých, o nižším
výkonu. O speciální vyprošťovací technice pro tunely – se dá mluvit jen velmi sporadicky. O
speciálních úvazcích a pomůckách, které jsou potřeba pro současné jízdní soupravy a cisterny,
se nedá už vůbec hovořit, a to ani v současné době. A tak pro havarovanou cisternu z nerezové
oceli, která je křehká, se použijí řetězy a cisterna popraská. Pro dopravce se nakonec nic neděje,
protože pojišťovna poškození vozidla uhradí bez problémů v rámci havárie vozidla, i když
cisterna byla po nehodě poškozena jen minimálně. Následně se zvedají úhrady škod pojišťoven
a v důsledku toho nakonec i platby povinného a havarijního pojištění.
Velmi závažným problémem se ukázaly škody státu v důsledku tvorby kolon zejména na
dálnicích. V roce 2014 Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava zveřejnila
výsledky škody státu z čekání v kolonách ve výši cca 8,0 mil Kč za 1 hodinu na dálnici D1.
Když se k výše uvedeným nedostatkům, na základě provedených analýz, připojí i naprostý
chaos a hluboká obecná neznalost problematiky v odstraňování překážek provozu bez
jakýchkoliv pravidel a vlivu správce komunikace, je nasnadě, že doba stání v kolonách se při
stoupajících intenzitách provozu navyšuje.

2

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI METODIKY

Současný provoz na našich komunikacích a zejména na páteřových dálnicích přináší zvyšující
se intenzitu a hustotu provozu a trvalý tlak dopravní veřejnosti na plynulý provoz komunikací
při zvyšujících se finančních hodnotách komunikací a vozidel.
Jen pro připomenutí uvádím:
Základním právním předpisem, který řeší odstranění překážky na komunikaci, je zákon č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v § 45, § 46, a § 47. Základní § 45 odst.
(1) zní:
„Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit;
neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace.“
Ostatní části § 45 a § 46 a 47 jsou doplňující a stanovují pravidla pro odstranění překážky,
hlášení nehod apod.
Systémové řešení v ČR, na základě kterého by mohl správce komunikace řešit základní potřebu
státu, tj. minimální dobu omezení nebo zastavení provozu na komunikaci, neexistuje. Na
základě § 45 může kdokoliv a jakýmkoliv způsobem zajistit odstranění překážky na
komunikaci za jakoukoliv dobu bez ohledu na potřeby státu, bez ohledu na způsobené
následné škody po nehodě (kolony, poškození vozovky, škody dopravců atd.). Rychlost
odstranění překážky není prioritou, tou je špatně nastavena nízká jednotková cena na základě
zastaralé a nevýkonné techniky.
Od r. 2016 se ŘSD aktivně snaží pro odstranění překážek na dálnicích zajistit řešení, které by
výrazně umožňovalo minimalizovat dobu zastavení nebo omezení provozu a následně tak
minimalizovat škody státu a dopravců. Na ÚSI byly zpracovány projekty, které byly využity
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pro stanovení parametrů veřejného výběrového řízení v r.2016. Ukázalo se, že pouze 6 V-O
firem z celé ČR bylo schopno zajistit minimální požadavky státu na dojezd do 30 min, službu
24 hod a 2 nehody ve stejném čase na 50 km svěřeném úseku dálnice.
Stávající úroveň řešení odstranění překážek na komunikacích bez účasti správce komunikací je
pro stát a provozovatele dopravy nadále nepřijatelná. Stát, potažmo správce komunikací, musí
mít kromě zodpovědnosti za provoz na svěřených komunikacích, také možnost na základě
standardů techniky a technologických postupů minimalizovat dobu trvání kolon a
minimalizovat škody způsobené státu a dopravcům.
Slovo „neprodleně“ v § 45, odst.1 je vyjádření pro skutečnou dobu likvidace nehody velmi
neurčité, když každá nehoda a tím i doba vyproštění, nebo odstranění poruchy vozidla je jiná.
K tomu přistupuje i skutečnost, že majitel havarovaného vozidla má zájem jen o vyproštění a
odtah havarovaného vozidla bez úhrady ostatních zákonem stanovených povinností (např.
zajištění místa nehody bezpečnostními prvky, následný úklid komunikace, ekologickou
likvidaci vyteklých provozních kapalin a zbytků z vozidel a nákladu atd.). Zvláště, když doba
likvidace nehody se prodlužuje dlouhou dobou příjezdu techniky, její nedostatečnou kapacitou
s nedostatečně kvalifikovanými pracovníky a zastaralou technologií, potom se celková škoda v
Kč výrazně navyšuje bez ohledu na deklarovanou nízkou jednotkovou cenu.
V-O činnost bez smlouvy se správcem komunikací znamená tuto činnost provádět bez jakékoliv
odpovědnosti za následné škody vůči státu nebo dopravní veřejnosti. Doba omezení provozu,
včetně požadavku na minimální dobu dojezdu k nehodě, nebo škody způsobené neodborným
vyprošťováním, nejsou postižitelné a ani nejsou nijak řešeny.
Systém pojišťoven ke stanovení V-O firmy na likvidaci nehody nelze považovat nadále za
udržitelný. Hluboká neznalost speciální techniky, a hlavně neznalost technologie, včetně místa
nehody a vlivů počasí (námraza, sníh atd.) vede k tomu, že pracovník pojišťovny provede výběr
V-O firmy pouze „na telefon“ a rozhoduje o kapacitě použité techniky a o postupech prací
podle tabulek nesprávně stanovené jednotkové ceny. Ztráta zisku se potom nahrazuje
prodlužováním celkové doby zásahu. A jak je výše uvedeno, celková doba likvidace nehody
není rozhodující a škody státu v důsledku kolon jsou zcela neřešeny.
Závažným problémem je i kvalifikace dělnických profesí pro vyprošťování. Zejména firmy,
které provozují vyprošťovací činnost jako doplňující ke své hlavní činnosti (obvykle stavební
činnost – jeřáby a těžká vozidla) nemají pro vyprošťování kvalifikované pracovníky.
Potřeba kvalifikovaných pracovníků pro vyprošťovací práce vyžaduje pravidelné školení o
vývoji dopravní techniky a podmínek přepravy zboží, včetně nebezpečného zboží (ADR) a
zkazitelných potravin (ATP). Právě na úklid vozovky a jejího okolí a odvoz havarovaného zboží
se obecně zapomíná.
Potřeba dodržování bezpečnostních předpisů na komunikacích je trvalý požadavek státu, který
nelze v rámci V-O činnosti bagatelizovat a přehlížet, což se stále děje Při stále rostoucích
nákladech, řada zejména malých firem řeší snížení nákladů, snížením nákladů na bezpečnostní
techniku (oblečení pracovníků, zábrany, dopravní kužele, vodící desky Z4, příkazové značky,
světelnou signalizaci atd.) což nelze tolerovat.
Podle posudku znalců v řešených kauzách problematiky vyprošťování a odtahů nákladních
vozidel je možné konstatovat, že ani mezi řadou znalců dopravy nejsou technologické postupy
dané problematiky známy a v případě zpracování fakturace cen se neprovádí výpočty cen, ale
používají se různé ceníky dle zadavatele posudku.
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Základní požadavky státu

2.1

Potřeby státu na zabezpečení plynulého provozu pozemních komunikací (dálnice a silnice I. tř.)
vyžadují profesionalitu, zodpovědnost a jednoznačné garance V-O firem na základě uzavřené
smlouvy se správcem komunikace na zajištění V-O činnosti na svěřeném 50 km úseku se
zaměřením na:











nepřetržitý provoz V-O služby 24 hod. denně,
garanci navazující spolupráce s Integrovaným záchranným systémem (dále jen IZS),
případně i pod jejich vedením, což reálně znamená, že V-O firma musí být minimálně
na stejné profesionální a technické úrovni pro svoji činnost,
dojezdový čas k nehodě 30 min. na dálnici s normálním provozem s případnou tolerancí
+ 10 min. v odůvodněných případech; při nedodržení limitu je stanovena sankce,
garanci efektivnosti prováděných V-O prací výkonnou speciální technikou a speciálním
vybavením na všech charakteristických místech komunikace:
o na komunikaci mimo dálniční objekty,
o na dálničních mostech i na estakádách nad 500 m délky (v r. 2017 o celkové
délce 5 948 m),
o v dálničních tunelech (v r. 2017 o celkové délce tubusů 17 618 m),
garanci efektivnosti s ohledem na čas i minimalizaci následných škod na havarovaném
vozidle formou doporučených technologických postupů kvalifikovanými pracovníky,
garanci zabezpečení a nasazení potřebné speciální techniky pro zajištění V-O činnosti
pro všechna vozidla do hmotnosti 48 tun pro 2 nehody ve stejném čase v dohodnutém
úseku se správcem komunikace,
garanci zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků s potřebnými technickými znalostmi
speciálních vozidel a s potřebnými znalostmi pro likvidaci havarovaného zboží
(materiálu), doplňované pravidelným školením o vývoji vozidel a přepravě zboží,
garanci zajištění ekologické likvidace provozních kapalin vozidel, případně
havarovaného zboží (materiálu) na komunikaci, včetně zábrany rozšíření ekologických
škod mimo komunikaci,
garanci zodpovědnosti za zajištění nehodového místa bezpečnostním zařízením v
souladu s bezpečnostními prováděcími předpisy ŘSD pro práce na komunikacích.

Z uvedených důvodů byla na ÚSI VUT v Brně zpracována dle požadavků ŘSD Metodika
likvidace následků dopravních nehod (dále jen Metodika) obsahující dva Standardy a Pilotní
projekt. Bylo navrženo systémové řešení dané problematiky, včetně řešení škod státu, které jsou
doposud zcela opomíjeny, i když se jedná každoročně o desítky milionů Kč.
V návaznosti na požadavky státu byl navržen Standard A pro nasazení výkonné techniky na
likvidaci nehod všech typů vozidel až do 48 tun. Principem řešení je nasazení potřebného počtu
výkonné techniky, včetně speciálního vybavení, dle charakteru nehody.
Standard B obsahuje technologické postupy vyproštění a odtahů havarovaných vozidel pro
minimalizaci škod způsobených nesprávnou manipulací prací, které respektují charakter místa
nehody (volně v extravilánu, mosty i nad 500 m délky, tunely), konstrukci havarovaných
vozidel a charakter havarovaného zboží.
Standardy A a B tvoří také základ pro stanovení parametrů veřejných výběrových řízení k
uzavření smluv mezi správcem komunikace a vyprošťovací firmou.
Pilotní projekt C doporučuje jednotlivé postupy a podmínky ke smluvnímu zabezpečení mezi
vybranou firmou a ŘSD na základě výběrového řízení pro stanovený úsek dálnice, včetně
pasportů smluvně vázaných úseků.
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V současné době je Metodika likvidace následků dopravních nehod podána na ministerstvo
dopravy k certifikaci.
Lze konstatovat, že uvedené Standardy A a B a pilotní projekt C tvoří základ pro tvorbu cen.
Je reálný předpoklad, že v roce 2019 bude zpracován i Standard pro výpočet cen za vyproštění
a odtahy, který fakturaci škody za likvidaci nehody umožní zpracovat v souladu s právními
předpisy o cenách.

3

K SOUČASNÉ PROBLEMATICE CEN

Lze konstatovat, že problematika cen za vyproštění a odtahy havarovaných vozidel je tím
základním jablkem sváru, který ten chaos ve vyprošťování vozidel nad 3,5 t, včetně porušování
právních předpisů, způsobuje.
Stanovení smluvní ceny neznamená, že nebude respektován zákon o tvorbě cen a související
právní předpisy. Nelze přijmout ani zcela volný přístup k dodržování bezpečnostních předpisů,
respektive k jejich nedodržování, aby se snížila výše úhrady škody. Stejně tak to platí v celém
rozsahu o účelovém nasazování nevýkonné techniky a prosazování technologie „hrubé síly“,
která zvyšuje následné škody na havarovaných vozidlech.
Je třeba konstatovat, že za poslední desetiletí se tvorba cen v dopravě soustředila pouze na
metodiku porovnání cen. Tato metoda je v souladu s právními předpisy použitelná jen pro
některé činnosti dopravy, např. v přepravě nákladů, nebo i v případě vyproštění a odtahů vozidel
do 3,5 t.
Při vyprošťování vozidel nad 3,5 t je situace zcela jiná. Prakticky neexistují srovnatelné náklady
na likvidaci následků nehody. Každá nehoda je jiná podle místa nehody, použitelné techniky i
použitého technologického postupu.
Pro vyproštění a odtahy vozidel nad 3,5 t je proto použitelná jedině tvorba cen na základě
kalkulace přímých režijních, správních nákladů a provozních nákladů na jednotlivé vozidlo.
Metoda kalkulace cen je plně v souladu se zákonem o cenách i s dalšími prováděcími předpisy
ministerstva financí k tvorbě cen ve službách, jakou je i odstranění překážky na komunikaci.
Stanovení jednotkové ceny již bylo v minulosti zpracováno metodou kalkulace nákladů např.
zveřejněný ceník Asociace silničních a odtahových služeb (dále jen ASO) pro rok 2013/2014.
Tento ceník jednotkových cen v Kč/hod byl zpracován na základě průměrných nákladů za r.
2011 jednotlivých typů vozidel pro vyprošťování a odtah havarovaných vozidel. I když
základní postup výpočtu cen byl metodicky správný, přesto má ceník nepřijatelné chyby. Cena
práce tahače „speciálu do 48 tun“ byla stanovena v r.2014 na základě průměrných nákladů 7
kusů rozdílných typů a vybavení speciálních vozidel různých firem z celé ČR s pořizovací
průměrnou (nesrovnatelnou) cenou ve výši 4,1 mil Kč. V té době byl již v provozu nový tahač
„speciál do 48 t“ s pořizovací cenou cca 6,5 až 8,0 mil Kč i výše. Což znamená, že pro nová
vozidla byla vypočtena jednotková cena ceníku ASO, z důvodu výše odpisů, cenou pod
náklady vynaloženými na uvedenou službu. V rozporu s bezpečnostními předpisy pro práci
na komunikaci (2 pracovníci / vozidlo) byly použity i nižší personální náklady v průměru na
1,5 pracovníka / vozidlo atd. Problém je, že se uvedený ceník s minimálními úpravami používá
i v současné době, kdy se od roku 2011 výrazně změnila speciální technika a její provozní i
ostatní náklady.
Pro tvorbu jednotkové ceny pro fakturaci konkrétního vozidla, kalkulované na základě ročních
výsledků hospodaření vztažených na jedno vozidlo, platí všeobecně známý vzorec pro výpočet
ceny výkonu vozidla v dopravě za jednotku času – 1 hodinu:
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((PN + RN) + Z)) / CV = JC v Kč/ 1 hod.
PN = Roční provozní náklady daného typu vozidla a jeho technických parametrů
RN = Roční režijní přímé náklady + správní náklady vztažené na dané vozidlo
Z = Přiměřený zisk, obvykle ve výši 20 %
CV = Celkové výkony za rok v hodinách využitelného časového fondu pro dané vozidlo
JC = jednotková cena v Kč/ 1 hod.
Vypočtená cena je dle Ministerstva financí ČR cenou obvyklou.
Největší problém je stanovení využitelného časového fondu pro jedno vozidlo, protože
neexistuje celková statistika nehod, které tvoří překážku provozu na komunikaci ve smyslu
zákona 361/2000 Sb. a jsou nepředvídatelné. Počty nehod lze V-O firmou pouze odhadovat na
základě historických dat, ale jejich charakter podle místa nehody, konkrétní typ vozidla, rozsah
a charakter havarovaného nákladu a další potřebné údaje není možné predikovat.
Firmy často neevidují provozní data na jednotlivá vozidla, a tak se obvykle jen odhaduje
využitelný fond času provedených výkonů každého speciálního vozidla pro kalkulaci
jednotkové ceny, podle minulých období.
Přispívá k tomu i skutečnost nesourodých, dílčích statistik nehod správců komunikace,
pojišťoven i České policie, které nelze sčítat a přímo využít pro odhad výkonů při vyproštění a
následně pro tvorbu cen.
Když se k těmto nejistým statistikám nehod připočte skutečnost zcela volného přístupu k
likvidaci nehody bez nějaké evidence, tj. kohokoliv, koho si vybere majitel havarovaného
vozidla, potom je odhad využitelného časového fondu speciální techniky pro konkrétní V-O
firmu prakticky neřešitelný a zbývá pouze odborný odhad.
Jak je výše uvedeno, byť se jedná o všeobecné známou metodiku výpočtu obvyklé jednotkové
ceny na základě kalkulace ceny pro daný typ vozidla, tak pro svoji náročnost na odborný odhad
výkonů se tento postup tvorby obvyklé ceny z neznalosti problematiky, obecně nepoužívá.
Místo toho se uvádí pro fakturaci jednotková cena bez znalostí konkrétních nákladů speciální
techniky, podložených technologickým postupem prací dle typu a výkonu speciálního vozidla
a bez znalostí využitelného časového fondu

4

ZÁVĚR

V současných právních předpisech je vyvíjen jen minimální tlak na rychlé odstranění překážky
slovíčkem „neprodleně“, které v současné době znamená v některých případech na dálnicích
čekání v kolonách v řádu až desítek hodin. Avšak zodpovědnost za tvorbu kolon má správce
komunikace, potažmo stát. Při současné intenzitě provozu, kdy se kolony tvoří každodenně na
několika místech v ČR, tak škody každých 15 min v koloně, stojí stát minimálně 2,0 mil Kč, a
to je nepřijatelné.
Lze reálně předpokládat, že v rámci Metodiky po dopracování Standardu pro tvorbu cen, budou
dány spolu se Standardy A, B a Pilotním projektem, základní předpoklady k profesionalizaci
vyprošťovací činnosti, jakožto základu systémového řešení rychlé likvidace překážek provozu
na komunikaci a tím i výrazného zkrácení doby trvání kolon. Teprve výkonná technika,
navazující technologické postupy prací, které respektují vývoj konstrukcí vozidel pro přepravu
nákladů i osob a kvalifikovaní profesionální pracovníci vyprošťovacích firem umožní
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minimalizovat škody po nehodách ve prospěch státu, majitelů vozidel a nakonec i pojišťoven.
Jednoznačným důkazem je již v současné době nasazování vyprošťovací a odtahové techniky
na rizikové modernizované úseky dálnice D1.
Současně budou vytvořeny podmínky pro korektní podnikání v souladu s právními předpisy,
včetně dodržování bezpečnostních předpisů pro práce na komunikacích.
Lze předpokládat, že Standardy A a B pro techniku a technologické postupy využijí kromě ŘSD
i znalci z oboru doprava.
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN POŽÁRŮ OSOBNÍCH
VOZIDEL
INTRODUCTION TO THE INVESTIGATIONS OF THE FIRE CAUSES OF THE
VEHICLES
Michal Martínek1)
ABSTRAKT:
Požáry osobních vozidel představují zásadní hledisko pro uživatele, výrobce, bezpečnost
dopravy a environmentální prostředí. Je možné takto požár vozu specifikovat jako mimořádnou
událost a je nutné správně definovat příčinu jeho vzniku. I když vyšetřování požárů vozidel je
často považováno za složité a obtížné, požáry vozidel mají základní fyzikální požadavky pro
vznícení a následné vyšetřovací metody k úspěšnému nalezení příčiny. Tento příspěvek
pojednává o různých aspektech vzniku požáru osobního vozu, základním pojmům a metod k
zjišťování příčiny.
ABSTRACT:
Vehicle fires are major considerations for users, manufacturers, vehicle safety and for the
environment. The vehicle fire can be as an extraordinary event specified and it is necessary to
define correctly the cause of its occurrence. Although vehicle fire investigations are often
considered complicated, vehicle fires, have basic physical requirements for an ignition and
subsequent investigation methods to identify a cause successfully. This article deals with the
different aspects of the vehicle fire, the basic concepts and methods of determining the causes.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Požár vozu, vyšetřování požáru, zdroj požáru, vzory požáru, detekce akcelerantů hoření
KEYWORDS:
Vehicle Fire, Fire Investigation, Fire Source, Fire Pattern, Fuel Accelerants Detection

1

ÚVOD

Obecně, zjišťování příčin vzniku požárů je součástí výkonu státního požárního dozoru,
vyplývajícího z ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a § 31 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vlastním vyšetřováním požárů se rozumí
souhrn úkonů a postupů, směřujících ke zjištění příčiny vzniku požáru a jeho rozšíření, které se
ve všeobecné úrovni řídí ustanovením § 50 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Jedná se o obecnou činnost vykonávanou v rámci státního požárního dozoru. V rámci České
republiky vlastní výkon vyšetřování požárů provádí jednotlivé strukturální složky Hasičského
záchranného sboru, příslušník pro zjištění příčiny vzniku požáru tzv. vyšetřovatel požáru.
Vyšetřovatel požáru zpravidla vyjíždí na místo události, na místě události vyšetřovatel požárů
provádí vyšetřování za účelem zjištění příčiny vzniku požáru a šíření požáru, případně zjištění
porušení předpisů, zajišťuje listinnou dokumentaci, pořizuje fotodokumentaci a dokumentaci
audiovizuální. Vyšetřovatel požárů může v odůvodněných případech žádat o spolupráci
Technický ústav požární ochrany, chemické laboratoře a orgány Policie ČR. Spolupráce
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probíhá na základě Dohody o součinnosti mezi Hasičským záchranným sborem ČR a Policí
ČR. Ke spolupráci může být přizván další orgán státní správy nebo jiné osoby s potřebnou
odborností. [1,2]
V rámci zjišťování příčin požárů souvisí i hledání a určení vzniku požárů osobních vozidel
kategorie M1, kterým se věnuje tento článek. K určení konkrétní příčiny v takovýchto
případech je součástí vyjádření expertizního pracoviště, výrobce vozu nebo znalecký posudek
soudního znalce. Expertíza v takovém případě probíhá již mimo místo události na základě
dostupných informací a analýzy vozu, popř. jeho součástí.
Zveřejněná statistická ročenka Hasičského záchranného sboru ČR za rok 2017 uvádí požáry
dopravních prostředků a pracovních strojů, jako třetí nejčastější výskyt požárů a vzniklých škod
(obr. 1).

Obr. 1 – Statistická ročenka 2017 – Požáry a škody podle místa vzniku. (zdroj:
https://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx)
Fig. 1 – Statistical Yearbook 2017 - Fires and damage by place of origin. (source:
https://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx)
U zveřejněného článku z roku 2014 [3] por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková mluvčí HZS
Olomouckého kraje zmiňuje: „Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel bývá technická
závada na elektroinstalaci, netěsnost palivové soustavy (a to i u aut na alternativní pohon LPG)
a v neposlední řadě nedbalost provozovatelů, ať při vlastní jízdě, údržbě nebo opravách
automobilů. K dalším příčinám můžeme zařadit požáry způsobené dopravními nehodami a
úmyslným zapálením.“ Však v mnoha případech analýzy konkrétní příčiny vzniku požáru
osobních vozidel, je shledáván vliv vnějších faktorů na konkrétním viníku vzniklé události.
Objektivním pohledem činnost určení příčiny vzniku požáru vozu se stává multioborovou
disciplínou, vzhledem k neustálému vývoji použité technologie vozů, vývoji v oblasti
chemických látek, techniky a vědy atd.

2

ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN POŽÁRŮ OSOBNÍCH VOZIDEL

Zjišťování konkrétní příčiny požáru osobního automobilu je soubor činností a metod k určení
ložiska požáru a jeho vzniku. Samotná expertíza vzniká prakticky v době již po vzniku události
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a provedení hasebních prací. S odstupujícím časem některé technické důkazy v závislosti na
rozsahu poškození vozu zanikají. Základním aspektem k zjišťování příčin požárů osobních
vozidel je získání dostatek dostupných informací, nastalých faktorů před vznikem události a
popř. i informace o průběhu požáru. Příkladem základní vyžadované informace:









Poslední užití vozu a kým
Stav kilometrů v době události
Předchozí obsluhy nebo problémy
Historie oprav a servisních údržby
Poslední tankování – kde, kdy, atd.
Dodatečné vybavení vozu a instalace
Zásahy na dílech a částech vozu
Fotodokumentace, videozáběry před/po požáru
Základní pojmy

2.1

2.1.1 Ohledání vozu
Pro nalezení a určení příčiny požáru osobního vozu je v mnoha případech nutné provedení
technické analýzy a ohledání vozu popř. jeho součástí. Před provedením ohledání vozu je nutné
vytvořit podmínky a stanovit základní faktory pro vyšetření vozidla po požáru viz. tab. 1.
Tab. 1 – Základní plán vyšetřování požáru motorového vozidla. [4]
Tab. 1 – Planning the Investigation of a Motor Vehicle Fire. [4]
Bezpečnostní doporučení
Před ohledáním vozu v jakémkoliv
stavu:
-

-

-

Zajistěte jeho stabilitu.
Zkontrolujte, zda je
elektrický systém vozidlo
odpojen.
Dbejte stavu
neaktivovaných airbagů
Zkontrolujte, zda
nedochází k úniku paliva a
jiných
kapalin, které mohou
představovat nebezpečí
požáru.
Proveďte nezbytné kroky
zajištění bezpečí.
Používejte vhodný
ochranný oděv a pomůcky.

Prohlídka vozidla

Kvalifikace
Proveďte analýzu systémů vozidla:
-

-

Znejte specifickou funkci
každého z nich.
Zjistěte, zda některý ze
systémů jeví známky vady.
Zjistěte, zda některý ze
systémů byl pozměněn.
Zjistěte, zda nedošlo k poruše
nebo změna by mohla být
zodpovědná za požár.
Uchovávejte důkazy pro
budoucnost/laboratorní
šetření.

Pokud nemáte kvalifikaci k provedení
analýzy systémů vozidla, vyhledejte
kvalifikované osoby.

Rozdělte tři hlavní prostory
vozu:
-

Motorový prostor
Prostor pro
cestující/interiér
Zavazadlový
prostor

Rozlište scénáře vznícení:
-

Elektrické
Mechanické
Lidský zásah (akce
nebo nečinnost)

Určete oblast původu

2.1.2 Průběh požáru vozu, zdroj vznícení
Zdroje možnosti vznícení u vozidel jsou stejné jako zdroje spojené se strukturou požárů.
Otevřené plameny, mechanické či elektrické poruchy a kuřácké potřeby mohou často vést k
požáru vozidla. Vozidla mají některé jedinečné možnosti zdroje příčiny vznícení, které by měly
být zváženy a vyhodnoceny, včetně horkých výfukových systémů, dílů podléhající tření apod.
[4]
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Osobní vozidel lze uvažovat jako zapouzdřenou konstrukci, která má oddělené prostory. Proto
požár vozu je rozdělen do několika prostorů:




Požár v přední části vozu
Požár v interiéru vozu
Požár v zadní části vozu

Dále je nutné uvažovat poškození vozu vlivem požáru i mimo samotnou vnitřní konstrukci,
jakožto přenos tepla, požár pod vozidlem apod.
K vzniku požáru musí, nastav stav spalovací reakce, ta může být charakterizována čtyřmi
složkami: palivem, oxidačním činidlem, teplem a neinhibovanou chemickou řetězovou reakcí.
Tyto čtyři komponenty jsou klasicky symbolizovány čtyřstrannou pevnou geometrickou
formou nazývanou čtyřstěn (obr. 2). Požáry je možné zabránit nebo potlačit ovládáním nebo
odstraněním jedné nebo více stran čtyřstěnu (obr. 3). [5]

Palivo

Teplo

Chemická
řetězová reakce

Oxidační
činidlo

Obr. 2 – Požární čtyřstěn. [5]
Fig. 2 – Fire Tetrahedron. [5]

Obr. 3 – Požární čtyřstěn a trojúhelník. (zdroj: Ron Hopkins, CFEI, CVFI, CFPS
TRACE Fire Protection and Safety Consultants, Ltd.
Richmond, Kentucky)
Fig. 3 – Fire Tetrahedron and Triangle. (source: Ron Hopkins, CFEI, CVFI, CFPS
TRACE Fire Protection and Safety Consultants, Ltd.
Richmond, Kentucky)
Průběh požáru je dán na rychlosti uvolňování tepla. Rychlost uvolňování tepla Ԛ (kW) popisuje
míru růstu a velikost požáru. Základní vzorec se stanovuje:
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Ԛ = m¨ A Δ Hc [5]
Kde m¨ (kg/m2 x s) představuje úbytek hmoty, A (m2) postiženou oblast a Δ Hc(kJ/kg) spalné
teplo paliva, které je odlišná pro jednotlivé druhy paliva a tabulkována.
Hodnota rychlosti uvolňování tepla ovlivňuje průběh teploty plynů v čase. Fáze rozvoje, kdy
z požáru malých rozměrů vzniká požár rozsáhlý, je závislá na množství kyslíku dostupného při
hoření. Při dostatečném přístupu kyslíku do místa hoření je rychlost uvolňování tepla ovlivněna
množstvím požárního zatížení v požárním úseku – požár řízen palivem (obr. 4). V případě
malých ploch otvorů obvodových konstrukcí je rychlost uvolňování tepla ovlivněna
nedostatečným množstvím kyslíku pro hoření – požár řízen ventilací (obr. 5). U obou případů
dochází k razantnímu nárůstu rychlosti uvolňování tepla po celkovém vzplanutí. Tento okamžik
určuje přechod mezi lokálním a prostorovým požárem, který pohltí veškeré hořlavé materiály
požárního úseku. [5, 6]

Obr. 4 – Idealizovaná křivka rychlosti uvolňování tepla – požár řízen palivem. [5]
Fig. 4 – Idealized Heat Release Rate Curve for a Fuel-Controlled Fire. [5]

Obr. 5 – Idealizovaná křivka rychlosti uvolňování tepla – požár řízen palivem. [5]
Fig. 5 – Idealized Heat Release Rate Curve for a Fuel-Controlled Fire. [5]
2.1.3 Ložisko požáru
Na základě rozdělení zasaženého prostoru požárem a stanovení průběhu požáru je nutné určit
ložisko požáru a zdroj vznícení.
2.2

Technické faktory zdroje požáru vozidel

Dle charakteru rychlosti uvolňování tepla a průběhu požárního děje nemusí v značně případech
nejvíce zasažená oblast odpovídat však zdroji vznícení. V takovém případě záleží na množství
a přístupu paliva a vzduchu. V některých kritických případech může být i samotný zdroj
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a iniciátor požáru v průběhu požáru zničen nebo se může nacházet vně samotného vozu. Zvláště
v mnoha případech, kdy se jedná o netechnický faktor (obr. 6).

Obr. 6 – Výstřižek z videa. (zdroj: Gesamtverbrand der Deutschen Versicherungswirtschaft
e.V.)
Fig. 6 – Video Snapshot. (source: Gesamtverbrand der Deutschen Versicherungswirtschaft
e.V.)
K základním informacím o průběhu požáru a k dané událostí patří i ověření technického stavu
vozidlo v době určování příčiny k ověření podaných informací, zejména zda došlo k události
při jízdě, nebo u odstaveného vozidla, tj. např. stav zámků dveří, zapalovací skříňky apod.
2.2.1 Pohonné hmoty
V současné době vozidla se spalovacím motorem spadají do dvou základních kategorií na
pohon na kapalná paliva, plynná paliva, popř. jejich kombinace. Jakmile se oheň začne vyvíjet,
může se některá z těchto paliv vznítit, což vytváří škody, které se mohou obtížně oddělit od
těch, které vznikly při spalování původně vznětlivých materiálů, což komplikuje úlohu oddělit
primární od sekundárních poškození. Kromě benzínu a motorové nafty, osobní vozidla obsahují
další hořlavá média, jako např. maziva motoru, převodové maziva, kapaliny posilovače řízení,
chladicí kapaliny a brzdové kapaliny atd. Mnoho z těchto paliv je přítomno ve většině vozidel.
Zapalovací potenciál těchto paliv závisí na vlastnostech každého paliva, fyzickém stavu paliva
(kapalné, rozprašované nebo rozprašované formě) a povaze zdroje vznícení. [4]
V tomto smyslu, je nutné uvažovat i zápalné podmínky před a v průběhu požáru, přehledné
hodnoty jsou znázorněny v tabulce (obr. 7).
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Obr. 6 – Vlastnosti zápalných kapalin. [5]
Fig. 6 – Properties of Ignitible Liquids. [5]
Plynná paliva pro motorová vozidla jsou běžně zkapalněný/stlačený ropný plyn nebo zemní
plyn. Tabulka (obr. 7) uvádí vlastnosti plynných paliv v motorových vozidlech.
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Obr. 7 – Vlastnosti plynných paliv vozidel. [5]
Fig. 7 – Properties of Gaseóus Fuels in Motor Vehicles. [5]
K požárům v souvislosti s netěsností palivové soustavy dochází především při jízdě (uvolnění
benzinového vedení, uvolnění vstřiků apod.). Však pro inicializaci unikajícího paliva potažmo
jiných hořlavých médií vozu musí být splněny mnohé podmínky stavu spalovací reakce tj.
teplo, přísun vzduchu...
2.2.2 Elektrické systémy vozu
Příčinou požáru vozu v rámci elektrické soustavy vozu, v rámci soustavy 12V, je možnou
příčinou elektrický zkrat v souvislosti s proudovým přetížením použitých vodičů
elektroinstalace vozu. K požáru od elektrické instalace dochází zpravidla při jízdě poškození
izolace elektrických vodičů a následný kontakt s kovovými zemnícími částmi, u odstaveného
vozidla se jedná o sporadickou příčinu vlivem nehybnosti celé soustavy a vozu. V rámci
kritického poškození vozu je nutné rozlišovat primární a sekundární následky zkratu. Zároveň
fyzikální podobu jejich vzniku v průběhu požáru (obr. 8).

Obr. 8 – Příklady simulovaných elektrických zkratů 12V soustavy. (zdroj: The Investigation
of Vehicle Fire VWG od Hr. Liu Zhengang, Li, Jianlin, Geng, Huimin)
Fig. 8 – Examples of simulated electrical short circuits of the 12V system. (source: The
Investigation of Vehicle Fire VWG from Hr. Liu Zhengang, Li, Jianlin, Geng, Huimin)
Požár vozu nebo jeho části může být zároveň inicializován lokálním přechodovým odporem na
elektrické soustavě, popř. jiskřením volných spojů.
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2.2.3 Horké povrchy
Komponenty výfukového systému mohou zajistit dostatečnou teplotu pro inicializaci a vznícení
hořlavých materiálů. Prokluz součástí převodovky resp. spojkového setu může mít za následek
dostatečné teplo, k teplenému namáhání okolních dílů. Motorový olej, kapalina posilovače
řízení a brzdová kapalina se mohou rovněž zapálit, když jsou v kontaktu s díly vytápěného
výfukového systému. Tyto kapaliny se mohou zapálit během provozu nebo brzy po vypnutí
motoru, pokud je teplota některých komponentů výfukového systému stále dostatečně zvýšená.
Teploty vznícení tekutin na horkých površích jsou podstatně vyšší než stanovené teploty
samovznícení. [4]
Následující faktory ovlivňují vznícení tekutin horkým povrchem:











Přísun vzduchu
Faktory prostředí
Bod samovznícení
Bod vzplanutí kapaliny
Bod varu tekutiny
Rychlost odpařování kapaliny
Rozprašování kapaliny (efektivní plocha paliva)
Teplota kapaliny
Teplota povrchu
Délka vystavení kapaliny na vyhřívaný povrch a konfiguraci horké plochy

Tyto faktory mohou ovlivnit poměr vzduchu a paliva v místě potenciálního zdroje vznícení a
vytvářet směsi, které jsou buď příliš bohaté nebo příliš chudé k zapálení a/nebo šíření ohně.
Jiné hořlavé materiály, jako jsou plasty, papíry a vegetace, mohou dosáhnout své teploty
vznícení při kontaktu s vyhřívanými součástmi vozidla. Katalyzátory běžně pracují s vnitřní
teplotou blízkou 700 ° C a povrchové teplotě blízké 315 ° C, ale mohou být vystaveny vyšším
teplotám při velkém zatížení, pokud je omezena cirkulace vzduchu nebo pokud nespálené
palivo vstupuje dovnitř dílu kvůli přeplnění nebo nesprávnému zapalování motoru. Za takových
extrémních okolností může být materiál keramické matrice uvnitř dílu poškozen.
Turbodmychadla lze nalézt na benzinových a dieselových motorech. Turbodmychadlo zvyšuje
výkon motoru tím, že tlačí na tlakový vzduch do válců. Turbodmychadlo používá výfukové
plyny k otáčení oběžného kola až do 100 000 otáček. Turbodmychadla a výfukové potrubí,
které je dodávají, jsou nejteplejšími body na povrchu motoru (při zatížení kolem 815 °C). Pokud
dojde k úniku paliva nebo úniku oleje a tekutina se dostane do styku s těmito povrchy, mohou
se paliva snadno vznítit. Středové ložisko většiny turbodmychadel je mazáno motorovým
olejem pod tlakem. Pokud turbodmychadlo během provozu trpí mechanickým poškozením,
může být motorový olej dodán do proudu horkého výfukového plynu, což může mít za následek
požár. [4]
2.2.4 Mechanické jiskry
Mechanické jiskry vznikají při kontaktech kov-kov a mohou být spojeny s rotačním zařízením
(alternátory, čerpadly, řemenice apod.) nebo ložiska. Kovový kontakt s vozovkou (např.
poškozený hnací hřídel, ráfek pneumatiky nebo výfukové potrubí) může také způsobit jiskření.
Vozidlo musí být v chodu nebo v pohybu, aby vytvořilo takový zdroj zapálení. Rychlost vozidla
8 km/h byla určena k vytvoření jisker s teplotou 800 °C a při vyšších rychlostech vznikly jiskry
o teplotě 1200 °C. Jiskry kontaktu hliníku s vozovkou nejsou pro většinu materiálů považovány
za možný zdroj zapálení. Obvykle tyto typy jisker nezapálí pevné látky. Je třeba věnovat
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pozornost palivům kolem oblasti, z níž vznikají jiskry, a časem, kdy jsou jiskry v kontaktu s
těmito palivy.
Schopnost takových jisker zapálit jiné materiály je regulována poměrem jejich hmotnostního
povrchu. Menší jiskry se ochlazují rychleji při vystavení okolnímu vzduchu. [4]
2.2.5 Kuřácké materiály
Dalším zdrojem vznícení identifikovaným při požáru vozidel je nesprávné zneškodnění nebo
zneužití kuřáckých materiálů. V hypotéze tohoto scénáře vznícení se zapalovací sekvence pro
vyřazené kuřácké materiály soustřeďuje na schopnost vozidla omezovat a zadržovat teplo z
kuřáckého materiálu a aspekty ventilace vozidla. Při posuzování možnosti takového vznícení
je nutné respektovat předepsané hořlavostí součástí interiéru vozidla. Je nutno zvažovat
vznícení jiných paliv, jako jsou papíry nebo oblečení ve vozidle. Pokud dojde k vznícení těchto
materiálů, může se požár rozšířit i do jiných paliv, včetně materiálů ve vnitřním prostoru
vozidla. [4]
2.3

Šíření požáru – osobní vozidlo

Jak již bylo zmíněno osobní vozidlo lze uvažovat jako zapouzdřenou konstrukci, kde požární
děj se odehrává v rámci jeho fyzického stavu. Struktura požáru odpovídá spalovací reakci
v průběhu času a síření plamene. Dle ložiska požáru se plamen a teplo šíří do dalších části
konstrukce vozu. Po provedení hasebních prací šíření plamene a tepla nechává na konstrukci
vozu vzory, jejich charakteristické znaky odpovídají fyzikální stavům a mohou pomoci
lokalizovat zdroj vznícení.
Tam, kde existují zbývající vrstvy laku, hořlavé materiály (např. plastové obložení a pryž) a
sklo, zkoumání exteriéru může odhalit významné vzory požáru, které mohou pomoci při
určování prostoru požáru. Umístění ohně a způsob, jakým čelní sklo reaguje na něj, může
umožnit určení původu prostoru šíření. Diagramy zobrazující potenciální vývoj požárního
vzoru od prostoru zdroje původu jsou uvedeny na obrázcích níže (obr. 9 a 10). [5]

Obr. 9 – Příklad a vzory stop vývoje požáru z interiéru vozu. [5]
Fig. 9 – Fire Pattern Development from an Interior Origin. [5]

Obr. 10 – Příklad a vzory stop vývoje požáru z motorového prostoru vozu. [5]
Fig. 10 – Fire Pattern Development from an Engine Compartment Origin. [5]
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2.3.1 Šíření požáru z interiéru vozu
Oheň v prostoru interiéru vozu způsobí poškození v horní části čelního skla a ponechá na kapotě
radiální vzory požáru (vzory požáru, radiálně vyzařované z oblasti původu). Tyto vzory se
vytvářejí, jak postupuje oheň a spotřebuje povrchové vrstvy laku (obr. 11 a 12). [5]

Obr. 11 – Příklad a radiální stopy požáru z interiéru vozu. [5]
Fig. 11 – Radial Fire Pattern Produced by a Passenger Compartment. [5]

Obr. 12 – Příklad a radiální stopy požáru z interiéru vozu. [5]
Fig. 12 – Radial Fire Pattern Produced by a Passenger Compartment. [5]
Dalším příkladem jsou i radiální vzory z požáru interiéru vozu v zadní části vozu (obr. 13) a
přední části (obr. 14). [5]

Obr. 13 – Příklad a radiální stopy požáru z interiéru vozu. [5]
170

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

Fig. 13 – Radial Fire Pattern Produced by a Passenger Compartment. [5]

Obr. 14 – Příklad a radiální stopy požáru z interiéru vozu. [5]
Fig. 14 – Radial Fire Pattern Produced by a Passenger Compartment. [5]
Rozdíly v barvách a vzorech na holých kovových plochách jsou časté při požáru vozidel, kdy
byly spotřebovány většina, ne-li všechny vrstvy laku a další hořlavé materiály.
Je však třeba dbát opatrnosti, když se opíráte pouze o barvy a vzory na holých kovových
površích bez podložených důkazů. Různé barvy mohou být způsobeny různými typy oxidů
železa, které vznikly během požáru a po něm. Dokonce i jediný oxid může mít řadu barev v
závislosti na jeho krystalické struktuře. Oxidové barevné variace mohou být také způsobeny
změnami v typu a koncentraci nečistot na povrchu, legujících prvků a tloušťce oxidu. [5]
2.3.2 Šíření požáru z motorového prostoru
Požáry v motorovém prostoru se mohou rozšířit do prostoru pro cestující předcházejícími
průniky přes přepážku motorového prostoru a obvykle způsobují poškození na spodní straně
čelního skla v případě motoru umístěného v přední části vozu (obr. 15). [5]
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Obr. 15 – Počáteční poškození čelního skla požárem z motorového prostoru. [5]
Fig. 15 – Incipient Windshield Failure Cause by an Engine Compartment Fire. [5]
Přepážka mezi motorovým prostorem a prostorem pro cestující je obvykle označována jako
protipožární stěna. U moderních vozidel může mít tato přepážka mnoho průniků, některé
spojení pro vytápění a klimatizaci, průchody elektroinstalace apod. Průchody jsou obvykle
zhotoveny z plastů, pryží a mohou hořet, což vede k rozšíření požáru do prostoru pro cestující.
Požár se může také šířit vedením přes kovovou přepážku na hořlavý materiál např. pod
přístrojovou deskou (obr. 16). [5]

Obr. 16 – Příklad průchodu požáru do interiéru voz z motorového prostoru. [5]
Fig. 16 – Propagation of an Engine Compartment Fire to the Interior. [5]
Radiální vzory požáru z motorového prostoru mohou být pozorovány na dveřích (obr. 17).
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Obr. 17 – Příklad a radiální stopy požáru na dveřích spolujezdce způsobené požárem
z motorového prostoru. [5]
Fig. 17 – Radial Pattern on the Passenger´s Side Door Produced by an Engine
Compartment Fire. [5]
2.3.3 Šíření požáru ze zavazadlového prostoru
Dle konstrukčního řešení vozu v případě šíření požáru ze zavazadlového prostoru platí stejná
pravidla, avšak za předpokladu menšího výskytu možného paliva požáru. V takovýchto
případech je nutné dbát přítomnost externích materiálů a možných zdrojů vznícení v
převážených předmětech.
Detekce akcelerantů hoření

2.4

Kromě technické analýzy vozu a jeho dílů patří i k metodám zjišťování příčiny požáru
vyhledávání možných iniciátorů a akcelerantů hoření nebo jejich zbytky, k čemuž lze použít
například speciálně vycvičeného požárního psa nebo různé sofistikované přístroje.
Z hlediska vyhodnocení odezvy přístroje a typu výstupního signálu se prostředky chemického
průzkumu dělí na:




jednoduché detekční prostředky (detekční trubičky)
univerzální detektory
analyzátory

V rámci ohledání vozu se v praxi, vzhledem k mobilitě a rychlé odezvě, osvědčují fotoionizační
detektory. U těchto detektorů vzorek vzduchu s hořlavou látkou je nasáván čerpadlem přes filtr
do ionizační komůrky, kde dochází k ionizaci molekul látky účinkem fotonů vyzařovaných
z UV (ultrafialové záření) výbojky, což se projeví vznikem elektrického náboje. Vlastní senzor
detekuje vzniklý náboj ionizovaného plynu a ten je převeden na elektrický proud. Proud je
zesílen a převeden na koncentraci v jednotkách např. ppm (z angl. Parts per million - dílů či
částic na jeden milion).
Ionizace plynu je však podmíněna skutečností, že ionizační potenciál sledované sloučeniny
bude menší než energie fotonů vyzařovaných použitou UV výbojkou. [7, 8]
Typizovaný představitel je přístroj společnosti RAE Systems MiniRAE 3000 (obr. 18), který
se vyznačuje minimálními rozměry a hmotností, vestavěnými kalibracemi organických látek,
vysokou citlivostí a mimořádně jednoduchou obsluhou zabezpečovanou třemi tlačítky.
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Obr. 18 – MiniRAE 3000. (zdroj: RAE Systems MiniRAE 3000 Datasheet)
Fig. 18 – MiniRAE 3000. (source: RAE Systems MiniRAE 3000 Datasheet)
Použití fotoionizačního detektoru v rámci zjištění příčiny požáru osobního vozu má však také
své limity, z důvodu velkého množství interferujících sloučenin, především množství těkavých
látek a ropných produktů používaných v automobilech viz kapitola 2.2.1. zároveň dobou
expozice vozidla povětrnostním podmínkám po ukončení hasebních prací.
Použitím detektoru, při zachování logického možného výskytu těchto látek, lze však určit
výskyt iniciátorů a akcelerantů hoření v provozně netypických místech vozidla (obr. 19).
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Obr. 19 – Žena myjící čelní sklo benzínem na čerpací stanici. (zdroj:
https://www.youtube.com/watch?v=PPJvk6KEfyM)
Fig. 19 – Woman washing windshield with petrol at a gas station. (source:
https://www.youtube.com/watch?v=PPJvk6KEfyM)

3

ZÁVĚR

Článek pojednává, z dostupných zdrojů a vybraných materiálů, základní problematiku a metody
spojené s vyšetřováním požárů osobních vozidel. Vychází především z informací odborných
pracovišť a anglických textů publikací vydané International Association of Fire Chiefs,
Internation Association of Arson Investigators a National Fire Protection Association. Účelem
bylo sjednocení základních informací týkající předpokladů k určení příčiny a obecného
podvědomí možnosti lokalizace zdroje vznícení a šíření požáru u osobního vozu.
Určování konkrétních příčin přináší výzvu u každého jednotlivého případu požáru vozu,
analýza a vyšetřování v době po události spoléhá především na zkušenosti vyšetřovatele
rozpoznat a vybrat důležité aspekty u poškozeného vozu k zajištění určitých stop a důkazů k
vyvození patřičného závěru.

4
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ANALÝZA JÍZDNÍCH ZKOUŠEK VOZIDEL ŠKODA NA MOKRÉM POVRCHU
ŠKODA VEHICLES ROAD TESTS ANALYSIS ON WET ROAD SURFACE
Ing. Roman Mikulec1)
ABSTRAKT:
Tento článek se zabývá problematikou dosažitelného příčného (resp. bočního) zrychlení
moderních vozidel na mokrém povrchu při dynamických jízdních manévrech, provedených
s vozidly Škoda Superb III a Škoda Superb III kombi. V rámci měření byly s oběma vozidly
vykonány dvě série jízdních zkoušek – příčné přemístění dvěma oblouky (podle normy ISO
3888-2) a zkouška ustáleného zatáčení (dle normy ISO 4138). V rámci jízdních zkoušek byly u
obou vozidel provedeny jak jízdy se systémy jízdní stability (ESC), tak při jejich vyřazení
z provozu. V porovnání s dříve provedenými, obdobnými jízdními zkouškami (provedených na
suchém povrchu vozovky) bylo v rámci těchto zkoušek dosaženo obdobných hodnot příčného
(resp. bočního) zrychlení na mokrém povrchu vozovky.
ABSTRACT:
This paper deals with the issue of achievable lateral (or side) acceleration of modern vehicles
on wet surfaces in dynamic driving manoeuvres carried out with Škoda Superb III and Škoda
Superb III combi vehicles. Two sets of driving tests – a lane change manoeuvre (according to
ISO 3888-2) and a steady-state turn test (according to ISO 4138) were performed with both
vehicles. In driving tests, driving was performed both with and without electronic stability
systems (ESC) activated with both vehicles. Compared to previously performed, similar road
tests (performed on a dry road surface), similar values of lateral (or side) acceleration were
achieved on the wet road surface within these tests.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Dynamické zkoušky, příčné zrychlení, vozidla, vyhýbací manévr
KEYWORDS:
Dynamic tests, lateral acceleration, vehicles, evasive manoeuvre

1

ÚVOD

V současné době je kladen stále vyšší důraz na bezpečnost silničního provozu. Z tohoto důvodu
jsou moderní vozidla vybavována řadou asistenčních systémů, které napomáhají zajistit jízdní
stabilitu vozidla i za zhoršených adhezních podmínek. Asistenčními systémy jízdní stability
jsou dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 661/2009 vybavena všechna nově
homologovaná vozidla od listopadu roku 2011 (od roku 2014 pak všechna nově prodaná
vozidla). Mezi tyto stabilizační systémy patří např. systém ESC (Electronic Stability Control),
používaný ve vozidlech značky Škoda.
Jízdní dynamikou vozidel s podporou asistenčních systémů jízdní stability se již zabýval článek
[9], ve kterém bylo uvedeno, že moderní vozidla jsou při jízdě zatáčkou schopna dosáhnout
podobných limitů zrychlení v podélném i příčném směru. Zároveň bylo v [10] uvedeno, že
vozidla vybavená asistenčními systémy jsou schopna využít vyšších hodnot součinitele adheze,
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než vozidla bez asistentů jízdní stability. Pozitivní přínos vybavení vozidel systémy jízdní
stability byl rovněž uveden ve studiích [8], [3], [6] nebo [5].
V tomto článku jsou představeny výsledky měření příčného zrychlení vozidel Škoda Superb III
a Škoda Superb III kombi, provedeného na mokrém povrchu vozovky. V rámci měření byly
provedeny jízdy jak s podporou asistenčních systémů, tak při jejich deaktivaci.

2

STANOVENÉ CÍLE

V tomto článku bude provedena analýza jízdních manévrů dvou vozidel Škoda na mokrém,
živičném povrchu. Práce se věnuje především analýze hodnot příčného zrychlení, dosaženého
při jízdních manévrech a rovněž vyhodnocení vlivu asistenčních systémů na jízdní
dynamickému vozidel při pohybu na mokrém povrchu vozovky.

3
3.1

PROVEDENÁ MĚŘENÍ
Použitá technika

Měření byla provedena v rámci spolupráce společnosti Škoda Auto a.s. a Ústavu soudního
inženýrství VUT v Brně s vozidly Škoda Superb III a Škoda Superb III kombi. Parametry obou
vozidel a pneumatik, použitých na vozidlech jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Tab. 1 – Parametry vozidla Škoda Superb III
Tab. 1 – Specifications of vehicle Škoda Superb III
Motorizace

1.4 TSI (benzín)

Převodovka

6 stupňů (manuální)

Modelový rok

2015

Tab. 2 – Parametry vozidla Škoda Superb III kombi
Tab. 2 – Specifications of vehicle Škoda Superb III combi
Motorizace

1.4 TSI (benzín)

Převodovka

7 stupňů (automatická)

Modelový rok

2015

Tab. 3 – Parametry vozidla Škoda Superb III
Tab. 3 – Specifications of vehicle Škoda Superb III
Continental WinterContact 215/55 R17 94H
Pneumatika

Levá přední

Pravá přední

Levá zadní

Pravá zadní

Hloubka dezénu

8.0 mm

8.1 mm

8.5 mm

8.5 mm

Tlak

2.1 bar

2.1 bar

2.1 bar

2.0 bar

Tab. 4 – Parametry vozidla Škoda Superb III kombi
Tab. 4 – Specifications of vehicle Škoda Superb III combi
Continental ContiWinterContact 235/45 R18 98V
Pneumatika

Levá přední

Pravá přední
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Hloubka dezénu

7.9 mm

7.9 mm

7.2 mm

7.3 mm

Tlak

1.9 bar

1.8 bar

1.9 bar

1.9 bar

Pro měření jízdní dynamiky byl použit přístroj, VBOX Sport (dále jen VBOX), který ze signálu
GPS (s obnovovací frekvencí 20 Hz) vyhodnocuje údaje o poloze, rychlosti a zrychlení vozidla.
Zásahy do řízení vozidla byly sledovány pomocí kamer VIRB Garmin Ultra 30, umístěních
uvnitř vozidla.

Obr. 1 – Rozmístění měřicí techniky ve vozidle Škoda Superb III
Fig. 1 – Placement of measuring equipment in vehicle Škoda Superb III
Ve vozidlech byly rovněž umístěny měřicí přístroje ÚSI RIO, vyvinuté na ústavu soudního
inženýrství VUT v Brně, kterými bylo měřeno zrychlení vozidel v průběhu jízdních zkoušek.
Výsledky měření byly zpracovány pomocí software DIAdem od společnosti National
Instruments.

Obr. 2 – Měřicí přístroj ÚSI RIO
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Fig. 2 – Measuring equipment ÚSI RIO
3.2

Místo a metoda měření

Jízdní zkoušky byly provedeny na zkušebním polygonu pro nákladní vozidla společnosti
TATRA TRUCKS a.s. v Kopřivnici. Povrch testovacího polygonu tvořila živice, samotné jízdní
manévry byly provedeny na úseku polygonu, určeném pro kruhové zkoušky. V den měření
pršelo, teplota se pohybovala mezi 7 a 15°C. Dynamické testy vozidel byly provedeny jediným
zkušeným řidičem, který měl takto možnost seznámit se nejen s testovanými vozidly, ale rovněž
zkušebním polygonem a měl tak možnost dosáhnout meze jízdní stability s oběma vozidly.
Měření byla provedena jak při plné funkčnosti systémů asistence jízdní stability, tak
s omezením jejich funkce. Omezení funkce systému ESP bylo dosaženo odpojením příslušné
pojistky v motorovém prostoru.
Celkem byly s oběma vozidly Škoda provedeny dvě série jízdních zkoušek – první spočívala
v provedení jízdních manévrů dle normy ISO 3888-2 – „Vyhýbací manévr“. [4]

Obr. 3 – Testovací dráha [11]
Fig. 3 – Test track [11]
Druhá série manévrů byla provedena dle normy ISO 4138 – zkouška ustáleného zatáčení. Při
zkoušce bylo úkolem řidiče pohybovat se po kruhové dráze o poloměrech 10 a 20 m, přičemž
byla postupně zvyšována rychlost vozidla až na dosažení meze jízdní stability vozidla.

Obr. 4 – Měřicí plocha
Fig. 4 – Test track
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4
4.1

VYHODNOCENÍ DAT
Vyhodnocení zkoušek ustáleného zatáčení

S oběma vozidly bylo provedeno celkem 18 zkoušek ustáleného zatáčení, a to jak na při jízdě
na kruhové dráze o poloměru 10, tak 20 m. Obě série testů byly provedeny jak s podporou
systémů jízdní stability, tak při jejich vyřazení z provozu. Z těchto měření byly vyhodnoceny
průměrné hodnoty příčného zrychlení naměřené po dosažení mezní rychlosti. Hodnoty příčného
zrychlení vozidel, dosahující konfidenčního intervalu 95 %, jsou uvedeny dále.

Obr. 5 – Hodnoty příčného zrychlení vozidla Škoda Superb III kombi
Fig. 5 – Lateral acceleration values of Škoda Superb III combi vehicle

Obr. 6 – Hodnoty příčného zrychlení vozidla Škoda Superb III
Fig. 6 – Lateral acceleration values of Škoda Superb III vehicle
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U naměřených hodnot příčného zrychlení s vozidlem Škoda Superb III na kruhové dráze o
poloměru 10 m je možné pozorovat výsledky, které jsou v rozporu s očekáváním – tedy že u
vozidla s vypnutými asistenty jízdní stability bylo možné dosáhnout vyšších hodnot příčného
zrychlení než u jízd s jejich podporou. Tento úkaz byl způsoben nezkušeností řidiče s tímto
jízdním testem, přičemž jako první byly provedeny jízdy s aktivovaným ESC. Lze tak
konstatovat, že u těchto prvních jízd nebylo dosaženo absolutních jízdních limitů vozidla.
Obecně byly naměřeny vyšší hodnoty příčného zrychlení u obou vozidel Škoda s aktivovanými
asistenty jízdní stability. I při vyřazení ESC z provozu bylo možné s oběma vozidly dosáhnout
příčného zrychlení na mokrém povrchu vozovky, které přesahovalo hodnotu 8 m/s2.
4.2

Vyhodnocení vyhýbacích manévrů

Z provedených jízdních zkoušek byly vybrány ty, u nichž nedošlo ke ztrátě jízdní stability a
kdy při průjezdu nedošlo ke střetu s kužely, kterými byla vymezena jízdní dráha v prvním
polovině jízdní zkoušky – tedy po příčném přemístění dvěma oblouky. Průměrné hodnoty
bočního zrychlení, dosažené v prvním a druhém oblouku jízdního manévru, naměřené pomocí
měřicího přístroje ÚSI RIO, jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Obr. 7 – Průběh bočního zrychlení vozidla Škoda Superb III
Fig. 7 – Course of side acceleration of Škoda Superb III vehicle
V první tabulce jsou uvedeny hodnoty bočního zrychlení při plné funkci stabilizačních systémů
u obou vozidel. V druhé tabulce jsou uvedeny hodnoty bočního zrychlení při jízdní zkoušce
vozidla Škoda Superb III, u kterého bylo deaktivováno ESC.
Tab. 5 – Průměrné hodnoty bočního zrychlení vozidel Škoda s aktivovaným ESC
Tab. 5 – The mean values of side acceleration of Škoda vehicles with ESC activated
Jízda

Vozidlo

Rychlost
[km/h]

Boční zrychlení v
1. oblouku [m/s2]

Boční zrychlení v
2. oblouku [m/s2]

1

Kombi

47

-6,00

5,50

2

Kombi

52

-8,00

5,00
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3

Kombi

57

-8,00

6,00

4

Kombi

65

-10,00

7,50

5

Kombi

64

-9,00

7,00

6

Sedan

47

-7,00

5,00

7

Sedan

52

-8,00

7,50

8

Sedan

53

-7,00

5,00

9

Sedan

61

-10,00

10,00

10

Sedan

65

-9,00

9,00

11

Sedan

66

-10,00

10,00

Tab. 6 – Průměrné hodnoty bočního zrychlení vozidla Škoda s deaktivovaným ESC
Tab. 6 – The mean values of side acceleration of Škoda vehicle with ESC deactivated

5

Jízda

Rychlost
[km/h]

Boční zrychlení v
1. oblouku [m/s2]

Boční zrychlení v
2. oblouku [m/s2]

1

47

-7,50

6,00

2

49

-8,00

4,00

3

57

-9,00

9,00

4

58

-9,00

6,00

5

65

-9,50

10,00

ZÁVĚR

V tomto článku jsou uvedeny výsledky měření jízdních zkoušek, jejichž cílem bylo zjištění
maximálních dosažitelných hodnot příčného, resp. bočního zrychlení vozidel Škoda na mokrém
povrchu. Za tímto účelem byly provedeny dvě série jízdních manévrů – příčné přemístění
dvěma oblouky a zkouška ustáleného zatáčení.
Hlavním účelem zkoušky ustáleného zatáčení (kruhové zkoušky) bylo stanovení jízdních limitů
testovaných vozidel na mokrém povrchu na dvou různých poloměrech jízdní dráha (10 a 20 m).
U této zkoušky byla obě testovaná vozidla řízena jak s podporou stabilizačních systémů, tak při
jejich deaktivaci. S oběma vozidly bylo možné dosáhnout hodnot příčného zrychlení při
aktivovaném ESC v rozmezí cca 7,5 až 9 m/s2. Při deaktivovaném ESC se hodnoty příčného
zrychlení při aktivovaném ESC v rozmezí cca 8 až 8,5 m/s2 (s vozidlem Škoda Superb III kombi
byla při jednom z testů překročena hodnota 9 m/s2 i při deaktivovaném ESC). Obecně však bylo
dosaženo vyšších hodnot příčného zrychlení při jízdě s podporou systému ESC.
U jízdních zkoušek příčného přemístění dvěma oblouky byl pozorován průběh bočního
zrychlení vozidel v průběhu jízdního manévru. V závislosti na rychlosti jízdy (a tím potřebě
rychlejšího a razantnějšího manévru) se průměrné hodnoty bočního zrychlení v prvním oblouku
(při jízdě s aktivovaným ESC) u obou vozidel pohybovaly v rozmezí cca 6 až 10 m/s2. U vozidla
Škoda Superb III pak bylo i při deaktivovaném ESC možné dosáhnout průměrných hodnot
bočního zrychlení při průjezdu prvním obloukem v rozmezí 7,5 až 9,5 m/s2.
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Dosažené hodnoty příčného (resp. bočního) zrychlení u obou jízdních zkoušek závisely na
řidičově zkušenosti, seznámení se s jízdní dráhou a řízenými vozidly, a především jeho snahou
dosažení jízdních limitů vozidel (což je nejlépe zřetelné u zkoušky ustáleného zatáčení,
provedené s vozidlem Škoda Superb III kombi). Obdobně jako v [10] bylo u obou vozidel
dosaženo obecně vyšších hodnot příčného (resp. bočního) zrychlení s aktivovanými systémy
jízdní stability.
Při porovnání výsledků jízdních zkoušek, uvedených v [7], kde byly rovněž provedeny jízdní
zkoušky příčného přemístění dvěma oblouky s podobnými vozidly je zřejmé, že moderní
vozidla jsou schopna dosahovat podobných hodnot příčného (resp. bočního) zrychlení jak na
suchém, tak mokrém povrchu vozovky.
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VÝKON A MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ELEKTRICKÝCH KOLOBĚŽEK
POWER AND TOP SPEED OF ELECTRIC SCCOTERS
Jiří Pech
ABSTRAKT:
Problematika zejména elektrických koloběžek a podobných elektrozařízení, Fyzické měření
maximální rychlosti a výpočet výkonu.
Současná legislativa pro tyto stroje.
ABSTRACT:
The problem of particular electrical sccoters and similar electric equipment, physical
maximum speed measurement and calculation of performance.
The present legislation for these machines
KLÍČOVÁ SLOVA:
Maximální rychlost elektrických koloběžek, fyzické měření její rychlosti a výpočet jejich výkonu.
KEYWORDS:
Maximum Speed of Electrical Cells, Physical Measurement of Its Speed and Calculation of
Their Performance.

1

ÚVOD

Vzhledem k expanzi elektrických přibližovadel, zejména elektrokoloběžek, přibývají jejich
dopravní nehody, v lepších případech potom dopravní přestupky, zejména jízda pod vlivem
veškerých omamných látek.
Vzhledem k technickému vývoji jsou tyto elektrokoloběžky stále výkonnější a rychlejší, a to je
problém pro bezpečnost silničního provozu.
Naše i Evropská legislativa je v tomto případě opět „trochu pozadu“
V loňském roce jsem byl Policií české republiky požádán o vyhotovení znaleckého posudku na
výkon a maximální rychlost elektrické koloběžky „ECO HARLEY“, jejíž řidič policii ujížděl a
vysmíval se jim, a nemohli ho dohonit.

2
2.1

ZKOUŠENÍ ELEKTROKOLOBĚŽKY
Identifikace stroje

Snažil jsem se koloběžku nějak identifikovat, ale ta kromě čísla na motoru v zadním kole
neměla žádný jiný identifikační znak. Toto číslo je na výměnném dílu, tudíž nemůže nahrazovat
VIN.

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

Dostal jsem ještě vyjádření prodejce : A JE TO spol.s.r.o.,Rýmařovská 475, 199 00 PRAHA
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Konzultoval jsem koloběžku s kamarádem z oboru elektro, a dle jeho slov, pokud jsou na
zadním kole elektro údaje , měl mít tento el.motor výkon okolo 600W.
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Ještě jsem se zajel zeptat do chiptuningové fyrmy M+H v Plzni, kde mají válcovou zkušebnu
na měření výkonu, ale bylo mi řečeno, což jsem i předpokládal, že je to moc malý výkon na
rozsah měření.
Neměl jsem tedy jiné možnosti, než koloběžku fyzicky změřit. Informace o těchto elektro
koloběžkách jsou prodejci často zkreslené, aby odpovídaly legislativě, rozhodli jsme se
s činným orgánem uskutečnit měření pro zjištění výkonu a maximální rychlosti tohoto vozidla.
Jako první krok jsme provedli vážení vozidla, a potom i s posádkou.

Samotná koloběžka měla 62,5Kg, ale pro výpočet výkonu ze zrychlení jsme museli vážit i
včetně posádky, kterou jsem tvořil já osobně.
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Váha včetně posádky činila 144,5Kg a cejchování váhy je platné do příštího roku.
2.2

Vlastní měření

Provedli jsme celkem 7 měření.
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Měření jsme prováděli policejním přenosným zařízením LaserCam4, zařízení mělo číslo
LE0665
Měření 1

Video:

LE0665_180719_155944_001167.ASF

,

LE0665_180719_160920_001170.ASF
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Další obrázek je ze sedmého měření, kde jsme naměřili rychlost 46 km/h

Podrobný rozpis z tohoto měření máme v protokolu na další stránce, z čehož můžeme vyčíst i
zrychlení a výkon elektrokoloběžky.
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Z uvedených měření je zřejmé, že maximální rychlost výše uvedené zkoumané
elektrokoloběžky po odečtení 3 Km/h pro nepřesnost měření je 43 Km/h!
2.3

Výpočet výkonu

Z uvedených měření lze spočítat výkon ze vztahu P = m.v2/2.t,
Kde: P = výkon ve W
m = hmotnost soustavy v kg
v = rychlost v m/s
t = čas v s
P = 144,5 x 12,22/2 x 19= 144,5 x 149,38/38= 21585,8 / 38 = 568 W
V tomto výpočtuu jsem neuvažoval valivý odpor pneumatik a odpor vzduchu protože tyto
veličiny neznám. Odpor vzduchu bude v těchto rychlostech minimální, ale pneumatiky jsou
dost široké, i když byly nahuštěné na předepsanou hodnotu. Valivý odpor pneumatik i
z odporem vzduchu, múže dělat v tomto případě cca 15%
To by potom odpovídalo výkonu 653 W což je v tomto případě reálné i podle výpočtu
elektro konzultanta.
2.4

Výpočet zrychlení

Z naměřených hodnot jsem pro naši informaci počítal též hodnotu zrychlení.
Jako první hodnotu jsem počítal zrychlení z uvedených 9 km/h v čase 16,09,20h do rychlosti
29 km/h v čase 16,09,27h to je 7s
a = v2 – v1 / t = 8,05 – 2,5 / 7 = 7,9 m/s2
za druhé jsem potom počítal zrychlení do maximální rychlosti – 46 km/h, kde mi vyšla
hodnota a = 0,6 m/s2.
A konečně tedy Evropská a naše legislativa k používání elektrokola elektrokoloběžek.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2014, konkrétně část z přílohy č. 12, část C) Technické požadavky na
výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků (tato pasáž se věnuje požadavkům na jízdní kola a
koloběžky vybavené pomocným motorkem). Odstavce z vyhlášky jsou doplněny o komentář mluvčího
Ministerstva dopravy ČR.
Příloha 12, oddíle C, odstavec:
8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže
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a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle bodu 1, 2),
b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,
c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm3,
e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/h,
f ) montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na
jeho nosných částech.
Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za
jízdní kolo.
Odstavce 9 a 10 pokračují:
9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní
kola - tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních
komunikacích, jako například koloběžky.
10. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem dále rozumí i jízdní kola s pedály, která jsou vybavena
přídavným elektrickým motorem dle směrnice 2002/24/ES.
(mluvčí MD ČR) Pokud dále píšeme jízdní kola znamená to samozřejmě i koloběžky. Z výše uvedené
legislativy mimo jiné plyne, že v ČR jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jehož
výkon nepřesáhne 1 kW při zachování nejvyšší rychlosti 25 km/h. V důsledku toho, že jízdní kolo
nepodléhá schvalování MD, je přímou povinností toho, kdo uvádí tyto výrobky na trh, garantovat plnění
příslušné legislativy. Dodržování požadavků legislativy je plně na provozovateli předmětných vozidel.

Zařazení vozidla do patřičné skupiny- dle nařízení č. 168/2013 Evropskou směrnicí.

S těmito parametry by el.koloběžka spadala do skupiny L1e,lehké dvoukolové motorové
vozidlo, nebo přesněji do :L1e-B. tedy Dvoukolový moped.
Ale pro tuto skupinu zase nemá odpovídající homologaci.
Dle faktury a propagačních materiálů by měla spadat do skupiny L1e-A – to znamená motokolo,
ale to by musela splňovat maximální rychlost do 25Km/h, která je vyšší, a výkon do 1kW, což
odpovídá. Ale tyto elektro koloběžky a elektro kola mají maximální rychlost omezenou
softverově v jejich řídící jednotce, ale tzv. Chiptuningem se dá omezení maximální rychlosti
zrušit, ale potom tuningové fyrmy upozorňují, že při odblokování omezené rychlosti není tato
koloběžka již určena pro provoz na veřejných komunikacích, ale jen mimo ně.
Při mém dalším zkoumání jsem zjistil, že tyto koloběžky běžně komunikují z „chytrými“
mobilními telefony, a firmwary, které je možné stáhnout z internetu za mírný poplatek.
viz ukázka na : https://www.youtube.com/watch?v=UqsqTERDwSU
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Dnes se na našem trhu již běžně nabízí elektrokoloběžky o výkonu 1500W, a na Čínských
stránkách není problém koupit elektrokoloběžku až o výkonu až 3 200W !

U této el.koloběžky prodejce uvádí maximální rychlost 85 km/h. A jestli tyto koloběžky mají
označení jako ta mnou zkoumaná, tak prodejce v Čechách snadno napíše účtenku do 1kW a 25
km/h!

3

ZÁVĚR

Z celého mého znaleckého zkoumání vyplývá, že technika opět předběhla legislativu.
Při možnostech „čipování“ elektrokoloběžek mobilními telefony, jde tedy vrátit stroji původní
softver, a tím pádem omezit jeho maximální rychlost, tak-že vlastně řidič při případné kontrole
nic neporušil. Není to tak snadné a rychlé, ale není to technicky nemožné, pokud bude řidič
trochu duchapřítomný, dá mobilem povel k „přečipování“ a zapovídá se s policistou a softwer
je zpět původní.
Maximální výkon není nikde uveden, takže pokud nebude jezdec na elektrokoloběžce nikde
změřen dopravní policií pro překročení rychlosti, tak ani nikdo nebude vědět, co tyto
el.koloběžky umí.
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Toto není nebezpečí jen na veřejných komunikacích, kde řidič obyčejné Jawy Babeta, nebo
jiného staršího mopeda, který dosáhne sotva 30-ti km rychlosti, musí mít řidičský průkaz, helmu
a znát tím pádem dopravní předpisy, tak na elektrokoloběžce jezdí dnes i děti.
Ale takto rychlé stroje jsou i velkým nebezpečím na cyklostezkách, kde dopravní policie nikdy
neměří rychlost, ale při své tiché jízdě jsou nebezpečím i pro jejich ostatní uživatele, protože
tento „Chiptuning“ je nabízen i pro elektrokola, u kterých potom není problém na rovinách
běžně dosáhnout rychlosti kolem 50 km/h.
Toto ale již není v kompetenci nás technických znalců, nýbrž našich zákonodárců.

4

LITERATURA

[1] Vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2014
[2] Evropská směrnice č. 168/2013.

197

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÁLCOVÉHO DYNAMOMETRU PRO HODNOCENÍ
STAVU VOZIDEL
POSSIBILITIES OF CHASSIS DYNAMOMETER USING FOR VEHICLE
CONDITION EVALUATION
Adam Polcar1), Jiří Čupera2)
ABSTRAKT:
Článek popisuje možnosti využití vozidlového válcového dynamometru k posuzování
technického stavu vybraných funkčních skupin vozidla. Jsou zde popsány princip a možnosti
měření pomocí dynamometru, konstrukční uspořádání válcové zkušebny a jednotlivé zkoušky,
které je možné na tomto typu zkušeben provádět. V druhé části článku je popsán postup měření
s uvedením příkladů grafických výsledků praktického měření výstupních parametrů motoru a
brzdové soustavy osobního automobilu provedeného v laboratořích Ústavu techniky a
automobilové dopravy Mendelovy univerzity v Brně.
ABSTRACT:
The article describes the possibilities of using the vehicle chassis dynamometer to assess the
technical condition of selected vehicle functional groups. Dynamometer principles and
possibilities of measurement, the design of chassis dynamometer and the individual tests that
can be carried out on this type of testing are described. In the second part of the article, the
measurement procedure are described with presentation of graphical results of practical
measurement of engine output and brake system parameters of a passenger car carried out in
the laboratories of the Department of Technology and Automobile Transport of Mendel
University in Brno are described.
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1

ÚVOD

Ve znalecké činnosti je možné se setkat s případy, kdy bude nutné posoudit technický stav
motoru, příp. vozidla z hlediska jeho výstupních parametrů – výkonu, spotřeby paliva, emisí,
brzdných vlastností apod. Z tohoto pohledu je možné provést měření v provozních, resp. v
terénních podmínkách nebo v laboratoři. Obě zmíněné možnosti měření mají svoje specifické
vlastnosti, výhody a nevýhody. Výhody terénního měření spočívají v rychlém, ekonomicky
výhodnějším způsobu posouzení, avšak ve většině případech (bez potřebných snímačů) se jedná
pouze o posouzení subjektivní. Dalším úskalím měřeních prováděných v provozu je možnost
ovlivnění zkoušek dopravní situací, nebo atmosférickými podmínkami. Pro zajištění stálosti
Polcar, Adam, Ing., Ph.D. – Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská
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okolních podmínek, resp. opakovatelnosti měření je tak výhodné provádět měření v laboratoři.
Laboratorní zařízení, které umožnuje simulovat jízdní podmínky – vytvářet odpor proti
otáčejícím se kolům, nebo hřídeli motoru se nazývá dynamometr. V praxi je také často používán
termín brzda, která významově vystihuje proces, který se při měření uskutečňuje. Tedy zařízení
vytváří stejnou výši momentu, jakou generuje spalovací motor, pouze má opačný smysl
působení. V systému zkoušení vozidel se využívají dva základní typy dynamometrů – ty které
pouze brzdí (nejrozšířenějším typem jsou elektricky-vířivé) a ty které mohou i pohánět
(elektrické – synchronní, asynchronní nebo stejnosměrné) [1]. Dynamometry se mohou připojit
k motoru přímo prostřednictvím hřídele – na motorových, nebo speciálních traktorových
zkušebnách (viz. obr. 1), nebo jsou přes řemenový, či řetězový převod propojeny s válci
(válcové zkušebny) na které najíždějí vozidlová kola.

Obr. 1 – Měření výstupních parametrů motoru přes vývodový hřídel traktoru dle metodiky
OECD (Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně)
Fig. 1 – Measurement of engine output parameters via PTO shaft according to the OECD
methodology (Department of Technology and Automobile Transport, Mendel University in
Brno)
Motorové zkušebny se nejčastěji vyskytují na specializovaných pracovištích pracující v oblasti
vývoje a výzkumu. Měření parametrů motoru na těchto zkušebnách je již vzhledem k nárokům
norem měření precizní, což může být doloženo opakovatelností měření a nízkou variabilitou
výsledků i mezi různými zkušebnami. Možnou nevýhodou posuzování technického stavu
motoru na motorových zkušebnách je příprava motoru. Je nutné demontovat pohonné ústrojí a
umístit jej na stanoviště. To s sebou nese nejen nároky na mechanickou práci, ale v dnešní době
také nutnost instalovat komponenty, které by při jejich absenci znemožňovaly spolehlivost
měření, nebo i spuštění motoru  ekonomická a časová náročnost.
Z tohoto důvodu se při hodnocení technického stavu vozidel a při posuzování vlivu různých
konstrukčních prvků, paliv apod. mnohem častěji setkáváme se zkušebnami válcovými (schéma
viz obr. 2). Na válcových zkušebnách probíhá zkouška vozidla jako celku (zohlednění vlivu
transmise, pneumatik apod.). Při zkouškách je v podstatě nastolen stav odpovídající jízdě na
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vozovce s jejich přesným definováním. Před měřením vozidla není nutná jeho žádná „zvláštní“
příprava a vlastní zkouška je časově nenáročná.

Obr. 2 – Schéma automobilové zkušebny 4VDM E120-D; 1 – kola automobilu, 2 – ocelové
válce, 3 – elektrické dynamometry SDS 225 5604 [2]
Fig. 2 – Diagram of vehicle laboratory 4VDM E120-D; 1 – car wheels, 2 – steel rollers, 3 –
electrical dynamometer SDS 225 5604 [2]
Válcové dynamometry jsou univerzální zařízení, která vznikají ze dvou hlavních požadavků,
resp. účelů [1]:
1. technické – jedná se o zkušební nebo vývojové zkušebny, kde existuje obecný charakter
zkoušení (pohonné ústrojí a přenos síly na vozovku) nebo specifický charakter
(zkoušení vibrací a hluku, klimatické testy, zkoušení spolehlivosti).
2. legislativní – je doménou zkoušení emisních parametrů vozidel pro testy, které jsou
obsaženy v homologacích (např. EHK R83 atp.), dále jsou některé dynamometry
konstruovány pro zkoušení elektromagnetické kompatibility EMC či zkoušení
bezpečnosti vozidel.
Na válcovém zkušebně spalovací motor přenáší výkon na hnací kola vozidla, ta třením roztáčí
zkušební válce dynamometru. K válci je připojen dynamometr, který klade otáčejícímu se kolu
brzdný odpor a umožňuje regulaci jeho velikosti. Tento brzdný moment vyvolává reakční
moment stejné velikosti ale opačného smyslu. Jelikož válce jsou spojeny s rotorem brzdného
zařízení a poháněny koly vozidla, přenáší se reakční moment přes stator na siloměrné zařízení.
Měřením velikosti reakčního momentu lze určit obvodové hnací síly na kolech vozidla a při
znalosti otáček, resp. rychlosti otáčení je možné vypočítat výkon podle rovnice 1:
𝑃 = 𝑀𝑡 × 𝜔 [𝑊]
kde

Mt

točivý moment [N.m]



úhlová rychlost [s-1]
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Pro měření točivého momentu se používá většinou deformačních sil. Moment síly namáhá
měřící člen – tenzometr (viz. obr. 3) nebo tenzometrickou přírubu, který převádí napětí na
deformaci a výsledná hodnota je převedena na sílu, resp. moment. Pro určení výkonu je nutno
zároveň měřit otáčky klikové hřídele [1].
Mimo měření výkonu a točivého momentu (při v= konst. nebo F= konst., dynamické zkoušky)
se válcový dynamometr používá i pro další typ zkoušek, např. pro zkoušky brzdového ústrojí
(pomaloběžné, rychloběžné, dynamické), kalibrační zkoušky (např. určení pasivních odporů
vozidla, kontrolu rychloměru, otáčkoměru, pohonu 4x4, apod.). Jízdní zkoušky je možné
provádět podle vlastního nastavení nebo podle předem předepsané metodiky v čase jako např.
u exhalačních testů EHK. Při zkouškách je samozřejmostí např. měření složení výfukových
emisí a spotřeby paliva.

Obr. 3 – Princip měření dynamometru s tenzometrem [1]
Fig. 3 – Principal of dynamometer measurement with tensometer [1]
Stejně jak požadavky na přesnost snímačů, tak i podmínky měření motorů jsou specifikovány
normami. Pro motory automobilové platí v ČR norma ČSN 30 2008 [1], pro zkoušení např.
zemědělských traktorů pak mezinárodní metodika OECD [3]. Normy jsou postupem ke
zkoušení jednotlivých typů motorů. Jsou použitelné pro hodnocení jejich výkonnosti, zvláště s
ohledem na vypracování křivek pro výkon a specifickou spotřebu paliva při plném zatížení v
závislosti na otáčkách motoru.
Díky velkému vlivu na výkonové parametry definují normy též rozmezí atmosférických
podmínek měření, resp. vlastnosti spalovacího vzduchu. Formulace stavu vzduchu vychází ze
tří základních parametrů: tlaku, teploty a vlhkosti. Obvyklá hodnota pro barometrický tlak je
100 kPa, teplotu: 25 °C a vlhkost: 30 % rel. Vliv tlaku se neodráží pouze ve změně výkonových
parametrů motoru, ale je doprovázen negativními jevy, z nichž nejmarkantnější je nárůst
ložisek detonačního spalování, které mohou vést i k destrukci motoru.
Aby byl zkušební proces objektivní a opakovatelný, pak je nutné, aby výsledky měření byly
srovnatelné i v odlišných podmínkách, což se děje převedením na standardní podmínky pomocí
tzv. korekčního součinitele. Tento součinitel je bezrozměrný a naměřený výkon se jím pouze
násobí. V České republice se nejčastěji používá již zmíněná norma ČSN 30 2008, ISO DIN
1585 a EHK R85. Normy definují vztahy pro výpočet korekčního koeficient příslušného motoru
a jeho maximální hodnoty. Zkušební podmínky, tak musí ležet co nejblíže ležet referenčním
podmínkám, aby se korekční faktor udržel blízký standardním podmínkám [1].
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2

METODIKA MĚŘENÍ NA VÁLCOVÉM DYNAMOMETRU

Jako příklad měření vozidla na válcovém dynamometru bude popsáno měření realizováno na
válcovém dynamometru Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendelovy univerzity
v Brně. Jedná se o monoválcovou zkušebnu. Konstrukční řešení této zkušebny (označení:
4VDM E120-D) vychází z tuhých základních rámů, na kterých jsou umístěna ložiska a válce o
průměru 1,2 m (velký průměr vzhledem k potlačení negativních jevů deformace pneumatiky a
přiblížení stavu jízdy po vozovce), stojny a základní rámy s elektrickými dynamometry. Tyto
rámy se stojinami tvoří základní bloky jednotlivých os. Blok přední osy je umístěn pevně, blok
zadní osy posuvně (nastavovaný podle požadovaného rozvoru vozidla), společně s přední osou
válcového dynamometru pro traktory VDU-E270T–E150T, jelikož zkušebna je tvořena
nejenom z dynamometru pro osobní automobily, ale i z duoválcové zkušebny pro traktory.
Spojení levého a pravého válce zajišťuje elektricky ovládaná frikční spojka. Propojení
válcových jednotek s elektrickými dynamometry typu SDS 225 5604 je provedeno pomocí
ozubených řemenů. Každý válec je vybaven pneumaticky ovládanými brzdami pro umožnění
najetí vozidla a bezpečnostní zabrzdění. Každý válec obsahuje skluzové rolny (viz. obr. 4),
které měří skutečné otáčky kola vozidla a následně se vyhodnocuje skluz při brzdění a
akceleraci [4].

Obr. 4 – Skluzová rolna válcového dynamometru pro osobní automobily (vlevo) a pro
traktory (vpravo)
Fig. 4 – Sliding roller of chassis dynamometer for cars (left) and for tractors (right)
Dynamometry jsou napájeny z digitálních měničů. Statory dynamometrů jsou výkyvně uloženy
v ložiscích. Moment působící na stator je snímán pomocí tenzometrického snímače. Použité
stejnosměrné dynamometry mohou pracovat jak v generátorovém, tak i v motorickém režimu.
Při práci v generátorovém režimu je možno vyrobený elektrický proud dodávat do sítě.
Chlazení dynamometrů je prostřednictvím vzduchu [4].
Technické parametry vozidlové válcové zkušebny 4VDM E120-D pro osobní automobily jsou
uvedeny v tab. 1.
Tab. 1 – Technické parametry válcové zkušebny 4VDM E120-D pro osobní automobily [4]
Tab. 1 – Technical parameters of chassis dynamometer 4VDM E120-D for cars [4]
Parametr

Specifikace

Max. zkušební rychlost [km.h-1]

200

Max. výkon na nápravu [kW]

240

Max. hmotnost na nápravu [kg]

2000
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2.1

Průměr válců [m]

1,2

Šířka válců [mm]

600

Povrch válců

zdrsnění RAA 1,6

Hmotnost válců (každá náprava) [kg]

1130

Min. rozvor [mm]

2000

Max. rozvor [mm]

3500

Rozsah měření rychlosti [km.h-1]

0 - 200

Rozsah měření sil [kN]

4krát

Přesnost měření rychlosti [km.h-1]

± 0,05

Přesnost měření sil [%]

± 1,5

Přesnost regulace rychlosti [%]

± 1,5

0–5

Druhy měřených parametrů

2.1.1 Měření výkonových parametrů
Jak již bylo zmíněno v úvodu, přenos výkonu z motoru je realizován přes převody a hnací kola
na válce zkušebny. Hnací výkon na kolech je pak dán součinem podle rovnice 2:
𝑃ℎ = 𝐹ℎ ∙ 𝑣 [W]
kde:

Ph

hnací výkon [W]

Fh

hnací síla na obvodu kola [N]

v

obvodová rychlost kola [m.s-1]

(2)

Pro výpočet výkonu motoru je důležité znát i výkon ztrátový, resp. výkon na překonání
pasivních odporů (valivého odporu pneumatik, převodů atd.). Zjišťování ztrátového výkonu
probíhá pomocí dynamometru, který v motorovém režimu roztáčí přes válce kola vozidla (platí
pro statické zkoušky výkonu, pro dynamické zkoušky platí měření pasivních ztrát doběhem) a
současně zaznamenává sílu a obvodovou rychlost.
Výpočet výkonu motoru je pak podle rovnice 3:
𝑃𝑒 = 𝑃ℎ + 𝑃𝑧 [W]
kde:

Pe

efektivní výkon motoru [W]

Ph

hnací výkon na obvodu kola [W]

Pz

ztrátový výkon (pasivní odpory) [W]

(3)

Výpočet točivého momentu motoru je z naměřených otáček a vypočteného výkonu motoru
podle rovnice 4:
𝑀𝑡 =
kde:

𝑃𝑒
𝜔

𝑃

𝑒
= 2𝜋𝑛
[N.m]

Pe

efektivní výkon motoru [W]



úhlová rychlost motoru [rad.s-1]
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n

otáčky motoru [s-1]

Koncepční řešení zkušebny umožňuje provádět dynamickou zkoušku a statickou zkoušku
výkonu. Při dynamické zkoušce je motor krátkodobě zatížen odporem setrvačných hmot během
jejich roztáčení. Důležité je proto znát momenty setrvačnosti všech roztáčejících se částí. Pokud
nejsou tyto hodnoty přesně známy, mají výsledné hodnoty dynamické zkoušky pouze
informativní charakter. Během této zkoušky dále nedochází ke stabilizaci vnitřních teplot
motoru (povrchové teploty spalovacího prostoru, proudění v sacím a výfukovém potrubí atd.),
což může způsobit posunutí maximálního výkonu do nižších otáček a následnou deformaci
výkonové křivky. Dynamická zkouška se z tohoto důvodu využívá pouze pro získání
základních parametrů (maximálního výkonu a točivého momentu, maximálních otáček atd.),
které jsou důležité pro nastavení statického měření otáčkové charakteristiky [5]. Statická
měření se provádí při konstantních otáčkách motoru, který je zatížen dynamometrem. Záznam
hodnot probíhá až po stabilizaci teplot a proto se již naměřené hodnoty dají využít pro přesné
hodnocení parametrů motoru. Záznam probíhá definovaně dlouhou dobu, následuje
zprůměrování dat a uložení do paměti řídícího počítače zkušebny. Následná korekce
naměřených hodnot na atmosférické podmínky probíhá automaticky.
2.1.2 Měření spotřeby paliva
Pro měření spotřeby paliva se v systému zkoušení vozidel nejčastěji využívají hmotnostní
průtokoměry. Objemové průtokoměry bývají zatíženy chybou, která souvisí s teplotní
roztažností kapalin. Příkladem hmotnostních průtokoměrů používaných při měření jsou
průtokoměry Coriolis Sitrans FC MassFlo Mass 6000 (viz obr. 5). Je nutné používat dva
diferenciálně zapojené. Jeden průtokoměr je umístěn na přívodu paliva k motoru a druhý ve
vratném potrubí z motoru. Výsledná spotřeba paliva je pak rozdíl naměřených hodnot obou
průtokoměrů.

Obr. 5 – Hmotnostní průtokoměry Coriolis Sitrans FC MassFlo Mass 6000
Fig. 5– Mass flowmeters Coriolis Sitrans FC MassFlo Mass 6000
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2.1.3 Měření emisí
Pro měření emisí se v laboratořích používá emisní systémová analýza značky Bosch ESA (viz
obr. 6). ESA je modulárně řešený systémModul analyzátoru ETT 8.70 provádí měření čtyř
základních složek výfukových plynů CO, CxHy, CO2, O2 a z nich pak vypočítává hodnotu
součinitele přebytku vzduchu lambda pro právě měřené palivo. Modul ETT 8.71 obsahuje
snímače pro měření NOx. Pomocí přístroje ESA je možné kromě plynných emisí měřit otáčky
motoru, součinitel přebytku vzduchu λ, teplotu oleje, nasávaného vzduchu a výfukových plynů.
Přístroj dále dokáže změřit předstih a dynamický předvstřik pomocí stroboskopické
lampy nebo snímače HÚ a nabízí i funkci multimetru. Součástí softwaru ESA je databanka
předepsaných hodnot některých vozidel.

Obr. 6 – Sestava systému Bosch ESA; 1 – monitor, 2 – dálkové ovládání, 3 – tiskárna,
4 – měřící modul MTM Plus, 5 – modul opacimetru RTM 430, 6 – klávesnice, 7 – PC
modul, 8 – modul analyzátoru ETT 008.70-1, 9 – dílenský vozík [2]
Fig. 6 - Bosch ESA system; 1 - monitor, 2 - remote control, 3 - printer, 4 - MTM Plus
measuring module, 5 - RTM 430 opacimeter module, 6 - keyboard, 7 - PC module, 8 - ETT
008.70-1 analyzer module, 9 - workshop trolley [2]
2.1.4 Snímání dalších hodnot
Pro snímání dalších provozních veličin, které jsou nutné z hlediska hodnocení měření je možno
využívat síť vozidla CAN-Bus. Topologie sítě CAN-Bus umožňuje nejenom vzájemnou
komunikaci mezi řídícími jednotkami, ale také vyčítání údajů pro potřeby diagnostiky celého
systému. V této souvislosti se naskytuje možnost využívat síť, resp. data z interních snímačů
pro potřeby měření vozidel nejenom v laboratoři, ale i v provozu. Vozidlo se při terénních
měření nemusí osazovat externími čidly, které je v mnoha případech velmi obtížné. Osazení
vozidla snímači je rovněž drahé a časově náročné. Odečítání relevantních dat ze sběrnice CAN
je naproti tomu poměrně jednoduché a také levné. Určitým problémem, který velmi často
nastává je správnost těchto dat. Proto je vhodné a v některých případech i nutné pro zajištění
požadované přesnosti měření provést ocejchování takto získaných dat pomocí přesných
laboratorních měřících přístrojů [6].
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Pro zpracování, vizualizaci a ukládání signálů z interních snímačů vozidla je možné vytvořit
proprietální software např. pomocí programu LabVIEW od společnosti National Instruments.
2.1.5 Zkoušky brzdového ústrojí
Dalším typem testů, které lze na válcovém dynamometru provádět jsou testy brzdového ústrojí.
Zkoušky se rovněž provádí jak statickou, tak dynamickou metodou. Dynamická zkouška brzd
je nejvíce reálným testem, který se blíží k brzdným podmínkám v provozu. Vozidlo je možné
brzdit z rychlosti až okolo 200 km/h. Kinetická energie, která vzniká v rotačních dílech válcové
zkušebny a v rotačních dílech vlastního vozidla, je mařena brzdovou soustavou. Při testu jsou
zaznamenány rychlosti a dráha jednotlivých kol a to vše v závislosti na čase. Prvním krokem
testu je zadání potřebných hodnot do počítače zkušebny. Následuje roztočení kol vozidla
elektromotory na předem stanovenou jmenovitou obvodovou rychlost. Poté řidič sešlápne
brzdový pedál (definovanou silou) a dojde ke klesání obvodové rychlost kol. Řidič má
sešlápnutý brzdový pedál do té doby, než se kola vozidla úplně zastaví.
Statická metoda na rychloběžné válcové zkušebně je podobným testem zkoušení brzd jako při
zkoušení na pomaloběžné zkušebně stanici technické kontroly, s tím rozdílem, že je možno
pracovat s rychlostmi až 200 km/h. Při testu se kola roztočí pomocí elektromotorů válcové
zkušebny a při brzdění tyto elektromotory udržují konstantní rychlost, která je stanovena na
začátku měření. Na rozdíl od dynamické metody měření se brzdové zařízení zkouší jen při
vypnutém systému ABS. Na začátku měření se zadají hodnoty rychlosti, při kterých bude
vozidlo brzděno do počítače zkušebny. Následuje roztočení kol vozidla elektromotory na
předem dohodnutou rychlost např. 5 km/h, 80 km/h, 130 km/h. Řidič sešlápne brzdový pedál a
elektromotory válcové zkušebny udržují konstantní nastavenou rychlost válců. Brzdový pedál
je sešlápnut jen krátkou dobu, současně se kontroluje se, zda brzdové kotouče se nezbarvují do
červena nebo pneumatiky nejeví známky případné deformace. Po definované době řidič odbrzdí
a válce zkušebny zastaví kola vozidla.
Snímání hodnot je s frekvencí 18 Hz.
2.2

Příprava měření vozidel na válcové zkušebně

Po zbavení drobných nečistot (bláta a drobných kamínků) v běhounu pneumatik následuje
kontrola technického stavu a tlaku huštění pneumatik. Po úpravě rozvoru předních a zadních
válců podle měřeného vozidla následuje vjetí vozidla na válce. Sjetí vozidla z válců při zkoušce
je zabráněno jeho ukotvením k podlaze zkušebny. Kotvení se provádí pro přední a zadní část
vozidla pomocí konstrukcí opatřených pryžovými polštáři (viz obr. 7). Tyto polštáře zachycují
dynamické síly vznikající v průběhu zkoušky vozidla. K dodatečné stabilizaci vozidla je možno
využít tkaninové popruhy.
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Obr. 7 – Pohled na zadní a přední ukotvení automobilu Volkswagen Golf 1.6
Fig. 7 - View of the rear and the front fixation of vehicle Volkswagen Golf 1.6
Po stabilizaci vozidla následuje situování ventilátorů před vozidlo pro chlazení motoru během
zkoušky a připojení odsávacího zařízení ke konci výfukového potrubí pro odvod spalin.
Ventilátory jsou ovládány řídícím softwarem zkušebny a stejně tak i zařízení spalinového
hospodářství. Podtlak v místnosti lze regulovat od 5 do 300 Pa, přičemž vyměněné množství
vzduchu činí až 25 000 m3.h-1. Spalinové ventilátory lze regulovat ručně či v závislosti na
odebíraném výkonu motoru, a to až do 24 000 m3.h-1. Posledním krokem je zadání potřebných
údajů do počítače regulace, jako je např. hmotnost vozidla, převodové poměry jednotlivých
převodových stupňů apod.
2.3

Průběh zkoušek

Zkouška na válcové zkušebně se musí provádět na příslušný rychlostní stupeň. Zpravidla se
rychlostní stupeň volí vyšší. Při nízkých rychlostech by při měření velkých výkonů docházelo
k prokluzu hnacích kol na zkušebních válcích a tedy k naměření nekorektních hodnot.
Pro zajištění statistické významnosti jsou zkoušky zpravidla minimálně třikrát opakovány. Po
záznamu jednotlivých měřených veličin jsou data kontinuálně odesílána do počítače zkušebny,
kde jsou ukládána do souboru ve formátu .xls. Současně je z každé zkoušky vyhotoven protokol
z měření.
Zkouška se skládá ze tří kalibračních měření (pro získání příslušných údajů pro zkoušky, např.
dynamického poloměru kola, pasivních ztrát) a vlastního měření výkonových parametrů, nebo
výstupních parametrů brzd. Mezi kalibrační měření patří:
1) kalibrační zkouška tachometru – při které se porovnává rychlost vozidla s rychlostí
udávanou na tachometru (protokol z kalibrační zkoušky je uveden na obr.8A),
2) kalibrace závislosti rychlosti vozidla na otáčkách motoru – při které se zjišťuje jaké
rychlosti (při zařazení příslušného rychlostního stupně) odpovídají daným otáčkám
motoru (protokol je uveden na obr.8B),
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A
B
Obr. 8 – Protokol z kalibrace tachometru a otáček motoru
Obr. 8 – Speedometer and engine speed calibration report
3) kalibrace pro statické zkoušky výkonu – při kterých se zjišťují pasivní odpory vozidla
v závislosti na jeho rychlosti. Grafická výstup z měření pasivního odporu vozidla při
posuzování vlivu tlaku huštění pneumatik je uveden na obr 9.
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Obr. 9 – Závislost pasivního odporu vozidla při různém tlaku huštění pneumatik na jeho
rychlosti
Fig. 9 – Dependence of vehicle passive resistance on speed at different inflation pressures
of tires
Z grafické závislosti (obr. 9) je možno zjistit vliv tlaku huštění na pasivní odpor vozidla,
vyjádřený v síle v jednotkách [kN]. Po vynásobení síly rychlostí vozidla je pak možné určit, jak
velký výkon motoru vozidla se spotřebuje na ztráty způsobené valením pneumatiky a transmisí
od motoru ke kolům. Při rozboru naměřených dat je možné zjistit nejenom celkové pasivní
ztráty, ale i pasivní ztráty jednotlivých kol.
K dalším krokům patří již vlastní dynamická a statická zkouška výkonu či brzdového ústrojí.
Na obr. 10 je uveden příklad výsledků vybraných parametrů z měření vnější otáčkové
charakteristiky zážehového motoru osobního automobilu.
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Obr. 10 – Vnější otáčková charakteristika vybraných parametrů
Fig. 10 – External engine speed characteristic of selected parameters
Ve vnější otáčkové charakteristice je vynesena závislost výkonu, točivého momentu, spotřeby
paliva a měrné produkce emisí oxidu uhličitého v závislosti na otáčkách motoru. V případě, že
při zkoušce bude mimo měření spotřeby paliva v jednotkách [kg/h] měřen i hmotnostní průtok
vzduchu spotřebovávaný motorem, je možné produkci emisí vyjádřit nejenom v procentuálním
podílu (vtaženém k celkovému objemu spalin), ale i v jednotkách [g/kWh] jak je uvedeno v
grafu.
Na obr. 11 je pak uveden příklad úplné charakteristiky spalovacího motoru osobního
automobilu sestavené z vnější a několika částečných charakteristik (naměřených při nižší dávce
paliva). Úplná (celková) charakteristika se uplatňuje při komplexním posuzování spalovacích
motorů z hlediska výkonu, točivého momentu, spotřeby paliva, teplot, jednotlivých škodlivin
ve výfukových plynech a případně dalších vedlejších veličin. Úplná charakteristika v jednom
diagramu umožňuje zobrazit několik závislostí současně pomocí průsečíkových diagramů.
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Obr. 11 – Úplná charakteristika zážehového motoru s vynesením křivek konstantního
výkonu a oblastmi s konstantními měrnými spotřebami
Fig. 11 – Complete characteristics of the spark-ignition engine with the engine output
constant curves and constant specific fuel consumption areas
Dalším typem zkoušek, které jsou na válcové zkušebně prováděny, jsou zkoušky brzdového
ústrojí. Na obr. 12 jsou vyneseny grafy brzdného zpomalení, rychlosti vozidla a brzdné dráhy
v závislosti na čase. Výsledky jsou ze zkoušek brzd, které probíhaly dynamickou metodou při
deaktivaci systému ABS. Brzdění probíhalo z rychlosti 80 km/h. Díky nezávislému válci
zkušebny každého kola je hodnocení možné rovněž provést pro každé kolo (PP – pravé přední,
LP – levé přední, PZ – pravé zadní, LZ – levé zadní). Z tohoto důvodu lze mimo průběhu
sledovaných parametrů hodnotit i jejich diference mezi jednotlivými koly.
Jak je z grafických závislostí patrné, tak hodnoty brzdného zpomalení, brzdné dráhy i času
brzdění přesahují hodnoty dané příslušnou legislativou (EHK č. 13, vyhláška č. 102/1995 Sb.),
které stanovují limity zmíněných parametrů pro osobní automobil. Je nutné, ale podotknout, že
výsledky pocházejí ze zkoušek, při kterých byla síla na brzdový pedál omezena na 50 N, tj.
měření neprobíhalo s maximální brzdným účinkem kolových brzd.
Mimo tyto parametry je možné hodnotit i brzdnou sílu Fb na obvodu kola, např. při
monitorování funkce ABS se současným záznamem průběhu ovládací síly na brzdový pedál.
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Obr. 12 – Průběh brzdného zpomalení, rychlosti vozidla a brzdné dráhy v zavilosti na čase
(dynamická zkouška, síla na brzdový pedál 50 N, systém ABS deaktivován, vozidlo
VW Golf IV 1,6)
Fig. 12 –Deceleration, vehicle speed and breaking distance depending on time (dynamic
test, brake pedal force 50 N, ABS system deactivated, VW Golf IV 1.6 vehicle)

212

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

3

ZÁVĚR

Příspěvek měl za úkol popsat možnosti měření výstupních parametrů vozidla na válcové
dynamometru. Zkoušky na válcových zkušebnách představují rychlou a velice přesnou
alternativu k měření vozidel v reálním provozu, nebo k měření na motorových zkušebnách.
Díky stálosti okolních a předem přesně definovaných podmínek měření je zajištěná
opakovatelnost a vysoká statistická významnost naměřených hodnot. Právě tyto zmíněné
přednosti měření na válcových zkušebnách předurčují tyto zkoušky pro využívání v oblasti
soudního znalectví pro hodnocení stavu vozidel a jejich funkčních skupin.

4
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VYUŽITÍ POKROČILÝCH METOD DOKUMENTACE MÍSTA DOPRAVNÍ
NEHODY POLICIÍ ČR
USE OF ADVANCED DOCUMENTATION METHODS OF TRAFFIC ACCIDENTS
OF POLICE CZECH REPUBLIC
Ivo Stáňa1), Jindřich Rybka2), Milan Novák3), Kateřina Bucsuházy4)
ABSTRAKT:
Bezchybná, přesná dokumentace místa dopravní nehody je jedním z hlavních předpokladů a
vstupních údajů pro technicky přijatelnou analýzu nehodového děje. Základními prostředky,
které poskytují ucelenou informaci o místě dopravní nehody, jsou v České republice protokol o
nehodě v silničním provozu, protokol o ohledání místa dopravní nehody, fotografická a
topografická dokumentace, tedy podklady vyhotovené policií. Cílem tohoto příspěvku je
představit zavádění vybraných pokročilých metod dokumentace místa dopravní nehody
do běžné policejní praxe.
ABSTRACT:
Documentation of a traffic accident site is one of the main assumptions and inputs for the
subsequentional accident analysis. The basic, providing comprehensive information on the
location of a traffic accident, are traffic accident protocol, accident site survey protocol,
photographic and topographic documentation made by the police. The aim of this paper is to
introduce the usage of selected advanced methods of documentation of a traffic accident site
into common police practice.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Dopravní nehoda, dokumentace, totální geodetická stanice, jednosnímková fotogrammetrie,
policie.
KEYWORDS:
Traffic accident, documentation, geodetic total station, photographic rectification, police.

1

ÚVOD

Pro využití v soudně – inženýrské praxi při analýze silničních nehod je dokumentace místa
dopravní nehody jedním z nejdůležitějších podkladů. Na jejím základě je dopravní nehoda
analyzována, je tedy rozhodující pro zpětné určení průběhu nehodového děje a případně i
následné určení míry zavinění účastníků dopravní nehody v rámci správního či trestního řízení.
Při ohledání místa dopravní nehody musí být kladen důraz nejen na přesnost a pečlivost
prováděných úkonů, ale rovněž na efektivitu a minimalizaci časové náročnosti užitých metod
ohledání a dokumentace. Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje v úzké spolupráci s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně, se právě
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problematikou ověřování vybraných pokročilých metod dokumentace místa dopravní nehody a
jejich zavádění do běžné policejní praxe zabývají.
Skutečnost, že se jedná o aktuální problematiku nejen v podmínkách České republiky, potvrzují
současné výzkumy prováděné v zahraničí. Pro dokumentaci dopravních nehod jsou v
posledních letech stále častěji využívány laserové 3D scannery např. [1], [2]. Nevýhodou této
metody dokumentace je náročnost následného zpracování a uchování rozsáhlých souborů
získaných dat. Aktuální výzkumy často popisují výhody využití vícesnímkové fotogrammetrie
[3], [4], [5]. Jedná se o techniku, která umožňuje měření objektů z fotografií. Velkou výhodou
této metody je zrychlení práce na místě dopravní nehody. Doba potřebná pro následné
zpracování je ovšem delší než při využití konvenčních metod. Hlavní nevýhodou je obtížnost
při dokumentaci míst s výrazným výškovým profilem a především velmi rozlehlých míst
dopravních nehod. [2]

2
2.1

VYUŽÍTÍ MODERNÍCH METOD DOKUMENTACE MÍSTA DN
Využívání moderních metod dokumentace v zahraničí

Moderní metody a prostředky dokumentace míst dopravních nehod uvedené v předchozí
kapitole již jsou v praxi využívány některými policejními složkami v zahraničí. Využívání
jednotlivých metod dokumentace se často liší nejen v závislosti na závažnosti nehody, ale
rovněž mezi jednotlivými policejními jednotkami nebo státy.
Jeden z nejmodernějších v současné době používaných prostředků dokumentace místa dopravní
nehody - laserový 3D skener je využíván policejními jednotkami nejen v USA, ale rovněž v
Evropě (Velká Británie, Švýcarsko) a MCIS (Major Crash Investigation Section) v Austrálii.
Často využívanou metodou dokumentace místa dopravní nehody je rovněž geodetické
zaměření. [6], [3].
V řadě případů je také využívána kombinace jednotlivých metod. Například National police
Chiefs Council v Anglii a jeho specializované vyšetřovací týmy využívají nejen geodetické
totální stanice, ale také snímkování s využitím dronů [7]. Oproti tomu například Washington
State Police pak využívá kombinace fotogrammetrie spolu se zaměřením pomocí totální stanice
[3]. Přesto stále velké množství policejních oddělení v zahraničí využívá pro dokumentaci místa
dopravní nehody pravoúhlé zaměření pomocí měřického kolečka a pásma obr. 1.

Obr. 8 - Výcvik policistů
Fig. 1 - Training of police officers
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2.2

Současný stav u Policie ČR

Z vnějšího pohledu by se mohlo zdát, že v postupech při ohledání místa dopravní nehody a jeho
dokumentaci u Policie České republiky došlo v posledních letech k velmi málo změnám.
Rozšíření 3D skenerů do rutinní policejní práce v České republice ve srovnatelné míře jako
v zahraničí brání zejména vysoké pořizovací náklady nejen těchto zařízení, ale i počítačového
vybavení a speciálních programů pro následné zpracování získaných dat.
Plošnému používání dronů při dokumentaci dopravních nehod v současné době brání především
stávající právní úprava, která neumožňuje (ani pro státní orgány) provoz těchto bezpilotních
prostředků nad zastavěnými oblastmi, nad osobami, nad pozemními komunikacemi, kde není
vyloučen provoz, v ochranných pásmech letišť či elektrického vedení apod. Proto jsou
bezpilotní prostředky provozovány pouze některými vybranými útvary Policie ČR, kterými je
Letecká služba a Služba cizinecké a pohraniční policie. Možnost běžného využívání dronů pro
dokumentaci místa dopravní nehody je tak spíše teoretická, přestože není vyloučena.
Jako nejvhodnější varianta inovace při topografické dokumentaci místa dopravní nehody
v podmínkách Policie ČR se v současné době jeví využití geodetických totálních stanic, kterými
jsou vybavena všechna nehodová výjezdová vozidla. Efektivita jejich využití a vliv na
zpřesnění policejní práce na místě dopravní nehody i při následném zpracování byly rozsáhle
testovány v rámci spolupráce Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Ústavu
soudního inženýrství VUT v Brně [8], [9], [10], který má s využitím tohoto způsobu
dokumentace dlouholeté zkušenosti. Pokročilé metody dokumentace byly testovány přímo v
praxi u několika desítek závažných dopravních nehod s následky na životě a zdraví osob. Na
základě provedeného testování bylo jednoznačně prokázáno zásadní zpřesnění samotné
dokumentace a výrazná časová úspora zvláště při následném zpracování naměřených dat do
plánku a protokolu o ohledání místa dopravní nehody.

3
3.1

POSTUPNÉ ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD DOKUMENTACE
MÍSTA DOPRAVNÍ NEHODY DO POLICEJNÍ PRAXE
Využití totální geodetické stanice k topografické dokumentaci místa dopravní
nehody

Přestože služba dopravní Policie ČR byla již v průběhu roku 2016 vybavena totálními
geodetickými stanicemi GPI 122L a současně využívá ke kreslení plánků dopravních nehod
program PC-Draw, který vychází z PC-Crash verze 10, jejich plné využívání se neobešlo bez
problémů. Bylo nutné odstranit nedostatky způsobené „nekompatibilitou“ měřicího zařízení a
používaného kreslícího programu. Dodavatel totální geodetické stanice sice poskytl program
pro konverzi naměřených dat do formátu *dxf, ale výsledný obrázek nebylo možné importovat
do programu PC-Draw s číselným označením zaměřených bodů. Řešení spočívající v ručním
odmazání označení zaměřených bodů ve zdrojovém souboru bylo zdlouhavé, uživatelsky
nepřívětivé a výsledný obraz v kreslícím programu byl značně nepřehledný obr. 2.
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Obr. 9 - Výsledný obraz zaměřených bodů po exportu do PC-Draw
Fig. - 2 The resulting image of points after export to PC-Draw
3.2

Nová metodika zaměřování místa dopravní nehody

Obdobnou formu spolupráce jako Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje s Ústavem
soudního inženýrství VUT v Brně má i Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje s Ústavem
soudního znalectví v dopravě Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Výstupem jejich společné práce
je metodika zaměřování totální geodetickou stanicí a program pro převod naměřených dat do
formátu *dxf.. Hlavním přínosem tohoto programu je odstranění problémů s kompatibilitou
výstupních dat z totální geodetické stanice. Program zajišťuje komfortní přenos dat do
programu PC-Draw včetně popisu zaměřených bodů a vytvoření legendy plánku obr. 3.

Obr. 10 - Program pro přenos dat do PC-Draw
Fig. 3 - Program for data transfer to PC-Draw
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Mimo to nově vyvinutý program umožňuje částečně automatizovanou tvorbu popisu stop
v protokolu o ohledání místa dopravní nehody v přehledném a srozumitelném technickém
formátu, kdy jednotlivé body (stopy, vozidla, tvar komunikace apod.) jsou v prostoru zaměřeny
v kartézském souřadném systému ve třech osách x, y, z a současně je zaměřena přímá vzdálenost
bodů od výchozího bodu měření (VBM). Podstatným rozdílem oproti dlouhodobě zaužívaným
metodám topografické dokumentace je, že jako VBM již není vzat pevný relativně neměnný
bod v terénu, od kterého probíhá zaměřování. Nově je VBM místo ustanovení totální geodetické
stanice, které je v prostoru orientováno zaměřením proti třem pevným pomocným bodům
měření, kterými mohou být rohy budov, sloupy veřejného osvětlení či jiné relativně stálé a
neměnné objekty. Zaměření pomocných bodů umožňuje v případě potřeby při případné
rekonstrukci na místě dopravní nehody pozdější zpětnou identifikaci VBM a přezkoumatelnost
naměřených vzdáleností obr. 4.

Obr. 11 Rekonstrukce VBM a místa dopravní nehody
Fig. 4 Reconstruction of starting point of measurement and accident site

4

VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH METOD DOKUMENTACE POLICIÍ
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Názorným příkladem praktického využití zaměření místa dopravní nehody pomocí totální
geodetické stanice je závažná dopravní nehoda, při které došlo ke dvěma smrtelným a dvěma
těžkým zraněním. Jednalo se o čelní střet dvou osobních vozidel, po kterém jedno z vozidel
zůstalo v konečné poloze na poli ve vzdálenosti cca 30 m od pozemní komunikace a cca 8 m
pod úrovní náspu dálničního přivaděče. Na místě dopravní nehody se nacházelo velké množství
tvarově poměrně složitých blokovacích a smykových stop pneumatik obou vozidel.
Dokumentace místa události byla navíc prováděna v noční době, proto byla část stop pouze
označena čísly, zvýrazněna pomocí značkovacího spreje a zadokumentována fotograficky.
Geodetické zaměření těchto stop totální stanicí bylo provedeno následující den v rámci
dodatečného ohledání místa nehody. Při zpracování plánku byly pro zpřesnění stopy
218

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

postřetového pohybu jednoho ze zúčastněných vozidel vloženy z jejich rektifikované fotografie
obr. 5.

Obr. 12 - Plánek místa dopravní nehody
Fig. 5 - Diagram of the traffic accident site
Příklad popisu stop v novém formátu protokolu o ohledání místa dopravní nehody popsaný v
kapitole 3.2 tohoto článku je na obr. 6.

Obr. 13 Nový formát popisu stop v protokolu o ohledání místa DN
Fig. 6 The new track description format in the accident site survey protocol
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5

ZÁVĚR

Zkušenosti získané v průběhu ověřování dokládají výrazné zpřesnění a především zefektivnění
ohledání místa dopravní nehody provedené s využitím kombinace zaměření místa pomocí
geodetické totální stanice a fotodokumentace stop s vybranými body pro následnou rektifikaci.
V současné době probíhá další vývoj programového prostředí pro export dat z totální stanice.
Dalším krokem bude rovněž tvorba inovované metodiky ohledání místa dopravní nehody. Nová
metodika bude reflektovat vývoj v této oblasti a rovněž zpětnou vazbu zejména od znalců
z oboru dopravy, kteří budou podklady od PČR využívat při následné analýze nehodového děje.
Cílem metodiky bude přímá aplikace získaných zkušeností ve využívání moderních prostředků
dokumentace do běžné policejní praxe při dokumentaci závažných dopravních nehod.
U dopravních nehod, kde se v rozlehlém místě nachází značné množství stop, se konvenční
způsob zaměření pomocí měřického kolečka jeví jako nepřesný a dnes již překonaný.
Z hlediska přesnosti může dojít při použití měřického kolečka či pásma k odchylce v řádu
jednotek %, což ovšem u rozlehlejších míst dopravních nehod může znamenat odchylku
několika metrů. Při použití totální geodetické stanice je odchylka maximálně v řádu jednotek
centimetrů v celém měřeném úseku (stovky metrů). Cílem tohoto článku je představení
zavedení pokročilých metod dokumentace dopravní nehody do běžné práce dopravních
policistů Policie ČR. Přestože publikované výsledky [8], [9], [10] dokládají značné časové
úspory a rovněž zpřesnění výsledků měření, toto zdánlivě jednoduché a dostatečně vypovídající
srovnání může být částečně zkreslené, neboť nezohledňuje vliv lidského faktoru na přesnost
provedeného měření, který může být značný. S tím přímo souvisí i nutnost průběžného školení
dopravních policistů a rozvoj jejich dovedností v oblasti dokumentace místa dopravní nehody
s využitím moderních prostředků a metod, neboť nedostatečná praxe má vliv nejen na přesnost
výsledku, ale i na dobu činnosti na místě dopravní nehody.

6
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ŘETĚZOVÉ NÁRAZY VOZIDEL
VEHICLE CHAIN COLLISIONS
Stanislav Tokař1), Crashteam ÚSI VUT v Brně2)
ABSTRAKT:
Příspěvek se zaměřuje na problematiku řetězových nárazů vozidel. Jsou prezentovány
provedené nárazové zkoušky za účasti ÚSI VUT v Brně. Jedná se zejména o analýzy pohybu
vozidel a následné rozsahy deformace na jednotlivých vozidlech.
ABSTRACT:
The paper focuses on the issue of chain collisions of vehicles. Presented impact tests are with
the participation of the BUT, Institute of Forensic Engineering. These are, in particular, vehicle
movement analysis, impact parameters and deformation ranges on individual vehicles.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Řetězový náraz, nárazové parametry, deformace vozidel.
KEYWORDS:
Chain collisions, impact parameters, vehicle deformation.

1

ÚVOD

Tento článek se zabývá problematikou spadající do forenzních věd, konkrétně do speciální
metodiky soudního inženýrství – analýzy silničních nehod (dále jen ASN). V rámci technických
posudků o příčinách dopravních nehod se ve většině případů provádí komplexní analýza
nehodového děje, jejíž nedílnou součástí je, mimo jiné, řešení vlastního střetu vozidel. V rámci
řešení střetu musí znalci správně určit nebo odhadnout deformační energie, vlivem kterých
došlo k trvalým deformacím na vozidlech. Tyto hodnoty je možné zjistit například při
nárazových zkouškách. V současné době jsou data z homologačních nárazových zkoušek
prováděných v Evropě v drtivé většině chráněna (např. EuroNCAP) a nejsou dostupná pro
potřeby expertů zabývajících se ASN. Proto jsou různými organizacemi pro tyto účely
prováděny vlastní nárazové zkoušky. Článek představuje výsledky provedených zkoušek
řetězových nárazů osobních vozidel, kdy vždy jedoucí vozidlo narazilo do vozidla, před kterým
stálo další vozidlo (resp. autobus). Jedním z hlavních vyhodnocovaných parametrů
provedených testů byla deformační energie, která byla spotřebovaná pro vznik trvalých
poškození na jednotlivých vozidlech a její poměr mezi primárním a sekundárním nárazem.
Provedené nárazové zkoušky byly uskutečněny pro následující střetové konfigurace vozidel:




Opel Vectra B narazil rychlostí cca 36 km/h do přední části vozidla Suzuki WagonR+,
které následně narazilo zadní části do přední části vozidla Škoda Felicia,
Opel Omega B combi narazil rychlostí cca 36 km/h do zadní části vozidla Volkswagen
Golf III, které následně narazilo přední části do zadní části vozidla Škoda Felicia,
Citroën Saxo narazil rychlostí cca 30 km/h do zadní části vozidla Volkswagen Golf III,
které následně narazilo přední části do zadního rohu autobusu Karosa C 934.
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Početní řešení střetů vozidel je popsáno v mnoha odborných publikacích, můžeme jej najít také
v literatuře [1]. Metody a postupy použité při vyhodnocení předmětných nárazových zkoušek
byly popsány v článku [2].
Jednotlivé nárazové zkoušky byly realizovány v rozpětí let 2012 až 2018. V průběhu této doby
se zlepšovala zejména použitá měřící a dokumentační technika. Byly použity měřící zařízení
C-DAQ ÚSI a ÚSI RIO, které byly vyvinuty na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, dále
byly použity měřicí přístroje PicDAQ od společnosti DSD Linz a VBOX Video a Sport od
společnosti RaceLogic.

2
2.1

NÁRAZOVÁ ZKOUŠKA OPEL VECTRA X SUZUKI WAGON R+ X
ŠKODA FELICIA
Místo a podmínky zkoušky

Nárazová zkouška byla provedena dne 21.6.2018 v areálu Vyšší odborné školy a Střední školy
automobilní v Zábřehu na Moravě v rámci akce Otevřeného týdne – Crashday. Pořadatelem
crash testů byli znalci Ing. Ivan Krejsa a Ing. Leo Dadák, který byl také testovacím jezdcem.
Vozidla byla při nárazové zkoušce osazena záznamovým měřicím zařízením ÚSI RIO se
záznamovou frekvencí 50 kHz.
2.2

Průběh nárazové zkoušky

Při tomto testu došlo k nárazu předního pravého rohu vozidla Opel Vectra pohybujícího se
rychlostí cca 36 km/h do pravého předního rohu stojícího vozidla Suzuki Wagon R+. Vzájemné
překrytí předních částí vozidel bylo cca 20 až 25 %, tedy jednalo se o tzv. „Small over lap crash
test“ tedy náraz s malým překrytím. V důsledku primárního nárazu bylo vozidlo Suzuki
odhozeno a narazilo svou zadní části rychlostí cca 20 km/h do přední části vozidla Škoda
Felicia, které stálo 1,8 m za vozidlem Suzuki. Počáteční a konečné polohy vozidel byly
zadokumentovány pomocí GNSS přístroje CHC X91, viz obr. 1. Průběh nárazu je znázorněn
na obr. 2.

Obr. 1 – Počáteční a konečné polohy vozidel
Fig. 1 – Starting and final position of vehicles
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Obr. 2 – Pohyb vozidel v průběhu nárazové zkoušky
Fig. 2 – Movement of vehicles during the collision
Na následujících grafech jsou zpracovány průběhy sledovaných veličin při nárazu vozidel
z měřícího zařízení ÚSI RIO, které byly zpracovány pomocí software DIAdem od společnosti
National Instruments.
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Obr. 3 a 4 – Parametry pohybů vozidel
Fig. 3 and 4 – Parameters of vehicles motion
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Obr. 5 a 6 – Parametry střetu vozidel
Fig. 5 and 6 – Parameters of collision vehicles
Pro vyhodnocení parametrů „ekvivalentní energetické rychlosti“ vozidel (EES) jako
ekvivalentu energie, která způsobí obdobné trvalé deformace vozidel, bylo vycházeno
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z předpokladu rovnoměrného rozdělení deformační energie mezi kolizní partnery. Tento
předpoklad byl podpořen také velmi obdobnými hloubkami deformací resp. rozsahy deformací.
Tab. 1 – Parametry vozidel, střetů a postřetových pohybů
Tab. 1 – Parameters of vehicles, cash parameters and after cash moving vehicles
Opel Vectra B

Suzuki Wagon R+

Škoda Felicia

1425

1055

920

Střetová rychlost [km/h]

36

0 / 20

0

Postřetová rychlost [km/h]

18

20

7

Deformační energie [kJ]

Edef1 = cca 30,5

Parametr / vozidlo
Hmotnost [kg]

EES [km/h]
Konečná poloha [m]

2.3

Edef2 = 5,4

cca 17

cca 19 / cca 8

cca 9

13,5

4,6

6,7

Poškození vozidel

Poškození vozidel svým rozsahem odpovídala také obdobně poškozeným vozidlům v EES
katalogu. Tato dobrá shoda byla způsobena zejména obdobným stářím a konstrukční vyspělostí
vozidel. Poškození přední části vozidla Škoda bylo charakteristické pro náraz od tažného
zařízení, které bylo na vozidle Suzuki.

Obr. 7 a 8 – Poškození vozidel při prvním nárazu
Fig. 7 and 8 – Damage of vehicles at first collision
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Obr. 9 a 10 – Poškození vozidel při druhém nárazu
Fig. 9 and 10 – Damage of vehicles at second collision

3
3.1

NÁRAZOVÁ ZKOUŠKA OPEL OMEGA X VOLKSWAGEN GOLF X
ŠKODA FELICIA
Místo a podmínky zkoušky

Tato nárazová zkouška byla provedena dne 3.10.2012 v areálu bývalých letištních skladů
v Pardubicích. Nárazová zkouška byla součásti dvoudenního programu zaměřeného na
nárazové zkoušky pro účely zaměstnanců pojišťoven zabývajících se likvidací škodních
události v oblasti pojištění motorových vozidel. Organizátorem a testovacím jezdcem byl
znalec pan Bc. Daniel Pýcha. Tato akce byla jedna z prvních, na které bylo testováno
záznamové zařízení C-DAQ ÚSI.
3.2

Průběh nárazové zkoušky

Tato nárazová zkouška byla provedena pohybujícím se vozidlem Opel Omega B combi, které
se na počátku nárazu pohybovalo rychlostí cca 36 km/h. Svým levým předním rohem narazilo
do pravého zadního rohu vozidla Volkswagen Golf III, které bylo nárazem odhozeno a svou
přední části narazilo do zadní části vozidla Škoda Felicia stojícího cca 1 m před ním. Vlastní
průběh řetězového nárazu vozidel je znázorněn na obr. 11. Počáteční a koncové polohy vozidel
byly zaměřeny geodetickou totální stanicí TOPCON GPT-212 a jsou znázorněny na obr. 12.
Primární kontakt vozidel Opel Omega a Volkswagen Golf byl proveden s malým překrytím cca
20 až 25 %.
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Obr. 11 – Pohyb vozidel v průběhu nárazové zkoušky
Fig. 11 – Movement of vehicles during the collision
Při analýze dat z nárazového testu bylo bohužel zjištěno, že datový soubor z měřícího zařízení
C-DAQ ÚSI umístěného ve vozidle Opel vykazoval neopravitelnou chybu. Výchozí rychlost
vozidla Opel byla stanovena na základě rozboru videa. Střetové konfigurace a konečné polohy
vozidel musely odpovídat údajům z geodetické totální stanice. Následně byla provedena
simulace průběhu nárazové zkoušky s podporou simulačního programu Virtual CRASH 4 na
zaměřeném polygonu. Provedená analýza byla zcela v souladu s video a fotodokumentací
nárazové zkoušky. Postřetová dráha vozidla Opel byla ovlivněna skutečností, že při nárazu do
vozidla Volkswagen došlo k destrukci zavěšení levého předního kola, poškození řízení a zřejmě
také k poškození brzdové soustavy, proto vozidlo po střetu výrazně nezpomalovalo (nebrzdilo).
Postřetová dráha vozidla Škoda Felicia byla způsobena skutečností, že vozidlo nebylo výrazně
brzděno (nebyla zatažená ruční brzda ani zařazený rychlostní stupeň) a do své konečné polohy
dojelo minimální rychlostí.

Obr. 12 – Počáteční a konečné polohy vozidel
Fig. 12 – Starting and final position of vehicles
Střetové parametry vozidel byly vypočteny s podporou simulačního programu, tak aby průběh
nárazu a postřetový pohyb vozidel zcela odpovídal zadokumentovaným skutečnostem.
Hodnoty EES byly stanoveny na základě deformační energie a s využitím komparační metody,
kdy je poškození skutečného vozidla srovnáváno s poškozením vozidel z katalogů, u kterých je
známá jejich EES a také jejich hmotnost.
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Tab. 2 – Parametry vozidel, střetů a postřetových pohybů
Tab. 2 – Parameters of vehicles, cash parameters and after cash moving vehicles
Opel Omega B combi

Volkswagen Golf III

Škoda Felicia

1750

1040

925

Střetová rychlost [km/h]

36

0 / 16

0

Postřetová rychlost [km/h]

27

16

8

Deformační energie [kJ]

Edef1 = cca 27

Parametr / vozidlo
Hmotnost[kg]

EES [km/h]
Konečná poloha [m]

3.3

Edef2 = 3,2

cca 17

cca 13 / cca 7

cca 7

18,5

3,4

16

Poškození vozidel

Vozidlo Škoda Felicia bylo již před tímto nárazovým testem poškozeno ve své zadní části. Proto
bylo také stanovení parametru EES velmi obtížné. Bylo tedy vycházeno z předpokladu
rovnoměrného rozdělení deformační energie na obě vozidla.

Obr. 13 a 14 – Poškození vozidel při prvním nárazu
Fig. 13 and 14 – Damage of vehicles at first collision

Obr. 15 a 16 – Poškození vozidel při druhém nárazu
Fig. 15 and 16 – Damage of vehicles at second collision
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4
4.1

NÁRAZOVÁ ZKOUŠKA CITROËN SAXO X VOLKSWAGEN GOLF
X KAROSA C 934
Místo a podmínky zkoušky

Předmětná nárazová zkouška se uskutečnila dne 16.6.2016 v areálu společnosti Haná metal
v Prostějově. Jednalo se o nárazové zkoušky pořádané znalci Ing. Ivanem Krejsou a Ing. Leo
Dadákem za účelem ověřovaní skutečností potřebných pro vypracování znaleckých posudků.
Pro záznam nárazové zkoušky bylo ve vozidle Citroën Saxo umístěno záznamové zařízení
PicDaq.
4.2

Průběh nárazové zkoušky

Vozidlo Citroën Saxo bylo pomocným vozidlem roztlačeno na nárazovou rychlost cca 30 km/h.
Vozidlo Citroën narazilo svou přední části téměř s plným překrytím do zadní části stojícího
vozidla Volkswagen Golf, který byl nárazem urychlen na rychlost cca 17 km/h. Touto rychlostí
narazil svou přední částí do levého zadního rohu autobusu Karosa C 934. Následně byla vozidla
Volkswagen a Citroën odražena zpět do svého původního směru pohybu. Tento odraz nastal
zejména v důsledku propružení pneumatik a zavěšení na autobusu Karosa. Po zpětném odrazu
od autobusu vozidla dojela do konečných poloh velmi nízkou rychlostí cca 3 až 4 km/h. Průběh
nárazové zkoušky je znázorněn na obr. 17. Zadokumentované polohy vozidel před nárazem a
v konečných polohách jsou na obr. 18 a byly pořízeny pomocí kvadrokoptéry.
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Obr. 17 – Pohyb vozidel v průběhu nárazové zkoušky
Fig. 17 – Movement of vehicles during the collision
Při následném řešení nárazové zkoušky s podporou simulačního programu Virtual CRASH 4
bylo vycházeno z dokumentace počátečních a konečných poloh a údajů z měřícího zařízení
PicDAQ. Výsledná simulace byla ve shodě s dokumentací nárazové zkoušky. Vozidla
Volkswagen a Citroën nebyla v průběhu zkoušky brzděna.

Obr. 18 – Počáteční a konečné polohy vozidel
Fig. 18 – Start and final position of vehicles
V následující tabulce jsou uvedeny parametry střetů a postřetových pohybů vozidel. Velmi
obtížným se jevila kvantifikace rozsahu deformace na autobusu Karosa, který vzhledem
k násobně větší hmotnosti autobusu vůči koliznímu partnerovi byl uvažován velmi nízký.
Rozsah poškození přední části vozidla Volkswagen při nárazu do levého zadního rohu autobusu
byl také v dobrém souladu s obdobně poškozenými vozidly v EES katalogu.
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Tab. 3 – Parametry vozidel, střetů a postřetových pohybů
Tab. 3 – Parameters of vehicles, cash parameters and after cash moving vehicles
Citroën Saxo

Volkswagen Golf III

Karosa C 934 E

Hmotnost [kg]

880

1127

11000

Střetová rychlost [km/h]

30

0 / 17

0

Postřetová rychlost [km/h]

8

16

0

Parametr / vozidlo

Deformační energie [kJ]
EES [km/h]
Konečná poloha [m]

4.3

Edef1 = cca 14,8

Edef2 = 8,4

cca 14

cca 14 / cca 13

cca 1,5

-1,3

-1,3

0

Poškození vozidel

Poškození přední části vozidla Citroën bylo charakteristické pro náraz od tažného zařízení,
které bylo na vozidle Volkswagen.

Obr. 19 a 20 – Poškození vozidel při prvním nárazu
Fig. 19 and 20 – Damage of vehicles at first collision

Obr. 21 a 22 – Poškození vozidla a autobusu při druhém nárazu
Fig. 21 and 22 – Damage of vehicle and bus at second collision
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5

ZÁVĚR

Provedené nárazové zkoušky prokázaly vzájemné vazby mezi způsobem primárního nárazu na
sekundární náraz. Zejména způsob nárazu resp. střetová konfigurace vozidel při primárním
nárazu určuje intenzitu sekundárního nárazu. Všechny 3 provedené testy byly v obdobných
rychlostech pohybujícího se vozidla 36, 36 a 30 km/h. Vzájemné poměry deformačních energií
mezi primárním a sekundárním nárazem byl:




u nárazové zkoušky mezi vozidly Opel Vectra, Suzuki Wagon R+ a Škoda Felicia činila
deformační energie sekundárního nárazu cca 18 %,
u nárazové zkoušky mezi vozidly Opel Omega, Volkswagen Golf a Škoda Felicia činila
deformační energie sekundárního nárazu cca 14 %,
u nárazové zkoušky mezi vozidly Citroën Saxo, Volkswagen Golf a autobusu Karosa C
934 činila deformační energie sekundárního nárazu cca 57 %.

U prvních dvou testů se jednalo u primárního nárazu o takzvaný náraz s malým překrytím a
z toho důvodu byla deformační energie sekundárního nárazu výrazně nižší. U posledního testu
byl primární náraz s téměř plným překrytím, a proto byla deformační energie sekundárního
nárazu výrazně vyšší.
Bylo uvažováno rovnoměrné rozdělení deformační energie pro konkrétní vozidla, na základě
tohoto předpokladu a s ohledem na hmotnosti kolizních partnerů byl dopočítán parametr EES
pro jednotlivá vozidla. Tento byl dále kontrolován s využitím komparační metody a katalogem
EES [4]. Z důvodu, že se jednalo o starší vozidla obdobné konstrukce jako vozidla uváděná
v katalogu, dosahovalo se dobré shody při porovnání rozsahu poškození. Vlastní průběhy
nárazových zkoušek byly také řešeny s podporou simulačního programu [3] a vykazovaly velmi
dobrou shodu se zadokumentovanými skutečnostmi.
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PŘEDNOST, RYCHLOST - VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI
RIGHT OF WAY, SPEED - MUTUAL CONTEX
Aleš Vémola1)
ABSTRAKT:
Článek se zabývá dopravní nehodou (dále jen DN), při které došlo ke kolizi vlevo odbočujícího
vozidla Fabia s protijedoucím vozidlem Audi, při které řidič Fabie utrpěl smrtelná zranění.
ABSTRACT:
The article deals with a traffic accident (henceforth TA), describing the collision of a leftturning Fabia vehicle with an oncoming vehicle Audi, in which the driver of Fabia suffered
fatal injuries.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Dopravní nehoda, přednost v jízdě, rychlost jízdy, kamerový záznam při analýze DN.
KEYWORDS:
Traffic accident, right of way, driving speed, camera recording when TA analysis.

1

ÚVOD

Podle protokolu o nehodě došlo kritického dne na křižovatce silnice I/12 a silnice III/3343 v
katastru obce V...y k DN. Při této jel řidič M.B. s vozidlem Fabia po silnici I/12 ze směru jízdy
od P...y, kde na křižovatce při odbočování vlevo se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Audi
řidiče J.V. Po nárazu vyjelo vozidlo Audi vpravo mimo vozovku silnice I/12 ve směru jízdy na
P...u, do silničního příkopu, vozidlo Fabia bylo odhozeno několik desítek metrů zpět, viz situace
na obr. 1.

2

SITUACE

Obr. 1 - Situace na místě DN, prvotní, ale zásadní informace
Fig. 1 – Situation at the place of TA, primary, but fundamental information

1)
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3

ROZBOR VIDEOZÁZNAMU

Součástí spisového materiálu byl i videozáznam z bezpečnostní kamery, který zachycoval mj.
i prostor předmětné křižovatky v místě a čase dopravní nehody, tedy zachycoval pohyby vozidel
Audi i Fabia, viz následující obr. 2, 3.

Obr. 2 - Snímek kamerového videozáznamu 184 v čase 06:133, Audi vjíždí do záběru
kamery, Fabia na záznamu bezprostředně před vodorovným DZ V5 Příčná čára souvislá
Fig. 2 - Camera snapshot 184 at 06:133, Audi gets into the snapshot, Fabia on record just
ahead of horizontal traffic sings-crosswise line continuous

Obr. 3 - Snímek kamerového videozáznamu 228 v čase 07:600, obě vozidla jsou
bezprostředně před střetem, Audi za rozdíl časů tj. 1,5 sekundy ujede vzdálenost cca 71 m
rychlostí 170 km/h, Fabia za tento čas ujede dráhu cca 13,8 m rychlostí 33 km/h, podrobně
viz dále
Fig. 3 - Camera snapshot 228 at 07: 600, both cars are immediately before the impact, Audi
does the distance of about 71 m at the speed of 170 km/h during the 1,5 second sequence,
Fabia travels about 13,8 m at the speed of 33 km/h, see detail below
Záznam byl pořízen frekvencí snímání 30 fps (snímky za sekundu), což představuje časový
krok mezi snímky cca 0,033 sekundy (1/30).
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Z poskytnutého kamerového záznamu, po jeho rozfázování na jednotlivé snímky je zřejmé, že
vozidlo Audi v době DN vjíždělo do záběru kamery na snímku 184, s časem 06:133. V tomto
okamžiku bylo vozidlo Fabia na záznamu bezprostředně před vodorovným DZ V5 Příčná čára
souvislá, viz obr. 2.
Na snímku 228 s časem 07:600 jsou obě vozidla na záznamu bezprostředně před střetem, viz
obr. 3.

4

ROZBOR TRAJEKTORIÍ VOZIDEL

Ze zjištění při prohlídce místa nehody, že z místa umístění kamery je vidět figurantku ve středu
jízdního pruhu Audi ve vzdálenosti 60 m před VBM, tj. v místě, kde vozidlo Audi zachycené
na videozáznamu vjíždí do záběru kamery, viz fotodokumentace obr. 4, 5. Podle protokolu o
nehodě, kde MS bylo 11 m za VBM, bylo možné dále odvodit, že trajektorie Audi od okamžiku
vjetí do záběru kamery do MS, po první kontakt bez překrytí byla cca 71 m (60 + 11 m).

Obr. 4 - Možnost spatření figurantky, tedy i místa, kde vozidlo Audi zachycené na
videozáznamu vjíždí do záběru kamery, na vodicí čáře 66 m ve středu jízdního pruhu 60 m
před VBM
Fig. 4 - Possibility of seeing the figurant, thus also places where the Audi vehicle captured
in the video enters the camera, on the 66 m guide line in the middle of the lane 60 m before
the SPM (starting point of measurement)

Obr. 5 - Z místa 60 m před VBM ve středu jízdního pruhu Audi je vidět kamera, ze které byl
v době nehody pořízen záznam
Fig. 5 - From the 60 m point in front of SPM in the middle of the Audi lane, you can see
the camera which recorded the accident
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Trajektorii vozidla Fabia od DZ V5 do MS, po první kontakt bez překrytí, lze odvodit z obr. 6,
v délce cca 13,8 m.
Zjištění z rozboru videa a prohlídky v plánku místa DN:

Obr. 6 - Rozbor a odvození délky trajektorií pohybu vozidel
Fig. 6 - Analysis and derivation of the length of vehicle movement trajectories

5

ODVOZENÍ RYCHLOSTI

Zjištění z rozboru videa a prohlídky místa DN:
Pokud odečteme dříve uvedené časy ze snímků kamerového videozáznamu 228 a 184, získáme
čas, který měla obě vozidla na ujetí dráhy cca 71 m, respektive 13,8 m, což je 1,5 sekundy
(7:6000 – 6:133 = 1,467 s, stejně tak, když za 1 s je zaznamenáno 30 snímků, čas za 44 snímků
/228 – 184 = 44 x 1/30 = 1,467 s/).
Jednoduchým výpočtem pro rychlost ze známé dráhy a času zjistíme, že vozidlo Audi, aby ujelo
dráhu s = 71 m za čas t = 1,5 sekundy, muselo jet průměrnou rychlostí v = s/t, tj. po dosazení
71/1,5 = 47 m/s, tj. 170 km/h
Aby vozidlo Fabia ujelo dráhu s = 13,8 m za čas t = 1,5 sekundy, muselo jet průměrnou rychlostí
v = s/t, tj. po dosazení 13,8/1,5 = 9,2 m/s, tj. 33 km/h, viz údaje na obr. 6.

6

ANALÝZA PŘEDMĚTNÉ DN

Výpočet střetu a pohybu vozidel před střetem na základě dříve zjištěných skutečností.

Obr. 7 - Výřez z intervalového diagramu výpočtu s podporou simulačního programu
Fig. 7 – Partial outline of the calculation interval with simulation program support
Výpočet možnosti odvrácení střetu rychlostí Audi 90 km/h:
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Obr. 8 - Výřez z intervalového diagramu výpočtu s podporou simulačního programu pro
rychlost Audi 90 km/h
Fig. 8 – Partial outline of the calculation interval with the support of the simulation
program for the Audi at the speed of 90 km/h

7

ZÁVĚR

Bilance zranění účastníků:





Řidič Audi – otřes mozku, zlomenina levé ruky, poraněná žebra, zašité levé koleno a
pohmožděniny po těle – neupoutaný.
Spolujezdkyně v Audi na předním sedadle – zlomeninu obou rukou, více měla
poškozenou pravou ruku, něco s
plícemi, poraněnou hlavu, slezinu, asi deset dní
byla v umělém spánku – neupoutaná.
Spolujezdec v Audi na zadním sedadle, za spolujezdcem – zlomeninu bederní páteře
- prodělal operaci, naštípnutý krční obratel a proraženou plíci – neupoutaný.
Řidič Fabie – usmrcen – upoutaný.

Prezentovaná dopravní nehoda je pouze jedna z mnoha, při jejímž řešení se ukázalo, že její
příčinou byla v poslední době velmi častá bezohledná jízda řidiče vysokou rychlostí, byť po
hlavní komunikaci. K analýze této nehody výrazným způsobem přispěl videozáznam nehody.
Řidič vozidla Audi si za svoje jednání vysloužil u soudu přísný trest.

8
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METODY OBLICZANIA PARAMETRU EES POJAZDU USZKODZONEGO PO
WJEŹDZIE POD NACZEPĘ
CALCULATION METHODS OF VEHICLE’S EES DESTROYED AFTER DROVE
UNDER A SEMI-TRAILER
Jakub Zębala1), Karol Kwieciński2)
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono obliczenia wartości paametru EES uszkodzonego pojazdu, który
wjechał pod naczepę. W obliczeniach zastosowano metodę energetyczną opartą na
opracowanej siatce energii deformacji dachu oraz symulacje zderzeń metodą elementów
skończonych w programie PC-Crash. W podsumowaniu omówiono uwagi, które nasunęły się
w czasie wykonywania symulacji.
ABSTRACT:
In the paper the calculation of the value of the EES parameter of the damaged vehicle drove
under a semi-trailer has been presented. In the calculations, the energy method based on the
developed roof deformation energy grid and the simulation of collisions using the finite element
method in the PC-Crash program were applied. In conclutions the comments that have
occurred during the simulation were discusses.
SŁOWA KLUCZOWE
Wjazd pod naczepę, Macierz Wskaźników Uszkodzenia, EES (prędkość równoważna energii
odkształcenia), Metoda elementów skończonych (MES), program PC-Crash
KEYWORDS:
Underride, Damage Index Matrix, EES (Energy-Eqivalent Speed), Finite Elements Method
(FEM), PC-Crash program

1

WPROWADZENIE

Analiza zderzenia jest zwykle jednym z najważniejszych elementów rekonstrukcji wypadku
drogowego. Zwykle obliczenie parametrów zderzenia jest również najbardziej dokładnym
fragmentem rekonstrukcji, ponieważ możliwe jest skorzystanie z wyników testów
zderzeniowych i baz danych prędkości zderzeniowych oraz prędkości równoważnej energii
odkształcenia (EES). Istnieje jednak pewien rodzaj zderzeń, sprawiający w analizie trudności,
który polega na uderzeniu pojazdu, na wysokości przedniej szyby, słupków
i dachu w dolną krawędź sztywnej i wysoko położonej przeszkody, jaką może być podłoga
naczepy, przyczepy, albo tył samochodu ciężarowgo. W zderzeniach tych pojazd wjeżdża pod
przeszkodę, co prowadzi do uszkodzenia jedynie górnej część pojazdu natomiast jego dolna,
wysoce energochłonna część w tym zderzak, podłużnice, komora silnika pozostają
nieuszkodzone. Trudności w analizie tego rodzaju zderzeń są konsekwencją

Zębala, Jakub, dr eng. – Institute of Forensic Research, Kraków, Poland, +48126185721,
jzebala@ies.krakow.pl
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niekompatybilności pojazdów i wynikają z ograniczonej wiedzy dotyczącej energii
pochłoniętej przez górną, uszkodzoną części pojazdu.

2

METODA OBLICZANIA WARTOŚCI EES NA PODSTAWIE SIATKI
DEFORMACJI DACHU

W pracy [1] przedstawiono metodę obliczania wartości EES (Energy-Eqivalent Speed, tj.
prędkości równoważnej energii odkształcenia) na podstawie opracowanej siatki energii
deformacji dachu pokazanej na ryc. 1, zwaną też macierzą wskaźników uszkodzenia (Damage
Index Matrix). Dach łącznie z powierzchniami szklanymi został podzielony na sześć kolumn w
kierunku wzdłużnym i poprzecznym z uwzględnieniem faktu, że ilość energii potrzebnej do
uszkodzenia środkowej części dachu jest mniejsza od ilości energii potrzebnej do uszkodzenia
słupków i bocznych powierzchni dachu, a większa od potrzebnej do uszkodzenia przedniej
szyby. Struktura ta powstała przez analogię do siatki Campbella [2], w której wartości w
poszczególnych polach można interpretować jako elementarne energie deformacji dachu
„wzorcowego” samochodu o zastępczej masie 694 kg, wyrażonej w [m/h2].

Ryc. 1 – Siatka energii deformacji dachu wyrażona w [mph2].
Fig. 1 – Damage Index Matrix
Wykorzystując siatkę energii deformacji dachu, wartość EES samochodu uczestniczącego
w zdarzeniu można obliczyć ze wzoru:

241

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019
1

𝐸𝐸𝑆 [km/h] = 1,609 ∙ sin 𝜃 ∙ √𝐷1 ∙
gdzie:
D1 –
m
θ

–
–

694
𝑚

(1)

energia deformacji samochodu „wzorcowego” w [m/h2], bedąca sumą wartości pól
obejmujących odkształcony obszar,
masa samochodu rzeczywistego w [kg],
kąt wjazdu zdefiniowany według poniższego schematu (ryc. 2).

Ryc. 2 – Kąta wjazdu pojazdu pod naczepę
Fig. 2 – Impact angle determination
Jeżeli samochód zatrzymał się pod naczepą, co ma miejsce w większości przypadków, parametr
EES można utożsamić z prędkością zderzeniową. Gdy natomiast po uszkodzeniu dachu pojazd
wyjechał spod naczepy, prędkość zderzeniowa wynosi
2
𝑣 = √𝐸𝐸𝑆 2 + 𝑣𝑤𝑦

(2)

gdzie 𝑣𝑤𝑦 – prędkość wyjazdu spod naczepy.
2.1

Walidacja metody – przykłady zderzenia

W 2010 roku na Konferencji Stowarzyszenia Maryland Biegłych z Zakresu Rekonstrukcji
Wypadków3, wykonano serię czterech testów zderzeniowych polegających na wjechaniu
samochodu osobowego pod zatrzymaną naczepę. Celem tych testów była weryfikacja metody
obliczania wartości prędkości zderzeniowej na podstawie siatki deformacji dachu. Wyniki
testów nr 1 i nr 3 oraz obliczenia prędkości zderzeniowej z wykorzystaniem siatki deformacji
dachu przedstawiono w publikacji [3], natomiast tylko wyniki z testów nr 2 i 4 w publikacji
[4].

3

2010 Combined Annual Conference for Traffic Collision Reconstruction, Ocean City, Meryland, October 6-8,
2010, Maryland Association of Traffic Accident Investigators
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Fot. 1, 2 – Wjazd pod naczepę samochodu Buick LeSabre – test nr 1
Photo 1, 2 – Buick LeSabre underriding the side of trailer – Test 1
2.1.1 Test nr 1
W teście nr 1 samochód osobowy marki Buick LeSabre (rok prod. 1983) o masie 1678 kg
wjechał pod zatrzymaną naczepę połączoną z ciągnikiem siodłowym marki Mac. Wysokość
samochodu wynosiła 1,42 m, a dolna krawędź przedniej szyby znajdowała się na wysokości
0,99 m. Natomiast dolna krawędź naczepy znajdowała się na wysokości 1,19 m nad
nawierzchnią. Przestrzeń poniżej dolnej krawędzi naczepy była pusta – nie było żadnych barier
ochronnych, które zabezpieczałyby przed wjechanie. W czasie testu samochód przejechał pod
naczepą i jego dach został prawie całkowicie uszkodzony (fot. 1, 2)). Samochód wjechał pod
naczepę pod kątem 90° z prędkością 47,8 km/h, a jego prędkość w chwili wyjazdu spod naczepy
wynosiła 31,5 km/h.

Fot. 3, 4 – Uszkodzenia samochodu Buick LeSabre po zderzeniu
Photo 1, 2 – Buick LeSabre post impact roof damage– Test 1
Wartość parametru D1, po zsumowaniu wartości energii w poszczególnych polach, wyniosła:
𝐷1 = (31 + 17 + 17 + 17 + 17 + 31) + (43 + 24 + 24 + 24 + 24 + 43) + (95 + 57 +
1
57 + 57 + 57 + 95) + 2 ∙ (27 + 27 + 27 + 27) = 890 m/h2
(3)
Analiza uszkodzeń samochodu Buick pozwoliła na stwierdzenie, że zakres uszkodzeń w piątym
wierszu siatki dachu (B4) dochodził do połowy (ryc. 3), dlatego jej wartości zostały podzielone
przez 2. Prędkość obliczona ze wzoru (1) wyniosła:
𝐸𝐸𝑆 [

km
h

1

694

] = 1,609 ∙ sin 90° ∙ √890 ∙ 1678 = 30,9 km/h
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Ryc. 3 – Uszkodzony zakres dachu zaznaczony jest na czerwono – test nr 1
Fig. 3 – Damage area in red
W czasie testu pojazd nie zatrzymał się pod naczepą, a jego prędkość po zderzeniu wynosiła
31,5 km/h. Można zatem obliczyć, że prędkość samochodu przed zderzeniem wynosiła ok. 44,1
km/h.
2 = √30,9 2 + 31,52 = 44,1 km/h
𝑣 = √𝐸𝐸𝑆 2 + 𝑣𝑤𝑦

(5)

Obliczona prędkość samochodu przed zderzeniem była ok. 4 km/h mniejsza od zmierzonej w
czasie testu prędkości. Ta różnica prędkości mogła wynikać z pominięcia w obliczeniach
niewielkiego ruchu naczepy wymuszonego uderzeniem pojazdu, jak również z pominięcia
niewielkiego uszkodzenia naczepy. Podobną różnicę pomiędzy prędkościami uzyskano w
teście nr 3, w którym samochód Oldsmobile Cutlass Supreme (rok prod. 1985) wjechał pod tą
samą naczepę [3].Stosując zatem w obliczeniach prędkości wjazdu samochodu pod naczepę
metodę z zastosowaniem siatki deformacji dachu należy stwierdzić, że prędkość ta nie jest
mniejsza od prędkości obliczonej.

3

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Nie we wszystkich przypadkach predkość zderzeniową pojazdu, który wjechał pod naczepę
można obliczyć stosując siatkę deformacji dachu. Poniżej przedstwiono przykład zdarzenia, w
którym do obliczenia parametru EES wykorzystano metodę elementów skończonych dostepną
w programie PC-Crash od wersji 10.0 [3]. Metoda elementów skończonych nie jest jeszcze zbyt
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popularna w rekonstrukcji wypadków drogowych z powodu ograniczonej ilości strukturalnych
modeli pojazdów, dużych wamagań sprzętowych i czasochłonnosci obliczeń. Symulacja
pojedynczego zderzenia strukturalnego modelu pojazdu może trwać nawet kilkadziesiąt
godzin, co jest do zaakceptowania jedynie przy projektowaniu, kiedy dokładnie znamy obiekt,
jego warunki działania i wiemy jaki ma być wynik. W przypadku rekonstrukcji zdarzenia
znamy uszkodzenia pojazdów i poszukujemy warunków w jakich one powstały, stąd wykonuje
się setki symulacji starając się otrzymać wynik jak najbardziej zbliżony do danych
rzeczywistych.
W prezentowanym przykładzie istota zdarzenia polegała na najechaniu samochodu Mercedes
Sprinter na tył naczepy, która połączona z ciągnikiem siodłowym jechała z niewielką
prędkością. W czasie zderzenia naczepa nie została uszkodzona, natomiast analiza uszkodzeń
samochodu Mercedes wykazała, że pojazd ten wjechał pod tylną część naczepy na głębokość
ok. 2,6 m i pozostał pod nią zakleszczony. Pokrycie pojazdów wynosiło 0,7 m, a kąt pomiędzy
pojazdami był rzędu 5º. Wykorzystując wersję programu PC-Crash 11.1 wykonano obliczenia
zderzenia metodą elementów skończonych szacując wartość EES samochodu Mercedes. W
symulacjach zastosowano model samochodu Ford Econoline dostarczony z pakietem
instalacyjnym programu PC-Crash, a pochodzący z bazy danych udostępnionej publicznie
przez National Crash Analysis Center. Wybrany model strukturalny pojazdu był najbardziej
podobny do Mercedesa ze wszystkich modeli pojazdów dostępnych w programie. Dysponując
zatem gotowym modelem zdefiniowano warunki początkowe i wykonano symulacje zderzenia.
Przestrzenna geometrię tylnej części naczepy, z którą kolidował samochód Mercedes została
zamodelowana ze sztywnych i nieodkształcalnych powierzchni, zgodnie z rzeczywistymi
wymiarami, położenie dolnej krawędzi naczepy 1,13-1,15 m nad powierzchnią i kąt najazdu
samochodu 5°. Za kryteria poprawności wykonania symulacji przyjęto następujące parametry:
głębokość uszkodzeń w kierunku wzdłużnym, obrót pojazdu w czasie zderzenia i prędkość
pojazdu na końcu symulacji rzędu zero.

Ryc. 4 – Końcowe w symulacji położenie samochodu Ford względem naczepy (prędkość
początkowa samochodu Ford 90 km/h, położenie dolnej krawędzi naczepy 1,13 m)
Fig. 4 – the rest position of vehicles in simulation (initial speed of the Ford 90 kph, height
of trailer underside 1,13 m)
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Ryc. 5 – Przebieg prędkości wzdłużnej i poprzecznej węzła nr 2038693 znajdującego się na
tylnym zderzaku (prędkość początkowa samochodu Ford 90 km/h, położenie dolnej
krawędzi naczepy 1,13 m)
Fig. 5 – time history of longitudinal and lateral linear velocity of node no 2038693 located
on the rear bumper (initial speed of the Ford 90 kph, height of trailer underside 1,13 m).

Ryc. 6 – Końcowe w symulacji położenie samochodu Ford względem naczepy (prędkość
początkowa samochodu Ford 95 km/h, położenie dolnej krawędzi naczepy 1,15 m).
Fig. 6 – the rest position of vehicles in simulation (initial speed of the Ford 95 kph, height
of trailer underside 1,15 m)
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Ryc. 7 – Przebieg prędkości wzdłużnej i poprzecznej węzła nr 2038693 znajdującego się na
tylnym zderzaku (prędkość początkowa samochodu Ford 95 km/h, położenie dolnej
krawędzi naczepy 1,15 m).
Fig. 7 – time history of longitudinal and lateral linear velocity of node no 2038693 located
on the rear bumper (initial speed of the Ford 95 kph, height of trailer underside 1,13 m).
3.1

Podsumowanie

W obliczeniach symulacyjnych wybrano model samochodu Econoline. Z dostępnych modeli w
bazie danych programu PC-Crash jest to najbardziej zaawansowany model strukturalny.
Należało się zatem liczyć z długim czasem obliczeniowym. Ponadto zastosowanie tego modelu
pojazdu sprawiało, że niewielka zmiana położenia naczepy względem modelu pojazdu i
niewielka zmiana jego prędkości w istotny sposób zmieniała czasochłonność obliczeń (ryc. 8,
9).

Ryc. 8 – Fragment protokołu obliczeniowego dla przykładu pokazanego na ryc. 4. Czas
symulacji 229629 s tj. 63,7 godziny.
Fig. 8 – A fragment of the calculation protocol for the example shown in Fig. 4. Estimated
total time 229629 s (i.e. 63,7 hours).
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Ryc. 9 – Fragment protokołu obliczeniowego dla przykładu pokazanego na ryc. 5. Czas
symulacji 346216 s tj. 96,1 godziny.
Fig. 9 – A fragment of the calculation protocol for the example shown in Fig. 4. Estimated
total time 346216 s (i.e. 96,1 hours).
W obliczeniach metodą elementów skończonych istnieje możliwość zmiany kroku całkowania,
który ma wpływ na czas trwania obliczeń. W przypadku zastosowania modelu samochodu
Econoline stwierdzono, że przyjęcie kroku całkowania równego 0,0001 s pozwalało na pełne
wykonanie symulacji. Gdy czas ten zmieniano na krótszy np.: 0,0003 lub 0,0005 s dochodziło
do przerwania obliczeń.

4

WNIOSKI

Wyniki testów zderzeniowych pozwalają na stwierdzenie, że metoda energetyczna oparta na
siatce energii deformacji dachu daje dobre wyniki oszacowania minimalnej prędkości pojazdu
w chwili wjeżdżania pod naczepę.
Metodę elementów skończonych można zastosować do rozwiązania wielu problemów między
innymi do określania wartości parametru EES pojazdu po wjeździe pod naczepę. Decydując się
jednak na tą metodę w przypadku głębokich uszkodzeń pojazdu i konieczności zastosowania
zaawansowanego modelu strukturalnego pojazdu, należy brać pod uwagę czasochłonność
obliczeń.

5
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UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA VE VZTAHU K ÚZEMNÍMU PLÁNU
TENABLE BUILD – UP CONCERNING AREA PLAN
Jiří Adámek1)
ABSTRAKT:
Snahou článku je ukázat na důležité aspekty návrhu budovy ve vztahu k územnímu plánu.
Udržitelná výstavba je součástí udržitelného rozvoje a to konkrétně v užívání stavby v oblasti
stavebnictví. Jedná se o takovou stavbu, která je v souladu s ekonomickými, sociálními a
environmentálními aspekty při provozu a při výstavbě objektu. Návrh budovy ovlivňuje životní
prostředí a územní plán a naopak životní prostředí a územní plán ovlivňuje návrh budovy.
Musíme klást zvýšené nároky na návrh požadavků územního plánu jednotlivých obcí a na
zvýšený nárok na životní prostředí, do kterého bude navrhovaný objekt zasazen.
ABSTRACT:
Endeavour article is point out important aspects proposal building concerning ground plan.
Tenable build - up belong tenable development namely in the concrete in practice building in
the area building industries. Acts about such construction, who is in harmony with economic,
social and environmental aspects at running and at building - up object. Proposal building
influence living environment and ground plan respectively living environment and ground plan
works proposal building. We have to lay increased title to proposal needs ground plan single
village and on increased title to living environment, into that shall suggested object imbedded.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Udržitelná výstavba, objekt, právo stavby, projektant, životní prostředí, stavba, pozemek, detail
stavby.
KEYWORDS:
Tenable building - up, object, building right, designer, environment, building, piece of land,
detail building.

1

ÚVOD

Snahou článku je ukázat na důležité aspekty návrhu budovy ve vztahu k územnímu plánu.
Udržitelná výstavba je součástí udržitelného rozvoje a to konkrétně v užívání stavby v oblasti
stavebnictví. Jedná se o takovou stavbu, která je v souladu s ekonomickými, sociálními a
environmentálními aspekty při provozu a při výstavbě objektu. Návrh a realizace udržitelné
výstavby zasahuje nejenom do soukromého sektoru, ale i do státního sektoru, průmyslu a
energetiky i dalších oblastí
Udržitelná výstavba zasahuje do všech našich činností. Od prvopočátků dějin chtěli lidé dělat
vše lepší a kvalitnější. Tuto skutečnost můžeme vysledovat staletími dějin lidstva.
Architektura a urbanismus se snaží nalézat harmonii souladu funkcí, prostředí budov, techniky
výstavby, kulturních zvyků a utvářeného prostředí. Zájmem stavebníka je pořídit kvalitní
budovu, která je kvalitně zasazena do prostředí.

Adámek, Jiří, Ing.Arch.et Ing.Ph.D. – 1. autor, Atelier az s.r.o., Palírenská 31, 621 00 Brno, +420 606 52 52 05,
atelieraz@seznam.cz
1)
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Při pořízení územního plánu by měli do tohoto rozhodovacího procesu zasahovat nejenom
specialisté, ale také veřejnost. Řádně navržené komunikační cesty, jejich orientace k světovým
stranám má vážný dopad na zastavovací plán objektů.
Záleží jen na Vás, zda se svými sny a představami se rozdělíte s architektem a umožníte mu,
aby pro Vás vytvořil Váš vlastní svět, prostor, ve kterém bude Vám vše přizpůsobeno, vytvořit
domov, kam se budete rádi vracet.
Vlastnické vztahy k pozemku, na kterých bude objekt zrealizován, má také zásadní vliv na
kvalitu stavby. Vlastnické vztahy k pozemku, pozemkům řeší také „ právo stavby“. Jedná se o
nástroj, kde stavba má jiného majitele a pozemek má jiného majitele. Dříve tento mechanismus
byl užíván.
Výstavba objektu je náročná nejenom na materiální zdroje, ale také na energetické zdroje.
Stavebník by měl mít požadavky na návrh budovy také z hlediska návrhu budovy s nadčasovým
přístupem, realizací a provozování budovy tak, aby budova splňovala požadavky na kulturní,
sociální, environmentální, ekonomické a funkční hledisko.
Velice důležité je výběr projektanta, architekta, který by měl být tak odborně na výši, aby
složitým procesem od návrhu budovy, přes realizaci až po vlastní užívání budovy stavebníka a
budoucího uživatele budovy provedl. Důležitý je důraz na ucelené projektové řešení,
předvýrobní a výrobní příprava, řádně definování zadání projektu a uvědomění si jednotlivých
vazeb návrhu budovy ve vztahu k územnímu plánu, okolí stavby a pozemkům. Musíme si být
vědomi, že navržený objekt většinou přetrvá více než délka jednoho života člověka a má vliv
na kvalitu prostředí, v kterém se budova nachází.
Návrh budovy ovlivňuje životní prostředí a územní plán a naopak životní prostředí a územní
plán ovlivňuje návrh budovy. Musíme klást zvýšené nároky na návrh požadavků územního
plánu jednotlivých obcí a na zvýšený nárok na životní prostředí, do kterého bude navrhovaný
objekt zasazen.

Obr. 1 – Návrh zahrady
Fig. 1 – Proposal garden
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Obr. 2 – Návrh a založení zeleně zahrady
Fig. 2 – Proposal and turn green garden

Obr. 3 – Zahrada za několik let
Fig. 3 – The garden behind several years
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Obr. 4 – Návrh a založení zeleně zahrady
Fig. 4 – Proposal and turn green garden

Obr. 5 – Zahrada za několik let
Fig. 5 – The garden behind several years
Projektant, architekt, než může dělat kvalitní architekturu, musí znát své řemeslo, musí znát
systémový postup při řešení návrhu budovy. I na detailu záleží.
Jedním z předmětů, které učí budoucí specialisty se zamýšlet nad problémovou situací, učí
popsat problémovou situaci, vyjasňovat cíle řešení je Metodika expertní a znalecké činnosti
(ESMEZ). Tento předmět se vyučuje na VUT Brno, fakultě - Ústavu soudního inženýrství..
Garantem je Doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. Předmět je zaměřen na problematiku zásad výkonu
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znalecké a odhadcovské činnosti včetně systémového přístupu k řešení expertních a znaleckých
problémů. Mezi jinými učí na základě analýzy problémové situace umět naformulovat
problémy, které je potřeba vyřešit tak, aby se vymezená problémová situace zlepšila.
V zásadě můžeme rozdělit vlivy výstavby budovy dle jednotlivých specifikací:























Legislativa ve stavebnictví
Ekonomika a provoz objektu
Ekonomika hodnocení zrealizované budovy
Enviromentální hodnocení a certifikace budov
Použití výpočetní techniky
Navrhování vnější obálky
Navrhování vnitřního prostředí
Energetická náročnost objektu
Provedení systémů s obnovitelnými zdroji energie
Kontrola kvality vedení a provádění
Materiály, které jsou užity při výstavbě.
Použití přírodních materiálů
Tepelné izolace
Výplně otvorů
Elektroinstalace
Vodovody a kanalizace
Hospodaření s vodou
Navržení vnitřního klimatu
Vytápění chlazení
Požární bezpečnost stavby
Navržení inteligentního objektu a její automatizace
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Obr. 6 – Stavba jako socha
Fig. 6 – The building stock - still
Výše uvedené vazby jsou velice důležité při vlastním návrhu objektu a mohou jak kladně, tak i
záporně ovlivnit návrh budovy. Nejedná se o pouhý výčet vlivů na stavbu, ale o otevřený
systém, který by se měl v čase doplňovat, vyvíjet a upravovat.
Při dokončení realizace stavby je snahou stavebníka kvalitně užívat objekt dle účelu
projektovaného návrhu stavby.
Vlastník stavby má dle stavebního zákona nejenom práva ale také povinnosti, které vyplývají
z charakteru stavby a musí být plněny po celou dobu trvání stavby.
Jak kvalitně je navržená stavba a zasazena do prostředí a řádně užívána, má dopad nejenom na
fyzickou životnost stavby, ale také na morální životnost stavby a tím i na případné ocenění
nemovitosti a provozní náklady budovy.
Nejenom vlastní objekt, ale i vedlejší stavby mohou mít zásadní vliv na provoz budovy a tím i
na ekonomiku celého objektu.
Uvedu to na příkladu. Vezmeme stejný objekt, umístíme v prvním případě vybraný objekt do
prostředí zeleně, provedeme zelenou střechu a porovnáme se stejným objektem, který je
zasazen do zpevněných ploch chodníků, komunikací, místo navržené rovné střechy zelené
střechy navrhneme povrch střechy např. z PVC folie.
Jednoduše zjistíme, že s největší pravděpodobností hraničící téměř s jistotou se druhý objekt
bude v létě přehřívat a v zimě bude ten samý objekt mít větší nároky na tepelnou energii.

Obr. 7 – Návrh zastavění území
Fig. 7 – Proposal built - up territory
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Obr. 8 – Návrh zastavění území
Fig.8 – Proposal built - up territory

Obr. 8 – Umístění rodinných domů do zeleně
Fig.85 – Placing one-family house into green
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Obr. 9 – Umístění rodinných domů do zeleně
Fig.9 – Placing one-family house into green

Obr. 10 – Startovní bydlení v zeleni
Fig. 10 – Starting living in the green
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Obr. 11 – Startovní bydlení v zeleni
Fig. 11 – Starting living in the green

Obr. 12 – Startovní bydlení v zeleni
Fig. 12 – Starting living in the green
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Obr. 13 – Návrh ulice
Fig. 13 – Proposal street

Obr. 14 – Návrh ulice
Fig. 14 – Proposal street

Obr. 15 – Návrh ulice
Fig. 15 – Proposal street
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Obr. 16 – Návrh ulice
Fig. 16 – Proposal street

2

NA DETAILU ZÁLEŽÍ

Stavba může být kvalitně navržena, ale na detailu především záleží. Projektant, architekt by
měl uvažovat nad detailem stavby. Jak je kvalitně uvažováno nad detailem stavby, tak detail
může stavbu povznést, ale i také naopak stavba ve špatném detailu nevynikne a nejeví se plně
funkční. Dříve architekt se zabýval stavbou jako celek, tedy od architektonického návrhu, tak i
po drobný detail i návrh zahradní architektury. Jak je tento detail důležitý si můžeme ověřit
například u architekta Ludwiga Miese van der Rohe, který navrhl a vypracoval návrh stavby na
zakázku pro manžele Grety a Tugendahotové a Fritze Tugendhata včetně detailů stavby a
venkovního prostoru, zahradní architektury.
Technický pokrok i v detailu může mít pro někoho mizivý efekt, ale tento detail má dalekosáhlý
dopad nejenom na stavbu samotnou ve formě kvality života v samotné budově, ale má dopad i
na životní prostředí i na ekologii, ekonomiku společnosti.
Jeden z příkladů kvalitního detailu, který ovlivňuje život lidí, jsou například kinetické
bezdrátové domácí vypínače
Za posledních 130 let se v oblasti elektrotechniky změnilo mnohé. Velké objemné televizory
jsou dnes ploché, chytřejší s věrným podáním obrazu a barev. U telefonů už nekroutíme kličkou
s induktorem, aby nás spojovatelka přepojila na požadovaného účastníka, ale hladkým
pohybem prstu zvolíme volaného na mobilním telefonu. Svícení za pomoci Edisonovy žárovky
je dnes už také vlastně historií a využíváme efektivnější zdroje například s LED technologií,
která je úspornější, barevnější a lépe regulovatelná.
Jedna věc se však od jejího počátku velmi nezměnila. Jsou jimi vypínače světel, kterými se
ovládá osvětlení jednotlivých místností v budově i v exterieru budovy. Přesto že dnes už
najdeme mnoho bezdrátových vypínačů, které nám usnadní změny v dispozicích bytu či domu,
přináší s sebou také kompromisy, které utlačují naše pohodlí a nutí nás přece jen vyřezat drážku
a natáhnout kabel. Výměna baterií u bezdrátových vypínačů totiž přijde vždy v nevhodnou
dobu. A to nesmíme nikdy zapomenout na železnou zásobu baterií někde ve skříni, protože –
co kdyby náhodou!
Změna nastává až dnes!
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Obr. 13 – 1, 2 a 3 klapkové kinetické vypínače
Fig. 13 – 1, 2 and 3 clapperboard kinetic cut - outs
Zcela jistě víte, že energii kinetickou dokážeme přeměnit na elektřinu. To nás učili už na
základní škole. A věřili byste, že i pouhým stiskem tlačítka vypínače dokážete vyprodukovat
tolik energie, že dokážete poslat kupříkladu rádiový signál na desítky metrů?
A právě tohoto jevu využil výrobce Euro Tech Corporation Kft., který vyrábí vypínače nejen
bezdrátové, ale taky bezbateriové!

Obr. 14 – Kinetická klíčenka s jedním tlačítkem
Fig. 14 – Kinetic germination with one button
Představte si to ušetřené množství měděných kabelů, metrů vybouraných drážek, množství
odpadu, stráveného času a jedovatých látek z bateriových nebo akumulátorových článků! Navíc
získáte volnost v umístění, protože vypínač kdykoliv přemístíte. Instalovat jej můžete nejen na
zeď, ale také na sklo, na dřevo, mramor, obklady nebo dokonce do sprchy i venkovního
prostředí.

Obr. 15 – 6 tlačítkový vypínač pro chytré domácnosti
Fig. 15 – 6 button switch for smart consumer sector
Technické parametry:


IP67
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3

Životnost 200.000 sepnutí
Využívá kinetickou energii pro napájení
Vysílá na radiové frekvenci 433MHz
Dosah až 20m v budovách a 80m na volném prostranství
Velikost 86x86x14,5 mm
1 klapka, 2 klapka, 3 klapka, 6 klapka, klíčenka s 1 tlačítkem

ZÁVĚR

Nový pohled nejenom na návrh budovy, ale i také na souvislosti, který návrh budovy provází,
přináší základní proměnu hodnot a možnost nového pohledu na oceňování daného objektu.
Musíme mít na vědomí, že návrh budovy je tvůrčí proces a neměl by být rozmělněn na
jednotlivé stavební prvky, které spolu nekomunikují. Jedná se i o společenskou vůli řešit
výstavbu. V současné době je snaha naší společnosti řádně definovat udržitelnou výstavbu,
různými mechanismy a zhotovováním územních plánů měst, obci a vesnic tyto snahy
podporovat.
Návrh budovy ovlivní i vlastnické vztahy k pozemkům. V současné době je obnoven institut „
právo stavby“. Tento obnovený institut nejenom definuje vztahy mezi majitelem pozemku a
majitelem stavby, ale má rozhodující vliv na ekonomiku a charakter stavby. Stavebník, místo
aby za velké finanční peníze pořídil pozemek, může tyto finanční prostředky věnovat vlastnímu
návrhu a realizace stavby.
Musíme mít neustále na vědomí, že kvalitu stavby ovlivňuje nejenom vlastní návrh budovy, ale
i kvalita životního prostředí, kulturní a sociální souvislosti, omezení stavby platnou
legislativou, územním plánem aj., ekonomickou efektivitou a časem výstavby (technologické
přestávky)
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TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOV. PROJEKT A REALITA?
HEAT LOSSES OF BUILDING. DESIGN AND REALITY?
Josef Čech1), Pavel Klika2)
ABSTRAKT:
Příspěvek je zaměřen na hodnocení součinitele prostupu tepla, a to jak pomocí výpočtových
modelů, tak i na základě měřením na skutečné konstrukci. Autoři příspěvku v rámci svého
zkoumání vyhodnocují rozdíly mezi hodnotami součinitelů prostupu tepla u obvodových
stavebních konstrukcí získanými výpočtem na základě deklarovaných parametrů stavebních
materiálů a z nich zhotovených stavebních konstrukcí a skutečnými hodnotami součinitelů
prostupu tepla zjištěnými měřením na již realizované konstrukci. V článku se autoři krátce
věnují i české legislativě a dodržování zákonných požadavků na kvalitu provedení stavebních
konstrukcí. V závěru článku je provedeno vyhodnocení zjištěných poznatků na konkrétní
stavební konstrukci a je následně provedeno obecné zhodnocení. Závěr je také věnován
předpokládaným či nejčastějším důvodům, které vedou k relativně velkým odchylkám mezi
výpočtem (projektovaným předpokladem) a skutečností.
ABSTRACT:
The paper focuses on the evaluation of the heat transfer coefficient, both by means of
calculation models and based on measurements on the actual design. In their research, the
authors evaluate the differences between the values of the heat transfer coefficients of the
envelope constructions obtained by calculation based on the declared parameters of the
building materials and the constructions made therefrom and the actual values of the heat
transfer coefficients determined by the measurements on the already realized construction. The
article briefly focuses on Czech legislation and compliance with legal requirements on the
quality of construction work. At the end of the article an evaluation of the findings is made on
a particular building construction and a general evaluation is then carried out. The conclusion
is also devoted to the presumed or the most frequent reasons that lead to relatively large
deviations heat transfer coefficient between the calculation (projected assumption) and reality.
KLÍČOVÁ SLOVA:
součinitel prostupu tepla, obalové konstrukce, česká legislativa, kvalita stavebních prací,
odchylky
KEYWORDS:
heat transfer coefficient, envelope constructions, Czech legislation, quality of construction
work, deviations

1

ÚVOD

Autoři příspěvku se při svém výzkumu zaměřili na srovnání součinitele prostupu tepla pomocí
výpočtových modelů a součinitele prostupu tepla získaného na základě měření na skutečné
konstrukci. Tento výzkum byl zahájen na základě podnětů, které byly zjištěny při znalecké
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činnosti autorů v oblasti vad a poruch stavebních konstrukcí. V posledních letech se velmi často
objevují obvodové konstrukce staveb, které přes deklarované velmi dobré tepelně izolační
vlastnosti vykazují různé typy poruch a velmi často jsou projevy těchto poruch viditelné i
pouhým okem (plísně, tvorba řas a mechů, vlhkost a podobně). Dalším projevem chybně
provedené konstrukce pak bývá zvýšená spotřeba energií na vytápění objektu, což například u
velkých objektů může mít zásadní vliv na ekonomiku objektu. U dokončené konstrukce je pak
obtížné bez destrukčních zkoušek stanovit, co je příčinou nevyhovujících projevů konstrukce.
Velmi dobře byly již odbornou veřejností zmapovány postupu pro určení tepelných mostů v
konstrukcích, které se krásně projevují na termografických snímcích a při vhodných
klimatických podmínkách je pomocí těchto snímků jednoduché tepelné mosty objevit. Autoři
článku se však ve svém výzkumu chtějí věnovat postupům pro zjišťování vad ostatních jako je
například nevhodná skladba, respektive skladba odlišná od skladby uvedené v návrhu
(projektu) nové nebo modernizované konstrukce, nebo chybné provedení konstrukce
(nevhodné spojení vrstev, špatné provedení detailů u zakončení konstrukcí a podobně).
Výzkum probíhá tak, že je prováděno měření na skutečných konstrukcích, u kterých je známa
skladba a výsledky měření jsou porovnány s výpočtovými modely. V případě nesrovnalostí
těchto výsledků je vyhodnocována příčina. Autoři ve svém výzkumu připravují vzorové
konstrukce s úmyslně provedenou vadou tak, aby na základě výsledků měření byly schopni
identifikovat předpokládanou příčinu nesrovnalosti výsledků měření a návrhových hodnot dle
výpočtu.
V posledních letech se posuzuje dopad stavby životního prostředí. Klade se důraz ne jenom na
to, aby výstavba samotná byla šetrná k životnímu prostředí, ale také aby i následný provoz
stavby co nejméně zatěžoval životní prostředí. Zavádějí se takové opatření, aby stavba na svůj
provoz spotřebovávala co nejméně energie. Nejvíce energie se u stávajících staveb na našem
území (v ČR) spotřebovává na vytápění a chlazení objektu. Jak na chlazení, tak i na vytápění
se nejčastěji využívá energie, která se získává z neobnovitelných zdrojů (uhlí, zemní plyn, uran,
atd.). Abychom snížily energetickou náročnost budovy a omezily plýtvání s neobnovitelnými
zdroji, musí mít stavba zhotovenou kvalitní obálku budovy, která v zimních měsících zamezuje
velkým tepelným ztrátám a v letních měsících naopak eliminuje tepelné zisky. Aby byly
jednotlivé požadavky vymahatelné, tak jsou zakotveny v legislativních předpisech a normách
a bez prokázání jejich splnění není možné získat stavební povolení, které povoluje výstavbu či
rekonstrukci stavby. Jako dokument, kterým se prokazuje splnění tepelně technických
požadavků u dané stavby, slouží průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické
náročnosti budovy se nejčastěji vypracovává podle projektové dokumentace pro stavební
povolení. Ne jinak tomu bylo zřejmě i u této posuzované stavby. V průkazu energetické
náročnosti se posuzují jednotlivé ochlazované stavební konstrukce na obálce budovy a následně
i budova jako celek. Průkaz se vypracovává podle vyhl. 78/2013 Sb. vždy v posledním platném
znění [2]. Součástí průkazu energetické náročnosti budovy je i grafická část, ve které je stavba
podle energetické náročnosti zařazena do sedmi tříd (A až F). Tyto grafické části můžeme v ČR
vidět již u veřejných budov a musejí být uváděny při podeji a pronajímání celých budov, nebo
jen jejich částí (jednotek, kanceláří atd.). Bohužel v praxi se ukazuje, že průkaz energetické
náročnosti budov nesouhlasí se skutečností. Tuto skutečnost lze pozorovat u relativně velkého
počtu staveb, a ne jinak tomu bylo i v námi uváděném příkladu.

2

VZOROVÝ PRÍKLAD MĚŘENÍ

Pro příklad vyhodnocování výzkumu uvádíme jeden výstup z výzkumu. Posuzovaný stavební
objekt byl postaven v 80 letech. Jedná se o nepodsklepenou osmipodlažní stavbu, kdy poslední
osmé nadzemní podlaží je zhotoveno jen nad částí půdorysu stavby. Jedná se o montovaný
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železobetonový skelet. Objekt je založený na pilotách a základových patkách. Svislé nosné
konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy o rozměru 900 × 400 mm rozmístěnými
v rastru 6 × 9 m a ztužujícími železobetonovými stěnami. Stropní konstrukce je do 3.NP
zhotovena z TT panelů a od 4. NP jsou stropy zhotoveny z předepjatých panelů SPIROLL.
Obvodové stěny skeletu a vnitřní příčky byly vyzděny z keramických cihel.
V roce 2015 byla na základě vydaného stavebního povolení zahájena kompletní
rekonstrukce stávající budovy. Aby mohla být rekonstrukce povolena, musela být vypracována
projektová dokumentace, která byla vypracována v souladu s Českými právními předpisy a
normami, v rozsahu pro stavební povolení.
Při uvedení stavby po generální rekonstrukci do provozu se v zimních měsících ukázalo, že při
silných mrazech, se kterými bylo při návrhu vytápěcího systému počítáno, nelze stavbu vytopit
na požadovanou teplotu a museli se provádět dodatečné zásahy do stávajícího vytápěcího
systému. Bylo zjišťováno, proč má stavba větší energetické ztráty, než se kterými bylo
počítáno. Podle projektové dokumentace měly být obvodové stěny vyzděny z tvárnic YTONG
tl. 300 mm, ze strany interiéru omítnuty a ze strany exteriéru měl být proveden kontaktní
zateplovací systém ETICS. Jako tepelná izolace měla být použita minerální vlna tl. 140 mm.
Do obvodové stěny byly osazeny výplně otvorů. V pásu mezi okny nebyla jako finální
povrchová úprava použita strukturovaná omítka, ale byla zakončena deskami. Podle projektové
dokumentace by se mělo v pásu mezi okny jednat o provětrávanou fasádu zakončenou
cementovláknitými deskami. Železobetonové nosné sloupy jsou umístěny za stěnou z tvárnic
YTONG (v interiéru) a tepelné ztráty neovlivňují. Pro ověření vlastností konstrukce jsme
provedli kontinuální měření tepelného toku u obvodové stěny, abychom zjistily skutečný
součinitel prostupu tepla. Součinitel prostupu tepla U na vybraném místě u obvodové stěny byl
0,19 W/m2K. Podle výpočtu, který jsme si provedli, měl vyjít 0,18 W/m2K. Rozdíl nebyl nijak
zásadní a nemohl způsobit dané problémy s vytápěním. Jednotlivé ochlazované konstrukce v
obálce budovy se v ČR posuzují podle normy ČSN 73 0540-2 [1]. Tato norma pro ochlazované
konstrukce (obálku budovy) u budovy s převažující vnitřní návrhovou teplotou v intervalu 18
°C až 22 °C včetně uvádí požadované a doporučené součinitele prostupu tepla a dělí je
následovně:




Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 [W/(m2K)]
Doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Urec,20 [W/(m2K)]
Doporučené hodnoty pro pasivní budovy Upas,20 [W/(m2K)]
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Tab. 1 – Požadované a doporučené součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 [1]
Tab. 1 – The required and recommended heat transfer coefficients according to the norm
ČSN 73 0540-2 [1]
Popis konstrukce
Součinitel prostupu tepla [W/m2K]
Doporučen
Požadovan
Doporučen
é hodnoty pro
é hodnoty
é hodnoty
pasivní domy
Un,20
Urec,20
Upas,20
0,18 až
Stěna vnější – těžká
0,30
0,25
0,12
Výplň otvorů ve strmé
1,5
1,2
0,8 až 0,6
střeše
Dle normy musí být vypočtená (naměřená) hodnota součinitele prostupu tepla U nižší než
požadovaná hodnota součinitele Un,20. Tento požadavek byl v daném místě měření splněn (0,19
W/m2K ≤ 0,30 W/m2K) a současně byl splněn i požadavek na doporučenou hodnotu součinitele
prostupu tepla Urec,20 (0,19 W/m2K ≤ 0,25 W/m2K).

Obr. 1 – Pohled na měřící ústřednu ALMEMO 710
Fig. 1 – Measuring switchboard ALMEMO 710

Obr. 1 – Pohled na rozmístění měřících čidel
Fig. 1 – Spacing the measurement sensors
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Měření tepelného toku bylo prováděno i v blízkosti okna a následně byl stanovován součinitel
prostupu tepla. Měření v blízkosti okna však nebylo možné jednoznačně vyhodnotit.
U tepelného toku nastávaly výrazné anomálie. I při konstantní vnitřní a vnější teplotě docházelo
ke změnám tepelného toku. Sledováním měřených hodnot a povětrnostních podmínek jsme
zjistili, že v blízkosti okna tepelný tok výrazně ovlivňuje i vítr. Při bližším zkoumání okenního
otvoru jsme zjistili, že ze strany exteriéru nejsou dokončeny detaily u ostění a nadpraží. Vítr
tak fouká přímo do tepelné izolace (minerální vlny). Měření probíhalo ve 4. NP a tento
nedostatek nebyl z terénu (ulice) ani z interiéru místnosti viditelný. Projektová dokumentace
byla provedena v rozsahu pro stavební povolení. Podrobnou realizační dokumentaci, podle
které jsme chtěli ověřit, jak mělo být ostění a nadpraží u oken provedeno a jaká měla být přesná
skladba obvodového pláště, se nám získat nepodařilo. Dle sdělení vlastníka budovy ani tato
dokumentace vyhotovena nebyla. Stavba byla realizována podle dokumentace pro stavební
povolení. V této dokumentaci nejsou řešeny detaily spojené s obvodovým pláštěm budovy.

Obr. 1 – Nedokončené nadpraží u okna
Fig. 1 – Unfinished head of the window
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Dalším zkoumáním z podkladů, výpovědí účastníků stavby a fotografií z průběhu realizace
rekonstrukce hodnocené budovy bylo zjištěno, že v průběhu stavby došlo ke změně původního
návrhu obvodové konstrukce budovy. Obvodový plášť byl původně vyzděn z keramických
cihel, které měly být v rámci rekonstrukce nahrazeny pórobetonovými tvárnicemi s výrazně
lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Tyto keramické cihly však nebyly všechny vybourány.
V místech, kde byly původní cihly v dobrém technickém stavu a kde docházelo jen k malým
změnám spojených s osazením nových výplní otvorů, byly původní cihly ponechány. Při
nahlížení do průkazu energetické náročnosti budovy jsme zjistili, že se zde počítá jen s jednou
skladbou obvodové stěny. Proto jsme provedly výpočet i na druhou variantu, kde by bylo
ponecháno původní cihelné zdivo tl. 300 mm, které by bylo následně zatepleno systémem
ETICS s použitím stejné minerální vlny tl. 140 mm. V této variantě vyšel součinitel prostupu
tepla U obvodové stěny 0,23 W/m2K. Rozdíl oproti původnímu návrhu (0,18 W/m2K), který je
na hranici pro pasivní domy, už není zanedbatelný rozdíl. Projeví se v nákladech na vytápění a
současně navržená regulace vytápění nepokryje tepelné ztráty budovy. V jakém rozsahu byly
ponechány původní keramické cihly, již nedokážeme zpětně přesně určit. Mohl by být proveden
jen odhad na základě termovizního snímkování obálky budovy doplněného o destruktivní
odběry vzorků obvodového pláště (vývrty), které by dokládaly přesnou skladbu původního
obvodového pláště, či by muselo být prováděno měření tepelného toku na relativně velkém
množství míst obálky budovy.
Z naměřených hodnot jsme zjistili, že měření jsme prováděli v místě, ve kterém byly stavební
práce provedeny dle projektové dokumentace (původní cihly byly vybourány, zdivo bylo
vyzděno s největší pravděpodobností z tvárnic YTONG tl. 300 mm, které byly ze strany
interiéru omítnuty vápenocementovou maltou a ze strany exteriéru byly zatepleny systémem
ETICS při použití minerální vlny tl. 140 mm). Pro celkové vyhodnocení je ještě zapotřebí
provést další měření na původní cihelné stěně zateplené stejným systémem jako stěna z tvárnic
YTONG a zjistit rozsah ponechání původního cihelného zdiva. U spočítaných součinitelů
prostupu tepla u stěny vyzděné z pálených cihel a z tvárnic YTONG nejsou započítány tepelné
mosty, které zde vzniknou z důvodu umístění vodorovných stropních železobetonových
konstrukcí, které rozdělují vyzdívané zdivo po podlažích. S přirážkou na tepelné mosty bylo
v průkazu energetické náročnosti počítáno, a tedy v návrhu tato skutečnost byla zohledněna.
Návrh však jistě nepočítal se změnou výplňového zdiva a nedokončenými detaily kolem oken.
Do obvodových stěn byly v rámci rekonstrukce osazeny okna zhotovená z plastových profilů,
které jsou zaskleny izolačními dvojskly. Součinitel prostupu tepla u použitých oken je dle
certifikátu dodavatele 1,2 W/m2K a okna tak splňují normový požadavek na doporučenou
hodnotu, která je shodná s hodnotou uvedenou na certifikátu. Okno se posuzuje jako celek
(zasklení, okenní křído, okenní rám) a zkouší se v laboratořích. Na místě jsme prováděli jen
dílčí měření a okenní křídlo v měřeném místě vyhovělo normovým požadavkům, ale okno jako
celek jsme neposuzovali. Hodnocení oken není cílem našeho výzkumu.
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Obr. 1 – Termovizní snímek fasády – viditelné uniky tepla v nadpraží a ostění oken
Fig. 1 – Thermo-visual photography of the facade– visible heat losses at the head and jamb
of the windows

Obr. 1 – Digitální snímek stejné části fasády
Fig. 1 – Digital photography of the same facade

3

ZÁVĚR

Z provedeného průzkumu a následných provedených měření bylo zjištěno, že průkaz
energetické náročnosti budovy není v souladu se skutečným stavem objektu. Měřením a
podrobným průzkumem byla zjištěna jiná skladba obvodového pláště oproti projektu a chybné
provedení detailů kolem ostění oken. Navíc bylo zjištěno podezření, že okna jako celek nemají
deklarované tepelně izolační vlastnosti. Průkaz byl vyhotoven podle dokumentace pro stavební
povolení. V průběhu výstavby došlo ke změnám v projektu, a to i k takovým změnám, které
mají vliv na celkové tepelné ztráty budovy. Průkaz se předkládá jen u stavebního řízení a po
kolaudaci stavby se jeho grafická část připevní na viditelné místo, nejčastěji v blízkosti
vstupních dveří v 1.NP. Nikdo již však zpětně nekontroluje, zda jsou údaje v průkazu
energetické náročnosti budovy platné i po dokončení stavby a provedení změn během výstavby.
Při každé výstavbě totiž dochází ke změnám (odchylkám od schválené projektové
dokumentace) a z tohoto důvodu se i vypracovávají dokumentace skutečného provedení stavby,
která se překládá ke kolaudaci stavby. Vzhledem k tomu, že se údaje neaktualizují, nemusí mít
průkaz energetické náročnosti budovy vypovídající charakter a grafická část vyvěšená na
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budově může mít charakter jen uměleckého díla. Toto se stalo i u hodnoceného objektu což se
projevilo v první topné sezóně nevhodným nastavením a nadimenzováním topného systému.
Proto, aby se průkaz energetické náročnosti stavby co nejvíce přibližoval skutečnosti, je
zapotřebí, aby byl průkaz zpracováván podle prováděcí projektové dokumentace a po
dokončení stavby byl aktualizován dle dokumentace skutečného provedení stavby. Další
nemalý faktor, který do této problematiky vstupuje, je kvalita provedených stavebních prací, o
čemž jsme se přesvědčili i u posuzované stavby, kde jsme přišli na neodborně provedené
(nedokončené) ostění a nadpraží u některých oken které má zásadní vliv na tepelné toky v
konstrukci projevující se významným kolísáním hodnot a tím i na energetickou náročnost
stavby. Pokud nejsou stavební detaily provedeny správně, dochází k tepelným ztrátám i přesto,
že je dodržena skladba stavební konstrukce v ploše. Pro eliminaci těchto vad by se mělo stavět
podle realizační dokumentace, která obsahuje i jednotlivé detaily a dané činnosti by měli
provádět proškolení pracovníci. Neméně důležité je také, aby na stavbě byl zaveden a fungoval
systém kontroly jak na straně zhotovitele stavby (mistři, stavbyvedoucí), tak na straně investora
(technický dozor investora, autorský dozor) a případné odchylky se řešili komplexně přímo při
výstavbě. Potom by nemělo již docházet k tomu, že investor je po prvním roce provozu nové,
nebo zrekonstruované stavby překvapen, že náklady spojené se spotřebou energií (vytápěním
stavby) neodpovídají nákladům uváděným v průkazu energetické náročnosti stavby. Výzkum
prováděný měřením tepelných toků u obálkové konstrukce stavby je prozatím v začátcích, ale
již z prvních výsledků je zřejmé, že měřením lze odhalit i bez destrukčních zkoušek mnoho
nesrovnalostí ve stavebních konstrukcích. Ve spojení s kvalitním průzkumem lze tak přesně
specifikovat příčinu nevhodných projevů stavební konstrukce. Autoři článků předpokládají, že
na základě výzkumu se podaří specifikovat jednotlivé projevy tak, aby z naměřených výsledků
se podařilo odhadnout příčinu nevhodného projevu stavební konstrukce. Prozatím byly zjištěny
jako nejčastější příčiny vzniku odlišností návrhových hodnot s hodnotami skutečnými odlišná
skladba konstrukce (zhotovitel snižuje náklady na stavbu a tím používá nevhodné materiály),
nekvalitně provedené souvrství (nedodržení technologických předpisů), nevhodné nebo
nedokončené detaily (zejména ostění oken a ukončení konstrukce u střechy či základu).
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EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PŘÍNOSŮ ZELENÝCH STŘECH
Jitka Dostalová, Pavel Dostal, Jan Macháč, Lenka Dubová, Jiří Louda
ABSTRAKT:
Zelené střechy nám přináší mnoho výhod, které jsou ku prospěchu nejen investorovi, ale i
celému okolí. Mnohdy z nich těží nejvíce právě okolí, přičemž veškeré náklady spojené
s pořízením i údržbou zelené střechy nebo střešní zahrady nese pouze investor. Tento příspěvek
uvádí v první části krátké shrnutí přínosů zelených střech, ve druhé části se zaměřuje na
kvantifikaci těchto přínosů na základě dvou provedených případových studií.
ABSTRACT:
Green roofs provide numerous benefits not only to the investor but also to their vicinity.
Oftentimes, it is the vicinity which enjoys the majority of benefits while the investor bears all
the investment and maintenance costs for the green roof. This article features a short summary
of benefits provided by green roofs in the first part and focuses on quantifying the benefits based
on two case studies.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Zelené střechy, přínosy, ekonomické hodnocení, cost-benefit analýza, pozitivní externalita
KEYWORDS:
Green roofs, benefits, economic evaluation, cost-benefit analysis, positive externality

1

SHRNUTÍ

Zelené střechy z pohledu urbanistického a krajinářského nám umožňují vnést do sídel nové
plochy zeleně s možností využití k pobytu, odpočinku a relaxaci nebo i komerčně. Jako součást
zelené infrastruktury měst a obcí zlepšují estetický vzhled, obytné i pracovní prostředí a působí
pozitivně na psychiku člověka.
K environmentálnímu přínosu zelených střech patří především zadržování dešťové vody a její
návrat do přírodního koloběhu v místě výskytu srážek, zvýšení vlhkosti vzduchu, snížení
prašnosti a zachycení škodlivin z ovzduší, vyrovnávání extrémních teplot a tepelná ochrana,
zlepšení mikroklimatu v budově i okolí, vytvoření prostoru pro flóru a faunu a zvýšení
biodiverzity, stejně jako zmírnění dopadů klimatických změn.
Ekonomickým přínosem zelených střech je především ochrana hydroizolace před UV zářením,
kolísáním teplot a mechanickým poškozením, čímž dochází k podstatnému prodloužení její
životnosti. Dále je třeba zmínit výrazně lepší tepelnou ochranu budov před přehříváním v létě,
snížení náporu na kanalizační síť při přívalových deštích díky akumulaci podstatné části
srážkové vody ve vegetačním souvrství, ochranu před hlukem a také snížení ztrát účinnosti
fotovoltaických panelů, které jsou při umístění na vegetačních střechách vystaveny nižším
okolním teplotám v letních měsících. Zelené střechy rovněž zvyšují užitnou hodnotu
nemovitosti mimo jiné tím, že vytváří další využitelný nebo obytný prostor, často velmi
atraktivní.
Výše uvedené přínosy jsou sice nesporné, ale ne všechny lze postihnout čísly. Ke kvantifikaci
lze použít cost-benefit analýzu. Užitky rozdělené na soukromé a celospolečenské jsou oceněny
a následně porovnány s investičními i provozními náklady v daném časovém horizontu pomocí
čisté současné hodnoty.
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Hodnocená extenzivní zelená střecha na Domě v úžině v Praze (viz Obrázek 1) přináší za dobu
své životnosti výrazný čistý celospolečenský užitek i soukromý užitek investorovi. Intenzivní
zelená střecha na administrativní budově Titanium v Brně (viz Obrázek 2) přináší taktéž čistý
celospolečenský užitek, který ale v porovnání s extenzivní střechou vzhledem k vysokým
pořizovacím nákladům a umístění zelené střechy nad podzemními garážemi není tak velký.

Obrázek 1: Extenzivní zelená střecha na
RD Dům v úžině, Praha (GreenVille
service s.r.o., 2015)

Obrázek 2: Intenzivní zelená střecha na
administrativní budově Titanium Brno
(GreenVille service s.r.o., 2014)
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Ekonomické hodnocení přínosů zelených střech je jednou z možností, jak zachytit přidanou
hodnotu, kterou zelené střechy přinášejí. Existují nicméně faktory, kterými zeleň působí na
lidské zdraví nebo zdravé životní prostředí, které, ač univerzálně důležité, jsou v současnosti
jen těžko kvantifikovatelné. Proto se dá předpokládat, že hodnota zelených střech i zeleně jako
takové bude ještě vyšší.
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POSOUZENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ MASIVNÍ DŘEVOSTAVBY
POMOCÍ TERMOKAMERY
ASSESSMENT OF THE THERMALLY INSULATING PROPERTIES OF SOLID
WOOD BUILDING USING THERMOMETER
Petr Fait1), Josef Čech2), Pavel Král3)
ABSTRAKT:
Dnešní společnost se ubírá směrem k úsporám energií. S těmito úsporami velice úzce souvisí
problematika tepelných mostů. Článek popisuje nebezpečí vyplývající z tepelných mostů
vyskytujících se u staveb způsobené výrazně rozdílnými součiniteli tepelné vodivosti u použitých
materiálů. Tyto tepelné mosty mohou způsobovat následně problémy při užívání dřevostavby.
V článku jsou popsány místa s nejčastějším výskytem těchto tepelných mostů u masivních
dřevostaveb. Následně je popsáno vlastní měření termokamerou FLIR E60 u dřevostavby
v Nasavrkách u Chocně a měření je doloženo termografickými snímky s následným
vyhodnocením. Článek se také zabývá předpisy potřebnými pro přesné měření součinitele
prostupu tepla u posuzované dřevostavby.
ABSTRACT:
Todayś society is moving towards saving energy. These saving are very closely related to the
issue of thermal bridges. The article describes the dangers arising from thermal bridges
occurring in buildings caused significantly different coefficients of thermal conductivity for the
materials used.. These thermal bridges can cause problems in the use of wood buildings. The
article describes the most frequent occurrences of these thermal bridges in solid wood
buildings. Subsequently, the actual measurement of the FLIR E60 thermometer is described in
the building in Nasavrky near Chocen and the measurement is documented by thermo graphic
images with subsequent evaluation. The article also deals with the regulations necessary for
the accurate measurement of the coefficient of heat transfer in the examined wood buildings.
KLÍČOVÁ SLOVA:
tepelné mosty, termokamera, tepelná izolace, vady, součinitel prostupu tepla
KEYWORDS:
thermal bridges, thermometer, thermal insulation, defects, heat transfer coefficient

1

ÚVOD

Stavba dřevostavby v Nasavrkách, která byla stavěna svépomocí, byla zahájena v roce 2008 a
následně dokončena v roce 2009. Na tuto stavbu majitelé použili borovicové hraněné řezivo
tloušťky 20 cm. Zpracované řezivo skladovali po dobu pěti let venku. Většinu činností
potřebných k výstavbě hrubé stavby provedl majitel dřevostavby. V průběhu užívání této
stavby, řešili majitelé množství problémů např. teplovzdušné vytápění dřevostavby, které
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vytápělo dřevostavbu nerovnoměrně a, také částečnou výměnu jednoduchých oken za kastlová.
[1] Cílem tohoto měření bylo zjistit a zaznamenat pomocí termokamery přítomnost tepelných
mostu na problematických místech této dřevostavby.

2

TEPELNĚ
IZOLAČNÍ
V NASAVRKÁCH

VLASTNOSTI

DŘEVOSTAVBY

Jak je popsáno výše, dřevostavba v Nasavrkách je postavena z borovicového hraněného řeziva
tloušťky 20 cm. Tato tloušťka v dnešní době, kdy je požadovaná hodnota pro součinitel
prostupu tepla UN20 pro těžkou vnější stěnu (plošná hmotnost ≥ 100 kg/m2) UN20 ≤ 0,30 W/(m2.
K) neodpovídá normě. Pokud má tato dřevostavba splňovat tento normový požadavek na
požadovaný součinitel prostupu tepla UN20 musela by tato dřevostavba mít obvodové stěny
tloušťky min 45 cm. [2] Další problém u této dřevostavby nastává z důvodu nerovnoměrného
sedání dřevostavby v průběhu jejího životního cyklu a tím vznikaní nerovností ve spojích a
dalších styčných místech. Toto sedání je způsobeno nevhodným skladováním řeziva před
zahájením stavby (zpracované řezivo bylo skladováno po dobu pěti let venku zakryté pouze
maskovací sítí) a před zabudováním do stavby nebylo dostatečně vysušené.

3

MOŽNÉ
VADY
DŘEVOSTAVEB

ZPŮSOBENÉ

TEPELNÝMI

MOSTY

U

V důsledku použití materiálů s výrazně rozdílnými součiniteli tepelné vodivosti mohou u budov
vznikat tepelné mosty, které zapříčiňují následné vady na těchto dřevostavbách. Hlavní příčinou
těchto vad je zvýšená koncentrace vlhkosti v místech tepelných mostů, jejímž působením
vznikají následující vady:




4

Vytvoření plísně a následná nemožnost užívání těchto prostor z hygienických důvodů.
Zvětšení objemu vlhkého prvku stavby, který může způsobovat nerovnosti v uložení
těchto prvků nebo spojů a následným únikům tepla netěsností obvodového pláště ze
stavby.
Při dlouhodobém působení vlhkosti na dřevěné prvky možnost výskytu dřevokazného
hmyzu či dřevokazných hub.

NEJČASTĚJŠÍ MÍSTA VÝSKYTU TEPELNÝCH MOSTŮ U STAVEB

Jsou to místa na konstrukci, kde dochází k velkým lokálním odchylkách tepelných toků a tím
vzniká nerovnoměrný teplotní gradient. Nejčastější místa výskytu tepelných mostů jsou
zobrazena na obrázku 1.
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Obr. 1 – Místa nejčastějšího vzniku tepelného mostu. [3]
Fig. 1 – Places of the most common thermal bridge. [3]

5

MĚŘENÍ
TEPELNĚ
IZOLAČNÍCH
VLASTNOSTI
DŘEVOSTAVBY V NASAVRKÁCH POMOCÍ TERMOKAMERY

U

Termografie obecně znamená pořízení snímků měřeného objektu v potřebných vlnových
délkách od 230 K do 310 K., aby se zobrazilo teplotní vyzařování tohoto objektu.[4] Měřením
termokamerou nemůžeme kvantifikovat tepelné úniky z důvodu nemožnosti měření součinitele
prostupu tepla U v interiéru a exteriéru a dalších vlivů potřených k vyhodnocení tepelných ztrát.
Použití termokamery je vhodné pro lokalizaci problémů, které můžeme následně vyhodnotit a
hledat možnou nápravu těchto problémů. V následném řešení těchto problémů se může
k přesnému vyhodnocení použít měřící zařízení, které nám pomůže přesně kvantifikovat
tepelné ztráty. [2]
Metodika měření termokamerou

5.1

Z důvodu přesného nastavení termokamery před vlastním měřením je důležité kvantifikovat
okrajové podmínky a tím eliminovat nepřesnosti při následném měření:



5.2

Změření vzdálenosti měřených materiálů od termokamery.
Změření povrchové teploty měřeného materiálu.
Změření relativní vzdušné vlhkosti měřeného prostředí.
Termokamera

Termokameru FLIR E60 je nejvhodnější používat pro většinu aplikací ve stavebnictví:[5]




Místo a stanovení rozsahu tepelných mostů.
Kontrola kompaktnosti (těsnosti) obvodového pláště.
Kontrola systémů TZB.
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5.3

Vlhkostní problematika. [6]
Vlastní měření nejproblémovějších míst dřevostavby z pohledu tepelných mostů

Před vlastním měřením byla s majitelem provedena vizuální prohlídka interiéru dřevostavby a
byla navržena místa měření. Poté byl vytvořen nákres s přesnými body pro změření a zapsání
okrajových podmínek z důvodu přesného nastavení termokamery.

Obr. 2 – Jednoduché okno v jídelně. [1]
Fig. 2 – A simple windows in the dining room. [1]

Obr. 3 – Kastlové okno v jídelně. [1]
Fig. 3 – A doubled windows in the dining room. [1]
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Obr. 4 – Minimální teplota v rohu. [1]
Fig. 4 – Minimum corner temperature. [1]

Obr. 5 – Minimální teplota v rohu. [1]
Fig. 5 – Minimum corner temperature.[1]

Obr. 6 – Minimální teplota v rohu. [1]
Fig. 6 – Minimum corner temperature. [1]

Obr. 7 – Podélné trhliny trámu v ložnici. [1]
Fig. 7 – Longitudinal cracks of the beam in the bedroom. [1]
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5.4

Vyhodnocení měření termokamerou a stanovení nejnižší povrchové teploty
měřených objektů

Nízká vnitřní povrchová teplota konstrukcí tvořících obálku dřevostavby má značný dopad na
povrchovou kondenzaci vodních par a následné vady ve formě plísní. Po měření termokamerou
je proto důležité určit nejnižší povrchovou teplotu měřených objektů. [11] Hygienické
požadavky na tepelné mosty řeší norma ČSN 73 0540-2, která obsahuje tabulku kritického
teplotního faktoru a tabulku nejnižších přípustných povrchových teplot. Naměřené nejnižší
vnitřní povrchové teploty objektů s doporučenými nejnižšími přípustnými povrchovými
teplotami dle ČSN 73 0540-2 jsou vyhodnoceny v tabulce 1. Teplotní faktor vnitřního povrchu
dokumentuje vliv konstrukce a přestupu tepla v určitém místě na vnitřní povrchovou teplotu
nezávisle na teplotách přilehlého prostředí a je definován tímto vztahem:[8]
𝑓𝑅𝑠𝑖 =
Kde

𝜃𝑠𝑖 − 𝜃𝑒
𝜃𝑎𝑖 − 𝜃𝑒

𝜃𝑠𝑖 je

nejnižší vnitřní povrchová teplota ve ºC

𝜃𝑒

teplota venkovního vzduchu ve ºC

𝜃𝑎𝑖

teplota vnitřního vzduchu ve ºC

𝑓𝑅𝑠𝑖

teplotní faktor vnitřního povrchu

V konstrukcích kde se uvažuje jednorozměrné šíření tepla, bude nejnižší povrchová teplota
rovná průměrné vnitřní povrchové teplotě podle vztahu:
𝜃𝑠𝑖,𝑚𝑖𝑛 = 𝜃𝑒 + 𝑓𝑅𝑠𝑖 ∙ (𝜃𝑎𝑖 − 𝜃𝑒 )
Kde

𝜃𝑒

teplota venkovního vzduchu ve ºC

𝜃𝑎𝑖

teplota vnitřního vzduchu ve ºC

𝑓𝑅𝑠𝑖

teplotní faktor vnitřního povrchu

𝜃𝑠𝑖,𝑚𝑖𝑛

nejnižší vnitřní povrchová teplota ve ºC[8]
Tab. 1 – Stanovení nejnižší vnitřní povrchové teploty.
Tab. 1 – Determining the lowest surface temperature.
Stanovení nejnižší vnitřní povrchové teploty měřených objektů
Naměřená nejnižší vnitřní
povrchová teplota [ºC]

Nejnižší přípustná
povrchová teplota dle ČSN
73 0540-2

Rozdíl teplot ve [ºC]

Vyhovuje

11,2

9,27

1,93

ano

17,1

9,27

7,83

ano

Minimální teplota v rohu
(Obr.4)

17,1

12,6

4,5

ano

Minimální teplota v rohu
(Obr.5)

14,1

12,6

1,5

ano

Jednoduché okno v jídelně
(Obr.2)
Kastlové okno v jídelně
(Obr.3)
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Stanovení nejnižší vnitřní povrchové teploty měřených objektů
Minimální teplota v rohu
(Obr.6)

19,7

12,6

7,1

ano

Podélné trhliny trámu
v ložnici (Obr.7)

13.4

12,6

0,8

ano

Z naměřených hodnot vyplývá, že všechny měřené objekty vyhovují z pohledu nejnižší
přípustné povrchové teploty dle ČSN 73 0540-2. Z obr. 2 a obr. 3 je zřejmé, že k největším
tepelným únikům dochází u jednoduchého okna oproti kastlovému kde teplotní rozdíl mezi
okny je 5,9 ºC a při celkovém počtu stávajících jednoduchých oken v dřevostavbě je celkový
teplotní únik značný. U obr. 5 je nepatrný teplotní rozdíl mezi naměřenou nejnižší vnitřní
povrchovou teplotou objektů a nejnižší přípustnou povrchovou teplotou dle ČSN 73 0540-2,
který je 1,5 ºC. Tento faktor může v budoucnu při zvýšené vlhkosti způsobovat problémy.
Nejlepší hodnoty z měření jsou vyobrazeny na obr. 6 kde teplotní rozdíl mezi naměřenou
nejnižší vnitřní povrchovou teplotou objektů a nejnižší přípustnou povrchovou teplotou dle
ČSN 73 0540-2 činní 7,1 ºC. Na obr. 7 je viditelná podélná trámová trhlina (způsobená
nevhodným skladováním řeziva), a teplotní rozdíl mezi naměřenou nejnižší vnitřní povrchovou
teplotou objektů a nejnižší přípustnou povrchovou teplotou dle ČSN 73 0540-2 je 0,8 ºC, což
je nejhorší naměřený výsledek. Po vyhodnocení měření těchto kritických míst a konzultaci
s majitelem byl navržen další postup:



Porovnání tepelně izolačních vlastností jednoduchého okna oproti oknu kastlovému
pomocí univerzálního měřícího zařízení datelogger ALMEMO 710 spolu s čidly na
měření teploty vzduchu, povrchové teploty a tepelného toku.
V místech tepelných mostů přetěsnění trhlin a netěsností s následným přeměřením
termokamerou.
Předpisy související s výpočtem tepelně izolačních vlastností oken na dřevostavbě
pomocí univerzálního měřícího zařízení datelogger ALMEMO 710

5.5






ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie - Norma vymezuje
termíny užívané v oboru stavební tepelné techniky, definice veličin, jejich značky a
jednotky popisující šíření tepla, vlhkosti a vzduchu stavebními materiály a
konstrukcemi, popisující stav vnitřního a venkovního prostředí používané v ČSN 73
0540 - 2, 3 a 4. Termíny a definice veličin, jejich značky a jednotky lze použít i při
aplikaci norem souvisejících, zejména uvedených v normativních odkazech normy a
souvisejících normách. Norma sjednocuje a zpřesňuje termíny a definice v uvedených
oblastech. [7]
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky - Tato norma stanovuje
tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem
vnitřního prostředí při jejich užívání, které zajišťují plnění základních požadavků na
stavby, zejména hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou
ochranu budov podle zvláštního předpisu a zajištění ochrany zdraví, zdravých životních
podmínek a životního prostředí. Platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udržovací
práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov. [8]
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin - Norma
stanoví národní normové, charakteristické a návrhové hodnoty fyzikálních veličin
stavebních materiálů a výrobků, výplní otvorů, zdících prvků a zdiva, návrhové hodnoty
veličin vnějšího prostředí, vnitřního prostředí a vzduchu pro navrhování a ověřování
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6

stavebních konstrukcí a budov z hlediska šíření vlhkosti a jejich tepelné ochrany podle
ČSN 73 0540-4 a norem souvisejících. [9]
ČSN 73 0540 -Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody - Hlavní text
normy je členěn podle veličin hodnocených v ČSN 73 0540-2. Pro každou veličinu je
uvedeno, co se výpočtem hodnotí, za jakých okrajových podmínek se provádí
výpočtové hodnocení, jaké normy pro tato hodnocení zejména platí, co musí výpočtové
hodnocení zahrnovat a jaké je zásadní členění použitelných výpočtových metod, popř.
jak se při hodnocení postupuje u specifických druhů konstrukcí, včetně odkazů na
podrobnější popis v přílohách.[10]

ZÁVĚR

Cílem tohoto článku bylo provézt prvotní posouzení tepelně izolačních vlastností masivní
dřevostavby v Nasavrkách pomocí termokamery. Při tomto prvotním měření bylo zjištěno, že
všechny měřené objekty vyhovují z pohledu nejnižší přípustné povrchové teploty normě ČSN
73 0540-2. Z pohledu energetických úspor v dřevostavbě bude důležité ještě provést
podrobnější měření u oken jednoduchých a kastlových. Toto podrobné měření by mělo být
kontinuální a bude provedeno pomocí univerzálního měřícího zařízení datelogger ALMEMO
710 opatřeného vhodnými čidly. Pomocí hodnot získaných z kontinuálního měření se následně
vyhodnotí tepelně izolační vlastnosti jednoduchého a kastlového okna, instalovaných v masivní
dřevostavbě. Kontinuální měření by se mělo provádět po dobu nejméně jednoho týdne.
V místech, kde byly naměřeny tepelné úniky, a které byly následně opravovány (utěsněny), se
provede kontrolní měření těchto problémových míst pomocí termokamery.

7
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INTERNETOVÉ ZDROJE INFORMACÍ PRO OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ
A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VERIFIKACI ZNALECKÝCH POSUDKŮ PRO POTŘEBY
STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU
INTERNET AS THE SOURCE OF INFORMATION FOR VALUATION OF
IMMOVABLE ASSETS AND ITS USE FOR VERIFICATION OF EXPERT
OPINIONS FOR THE NEEDS OF THE STATE LAND OFFICE
Filip Hakl1), Augustin Sadílek2), Vlastimil Vala3)
ABSTRAKT:
V článku jsou představeny dostupné internetové zdroje informací využitelné pro oceňování
nemovitých věcí, které jsou rovněž využitelné pro verifikaci znaleckých posudků při jejich
přebírání objednatelem nebo při jejich následné kontrole ve sporných případech nebo při
stížnostech na znalcem určenou cenu.
ABSTRACT:
The article presents available internet sources which can be used for the valuation of
immovable assets as well as for the verification of the expert opinions for the purpose of their
acceptance by the client or for subsequent checks in doubtful cases or in the case of a complaint
alleging the value determined by the expert.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Informace pro oceňování, zdroje informací, verifikace s využitím internetových zdrojů.
KEYWORDS:
Information for valuation, information sources, verification with the use of Internet sources.

1

ÚVOD

Při oceňování nemovitých věcí je nutno o konkrétním předmětu ocenění zjistit co nejvíce
relevantních informací, které by mohly mít vliv na jeho cenu.
Státní pozemkový úřad objednává ocenění nemovitých věcí (pro prodej, směnu, vydání
náhradních pozemků v rámci restitucí, apod.) u externích znalců a znaleckých ústavů, se
kterými má uzavřenou rámcovou dohodu podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Ve většině případů je po znalcích požadováno určení ceny obvyklé (dle § 2 zákona č. 151/1997
Sb.) nebo ceny zjištěné (dle platné oceňovací vyhlášky).
V některých případech je požadováno určení obou druhů cen (obvyklá i zjištěná).
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V některých případech (např. restituce) je také vyžadováno určení ceny podle dřívějších
cenových předpisů (vyhláška č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.).
Před převzetím je nutno každý znalecký posudek (jako přebírané dílo) zkontrolovat. Jak je dnes
již obecně známo, a jak vyplývá také ze zkušeností Státního pozemkového úřadu, znalecký
posudek není nadán „presumpcí správnosti“. Některé předkládané znalecké posudky obsahují
vady a nedostatky, pro které je nelze ze strany Státního pozemkového úřadu akceptovat a
převzít.
Abychom usnadnili přebírání znaleckých posudků pracovníky jednotlivých organizačních
útvarů Státního pozemkového úřadu, vytvořili jsme přehled základních internetových zdrojů,
které je možno pro kontrolu a verifikaci znaleckých posudků využít.

2
2.1

INTERNETOVÉ ZDROJE INFORMACÍ
Katastr nemovitostí

Na začátku procesu oceňování, ale i verifikace znaleckého posudku, je prvotním úkolem
správná identifikace oceňované věci nemovité – jejího umístění, výměry, vlastnického práva, a
také dalších věcných práv k této věci. Pro tyto účely slouží dálkový přístup do katastru
nemovitostí, který lze využít buď v bezplatné verzi formou nahlížení do KN nebo v placené
verzi formou dálkového přístupu do ISKN.
2.1.1 Nahlížení do katastru nemovitostí
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Stavba
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Jednotka
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberPS.aspx
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberRizeni.aspx
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/nas/cenoveudaje/cr/
Bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí umožňuje základní přehled o nemovitých věcech
a právech s nimi spojených. Základními funkcemi jsou: vyhledání parcely, vyhledání stavby,
vyhledání jednotky, vyhledání řízení a zobrazení katastrální mapy.
Katastrální mapa umožňuje zobrazit letecké (ortofoto) snímky, pozemky dotčené věcnými
břemeny a také nemovitosti s cenovými údaji (od roku 2014).
2.1.2 Dálkový přístup do ISKN (Informační systém katastru nemovitostí České republiky)
https://katastr.cuzk.cz/LoginDPWEB/login/Login.do?PAR_DestinateApplication=DalkovyPri
stup
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Dálkový přístup do ISKN je placenou službou, k jejímuž používání je nutno mít založen
uživatelský účet. Je zde možno získat například výpisy z KN, přehledy vlastnictví, dokumenty
ze sbírky listin, cenové údaje, katastrální mapy, atd.
2.2

Mapové servery, geoportály

Po identifikaci oceňované nemovité věci a zjištění práv, která se k ní vztahují, je dále nezbytné
nemovitou věc posoudit v širších souvislostech jejího bezprostředního i vzdálenějšího okolí –
v rámci lokality, obce, kraje. Lokalita, ve které je nemovitá věc umístěna, je jedním ze
základních cenotvorných faktorů.
2.2.1 Geoportál ČÚZK
http://geoportal.cuzk.cz/(S(cjo5aczkxwjit3xesifzfdvc))/Default.aspx?head_tab=sekce-00gp&mode=TextMeta&text=uvod_uvod&menu=01&news=yes&UvodniStrana=yes
Prostřednictvím Geoportálu ČÚZK lze přistupovat k mapovým službám a produktům Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního. Jde například o geoprohlížeč, veřejný dálkový přístup do
registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), analýzy výškopisu, archivu
leteckých měřických snímků, atd.
2.2.2 Geoportál GEPRO standard
http://geoportal.gepro.cz/#/
Na tomto serveru lze zobrazit různé mapové vrstvy jako například katastrální mapu, správní
hranice, záplavová území, historické mapy atd.
2.2.3 Katastr nemovitostí 2.0 – mapové nahlížení
https://www.katastr2.cz/
Katastrální mapy, pozemkový katastr, věcná břemena – online zjednodušené nahlížení do
katastru nemovitostí.
2.2.4 Ústřední archiv zeměměřičství a katastru
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html#
Tento odkaz nabízí bezplatný náhled na různé archivní mapy.
2.2.5 Mapy.cz
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4440000&y=50.0861000&z=11&pano=1
Mapový server, kde lze mimo jiné využít službu Panorama (která umožňuje virtuální prohlídku
daného místa), ortofotomap (leteckých snímků) různého stáří, nebo zobrazení turistické mapy
(s vrstevnicemi).
2.2.6 Mapy Google
https://www.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl
Mapový server, kde lze mimo jiné využít bezplatnou službu Street View, která umožňuje
virtuální prohlídku daného místa, nebo satelitní snímky.
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2.2.7 CENIA – kontaminace, letecké snímky z padesátých let 20. století
http://kontaminace.cenia.cz/
Lze zobrazit mimo jiné letecké snímky z padesátých let 20. století (největší část území ČR byla
snímkována roku 1953), katastrální mapu a další mapy.
2.2.8 Národní archiv leteckých měřických snímků
http://lms.cuzk.cz/lms/
Lze zobrazit archivní letecké snímky (ortofota) z 50. let a z let 1998 až 2016-2017.
2.2.9 Mapový portál Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
http://mapy.nature.cz/
Je součástí informačního systému ochrany přírody.
Na tomto serveru lze ověřit umístění pozemku v chráněném území.
2.2.10 Geoportál SPÚ – BPEJ
http://spucr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=02c5dbfd2ae540028772a7bb
069fb878
Na tomto serveru lze zjistit průběh hranic jednotlivých bonitovaných půdně ekologických
jednotek (BPEJ).
Cenové mapy, ceny

2.3

Cenové mapy stavebních pozemků, které mají zpracovány některé obce a města v ČR, jsou ve
své podstatě úřední databáze cen v grafické podobě. Cena určená podle cenové mapy je cenou
zjištěnou.
2.3.1 CenoveMapy.cz
http://www.cenovemapy.cz/
Internetová stránka vytvořená spolupracovníky znaleckého ústavu KOPPREA. Soustřeďuje
odkazy na již vytvořené a na internetu umístěné cenové mapy, územní plány, a obsahuje i další
informace týkající se oceňování nemovitostí, především pozemků.
2.3.2 Cenová mapa Prahy
http://mpp.praha.eu/app/map/cenova-mapa/






Lze zadat adresu nebo číslo parcely.
Myší je možné na mapě označit místo, které se má zvětšit.
Lze zadat rok pro vyhledání starší cenové mapy.
Z okénka Změnit mapu lze změnit podklad (základní, fotografická, územní plán)
Po klepnutí pravým tlačítkem myši na zvolenou parcelu je možné přímo zvolit nahlížení
do katastru nebo georeport pro danou parcelu.

2.3.3 HB index
https://www.hypotecnibanka.cz/o-bance/pro-media/hb-index/page:1/
Index vývoje cen nemovitostí v České republice, publikovaný Hypoteční bankou.
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Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku
2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si
prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem
přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v nabídkách a katalozích
realitních kanceláří a na realitních serverech. HB INDEX je zkonstruován s využitím
hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují
údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční
banky.
Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů,
rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny
nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné
místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě
indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR Martin Lux, který je zároveň
odborným garantem výpočtu indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje
Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách www.hypotecnibanka.cz.
2.3.4 Farmy.cz – zemědělské pozemky
http://www.farmy.cz/
http://www.farmy.cz/cena-pudy/
http://www.farmy.cz/zpravy-o-trhu-s-pudou/
http://www.cenova-mapa-pudy.cz/
Na těchto stránkách lze získat orientační přehled o cenách zemědělských pozemků – cenách dle
BPEJ (zjištěných - dle vyhlášky) i cenách tržních (prostřednictvím každoročně vydávané
Zprávy o trhu s půdou) nebo pomocí cenové mapy zemědělské půdy.
2.4

Státní správa, justice

Při oceňování nemovitých věcí je nutno vycházet z příslušných právních předpisů (např. při
určování ceny zjištěné používat oceňovací vyhlášku platnou k datu ocenění). Pro usnadnění
orientace v právních předpisech je vhodné využít například internetové stránky portálu veřejné
správy a ministerstva financí.
Při verifikaci, ale třeba i při objednávání znaleckých posudků, je zásadní otázkou, zda byl
konkrétní znalec jmenován v příslušném oboru, odvětví a specializaci, ve kterém má
požadované ocenění provádět. To lze zjistit v evidenci znalců a tlumočníků.
2.4.1 Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/portal/obcan/
Na tomto serveru lze vyhledávat aktuální znění zákonů, hledat v seznamu datových schránek,
ve věstnících, a jsou zde dostupné další informace.
2.4.2 Ministerstvo financí
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/pravni-ramce (znění oceňovacích
předpisů)
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https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2018/vyhlaska-c-403-2017-sb-vyhlaska-ministe-30672 (průměrné ceny zem. pozemků dle k.ú., přirážky)
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/prehled-cenovych-map
(cenové mapy)
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare (komentáře MF)
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-k-ocenovaniprav-odpovidajicich-19346 (komentář k oceňování práv odpovídajícím věcným břemenům)
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-k-upraveprirazek-dle-prilohy-c-19347 (komentář k úpravě přirážek dle přílohy 23 vyhlášky)
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-k-urceniindexu-polohy-vyhlaska-19348 (komentář k určení indexu polohy)
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-k-urcovaniobvykle-ceny-oceneni-19349 (komentář k určování obvyklé ceny)
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecnabremena-po-1-lednu-2014-24435 (komentář - věcná břemena po 1. lednu 2014)
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/otazky-a-odpovedi-kzakonu-o-ocenovani-m-28525 (otázky a odpovědi k zákonu o oceňování)
Na těchto stránkách lze získat různé informace ohledně oceňování majetku – znění oceňovacích
předpisů, komentáře k určování cen (např. obvyklé, věcných břemen), otázky a odpovědi, atd.
2.4.3 Portal.justice.cz
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
Původní oficiální server českého soudnictví. Od 24. 9. 2018 již nejsou tyto internetové stránky
aktualizovány.
Na těchto stránkách lze nahlížet do evidence znalců a tlumočníků a také lze například získat
informace z různých veřejných rejstříků, například z obchodního.
2.4.4 Justice.cz
https://www.justice.cz/
Nový oficiální server českého soudnictví.
Přístup na Ministerstvo spravedlnosti, soudy, státní zastupitelství, ostatní resortní složky,
justiční profese, rejstříky, profesní seznamy, statistiky, apod.
Z této stránky lze nahlížet do seznamu znalců a tlumočníků
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
a do seznamu znaleckých ústavů
http://datalot.justice.cz/justice/znust.nsf/$$Search?OpenForm
Rovněž lze na těchto stránkách dohledat důležité informace pro výkon znalecké činnosti znalců
a znaleckých ústavů
https://www.justice.cz/web/msp/znalci-znalecke-ustavy-a-tlumocnici
Z rozhodovací činnosti ve znalecké agendě
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https://www.justice.cz/web/msp/znalci-znalecke-ustavy-a-tlumocnici?clanek=z-rozhodovacicinnosti-ve-znalecke-agende
2.4.5 InfoSoud
http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/searchBody.jsp
Na tomto serveru lze vyhledat soudní spis a zjistit v jaké je fázi.
Statistika, informace o obcích

2.5

V procesu oceňování i verifikace znaleckých posudků pro ocenění věcí nemovitých jsou
důležité statistické informace (např. o velikosti obcí podle počtu obyvatel, vybavenosti obcí,
apod.).
2.5.1 Český statistický úřad


Ceny sledovaných druhů nemovitostí – rodinné domy, byty, bytové domy, stavební
pozemky.
https://www.czso.cz/csu/czso/ceny-sledovanych-druhu-nemovitosti-uahytxd9pq



o Na tomto serveru lze zjistit průměrnou kupní cenu stavebních pozemků podle
okresů a podle velikosti obce (dle počtu obyvatel).
o K dispozici jsou statistiky z období od 2007-2009 do 2015-2017 (viz Archiv na
webových stránkách dole).
o Lze využít k přibližné orientaci možné cenové úrovně pozemků v dané obci, a k
přibližné orientaci, zda znalcem určená cena pozemku odpovídá rozpětí cen
v obci dané velikosti.
o Pozor! Soubor zahrnuje všechny pozemky od nezasíťovaných, stavebně
nepřipravených až po zasíťované pozemky připravené pro stavbu.
o Pozor! Rozpětí velikostí obcí je poměrně hrubé – do 1999 obyvatel, 2000-9999
obyvatel, 10000-49999 obyvatel, příp. 50000 obyvatel a více.
Malý lexikon obcí
https://www.czso.cz/csu/czso/maly-lexikon-obci-ceske-republiky-2018
o Lze zjistit základní údaje o počtu obyvatel obce a základní vybavenosti, včetně
archivních dat od roku 2010.

2.5.2 Regionální informační servis
http://www.risy.cz/cs
Na tomto serveru lze zjistit různé informace o městech, obcích, regionech.
Např. informace o počtu obyvatel, adresy a kontakty na příslušné orgány státní správy,
informace o technické a občanské vybavenosti jednotlivých obcí.
2.6

Vodní toky, povodňové riziko

Umístění věci nemovité v záplavovém území může být zásadním faktorem, ovlivňujícím její
cenu. Pro ověření záplavových území je možno použít například následující odkazy.
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2.6.1 Centrální evidence vodních toků
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html
Na tomto serveru lze zjistit, kdo je správcem vodního toku.
2.6.2 Česká asociace pojišťoven – povodňové mapy
http://www.cap.cz/kalkulacky-a-aplikace/povodnove-mapy
Na tomto serveru lze zjistit míru povodňového rizika.
2.6.3 Geoportál GEPRO standard – záplavová území
http://geoportal.gepro.cz/#/
Na tomto serveru lze zobrazit též záplavová území.
2.6.4 Povodňový plán České republiky
http://www.dppcr.cz/html_pub/
Na tomto serveru lze zobrazit záplavová území.
2.7

Územní plánování

Zásadním cenotvorným faktorem při oceňování nemovitých věcí (zejména pozemků) je možné
využití nemovité věci dané územním plánem. Územní plány jsou dostupné k nahlédnutí na
příslušných obcích (obecních a městských úřadech) a také na příslušných krajských úřadech.
Mnoho územních plánů (nikoliv však všechny) je dnes k nahlédnutí na internetových stránkách
obcí, měst a krajů. Některé obce či kraje mají i vlastní geoportály, kde lze výkresy územních
plánů promítat na různé podkladové vrstvy (například ortofotomapu, katastrální mapu, atd.) a
provádět na nich například planimetrické měření ploch. Je však nutno vždy ověřit platnost
územního plánu. K nahlížení do územních plánů lze využít například následující zdroje.
2.7.1 Mapové aplikace krajů, seznamy a odkazy na územní plány obcí
Jihočeský kraj:
https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/javascript/upd/
Jihomoravský kraj:
http://mapy.krjihomoravsky.cz/(S(u5isfb45gc2jzg55azp0mnqe))/Default.aspx?menu=2&mode=TextMeta&s
ide=mapy_uz_plan_orp&text=mapy_uz_p_orp4&
Karlovarský kraj:
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum-obci/UPD_obci.aspx
Kraj Vysočina:
https://www.kr-vysocina.cz/uzemne-planovaci-dokumentace-obci-dle-spravnich-obvoduorp/d-4033995/p1=38952
Královéhradecký kraj:
http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/seznam/
Liberecký kraj:
https://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-obci/Uzemni-plany
Moravskoslezský kraj:
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http://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=uzemniplanyobci
Olomoucký kraj:
http://uap.olkraj.cz/upd/seznam-uzemnich-planu?conversationContext=3
Pardubický kraj:
https://www.pardubickykraj.cz/uzemni-plany-mest-a-obci
Plzeňský kraj:
http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/upd/
Praha:
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/
http://www.geoportalpraha.cz/mapy-online#.Wa6DTGcUlGE
Středočeský kraj:
https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/
Zlínský kraj:
https://www.kr-zlinsky.cz/uzemni-plany-obci-zlinskeho-kraje-cl-4137.html
Historické územní plány Praha, Brno:
Archiv územních plánu Prahy
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/archivup/
Archiv regulačních plánů Státní regulační komise Praha
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/srk/
Archiv regulačních a územních plánů Brno
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemnihoplanovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/z-historie-uzemniho-planovani-2/
2.7.2 Portál územního plánování
http://portal.uur.cz/nastroje-uzemniho-planovani-v-ceske-republice/upd-a-upp-obci.asp
Na tomto serveru lze také najít odkazy na některé územní plány měst a obcí.
2.8

Další informace o území

Prostřednictvím internetu lze zjistit i další údaje o území, ve kterém se nacházejí oceňované
věci nemovité.
2.8.1 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)
http://www.uhul.cz/
http://www.uhul.cz/mapy-a-data/katalog-mapovych-informaci
Na tomto serveru lze bezplatně získat informace o lesích – např. lesní hospodářské osnovy,
oblastní plány rozvoje lesů a mnohé další informace.
2.8.2 E.ON Sítě
http://geoportal.eon.cz/itc/default.aspx?serverconf=vsite&wmcid=1143
Na tomto serveru lze získat základní údaje o přibližné poloze a druhu sítí společnosti E.ON.
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2.8.3 Nemovité památky
http://monumnet.npu.cz/
Na těchto stránkách lze získat informativní údaje o nemovitých památkách. Informace zde byly
aktualizovány pouze do konce roku 2016.
http://www.pamatkovykatalog.cz/
Nový katalog poskytující aktuální informace o nemovitých památkách.
https://geoportal.npu.cz/web
Jedná se o geoportál památkové péče.

3

ZÁVĚR

V dnešní době informačních technologií se nabízí mnoho dálkově přístupných zdrojů
informací, které lze při oceňování nemovitých věcí využít.
Mělo by se vždy jednat o ověřené zdroje informací, pocházející nejlépe od veřejných institucí.
Neoficiální zdroje je třeba používat s přiměřenou opatrností a informace pokud možno ověřovat
z více zdrojů.
Zdroje, uvedené v tomto příspěvku, je možno využít jak pro potřeby oceňování cenou zjištěnou,
tak pro cenou obvyklou.
Pracovníci Státního pozemkového úřadu využívají tyto informační zdroje při přejímání,
kontrole a verifikaci předkládaných znaleckých posudků.
Nejedná se o vyčerpávající výčet, jde o vybrané zdroje, které používáme v naší praxi.
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ZPŮSOBY PŘEPOČTU CENY STAVEBNÍCH PRACÍ K JINÉMU DATU SE
ZAMĚŘENÍM NA INDEXY CEN
METHODS OF REVALUATION OF CONSTRUCTION WORK FROM ONE DATE
TO ANOTHER, FOCUSING ON PRICE INDICES
Karla Háva1)
ABSTRAKT:
Článek se zabývá způsoby přepočtu cen stavebních prací z jednoho data k datu jinému, tedy
přepočtem do jiné cenové úrovně s ohledem na změny cen stavebních prací v čase. Zaměřuje
se na cenové indexy a na příkladu přecenění rozpočtu stavebního objektu ukazuje jejich použití
v praxi.
ABSTRACT:
This article deals with revaluation methodology of construction works from one date
to another. It means price recalculation due to changes in prices of construction works over
time. It also focuses on price inidices and an example of a revaluation of budget for building
is given.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Cena stavebních prací, cenová úroveň, cenový index, míra inflace, přecenění rozpočtu,
KEYWORDS:
Cost of construction work, price level, price index, inflation rate, budget revaluation

1

ÚVOD

Ceny stavebních prací se neustále mění. Působí na ně řada faktorů, které je přímo či nepřímo
ovlivňují. Významnými faktory působící na výši stavebních prací jsou ceny surovin, energií,
mzdové náklady, cena dopravy, kolísající kurs koruny, poptávka atd. Nastávají tedy situace,
kdy rozpočtované ceny jsou již zastaralé a je potřeba je aktualizovat (např. fakturované ceny za
postupně prováděné práce proti cenám rozpočtovaným) nebo je naopak zapotřebí zjistit cenu
stavebních prací i mnoho let nazpět (používají soudní znalci). Při přepočtu rozpočtu na jinou
cenovou úroveň můžeme použít více metod, tj. jednotlivé stavební práce znovu individuálně
vykalkulovat, dohledat je ve fakturách z požadovaného období, ocenit je směrnými cenami
v požadované cenové úrovni nebo průměrnými cenami stavebních prací Českého statistického
úřadu (dále jen ČSÚ). Tyto metody jsou však velice časově náročné a pracné a mnohdy nemáme
k dispozici potřebné podklady. Mohou to být např. normativy a sazebníky k danému roku u
individuální cenové kalkulace nebo historické databáze softwarových programů u ocenění
směrnými cenami. V takovém případě lze přistoupit k ocenění stavebních prací v cenové
úrovni pro nás dostupné (zpravidla tento rozpočet již máme) a následnému přepočtu ceny
do požadované cenové úrovně pomocí indexů cen.
Indexy cen si mohou vytvářet sami znalci, jednotlivé stavební podniky nebo je vydává také
ČSÚ či společnost ÚRS PRAHA, a.s. (dále jen ÚRS). Pomocí cenových indexů lze přepočítat
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cenu stavební produkce na úrovni objektů, jejich částí, stavebních dílů nebo konkrétních
položek stavebních prací.

2

VLASTNÍ DATABÁZE INDEXŮ CEN

Vlastní databázi cenových indexů si mohou vytvářet například soudní znalci, kteří používají
přecenění rozpočtů stavebních prací pravděpodobně nejčastěji. Pokud si v průběhu času vytváří
vlastní databázi cen stavebních prací nebo cen většího množství stavebních objektů, mohou si
data statisticky zpracovat a vypočítat vlastní indexy cen. Tento postup je však velice časově
náročný a vyžaduje nejen znalosti statistiky, ale i přístup k velkému objemu dat.

3

PODNIKOVÉ INDEXY CEN

Podnikové cenové indexy si mohou vytvářet například stavební firmy sledováním vlastních cen
stavebních prací, kdy statistickým zpracováním dat mohou pozorovat dlouhodobější vývoj a
odhadnout i vývoj těchto cen pro případné přecenění rozpočtu do následujícího období (např.
při opožděném zahájení výstavby).

4

INDEXY CEN ČSÚ

Gestorem státní statistiky v České republice je ČSÚ. Účelem jím prováděné cenové statistiky
je zjišťování cenových údajů a následné určení cenové hladiny formou cenových indexů.
Výpočet indexů cen ve stavebnictví má již dlouhou tradici a jedná se o indexy cen výrobců. Pro
přepočet cen na jinou cenovou úroveň lze použít více řad cenových indexů. Pokud by se jednalo
o přepočet pouze na úrovni cen materiálů, lze použít index cen materiálových vstupů stavební
výroby. Index cen stavebních prací je vhodný v případě, že potřebujeme přeindexovat cenu
na úrovni stavebních prací nebo skupin stavebních prací nebo zvlášť pro hlavní stavební výrobu
a přidruženou stavební výrobu. Pro přepočet na úrovni objektů použijeme index cen
stavebních děl.
4.1

Čtvrtletní šetření ČSÚ o pohybu cen stavebních prací

Statistickým šetřením jsou ve čtvrtletních intervalech zjišťovány ceny stavebních prací,
dohodnuté mezi dodavatelem a odběratelem. Cena stavební práce obsahuje veškeré náklady
nutné k její realizaci: veškerý materiál a polotovary, veškeré mzdové náklady, sociální
a zdravotní pojištění, náklady na provoz stavebních strojů a mechanizmů, dopravní náklady
mimo přesunu hmot, režijní náklady, zisk. Ceny stavebních prací jsou šetřeny vždy za druhý
měsíc příslušného čtvrtletí bez nákladů na zařízení staveniště a daně z přidané hodnoty.
Individuální index ceny stavební práce se počítá jako podíl sledované ceny k ceně za předchozí
období uvedené dotazovaným na jednom formuláři (výkaz zasílaný dotazovaným pro šetření
o pohybu cen stavebních prací). Indexy cen stavebních prací a stavebních děl se počítají podle
matematického modelu, který obsahuje soupis stavebních a montážních prací (tzv.
reprezentanty).[3] [7] [8]
4.2

Výpočet indexů cen ČSÚ

Cenové indexy jsou počítány v technické časové řadě na základě zjištěných cen reprezentantů
zprůměrováním individuálních indexů a jejich agregováním do úhrnů (podle použité
klasifikace nebo systému číselníků) pomocí výpočetního vzorce typu Laspeyres
v modifikované podobě: [3] [8]
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Kde značí:
𝑝0

-

cena v základním období,

𝑝0 𝑞0

-

stálá váha,

𝑝1

-

cena ve sledovaném období.

Používán je tvar váženého aritmetického průměru, kde individuální indexy jsou váženy dílčími
obraty, nebo je zastupujícími vahami ze základního období.
4.3

Přepočet ceny pomocí indexů cen ČSÚ

Publikované hodnoty výše uvedených cenových indexů ČSÚ jsou vyjádřeny v procentech.
Indexy mají dáno porovnávací období (průměr roku 2005, minulé čtvrtletí a stejné období
předchozího roku, tj. stejné čtvrtletí před rokem), kdy má cenový index hodnotu 100,0. Pokud
se ceny v dalším období zvyšují, index roste nad 100,0. Pokud ceny klesají, index klesá
a je menší než 100,0. [7]
Chceme-li tedy přepočítat cenu stavebních prací do období následujícího po porovnávacím
období a hodnota indexu je 101,0, znamená to, že se cena oproti porovnávacímu období zvedne
o 1%. Pro přepočet ceny stavebních prací odstraníme vyjádření indexu v procentech, tj.
vydělíme číslem 100 (v našem případě vypočítáme hodnotu indexu 1,01) a následně cenu
stavebních prací indexem vynásobíme.
Jestliže potřebujeme zjistit cenový index k libovolnému období, můžeme použít jednoduchý
propočet. Hodnotu indexu pro období, které nás zajímá, vydělíme hodnotou indexu v období
výchozím, ke kterému potřebujeme vypočítat nový index. V tomto případě bereme vždy
hodnoty v časové řadě základu roku 2005. [7]
Cenové indexy ČSÚ se používají rovněž pro stanovení koeficientu změn cen staveb
Ki v oceňovací vyhlášce (vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku
ve znění pozdějších předpisů) v příloze č. 41. Indexy jsou vztažené k cenové úrovni roku 1994
a násobí se jimi základní cena určená pro toto období. [1] [7]
4.4

Míra inflace

Dalšími indexy ČSÚ, který lze k přecenění rozpočtu stavebních prací použít, je míra inflace.
Obecně inflace znamená růst cenové hladiny v čase. Míra inflace je měřena pomocí přírůstku
indexu spotřebitelských cen. Není to tedy hodnota oscilující okolo 100 jako výše uvedené
indexy ČSÚ, ale vyjadřuje přímo procento, o které se ceny zvedly (v roce 2017 byla například
průměrná roční inflace 2,5 %). Existuje více druhů cenových indexů vyjadřujících míru inflace.
Který druh indexu máte použít, závisí na období, za které je míra inflace uváděna
a na základním období, k němuž se porovnává. Je zapotřebí si však uvědomit, že indexy míry
inflace nejsou odvozeny ze změny cen stavebních prací, ale ze změny cen spotřebitelských
prací za domácnosti celkem, tzn. potravinářské zboží, nepotravinářské zboží a služby. Použití
indexů míry inflace pro přepočet cen stavebních prací do požadované cenové úrovně je proto
diskutabilní. [4]
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Obr. 1 – Průměrná roční míra inflace v letech 1994 – 2017 [4]
Fig. 1 – The average annual inflation rate between 1994 and 2017 [4]

5

INDEXY CEN ÚRS

Do konce roku 2013 existovalo několik typů indexů od společnosti ÚRS, které byly vydávány
bezmála padesát let v Cenových zprávách, a to: [2]




orientační indexy (typu A) – ve členění obor, technologický soubor, skupina stavebního
dílu, neobsahující specifikace,
souhrnné propočty (typu B) – indexy ve členění obor, technologický soubor, včetně
specifikací a montážních prací,
propočtové indexy (typu C) – ve členění obor, technologický soubor, skupina
stavebních dílů, včetně specifikace.

Od roku 2014 byl ponechán pouze typ B, tedy dnes již indexy změn cen stavebních prací
„se vším a za vše“. Indexy jsou vypočítány na základě změn jednotlivých položek směrných
cen stavebních prací a váhového systému použitého cenového modelu. K aktualizaci směrných
cen stavebních prací dochází zpravidla dvakrát ročně a to k 1. lednu a k 1. červenci. Výjimkou
byl rok 1997, kdy byly nové ceny vydány i k 1. září.
Směrné ceny ÚRS jsou počítány na základě kalkulace množství potřeb stanovených
k jednotlivým položkám v členění podle kalkulačního vzorce. Jednotlivé potřeby jsou
oceňovány výběrovými šetřeními. Směrné ceny jsou počítány pro položky stavebních prací,
specifikace (materiály) a položky montážních prací. Indexy jsou proto určeny pouze
pro základní rozpočtové náklady. Indexy nejsou určeny pro přepočet vedlejších rozpočtových
nákladů (dále jen VRN), ceny pozemku, vybavení (pokud není součástí stavby) a daně z přidané
hodnoty. [5]
Indexy přinášejí základní informaci o změnách vstupů do směrných cen a jejich vlivu
na rozpočtové náklady v dané cenové úrovni. Indexy vyjadřující změny cen materiálů v období
2010 až 2016 jsou znázorněny v grafu na obrázku 2.
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Obr. 2 – Indexy cen stavebních materiálů v období 2010 až 2016 [9]
Fig. 2 – Price indexes of construction materials for the period 2010 – 2016 [9]
Pomocí indexů lze přeceňovat stavební produkci na úrovni stavebních objektů, jejich částí nebo
stavebních dílů. Použití indexů ÚRS pro přepočet ceny na úrovni položek stavebních prací není
doporučováno. Jednalo by se jen o orientační propočet s malou mírou přesnosti.
5.1

Přepočet ceny pomocí indexů cen ÚRS

Pomocí indexu změny cen stavebních prací se přecení rozpočet velice jednoduše do následující
cenové úrovně. Přecenění se provede tak, že se předmět indexace vynásobí příslušným
indexem.
Například přecenění rozpočtu z cenové úrovně prvního pololetí roku 2018 do cenové úrovně
druhého pololetí roku 2018 by se provedlo pomocí následujícího vzorce: [5]

Kde značí:
𝑐ú 2018⁄𝐼𝐼

-

výsledná cena v cenové úrovni 2018/II,

𝑐ú 2018⁄𝐼

-

cena v cenové úrovni 2018/I,

𝑖18⁄𝐼𝐼

-

index platný pro cenovou úroveň 2018/II.

Jestliže chceme pomocí indexů změn cen stavebních prací přecenit rozpočet přes více cenových
úrovní, získáme výslednou cenu postupným násobením původní ceny všemi indexy mezi
základní a cílovou cenovou úrovní. Tento postup platí za předpokladu, že je základní cena ve
starší cenové úrovni než cílová. Pokud by tomu bylo naopak, základní cena by se násobila
převrácenou hodnotou požadovaných indexů.
5.2

Kde lze najít cenové indexy ÚRS

Indexy změny cen stavebních prací od ÚRS lze najít například v softwarovém programu KROS
4. Pro potřeby přecenění stavebních objektů v delších časových intervalech vydává ÚRS
publikaci Převodní indexy cen stavebních objektů od roku 1971 do roku 2018. Dále lze nalézt
v každoročně vydávané publikaci Rozpočtové ukazatele (RUSO) - Ukazatele průměrné
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rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku přehled vývoje průměrných ukazatelů
od roku 1971 do roku 2018 i se souhrnnými propočtovými indexy. Přehled vývoje průměrných
ukazatelů i s cenovými indexy lze nalézt každoročně i v publikaci Stavebnictví v kostce, kterou
vydává společnost ÚRS společně se Svazem podnikatelů ve stavebnictví. [5] [10] [11]

6

PŘÍKLAD PŘECENĚNÍ ROZPOČTU STAVEBNÍHO OBJEKTU
K JINÉMU DATU

Pro lepší názornost si uveďme příklad přecenění rozpočtu stavebního objektu – dvojgaráže,
z cenové úrovně 2008/II (druhé poloviny roku 2008) do cenové úrovně 2018/I (první poloviny
roku 2018). Rozpočet objektu byl uveden jako vzorový položkový rozpočet v publikaci
Rozpočtování a oceňování stavebních prací vydané roku 2009 společností ÚRS. Základnou
pro přepočet ceny jsou základní rozpočtové náklady (dále jen ZRN) objektu bez montáží
(položek „M“). Pro přecenění rozpočtu byly zvoleny následující způsoby:





6.1

opětovné ocenění položek rozpočtu v softwarovém programu KROS 4 společnosti
ÚRS v cenové úrovni 2018/I,
přepočet ceny pomocí převodních indexů cen stavebních objektů publikovaných
v knize Převodní indexy cen stavebních objektů od roku 1971 do roku 2018
od společnosti ÚRS do cenové úrovně roku 2018,
přepočet ceny pomocí indexů vývoje průměrných ukazatelů publikovaných v knize
Rozpočtové ukazatele 2018 - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou
a účelovou jednotku od společnosti ÚRS do cenové úrovně 2018/I,
přepočet ceny pomocí indexů cen stavebních děl zjištěných ČSÚ do cenové úrovně
první poloviny roku 2018,
přepočet ceny pomocí míry inflace zjištěné ČSÚ do cenové úrovně první poloviny roku
2018.
Komentář k přecenění

Při opětovném ocenění položek rozpočtu v softwarovém programu KROS 4 bylo znovu
oceněno původních 152 položek rozpočtu v cenové úrovni 2018/I. Komplikací při ocenění byla
neexistence některých položek v novější databázi. Bylo proto zapotřebí dohledat vhodné
alternativy. Dále došlo u některých položek stavebních prací k „oddělení“ hlavního materiálu
od položky stavební práce. Položky byly proto oceněny pomocí položek montážních prací
a položek specifikace. Toto přecenění je výrazně časově náročnější a pracnější než při použití
indexů.
U přepočtů cen indexy ÚRS byly použity indexy vývoje průměrných ukazatelů a převodní
indexy cen stavebních objektů pro obor 812 Budovy pro výroby a služby podle třídníků
Klasifikace stavebních objektů a stavebních prací (KSO a JKSO). U výpočtu pomocí indexů
vývoje průměrných ukazatelů byly použity meziroční indexy cen od roku 2009 do cenové
úrovně 2018/I. U přepočtu ceny pomocí převodních indexů cen stavebních objektů bylo
zapotřebí nalézt pouze jediný index vyjadřující změnu ceny mezi požadovanými obdobími
a tím cenu vynásobit.
U přepočtu ceny pomocí indexů cen stavebních děl ČSÚ byly použity meziroční indexy cen
stavebních děl, a to průměr od počátku roku za všechny čtyři čtvrtletí daného roku. Takto byla
indexována cena od roku 2009 do roku 2017. V roce 2018 byl použit průměrný index pouze za
dvě čtvrtletí. Indexy byly použity pro třídu 1242 Garáže podle Klasifikace stavebních děl (CZCC).
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Pro indexaci ceny pomocí míry inflace byla použita pro roky 2009 až 2017 míra inflace
vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. V prvním pololetí roku
2018 byly pak použity indexy míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských
cen k předchozímu měsíci.
Výše uvedeným způsobem došlo k přepočtu ceny ZRN. VRN jako jsou náklady spojené
s umístěním stavby (NUS), náklady na kompletaci, inženýrskou činnost, projektovou činnost
apod. nejsou v ceně započítány. Jejich přecenění by bylo možné provést individuální kalkulací
těchto nákladů k požadované cenové úrovni. Zjednodušeným způsobem propočtu pro
jednotlivé VRN je orientační propočet pomocí procentní sazby. Přesnost ocenění je však nižší.
Základnu pro procentní vyčíslení VRN tvoří zpravidla základní rozpočtové náklady stavebních
a montážních prací v požadované cenové úrovni.
Orientační propočet VRN lze nalézt v publikaci 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady vydávané
společností ÚRS a na webových stránkách společnosti RTS, a.s. [5] [6]
6.2

Výsledky přecenění

Přepočet ceny stavebního objektu dvojgaráže byl realizován pomocí přecenění jednotlivých
položek stavebních prací a použitých materiálů a pomocí čtyř přepočtů cen indexy. Cena
rozpočtu stavebního objektu v cenové úrovní 2008/II byla 1 097 228,96 Kč. Výsledné ceny
v cenové úrovni 2018/I pro použité způsoby přecenění jsou uvedené v tabulce 1 a na obrázku 3.
Nejnižší cena ZRN rozpočtu stavebního objektu po přepočtu ceny byla vypočítána pomocí
indexů cen stavebních děl od ČSÚ, nejvyšší cena pak pomocí míry inflace. Výsledná cena ZRN
rozpočtu stavebního objektu se tedy nachází v intervalu mezi 1 145 631,49 Kč
a 1 269 256,21 Kč.
Tab. 1 – Výsledné ceny pro použité způsoby přecenění
Tab. 1 – Resulting prices of revaluation methods used
Výsledná cena ZRN stavebního
objektu - dvojgaráže

Změna ceny
oproti původní
ceně

Položkový rozpočet v programu KROS 4
(ÚRS)
Převodní indexy cen stavebních objektů (ÚRS)

1 161 960,00 Kč

5,9 %

1 236 577,04 Kč

12,7 %

Indexy vývoje průměrných ukazatelů (ÚRS)

1 202 147,61 Kč

9,56 %

Indexy cen stavebních děl (ČSÚ)

1 145 631,49 Kč

4,41 %

Míra inflace (ČSÚ)

1 269 256,21 Kč

15,68 %

Aritmetický průměr

1 203 114,47 Kč

9,65 %

Použitý způsob přecenění
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Výsledná cena ZRN stavebního objektu - dvojgaráže
Položkový rozpočet v programu KROS 4 (ÚRS)

1 161 960,00 Kč

Převodní indexy cen stavebních objektů (ÚRS)

1 236 577,04 Kč

Indexy vývoje průměrných ukazatelů (ÚRS)
Indexy cen stavebních děl (ČSÚ)

1 202 147,61 Kč
1 145 631,49 Kč

Míra inflace (ČSÚ)

1 269 256,21 Kč

Obr. 3 – Výsledné ceny pro použité způsoby přecenění
Fig. 3 – Resulting prices of revaluation methods used

7

ZÁVĚR

Cenové indexy mohou výrazně zjednodušit přepočet cen stavebních prací z jednoho data k datu
jinému. Pomocí indexů cen lze ušetřit energii i čas. Je však zapotřebí vědět, kde indexy najít a
jak je správně použít. Indexy cen umožňují přepočet ceny s různou přesností a výsledné ceny
se mohou mírně lišit.

8
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VLIV TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNĚ NA
OCENĚNÍ
INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT IN A SMALL WATER POWER
PLANT
Vítězslava Hlavinková1), Martina Vařechová2)
ABSTRAKT:
V souvislosti s trvale udržitelným rozvojem, který je definován jako takový rozvoj, který
naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací
naplňovat potřeby své, stalo se frekventovaným tématem i využití vodních toků pro budování
malých vodních elektráren (dále jen MVE). Dopad těchto environmentálních záměrů do praxe
je okrajově nastíněn v následujícím textu.
ABSTRACT:
In the context of sustainable development, which is defined as a development that meets the
needs of the generations present, without compromising the ability of future generations to meet
their needs, the use of watercourses for the construction of small hydropower plants
(hereinafter referred to as "MVE") has become a frequent subject. The impact of these
environmental objectives on practice is outlined in the following.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Malá vodní elektrárna, turbína, odtok, náhon.
KEYWORDS:
Small hydropower plant, turbine, runoff, drive

1

ÚVOD

Při ocenění netypické nemovité věci, jako je bezesporu stavba MVE, je potřeba zohlednit
několik základních aspektů: administrativní, ekonomický a environmentální.
Vlastnictví MVE nepřináší jen příjemné benefity ale i spoustu nezbytných povinností. Podle
Zákona o vodách je důležité zachovat minimální zůstatkový průtok ve vodním toku. Pro pohon
turbíny tak může být použita jen část průtoku, část je vždy nutno nechat protékat původním
tokem, stanovenou místním vodoprávním úřadem.
1.1

Provoz MVE

Efektivnost MVE je daná především lokalitou, velikostí a použitou technologií.
Pro lokalitu je dominantní morfologie terénu – tedy existence a velikost vodního toku a zejména
jeho spád. Na základě spádu toku se následně volí vhodný typ a počet turbín. Pro samotný
provoz MVE není potřeba velké zázemí, postačující je zabezpečení technologického zařízení
proti vnějším klimatickým vlivům viz obr. 1.

Hlavinková, Vítězslava, Ing. Ph.D., – ÚSI VUT v Brně, Purkyňova 464/118, Brno; tel.: 541148936, e-mail:
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Obr. 1 – Srovnání různě velkých staveb MVE
Fig. 1 – Comparison of MVEs of different sizes
Provoz MVE nezbytně nevyžaduje stálou přítomnost obsluhy. Automatizaci a regulaci je
možné zajistit i pro MVE. Přes dálkový přístup do velínu lze ovládat hydraulický hrabací stroj,
turbíny mohou být plně automatizovány, jejich optimální účinnost lze regulovat jak oběžnými,
tak rozváděcími lopatkami za provozu při proměnlivém množství vody.
1.2

MVE Stříbský mlýn

Objekt MVE Stříbský mlýn v obci Ivančice se nachází v dílčím povodí Dyje, na řece Jihlavě,
je situován vedle mlýna z roku 1586. V prostorách původního mlýna je nyní penzion, galerie a
kavárna.
Průtok náhonu, soutok potoku Martálka a řeky Jihlavy byl zesílen stavbou jezu. Původně
přírodní vodní tok se tak stal upraveným korytem, které sloužilo jako náhon a odtok. V současné
době toto koryto využívá MVE a po úpravě je spád toku cca 1,60 m, což umožňuje výkon
0,06 MW.
Lokalita Stříbského mlýna s dlouhým náhonem umožňuje umístění derivační MVE. Náhon
o délce 200 m zajišťuje dostatečně velký rozdíl hladin vody pro dané turbíny. Průtok v náhonu
není v průběhu roku konstantní, proto, aby byla vodní energie využita co nejefektivněji, jsou
v MVE osazeny postupně dvě turbíny:
V roce 2000 byla do nové MVE nainstalována již požitá Francisova turbína o průměru 1,5 m.
V roce 2017 byla provedena generální oprava v ceně cca na 2 500 000 Kč včetně generátorů.
Turbína je stará téměř 100 let a po takto rozsáhlé opravě bude sloužit dalších sto let.

Obr. 2 – Generátor a převodové kolo Francisovy turbíny
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Fig. 2 – Francis turbine generator and gear

Obr. 3 – Převodové kolo Francisovy turbíny, pod okny spouštěcí mechanismus jemných
česlí
Fig. 3 – The Francis turbine gear, underneath the shutter mechanism of the fine grinders
Ochranu lopatek turbín před poškozením hrubými splaveninami zajišťují předsazená hrubá
a jemná česla a hrabačka. I tyto části jsou nezbytné pro provoz MVE a jsou součástí
technologického zařízení.

Obr. 4 – Jemná česla a hrabačka
Fig. 4 – ine grind and raspberry
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Obr. 5 – Francisova turbína pod vodou
Fig. 5 – Francis turbine under water
Kaplanova turbína je umístěna ve strojovně, je mnohem subtilnější, má průměr 1 m a dá se
regulovat. Je nová, byla pořízena v roce 2017 a má vyšší výkon. Účinná je stejně jako
Francisova turbína. Její pořizovací cena byla 2 500 000 Kč

Obr. 6 – Generátor a převodové kolo Kaplanovy turbíny
Fig. 6 – Kaplan turbine generator and gear
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Obr. 7 – Hřídel Kaplanovy turbíny
Fig. 7 – The shaft of the Kaplan turbine

1.3

Popis technologického zařízení:

Okolní zástavba je převážně rekreační. Dům je koncový v řadě, s jedním podzemním a dvěma
nadzemními podlažími, zastřešený mansardovou střechou. Podkrovní prostor, vzhledem
k světlé výšce (3,00 m) a sklonu střechy (75°), je plně využíván jako obytné 2.NP. Nad
schodišťovým prostorem je galerie se stanovou střechou.
Objekt je přístupný z úrovně okolního terénu, přilehlé nezpevněné komunikace, která vede přes
most na hlavní silnici - ulici Nad Klínkem. Vstup do části objektu se strojovnou MVE v 1. NP
je dvoukřídlovými vraty a do strojovny umístěné v 1. PP je po jednoramenném schodišti ve
strojovně. Do bytu v 2. NP je samostatný vstup po dvouramenném schodišti a do galerie
umístěné v podkroví nad schodištěm je vstup padacími dveřmi v podlaze galerie.
V 1. PP se nachází strojovna MVE (v této části proudí z náhonu voda a jsou zde jen jemná česla
viz foto č. 4 a samotné turbíny pod vodou viz foto č. 5.
V 1.NP se nachází místnost turbíny č. 1, místnost turbíny č. 2, náhon a šachta (tady se nachází
generátory od turbín viz foto č. 2 a 5.
Ve 2.NP se nachází atypický byt (5 + 1) s galerií, v podkrovní prostor nad schodištěm je užíván
jako galerie.
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Obr. 8 – Řez stavbou MVE vč. savky a Kaplanovy turbíny
Fig. 8 – Cutting by MVE building incl. Saves and Kaplan turbines
1.4

Popis budovy MVE

Objekt je založen v rovinatém terénu, nad vodním tokem, na železobetonové základové desce.
Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná i svislá je původní, funkční z r. 2000. Svislá nosná
konstrukce je v 1.PP železobetonová tl. 30 cm, v 1.NP zděná z pórobetonových tvárnic
v tl. 30 cm a ve 2.NP tl. 30 cm, svislá sendvičová konstrukce obvodového pláště je v 2.NP
tl. 30 cm a sádrokartonové příčky v 2.NP tl 10 cm. Nad 1.PP je strop monolitický
železobetonový, nad 1.NP strop železobetonový montovaný, strop nad 2.NP je dřevěný prkenný
záklop na ocelových vaznících se sádrokartonovým podhledem z r. 2000. Zastřešení plochou
střechou z nosného ocelového příhradového nosníku a šikmou střechou s dřevěným krovem
a s dřevěným bedněním. Na ploché střeše je střešní krytina provedena z pozinkovaného plechu
a na šikmé části střechy je pálená taška bobrovka. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného
plechu. Komín je kruhový izolovaný nerezový. Vnější povrchy obvodových stěn – fasádní
omítky jsou omítnuty vápennou dvouvrstvou omítkou s fasádním nátěrem.
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Obr. 9 – Odtokové koryto
Fig. 9 – Drainage trough
Úprava vnitřních povrchů je z dvouvrstvé omítky vč. malby. Schodiště z 1.PP do 1.NP je
jednoramenné, z 1.NP do 2.NP je dvouramenné ocelové a z 2.NP do podkroví nad schodištěm
je vstup padacími dveřmi v podlaze. Dveře vstupní jsou dřevěné plné, vnitřní dveře hladké plné,
padací dveře do podkroví jsou dřevěné plné, balkónové dveře v bytě jsou plastové prosklené.
Vrata do strojovny jsou dřevěná vlysová dvoukřídlová. Okna jsou převážně dřevěná zdvojená.
Bleskosvod je instalován. Vytápění je lokální elektrické.
1.4.1 Stáří budovy MVE
Oceňovaný objekt byl dle informací získaných na odboru regionálního rozvoje, stavebním
úřadě, Městského úřadu v Ivančicích zkolaudován v roce 2000. Žádné významné stavební
úpravy neproběhly.

2

OCENĚNÍ MVE

Ocenění cenou obvyklou by mělo být provedeno na základě realizovaných prodejů, popřípadě
inzerovaných nabídek srovnatelných objektů.

Obr. 9 – Rozmístění provozoven MVE v rámci ČR
Fig. 9 – Location of establishments MVE in the Czech Republic
Zdroj: Programový projekt Technologické agentury ČR č.: TB010MZP066 z února 2015
V inzerci bylo dohledáno několik nabídek prodejů, ovšem z celého území České republiky:
MVE Trutnov na řece Úpě, spád 2,8 m, výkon 11 kW,. Nainstalovány jsou dvě repasované
turbíny MT3 5,5 + 5,5 kW, s automatickým provozem a dálkový přístup do velínu MVE přes
web. Požadovaná cena je 1 850 000 Kč (pozemek o výměře 323 m2).
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MVE Kaplice na řece Malši, zprovozněna byla v roce 1995. Spád na lokalitě je podle průtoku
od 2,2 do 2,4 m. Průměrný průtok je 2100 l/s. Nainstalována vertikální Kaplanova kašnová
turbína o průměru rotoru 1000 mm. Turbína je plně automatizována. Požadovaná cena je
3 850 000 Kč (pozemek jiného vlastníka - Povodí Vltavy).
MVE Lásenice na řece Nežárce, spád náhonu je 1,7 %. Nainstalovány jsou dvě Francisovy
turbíny 2×30 kW. Stavba nad náhonem je kulturní památkou po rekonstrukci. Požadovaná cena
je 13 000 000 Kč (pozemek je zčásti jiného vlastníka).
Objekt MVE je zcela zjevně velmi specifickým druhem nemovité věci. V dané lokalitě nebylo
v daném období možné dohledat dostatečné množství relevantních údajů pro tržní ocenění.
Proto byl objekt oceněn náhradní metodikou - cenou časovou.
2.1

Ocenění objektu MVE cenou časovou

2.1.1 Určení charakteru objektu, ve kterém se byt nachází
Objekt je jako celek v KN veden jako rodinný dům. Na základě projektové dokumentace z roku
1990 a 1992 doplněné o zjištění skutečného stavu bylo konstatováno, že definici rodinného
domu objekt nevyhovuje, protože více než polovina podlahové plochy neodpovídá požadavkům
na trvalé rodinné bydlení, a ani není k tomuto účelu určena (§ 3, odst. 2, 3
vyhl. č. 441/2013 Sb.). Část objektu byla zkolaudovaná jako MVE a část ve 2.NP původně
určená pro komerční využití byla upravena pro trvalé bydlení.
Převažující účel užití je doložen v následující tabulce č. 1. Prostory pro bydlení v 2.NP
a schodiště mají výměru 791,70 m3 + 85,80 m3 = 877,50 m3. Výměra výrobních prostor v 1PP
a 1.NP činí 2 805,14 m3 – 877,50 m3= 1 927,64 m3.
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Tab. 1 – Výpočet obestavěného prostoru
Tab. 1 – Calculation of enveloped space
o

o

o
o

o
o

1.PP
Část
Strojovna s turbínami
část nad odtokovým korytem
Celkem 1.PP

délka
m
19,00
8,00

šířka
m
11,00
2,60

výška
m
4,80
4,80

ZP
m2
209,00
-20,80
188,20

OP
m3
1003,20
-99,84
903,36

1.NP
Část
Strojovna s turbínami
část nad odtokovým korytem
Schodiště
Celkem 1.NP

délka
m
19,00
8,00
5,00

šířka
m
11,00
2,60
4,40

výška
m
3,90
3,90
3,90

ZP
m2
209,00
-20,80
22,00
210,20

OP
m3
815,10
-81,12
85,80
819,78

2.NP vč. zastřešení
Část
Byt
část nad odtokovým korytem
Schodiště
Zastřešení schodiště (stanová střecha)
Celkem 2.NP

délka
m
19,68
8,00
5,00
5,00

šířka
m
11,68
2,60
4,40
4,40

výška
m
3,20
3,20
4,70
2,70

ZP
m2
229,71
-20,80
22,00
22,00
252,91

OP
m3
735,06
-66,56
103,40
19,80
791,70

délka
m
8,30
5,10

šířka
m
6,00
5,03

výška
m
4,80
2,00

ZP
m2
49,80
25,63
75,43

OP
m3
239,04
51,26
290,30

ZP
m2
188,20
210,20
252,91

OP
m3
903,36
819,78
791,70
290,30
2 805,14

Dílčí (další připočitatelný) OP
Část
Náhon
Prostor pod Kaplanovou turbínou
Celkem dílčí OP
o

Rekapitulace
1. podzemní podlaží
1. nadzemní podlaží
2.NP vč. zastřešení
dílčí OP
Celkem

651,31

Průměrná výška a průměrná zastavěná plocha podlaží
Podlaží

ZP

podlaž
í
1
1
1
3

1. podzemní podlaží
188,20
1. nadzemní podlaží
210,20
2. nadzemní podlaží
252,91
Celkem
651,31
Průměr podle přílohy č. 1 vyhlášky
217,10
Posouzení budova - hala
Vnitřní prostory (počítány jen ty, u nichž odhadem není
jednoznačně vyloučeno, že OP > 400 m3 ; podstatně menší
délka
šířka
prostory nepočítány)
Místnost turbíny č.2
10,40
10,40
Místnost turbíny č.2
10,40
10,40
Celkem prostory větší než 400 m3
Vnější OP celého objektu
2/3 vnějšího OP celého objektu
Posouzení "budova - hala" podle podílu místností vnitřního OP nejméně 400 m3
Zastavěná plocha největšího podlaží
Posouzení "budova - hala" podle ZP (nejméně 150 m2)
Posouzení celkové (hala při splnění obou podmínek, jinak budova)
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v

ZP × v

4,80
3,90
3,20

903,36
819,78
809,31
2 532,45

3,89

výška

OP v m3

4,20
3,60

454,27
389,38
m3
m3
m3
m2

OP místností,
jejichž OP >
400 m3
454,27
0,00
454,27
2 805,14
1 870,09
Budova
252,91
Hala
BUDOVA
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Podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění, 8 se jedná o typ budovy M, do jejichž účelu
užití patří budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní). Ocenění
bylo provedeno dle § 28, a následně podle § 10, § 11 a § 12 nákladovým způsobem, podle
oceňovacího předpisu, v aktuálním znění.
Tab. 2 – Výpočet ceny časové
Tab. 2 – Calculate the time price
Výpočet ceny - budova

MVE Stříbský mlýn Ivančice

Ocenění podle § 12 vyhlášky č. 441/2013 Sb.
Vypočteno MS Excel - program ABN18

Výpočet ceny nákladovým způsobem (§ 12, příloha č. 8)
Budova - § 12 a příloha č. 8

Budovy výrobní pro energetiku (stavby
elektráren, díla energetická výrobní )
dle typu z přílohy č. 8 vyhlášky

typ

M

Základní cena
Obestavěný prostor objektu
Průměrná výška podlaží
Průměrná zastavěná plocha podlaží
Koeficient druhu konstrukce
( příl. č. 10 vyhlášky )
Koeficient zastavěné plochy
( = 0.92 + 6.60 / PZP )
Koeficient výšky podlaží
( = 0.30 + 2.10 / PVP )
Koeficient polohový
( příloha č. 20 vyhlášky )
Koeficient změny cen staveb
( příloha č. 41 vyhlášky )

ZC
OP
PVP
PZP
K1
K2
K3
K5
Ki

Kč/m
m3
m
m2

Koeficient vybavení stavby
Konstrukce a
Pol.
vybavení
1
Základy

Stand

Podíl

%

Pod.č.

Koef.

Uprav. podíl

ŽB základová deska tl. 30 cm
ŽB tl. 30, zděné z pórobetonových
tvarovek tl. 30 cm, sendvičové konstrukce
obvodového pláště tl. 30 cm,
sádrokartonové příčky
betonový stropní panel s rovným
podhledem nespalný, dřevěný s členitým
podhledem polospalný
kovový příhradový vazník - plochá střecha,
krov dřevěný - střecha stanová
z pozinkovaného plechu - plochá střecha,
pálená krytina bobrovka - střecha šikmá

S

0,104

100

0,104

1,00

0,104

S

0,233

100

0,233

1,00

0,233

S

0,123

100

0,123

1,00

0,123

S

0,063

100

0,063

1,00

0,063

S

0,023

100

0,023

1,00

0,023

úplné střechy z pozinkovaného plechu

S

0,006

100

0,006

1,00

0,006

S

0,054

100

0,054

1,00

0,054

S

0,032

100

0,032

1,00

0,032

S

0,000

100

0,000

1,00

0,000

S

0,030

100

0,030

1,00

0,030

S

0,031

100

0,031

1,00

0,031

S
S

0,003
0,043

100
100

0,003
0,043

1,00
1,00

0,003
0,043

S

0,030

100

0,030

1,00

0,030

S
S
S
S

0,017
0,073
0,003
0,019

100
100
100
100

0,017
0,073
0,003
0,019

1,00
1,00
1,00
1,00

0,017
0,073
0,003
0,019

S

0,017

100

0,017

1,00

0,017

S
S
S

0,000
0,004
0,000

100
100
100

0,000
0,004
0,000

1,00
1,00
1,00

0,000
0,004
0,000

S

0,028

100

0,028

1,00

0,028

Svislé konstrukce

2

3

Stropy

4

Krov, střecha

5

Krytiny střech

6

Klempířské
konstrukce

7

Úprava vnitř. povrchů

8

10

Úprava vněj. povrchů
Vnitřní obklady
keram.
Schody

11

Dveře

12
13

Vrata
Okna

14

Povrchy podlah

15
16
17
18

Vytápění
Elektroinstalace
Bleskosvod
Vnitřní vodovod

19

Vnitřní kanalizace

20
21
22

Vnitřní plynovod
Ohřev vody
Vybavení kuchyní

23

Vnitřní hyg. vybavení

9

Provedení

dvouvrstvé vápenné omítky, běžné standardní obklady
vápenná dvouvrstvá omítka
běžné obklady záchodů, koupelen,
kuchyně
ocelové konstrukce
běžné hladké plné nebo náplňové a
plastová balkónová
dřevěná vlysová
zdvojená dřevěná
cementový potěr, keramická a kamenná
dlažba, dřevěná prkenná a vlysová
lokální elektrická topidla
světelná a třífázová
instalován
plastové rozvody, rozvod studené a teplé
odpady ze všech hyg. zařízení, koupelen,
kuchyní, vpustí
neuvažuje se
centrální ohřev teplé vody
neuvažuje se
umyvadla, vany, sprchy, WC splachovací,
vše běžného provedení
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125112
3 076,00
2 805,14
3,89
217,10
0,939
0,95040
0,83985
1,00
2,164
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neuvažuje se
krb
neuvažují se

S
N
S

0,000
0,064
0,000

Koeficient vybavení stavby
Zákl. cena upravená bez pp

( z výpočtu výše )
ZC × K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × Ki

K4

Kč/m3

1,035
5 161,47

Zákl. cena upravená s pp

ZC × K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × Ki × pp

ZCU

Kč/m3

2 601,38

24
25
26

Výtahy
Ostatní
Instalační pref. jádra

100
100
100

Celkem

0,000
0,064
0,000

1,00
1,54
1,00

0,000
0,099
0,000

1,000

1,035

Rok odhadu
Rok pořízení
Stáří

S

roků

2019
2000
19

Způsob výpočtu opotřebení
Celková předpokládaná životnost

Z

roků

lineárně
100

O
CN

%
Kč

19,00
14 478 645,96

Opotřebení stavby
Výchozí cena stavby bez pp
Odpočet na opotřebení stavby

19,00 %

O

Cena stavby po odpočtu opotřebení, bez pp

3

Kč

-2 750 942,73

Kč

11 727 703,23

OCENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Technologické zařízení určující účel užití stavby může být předmětem zápisu do katastru
nemovitostí, a to do části „D – Poznámky a další obdobné údaje“. V případě oceňované MVE
k tomuto kroku nebylo přistoupeno, protože vlastník stavby a technologického zařízení je
stejný.
V případě MVE největší podíl z ceny technologie tvoří cena nainstalovaných turbín. Může se
stát, že cena inzerované malé vodní elektrárny je nižší než cena turbíny: Prodej MVE
v Trutnově osazené dvěma turbínami MT3 5,5 + 5,5 kW za 1 850 000 Kč je nižší, než cena
jednotlivých turbín. Je tedy otázkou, zda se může tato cena z realitní nabídky považovat za cenu
obvyklou. Svědčí pro to i dovětek na konci textu inzerátu:“ Nemáme čas se MVE věnovat již
přes 2 roky. Při rychlém jednání dohoda o ceně“.
V tabulce č. 3 jsou uvedeny reálné pořizovací ceny, čímž je práce znalce, který není
odborníkem na strojní zařízení, velmi usnadněna. Z hlediska ocenění i provozu je důležitá
životnost, v případě turbín je možná životnost 100 let (shodná se zděnou stavbou), repasováním
je možné životnost turbíny, a to především Francisovy, prodloužit o dalších 100 let (obdobně
jako u zděné stavby). V krajním případě může nastat situace, že životnost turbíny bude vyšší
než životnost dřevěného přístřešku, ve kterém také může být umístěna – viz obr. č. 1.
Při ocenění jiných technologických zařízení (výrobní linka) bude ocenění složitější.
Tab. 3 – Ocenění technologického zařízení
Tab. 3 – Appreciation of technological equipment
Ocenění technologického zařízení, určujícího účel užití stavby (§ 30 odst. 1 oceňovací vyhlášky)
Název:
Francisova turbína
Ocenění k roku
2019
Repase
2017
Technická životnost
let
100
Opotřebení
%
2,00
Výchozí cena (náklady na pořízení):
Kč
2 500 000,00
Opotřebení
Kč
50 000,00
2 450 000,00
Cena technologického zařízení, určujícího účel užití stavby
Kč

Ocenění technologického zařízení, určujícího účel užití stavby (§ 30 odst. 1 oceňovací vyhlášky)
Název:
Kaplanova turbína
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Ocenění k roku
Repase
Technická životnost
Opotřebení
Výchozí cena (náklady na pořízení):
Opotřebení
Cena technologického zařízení, určujícího účel užití stavby

4

let
%
Kč
Kč
Kč

2019
2017
100
2,00
2 500 000,00
50 000,00
2 450 000,00

CELKOVÁ ČASOVÁ CENA MVE

Z hlediska velikosti prostoru je strojovna této MVE je předimenzovaná, vhodnost umístění bytu
nad strojovnou je diskutabilní. Poměr cen technologické části a stavby je ve většině případů
obrácený.
11 727 703,23 + 2 450 000 + 2 450 000 = 16 627 703,23 [Kč]
Současný majitel si MVE koupil v roce 2014 za 6 200 000 Kč. V této částce byl pozemek pod
MVE, ale nebyla v ní zahrnuta cena Kaplanovy turbíny instalované až v roce 2017.

5

ZÁVĚR

Problematika ocenění pozemků pod MVE v tomto článku není řešena, jen je třeba podotknout,
že MVE byly postaveny v návaznosti na staré mlýny, a pozemky pod náhony a odtoky byly
v rámci restitucí vráceny potomkům původních majitelů mlýnů. Častým případem je to, že
pozemek pod náhonem a odtokem je ve vlastnictví příslušného povodí a provozovatel MVE je
nucen uzavřít nájemní smlouvu.
I když není řešena návratnost investice do pořízení stavby a turbín, dá se říci, že minimální
užitek by měl pokrýt pokles technické hodnoty, v tomto případě 144 788 + 50 000 Kč/rok =
194 786,00 Kč/rok, bez ohledu na amortizaci.
Podporovaným trendem je budování obnovitelných zdrojů energie. Výstavba nové MVE je
složitější a nákladnější, než montáž fotovoltaických panelů, instalace kotle na biomasu. MVE
musí získat obvyklé stavební povolení a navíc i povolení k nakládání s povrchovými vodami
dle vodního zákona. Nutné je i uzavření smlouvy o připojení MVE s provozovatelem
distribuční soustavy.

6
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ENERGETICKÁ NÁROČNOST A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
ENERGY PERFORMANCE AND PROPERTY VALUATION
Petr Holub1, Mgr. Tomáš Trubačík2
ABSTRAKT
Předložená práce se zabývá vztahem mezi energetickou náročností budovy a její cenou. Práce
představuje zahraniční studie v této oblasti a jejich závěry a vysvětluje, jak může energetická
třída nemovitosti indikovat její kvalitu. Závěrečná část se věnuje ekonomické stránce dané
problematiky. Ukazuje pozitivní vztah mezi lepší energetickou třídou nemovitosti a nižšími účty
za energie, což je něco, co může být do budoucna využito například bankovním sektorem.
ABSTRACT
The analysis examines the link between energy performance of buildings and the value of
building. The analysis examines foreign studies in this field and explains why could the energy
performance certificates indicate quality of the building. The last section shows the hidden
economy of the energy performance. A ratio between better energy class and lower energy bills
exists and may be further exploited for instance by the banking sector.
KLÍČOVÁ SLOVA
PENB, průkaz energetické náročnosti, energetická třída, cena nemovitosti
KEY WORDS
EPC, Energy Performance Certificate, energy class, property value

1

ÚVOD

Budovy jsou odpovědné za přibližně 40 procent celkové spotřeby energie. Největší podíl na
jejich spotřebě energie má vytápění a příprava teplé vody. Účet za energie tedy vedle
jednotkové ceny samotných energií a spotřebitelském chování významně závisí na energetické
náročnosti dané budovy.

1

Mgr. Petr Holub, Šance pro budovy, Na Bělidle 30, Praha 5, petr.holub@sanceprobudovy.cz

2

Mgr. Tomáš Trubačík, Šance pro budovy, Na Bělidle 30, Praha 5, tomas.trubacik@sanceprobudovy.cz

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

Tab. 1 - Konečná spotřeba energie v domácnostech dle účelu užití
Konečná spotřeba energie v domácnostech (PJ)
2015
Vytápění

197

Příprava teplé vody

51

Vaření

20

Spotřebiče a osvětlení

21

Ostatní
Celkem

5
293

Zdroj: CZSO ENERGO 2015
https://www.czso.cz/documents/10180/50619982/ENERGO_2015.pdf/86331734-a917-438ab3c2-43a5414083fc?version=1.4, vlastní zpracování
Důležitou součástí trhu s nemovitostmi, která umožňuje aktérům do svého rozhodování
zahrnout i otázky spojené s provozními náklady a umožňuje na tomto základě nemovitosti
srovnávat, je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Tento dokument zpracovávaný
autorizovaným energetickým specialistou podle metodiky uvedené ve vyhlášce č. 78/2013 Sb.
prokazuje jednu z kvalit zboží na volném trhu a dává tam typicky kupující straně informaci pro
správné rozhodnutí. S energeticky úspornými nemovitostmi se pak pojí i řada dalších benefitů
nad rámec ušetřených provozních nákladů, např. zdravější vnitřní prostředí nebo větší komfort
užívání, což se pozitivně projevuje na jejich hodnotě z dlouhodobého hlediska.

2
2.1

VZTAH ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A CENY NEMOVITOSTI
Energetická náročnost budov

Hodnocení energetické náročnosti budov je na evropském trhu běžnou praxí od roku 2002, kdy
byla schválena první evropská směrnice o energetické náročnosti budov (2002/91/EC), která se
zavedla minimální požadavky pro novostavby i větší rekonstrukce a přišla s nutností certifikace
budov dle jejich energetické náročnosti. Do české legislativy se povinnost promítla vyhláškou
č. 148/2007 Sb., která představila mj. i grafickou podobu PENB. Novela směrnice z roku 2010
vyjasnila požadavky na energetickou náročnost budovy, která ukazuje výpočtové množství
energie nutné pro pokrytí roční potřeby energie spojené s typickým užíváním budovy (zahrnuje
energii používanou pro vytápění, chlazení, větrání, teplou vodu a osvětlení). Současná podoba
PENB vychází z vyhlášky č. 78/2013 Sb. a budovy rozděluje do sedmi tříd na stupnici A až G.
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Obr.3 - Grafické znázornění průkazu energetické náročnosti budov
Zdroj: Vyhláška č. 78/2013 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-78#prilohy
2.2

Studie mapující vztah ceny a energetického zatřídění

Cenu nemovitosti ovlivňuje řada faktorů jako je její poloha, poptávka v daném místě, vzhled
nemovitosti nebo její technický stav. Ten často souvisí právě s energetickou náročností. A řada
studií tuto souvislost naznačuje či potvrzuje.
Dle studie KPMG pro Immovalue z roku 2010 je energetická třída nemovitosti její určitou
(„zelenou“) přidanou hodnotu, za kterou je kupující ochoten si připlatit – nejčastěji do 5% za
třídu. Cena vyšší o více než 5 % byla pak spojována pouze s velice úspornými nemovitostmi a
jejich nálepkami jako „zelený“ či „udržitelný“ projekt. Takové projekty vedle nízké energetické
náročnosti obsahovaly i jiné aspekty udržitelnosti a hodnotily mj. celý životní cyklus budovy
(a v ní použitých materiálů), kvalitu vnitřního prostředí atp.3
Studie Institutu pro evropskou environmentální politiku pro DG Energy (IEEP 2013) zkoumala
vztah energetické třídy a ceny nemovitosti z hlediska prodeje i pronájmu na několika trzích
v západní Evropě. Výsledky studie ukázaly, že s lepší energetickou třídou nemovitosti rostla i
její cena, a to jak prodejní, tak cena nájemného (viz obrázek 2).4

3

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/ieeprojects/files/projects/documents/immovalue_final_publishable_report_en.pdf
4

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130619energy_performance_certificates_in_buildings.pdf
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Obr. 4
Zdroj: http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130619energy_performance_certificates_in_buildings.pdf; s.117
Podobné výsledky mapující pozitivní vztah energetické třídy nemovitosti a její ceny přináší i
studie z katedry ekonomie Oxfordské univerzity, která mapovala nemovitosti v Irsku. Vliv
energetické třídy se více projevoval u prodejů než u pronájmu a v místech či obdobích s horšími
tržními podmínkami – například na venkově, kde je obecně menší poptávka, nebo v obdobích,
kdy není tak výhodné či snadné si půjčit (autoři si to vysvětlovali tím, že je v takovém období
také složitější zafinancovat případnou renovaci po koupi horší třídy nemovitosti).5
V České republice zatím výzkumů na podobné téma nebylo realizováno příliš. Přesto lze najít
práce, které se vlivem PENB na cenu nemovitosti zabývají. Jmenujme například diplomovou
práci z VÚT v Brně z roku 2014, kde autorka vyčíslila rozdíl mezi jednotlivými třídami
nemovitostí v Královehradeckém kraji pro rodinné domy v průměru na 63 000 Kč.6

3

BUSINESS CASE

Jak bylo uvedeno výše, průkaz energetické náročnosti je stanoven na základě výpočtových
hodnot a standardizovaného užívání budovy. Nicméně ve statistickém vzorku lze jednotlivým
třídám přiřadit odhad ročních nákladů na energie.
Dle oborové aliance Šance pro budovy se průměrné roční náklady na vytápění a teplou vodu
dle jednotlivých tříd liší v řádech tisíců korun, a to jak u rodinných domů, tak u bytových
jednotek v rámci bytového domu.

5

https://www.economics.ox.ac.uk/department-of-economics-discussion-paper-series/the-value-of-domesticbuilding-energy-efficiency-evidence-from-ireland
6

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=86458
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Obrázek 5 Průměrné náklady na vytápění dle energetické třídy budovy
Zdroj: Šance pro budovy, 2015.
Možná měsíční úspora nákladů plynoucí z rozdílu mezi třídami C a A je u průměrného bytu
zhruba 500 Kč a u průměrného rodinného domu přes 1 000 Kč. To je disponibilní příjem
„navíc,“ který může být vlastníkem využit k pokrytí jiných výdajů – například ke splátce úvěru.
Z tohoto důvodu začíná být energetická náročnost nemovitostí zajímavá i pro bankovní sektor.
V červnu 2015 činila průměrná úroková sazba u nově sjednaných hypotečních úvěrů 2,05 %.
Průměrná výše hypotéky 1 829 483 Kč a splátka průměrné hypotéky s dobou splatnosti 20 let
při nově uzavřené smlouvě byla 9 298 Kč měsíčně. Průměrná úspora plynoucí z využití nejlepší
třídy energetické náročnosti tak činí k průměrné splátce hypotéky cca 5 % v případě bytu a cca
12 % v případě rodinného domu (KPMG 2015).
Evropská iniciativa Energy Efficient Mortgages Initiative spolu se zapojenými bankami tento
vztah zkoumá. Z jejich dat již nyní vyplývá, že hypotéky poskytované na lepší energetickou
třídu nemovitostí poskytují větší jistotu splácení.
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Obrázek 6 Schopnost splácet a energetická třída nemovitosti
Zdroj: EEMI 2018. <
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/012_ps1_andrea_bedin_seif_frankfurt_05-1218.pdf>
3.1

Investiční vícenáklady novostaveb v pasivním standardu

Pokud jde o novostavby, je otázkou, do jaké míry je výstavba domu v pasivním standardu
spojena s vícenáklady oproti doporučovanému standardu. Pokud je k novostavbě přistupováno
od prvního konceptu se záměrem vybudovat funkční stavbu v pasivním standardu nemusí se
vícenáklady projevit. Uvažovanými proměnnými totiž jsou nejen energetická opatření, ale i
vhodné umístění a orientace budovy, optimalizovaný tvar, optimalizovaná plocha a orientace
zasklení z hlediska světových stran, kvalitní obálka budovy včetně oken a například vhodné
dispoziční řešení (Čejka, Šafařík 2012).
Studie Centra pasivního domu (2014) z českého prostředí tyto závěry o neexistující korelaci
mezi standardem pasivního domu a vyššími náklady potvrzuje. Pro minimalizaci zkreslení byly
srovnávány náklady hrubé stavby u 49 objektů rodinných domů, realizovaných v letech 200913 v pasivním standardu z hlediska programu Nová zelená úsporám. Jednotková cena za m3
obestavěné plochy se pohybovala v rozmezí 2.930 Kč/m3 až 8.043 Kč/m3.
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Obrázek 7 Cena vs. Potřeba tepla na vytápění.
Zdroj: CPD 2014 <http://www.pasivnidomy.cz/unikatni-studie-ukazala-ze-pasivni-domynemusi-byt-drahe/t4126>
Výše představený graf ilustruje, že za průměrnou cenu 4500 Kč/m3 lze postavit dům se
potřebou energie 14 kWh/m2, ale i 38 kWh/m2. Podobně pak, že jednotková cena u domu se
spotřebou 15 kWh/m2 může být 4000 Kč/m3, ale i 8000 Kč/m3.
Pokud i přesto uvažujeme vícenáklady pasivního standardu, budou pravděpodobně spojeny
s použitím kvalitnějších oken, kvalitnější obálky, zajištění dostatečného větrání a kvalitnější
projektovou přípravou, nicméně nepřesáhnou 10 % oproti běžné výstavbě (Čejka, Šafařík
2012).
Lze tedy říct, že vícenáklady na výstavbu domu v pasivním standardu pravděpodobně
nepřesáhnou rozdíl v prodejní ceně (10 % za dvě energetické třídy, z C do A).
3.2

Ekonomická návratnost investice do energeticky úsporné renovace

Křivka celkových nákladů energeticky úsporné renovace (investiční plus diskontované
provozní náklady) má ploché minimum v části mezi střední a důkladnou renovací (odvíjí se od
tloušťky, izolantu, kvality oken, zajištění větrání, účinnosti zdroje, ap.). Z Průzkumu fondu
budov a Strategie renovace budov (Šance pro budovy 2014, součást Národního akčního plánu
pro energetickou účinnost – MPO 2014) plyne investiční náročnost na úsporu jedné gigajoule
ve výši asi 8 až 10 tisíc Kč vč. DPH. V tom jsou zahrnuty i ostatní související náklady nemající
přímý vliv na energetickou náročnost (atiky, okapy, lešení apod.). Při průměrné ceně energie
(zemní plyn, dálkové teplo, částečně elektřina) kolem 500 Kč/GJ je prostá návratnost této
investice bez státní podpory kolem 20 let. Vnitřní výnosové procento pak je běžně v rozmezí 4
až 6 % p.a.

4

ZÁVĚR

Průkazy energetické náročnosti budovy jsou již běžnou součástí trhu s nemovitostmi. Lepší
zatřídění by mělo indikovat kvalitnější budovu a pro jejího (budoucího) majitele nižší náklady
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na provoz dané budovy. Data z výše uvedených výzkumů tuto skutečnost potvrzují, ale zároveň
upozorňují, že záleží na situaci na trhu a že někdy je lepší energetická třída spíše vnímána pouze
jako součástí jiných vlastností budovy či projektu jako je například „udržitelnost“, po kterých
je poptávka. S ohledem na jasnou ekonomickou návratnost lepšího energetického zatřídění
budovy může do budoucna hrát PENB větší roli s tím, jak tuto skutečnost bude reflektovat
bankovní sektor.

5
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UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY
CARBON NANOTUBES
Kristýna Hrabová1)
ABSTRAKT:
Celosvětová produkce betonu vzrostla v posledních 50 letech více než 12 krát. Vliv betonových
konstrukcí na životní prostředí je s ohledem na velikosti jejich produkce velmi významný, a to i
přesto, že množství škodlivých emisí svázaných s výrobou jednoho kg betonu je v porovnání s
jinými konstrukčními materiály relativně malé [1]. Poslední vývoj v nanotechnologiích vyvolal
velké naděje na potenciální novou průmyslovou revoluci. Přidáním nanočástic do betonu
dochází nejen k urychlení hydratace cementu, ale i zvýšení pevnosti a životnosti konstrukce. Z
jiného úhlu pohledu se nanotechnologie snaží o využití nanočástic k vytvoření materiálů se
zásadně novými vlastnostmi a funkcemi. Jedním z těchto materiálů jsou i uhlíkové nanotrubičky
(CNT). Nanotrubičky mohou zvyšovat trvanlivost stavebních materiálů, s jejich novými
vlastnostmi ale přicházejí i nové překážky.
ABSTRACT:
Worldwide production of concrete has increased more than 12 times in the last 50 years. The
impact of concrete structures on the environment is very significant given the size of their
production, even though the amount of harmful emissions associated with the production of one
kilogram of concrete is relatively small compared to other construction materials [1]. The latest
developments in nanotechnologies have sparked great hopes for a potential new industrial
revolution. By adding nanoparticles to concrete, not only accelerates the hydration of cement
but also increases the strength and durability of the structure. From another point of view,
nanotechnology seeks to use nanoparticles to create materials with new features and features.
One of these materials is also carbon nanotubes (CNT). Nanotubes can increase the durability
of building materials, but with new features, new barriers are coming.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Nanočástice, uhlíkové nanotrubičky, beton, udržitelnost
KEYWORDS:
Nanoparticles, carbon nanotubes, concrete, sustainability

1

ÚVOD

Nanotechnologie a nanomateriály v současnosti představují nové, převratné možnosti rozvoje
v mnoha oborech lidské činnosti. Nanotechnologie jsou definovány jako aplikace vědeckého
poznání vedoucí k syntéze, manipulaci a použití materiálů v rozmezí 1–100 nm (tj. v nanoměřítku), u nichž se mohou objevovat nové vlastnosti a fenomény vzhledem k tomuto rozměru
[2]. Jedná se o moderní technologie, které jsou celosvětově rozšířeny a nachází uplatnění téměř
ve všech oborech lidské činnosti.

Hrabová Kristýna, Ing. et Ing. – Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova
464/118, 612 00 Brno, kristyna.hrabova@usi.vutbr.cz
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Obr. 1 – Porovnání velikosti jemných částic a lidského vlasu [3]
Fig. 1 – Comparsion of fine particles and human hair
Nanočástice jsou základní stavební celky nanotechnologie, které zahrnují přes tisíc atomů o
velikosti 1-100 nm a vytvářejí tak shluky. Jejich nano velikost má jedinečný poměr měrného
povrchu k objemu, což ovlivňuje nejen základní vlastnosti, reaktivitu, ale i změny v povrchové
energii, chemickému chování povrchu. Nanočástice mohou vznikat dvěma způsoby, a to vlivem
přírodních procesů, anebo důsledkem řízené či neřízené lidské činnosti. Přírodní nanočástice
vznikají sopečnou činností, kde je přítomen prach, jemné částečky mořských aerosolů, půdní
koloidy a písek. Druhá metoda, která je řízena lidskou činností je velmi rozmanitá. Vznikají
náhodným procesem, kde dochází k variabilitě struktury a velikosti. Vznikají nejčastěji
nekontrolovatelnými procesy spalování v dieselových motorech, svařováním či důlní činností.
Nanočástice jsou vyráběny jak koagulačními a kondenzačními procesy po atomární úroveň, ale
taky mechanickou destrukcí větších částic [2,4].
Moderní provozování stávajících staveb má stále rostoucí požadavky na kvalitu staveb,
životnost, trvanlivost, úspornost provozu. Současně probíhá i rozšíření materiálových možností,
které se nutně odráží i do běžné realizace. Do této problematiky spadá i možnost využití
nanomateriálů. Ačkoli je v současnosti k dispozici řada definic, dosud praktická a jednoznačná
definice nanomateriálu neexistuje. Zjednodušeně se dá říct, že se jedná o materiál o rozměrech
0,1–100 nm, to odpovídá 1×10-9 m. V rámci EU je pro ně navržena širší definice
(2011/696/EU). Ta označuje nanomateriály za přírodní materiály, materiály vzniklé jako
vedlejší produkt nebo materiál vyrobený, obsahující částice v nesloučeném stavu nebo jako
agregát nebo aglomerát, ve kterém je u 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení jeden
nebo více vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1-100 nm [5]. V oblasti stavebnictví lze
nanomateriály využít jako příměsi do nátěrů, omítek, betonů nebo nanovlákna, která plní buď
funkci transportní bariéry, nebo funkci výztužnou (rozptýlená výztuž). V technologii betonu je
možné dle potřeby použít nanočástice celé řady látek, přičemž těmi v současnosti
nejpoužívanější jsou nanočástice SiO2, TiO2 a Fe2O3, uhlíkové nanotrubičky, nanojíly.
Nanostrukturu je možné modifikovat za účelem vývoje nové generace kompozitů s
vylepšenými mechanickými vlastnostmi a životností. Potenciálními novými vlastnostmi jsou
například: nízký elektrický odpor, samočistící schopnost, samomonitorování, samoopravování,
vysoká duktilita a schopnost samokontroly rozvoje trhlin [6,7].
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2

KARBONOVÉ NANOTRUBIČKY

Uhlík tvoří základní stavební kámen všech organických sloučenin a zároveň i všech živých
organismů na zemi. Jedná se o jeden z nejběžnějších prvků. Uhlík se řadí mezi nekovové
chemické prvky vyskytující se v elementárním stavu v přírodě jako minerál v několika
modifikacích. Mezi základní alotropické modifikace uhlíku patří diamant, grafit a fullereny.
Fullereny jsou molekuly tvořené prostorově uspořádanými atomy uhlíku z pěti nebo
šestiúhelníků. Atomy tvoří uzavřený dutý tvar, nejčastěji kouli nebo elipsoid. Uhlíkové
nanotrubičky (CNT) jsou dnes asi nejrozšířenějším a nejlépe prozkoumaným nanomateriálem.
Jejich základ tvoří atomy uhlíku, spojené velmi silnými vazbami do dvourozměrné hexagonální
mřížky. Nanotrubičky mohou být vyráběny s různými typy chirality, což znamená, že
šestiúhelníky ve struktuře grafenu mají různou orientaci vůči ose trubičky.

Obr. 2 – Karbonové nanotrubičky [8]
Fig. 2 – Carbon nanotubes
2.1

Vlastnosti CNT

Dvě naprosto stejně velké trubičky tak mohou mít odlišnou strukturu a tedy i jiné vlastnosti.
Tento parametr je popisován chirálním vektorem ve tvaru (m, n), kde m a n jsou celá čísla.
Struktury CNT můžeme rozdělit do 3 typů: cikcak (zigzag) struktura (n, 0), druhou strukturou
je sedlová (armchair), kde n=m a třetí nestandartní strukturou je chirální, která vychází z
nerovnice n>m>0. Uhlíkové nanotrubičky mohou být rozděleny na dva základní typy:
jednostěnné (SWCNT – z angl. single walled carbon nanotube) a vícestěnné nanotrubičky
(MWCNT – z angl. multi walled carbon nanotube) [9].
Jednostěnné nanotrubičky jsou tvořeny jednou vrstvou grafenu, na koncích jsou buď otevřené,
nebo uzavřené. Uzavření nanotrubičky je podmíněno přítomnosti pětiúhelníků připomínající
polovinu fullerenu, který plochu zakřiví. Průměr SWCNT se pohybuje v rozmezí od 1 do 3 nm.
Vícestěnné uhlíkové nanotrubičky jsou tvořeny z několika vrstev grafenu a jejich průměr se
pohybuje v řádech desítek nanometrů. Jejich vnitřní průměr je od 1 do 10 nm, naopak vnější
průměr se pohybuje mezi 2 až 50 nm [11].
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Obr. 3 – Struktury CNT [10]
Fig. 3 – Structures of the CNT
Struktura vícestěnných nanotrubiček může mít dvě různé podoby. MWCNT se může skládat z
několika soustředěných jednostěnných nanotrubiček nebo je tvořena svinutím jednoho listu
grafenu. Vědeckými experimenty bylo zjištěno, že grafen přenáší elektrony pozoruhodnou
rychlostí a vede tak elektrický proud lépe než křemík. Další experimenty provedené týmem
Lee, Wei, Kysar a Hone potvrdily, že grafen je v současnosti díky silným vazbám mezi atomy
uhlíku nejpevnějším materiálem na světě [12]. Další výhodou SWCNT je, že mají extrémně
nízký elektrický odpor, vykazují elektrický odpor 10-4 Ω/cm. To znamená, že SWCNT jsou
nejvíce vodivá vlákna, jaké známe. Elektrická vodivost nanotrubiček je asi 1000× vyšší než
vodivost mědi. Díky kovalentní vazbě mají uhlíkové nanotrubičky vysokou elasticitu, která
propůjčuje nanotrubičkám extrémní pevnost. Vodivost MWCNT je ale složitá, každý typ CNT
má jinou vodivost.
Experimentálně byla změřena tepelná vodivost vícestěnných uhlíkových nanotrubiček od 4 do
300 K, naproti tomu u jednostěnných nanotrubiček byla teplená vodivost změřena na hodnotu
od 8 do 350 K. Tepelná vodivost je ovládána fonony při všech teplotách [13]. CNT patří mezi
nejpevnější vlákna, která byla doposud objevena. Naměřený Youngův model pružnosti
dosahuje až 1,4 TPa. Ve srovnání s modulem pružnost CNT s ocelí (210 GPa), vykazují CNT
až 6x vyšší hodnotu. Pevnost v tahu může činit až 63 GPa, to je padesátinásobek pevnosti v
tahu oceli [12]. Na rozdíl od SWCNT jsou deformace MWCNT vratné, a to díky prostoru mezi
jednotlivými trubičkami. Dále bylo zjištěno, že velikosti Youngova modulu není přímo závislá
na průměru trubičky, nýbrž na množství defektů v jednotlivých stěnách trubiček. I přestože jsou
SWCNT výrazně tenčí než MWCNT dosahují vyšších hodnot modulu pružnosti [14,15]. Bylo
prokázáno, že uhlíkové nanotrubičky mají tepelnou vodivost minimálně dvakrát větší než
diamant. CNT mají jedinečnou vlastnost, za studena na koncích na dotek působí jako kov, na
jiných místech působí jako kov.
2.2

CNT ve stavebnictví

Jeden z nejpalčivějších problémů týkající se současného cementářského, respektive
betonářského průmyslu, je otázka udržitelného rozvoje a trvanlivosti. Trvanlivost je schopnost
betonu odolávat vnějším vlivům, mezi které můžeme zařadit odolnost vůči chemickým látkám,
mechanickému poškození a klimatickým jevům. CNT působí jako rozptýlená výztuž, čímž
dokáží chránit konstrukci před vznikem trhlin a tím chránit betonářskou ocel před korozí. V
současné době plní funkci rozptýlené výztuže v betonu zpravidla vlákna a drátky o průměru v
řádu mikrometrů až milimetrů. I při dodržení optimálního dávkování a za předpokladu
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optimálního rozptýlení zůstávají mezi jednotlivými vlákny relativně velké mezery, ve kterých
se mohou volně vyskytovat a šířit mikrotrhliny. Vznik trhlin v krycí vrstvě betonu má vliv na
propustnost a vniknutí agresivních látek do betonu, tyto faktory mohou ovlivnit životnost
konstrukce. Nanovýztuž zabraňuje vzniku mikrotrhlin, které lze jinak velmi obtížně ovlivnit.
Přidáním nanotrubiček dochází také ke zlepšení voděodolnosti díky nižší pórovitosti. Při vzniku
trhliny dochází za určitého napětí k plastické deformaci, která zvyšuje maximální možné napětí
a to ještě před tím, než se CNT přetrhne. Jelikož dochází ke zvětšení šířky trhlinky, nastává, že
u jednostěnných uhlíkových nanotrubiček začnou selhávat vnější povrchové vrstvy, tím pádem
dojde k narušení povrchu. Poté může dojít k odtažení vnitřních vrstev od pláště, který je
upevněn na povrchu matrice.
Přidání uhlíkových nanotrubiček jako plniva do cementových kompozitů má významný vliv i
na jejich mechanické vlastnosti. Bylo provedeno mnoho studií [12,16,17,18], které se zabývají
tím, jak CNT ovlivňují mechanické vlastnosti cementových kompozitů. Všechny studie dospěly
k závěrům, že nanotrubičky musejí být správně rozdispergovány, aby byl plnohodnotně využit
jejich potenciál. Při správné dispergaci CNT zvyšují pevnost v tlaku cementového kompozitu,
dochází i ke zvýšení pevnosti v tahu za ohybu a Youngova modulu pružnosti. Cementové
kompozity s příměsí CNT (obsah CNT 0,001 % - 0,003 % z hmotnosti cementu) dokáží příznivě
ovlivnit pevnost v tlaku. Zlepšení se pohybuje v řádech jednotek až desítek procent oproti směsi
bez příměsi CNT [19]. Jiná studie ukazuje, že při použití MWCNT o dvou délkách (10 – 30 µm
a 10 – 100 µm) a dvou dávkách (0,08 hm. % a 0,048 hm. %) do cementové matrice se zvýší
ohybová pevnost (o 25 %), Youngův modul pružnosti (o 45 %). Z výsledků lze rovněž usoudit,
že pro dosažení stejné úrovně vyztužení je zapotřebí větší podíl krátkých MWCNT (0,08 hm.
%) a menší podíl dlouhých MWCNT (0,048 hm. %) [20].
Tab. 1 – Porovnání mechanických vlastností různých typů vláken [21]
Tab. 1 – Comparison of mechanical properties of different types of fibers
Materiál a typ
vlákna

Modul pružnosti
v tahu [GPa]

Modul pevnosti
v tahu [GPa]

Měrná hmotnost
[kg.m-3]

Skleněná vlákna

70

1500 - 3800

2 500

Uhlíková vlákna

400 - 700

1700 - 2100

1900

Uhlíkové
nanotrubičky

270 - 1470

1100 – 63 000

1700 - 2100

Polypropylénová
vlákna

3 -18

1500 - 3600

7850

Mrazuvzdornost je schopnost betonu odolávat cyklickému působení mrazu a tání. Část vody
v kapilárních pórech změní skupenství do pevného stavu a tím změní svůj objem. Při tvorbě
ledu dochází ke zvyšování koncentrace kapalného roztoku. Hydraulický tlak poté vyvolává
napětí, které vede ke vzniku trhlin. Betony s příměsí CNT vykazují vyšší mrazuvzdornost.
Lepší mrazuvzdornost směsi s obsahem CNT můžeme připisovat tvorbě rozptýlené
nanovýztuže tvořící spojení a mosty ve zhydratovaném cementovém kameni. Vznikající led ve
struktuře vytváří namáhání zhydratovaného cementového tmele, které následně přenáší do
uhlíkových nanotrubiček v podobě výztuže. K porušení struktury je zapotřebí překonání jak
cementového kamene, tak CNT. K poklesu pevnosti napomáhá i zmenšení hydratačního
smrštění přidáním CNT. Struktura obsahuje menší množství porušení a trhlin, jež by
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napomáhaly zamrzání nasáklé vody při teplotách bližších nule. Absence mikrotrhlin může
dokázat značné prodloužení životnosti materiálu, oproti tradičnímu betonu bez přídavku CNT
[21].

3

ZÁVĚR

Jedním ze základních stavebních materiálů byl, je a zřejmě ještě dlouho bude beton. Jedná se o
nejvíce používaný konstrukční materiál, jehož nevýhodou ale je, že vykazuje vyšší propustnost,
která umožňuje vniknutí vody a dalších agresivních prvků do betonu. S rozvojem využívání
betonu nabývá významu i problematika trvanlivosti betonových konstrukcí, a to nejen
v souvislosti s trvale udržitelnými konstrukcemi.
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NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI A JEJÍ DOPAD NA POVOLOVÁNÍ
STAVEB
AMENDMENT TO THE BUILDING ACT IN PRACTICE AND ITS IMPACT ON
CONSTRUCTION PERMITTING
Alena Kliková1)
ABSTRAKT:
Příspěvek je věnován otázkám spojeným se změnami a legislativním vývojem právní úpravy
stavebního zákona, a to ve vztahu k praktickým dopadům těchto změn. Stavební zákon v
posledních letech neustále prochází změnami, které mají vést ke zrychlení a zjednodušení
jednotlivých procesů vedoucích k povolování staveb. Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti další
velká novela stavebního zákona, která měla opět vést ke zjednodušení a zrychlení procesů
povolování staveb. Příspěvek bude zaměřen na vybrané praktické problémy při povolování
staveb v návaznosti na změny, které zmiňovaná novela přinesla.
ABSTRACT:
The paper deals with the issues related to the changes and the legislative development of the
legal regulation of the Building Act, in relation to the practical effects of these changes. The
Building Act has been constantly undergoing changes in recent years to lead to the acceleration
and simplification of individual construction permitting processes. On 1 January 2018, another
major amendment to the Building Act came into force, which should once again lead to the
simplification and acceleration of construction permitting processes. The paper will focus on
selected practical problems in permitting in relation to the changes brought by the amendment.
KLÍČOVÁ SLOVA:
stavební zákon, územní plánování, stavební povolení, kolaudace, užívání staveb
KEYWORDS:
Building Act, Territorial Planning, Building Permits, Acceptance, Use of Buildings

1

ÚVOD

Již od nabytí účinnosti „nového“ stavebního zákona2 v roce 2017 odborná i laická veřejnost
opakovaně diskutuje o nutnosti novelizovat tento zákon, popř. schválit nový. Stavební zákon
byl již mnohokrát novelizován. Řada z těchto novel byla tzv. zásadní (bývají označovány jako
velké novely). Poslední velká novela byla schválena v roce 2017 (zákon č. 225/2017 Sb.) s
účinností od 1. 1. 2018. Avšak ani tato legislativní změna nepřinesla očekávané výsledky a
nedosáhla kýženého cíle. Bohužel došlo ke zvýšení průtahů v povolovacích procesech. Aby
bylo možné některé problémy odstranit, byla schválena další novela č. 169/2018 Sb. (s účinností
od 1. 9. 2018). Ani přes tuto dílčí legislativní úpravu nebyly odstraněny vytýkané vady zákona
a navazujících novelizací. I nadále se vedou diskuze o nutnosti velké rekodifikaci celého
veřejného stavebního práva. Jeden z návrhů, který byl zveřejněn v prosinci 2018, je návrh
Hospodářské komory. Jak je uvedeno v návrhu předkladatel (Hospodářská komora) má za cíl
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přiblížit veřejné stavební právo standardům vedoucím k jeho zefektivnění, odstranění obstrukcí,
průtahů či bariér, které dnes omezují výstavbu a rozvoj České republiky. Jde o dosažení
spravedlivé rovnováhy mezi všemi zájmy, jež se ve stavebním právu v širším smyslu projevují.
Dnešní společenské a ekonomické prostředí si žádá, aby stavební právo stanovilo jednoduchá,
aplikovatelná, vymahatelná a srozumitelná pravidla, která zajistí výstavbu klíčových
dopravních staveb a další infrastruktury, např. dálnice, jiné pozemní komunikace, ropovody,
přehrady (zejména v době problémů se suchem) aj.
Po novele stavebního zákona z roku 2017 došlo v řadě případů k prodloužení procesů
povolování staveb, neboť na stavebníky i stavební úřady jsou kladeny nové nároky, a to
nejenom v navýšení podkladových stanovisek, ale i v návaznosti na nově nastavené procesy a
postupy, které mohou činit komplikace. Povolování staveb je v České republice jedno z
nejpomalejších na světě. Jde nejen o převažující závěry odborníků na české stavební právo a
dotčených osob ze stavební branže. Tyto závěry plynou i z celosvětových srovnávacích dat,
které publikuje Světová banka ve studiích Doing Business. Podle délky standardizovaného
stavebního řízení se Česká republika umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí s délkou
246 dnů.
Kritiky se novela stavebního zákona dočkala i ze strany Evropské komise, která ve Zprávě o
České republice 2018 poukazuje na pochybnosti o přínosnosti novely pro nové stavební
projekty. Zejména v té souvislosti zdůrazňuje chybějící zahrnutí různých jiných povolení do
spojeného územního a stavebního řízení. Zmiňuje, že pro velké projekty v oblasti infrastruktury
tento zjednodušený postup nebude fungovat. Kromě toho ve své zprávě mezi nedostatky nové
úpravy zahrnuje skutečnost, že neexistuje povinnost územní a stavební řízení spojit. Současně
Evropská komise vyjadřuje obavu, že novela omezuje stávající práva občanské společnosti
podílet se na různých fázích projektu. Proto ve zprávě shrnuje, že tato novela prostor pro
zjednodušení plně nevyužila.
Příspěvek se níže bude věnovat konkrétním problematickým bodům předmětné novely a jejich
dopadu do praxe.

2
2.1

VYBRANÉ PROBLÉMY
Orgán územního plánování jako dotčený orgán

Jedním z nejvíce kritizovaných se stal nový § 96b, který zakotvil novou pravomoc orgánu
územního plánování, a to jeho postavení jako dotčeného orgánu. Důvodová zpráva k novele
uváděla, že se jedná o stěžejní ustanovení, bez kterého by novela řádně nefungovala. Závazné
stanovisko orgánu územního plánování mělo koordinovat využití území a plnit další cíle a úkoly
územního plánování. Dále uváděla důvodová zpráva, že novela stavebního zákona ve značné
míře omezila vydávání samostatných územních rozhodnutí, místo nichž mělo být vydáváno
závazné stanovisko do společného rozhodnutí. Čímž mělo dojít ke snížení administrativy ve
vztahu ke stavebníkovi3. Bohužel se tento předpoklad nenaplnil. Ustanovení §96b stavebního
zákona bylo vykládáno různými způsoby. Zavedení tohoto institutu do praxe bylo (a je) velmi
komplikované. Řada orgánů územního plánování nebyla připravena personálně na obrovské
navýšení agendy a tak lhůty pro vydávání předmětných závazných stanovisek jsou velmi
dlouhé. Městský úřad Říčany na svých webových stránkách dne 29. 6. 2018 např. uvádí: „Za
první pololetí roku 2018 obdržel zdejší úřad územního plánování něco přes 1000 žádostí, z
nichž zvládl s maximálním nasazením pracovníků vyřídit přibližně 40 %“. Dále jak uváděla
3

Důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb., zdroj: ASPI
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média např. v Černošicích, pod něž patří přes 70 obcí, si stavebník počká možná až rok4.
V lednu 2018 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj rozsáhlou metodiku5, která měla přinést
očekávané vysvětlení a sjednocení postupů. Bohužel i přes rozsáhlost této metodiky (158 stran)
ke zrychlení jednotlivých postupů nedošlo. V dubnu vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj další
metodiku „Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kdy se nevydává závazné
stanovisko orgánu územního plánování“ a v červenci 2018 bylo vydáno další „Závazná
stanoviska orgánů územního plánování, Metodický pokyn 2. vydání“.
Z výše uvedených důvodů došlo k novele předmětného ustanovení, a to zákonem č. 169/2018
Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony. Ministerstvo pro místní rozvoj následně přistoupilo k vydání další
metodické pomůcky „Závazná stanoviska orgánů územního plánování - Metodický pokyn 3.
vydání“.6
Je otázkou, zda poslední novela přispěje ke snížení časové a administrativní zátěže. Z dosavadní
praxe se však zdá, že pouze v omezené míře.
Problém v první řadě vyvolává otázka, zda je nutné žádat o závazné stanovisko vždy ke všem
stavebním záměrům. Jak uvádí zákon, závazné stanovisko je nutné získat pro umísťování
staveb, změnu užívání a dodatečné povolení, jestliže to závisí na posouzení vyvolané změny v
území. Závazné stanovisko se nevydává pro stavby vyjmenované v ustanovení § 96b odst. 1
stavebního zákona7.
Sporným je dále otázka, kdo má o závazné stanovisko žádat. Stavební zákon sice nastavuje
zákonné pravidlo, ale protože řada stavebníků není odborníkem na danou oblast, předmětné
ustanovení tak nechápou a v praxi vznikají další problémy. Stavební zákon uvádí: „Pokud je
stavební úřad zároveň orgánem územního plánování příslušným k vydání závazného stanoviska,

4

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/stavebni-povoleni-ceskourady.A180319_390081_ekonomika_elka (dne 6.1.2018)
5

Závazná stanoviska orgánů územního plánování - Příklady s komentářem, zdroj: www.mmr.cz

6

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemnihoplanovani-MMR/5-Organy-uzemniho-planovani,-dotcene-organy/Zavazna-stanoviska-organu-uzemnihoplanovani-Met
7

Závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevydává pro:

a) záměry uvedené v § 79 odst. 2,
b) záměry uvedené v § 80 odst. 3,
c) záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území,
d) dělení a scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové úpravy,
e) studny individuálního zásobování vodou,
f) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související s bydlením či bydlení
podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na
nich,
g) stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů,
h) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci související s rodinnou
rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto
pozemků, staveb a zařízení na nich.
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obstarává závazné stanovisko orgánu územního plánování stavební úřad, není-li toto závazné
stanovisko součástí koordinovaného závazného stanoviska.“8 V případě, že se jedná o tento
případ, avšak žádost o vydání závazného stanoviska podá stavebník, dochází k různým
přístupům ze strany orgánu územního plánování. Nepopiratelný je fakt, že text zákona jasně
uvádí, že v tomto případě má o závazné stanovisko požádat (obstarat) sám stavební úřad a pouze
v případě, kdy orgán územního plánování není stavebním úřadem, si má závazné stanovisko
obstarat sám stavebník.
2.2

Povolování staveb vodních děl ve společném územním a stavebním řízení a
povolování nakládání s vodami

Ve společném územním a stavebním řízení dle stavebního zákona je možné s účinností od
1.1.2018 povolovat nejenom stavby obecné, ale i vybrané stavby speciální.9,10 Jako další
problematický bod novely stavebního zákona můžeme označit vydávání společného povolení
pro stavby vodních děl. I když se nejedná o absolutní novinku, lze konstatovat, že některé
postupy ve společném řízení budou minimálně komplikované a časově náročné. Za
nejproblematičtější bod je označována otázka povolování nakládání s vodami ve vztahu k
povolování staveb vodních děl ve společném řízení. Správním orgánem povolujícím nakládání
s vodami je dle vodního zákona11 vodoprávní úřad. Dle ustanovení § 9 odst. 5 vodního zákona
věta první „Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla,
je možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném
řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené, nebo které bude povolovat ve
společném územním a stavebním řízení podle zvláštního zákona jiný správní orgán než
vodoprávní úřad.“ Vzhledem k tomu, že povolování souborů staveb ve společném územním a
stavebním řízení se týká mimo jiné i staveb vodních děl, která vyžadují povolení k nakládání s
vodami, a stavebním úřadem povolujícím stavby ve společném řízení nemusí být vždy
vodoprávní úřad, je otázka vydávání povolení k nakládání s vodami velmi aktuální.
Ve společném řízení o povolení souboru staveb v případě, kdy je soubor staveb tvořen jak
obecnými, tak speciálními stavbami, může nastat situace, že příslušným k vydání společného
povolení nebude vodoprávní úřad12, je tedy nutné, aby bylo vydáno povolení k nakládání
s vodami vodoprávním úřadem samostatně jako podkladové rozhodnutí. Až po nabytí právní
moci takovéhoto podkladového rozhodnutí bude možné pokračovat ve společném řízení o

8

Ustanovení § 96b odst. 2 stavebního zákona.

Ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona „U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb
vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) lze vydat společné povolení.
Příslušným k vydání společného povolení je stavební úřad příslušný k povolení stavby podle § 13 odst. 1, § 15
odst. 1 písm. b) až d) nebo § 16 odst. 2 písm. d).“
9

Konkrétně se jedná o stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných komunikací
a stavby vodních děl. Dále se jedná o stavby k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních
surovin na území vyhrazeném pro tyto účely, u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících
výlučně přírodní radionuklidy a u staveb v areálu jaderného zařízení, u staveb ropovodů a produktovodů a u staveb
zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, zařízení pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny
o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a víc.
10

11

Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení § 94j odst. 2 věta první stavebního zákona „U souboru staveb se příslušnost k vydání společného
povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb.“
12
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povolení souboru staveb. Je otázkou, zda v těchto případech skutečně dojde k časové úspoře
pro stavebníka v povolovacím procesu.
Pro dokreslení složitosti dané situace je vhodné ještě doplnit, že vodoprávní úřad bude ve
společném územním a stavebním řízení ještě v postavení dotčeného orgánu dle ustanovení §
94j odst. 2 věta druhá stavebního zákona, který stanoví, že „Stavební úřady příslušné k umístění
nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení
dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí
závazná stanoviska.“ Vodoprávní úřad bude v předmětném společném územním a stavebním
řízení vystupovat v několika pozicích, a to jako orgán vydávající podkladové rozhodnutí ve
vodoprávním řízení, dále jako dotčený orgán vydávající závazné stanovisko na místo povolení
stavby vodního díla, které je součástí souboru staveb a dále jako dotčený orgán chránící veřejné
zájmy, jejichž ochrana je mu svěřena vodním zákonem dle ustanovení § 104 odst. 9 vodního
zákona. V této souvislosti stojí za zmínku, že ve vybraných situacích bude vodoprávní úřad
ještě vydávat souhlas dle ustanovení § 17 vodního zákona. V některých případech13 k tomu
bude ještě přistupovat rozhodnutí vodoprávního úřadu o schválení manipulačního řádu.14
Opakem výše zmíněné situace bude stav, kdy orgánem povolujícím soubor staveb bude
vodoprávní úřad. O povolení k nakládání s vodami bude vodoprávní úřad rozhodovat v rámci
společného územního a stavebního řízení, v němž bude zároveň15 rozhodovat o nakládání
s vodami. Vodoprávní úřad v rámci jednoho společného řízení, tak bude rozhodovat o povolení
umístění souboru staveb, o povolení realizace jednotlivých staveb ze souboru staveb 16, dále o
povolení k nakládání s vodami na vodním díle, které je součástí souboru staveb. Jak bylo
uvedeno výše, může vzniknout i situace, kdy bude nutné zároveň schvalovat i manipulační řád.

3

ZÁVĚR

Jak je z výše uvedeného patrné, v mnoha případech nedošlo novelou ke zjednodušení a
zrychlení povolovacích procesů. V řadě případů je situace spíše opačná a časová náročnost
získání povolení stavby je výrazně větší, než tomu bylo před novelou. Z materiálu předloženého
na jednání vlády dne 5. 9. 2018 vyplývá, že i Ministerstvo pro místní rozvoj si je dané situace
vědomo a připravuje rekodifikaci veřejného stavebního práva.17 Vzhledem k rozsáhlosti řešené
problematiky a ke stávajícímu legislativnímu stavu, je cesta k vyřešení ještě dlouhá. Dle
harmonogramu rekodifikace veřejného stavebního práva Ministerstva pro místní rozvoj se
předpokládá schválení věcného záměru nového stavebního zákona v první čtvrtletí 2020.
Schválení samotného zákona je předpokládáno na rok 2022.

Ustanovení § 15 odst. 7 „Vodoprávní úřad může vyzvat žadatele o stavební povolení k předložení návrhu
manipulačního řádu, popřípadě výpočtu povodňové vlny zvláštní povodně, a to u vodních děl vzdouvajících nebo
akumulujících povrchové vody a staveb využívajících jejich energetický potenciál.“
13

Ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona „Manipulační řád vodního díla schvaluje vodoprávní úřad
rozhodnutím.“
14

Pozn. týká se to povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla (viz.
ustanovení § 9 odst. 5 vodního zákona).
15

Dle ustanovení § 94p by o umístění a povolení realizace mělo být rozhodnuto v rámci jednoho výroku
rozhodnutí, a to tak, že záměr je schválen.
16

17

https://www.mmr.cz/getmedia/d4cc64b7-8a88-4130-a3f9-e391c7bb2db0/Rekodifikace_info_vlada_30-82018_1.pdf.aspx?ext=.pdf (dne 6.1.2019).
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PROBLEMATIKA OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK
THE ISSUE OF VALUATION OF IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE
Milada Komosná1), Tereza Opálková2)
ABSTRAKT:
Při ocenění nemovité kulturní památky je znalec či odhadce postaven před řadu otázek, které
jsou s touto problematikou úzce spjaty. V českém prostředí neexistuje metodika pro oceňování
tohoto typu nemovitostí. Článek pojednává o vymezení nemovitých kulturních památek v
právních předpisech, zabývá se institucemi zajišťující jejich správu a definuje problematiku
oceňování nemovitých kulturních památek v kontextu tržního přístupu.
ABSTRACT:
When assessing an immovable cultural property an expert or an appraiser is faced with a
number of questions closely related to this issue. There is no methodology in Czech environment
for evaluation of this type of real estate. The article deals with the identification of the cultural
property in the legislation, also with the institutions providing their administration and defines
the issue of evaluation of immovable cultural property in the context of the market's approach.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Nemovitá kulturní památka, porovnávací způsob ocenění, tržní oceňování, tržní přístup.
KEYWORDS:
Immovable cultural heritage, sales comparison approach, real estate market valuation, market
approach.

1

ÚVOD

Problematika oceňování nemovitých kulturních památek je velice širokou oblastí, kdy znalec
či odhadce musí disponovat znalostmi z oblasti památkové péče. Je potřeba se orientovat v
jednotlivých definicích a kategorizaci jednotlivých památek. K oceňování nemovitých
kulturních památek se musí vždy přistupovat individuálně, neboť je potřeba zohlednit tzv.
nehmotné aktivum, které je obsaženo v ceně nemovité kulturní památky. Pro pochopení
problematiky jsou níže uvedeny některé pojmy, právní předpisy a institucionální zabezpečení
kulturních památek.

2

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Historický vývoj památkové péče ČR sahá až do 18. století. Přes historický vývoj legislativy
památkové péče se dostaneme až k současně platnému zákonu zabývající se památkovou péčí,
který je z roku 1987. Od 1. ledna 1988 vešel v platnost právní předpis č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči. Tento právní předpis přinesl zásadní změny ohledně chápání ochrany
kulturního dědictví. Jednoznačně vymezil co je a není kulturní památka, datum prohlášení za
kulturní památku a zavedl centrální zápis kulturních památek do Ústředního seznamu
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kulturních památek České republiky zkráceně „Ústřední seznam“. Současně zřídil centrální
složku, která dohlíží nad ochranou a péči. K tomuto zákonu vešla v platnost i prováděcí
vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb. V letech 2007 a 2008 byl zákon č. 20/1987 Sb.
doplněn dvěma prováděcími vyhláškami Ministerstva kultury. Jedná se o vyhlášku Ministerstva
kultury č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými
nálezy a vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany
památkových rezervací a památkových zón. [5]

3

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV – NPÚ

Národní památkový ústav byl zřízen s účinností od 1. ledna 2003 rozhodnutím Ministerstva
kultury na základě zmocnění § 26 odst. 2 písm. j) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů. Zřizovatelem NPÚ je Česká republika – Ministerstvo
kultury se sídlem v Praze.
Členění NPÚ:



generální ředitelství GnŘ
územní pracoviště.

Členění územních pracovišť dle předmětu činnosti:



ÚOP – územní odborná pracoviště
ÚPS – územní památkové správy.

Hlavní činnost NPÚ vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších
právních úprav. Dle § 32 NPÚ vykonává a koordinuje veškeré odborné činnosti v oboru státní
památkové péče k zabezpečení jednoty kulturně politických záměrů a ideově metodických,
ekonomických a technických hledisek, jakož i perspektivního rozvoje státní památkové péče.
V celostátní územní působnosti je činnost NPÚ zajišťována prostřednictvím generálního
ředitelství. V rámci jednotlivých krajů jsou zřízena územně odborná pracoviště (ÚOP) s
celkovým počtem 14, jejichž úkolem je zabezpečení odborné činnosti v oboru státní památkové
péče v rozsahu dané územní působnosti. Úkolem územně památkových správ (ÚPS), jejichž
územní působnost je specifikována v příloze Statutu Národního památkového ústavu, je
zajištění v oblasti péče a využití kulturních památek ve správě NPÚ v rozsahu dané územní
působnosti. Územně památkové správy jsou na území ČR zřízeny 4, přičemž se nachází v Praze,
Českých Budějovicích, Sychrově a v Kroměříži. [10]
Národní památkový ústav vede evidenci kulturních památek v Ústředním seznamu kulturních
památek České republiky. Jednotlivé památky, ať už movité či nemovité jsou vedeny pod tzv.
rejstříkovým číslem, jejichž celkový počet se pohybuje okolo 89 tisíc. Nutno podotknout, že
počet rejstříkových čísel neudává celkový počet chráněných předmětů. Celkový počet
chráněných předmětů se pohybuje okolo dvou milionů.
Evidence kulturních památek je veřejně přístupná a v současnosti je vedena i pomocí celostátní
online databázové aplikace “Památkový katalog”.
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Obr. 14 Náhled památkového katalogu [Zdroj: 1]

4

POJMY

Pojem kulturní památka je vymezen v zákoně č. 20/1987 Sb. § 2 odst. 1) ”Za kulturní památky
podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen "ministerstvo
kultury") nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory,
a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí
společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce
člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické,
umělecké, vědecké a technické,
b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.” [2]
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Zatřídění nebo-li kategorizace kulturních statků je provedena v zákoně o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů. Další oficiální kategorizace památek není vytvořena.
Pod pojmem “kulturní statek” jsou zahrnuty nejen věci movité a nemovité, ale i celky (areály,
území), které jsou historicky významné.

Obr. 15 Dělení kulturních statků [Zdroj: Vlastní ]
Nemovitých kulturních památek je na území ČR evidováno přibližně 40 tisíc. Mezi nemovité
kulturní památky se řadí hrady, zámky, sakrální a církevní stavby, tvrze, městské domy, morové
sloupy, areály atd.
Nejen nemovité a movité věci zasluhují svou pozornost, ale stejně tak, je i důležité se dívat na
krajinný ráz jako na celek, tedy na stavby tvořící území, ať už města či vesnice. Proto je v
památkovém katalogu myšleno i na území, resp. na památkové chráněná území. Jedná se o
území, které jsou svými cennými krajinnými prvky současně s významnými architektonickými
prvky do památek řazeny. Památkově chráněná území jsou dělena do několika kategorií dle
stupně ochrany a charakteru památek. Jsou druhotně členěna na městské, vesnické,
archeologické a ostatní.

Níže uvádíme příklady památkových rezervací:
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5

Městské památkové rezervace – Praha, Český Krumlov, Brno
Vesnické památkové rezervace – roubenky na Valašsku
Archeologické památkové rezervace – v současnosti je evidováno osm archeologických
rezervací, např. Břeclav – Pohansko
Ostatní památkové rezervace – např. Kuks, včetně Braunova Betléma [1, 6]

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK

Ministerstvo kultury na svých internetových stránkách uvádí, jaké nemovité a movité věcí,
popřípadě jejich souboru mohou být prohlášeny právě tímto orgánem za kulturní památky. Dále
také uvádí demonstrativní výčet nemovitých památek, které jsou obsaženy v památkovém
fondu, jde zejména o: “hrady, zámky a tvrze; kostely, kláštery a ostatní kultovní stavby;
vesnické domy, zemědělské usedlosti a další objekty lidové architektury a lidového stavitelství;
městské domy, radnice, městské brány a hradby; stavební památky vývoje řemesel, vědy a
techniky; historické zahrady a parky, obvykle komponované ve vztahu k objektům historické
architektury” [8] Některé tyto nemovité kulturní památky jsou uvedeny a rozděleny v
následující tabulce, a to z hlediska možnosti aplikace porovnávací metody ocenění (Sales
comparison approach - SCA).
Tab. 1 – Aplikace SCA u nemovitých kulturních památek [Zdroj: Vlastní]
Sales comparison approach
Lze použít SCA
Nelze použít SCA
Zámky
Hrady
Vesnické domy
Kostely
Zemědělské usedlosti
Kláštery
Městské domy
Městské brány a hradby

Jedná se o demonstrativní rozdělení, které není žádným způsobem konečné a závazné.
Odlišnost aplikace porovnávacího způsobu ocenění u nemovitých kulturních památek deklarují
také mezinárodní oceňovací standardy, ve kterých je samostatná kapitola oceňování těchto
nemovitostí. „Oceňování nemovitých památek vyžaduje posouzení různých faktorů, které
souvisejí s významem těchto nemovitostí, včetně zákonné a zákonné ochrany, jimž jsou
předmětem ochrany, různé omezení jejich užívání, změny a odstraňování a případné finanční
dotace, majitelům takových vlastností v některých právních údajích.” [9] Dle těchto standardů
historická povaha nemovitostí může měnit priority vlastností, které jsou dávány srovnatelným
nemovitostem. Podotýkají, že zvláště důležité je nalézt srovnatelné objekty s historickými
vlastnosti, které zahrnují architektonický styl, velikost nemovitosti, dále také lokalitu, územní
plánování, přípustné užívání, právní ochranu a koncentraci historických nemovitostí. [9]
Problematika oceňování nemovitých kulturních památek není pouze v oceňování památky
samotné, ale i ve vlivu nemovité kulturní památky na cenu nemovitostí v okolí. Jedná se o tzv.
nehmotné aktivum, které je potřeba v ocenění zohlednit. Stanovení nehmotného aktiva je
zásadním problémem, který není možné kvantifikovat. Příkladem nehmotného aktiva je genius
loci, který je zohledněn například v kontribuční metodě či metodě hedonické ceny.
Genius loci je nehmotná a neobchodovatelná složka oceňovaného majetku, která se překládá
jako duch, resp. kouzlo daného místa či nemovitosti. Jedná se například o pobyt Karla IV. na
hradě Karlštejn.
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Vlivem památky na cenu nemovitostí v okolí se zabývají například řečtí autoři, kteří uvádí, že
hodnota dvou identických nemovitostí nacházejících se ve stejném okrese (okrsku) se může v
důsledku jejich pohledu lišit od 5% do 45%, pravděpodobně o 15%. Uvádí, že nemovitostí,
které mají výhled například na významnou pamětihodnost nebo na městské parky nebo moře
mají významný vliv na zvýšení ceny nemovitostí narozdíl od nekontrolovatelných skládek,
opuštěných lomů a hřbitovů, které spíše cenu snižují. Článek využívá místo hedonické metody,
metodu Fuzzy Delphi a to pro stanovení vlivu např. památky na cenu nemovitostí. [7]

6

ZÁVĚR

V článku byla nastíněna problematika rozdělení nemovitých kulturních památek a problematika
jejich ocenění. U ocenění pomocí SCA je na znalci, aby vždy myslel na nehmotné aktivum,
genius loci, které nemovité kulturní památky sebou nesou. V rámci tržního ocenění je nutno
také přihlédnout ke standardům, které nastiňují možné koeficienty srovnání (historické
vlastnosti, architektonický styl, velikost nemovitosti, specifika kulturní památky, lokalitu, atd.).
Kromě klasických oceňovacích metod je možné pro stanovení obvyklé ceny využít kontribuční
metodu a metodu hedonické ceny.
Vzhledem k obsáhlosti a šíři nastíněné problematiky oceňování nemovitých kulturních
památek, bude problematika dále zkoumána a jednotlivé problémy konkretizovány.

7
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ROZPOR MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM
VZTAŽENO K PROBLEMATICE OCEŇOVÁNÍ OBJEKTŮ
THE CONTRAST BETWEEN PLANS/DRAWINGS AND THE ACTUAL STATE IN
RELATION TO THE ISSUE OF PROPERTY VALUATION
Monika Králíková1), Pavel Pejchal2)
ABSTRAKT:
Projektové dokumentace, ať už se jedná o projektovou dokumentaci jakéhokoliv stupně, je velmi
vítanou pomůckou při získávání podkladů potřebných pro výpočet zastavěné plochy
a obestavěného prostoru při oceňování objektů. Během výstavby a během životnosti staveb pak
dochází k řadě změn, které se často již do projektů, podle kterých je stavba prováděna
a následně do projektu skutečného provedení stavby nepromítnou, a tak může dojít k značným
odchylkám mezi stavem, který je zanesen v projektové dokumentaci a stavem, který je skutečně
realizován.
Tento článek v první části nastiňuje problematiku různých stupňů projektových dokumentací
včetně nutnosti nebo jen případné možnosti jejich opatření razítkem autorizované osoby
a v další části poukazuje na zjištěné, zcela fatální, rozdíly mezi předloženou projektovou
dokumentací a skutečně realizovaným stavem.
ABSTRACT:
Plans/drawings, no matter of what degree, are a very much appreciated tool in gaining
materials necessary for the calculation of built-up area and built-in space in property valuation.
During the construction and life span of buildings, several changes occur that are not reflected
in the plans on which the construction is based, and later such changes are not considered in
the actual construction of the building, hence the considerable deviation of the state recorded
in plans/drawings and the actual construction.
This article, in its first part, outlines the issue of various degrees of plans/drawings, including
the need or possibly only the option to be equipped with a stamp by an authorized person.
Further, the article demonstrates the detected, utmost differences between the submitted
plans/drawings and the actual construction.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Projektová dokumentace, autorizovaný inženýr, životnost staveb, odchylka, realizovaný stav
KEYWORDS:
Plans/drawings, authorized person, life span of buildings, changes, the actual construction

1

ÚVOD

Při oceňování nemovitostí se znalec setkává s různými druhy projektových dokumentací,
ze kterých následně čerpá informace o objektu, jenž je předmět ocenění. Pro získání co
nejrelevantnějších informací je vhodné získat od majitele objektu projektovou dokumentaci
skutečného provedení stavby, kterou má majitel objektu dle stavebního zákona [1] povinnost
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uchovávat po celou dobu životnosti stavby. I když vlastník objektu tuto projektovou
dokumentaci předloží, ani v takovém případě však není možné zcela spoléhat na to, že
dokumentace realizovanému stavu skutečně odpovídá. Daleko větší nepřesnost pak může být
do ocenění vnesena v tom případě, dojde-li k získání informací z projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení či dokonce projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, kdy během
realizace dochází k více či méně podstatným odchylkám od původně navrženého stavu.
Tento článek předkládá náležitosti, které musí obsahovat projektová dokumentace jednotlivých
stupňů, která je často používaná jako podklad znalci při oceňování objektů a na praktických
příkladech poukazuje, že nejvěrohodnější informace o objektu se získávají jeho zaměřením a
prohlídkou při místním šetření.

2

OBECNÁ PRAVIDLA PRO OPATŘENÍ RAZÍTKEM PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI

Vypracovaná projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektová
dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, která se předkládá stavebnímu úřadu,
spolu s projektovou dokumentací skutečného stavu jsou nejčastější podklady, se kterými
se znalec při oceňování nemovitostí setkává. Zatímco první dvě musí být opatřeny razítkem
autorizované osoby, třetí, která by měla odrážet zrealizovanou skutečnost, opatřená
autorizačním razítkem být nemusí, ale musí být ověřena dle vydaných povolení.
S projektovou dokumentací pro provádění stavby, která má být podle informací uvedených níže
v textu také opatřena razítkem autorizační osoby, se u stavby rodinných domů setkáváme
v praxi velmi ojediněle. Pro stavbu jsou často použity výkresy ověřené stavebním úřadem na
jejichž základě bylo získáno stavební povolení.
2.1

Použití autorizačního razítka dle ČKAIT

Veškeré informace o použití autorizačního razítka jsou uvedeny na webových stránkách
ČKAIT v článku Pravidla pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra
a autorizovaného technika, Rozhodnutí č. R1801-9 představenstva ČKAIT ze dne 15. 2. 2018
[2]. Přehled dokumentů, které autorizovaná osoba opatřuje autorizačním razítkem
a vlastnoručním podpisem je uveden v článku 3, který je uveden dále v textu.
„Článek 3
1. Autorizovaná osoba musí opatřit svým vlastnoručním podpisem a autorizačním
razítkem zejména:
a. územně plánovací dokumentaci,
b. územní studii,
c. dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní
smlouvy nahrazující územní rozhodnutí,
d. projektové dokumentace podle § 158 odst. 2 stavebního zákona [1],
Zákon č. 183/2006 Sb. § 158 (2) PD je dokumentace
a) stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e),
b) stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115,
c) k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116,
d) k posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117,
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e) stavby pro vydání společného povolení,
f) změn staveb uvedených v písmenech a) až e) před jejím dokončením
podle § 118,
g) staveb uvedených v písmenech a) až f) k opakovanému stavebnímu
řízení nebo dodatečnému povolení stavby podle § 129,
h) pro provádění stavby,
i) pro nezbytné úpravy podle § 137, nebo
j) vodního díla k ohlášení podle § 15a odst. 1 vodního zákona [2].
Náležitosti projektové dokumentace jsou pak uvedeny ve Vyhlášce
č. 499/2006 Sb. v aktuálním změní, zejména po aktualizaci z 1. 1. 2018.
e. potvrzení identifikačních údajů ve stavebním deníku podle § 157 SZ – jména
a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby
(stavbyvedoucí), autorský dozor projektanta a technický dozor stavebníka,
f. písemné prohlášení stavbyvedoucího u staveb prováděných svépomocí,
že povede provádění stavby podle §160 odst. 4 SZ,
g. dokumentaci pro uchazeče o autorizaci potvrzující jeho odbornou praxi.
2. Autorizovaná osoba musí opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem
samostatné dílčí části dokumentace, pokud spadají pod bod 1. písm. a-d (např.
jednotlivé specializace oborů a profesí, statický a dynamický výpočet, zprávu
o průzkumu stavby, o zkoušení a diagnostice stavby).
3. Autorizovaná osoba může opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem
další dokumenty a odborná vyjádření v souvislosti s přípravou a prováděním stavby,
odborná stanoviska a posudky.
4. Počet paré jednoho dokumentu označených vlastním podpisem a autorizačním razítkem
je odvislý od potřeby v souvislosti s přípravou a prováděním stavby [2].“
Výše v textu je kladen důraz na rozdíly, kdy autorizovaná osoba musí a kdy může dokumenty
opatřovat vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem.
Dále je uvedeno, že autorizovaná osoba opatřuje podpisem a autorizačním razítkem pouze ty
dokumenty, které vypracovala osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími osobami pracujícími
pod jejím odborným vedením. Takto označené listiny jsou pro úřední účely veřejnými listinami.
2.2

Vyhláška č. 499/2006 Sb. v aktuálním změní

Informace o tom, jaké náležitosti musí dokumentace obsahovat jsou uvedeny ve Vyhlášce
č. 499/2006 Sb. V této vyhlášce je uveden rozsah a obsah následujících dokumentací:
a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
„stavba“),
b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,
c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
d) dokumentace pro vydání společného povolení,
e) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e)
stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,
f) projektové dokumentace pro provádění stavby a
g) dokumentace skutečného provedení stavby.
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(2) Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti
stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení [3].“
Z tohoto následně vyplývá, že například dokumentace skutečného provedení musí splňovat
náležitosti dané Vyhláškou č. 499/2006 Sb. v aktuálním změní, ale nemusí být opatřena
autorizačním razítkem. Dokument, který uvádí skutečně zrealizovaný stav, může být tedy
zakreslen prakticky kýmkoliv a následně je tuto dokumentaci, dle Stavebního zákona [1],
vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby. V zákoně je tato povinnost
uvedena následovně:
„§ 125 Dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci
odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy
dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je
vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví
ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.“
Obdobně se jedná o stejné povinnosti v § 154, kde jsou uvedeny povinnosti vlastníka stavby
a zařízení. Dále je ještě v témž odstavci uvedena povinnost uchovávat stavební deník po dobu
10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační
souhlas nevyžaduje.
Ze zkušeností z místních šetření prováděných pracovníky znaleckého ústavu bylo zjištěno,
že často nejsou projektové dokumentace skutečného provedení ani zjednodušené
pasporty stavby uchovávány vůbec nebo takto uchovávané dokumenty neodpovídají
skutečnému provedení stavby.
Obdobné zjištění je také v případě objektů mladších 10 let, kdy není možné vyzískat
stavební deník nebo tento stavební deník byl veden vadně, nejčastěji chybí údaje
o stavbyvedoucím – osobě oprávněné vést stavbu.

3
3.1

UKÁZKY
ODCHYLEK
SKUTEČNÉHO
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

STAVU

OPROTI

Příklad č. 1

V příkladu č. 1 se jedná o rozestavěnou stavbu rodinného domu, kdy již ve fázi výstavby byly
provedeny změny, které změnily mimo jiné hlavně tepelně technické vlastnosti rodinného
domu jako celku a další změny, na jejichž základě nebudou moct být v budoucnu splněny
podmínky ochrany stavby proti působení radonu, jak bylo předepsáno projektem. Dále na
stavbě nebyl veden stavební deník, nebylo tedy možné změny v provedení zjistit jinak než
při místním šetření v době realizace stavby.
3.1.1 Odchylka v provedeném založení
Při místním šetření bylo zjištěno jiné provedení zakládací tvárnice oproti stavu uvedeném
v projektové dokumentaci pro ohlášení stavby.
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Obr. 1 – Výřez z projektové dokumentace pro ohlášení stavby, kde je uvedeno použití
HELUZ FAMILY 38 2in1 pro první dvě řady zakládacího zdiva.
Obr. 2 – Reálné provedení je zcela opačné, zakládací řada předstupuje před základ.
Byly zjištěny tyto dílčí vady:
1.) Vadné založení obvodového zdiva
Pro založení měly být použity cihly menší šířky, než je obvodové zdivo, aby bylo možné jejich
zateplení a tím bylo předejito vzniku tepelných mostů. Realizováno: Použití cihel stejných
tlouštěk jako je tloušťka navazujícího obvodového zdiva.
2.) Vadné provedení hydroizolace
Hydroizolace měla být zatažena až nad 2. šár zakládacích cihel, kde měla být ukončena v ložné
spáře. Realizováno: Hydroizolace byla ukončena pod 1. šárem zakládacích cihel. Napojení a
navázání na takto zakončenou hydroizolaci je náročné a nákladné.
3.) Vadné provedení základů
Základy byly dle PD zakresleny předstupující před obvodové zdivo. Realizováno: Základy
lícují s obvodovým zdivem.

Vada č. 2

Vada č. 1

Vada
č. 1

Vada
č. 2

Vada
č. 3

Vada
č. 3

Obr. 3 a 4 – Rozdíl mezi projektovaným stavem a realizovanými pracemi.
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3.1.2 Použití jiného druhu cihel
Při místním šetření bylo zjištěno použití jiných cihel, než bylo navrženo v projektu. Dle PD
měly být použity cihly HELUZ FAMILY 44 2in1 a zakládací cihly HELUZ FAMILY 38 2in1.
Při místním šetření bylo zjištěno použití jiného typu cihel a to tvárnic bez vyplnění dutin
polystyrénem.
Původně navržené cihly mají součinitel prostupu tepla U = 0,13 W/m2K, použité cihly jsou bez
vyplnění dutin polystyrenem a mají až o 40 % snížené tepelněizolační vlastnosti.

Obr. 5 – Použité tvárnice pro stavbu rodinného domu.
3.1.3 Nebyla provedena radonová izolace, jak byla navržena v projektové dokumentaci
V projektové dokumentaci bylo navrženo použití plastové hydroizolační fólie s ochranou proti
radonu. Dle Protokolu o stanovení radonového indexu pozemku je radonový index pozemku
střední a je nutné provést opatření proti vnikání radonu do objektu.
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Obr. 6 – Izolace pod příčkami. Izolace byla provedena pouze z izolace proti zemní vlhkosti,
chybí funkce izolace proti radonu.

Obr. 7 a 8 – Provedení plošné izolace natavením. Jedná se o asfaltové pásy, jejich druh
a typ nebyl blíže specifikován. Položené pásy neplní funkci ochrany proti působení radonu
(radonový index pozemku je střední).
3.1.4 Osazení do terénu neodpovídá projektové dokumentaci
V projektové dokumentaci byl objekt osazen do terénu takovým způsobem, aby byly
minimalizovány zemní práce a objekt nebyl příliš zapuštěn do terénu kvůli nebezpečí stékání
dešťové vody.

Obr. 9 a 10 – Osazení objektu do terénu bylo navrženo s minimem zemních prací. Reálné
osazení do terénu bylo doprovázeno odebráním značné kubatury zeminy.
3.2

Příklad č. 2

V příkladu č. 2 je uvedeno nesprávné použití autorizačního razítka na výkrese skutečného
provedení stavby. Hlavní rozpor mezi výkresovou dokumentací a skutečným stavem byl zjištěn
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zejména ve světlých výškách místností, kdy naměřené hodnoty nesplňují podmínky uvedené ve
Vyhlášce č. 268/2009 Sb. [4]

Obr. 11 – Vadně provedená světlá výška místnosti pokoje. Realizovaná světlá výška
v místnosti 2 375 mm nevyhovuje minimální přípustné světlé výšce 2 500 mm dle Vyhlášky
č. 268/2009 Sb., § 40 číslo (2) [4].

Obr. 12 – V pokoji proveden rovný podhled, světlá výška místnosti byla změřena
na 2 382 mm. Realizovaná světlá výška v místnosti 2 382 mm, nevyhovuje minimální
přípustné světlé výšce 2500 mm dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb., § 40 číslo (2) [4].
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Obr. 13 – Vyznačeny odchylky zjištěné změřením skutečného stavu v projektové
dokumentaci, která byla označena jako „Skutečné provedení“. Dokumentace označena
autorizačním razítkem (informace o autorovi jsou vymazány).
3.3

Příklad č. 3

Poslední z příkladů ukazuje rozdílnost v provedení oproti projektové dokumentaci, která byla
dokonce schválena i stavebním úřadem. Zásadním problémem bylo, že realizovaná vestavba
půdního bytu se nacházela „nad“ cizím pozemkem. V tomto případě se jednalo o vadu
projektové dokumentace a také o vadu v provedení.
Při vlastní realizaci zhotovitel provedl nadezdívku štítové zdi tak, že zdivo předsadil i přes
původní nadezdívku sousedních domů (tloušťky 150 mm) a provedl zateplení. Stavbyvedoucí
zhotovitele pochybil, když realizoval přesah nadezdívky nad sousední domy, která činila
cca 250 mm. Touto stavební úpravou byl vyřešen požadavek na štítovou zeď z hlediska tepelné
ochrany budov, ale za cenu toho, že došlo k předsazení štítové zdi nad sousední dům. Tato
změna neměla být realizována.

Přesah

Obr. 14 a 15 – Vyznačení přesahu předmětné bytové jednotky a vyznačená část přesahu.
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Obr. 16 – V projektové dokumentaci byly vadně zakresleny stávající štítové zdi.
Stavební povolení bylo vydáno na projektovou dokumentaci, která obsahovala vadu, tím,
že projekt dostatečným způsobem neřešil detail napojení posuzovaného bytu na sousední dům.
Kolaudační souhlas byl vydán na realizované stavební úpravy tak, jak jsou v současné době
majitelem bytu užívány. Z vydaného stavebního povolení a z kolaudačního souhlasu lze
vyvozovat, že pracovník stavebního úřadu nezjistil žádné pochybení, které by bránilo povolení
stavby k realizaci a následně k užívání bytu.
Zástupce sousedního bytového domu měl možnost vyjádřit se před vydáním stavebního
povolení k zamýšleným stavebním úpravám a v průběhu realizace upozornit na vadný postup
zhotovitele stejně tak stavebník. Jedná se však o účastníky a stavebníka, kteří nemají
pravděpodobně dostatečné odborné znalosti.

4

ZÁVĚR

Na uvedených příkladech chtěli autoři tohoto článku upozornit, že ve stavební praxi může
docházet a dochází ke změnám během výstavby objektů, které se nemusí dostat do výkresového
zanesení.
Ani označení projektové dokumentace autorizačním razítkem není zárukou shody s realitou,
často pak dochází k použití autorizačního razítka i v případech, kdy se toto nevyžaduje. Z těchto
důvodů by měly informace, které budou použity pro ocenění objektu vycházet hlavně z osobní
prohlídky objektu, ale ani tak není možné zjistit řadu úprav a změn provedených při výstavbě,
protože se často jedná o zakryté práce, kdy je pro zjištění skutečného stavu potřebné provedení
sondy, popřípadě použití účinné nedestruktivní metody pro jeho zjištění.
Největším problémem pak je dodržování Stavebního zákona a Zákona o autorizaci [5] v oblasti
přípravy a projektování staveb, ale především při realizaci staveb. Situaci ve stavebnictví nám
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charakterizuje i stav umístění naší republiky v povolování staveb, kdy se dle dostupných
informací řadíme ze 190 států na 156. místo [6].

5
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POSOUZENÍ NAPADENÍ OBJEKTU PLÍSNĚMI
ASSESSMENT OF MOLD GROWTH IN BUILDINGS
Ilona Kukletová1), Pavel Buchta2)
ABSTRAKT:
V současné době se stále častěji setkáváme s problémem plísní, které kolonizují povrchy staveb,
a to jak vnitřní, tak vnější. Hlavním důvodem těchto problémů je změna životního stylu a s tím
související způsob užívání a vytápění bytových, pracovních a výrobních prostor a narušení
životního prostředí. Konkrétní příčina pak úzce souvisí se stavebními závadami, nevhodnými
projekty, izolačními systémy nebo s nevhodným užíváním prostor. Mikroskopické houby kromě
narušování substrátu, na němž rostou, přinášejí i další nežádoucí důsledky- Příspěvek je
věnován problematice růstu plísní v interiérech včetně negativních dopadů na člověka,
možností stanovení kontaminace a odhalení příčin. Součástí příspěvku jsou ukázky konkrétních
případů.
ABSTRACT:
At the present we are more often confronted with the problem of molds that colonize the surfaces
and structures of buildings, both internal and external. The main reason for these problems is
the change in lifestyle and the related ways of use and heating of residential, work and
production areas and environmental disruption. The specific cause is closely related to building
defects, inappropriate projects, insulation systems, or inappropriate use of building space.
Microscopic fungi, in addition to disturbing the substrate on which they grow, also bring other
undesirable consequences. The article discusses possibilities of mold growth in the interiors
including negative impacts on humans,contamination and detection of causes. Part of the paper is
a sample of specific cases.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Plísně, budovy, příčina, vlhkost, stavební závady, nevhodné užívání
KEYWORDS:
Molds, buildings, cause, humidity, construction defects, improper using

1

ÚVOD

Biologickou destrukcí bývají v různé míře zasaženy veškeré části stavebního díla a to, jak
novodobé, tak historické objekty. Pravá příčina biodegradace bývá často zaměňována za
důsledky působení klimatických degradačních vlivů. Odstranění biotických činitelů tím bývá
oddáleno, či vůbec znemožněno. Mikrobní napadení staveb však nese sebou i riziko vzniku
zdravotních problémů, což je v současné době zatím opomíjená problematika [1]. Stavby
negativně ovlivňují tyto hlavní skupiny organismů: plísně a bakterie, dřevokazné houby, řasy a
lišejníky a hmyz. Zejména plísně pak mají velmi negativní vliv na zdraví člověka. Nejčastějšími
důvody mikrobiologického poškození staveb jsou nevhodné projekty a konstrukční chyby,
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nevhodná nebo chybějící povrchová úprava, opomenutí speciálních podmínek prostředí,
izolační systémy staveb, ale také havárie a chyby při užívání staveb [2].
Vláknité plísně jako nejvýznamnější eukaryotické mikroorganismy jsou důležitým objektem
environmentální mikrobiologie. Do bytů i jiných vnitřních prostor jsou nejčastěji přinášeny
venkovním vzduchem. Při průzkumu uskutečněném v Praze již v 90. letech 20. stol. bylo
zjištěno, že k nejhojnějším druhům, které se šíří vzduchem, patří zástupci rodů Cladosporium,
Alternaria, Aureobasidium, Botrytis, Epicoccum a Penicillium [3].
Plísně se rozmnožují rozrůstáním mycelia a sporami. Spory jsou rozmnožovací útvary plísní.
Po dopadu spory na vlhké místo s živinami začne spora plísně klíčit, poté roste a vytváří
reprodukční orgány. Z nich jsou do okolního prostředí uvolňovány zralé spory. Ty jsou velmi
malé a lehké a tak jsou unášeny vzduchem na velké vzdálenosti [2]. Pokud mají vhodné
podmínky pro sporulaci, rostou na stěnách nebo i jiných materiálech ve vnitřním i vnějším
prostředí budov.
Pro růst plísní na zdech a různých substrátech v domech a bytech je limitující vlhkost, která ale
nemusí být nijak vysoká. Nejprve osidlují místo primární kolonizátoři (xerofilní), kterým
vyhovuje vlhkost aw nižší než 0,85 – Aspergillus niger, A. versicolor, A.vglaucus,
A.vrestrictus, Paecilomyces variotii, Penicillium aurantiogriseum, P.cbrevicompactum,
P.chrysogenum, Wallemia sebi. Sekundární kolonizátoři nastupují, pokud je aw 0,85 – 0,90 –
Aspergillus flavus, Cladosporium cladosporioides, C.herbarum, C.sphaerospermum, Mucor
circinelloides, Rhizopus oryzae. Terciární kolonizátoři (hydrofilní) vyžadují nejvyšší vlhkost
aw vyšší než 0,90 - Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Epicoccum nigrum, Fusarium
spp., Mucor plumbeus, Phoma herbarum, Stachybotrys chartarum, Trichoderma spp.,
Ulocladium chartarum a další [4].
Obecně platí, že mikroskopické houby ve vnitřních prostorech kromě narušování substrátu, na
němž rostou, přinášejí i další nežádoucí důsledky. Mohou velmi negativně ovlivnit zdraví
člověka, neboť se významně podílí na celé řadě alergických a mykotických onemocnění.
Vytvářejí ve svých hyfách a sporách specifické proteiny, glykoproteiny, polysacharidy a mnoho
dalších látek, které mohou u citlivých jedinců po vdechnutí spor způsobovat alergické reakce.
Právě nejčastější houby v ovzduší a na stěnách, jako rody Cladosporium a Alternaria, jsou také
nejvýznamnějšími původci alergií. Dalším produktem těchto mikroskopických hub mohou být
mykotoxiny, které se v menší míře dostávají do ovzduší a mohou mít kancerogenní a toxické
účinky [2]. Většina těchto hub může mít i patogenní účinky pro imunitně oslabené jedince.
Některé druhy také do prostředí uvolňují těkavé metabolity, např. sekundární alkohol 1-octen3-ol (charakteristický houbovým pachem), různé aldehydy, ketony, mono- i seskviterpeny,
často nepříjemně zapáchající. Tyto látky často vyvolávají bolesti hlavy a pálení očí.
Mikroskopické houby tak mohou být jedním z faktorů přispívajících ke vzniku syndromu
nemocných budov (sick-building syndrome) [3, 5].
Limit pro výskyt plísní bytech není uveden v současné době v žádném legislativním podkladu
v ČR, v rámci Evropské unie ani jinde ve světě. Existuje pouze limit pro výskyt plísní stanovený
vyhláškou č. 6/2003 MZČR O fyzikálních, chemických a biologických ukazatelích pro vnitřní
prostředí pobytových místností [8]. Přestože byty nejsou dle výkladu zákona pobytovými
místnostmi, hodnotí se v současné době podle této legislativy [6]. Hygienický limit pro tyto
místnosti 500 kolonií tvořících jednotek (KTJ)/m3. Na stěnách a površích místností nesmí být
viditelný nárůst plísní, ve sporných případech se považuje za prokázaný nález, který je
potvrzený odběrem a kultivací v souladu s ČSN ISO 7954 [9].
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Pro posouzení napadení objektu plísněmi a nalezení příčiny napadení je nutné provést celou
řadu měření a stanovení - jak na místě, tak v laboratoři. Pro komplexní obraz problému je
ideální spolupráce odborníků z oblasti stavebnictví a mikrobiologie.

2

POSOUZENÍ NAPADENÍ OBJEKTU PLÍSNĚMI A JEHO PŘÍČINY
Používané nástroje a měření

2.1

Cílem posouzení je rychlá diagnostika míry poškození vnitřních i vnějších povrchových ploch
budov, odhalení tepelných mostů, míst s pravděpodobným kondenzačním potenciálem
a biotickým napadením, které slouží pro podporu rozhodování o nutnosti sanačního nebo
prevenčního zásahu proti mikroorganismům vyskytujícím se na stavebních konstrukcích.
Využívají se především tyto nástroje:






2.2

Rekognoskace místa měření - zákres do připraveného plánku s orientací k světovým
stranám včetně míst odběrů a měření, fotodokumentace objektu, vyhledání
problematických skutečností vně objektu – zdroje znečištění ovzduší, komíny, výdech
vzduchotechniky, centrální klimatizace, termoizolace obvodového pláště, dále vnitřní
prostory- popis a zákres vybavení vnitřních prostor s možným vlivem na teplotně
klimatické poměry ve vnitřním prostoru, zdroj a způsob vytápění pokud je do zájmové
oblasti situován, odtahy, průduchy, popis těsnících nebo netěsnících oken, dveří
Termografické měření na místě – aplikovaná termografie se využívá k detekci
a lokalizací tepelných mostů, lokalizací netěsností vzduchotěsné obálky budovy,
průběhů dějů souvisejících s teplotou (ochlazování konstrukce, např. při dešti nebo při
náběhu chladicího systému; ohřívání konstrukce, např. při požáru nebo při náběhu
topného systému), vyhledávání a lokalizaci míst s potenciálem rosného bodu,
vyhledávání netěsností v rozvodech tam, kde je rozváděné médium o jiné teplotě než
teplota prostředí, hledání lokálních změn teplot u vybavení stavby
Měření mikroklimatických podmínek na místě – tlak, teplota, ale především vlhkost
vzduchu a koncentrace CO2
o Měření vlhkosti zdiva – na vytipovaný problematických místech
o Odběr biologického materiálu z povrchu stěny – průkaz růstu, rodová
identifikace, kvantifikace napadení, odběr je prováděn stěrem nebo otiskem a
následně kultivován a vyhodnocen v laboratoři
o Odběr vzduchu v prostoru za účelem kvantifikace spor v ovzduší – odběr je
prováděn pomocí aeroskopu a následně kultivován a vyhodnocen v laboratoři
Konkrétní případy posouzení objektu

2.2.1 Novostavba bytového domu
Jedná se o posouzení bytové podkrovní jednotky v novostavbě rodinného domu - 2+kk spojeno
s podkrovní místností. Během posledních dvou měsíců přibylo činností zvyšujících vlhkost v
bytě (praní, sušení prádla, vaření), problémy pozorovány i před touto dobou. V podkrovní
místnosti černozelená plíseň v celém pásu za knihovnou – likvidace prostředkem proti plísním
měsíc před datem odběru, v ostatních místnostech v rozích drobná ložiska, okolo balkonových
dveří pás šedozelené plísně.
Mikroklimatické podmínky si majitel kontroluje sám, relativní vlhkost ovzduší reguluje do
55%. Zvýšená vlhkost zdi byla naměřena pouze v rozích zkoseného stropu až 5,1%.
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Obr. 1 – Podhled na bytový dům -přední a štítová strana
Fig. 1 – Overlooking the apartment house - the front and the shield side

Obr. 2 – Rohy zkoseného stropu spodních místností – termosnímek a fotografie
Fig. 2 – Corners of the sloping ceiling of the lower rooms - thermo and photo

Obr. 3 – Rohy zkoseného stropu spodních místností – kultivace stěru
Fig. 3 – Corners of the sloping ceiling of the lower rooms - cultivation of swab

Obr. 4 – Balkonové dveře a stěna za knihovnou v podkroví – termosnímek a fotografie
Fig. 4 – Balcony door and wall behind the library in the attic - thermo and photo
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Obr. 5 – Balkonové dveře a stěna za knihovnou v podkroví – kultivace stěru
Fig. 5 – Balcony door and wall behind the library in the attic - cultivation of swab
Závěr: Kombinací metod se studiem projektové dokumentace bylo zjištěno, že zdrojem
vlhkosti je nedostatečně zateplená štítová zeď, nevhodně provedené tepelně izolační přechody
šikmých podkrovních ploch a svislých zdí, tepelné mosty vysunutého schodiště bezprostředně
sousedícího s místnostmi a nedostatečně izolovaná připojovací spára balkonových dveří.
2.2.2 Bytový dům po podkrovní vestavbě
Byt v 3. nadzemním podlaží nájemního domu, dům zateplený po obnově fasády- současně
dodělána půdní vestavba nad 3. nadzemním podlaží. Byt opakovaně kolonizován plísněmi
v širokých pruzích v horní části stěn. Nájemce stav připisuje nevhodnému užívání bytu.
Vlhkost v bytové jednotce 65,7%. Měření vlhkosti zdiva potvrzuje hromadění vlhkosti
v obvodovém zdivu – ve výšce 10 cm pod stropem bylo naměřeno až 5,8%.

Obr. 6 – Dům – pohled na jihovýchodní a severovýchodní stěny
Fig. 6 – House - view of southeast and northeastern walls
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Obr. 7 – Obývací pokoj- strop – termosnímek a fotografie
Fig. 7– Living room – ceiling - thermo and photo

Obr. 8 – Kultivace stěru – pás pod stropem obývacího pokoje
Fig. 8 – Cultivation of swab- under the ceiling of the living room

Obr. 9 – Kultivace po odběru vzduchu aeroskopem- 104 KTJ/m3
Fig. 9 – Cultivation after air sampling by aeroscope - 104 CFU/m3
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Nevhodně nebo
nedostatečně tepelně
zaizolovaný prostor

Obr. 10 – Meziprostor s kritickou kondenzací vlhkosti
Fig. 10 – Intermediate space with critical condensation of moisture
Závěr: Zdrojem vlhkosti je nevhodné provedení tepelné izolace podkrovní vestavby v střešních
šikminách, zde dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti z indooru do obvodových zdí. Došlo
tak ke vzniku tepelných mostů s projevem masivních nárostů plísní, včetně alergizujících a
patogenních druhů jako je Aspergilus niger.
2.2.3 Novostavba rodinného domu
Novostavba rodinného domu vybavená vzduchotechnikou včetně rekuperace a podlahového
topení je druhým rokem obydlená. Před 4 měsíci došlo k dobudování venkovní terasy, následně
počátkem topného období je v rohu obytné kuchyně opakovaně zaznamenán zápach plísně,
který se zesiluje se spuštěním kuchyňské digestoře. Stěny domu jsou beze skvrn a známek růstu
plísní. Mikroklimatické podmínky jsou udržovány v optimu, vlhkost zdiva do 1,5%.

Obr. 11 – Dům – pohled na severní stranu objektu
Fig. 11 – House - view of the north side of the building
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Obr. 12 – Problematický roh po odstranění podlahové lišty – termosnímek a fotografie
Fig. 12– Problem corner after floor strip removal - thermo and photo
Po odstranění podlahové lišty v problematickém rohu došlo k objevení dutiny v podlahovém
systému, která korespondovala se prostorem v místnosti. Snímek z termokamery ukazuje
proudění teplého vzduchu z dutiny, pravděpodobně leží blízko teplovodního kanálku. Při
spuštění digestoře je proudění výrazně zesíleno.

Obr. 13 – Kultivace stěru zdiva – roh pod podlahou
Fig. 13 – Cultivation of swab off wall- corner under the floor

Obr. 14 – Kultivace po odběru vzduchu aeroskopem v problematickém rohu- 150 KTJ/m3
Fig. 14 – Cultivation after air sampling by aeroscope in the problematic corner
- 150 CFU/m3
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Závěr: Zdrojem zápachu je skutečně plíseň pocházející z dutiny pod podlahou. V dutině velmi
pravděpodobně dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a růstu plísní. Dutinu bude nutno
prozkoumat, sanovat a vyplnit inertním materiálem.

3

ZÁVĚR

Z uvedených případů je patrné, že problémy s napadením plísněmi se nevyhýbají ani
novostavbám s moderním technickým vybavením. Vzhledem k poměrně rychlému šíření spor
plísní na vhodná místa objektu nestačí pouhá sanace postiženého místa, ale je třeba rychle nalézt
příčinu biologického ataku a problém vyřešit. Posouzení napadení objektu plísněmi a nalezení
příčiny napadení vyžaduje provést celou řadu měření a stanovení - jak na místě, tak v laboratoři.
Pro komplexní posouzení problému je ideální spolupráce odborníků z více oblastí.

4

LITERATURA

[1] WASSERBAUER, Richard. Biologické znehodnocení staveb. 1. vyd. Praha: ABF,
Nakladatelství ARCH, 2001, 257 s. ISBN 80-86165-30-2.
[2] KLÁNOVÁ, Kateřina. Plísně v domě a bytě: odstraňování a prevence. 1. vyd. Praha:
Grada, 2013, 104 s. Profi & hobby. ISBN 978-80-247-47903.
[3] KUBÁTOVÁ, Alena. Houby v našich domácnostech aneb o čem doma víte i nevíte. Živa.
Academia, 2012, 2012(5). ISSN 0044–4812
[4] HANULÁKOVÁ, Dana. Plísně našich domácností a jejich odstraňování. Alergie a
alergeny. 13. setkání lékařů ČR a SR. Litomyšl 2014.
[5] KHAN, A.A. Haleem, KARUPPAYIL, S. Mohan. Fungal pollution of indoor
environments and its management. Saudi Journal of Biological Sciences. 2012, 2012(19),
405-426.
[6] KLÁNOVÁ, Kateřina. Standardní operační postupy pro vyšetřování mikroorganismů v
ovzduší a pro hodnocení mikrobiologického znečištění ovzduší ve vnitřním prostředí:
Praha, listopad 2001. Praha: Státní zdravotní ústav, 2002, 21 s. Acta hygienica,
epidemiologica et microbiologica.
[7] ČSN ISO 18593 Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální metody specifikující
techniky vzorkování z povrchu pomocí kontaktních ploten a stěrů. Český normalizační
institut, září 2006. 11 s.
[8] ČESKO. Vyhláška č. 6/2003 MZČR O fyzikálních, chemických a biologických ukazatelích
pro vnitřní prostředí pobytových místností. In: Sbírka zákonů České republiky. 2003,
částka 4, s. 121-125. ISSN 1211-1244.
[9] ČSN ISO 7954 Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu kvasinek a plísní.
Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C. Český normalizační institut, září
1994. 8 s.

361

OCEŇOVÁNÍ DŘEVOSTAVEB V KONTEXTU TRŽNÍHO OCEŇOVÁNÍ
VALUATION OF WOODEN HOUSES IN THE CONTEXT OF REAL ESTATE
MARKET VALUATION
Tereza Opálková1), Tomáš Hrdlička,2)
ABSTRAKT:
Problematika oceňování dřevostaveb je ve znalecké praxi čím dál tím diskutovanější otázkou,
a to nejen kvůli tomu, že výstavba dřevostaveb se rok od roku zvyšuje. V článku jsou nejdříve
definované jednotlivé druhy dřevostaveb. S problematikou ocenění dřevostavby rodinného
domu se odhadce může setkat v různých fázích životního cyklu této stavby. Ve fázi výstavby je
nutné znát jednotlivé náklady na její zhotovení. Dále se článek zabývá vývojem dřevostaveb
v rámci realitního trhu, aby odhadce mohl stanovit obvyklou cenu stavby.
ABSTRACT:
The valuation of wooden houses issue is becoming an increasingly discussed topic in the expert
practice, not only because the construction of wooden houses is increasing year after year.
Firstly, the article is defines individual types of wooden houses. The appraiser can come into
contact with the issue of valuation of family wooden houses at various stages of the building´s
life cycle. At the construction stage it is necessary to know the individual construction cost.
Further, the article deals with the behavior of wooden houses within the real estate market so
that the appraiser can determine market price of the building.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Dřevostavba, pořizovací náklady, tržní hodnota, rodinný dům.
KEYWORDS:
Wooden house, construction cost, market value, family house.

1

ÚVOD

Vzhledem ke vzrůstající oblibě staveb na bázi dřeva se znalci a odhadci mnohem častěji
setkávají s oceněním těchto typů staveb a problémy, které při jejich ocenění nastanou. Tento
trend potvrzují také statistiky Asociace dodavatelů montovaných domů z.s. V roce 1999 byl
podíl dřevostaveb na celkové výstavbě rodinných domů 1,49 %, v roce 2017 byl tento podíl
14,87 %, tomu odpovídá 2 159 rodinných domů [1].
Na základě statistik výstavby dřevostaveb lze konstatovat, že se nejedná o ojedinělou
technologii. Za posledních 10 let bylo předáno k užívání přes 10 000 rodinných domů –
dřevostaveb, viz Obr. 1 [1].
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Obr. 16 Vývoj počtu dokončených dřevostaveb. Zdroj:[1]

2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY DŘEVOSTAVEB

Ačkoli zaznamenáváme rostoucí trend výstavby dřevostaveb, v tuzemských právních
předpisech není tento pojem definován. Pro účely následujícího textu je význam pojmu
„dřevostavba” převzatý z odborné literatury. „Pojmem dřevostavba rozumíme takovou stavbu,
která pro svou nosnou konstrukci, zajišťující přenos zatížení a celkovou prostorovou tuhost a
integritu, využívá v převážné míře dřevo a materiály na jeho bázi“ [2].
Z hlediska druhu konstrukce dřevostavby lze rozlišovat několik typů dřevostaveb, které lze
dále kategorizovat dle podílu použitého dřeva.
Konstrukce z masivního dřeva

2.1


Sruby a roubenky lze charakterizovat „jako stěnu postavenou z vodorovně umístěných
masivních dřevěných prvků v různém stupni opracování - od jen nahrubo oloupaných
kmenů, kuláčů (povalů), přes dvoustranně opracované („omítané”) trámce nebo fošny,
ze všech čtyř stran opracované trámce.” [3] V případě použití hrubě opracované
kulatiny se častěji využívá označení srub.
U staveb, kde jsou tvořeny stěny z masivního dřeva jako jediné vrstvy, tedy sruby
a roubenky, je v současné době problém splnit základní požadavky na konstrukce
v duchu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu ve znění
pozdějších předpisů [4], stejně jako požadavky uvedené ve vyhlášce č. 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů. [5] Jedná se o požadavky
na součinitel prostupu tepla na úrovni požadované hodnoty, tedy 0,30 W/(m2·K),
respektive 0,7 násobek požadované hodnoty.



CLT panely (cross-laminated timber – křížem lepené řezivo) patří k nejnovějším
technologiím výstavby v oblasti dřevostaveb. Dřevěné panely v obvyklé tloušťce
80 – 100 mm se doplňují kontaktním nebo nekontaktním zateplovacím systémem.
Masivní dřevěná stěna zajišťuje přenos zatížení a stabilitu stavby. Dřevěné panely je
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možné ponechat jako pohledové. Technologie výstavby je velmi podobná s výstavbou
železobetonových panelových staveb.
Rámové dřevěné konstrukce

2.2

Charakteristickým prvkem je nosný dřevěný sloup na výšku jednoho podlaží. Dřevěný rám je
zpravidla doplněn dřevěným plošným materiálem (OSB deska, překližka), který zajišťuje
tuhost konstrukce. Prostor mezi sloupky je vyplněn tepelnou izolací a dále je skladba doplněna
o kontaktní či nekontaktní zateplovací systém. Na interiérové straně je následně instalována
parozábrana či parobrzda a interiérová úprava stěn, například v podobě sádrokartonové
konstrukce. Dle stupně prefabrikace lze rozlišovat jednotlivé technologické postupy.



Staveništní (letmá) montáž, kdy jednotlivé prvky jsou montovány přímo na stavbě.
Plošná prefabrikace (stěnové panely) je nejrychlejším způsobem výstavby. Panely
mohou mít různé stupně dokončení, například pouze dřevěný rám s opláštěním nebo
kompletní skladba stěny bez povrchové úpravy. [6]

Z hlediska prostupu vodních par konstrukcí lze rozlišovat konstrukce difúzně otevřené
a difúzně uzavřené. Pro doplňkovou tepelnou izolaci difúzně uzavřených konstrukcí je
zpravidla použitý polystyren, který patří k nejlevnějším izolantům. Naopak difúzně otevřené
konstrukce vyžadují použití materiálů propustných pro vodní páru, například tuhé minerální
vlny, dřevovláknité desky aj.

Obr. 17Podíl jednotlivých konstrukčních variant na celkové výstavbě dřevostaveb v roce
2017. Zdroj: [1]
2.3

Odlišnosti dřevostaveb

K nesporným výhodám dřevostaveb, oproti běžné zděné výstavbě, patří především rychlost
samotné výstavby. Ta je dána mírou prefabrikace jednotlivých komponentů i omezení mokrých
technologických procesů. K dalším výhodám patří dobré tepelně technické vlastnosti
obvodových stěn, které si zachovávají subtilnost. Naopak k diskutovaným vlastnostem
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dřevostaveb patří nižší akumulační schopnost konstrukcí a akustické vlastnosti vodorovných
i svislých dělících konstrukcí [2].

ŽIVOTNÍ CYKLUS STAVBY - DŘEVOSTAVBY

3

Rostoucí výstavba dřevostaveb je úzce spojena s obchodováním tohoto segmentu trhu. Zároveň
se tak zvyšuje potřeba oceňovat dřevostavby, a to v různých fází životního cyklu stavby. Životní
cyklus stavby lze definovat jako časové období od vzniku myšlenky na stavbu po její likvidaci
[7]. S průběhem životního cyklu stavby je spjata potřeba určit hodnotu stavby v průběhu
jednotlivých fází životního cyklu, čímž lze definovat různé situace, kdy se znalec může setkat
s oceněním dřevostavby.
Na počátku životního cyklu patří k nejvíce sledované hodnotě pořizovací náklady stavby
(nákladová hodnota). V průběhu užívání stavby, provozní fáze, je sledována tržní hodnota
stavby. Ta je oproti předchozí fázi silně ovlivněna lokalitou, kde se předmětná stavba nachází
a také faktem, že ocenění je provedeno spolu s pozemek, k němuž stavba náleží. V případě
určování tržní hodnoty závěrečné fáze životního cyklu stavby - před demolicí, je vhodné
přihlédnout i k nákladům na odstranění stavby. Jednotlivé případy jsou diskutovány
v následujících podkapitolách.
Tab.1: Využití různých přístupů ocenění dřevostaveb v závislosti na fázi životního cyklu.
Zdroj: vlastní.
Životní cyklus stavby
Fáze životního
cyklu

Předinvestiční a
invest. fáze

Provozní fáze

Likvidace

Oceňovací přístup

Nákladová metoda

Porovnávací metoda
+ podpůrné metody
(Nákladová, Výnosová)

Porovnávací metoda
+ nákladová metoda

Výstup ocenění

Pořizovací náklady

Tržní hodnota/Cena
obvyklá

TH pozemku, Náklady
na odstranění

3.1

Nákladová metoda oceňování dřevostaveb

Nákladová metoda oceňování se nejčastěji využívá pro zjištění výše pořizovacích nákladů
stavby v předinvestiční a investiční fázi životní cyklu stavby. Současně může být použita jako
metoda podpůrná, například u méně obchodovaných druhů staveb, rozestavěných staveb aj.
K nejhojněji využívaným a nejrychlejším metodám odhadu pořizovacích nákladů staveb patří
technicko-hospodářské ukazatele na účelovou měrnou jednotku. Nicméně tento přístup určení
nákladů je zatížen chybou ve výši +/- 20 %, která je dána obecným pojetím jednotlivých druhů
staveb. Například pro rodinné domy na bázi dřeva - dřevostavby je dostupný technickohospodářský ukazatel společnost RTS, s.r.o. ve výši 5 570 Kč/m3, bez rozlišení počtu podlaží
či znalosti konstrukčního systému stavby.
V konečném důsledku lze tak stanovit stejné pořizovací náklady pro roubenku i pro dřevostavbu
ze sendvičového difúzně uzavřeného panelu. Byť rozdíl pořizovacích nákladů mlže být v řádu

365

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

statisíců korun. Přesnější výši nákladů lze získat jen vyhotovením podrobného položkového
rozpočtu.
Za účelem stanovení rozdílnosti pořizovacích nákladů jednotlivých konstrukčních variant
dřevostaveb byla sestavena databáze nabídkových cen na stavbu rodinných domů na klíč
o celkovém počtu 175 vzorků.
Jednotlivé nabídky vždy obsahovaly stavbu jako celek vč. daně z přidané hodnoty, základové
konstrukce na rovinatém pozemku, technologii vytápění a kompletní technické zařízení budov.
Stejně tak jsou zahrnuty obklady, dlažby a podlahové krytiny. Zpravidla jsou v jednotlivých
nabídkách zahrnuty levnější materiály pro povrchové úpravy tak, aby se nabízená cena příliš
nenavyšovala. Například průměrná cena obkladů dosahovala 300 Kč/m2 (vč. DPH, bez práce).
Tab. 2: Vliv konstrukčních variant staveb na nabídkové ceny rodinných domů na klíč v
období 2/2018. Zdroj: vlastní.
Konstrukční varianta dřevostavby

Počet podlaží/jednotková cena

Přízemní
Vícepodlažní
Přízemní
Roubenky a sruby
Vícepodlažní
Sendvičový panel - difúzně OTEVŘENÁ Přízemní
skladba
Vícepodlažní
Sendvičový panel - difúzně UZAVŘENÁ Přízemní
skladba
Vícepodlažní
CLT panely

31 116 Kč
30 074 Kč
33 445 Kč
32 557 Kč
29 765 Kč
26 881 Kč
28 188 Kč
24 382 Kč

Staveništní montáž - difúzně
OTEVŘENÁ skladba

Přízemní

28 934 Kč

Vícepodlažní

24 624 Kč

Staveništní montáž - difúzně
UZAVŘENÁ skladba

Přízemní

27 480 Kč

Vícepodlažní

23 542 Kč

Zděná stavba bez rozlišení použitých
materiálů

Přízemní

27 743 Kč

Vícepodlažní

24 049 Kč

Průměrná cena na
m2 užitné plochy
30 595 Kč
33 001 Kč
28 323 Kč
26 285 Kč
26 779 Kč
25 511 Kč
25 896 Kč

Z tabulky je patrný vliv konstrukční varianty rodinného domu na pořizovací náklady. Současně
lze sledovat průměrné navýšení nákladů u přízemních rodinných domů o 9,7 % oproti
vícepodlažním domům.
3.2

Využití komparativní metody při oceňování dřevostaveb

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v §2 odst. (1) uvádí „Obvyklá cena vyjadřuje
hodnotu věci a určí se porovnáním.” [8] Odhadce se při aplikaci komparativního způsobu
ocenění dřevostavby rodinného domu, který je v provozní fázi setkává hned s několika
problémy. Pro správnou aplikaci komparativní metody ocenění je nutné nejdříve provést
analýzu daného segmentu trhu.
Vzhledem k zastoupení na trhu s tímto typem nemovitých věcí, nelze konstatovat totožný trend
jako u výstavby dřevostaveb rodinných domů.
Tuto domněnku potvrzuje také mikroekonomický výzkum, který mapuje vývoj nabídkových
cen po dobu trvání nabídky až po uskutečnění transakce u rodinných domů na území okresu
Brno - venkov v Jihomoravském kraji. V rámci tohoto výzkumu jsou od 12. 3. 2017 kontinuálně
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shromažďovány inzerované nabídky všech rodinných domů v daném okrese. Ke všem
nabídkám jsou poté dohledávány identifikační údaje z katastru nemovitostí. Nabídky, ke kterým
byly tyto informace dohledány, jsou sledovány až po fázi uskutečnění transakce. Informace o
prodejních cenách jsou poté získávány z katastru nemovitostí.
Jako indikátor efektivity trhu - prodejnosti nemovitých věcí lze považovat dobu trvání nabídky
T a především koeficient redukce na zdroj ceny kcz [9]. Tento koeficient vyjadřuje poměr mezi
prodejní (tržní) cenou a iniciační nabídkovou cenou. Hodnoty, které byly zjištěny v rámci
mikroekonomického výzkumu, jsou uvedeny níže.
Tab.3: Analýza trhu s dřevostavbami. Zdroj: vlastní.
Materiálová báze

Pozorování
Vzorky
celkem

Celkem
Dřevostavby

2790
107

ΔT

Kcz

Prodané Průměr

Směrodatná
odchylka

Rodinné domy - Brno - venkov
301
0,89
0,13
3
0,95
0,05

Průměr

Směrodatná
odchylka

171
245

99,8
83,6

Procentuálně se tedy nabízí 3,83 % dřevostaveb, přičemž ze 107 nabízených vzorků se
u 81 nabídek jednalo o výstavbu dřevostaveb (stavba domu na klíč) a pouze 26 nabídek bylo
tvořeno již dokončenými dřevostavbami.
Prodané stavby na bázi dřeva jsou zastoupeny pouze 1 %, je nutné podotknout, že prodané
dřevostavby neobsahují stavby na „klíč” ani developerské projekty.
Dalším předpokladem pro úspěšné ocenění dřevostavby na základě porovnávacího způsobu
ocenění je sestavení databáze, obsahují totožný typ dřevostavby. V ideálním případě je databáze
srovnávací nemovitostí pro komparativní přístup ocenění (Sales Comparison Approach – SCA)
sestavena z totožných entit, tedy dřevostaveb. Vzhledem k nízkému procentuálnímu zastoupení
dřevostaveb na trhu s nemovitostmi to však může být značný problém.
Je tedy samozřejmě možné sestavit srovnávací databázi u zděných staveb, poté je pak vhodné,
aby odhadce stanovil rozdílný vliv konstrukčního typu stavby na výsledný odhad ceny obvyklé.
Autoři článku však doporučují využít jako podklad pro stanovení rozdílu konstrukčního
systému stavby, procentuální rozdíl na základě tab. č. 2, pro stanovení koeficientu odlišnosti u
SCA. Volba dalších koeficientů odlišnosti může být standardní jako u zděných rodinných
domů. Vhodné je však zohlednit také energetickou náročnost dřevostavby a její energetický
standard (pasivní, nízkoenergetický, nulový). U stanovení koeficientu redukce na pramen ceny
je nutné provést analýzu segmentu daného trhu. Možnou nápovědou může být realizovaný
mikroekonomický výzkum. Je také nutné podotknout, že stanovení obvyklé ceny nemovité věci
zahrnuje nejenom stavbu samotnou, ale také pozemek, jehož je součástí.
3.3

Oceňování dřevostaveb na konci životního cyklu

Při určení tržní hodnoty rodinného domu v závěrečné fázi životního cyklu, kdy je stavba určená
k demolici, je třeba vzít v úvahu i náklady na odstranění stavby.
Náklady na odstranění stavby lze zjistit podrobným položkovým rozpočtem, případně využitím
agregovaných položek příslušných cenových soustav. Současně jsou k dispozici rozpočtové
ukazatele pro předběžný odhad nákladů na demolici 1 m3 obestavěného prostoru staveb.
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Podstatnou částí nákladů je přesun suti na skládku a poplatky za uskladnění. Právě v hmotnosti
stavební suti mají dřevostavby výhodu oproti výstavbě ze zdiva.

4

DISKUZE

Rostoucí výstavba dřevostaveb přináší také zvýšenou četnost potřeby dřevostavby oceňovat,
a to v různých fázích životního cyklu. Četnější výstavbu dřevostaveb lze pozorovat v České
republice až po roce 2000. Lze konstatovat, že trh s dřevostavbami je v současné době
v prvopočátku. Dnešní výstavbu dřevostaveb nelze porovnávat s dřívější výstavbou OKALů či
finských domků. Co do kvality konstrukcí, zdravotní nezávadnosti či životnosti se jednalo o
nesrovnatelné stavby.
Na základě provedeného porovnání lze konstatovat, že v případě využití nákladové metody se
nelze spolehnout na obecné rozpočtové, resp. technickohospodářské ukazatele určené pro
dřevostavby. Naopak je třeba věnovat pozornost konkrétnímu konstrukčnímu systému.
Možným způsobem určení pořizovacích nákladů je využití nabídkových cen rodinných domů
na klíč s následnou úpravou této ceny, například o instalaci odlišného zdroje tepla, nákladnější
podlahové krytiny aj. Navíc se v tomto případě nejedná o uměle vytvořené ukazatele pro účel
oceňování nemovitostí, nýbrž o konkrétní reálnou nabídku na výstavbu rodinného domu.
Právě u staveb, které nejsou běžně obchodované, nachází nákladová metoda své uplatnění. Což
je v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy, ve kterých je pro oceňování budov a
zařízení uvedeno: „Mnohé druhy budov a zařízení jsou však specializované a tam, kde nebudou
u takovýchto položek k dispozici přímé doklady o prodeji, se musí při předkládání názoru o
hodnotě utvořeného na základě výnosového nebo nákladového přístupu postupovat
s opatrností, jestliže jsou dostupní tržní údaje chabé nebo žádné. Za takových okolností může
být namístě zvolit k ocenění buď výnosový přístup, nebo nákladový přístup.“ [10]
V další kapitole mezinárodních oceňovacích standardů, konkrétně při oceňování práv
k nemovitým věcem je u nákladového přístupu v kapitole 70.3 uvedeno: „Může být použit jako
primární přístup, pokud neexistují žádné doklady o transakčních cenách za podobnou
nemovitou věc ani žádný identifikovatelný skutečný nebo pomyslný výnosový tok dosahovaný
vlastníkem příslušného majetkového práva.“ [10]

5

ZÁVĚR

Na základě analýzy trhu s dřevostavbami rodinných domů lze konstatovat, že tento typ
rodinných domů má odlišnou likvidnost než klasické zděné rodinné domy. Zároveň různé
materiálové báze mají odlišné pořizovací náklady v řádu desítek procent. Což potvrzuje rozbor
nabídkových cen na stavbu rodinného domu na klíč. Otázkou stále zůstává, jaká je reálná
životnost dřevostaveb. Právě doba trvání provozní fáze stavby silně ovlivňuje celý její životní
cyklus. Obdobná situace nastává také s již zmíněnými stavbami v různých energetických
standardech. Například obchodovatelnost s pasivními či nulovými rodinnými domy je velmi
nízká, zároveň však energetický standard je silným cenotvorným faktorem.
Na základě výše uvedených a shrnutých skutečností se autoři článku domnívají, že při
oceňování dřevostaveb je nutný odlišný a individuální přístup odhadce/znalce, oproti již
zavedeným přístupům oceňování zděných staveb.
PODĚKOVÁNÍ
Tento příspěvek vznikl v rámci projektu specifického výzkumu s názvem: „Oceňování
nemovitostí: tržní a materiálové otázky současnosti“, ÚSI-J-18-5329.
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TRAGICKÁ UDÁLOST V SAUNĚ – A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
TRAGIC EVENT IN THE SAUNA – AND BUILDING SOLUTION OF THE OBJECT
Zdeněk Pospíchal1)
ABSTRAKT:
Událost, která se stala v dubnu 2017 v sauně, postavené v zahrádkářské kolonii na okraji Jičína
byla mediálně široce uvedena. Vidím však jako nutné, aby provozovatelé saun – ať již
soukromých či s přístupností veřejnosti se mohli detailněji seznámit, proč se tato tragická
událost – úmrtí dvou žen v prohřívárně sauny – vůbec stala. Je třeba se zamyslet – jaká byla v
daném místě technická řešení, jaké provozní podmínky.
ABSTRACT:
The event, which took place in April 2017 in the sauna, built in the garden colony on the
outskirts of Jičín, was widely spread. However, I see it necessary that saunas - whether privately
or with accessibility to the public - can become more familiar with why this tragic event - the
death of two women in the sauna heater - has happened at all. It is necessary to think - what
was the technical solution in the given place, what operating conditions.
KLÍČOVÁ SLOVA:
vada, chybný projekt, sauna, umrtí
KEYWORDS:
defect, bad project, sauna, die
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ÚVOD

Při hodnocení sauny je nutné řešit kritické body, a to jak technické, tak provozní (což spolu
velmi úzce souvisí) a možná návazná rizika, až po havarijní stav. Tento článek by měl sloužit
jako osvěta, aby se něco podobného, jako se stalo v osudný den v dubnu roku 2017 nemohlo
opakovat.
Jako znalec se specializací na sauny jsem byl policií ČR požádán, abych vypracoval znalecký
posudek. Úkolem znalce na základě opatření policie bylo:




2

Posouzeni objektu sauny ze stavebně technického a energetického hlediska.
Posouzeni provozu sauny z bezpečnostního hlediska.
Jaké byly možnosti poškozených opustit objekt sauny.

POSOUZENI OBJEKTU SAUNY ZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO A
ENERGETICKÉHO HLEDISKA

Objekt sauny jako celek (půdorysného rozměru 7 x 1,85 m), prohřívárna sauny o rozměrech
1.850 x 1.700 mm (byla zhotovena s dodržením řemeslných požadavků na tuto místnost jak
z hlediska saunového provozu, výběru a zpracování dřeva, jeho uložení – montáže, tak i
z hlediska vytápění). Stavebník zvolil vytápění dřevem, s přikládáním mimo prohřívárny, aby
nebyl využíván kyslík z této prostory pro spalování. Rozmístění pryčen a jejich řešení je také
provedeno dle informačního rozhledu a je plně funkční pro pobyt 3 až 4 osob. Dveře
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prohřívárny (umístěné v kovové zárubni) jsou o rozměru 600 x 2.000 mm, pravé uložení,
otevírají se ven, jsou obloženy palubkami, uprostřed je kontrolní skleněné okno, rozměru 220
x 660 mm, se dvěma skleněnými tabulkami. Dveřní křídlo je opatřeno zámkem s vložkou FAB
a dřevěnou klikou, která byla v průběhu doby provozu instalována za původní kliku kovovou,
která se z hlediska saunového provozu samozřejmě neosvědčila – pálila do ruky. Tuto dřevěnou
kliku zhotovil stavebník tak, aby plnila funkci k otevírání dveří. Je skutečností, že v čase
sledovaného provozu (s tragickým dopadem) této prohřívárny se klika rozlomila a byla tedy
jediným prvkem celé sauny, který zapříčinil tuto – z hlediska pobytu osob – havarijní situaci,
znemožňující otevření dveří a následné úmrtí obou v prohřívárně přítomných osob.

3

POSOUZENI PROVOZU SAUNY Z BEZPEČNOSTNÍHO HLEDISKA

Zatímco celek prohřívárny nevykazuje svým návrhem, řemeslným a materiálovým výsledkem
žádné bezpečnostní riziko (od popálení, uklouznutí atd.), tak dveře prohřívárny včetně zárubně
byly bezprecedentním bezpečnostním rizikem. Tím, že masivní dveřní křídlo obsahovalo
zadlabávací zámek s výsuvnou zámkovou sklapkou (která ve funkci uzávěru je zasunuta do
otvoru v kovové zárubni), nebylo možné při rozlomení kliky toto dveřní křídlo vylomit.
Z celkového hlediska stavby a provozu saun, resp. prohříváren se saunové dveře vyrábí zásadně
tak, aby nemohly nastat problémy s opuštěním prohřívárny při případné provozní neschopnosti,
tedy bez zámku s hlubokým zapadáním sklapky v zavřeném stavu dveřního křídla. Téměř
výhradně se používají zárubně dřevěné a držení dveřního křídla v zavřené poloze je buď
magnety, samozavíračem nebo válcovou sklapkou, která se pro zavření, uchycení dveřního
křídla v zavřené poloze minimálně vysouvá, nemůže hlouběji zapadnout a bez problému jde
dveřní křídlo otevřít.
Jak vyplývá z výslechu stavebníka, řadu informací k výstavbě sauny získal na INTERNETU a
obhlídkou několika jiných. Dveře vyráběl dle ukázky – obrázku v INTERNETU a tyto dveře
měly zadlabávací zámek a kliku – vzal tedy obdobné vzory, podle kterých vyráběl a montoval
části prohřívárny a sauny jako celku vůbec. V návaznosti na tuto informaci znalec vyhledával
v INTERNETU, zda je tato informace pravdivá a ověřil si v rámci profesního přístupu také u
výrobce saun SALUS zjištěnou skutečnost. Ano, je výrobce, který takové dveře se zadlabávací
zámkem, klikou a klíči na INTERNETU inzeruje. Znalec konstatuje, že z hlediska stavby
„zahradní sauny“, jak lze předmětný posuzovaný objekt nazvat, ve shodě s informacemi
z INTERNETU, byly souhrnné informace pro stavebníka nepochybně jednoznačné.
Na přiložených obrázcích je doložena informace z INTERNETU s přiloženými detaily, jak bylo
mnou staženo dne 19.srpna 2017 v 21:50h. Pokusil jsem se – s uvedením, že jako znalec
potřebuji detailnější informace od výrobce – s touto firmou jednat telefonicky, byl jsem však
odmítnut.
Tedy jako znalec konstatuji, že z bezpečnostního hlediska došlo k havarijní situaci až
s rozlomením dřevěné kliky, nicméně samotná instalace zadlabávacího zámku a kliky byla
bezpečnostním rizikem. Kovová klika jen pálila, u dřevěné kliky došlo k rozlomení. Stavebník
o takové možné havarijní situací – rozlomení kliky – neuvažoval.
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Obr. 1 – Zahradní sauna firmy JADAL – INTERNET dne 19.8.2017
Fig. 1 – Garden sauna of JADAL - INTERNET on 19.8.2017

Obr. 2 – Detailněji - dveře se zadlabávacím zámkem a klikou zahradní sauny firmy JADAL
– INTERNET dne 19. 8. 2017
Fig. 2 –Detail - the door with the grasping lock and the garden saunas of the firm JADAL INTERNET on 19. 8. 2017
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Tato firma inzeruje dodávku sauny s příslušenstvím takto:












4

okna s dvojitými skly na dvou stranách
černá střešní krytina – dlaždicovitý tvar vhodný po tento typ střechy
saunová kamna s nádrží na vodu
izolovaný kouřovod
DESIGN - Royal lavice ze severského smrku
džber na vodu a sběračka
dřevěná lavička z olše
protipožární ochrana pod kamna
keramické saunové kameny
ventilace otevíraná ve zdi
dveře se západkou a klíči.

JAKÉ BYLY MOŽNOSTI POŠKOZENÝCH OPUSTIT OBJEKT
SAUNY

Jak vyplývá z fotodokumentace, která mi byla k vypracování znaleckého posudku zapůjčena,
ve vybavení prohřívárny byly dřevěné podhlavníky. Je třeba rozdělit otázku na samotné
opuštění – což by i rozbitím obou skel ve dveřním křídle bylo obtížně možné (asi jen protáhnout
ruku a otevřít za venkovní kliku) – a na „dílčí“ řešení havarijní situace, kdy by úplné rozbití
skleněné výplně dveřního křídla zabezpečilo přívod vzduchu do prostoru prohřívárny.
Rozlomením dřevěné kliky byla zjevně nastolena z hlediska obou žen v prohřívárně
bezvýchodná situace – ve chvíli, kdy po pobytu v prohřívárně zvažovaly odchod z prohřívárny.
Podle ohledání v poskytnutých podkladech se pokusily řešit tuto situaci rozbitím skleněné
výplně dveřního křídla, což se jim v nastalé panice zcela nepodařilo. Znalec zvažuje ze své
zkušenosti, že samotný objem prohřívárny nebyl vzduchotěsný, avšak saunovací teplota
a moment daný k odchodu spolu s panikou v situaci rozlomené kliky vykonaly co se stalo.
Protože dveřní křídlo mělo okno s dvojitou skleněnou výplní (zřejmě z bezpečnostního skla –
znalec usuzuje dle k posudku předaných fotografií) byla nepochybně v této krizové situaci jen
tato možnost – rozbití skleněné výplně jako možný krok k odchodu z prohřívárny, možnost
otevření dveří zvenku – prostrčením ruky otvorem beze skla. K tomu nedošlo, druhé sklo
odolalo snaze o rozbití. Je ale otázkou, zda by takto bylo možné v nastalé havarijní situaci
otevřít.
Znalec konstatuje, že poškozené neměly možnost opustit prohřívárnu v potřebném čase, což
zavinilo tragickou událost.

5

ZÁVĚR

Při stavbě celého objektu sauny a prohřívárny zejména se mohou zrealizovat různé „kritické
body“, ať již z hlediska uklouznutí, opaření, pádů vůbec, ba i utopení. Jde zejména o skutečnost,
že sauna jako celek je využívána, v provozu i v tuhé zimě, kdy ve venkovním prostoru bude
led, a tedy obtížný pohyb v ochlazovně, což se dosud ze stavebnětechnického hlediska
uvažovalo, spolu s možnostmi uklouznutí v mokrých prostorách jako nutné k pečlivému
provedení tak, aby se havarijní situace nemohly vyskytovat. Pády v prohřívárně se také mohou
vyskytnout, následně i popálení. V technickém návrhu se bere na vědomí, že při saunování –
pobyt v prohřívárně s následným ochlazováním – provádí osoby bez brýlí atd. – avšak to, co
stalo v tomto případě je zcela ojedinělé a doufám, že dostatečně poučné pro všechny, kteří třeba
vlastní saunu mají a provozují, ale i pro projektanty a provozovatele veřejných saun – vůbec se
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zamyslet nad „kritickými body“ v jejich sauně, které mohou připravovat rizika pro návštěvníky.
Havarijní situace s tragickým koncem nemusí nastat, to je vždy souhra více faktorů.
Samozřejmě asi nejen mne napadá – pro jednoduché řešení obdobné situace – mít pod pryčnami
v prohřívárně sauny sekeru. Může tam být opravdu dlouho a určitě nebude vadit, že při
havarijním použití pro únik už třeba bude rezavá.
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VERIFIKACE CENY URČENÉ ZNALECKÝM POSUDKEM PRO POTŘEBY
STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU
VERIFICATION OF THE PRICE DETERMINED BY THE EXPERT OPINION FOR
NEEDS OF THE STATE LAND OFFICE
Augustin Sadílek1), Vlastimil Vala2), Filip Hakl3)
ABSTRAKT:
Nutnost verifikovat výsledky ocenění majetku státu znaleckými posudky vznikla na základě
negativních zkušeností s kvalitou dodávaných znaleckých posudků, kdy slepá důvěra v ocenění
provedené znalcem vedla k akceptaci cen zjevně určených chybně. V článku je představeno
Oddělení tvorby cen a verifikace Státního pozemkového úřadu, které má tuto činnost v náplni.
Tímto článkem chceme také ukázat a upozornit na některé markantní případy chybných
ocenění, které byly verifikačním procesem odhaleny.
ABSTRACT:
The necessity to verify the results of the asset valuations from the expert opinions arose from
the negative experience with the quality of the submitted expert opinions when the blind
confidence in the valuations made by experts resulted in accepting obviously mispriced values.
The article introduces the Department of Pricing and Verification of the State Land Office,
which is responsible for those tasks, and presents some significant cases of mispricing identified
by the verification process.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Znalec, znalecký posudek, cena, ocenění, verifikace, majetek státu, Státní pozemkový úřad,
Oddělení tvorby cen a verifikace, přezkum a kontrola znaleckých posudků, vady znaleckých
posudků.
KEYWORDS:
Expert (forensic expert), expert opinion (expert report), price, valuation, state property, State
Land Office, Department of pricing and verification, review and control of expert opinions,
defects in expert opinions.

1

ÚVOD

V tomto článku bychom nejprve chtěli krátce představit Státní pozemkový úřad a jeho
organizační útvar Oddělení tvorby cen a verifikace, včetně důvodů vzniku tohoto odborného
útvaru.

Sadílek Augustin, Ing. – 1. autor, Oddělení tvorby cen a verifikace, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3, telefon: 601 071 633, e-mail: a.sadilek@spucr.cz
Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, e-mail:
augustin.sadilek@usi.vutbr.cz
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Na úvod je rovněž nutno definovat pojem verifikace.
Verifikací se rozumí ověřování správnosti, kontrola pravdivosti, potvrzení pravosti, ověření
platnosti apod. Pro účely tohoto článku budeme pod pojmem verifikace znaleckých posudků
rozumět ověření správnosti znaleckého posudku a v něm určené ceny majetku.
Hlavní část příspěvku je věnována jedné z hlavních náplní práce Oddělení tvorby cen a
verifikace, tj. verifikaci (ověřování správnosti) znaleckých posudků a jimi určených cen
nemovitého majetku Státního pozemkového úřadu.
Naším cílem je seznámit odbornou znaleckou veřejnost s tím, s jakými problémy se setkává
Státní pozemkový úřad jako významný zadavatel znaleckých posudků. Na několika názorných
příkladech zjištěných vad a nedostatků dodávaných znaleckých posudků chceme odborné
znalecké veřejnosti dokumentovat nutnost jejich systematické kontroly a verifikace, a také
prezentovat kvalitu znalecké činnosti některých znalců a znaleckých ústavů, kteří na základě
smluvního vztahu pro Státní pozemkový úřad zpracovávají znalecké posudky, nebo jejichž
znalecké posudky jsou Státnímu pozemkovému úřadu předkládány klienty pro jednání o cenách
převáděných nemovitých věcí, případně předkládané protistranou či soudem v případech
soudních sporů.

2
2.1

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad byl zřízen ke dni 1. ledna 2013 jako správní úřad s celostátní působností
zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů [1], a to jako právní nástupce bývalého Pozemkového fondu České republiky a
jednotlivých (okresních) pozemkových úřadů. Státní pozemkový úřad je organizační složkou
státu a účetní jednotkou. Sídlem úřadu je Praha. Úřad je podřízen Ministerstvu zemědělství.
Státní pozemkový úřad je tvořen ústředím a krajskými pozemkovými úřady, které vykonávají
činnost v rámci vyšších územních samosprávných celků. Pro území jednoho nebo více okresů
mohou být zřízeny pobočky krajských pozemkových úřadů.
Státní pozemkový úřad vykonává působnost podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [2], podle zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění pozdějších předpisů [3], podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů [4], a podle zákona č. 92/1991 Sb., o
podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů [5]. Ustanovení
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů [6], upravující nakládání s majetkem státu ve prospěch jiných
osob, se na nemovité věci, se kterými je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, vztahují
jen tehdy, pokud zákon č. 503/2012 Sb. nebo jiný právní předpis (zákony č. 229/1991 Sb. a č.
92/1991 Sb.) nestanoví jinak.
Podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu [1], je Státní pozemkový úřad
příslušný hospodařit s nemovitými věcmi, které byly ke dni účinnosti tohoto zákona ve správě
Pozemkového fondu České republiky. Dále je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit
s pozemky nabytými podle § 15 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. Státní pozemkový úřad je
rovněž příslušný hospodařit se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím
pozemků a souvisejícím vodním dílům.
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Státní pozemkový úřad realizuje bezúplatné a úplatné převody některých nemovitých věcí, se
kterými je příslušný hospodařit, na jiné osoby (obce, kraje, vlastníci staveb, uživatelé pozemků
v zahrádkových a chatových osadách, oprávněné osoby dle zákona o půdě, fyzické a právnické
osoby, které jsou zemědělskými podnikateli, zřizovatelé trvalých porostů, apod.).
To znamená velké množství majetku, které je nutno ocenit pro různé účely a různými typy cen
ve shodě s příslušnými zákony [1], [2], [3], [4], [5], [6].
Je k tomu využíváno externích služeb znalců a znaleckých ústavů. Volba využití externích
služeb vyplývá z potřeby odborného, nezávislého a přezkoumatelného ocenění.
Státní pozemkový úřad dále zajišťuje činnosti související s aktualizací a vedením celostátní
databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). Správu této databáze zajišťuje
Ministerstvo zemědělství.
Státní pozemkový úřad vytváří a spravuje rezervu státních pozemků, která slouží k výkonu
působnosti Státního pozemkového úřadu a k uskutečňování rozvojových programů státu
schválených vládou.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi [2],
vymezuje majetek, jehož se tento zákon týká, povinné osoby na straně státu, možnosti vydání
či nevydání majetku a také postup při jeho vydávání. Dále řeší finanční vyrovnání mezi státem
a církvemi a náboženskými společnostmi.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
[3], vymezuje majetek, jehož se tento zákon týká, upravuje práva a povinnosti vlastníků,
původních vlastníků, uživatelů a nájemců půdy, jakož i působnost státu při úpravě vlastnických
a užívacích práv k pozemkům. Definuje rovněž oprávněné a povinné osoby a možnosti vydání
majetku. Upravuje též možnosti některých typů převodů majetku na jiné osoby.
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech [4], upravuje řízení
o pozemkových úpravách a působnost Státního pozemkového úřadu při tomto řízení.
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby [5], upravuje
podmínky převodu majetku státu (privatizaci) na jiné osoby. O výběru majetku vhodného
k privatizaci rozhoduje vláda. Převod majetku se provádí podle rozhodnutí o privatizaci na
základě privatizačního projektu.
2.2

Oddělení tvorby cen a verifikace

Státní pozemkový úřad zřídil v rámci systematizace úřadu od 15. května 2015 samostatný
organizační útvar Oddělení tvorby cen a verifikace, a to jako svůj odborný útvar pro oblast
znalecké činnosti a oceňování majetku.
Již podle názvu je rámcově patrná činnost Oddělení tvorby cen a verifikace.
Každého jistě napadne, zda je zřízení a činnost Oddělení tvorby cen a verifikace opravdu nutná,
když jsou veškerá ocenění majetku prováděna znalci případně znaleckými ústavy, kteří jsou
k této činnosti oprávněni na základě jmenování soudem nebo ministerstvem spravedlnosti.
Zkušenosti a poznatky uvedené v příspěvku každého přesvědčí.
Oddělení tvorby cen a verifikace již na počátku svého vzniku při své praktické činnosti
identifikovalo řadu hrozeb a rizik vyplývajících z dodávaných ocenění majetku, v řadě případů
byla zaznamenána i zjevně chybná ocenění v neprospěch státu.
Podle Organizačního řádu Státního pozemkového úřadu [7] Oddělení tvorby cen a verifikace:
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Zodpovídá za zpracování řídících dokumentů k oceňování nemovitostí, pachtu/nájmu
nemovitostí, případně dalších práv v návaznosti na zákony č. 229/1991 Sb., 503/2012
Sb., 92/1991 Sb., 219/2000 Sb., 89/2012 Sb.
Sleduje legislativní změny s přímým dopadem na svěřenou agendu a v této souvislosti
zpracovává návrhy řídících dokumentů v rámci své působnosti.
Metodicky spolupracuje s organizačními jednotkami a organizačními útvary v oblasti
oceňování.
Sleduje výsledky využívání řídících dokumentů v praxi a navrhuje příslušná opatření.
Poskytuje odborné konzultace v oblasti oceňování majetku v rámci Státního
pozemkového úřadu.
V problematice oceňování spolupracuje s Ministerstvem financí a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Posuzuje metody stanovení cenových podmínek (cena obvyklá i cena zjištěná)
v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy.
Posuzuje znalci provedené analýzy trhu.
Zajišťuje posouzení zpracovaných znaleckých posudků, vyjadřuje se ke správnosti
postupu užitého příslušným znalcem.
Provádí a koordinuje systematický dohled na oceňování převáděného majetku Státního
pozemkového úřadu.
Systematicky školí zaměstnance Krajských pozemkových úřadů (případně i
zaměstnance jiných organizačních útvarů a jednotek), kteří zadávají a přebírají znalecké
posudky.

Hlavní činností Oddělení tvorby cen a verifikace je tedy provádění a poskytování odborných
metodických, konzultačních, kontrolních, supervizních a verifikačních činností v oblasti
oceňování majetku pro potřeby ostatních organizačních útvarů a organizačních jednotek
Státního pozemkového úřadu a případná další spolupráce s nimi.
Oddělení tvorby cen a verifikace poskytuje ostatním organizačním útvarům a jednotkám
kvalifikovaná odborná stanoviska k problematice oceňování majetku a jiných věcných práv.
Základním cílem verifikačního procesu znaleckých posudků je jejich doporučení či
nedoporučení pro uvažovaný převod státního majetku na jiné osoby.
V rámci doplňování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců Státního pozemkového úřadu jsou
pracovníky Oddělení tvorby cen a verifikace zajišťována a prováděna školení z oblasti výkonu
znalecké činnosti pro Státní pozemkový úřad a z oblasti oceňování majetku státu, se kterým je
Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, a to především pro zaměstnance, kteří znalecké
posudky objednávají a následně přebírají a kontrolují jejich náležitosti a správnost. Cílem těchto
vzdělávacích akcí je eliminovat možnosti převzetí vadných znaleckých posudků s nesprávným
oceněním majetku státu.
Oddělení tvorby cen a verifikace rovněž spolupracuje s dalšími institucemi a externími partnery
(např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ministerstvo financí, Ministerstvo
zemědělství, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Institut oceňování majetku VŠE v Praze,
Ústav oceňování majetku VŠB-TU Ostrava, znalecké ústavy, znalci, advokátní kanceláře,
soudy, apod.).
Oddělení tvorby cen a verifikace v současné době disponuje čtyřmi tabulkovými služebními
místy podle zákona o státní službě (vedoucí oddělení + 3 x odborný rada).
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3
3.1

VERIFIKACE ZNALECKÝCH POSUDKŮ
Důvody verifikace znaleckých posudků u Státního pozemkového úřadu

V dřívějších dobách byl ve společnosti poměrně dlouho všeobecně zastáván názor, že správnost
znaleckých posudků je automaticky dána odborností znalce, a že znalecké posudky, jejich
závěry a výsledky, a jejich správnost nelze zpochybňovat.
Tyto dřívější názory jsou však již překonány. Na tom se dnes shoduje široká odborná veřejnost.
K dispozici jsou dnes rovněž judikáty soudů, které potvrzují, že znalecké posudky nejsou
nadány „presumpcí správnosti“.
Ke stejnému názoru v minulosti dospěl také Státní pozemkový úřad. Nízká kvalita dodávaných
znaleckých posudků a jejich vady byly také jedním z hlavních důvodů vzniku specializovaného
organizačního útvaru Státního pozemkového úřadu - Oddělení tvorby cen a verifikace.
Potřeba kontroly a verifikace přebíraných znaleckých posudků jednoznačně vyplynula
z rozsáhlé analýzy znaleckých posudků dodávaných Státnímu pozemkovému úřadu.
Při této analýze byly zjištěny značné rozdíly v úrovni zpracování znaleckých posudků
jednotlivými znalci a znaleckými ústavy, kdy byly v mnoha případech Státnímu pozemkovému
úřadu předkládány nekvalitní, nesprávné, neověřitelné a nepřezkoumatelné znalecké posudky.
Podle komentáře Ministerstva financí ČR k určování obvyklé ceny [9] se cena obvyklá určí
statistickým vyhodnocením skutečně realizovaných prodejů obdobného majetku (historických
cen za přiměřené časové období). Nelze-li určit cenu obvyklou, určí se cena zjištěná (s důvody
neurčení ceny obvyklé se musí znalec ve znaleckém posudku vypořádat).
Podle výše uvedené analýzy znaleckých posudků bylo pouze 8 % znaleckých posudků na určení
ceny obvyklé vypracováno na základě realizovaných prodejů, 25 % na základě kombinace
realizovaných prodejů a nabídkových cen, 42 % pouze na základě nabídkových cen, a u 25 %
posudků nebylo možné zdroje cenových vzorků pro určení ceny obvyklé identifikovat a ověřit.
Při určitém zjednodušení tedy lze konstatovat, že 67 % analyzovaných znaleckých posudků
bylo vypracováno v rozporu s komentářem Ministerstva financí k určování obvyklé ceny a
pouze 8 % v souladu s tímto komentářem.
Po projednání výsledků a závěrů analýzy znaleckých posudků na poradě ústřední ředitelky
Státního pozemkového úřadu bylo na základě této analýzy rozhodnuto, že pro výkon znalecké
činnosti pro Státní pozemkový úřad a oceňování majetku, se kterým je Státní pozemkový úřad
příslušný hospodařit, budou zpracovány vlastní interní materiály Státního pozemkového úřadu,
které budou výkon znalecké činnosti a oceňování majetku upravovat, a jejichž prostřednictvím
budou požadavky na kvalitu předkládaných znaleckých posudků součástí smluvního vztahu se
znalci, kteří pro Státní pozemkový úřad znaleckou činnost vykonávají.
Oddělením tvorby cen a verifikace proto byly na základě pokynu a zadání vedení Státního
pozemkového úřadu vytvořeny „Standardy zpracování znaleckých posudků pro oceňování
majetku ve vlastnictví státu, se kterým má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad“ [8].
Celý text standardů je součástí dalšího příspěvku.
Tyto standardy byly projednány a schváleny na Poradě ústřední ředitelky ze dne 3. května 2016
jako součást vzorových rámcových smluv se znalci.
Obsahují základní definice, principy, zásady, způsoby, postupy, náležitosti a požadavky na
znalce, jimi zpracovávané znalecké posudky a ocenění majetku Státního pozemkového úřadu,
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a jsou dohodnutou normou transparentního oceňování a zpětné kontroly a přezkoumatelnosti
znaleckých posudků s ohledem na skutečnost, že je oceňován majetek státu.
Standardy stanoví formální náležitosti a strukturu znaleckých posudků a obecné postupy určení
příslušného druhu ceny.
Standardy nastavují hranice, kde by se měl znalec při zpracování posudku pohybovat, aby jeho
dílo mohlo být považováno za standardní, transparentní a přezkoumatelné.
Standardy obsahují rovněž přehled některých vad znaleckých posudků, které jsou důvodem pro
nepřevzetí znalcem odevzdávaného znaleckého posudku.
Vznik standardů považujeme za zásadní opatření, a to především tím, že umožnuje
přezkoumatelnost ocenění i poučenému laikovi.
Standardy jsou součástí znalci akceptovaných podmínek veřejné zakázky a následně nedílnou
součástí rámcových smluv se znalci (dle zákona o veřejných zakázkách a následně dle zákona
o zadávání veřejných zakázek).
Dodávané znalecké posudky je nutno ze strany Státního pozemkového úřadu, resp. jeho
zaměstnanců, kteří tyto znalecké posudky objednávají, systematicky kontrolovat, a to ihned při
jejich převzetí. To tyto standardy umožnily.
Po provedené kontrole znaleckého posudku a prověření jeho předepsaných a dohodnutých
náležitostí, pokud byly ze strany znalce dodrženy smluvní podmínky rámcové smlouvy na
zpracování znaleckých posudků a standardů zpracování znaleckých posudků, a pokud znalecký
posudek splňuje také veškeré formální náležitosti a požadavky na věcnou správnost, je o
předání a převzetí objednaného znaleckého posudku je ze strany Státního pozemkového úřadu
zpracován a vystaven předávací protokol. Tento protokol je pak podkladem pro vystavení
faktury za provedené dílo. V opačném případě je ze strany Státního pozemkového úřadu
vystaven protokol o nepřevzetí objednaného znaleckého posudku, který obsahuje výčet vad a
nedostatků znaleckého posudku, a který je předán znalci, s tím, aby do tří dnů oznámil, zda
vadu uznává či nikoliv. Vady díla musí znalec bezplatně ve stanovené (předem dohodnuté)
lhůtě odstranit.
Ve složitějších případech, které vyžadují odborné znalosti nad rámec možností organizačních
jednotek Státního pozemkového úřadu, se tyto obracejí se žádostmi o posouzení znaleckých
posudků na Oddělení tvorby cen a verifikace.
Pro Státní pozemkový úřad je nepřijatelné, aby byla akceptována cena nemovité věci zjevně
určená chybně, protože by se v takovém případě mohlo jednat buď o neoprávněný majetkový
prospěch (bezdůvodné obohacení), nebo v horším případě o neoprávněnou majetkovou újmu
státu.
3.2

Příklady vad znaleckých posudků

V dosavadní praxi Oddělení tvorby cen a verifikace jsme se již setkali s mnoha stovkami
znaleckých posudků. Státní pozemkový úřad ročně objednává cca 4 až 5 tisíc znaleckých
posudků. Kromě toho jsou nám předkládány k posouzení také znalecké posudky, které jsou
objednány klienty Státního pozemkového úřadu, kteří se snaží jejich pomocí dosáhnout úpravy
(snížení) kupní ceny, nebo znalecké posudky, které jsou objednány a předkládány klienty při
zřizování některých věcných břemen nebo při využití předkupního práva k pozemkům podle §
101 stavebního zákona, a také znalecké posudky, které jsou předkládány žalobci v rámci
soudních sporů (především restitučních).
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Tyto znalecké posudky měly a mají velmi rozdílnou úroveň kvality. V mnoha případech se
jednalo o znalecké posudky s různými druhy vad a nedostatků.
Tyto vady znaleckých posudků byly jednak formální, kdy nebyly splněny formální požadavky
na znalecké posudky dané zákonem o znalcích a tlumočnících a jeho prováděcí vyhláškou, nebo
formální požadavky dané uzavřeným smluvním vztahem mezi Státním pozemkovým úřadem a
znalci nebo znaleckými ústavy. Pro Státní pozemkový úřad jsou však mnohem důležitější a
závažnější vady znaleckých posudků, které spočívají v nesprávném určení příslušného typu
ceny (obvyklá, zjištěná) oceňovaných nemovitých věcí.
Jednotlivé příklady nesprávného ocenění majetku jsou pro účely tohoto příspěvku ze strany
autorů anonymizovány tak, že není uváděno ani jméno znalce nebo název znaleckého ústavu
(což je samozřejmé), ale nejsou uváděny ani další údaje (číslo znaleckého posudku, katastrální
území, parcelní čísla, apod.), podle kterých by bylo možné daný znalecký posudek
identifikovat.
3.2.1 Ocenění pozemku ve funkčním celku se stavbou (cena obvyklá) - I.
Znalec pro ocenění pozemku ve funkčním celku se stavbou cenou obvyklou pro účely jeho
převodu podle § 10 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb. vlastníkovi této stavby používal pro
porovnání neidentifikovatelné referenční vzorky (bez odkazu na zdroj) a vzorky ze segmentu
trhu „zemědělské pozemky“.
Podle § 9 zákona o oceňování majetku se však jedná o pozemky „stavební“.
Pro porovnání tedy měly být znalcem použity ověřitelné realizované ceny prodejů obdobného
majetku, tedy ze segmentu stavebních pozemků, případně z podsegmentu pozemky ve
funkčním celku se stavbou.
Oddělení tvorby cen a verifikace nedoporučilo akceptaci znaleckého posudku a jím určené ceny
pozemku. Ve svém stanovisku jsme rovněž upozornili, že dohledat realizované ceny obdobného
majetku je možné (jsou dostupné). Od roku 2014 jsou informace o nemovitostech s cenovými
údaji
z
realizovaných
prodejů
tohoto
majetku
dostupné
na
internetu
(https://nahlizenidokn.cuzk.cz) a vlastní cenové údaje pak jsou pro registrované uživatele
dostupné pomocí dálkového přístupu do katastru nemovitostí a lze je ověřit přímo z textu
příslušných kupních smluv ze sbírky listin (https://www.cuzk.cz/aplikace-dp). Místně
příslušnou organizační jednotkou Státního pozemkového úřadu byl znalec vyzván k objasnění
původu jím použitých vzorků pro porovnání a k opravě znaleckého posudku formou dodatku.
Znalec uznal, že ocenění bylo provedeno nesprávně a provedl opravu znaleckého posudku
dodatkem. Provedl novou analýzu trhu a výběr vzorků (vzorky byly doloženy číslem
vkladového řízení). Na jejich základě znalec určil cenu jinak. Po opravě znaleckého posudku
byla cena pozemku vyšší o 525 770 Kč. Bylo tedy zabráněno majetkové újmě státu.
3.2.2 Ocenění pozemku ve funkčním celku se stavbou (cena obvyklá) - II.
Předmětem objednávky znaleckého posudku bylo určení ceny obvyklé pozemku ve funkčním
celku se stavbou pro účely jeho převodu podle § 10 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb. vlastníkovi
této stavby. Jednalo se o pozemek v městě s cca 11,6 tisíce obyvatel.
Znalec v posudku stanovil cenu zjištěnou podle cenového předpisu ve výši 514 Kč/m2 a cenu
obvyklou ve výši 411 Kč/m2.
Cenu zjištěnou znalec nesprávně určil podle § 9 odst. 2 oceňovací vyhlášky. Jedná se o pozemek
ve funkčním celku se stavbou, při ocenění dle cenového předpisu měl být pozemek oceněn
podle §§ 3 a 4.
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Cenu obvyklou znalec určil na základě cenového údaje 1 vzorku z databáze ČÚZK a 8 vzorků
z realitní inzerce. U těchto vzorků bylo ve znaleckém posudku uvedeno pouze: „zdroj:
inzerce“. Jedná se tedy o neidentifikované a neověřitelné údaje. Některé z těchto vzorků
z inzerce pak navíc byly z obcí, které nejsou dle velikosti srovnatelné s městem, ve kterém se
oceňovaný pozemek nacházel.
Při kontrole vzorku z databáze ČÚZK bylo navíc v textu kupní smlouvy zjištěno, že předmětem
prodeje nebyl pozemek, ale rodinný dům včetně zastavěné plochy a sousední zahrady. Znalec
v posudku uvedl, že cena pozemku činí cca 15 % z celkové ceny nemovitosti, a proto pomocí
koeficientu 0,15 stanovil cenu pozemku, kterou dále upravil koeficientem 0,7, což je podle
znalce koeficient pro ostatní plochu. Pro úplnost dodáváme, že stáří tohoto cenového vzorku
bylo v době vypracování znaleckého posudku téměř dva roky, a byl použit bez odůvodnění a
úpravy dle vývoje trhu.
Obvyklá cena tedy nebyla určena v souladu s její definicí a v souladu s komentářem
ministerstva financí k určování obvyklé ceny porovnáním s realizovanými prodeji obdobného
majetku.
Oddělení tvorby cen a verifikace ověřilo, že v dané lokalitě skutečně lze dohledat dostatečné
množství relevantních vzorků realizovaných prodejů obdobného majetku.
Znalec námitky a připomínky ke znaleckému posudku uznal, provedl novou analýzu trhu a na
jejím základě obvyklou cenu pozemku určil jinak - ve výši 1048,- Kč/m2, tj. o 155 % vyšší než
v původním znaleckém posudku. Bylo tedy zabráněno majetkové újmě státu.
3.2.3 Ocenění pozemku ve funkčním celku se stavbou (cena obvyklá) - III.
Organizační jednotka Státního pozemkového úřadu obdržela dopis klientů kupujících pozemek
ve funkčním celku s jejich stavbou (rodinný dům) podle § 10 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb.,
ve kterém vyjadřují svoje námitky a připomínky vůči ceně pozemku stanovené znaleckým
posudkem na základě objednávky Státního pozemkového úřadu a požadovali snížení kupní
ceny s tím, že přiložili „vlastní odhad“.
Pozemek se nacházel ve městě s cca 3500 obyvatel. Cena pozemku na základě objednávky
Státního pozemkového úřadu byla určena jako cena obvyklá, a to ve výši 280,- Kč/m2.
V předloženém znaleckém posudku vypracovaném na základě objednávky kupujících byla
určena cena pozemku zjištěná podle oceňovací vyhlášky (obvyklá cena nebyla určena).
Znalec nesprávně (patrně ve snaze vyhovět objednateli) určil cenu pozemku podle § 9 odst. 4
písm. a) oceňovací vyhlášky, jako pozemek zahrnutý pod územním plánem - cena určená podle
§ 4 odst. 1 se násobí koeficientem 0,3. Jedná se o pozemek ve funkčním celku se stavbou
rodinného domu, jeho cena měla být určena podle §§ 3 a 4. V daném případě by tedy došlo
snížení ceny pozemku o 70 % v neprospěch Státního pozemkového úřadu.
Oddělení tvorby cen a verifikace ověřilo, že v dané lokalitě skutečně lze dohledat dostatečné
množství relevantních vzorků realizovaných prodejů obdobného majetku, a že obvyklá cena
pozemku určená znalcem na základě objednávky Státního pozemkového úřadu je adekvátní
dané oceňovací situaci.
Nebyly tedy shledány důvody pro snížení kupní ceny pozemku.
Znalecký posudek předložený klienty pro jednání o snížení kupní ceny pozemku byl jako
irelevantní neakceptován.
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3.2.4 Ocenění pozemku pro účely směny (cena obvyklá i cena zjištěná)
Pozemek určený platnou územně plánovací dokumentací k zastavění (rozšíření zemědělského
a průmyslového areálu) byl ve znaleckém posudku oceněn cenou obvyklou i cenou zjištěnou
(převod se realizuje za cenu vyšší s odkazem na zákon o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích).
V ocenění vlastních pozemků nebyly zjištěny podstatné vady.
Znalec ve znaleckém posudku ocenil celkem 11 ks různých dřevin. U všech dřevin bylo
znalcem uvedeno stejné stáří (30 roků) a byla u nich při ocenění použita srážka – 99 %
(maximální možná) na jejich špatný zdravotní stav.
Při kontrole znaleckého posudku bylo Oddělením tvorby cen a verifikace z dostupných
ortofotomap, leteckých snímků a panoramatických snímků zjištěno, že by nemusely být při
určení ceny zjištěné oceněny všechny trvalé porosty, které se na pozemku nacházejí. Navíc se
dle těchto podkladů jednalo o porosty různověké.
Rovněž z těchto snímků nevyplývalo, že by se jednalo o porosty vzhledově a zdravotně silně
narušené.
Pracovníky Oddělení tvorby cen a verifikace bylo na dotčeném pozemku provedeno místní
šetření. Při něm bylo zjištěno, že se na pozemku nachází celkem 65 ks různých dřevin (více
druhů, než v posudku uvedl znalec) různého stáří (jiné stáří a jiné věkové rozpětí, než v posudku
uvedl znalec).
Rovněž ve většině případů nebyly shledány důvody pro použití srážky – 99 %, protože se
nejednalo o porosty vzhledově a zdravotně silně narušené, na daném stanovišti nefunkční a
neperspektivní.
Znalec námitky a připomínky ke znaleckému posudku uznal, provedl opravu znaleckého
posudku dodatkem a cenu určil jinak.
3.2.5 Ocenění souboru pozemků a staveb pro účely privatizace (cena obvyklá)
Pozemky, stavby a další majetek nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí v zemědělském
areálu bývalého státního statku (v současné době pronajímaný/propachtovaný za účelem
zemědělské výroby) určený k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb. měly být oceněny cenou
obvyklou.
Celkem se jednalo o 22 pozemků, 2 stavby evidované v katastru nemovitostí a další stavby
nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí (hnojiště, jímka a kanalizace a vnitroareálová
komunikace).
Znalkyně v posudku uvedla, že provedla analýzu trhu a zjistila, že pro určení ceny obvyklé
nelze dohledat dostatečné množství vzorků realizovaných prodejů srovnatelného majetku, a že
jí dohledané vzorky nemají dostatečnou vypovídací schopnost a neodpovídají požadavkům pro
určení ceny obvyklé. V souladu s komentářem ministerstva financí k určování obvyklé ceny
proto určila cenu zjištěnou podle platného cenového předpisu.
Oddělení tvorby cen a verifikace ověřilo, že v dané lokalitě skutečně nelze dohledat relevantní
vzorky realizovaných prodejů obdobného majetku.
Znalkyně provedla ocenění veškerého majetku Státního pozemkového úřadu v dotčeném areálu
(všech staveb a pozemků) kombinací nákladového a výnosového způsobu s využitím §§ 31 a
32 oceňovací vyhlášky.
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Cenu stavby kravína určenou nákladovým způsobem podle § 12 (tj. bez násobení koeficientem
úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu pp podle § 10), cenu ostatních staveb a cenu všech
pozemků znalkyně sečetla a zahrnula do ocenění kombinací nákladového a výnosového
způsobu.
Podle § 31 odst. 1 oceňovací vyhlášky se však kombinací nákladového a výnosového způsobu
oceňuje pouze stavba, jejíž cena se určí podle § 12, pokud je k datu ocenění pronajatá. Tímto
způsobem (kombinací nákladového a výnosového způsobu) tedy měla být oceněna pouze
stavba oceňovaná nákladovým způsobem (tj. kravín), bez ostatních staveb a pozemků.
Předmětem ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu nikdy nemohou být
pozemky (jejich cena se určí jiným způsobem podle oceňovací vyhlášky). Rovněž další stavby,
které se neoceňují podle § 12, nemají být zahrnuty do ocenění kombinací nákladového a
výnosového způsobu podle §§ 31 a 32.
Stavbu kravína znalkyně ocenila jako budovu pro zemědělství. Podle znalkyní uváděných
rozměrů stavby a doložené fotodokumentace (rozsáhlé volné vnitřní prostory) se však jedná o
halu, jejíž cena se stanoví jinak.
Při oceňování staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu se nájemné určí ve výši
obvyklé ceny. V § 32 odst. 2 oceňovací vyhlášky je uvedeno, že výše obvyklého nájemného
musí být doložena. Znalkyně však v posudku obvyklou výši nájemného z obdobných staveb
neuvádí.
Stavbu přístřešku znalkyně ocenila jako vedlejší stavbu (typ I - G). V posudku je uvedena
zastavěná plocha této stavby 548,92 m2. Podle § 16 oceňovací vyhlášky lze ocenit jako vedlejší
stavbu pouze tu stavbu, která je společně užívána se stavbou hlavní nebo doplňuje užívání
pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2.
Rovněž některé pozemky v dotčeném areálu nebyly znalkyní určeny správně. Znalkyně je
ocenila podle § 9 odst. 4 písm. a) oceňovací vyhlášky (jiné pozemky, zahrnuté do územního
plánu). V nálezu znaleckého posudku znalkyně u jednoho z takto oceněných pozemků sama
uvádí, že se na něm nachází zemědělské stavby, přesto jej ocenila dle § 9 odst. 4 písm. a).
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky ve funkčním celku se stavbami v předmětném areálu,
měly být oceněny podle §§ 3 a 4 oceňovací vyhlášky.
Oddělením tvorby cen a verifikace bylo příslušné organizační jednotce Státního pozemkového
úřadu doporučeno tento znalecký posudek neakceptovat a požadovat provedení jeho opravy.
3.2.6 Oceňování pozemků pro účely restitucí
Podle zákona o půdě [3] se cena pozemků pro účely restitucí určuje podle vyhlášky č. 182/1988
Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. [10].
Oceňování pozemků je upraveno v § 14 takto:
(1) Cena za 1 m2 nebo jeho části určeného pro stavbu nebo ke zřízení zahrady anebo pozemku
vedeného v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, zahrada, nejde-li o pozemek
oceňovaný podle odstavce 2, činí:





250,- Kčs v hlavním městě Praze,
200,- Kčs v Brně,
150,- Kčs v Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové,
Jáchymově, Jeseníku, Karlových Varech, Liberci, Luhačovicích, Mariánských Lázních,
Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Poděbradech, Teplicích a v Ústí nad Labem,
100,- Kčs v ostatních městech, v nichž působí národní výbory první kategorie,
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70,- Kčs v dalších městech, v nichž působí MěNV,
20,- Kčs v ostatních obcích.

Cena se upraví podle přílohy č. 7.
(2) Cena za 1 m2 nebo jeho části určeného pro stavbu k individuální rekreaci a nebo pozemku
vedeného v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha stavbou k individuální rekreaci a
nádvoří, zahrada, které tvoří s takovou stavbou jeden funkční celek, se zjistí podle odstavce 1
pokud je vyšší než 100,- Kčs za 1 m2. V ostatních případech činí cena těchto pozemků 100,Kčs za 1 m2. Cena se upraví podle přílohy č. 7.
(3) Cena pozemku zapsaného v evidenci nemovitostí jako orná půda, ovocný sad, vinice nebo
chmelnice se určí podle sazeb uvedených v příloze č. 9.
(4) Cena pozemku zapsaného v evidenci nemovitostí jako louka a pastvina činí 75 % ceny orné
půdy určené podle sazeb uvedených v příloze č. 9.
(5) Cena jiných pozemků než uvedených v odstavcích 1 až 4 činí 3,- Kčs za 1 metr čtvereční.
Některými oprávněnými osobami jsou v rámci restitučních soudních sporů soudům
předkládány znalecké posudky vypracované jedním znaleckým ústavem zapsaným v I. oddílu
seznamu znaleckých ústavů.
Jejich předmětem jsou jak ocenění oprávněným osobám nevydaných pozemků (stanovení výše
restitučního nároku), tak i oprávněnými osobami požadovaných náhradních pozemků, o jejichž
vydání mimo veřejné nabídky realizované Státním pozemkovým úřadem podle zákona o půdě
usilují prostřednictvím soudu.
Znalecký ústav přes opakovaná upozornění oceňuje pozemky v rozporu se zněním oceňovací
vyhlášky.
1.1.1.1 Oceňování nevydaných pozemků
V mnoha případech tento znalecký ústav ve znaleckých posudcích oceňoval pozemky podle
§ 14 odst. 1 bez doložení relevantních dokladů, které by prokazovaly, že se v době jejich
převodu na stát jednalo o pozemky určené pro stavbu nebo ke zřízení zahrady.
Při ocenění nevydaných pozemků podle § 14 odst. 1 oceňovací vyhlášky znalecký ústav
neprovádí úpravu ceny podle přílohy č. 7.
V mnoha případech byly oceňovány pozemky, které se nyní nacházejí v hlavním městě Praze
v katastrálních územích, která byla k Praze připojena (např. při slučování obcí s Prahou v roce
1968 nebo v roce 1974) až po převodu pozemků do vlastnictví státu. Nevydané pozemky se
posuzují podle jejich stavu v době přechodu na stát. V té době se jednalo o obce (katastrální
území), která nebyla s Prahou stavebně srostlá. Při oceňování těchto pozemků podle § 14 odst.
1 tedy zcela jednoznačně měla být provedena úprava ceny 250,- Kčs/m2 podle položky č. 1
tabulky č. I. přílohy č. 7 oceňovací vyhlášky - srážka 60 %. Touto úpravou měla být cena
snížena na 100,- Kčs/m2. Rovněž možností uplatnění dalších srážek podle přílohy č. 7
oceňovací vyhlášky se znalecký ústav ve svých znaleckých posudcích vůbec nezabýval.
Obdobně znalecký ústav postupuje i v případech ocenění pozemků v jiných obcích.
1.1.1.2 Oceňování náhradních pozemků
Při oceňování oprávněnými osobami požadovaných náhradních pozemků naopak znalecký
ústav v mnoha případech pozemky určené platnou územně plánovací dokumentací k zastavění
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nebo ke zřízení zahrady (nebo pozemky takto již evidované) neoceňuje podle § 14 odst. 1, ale
oceňuje tyto pozemky podle § 14 odst. 3, § 14 odst. 4 nebo § 14 odst. 5.
V některých případech znalecký ústav ve znaleckých posudcích nedokládá územně plánovací
dokumentaci. V některých případech byl sice v posudku doložen výřez územního plánu, kde
byly pozemky určeny k zastavění, ale přesto pozemky nebyly oceněny dle § 14 odst. 1. Ze
strany znaleckého ústavu se tedy jedná o vědomé ocenění pozemků v rozporu se zněním
oceňovacího předpisu.
Několik příkladů nesprávného ocenění pozemků znaleckým ústavem:










Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda, podle platné územně
plánovací dokumentace součást ploch zemědělských, byl oceněn podle § 14 odst. 5
cenou 3,- Kčs/m2. Pozemek měl být oceněn podle § 14 odst. 3 (podle sazeb BPEJ).
Takto nesprávně bylo ze strany znaleckého ústavu oceněno více pozemků v několika
znaleckých posudcích
Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda, v územně plánovací
dokumentaci určen k zastavění stavbou, byl oceněn dle § 14 odst. 5 cenou 3,- Kčs/m2.
Pozemek měl být oceněn podle § 14 odst. 1.
Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná plocha, v územně
plánovací dokumentaci součást ploch dopravní infrastruktury, podle leteckého snímku
pozemek již zastavěn stavbou dopravní infrastruktury (dálnice D0 - Pražský okruh), byl
oceněn podle § 14 odst. 5 cenou 3,- Kčs/m2.
Pozemek měl být oceněn podle § 14 odst. 1.
Pozemek evidovaný jako zahrada byl oceněn podle § 14 odst. 5 cenou 3,- Kčs/m2.
Pozemek měl být oceněn podle § 14 odst. 1.
Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda, v územně plánovací
dokumentaci vymezen jako součást návrhové plochy technické infrastruktury - plocha
pro rozšíření čističky odpadních vod, byl oceněn podle § 14 odst. 5 cenou 3,- Kčs/m2.
Pozemek měl být oceněn podle § 14 odst. 1.
Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, v územně
plánovací dokumentaci vymezen jako součást návrhové plochy technické infrastruktury
- plocha pro rozšíření čističky odpadních vod, byl oceněn podle § 14 odst. 5 cenou
3,- Kčs/m2. Pozemek měl být oceněn podle § 14 odst. 1.

1.1.1.3 Další příklad nesprávného oceňování náhradních pozemků
Znalec na základě objednávky oprávněné osoby jako žalobce v rámci soudního sporu při
ocenění požadovaných náhradních pozemků v posudku uvedl, že oceňované pozemky
v katastru nemovitostí evidované jako orná půda, jsou dle územně plánovací dokumentace
nezastavitelné, a provedl jejich ocenění podle § 14 odst. 3 (podle sazeb BPEJ).
Při kontrole znaleckého posudku jsme však zjistili, že se jedná o pozemky, které se podle
platného územního plánu obce nacházejí v zastavitelných plochách jako součást návrhových
ploch bydlení. Jedná se tedy o pozemky určené k zastavění, které měly být oceněny podle § 14
odst. 1. Znalec tedy v posudku vědomě uvedl nepravdivé údaje, ačkoli ve znaleckém posudku
uvedl také doložku dle § 127a OSŘ o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého
posudku.
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3.2.7 Oceňování věcných břemen
1.1.1.4 Obvyklá a zjištěná cena věcného břemene
Za obvyklou cenu věcného břemene byla některými znalci vydávána cena určená pomocí
simulovaného nájemného z obvyklé ceny pozemku a za cenu zjištěnou podle cenového
předpisu cena určená pomocí simulovaného nájemného z ceny pozemku určené podle platné
oceňovací vyhlášky.
1.1.1.5 Nesprávné posouzení pozemku zatíženého věcným břemenem
Znalkyně nesprávně posoudila pozemek, na němž bylo zřizováno věcné břemeno, jako
pozemek zemědělský a v posudku určila obvyklou cenu pozemku 12 Kč/m2. Z této ceny pak
pomocí simulovaného nájemného určila cenu věcného břemene. Jednalo se však o pozemek
v obci s cca 5600 obyvateli, který je platnou územně plánovací dokumentací obce určen
k zastavění stavbami pro bydlení, jehož obvyklá cena činí cca 400 Kč/m2.
Jiný znalec při zpracování několika znaleckých posudků pro určení simulovaného nájemného
nesprávně posoudil věcným břemenem dotčené pozemky jako zemědělské nebo jako pozemky
hospodářsky nevyužitelné. Jednalo se však o pozemky určené platnou územně plánovací
dokumentací k zastavění a v jednom případě o pozemek stavební - komunikace a veřejné
prostranství.
1.1.1.6 Nesprávné posouzení věcného břemene
Při ocenění věcných břemen zřizovaných současně na dvou spolu nesousedících pozemcích
(vzdálených od sebe několik desítek metrů) postupoval znalec tak, že zřizovaná věcná břemena
považoval za věcné břemeno jedno, a to ocenil paušální částkou 10 000 Kč podle § 16b odst. 5
zákona o oceňování majetku. Znalec navíc uvedl, že všechny dotčené nemovité věci jednoho
vlastníka (povinného), bez ohledu na rozsah věcného břemene, velikost zatěžované plochy nebo
množství věcným břemenem zatěžovaných pozemků se slučují do jednoho věcného břemene.
Každý pozemek je samostatnou nemovitou věcí. Věc může být zatížena služebností. Služebnost
je věcným právem zřízeným ve prospěch jiné osoby, které zatěžuje věc vlastníka. Je tedy zcela
zřejmé, že na každém pozemku se zřizuje samostatné věcné břemeno (služebnost).

4

ZÁVĚR

V tomto příspěvku jsme se pokusili odborné znalecké veřejnosti představit Státní pozemkový
úřad a jeho specializovaný odborný útvar věnující se oblasti znalecké činnosti a oceňování
majetku - Oddělení tvorby cen a verifikace.
Nutno zdůraznit, že tento útvar vznikl na základě negativních zkušeností s výskytem chybně
určených cen. Dle našich poznatků není pochyb, že slepě důvěřovat závěrům znaleckých
posudků by znamenalo rezignovat na princip nedůvodné majetkové újmy nebo bezdůvodného
obohacení, který je zakotven v novém občanském zákoníku. Klíčovým faktorem pro kontrolu
znaleckých posudků je dobře proškolený zaměstnanec a správně nastavené standardy. To
umožňuje identifikovat vady znaleckých posudků, požadovat jejich odstranění, a také odhalit
komplikované případy, které jsou předávány k posouzení Oddělením tvorby cen a verifikace.
Značná část příspěvku byla věnována verifikaci znaleckých posudků předkládaných znalci a
znaleckými ústavy Státnímu pozemkovému úřadu a konkrétním příkladům vad znaleckých
posudků.
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Věříme, že upozornění na některé tyto vady přispěje k tomu, aby byl jejich výskyt ve
znaleckých posudcích znalců minimalizován.

5
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STANDARDY ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ PRO OCEŇOVÁNÍ
MAJETKU VE VLASTNICTVÍ STÁTU, SE KTERÝM MÁ PŘÍSLUŠNOST
HOSPODAŘIT STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
STANDARDS FOR PREPARATION OF EXPERT OPINIONS FOR THE PURPOSES
OF VALUATION OF THE STATE-OWNED ASSETS MANAGED UNDER THE
JURISDICTION OF THE STATE LAND OFFICE
Vlastimil Vala1, Augustin Sadílek2, Filip Hakl3
ABSTRAKT:
Článek se zabývá důvody vzniku standardů zpracování znaleckých posudků pro oceňování
majetku Státního pozemkového úřadu jako dohodnuté normy transparentního oceňování
a zpětné kontroly a přezkoumatelnosti znaleckých posudků. Cílem standardů bylo integrovat
požadavky na znalecké posudky o ceně zjištěné i ceně obvyklé, která je spojena s největšími
problémy. Jde o standard, který řeší zadávání znaleckých posudků na základě smluvního vztahu
se znalci v souvislosti s právními úkony, kde jednání Státního pozemkového úřadu je jednáním
státu jako právnické osoby (§ 1 zákona č. 36/1967 Sb.).
ABSTRACT:
The article deals with the reasons for the establishment of standards for the purpose of the
preparation of expert opinions for valuation of the assets managed by the State Land Office as
the agreed standards ensuring transparent valuation, retrospective control, and verifiability of
expert opinions. The standards aimed to integrate the requirements for expert opinions on
recorded prices as well as on the open market value, which is associated with the biggest
challenges. The standard deals with the issues of assigning expert opinions under contractual
relationships with experts relating to legal acts within which the conduct of the State Land
Office is imputable to the State as to a legal entity (Section 1 of Act No. 36/1967 Coll.)
KLÍČOVÁ SLOVA:
Oceňování majetku, standardy ocenění majetku státu, znalecké posudky.
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Property valuation, standards for valuation of state-owned assets, expert opinion.
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Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů [1],
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů [2],
Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů [3].

Při nakládání se státním majetkem (resp. při jeho zcizování) jsou těmito organizačními
složkami, úřady a státními podniky také využívány znalecké posudky, kterými je tento majetek
oceňován [4].
Využívá se možnosti smluvního vztahu se znalcem podle § 1 zákona č. 36/1967 Sb. [5].
Historicky se mělo za to, že znalecký posudek má atributy správnosti, a to s ohledem na
oprávnění znalce. Toto tradiční pojetí je dnešní judikaturou překonáno. Není třeba na tomto
místě dokazovat, že výsledky ocenění majetku podle znaleckých posudků se od předpokládané
správnosti mohou odchylovat, často jsou tyto posudky nejen problematické a sporné, ale také
evidentně vadné a nesprávné, a to s důsledky případné újmy nebo neoprávněného obohacení.
S existencí nutnosti ocenění vedle ceny podle oceňovacího předpisu také cenou obvyklou,
případně tržní hodnotou, se ve znaleckém prostředí ČR stále častěji začaly využívat a
zpracovávat tzv. oceňovací standardy.
Není obtížné vysvětlit příčiny tohoto jevu. Jde především o zastaralou právní úpravou
oceňování majetku (zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhláška), která neřeší adekvátním
způsobem různé způsoby ocenění majetku pro různé účely jeho oceňování, a která není
v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy.
Zákon o oceňování majetku [6] a případně též oceňovací vyhláška [7] by měly řešit také ocenění
majetku pro účely jeho převodů, které jsou realizovány státem. Současně by se při novelizaci
či rekodifikaci těchto předpisů mělo počítat také s jejich harmonizací s mezinárodními a
evropskými oceňovacími standardy.
Například Komentář ministerstva financí k určování obvyklé ceny [8] zužuje možnosti určení
obvyklé ceny nemovitosti pouze na porovnání a statistické vyhodnocení realizovaných prodejů
stejného nebo obdobného majetku za přiměřený časový úsek s tím, že jsou vyloučeny
mimořádné okolnosti trhu.
Někteří soudní znalci a znalecké ústavy navíc zastávají názor, že tento komentář ministerstva
financí není závazný, a proto se jím při určování obvyklé ceny neřídí. S obvyklou cenou je
spojena řada dalších dílčích otázek, které si znalecká praxe řeší individuálními přístupy při jejím
určování, což má za následek opět pouze nejednotnost přístupů a postupů znalců při výkonu
jejich znalecké činnosti.
Obvyklá cena se často prolíná s tržní hodnotou, která však dosud není definována v českém
právním řádu. Podle našich informací by však měla být její definice vložena do nového zákona
o oceňování majetku.
Standardizací oceňování majetku se na mezinárodní úrovni zabývá několik mezinárodních
organizací (např. IVSC - The International Valuation Standards Council, TEGoVa - The
European Group of Valuer´s Associations, RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors),
které vydávají vlastní „oceňovací standardy“.
Obdobně se standardizací majetku na české národní úrovni zabývají např. specializovaná
pracoviště některých vysokých škol (např. Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Institut
oceňování majetku VŠE v Praze), odborné profesní organizace znalců a odhadců (např.
Asociace znalců a odhadců České republiky, Česká komora odhadců majetku) a také např.
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některé bankovní instituce (např. Česká bankovní asociace), které mají své požadavky na znalce
a na výstupy jejich činností (znalecké či odborné posudky) shrnuty do vlastních standardů.
Vznik specifických požadavků zadavatelů ocenění (závazných metodik, standardů, postupů) je
pouze reakcí na nedostatečnou právní úpravu, a to především v oblasti určování ceny obvyklé.
[4].
Některé ze státních organizací a úřadů mají na znalce a znalecké ústavy vypracovávající pro ně
znalecké posudky, na zpracované znalecké posudky a na prováděné oceňování jejich majetku
zvláštní požadavky, které jsou specifikovány v různých jimi vydaných dokumentech.
Vlastní postupy (interní metodiku oceňování) má zpracovánu např. Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, který vydal „Postupy při oceňování majetku státu“ [9].
Také Státní pozemkový úřad se na základě poznatků o problematických a sporných oceněních,
včetně zjevných pochybení, na základě provedené rozsáhlé analýzy předkládaných znaleckých
posudků rozhodl smluvní vztah se znalci a znaleckými ústavy upravit souborem požadavků na
dodávaná plnění veřejných zakázek na zpracování znaleckých posudků, které byly zpracovány
v dokumentu „Standardy zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve vlastnictví
státu, se kterým má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad“ [10].
Rozhodli jsme se, že zvolíme formu standardu jako normy, v rámci které je nutno se při
oceňování majetku, se kterým je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, pohybovat, aby
výsledek mohl být považován za správný a akceptovatelný. Jedním z hlavních požadavků na
dodávané znalecké posudky je jejich přezkoumatelnost.
V této souvislosti je nutné uvést, že v rámci Státního pozemkového úřadu se realizuje ocenění
různými typy cen, a to pro mnoho různých účelů (převody, restituce, směny, nájemné, věcná
břemena).
Ročně Státní pozemkového úřadu objednává a přebírá ocenění cca 10 až 12 tisíc věcí
nemovitých. To je realizováno cca 4 až 5 tisíci znaleckými posudky.
V rámci systému, pokud by byla cena znalcem určena nedůvodně vysoká, může tuto deviaci
odhalit kupující, a v tomto ohledu byla vždy zpětná vazba. Pokud je však znalcem určena cena
nedůvodně nízká, je nutno tuto deviaci zjistit při převzetí znalecké posudku, které je realizováno
na příslušných organizačních jednotkách Státního pozemkového úřadu. To je také kardinálním
důvodem vzniku standardu a jeho praktické aplikace. Vedle zavedení standardů je nutné jejich
dodržování vyžadovat. To je na konkrétních krajských pracovištích - Krajských pozemkových
úřadech. Od roku 2016 bylo zahájeno systematické vzdělávání pracovníků těchto organizačních
jednotek, kteří zadávají a přebírají znalecké posudky na ocenění majetku.

2

ZÁVĚR

V příloze tohoto příspěvku seznamujeme širší znaleckou obec s aktuálním zněním standardů,
jejichž dodržování je smluvně ujednáno mezi znalcem jako zhotovitelem znaleckého posudku
a Státním pozemkovým úřadem jako objednavatelem znaleckého posudku podle zákona o
zadávání veřejných zakázek. Standardy jsou nedílnou součástí rámcových smluv se znalci a
znaleckými ústavy.
Standardy jsou ze strany Státního pozemkového úřadu průběžně aktualizovány.
Výsledné dílo, tj. znalecký posudek, musí kritéria standardu splňovat.
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ustanovení Příkazu GŘ č. 7/2014 - „postupy při určování a sjednávání cen“). Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových [online]. Praha: Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, © 2017 [cit 2018-03-12].
[18] Dostupné z: https://www.uzsvm.cz/poskytnute-informace-307-0-85/201728-zadost-oposkytnuti-metodiky-pri-pronajimani-pozemku-125543/
[19] Standardy zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve vlastnictví státu, se
kterým má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad. Státní pozemkový úřad. Praha.
© 2016. [cit 2018-12-30].
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PŘÍLOHA

5

STANDARDY ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ PRO
OCEŇOVÁNÍ MAJETKU VE VLASTNICTVÍ STÁTU, SE KTERÝM
MÁ PŘÍSLUŠNOST HOSPODAŘIT STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Čl. 1
Úvodní ustanovení a předmět standardizace

1. Tento standard obsahuje základní zásady a požadavky zpracování znaleckých posudků
(dále zpracování ZP) pro oceňování majetku ve vlastnictví státu, s kterým má příslušnost
hospodařit Státní pozemkový úřad (SPÚ) podle zákona č. 503/2012 Sb.1
2. Standard je dohodnutou normou transparentního oceňování a zpětné kontroly a
přezkoumatelnosti s ohledem na skutečnost, že je oceňován majetek státu.
3. Potřeba samostatného standardu vyplývá ze specifických požadavků ocenění pro potřeby
SPÚ. Standard řeší jak formální tak věcnou stránku ZP. Cílem standardu je integrovat
požadavky na zpracování ZP o ceně zjištěné i ceně obvyklé, která je z hlediska
transparentnosti nejproblematičtější.
4. Standard vychází z předpokladu, že každá věc nemovitá je jedinečná, a tedy každé její
ocenění je individuální.
5. Při určování obvyklé ceny standard prioritně požaduje porovnání v souladu s definicí ceny
obvyklé ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 úplného znění zákona č. 151/1997 Sb2., a ve shodě
s komentářem MF ČR k ceně obvyklé. Zdůrazňována je přezkoumatelnost a
kontrolovatelnost zvoleného postupu. Přiměřeně jsou aplikovány Evropské oceňovací
standardy (dále jen EVS) a standard 1 ON VŠE (návrh č. 2). Standard považuje cenu
obvyklou dle § 2 zákona č. 151/1997 Sb. a tržní hodnotu dle definic EVS a standardu 1 ON
VŠE (návrh č. 2) za dvě rozdílné kategorie ve shodě s komentářem MF k ceně obvyklé.
6. Při určování ceny zjištěné ve smyslu § 2 odst. 3 úplného znění zákona č. 151/1997 Sb.,
standard respektuje postup v intencích příslušného oceňovacího předpisu a zdůrazňuje
přezkoumatelnost a kontrolovatelnost zvoleného postupu. Za cenu zjištěnou je považována
také cena podle jiných oceňovacích předpisů. Jde především o oceňování pro potřeby
zákona č. 229/ 1991 Sb3., kde se závazně aplikuje vyhláška č. 182/1988 Sb4., ve znění
vyhlášky č. 316/1990 Sb5.
7. Zpracováním ZP na ocenění majetku se rozumí činnost znalce nebo znaleckého ústavu (dále
zhotovitel), jejímž cílem je nalezení odpovídající ceny podle zadání a účelu SPÚ (dále
objednatel).
8. Požadavky na zpracování ZP jsou specifikovány objednatelem v rámci smluvního vztahu
se zhotovitelem v souladu s platnými právními předpisy.

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění
3
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění
4
Vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního
užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
5
Vyhláška č. 316/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků,
trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
1
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9. ZP zpracovávají pouze zhotovitelé jmenováni v příslušném oboru podle zákona
č. 36/ 1967 Sb.6, a vyhlášky č. 37/1967 Sb.7
10. Standard řeší zadávání ZP zhotovitelům na základě smluvního vztahu v souvislosti
s právními úkony, kde jednání SPÚ je jednáním státu jako právnické osoby (§ 1 zákona
č. 36/ 1967 Sb.). Znalecký posudek má náležitosti formální a věcné ze zákona a na základě
smluvního vztahu. Povinné formální a věcné náležitosti ZP jsou dány zákonem č. 36/1967
Sb., a vyhlášky č. 37/1967 Sb. Povinné náležitosti dohodnuté ve smluvním vztahu s SPÚ
jsou součástí uzavřených smluv a akceptovaných objednávek.
11. Pokud by SPÚ zadal ZP v postavení Orgánu státní moci podle § 1 zákona č. 36/ 1967 Sb.,
platí pro jeho zpracování náležitosti vyplývající z tohoto zákona.
12. Standard nastavuje hranice, kde by se měl zhotovitel pohybovat, aby jeho počínání mohlo
být ze strany SPÚ považováno za standardní, transparentní, přezkoumatelné. Standard
respektuje odbornost samostatnost a nezávislost zhotovitele. Uvnitř hranic standardu je
možný pohyb podle vlastního odborného uvážení přiměřeně znaleckému úkolu.
Předpokládá se, že zhotovitel je po odborné i morální stránce dostatečně kvalifikovaný, je
schopen rozsah standardu kreativně využít, a zároveň je i dostatečně disciplinovaný, aby
jeho hranice dokázal akceptovat.
Neodůvodněný pohyb zhotovitele mimo tento standard je považován SPÚ za důvod
nepřevzetí znaleckého posudku pro nezpůsobilost sloužit svému účelu. Znalecký posudek
je nezpůsobilý sloužit svému účelu pokud má vady. Za vadu jsou považovány všechny
rozpory poskytnutého plnění se smlouvou, těmito standardy, které jsou součástí smlouvy,
a subsidiárně s právními předpisy.
13. V případě, že standard podle názoru zhotovitele ZP neumožňuje plnit dílo podle
objednávky, případně by podle názoru zhotovitele vedl standard k ocenění v rozporu
s platnými právními předpisy, je zhotovitel povinen toto sdělit ve ZP objednateli a
jednoznačně uvést důvody nedodržení standardu. Prioritně by případy ocenění mimo
standard měly být smluvními stranami dohodnuty podle okolností případu ocenění před
odevzdáním ZP již při akceptaci objednávky.
Čl. 2
Principy oceňování
1. Princip dodržování právních předpisů.
Zhotovitel právní předpisy při oceňování striktně dodržuje. Zhotoviteli ale nepřísluší
obecně právní řešení skutkové podstaty (například převodu oceňovaného majetku
z hlediska míry zákonnosti).
2. Princip nezávislosti a nestrannosti.
Zhotovitel musí všechna šetření a zjištění provádět objektivně bez ovlivnění kteréhokoliv
účastníka oceňovacího procesu. Zhotovitel dopředu neví, jaké budou odpovědi na položené
otázky.
3. Princip mlčenlivosti.
Zhotovitel nesděluje průběžné ani konečné výsledky ocenění třetím osobám.
4. Princip odbornosti.

6
7

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění
Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, v platném znění
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Zhotovitel postupuje logicky, volí informační zdroje a postupy o kterých nelze pochybovat,
pokud jsou k dispozici publikované vědecké metody, standardy, nařízení, věstníky, aj., pro
řešený úkon zhotovitel je používá, případně musí nalézt metodický postup vlastní, ten však
musí být ověřitelný.
Zhotovitel musí zohledňovat všechny známé relevantní skutečnosti, které mají vliv na cenu.
Musí vždy uvést, a mělo by být vždy patrné, jak se k výsledným veličinám, tvrzením
a závěrům dopracoval.
5. Princip přezkoumatelnosti.
Znalecký posudek musí být vždy přezkoumatelný a kontrolovatelný, a to i po delší době.
Přezkoumatelnost a kontrolovatelnost znamená, že údaje, metody, a postupy ZP jsou
zopakovatelné s přiměřeným úsilím a prostředky a bez potřeby dohledávat dodatečné
informační zdroje.
Poznámka: Východiskem základních principů oceňování je slib zhotovitele podle § 6 zákona
č. 36/1997 Sb.
Čl. 3
Oceňovací proces
Oceňovací proces je zhotovitelem systematicky a logicky uspořádaný analytický postup
využívající osvědčené přístupy, metody, techniky a procedury, využívající potřebná data
a informace vedoucí k určení objednatelem požadované ceny pro požadovaný účel.
Čl. 4
Znalecký posudek
Je písemný listinný dokument, kterým zhotovitel dokumentuje průběh a výsledky oceňovacího
procesu. Vedle listinné podoby dokumentu objednatel požaduje elektronickou formu shodnou
s listinnou formou. Počty listinných výtisků ZP a požadovaného elektronického formátu jsou
předmětem smluvního vztahu mezi zhotovitelem a objednatelem.
Čl. 5
Formální náležitosti a struktura znaleckých posudků
Písemný listinný znalecký posudek musí být sešit, jednotlivé strany očíslovány, sešívací šňůra
připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí (viz. § 13 odst. 3 vyhlášky
č. 37/1967 Sb.). ZP je zabezpečen proti zneužití a neoprávněným dodatečným změnám
a zásahům.
Znalecký posudek je opatřen doložkou podle § 127a zákona č. 99/1963 Sb.8, v tomto znění:
Ve smyslu ustanovení § 127a Občanského soudního řádu, závazně prohlašuji, že si jsem vědom
následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.
Na poslední straně znaleckého posudku připojí zhotovitel znaleckou doložku, která obsahuje
označení seznamu, v němž je zhotovitel zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat
posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku (§ 13 odst. 4 vyhlášky
č. 37/1967 Sb.).

8

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění

395

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

Každý písemně vyhotovený a předávaný ZP je zhotovitel povinen podepsat a připojit otisk
pečeti (§ 13 zákona č. 36/1967 Sb.).
Pro cenu zjištěnou je závazné členění znaleckého posudku












Úvodní list - titulní strana
Nález
(obsahuje popis oceňovaných věcí nemovitých se všemi identifikačními, vlastnickými,
kvalitativními a kvantitativními údaji souvisejícími s oceněním a skutečnostmi
zjištěnými při prohlídce na místě samém a z dostupných písemných podkladů včetně
označení zdrojů, z nichž byly získány)
Posudek
Ocenění (Vlastní ocenění)
Závěr – rekapitulace
Doložka dle § 127a zákona č. 99/1963 Sb.
Prohlášení o nepodjatosti
Znalecká doložka dle § 13 odst. 4 vyhlášky č. 37/1967 Sb.
Příloha – objednávka ZP

Pro cenu obvyklou je závazné členění znaleckého posudku













Úvodní list - titulní strana
Nález (obsahuje popis oceňovaných věcí nemovitých se všemi identifikačními,
vlastnickými, kvalitativními a kvantitativními údaji souvisejícími s oceněním a
skutečnostmi zjištěnými při prohlídce na místě samém a z dostupných písemných
podkladů včetně označení zdrojů, z nichž byly získány).
Analýza trhu (alternativně může být tato kapitola součástí ocenění nebo jiné části).
Posudek
Ocenění (Vlastní ocenění)
Závěr
Doložka dle § 127a zákona č. 99/1963 Sb.
Prohlášení o nepodjatosti.
Znalecká doložka dle § 13 odst. 4 vyhlášky č. 37/1967 Sb.
Příloha - objednávka ZP
Další přílohy

Úvodní list- titulní strana musí obsahovat










Nadpis „Znalecký posudek“ (tento název je závazný, protože je zadán ZP dle zákona č.
36/1967 Sb.
Číslo ZP (jedinečné číslo podle zhotovitele)
Údaje o oceňované nemovitosti
Údaje o objednateli
Údaje o zhotoviteli (jméno, příjmení, adresa, IČO)
Účel znaleckého posudku (podle objednávky ZP) např. stanovení ceny obvyklé pro
prodej pozemku dle § 10 odst. 4 zák. č. 503/2012 Sb.
Použité oceňovací předpisy
Datum, ke kterému se ocenění provádí
Údaj o celkovém počtu stran znaleckého posudku a celkovém počtu stran příloh, počet
vyhotovení.
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Datum a místo vyhotovení znaleckého posudku.

Popis oceňovaných věcí nemovitých
1. Popis oceňovaných věcí nemovitých musí být komplexní a úplný z hlediska cenotvorných
faktorů. Popis se skládá z informací z dostupné ověřitelné písemné listinné dokumentace
nebo internetových zdrojů a vlastní prohlídky věcí nemovitých.
2. Závazně se zjišťují a dokládají ve ZP:







Údaje z operátu katastru nemovitostí - závazně se dokládají listem vlastnictví, nebo
jiným obdobným dokumentem.
Údaje podle územně plánovací dokumentace - závazně se dokládají „Územně plánovací
informací podle § 21 zákona č. 183/2006 Sb.9
V případě, že je prováděno šetření stavu objektu v minulosti, je možné doložit jiný
úředně ověřený dokument (například Územní plán). Pokud je pozemek oceňován jako
stavební, není nutné dokládat územně dokládat územně plánovací informaci podle § 21
zákona č. 183/2006 Sb. Tuto informaci mohou nahradit jiné odpovídající dokumenty
(územní rozhodnutí).
Zjištění a dokumentace o dalších cenotvorných faktorech.
Všechny údaje z internetových zdrojů budou ověřitelné kopií stránky.

3. Prohlídkou oceňovaných věcí nemovitých se zjišťují:
Identifikace objektu v terénu, skutečný stav věci nemovité a jeho skutečné využití. Bude vždy
doloženo fotodokumentací, která počtem a kvalitou odpovídá znaleckému úkonu.
Fotodokumentace musí být čitelná, řádně popsána. Musí být jasné, který objekt, kterou část
zobrazují a označená datem vzniku. Prohlídka musí být vždy závazně doložena minimálně
jednou fotografií a minimálně jedním snímkem ortofotomapy z KN. Znalecké úkony pro
ocenění náhrad za nevydané nemovitosti budou podle situace opatřeny dokumenty z jiných,
například historických archivů.
Prohlídka je závazná. Zhotovitel ji musí provést osobně. Je možné ji vypustit pouze
z objektivních důvodů a to u věcí nemovitých, které zanikly a přesto se oceňují (ocenění náhrad
za nevydané nemovitosti.
Čl. 6
Postupy určení ceny zjištěné a obvyklé ceny
Obecně
Postupy zhotovitelů vychází z popisu zkoumaného materiálu, popřípadě jevů, souhrnu
skutečností, k nimž při úkonu přihlížel (nález) a výčet otázek, na které má odpovědět - posudek
(§ 13 odst. 2 vyhlášky č. 37/1967 Sb.). Zhotovitel volí metody adekvátně znaleckému úkonu,
který specifikoval objednatel.
Podle metod (postupu) ocenění zhotovitelé určují cenu zjištěnou a obvyklou.
Cena zjištěná
Objednatel akceptuje definici podle § 2 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb.: cena určená podle
tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena, je cena zjištěná.

9

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
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Také lze považovat za cenu zjištěnou takovou, která je výsledkem oceňovacího postupu podle
zvoleného cenového předpisu (bývá také označována jako administrativní či úřední cena). Cena
zjištěná se v tomto smyslu také někdy nazývá cenou vyhláškovou.
V praxi se lze setkat s označováním a ztotožněním:
Cena zjištěná = podle cenového předpisu = vyhlášková = administrativní = úřední.
Přesný význam lze zpravidla pochopit z kontextu oceňovaného případu.
Cenovým předpisem je zpravidla prováděcí vyhláška k zákonu č. 151/1997 Sb. V úvahu
přichází i jiné oceňovací předpisy, například historické předpisy. Zhotovitelé používají cenový
předpis, který je specifikován objednatelem, a oceňují věc nemovitou ve stavu k datu podle
požadavku objednatele.
Zhotovitel při určení ceny zjištěné postupuje striktně v intencích příslušné vyhlášky a
specifikace objednatele. Všechny kroky zhotovitelé musí být řádně odůvodněny. Zhotovitel
systematicky a logicky odůvodňuje členění pozemků podle příslušné vyhlášky, adekvátně tomu
volí odpovídající sazby ocenění, přirážky a srážky. Správné zatřídění pozemků má závazně
doloženo územně plánovací informací, zjištěním skutečného využití pozemků a příslušenství
pozemků, staveb, trvalých porostů. Cenotvorné faktory jsou zhotovitelem odůvodněny.
Důležitým oceňovacím úkonem zhotovitelů pro SPÚ je oceňování náhrad za nevydané
nemovitosti a ocenění vydávaných náhradních věcí nemovitých v rámci zákona o půdě
č. 229/1991 Sb.
Při oceňování náhrad za nevydané nemovitosti a ocenění vydávaných náhradních věcí
nemovitých v rámci zákona o půdě č. 229/1991 Sb. se používá vyhláška č. 182/1988 Sb. ve
znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., a zhotovitel postupuje přesně podle zadání objednatele. Tyto
oceňovací úkony jsou specifické tím, že oceňovací předpis se nepoužívá mechanicky a
podřizuje se individuální logice každého případu ve smyslu účelu zákona č. 229/1991 Sb.
(zmírnění křivd). Náhrada za nevydané věci nemovité má zobrazovat to, co skutečně oprávněná
osoba pozbyla, tedy ve stavu k datu, kdy věc nemovitá přešla na stát. Ocenění vydávané
náhradní věci nemovité má zobrazovat stav ke dni, kdy na oprávněnou osobu bude převedena
náhradní věc nemovitá v alikvotní výši nároku. Podle konkrétní situace a zadání znalec aplikuje
postupy uvedené v metodických pokynech SPÚ, které obdrží od objednatele. Zhotovitelům
SPÚ poskytuje metodickou oporu. V případě vyžádání jim Oddělení tvorby cen a verifikace
poskytne prezentace.
Viz: http://intranet.spucr.cz/Default.aspx?kid=1122
Cena obvyklá
Objednatel akceptuje závazně obvyklou cenu, která je definovaná v § 2 odst. 1 zákona č.
151/1997 Sb. a v komentáři MF ČR k ceně obvyklé.
„Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích
stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v
obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti,
které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu,
osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými
okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky
přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné
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nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní
hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“
Tržní hodnota
Objednatel akceptuje závazně definici převzatou z aktuálního znění Mezinárodních
oceňovacích standardů (ISV), Evropských oceňovacích standardů (EVS) a profesionálních
standardů (RICS) ve shodě se standardem 1 ON VŠE:
Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by bylo možné k datu ocenění posuzovaný
majetek směnit mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v nezávislé transakci a po
uskutečnění náležitého marketingu, přičemž každá ze stran jedná informovaně, obezřetně a bez
donucení.
Takto definovaná tržní hodnota je podle některých zdrojů v současných podmínkách ČR
vnímána i jako cena obvyklá, jak je definována v § 2 zákona č. 151/1997 Sb. Nejde však o
žádný legislativou ukotvený názor. Naopak cena obvyklá a tržní hodnota jsou považovány za
rozdílné kategorie hodnoty.
Komentář MFČR uvádí:
Cena obvyklá: Viz ustanovení § 2 odst. 1 zákona č 151/1997 Sb. Statistické vyhodnocení již
realizovaných prodejů.
Tržní hodnota: Je často zaměňována za obvyklou cenu. Rozdíl oproti obvyklé ceně je v odhadu
realizovatelné ceny na trhu za nabízený majetek (odhad do budoucnosti). Tržní hodnotu lze
spočítat na rozdíl od obvyklé ceny vyhodnocením věcné hodnoty (nákladové ocenění),
výnosové hodnoty a ceny určené porovnáním s cenami obvyklých věcí (nemovitostí).
ČKOM (Česká komora odhadců majetku) ve svých metodikách uvádí:
Tržní hodnota podle definice IVSC a TEGoVA a cena obvyklá dle § 2 zákona č. 151/1997 Sb.
jsou dvě rozdílné kategorie hodnoty.
Objednatel za této situace akceptuje určení ceny obvyklé na základě tržní hodnoty pouze ve
výjimečných případech. Jde zejména o nemovité věci s očekávaným výnosem. U SPÚ může jít
například o pozemky a stavby zemědělských areálů. Vzájemnou kombinaci porovnávacího
nákladového a výnosového přístupu zhotovitel určí konečnou cenu. Například může jít o cenu
pro převod podle zákona č. 92/1991 Sb.10 (privatizace).
Uvedené základní definice cen, ceny zjištěné a obvyklé ceny jsou pro potřeby SPÚ závazné a
postačující.
Pouze z důvodu komplexnosti a předejití záměny definic s definicí podle zákona o oceňování
majetku lze uvést další definice cen podle dalších právních předpisů:
Dle § 492 zákona č. 89/2012 Sb.11:
odst. 1) Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit penězi, je její cena. Cena se určí jako cena obvyklá,
ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem.

10

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění

11

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
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odst. 2) Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit s přihlédnutím ke
zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci.
Zákon č. 526/1990 Sb.12, definuje v ustanovení § 2 odst. 6 obvyklou cenu takto:
(2) Cena je peněžní částka.
a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo
b) určená podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než k prodeji.
(6) Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití
porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a
kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na
daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu
obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího
hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a
přiměřeného zisku.
Rozlišení cen z hlediska analýzy trhu věcí nemovitých
Analýza trhu je jedním ze základních podkladů při určení obvyklé ceny, případně tržní hodnoty.
Při analýze trhu se hledají především referenční vzorky pro porovnání. Je možné se setkat
s různými názvy cen, jejichž terminologie není ustálena. V rámci tohoto standardu budou
rozlišovány při analýze trhu tyto ceny:


Nabídková cena věcí nemovitých

Cena nabízená prodávajícím, za kterou je ochoten věc nemovitou prodat, prodávající může být
zastoupen realitními kancelářemi. Je to představa prodávajících o ceně.
Tyto ceny vyjadřují tržní situaci na straně nabídky věcí nemovitých. Ve smyslu komentáře
MFČR k ceně obvyklé se tyto ceny pro určení ceny obvyklé nepoužívají. Pokud se používají,
tak při určení tržní hodnoty.


Poptávková cena věcí nemovitých

Cena, za kterou jsou kupující ochotni věc nemovitou koupit. Kupující může být zastoupen
realitními kancelářemi. Je to představa kupujících o ceně.
Tyto ceny vyjadřují tržní situaci na straně poptávky po věcech nemovitých. Ve smyslu
komentáře MF k ceně obvyklé se tyto ceny pro určení ceny obvyklé nepoužívají. Pokud se
používají, tak při určení tržní hodnoty.


Realizovaná cena věcí nemovitých

Skutečně realizovaná částka při prodeji. Většinou je to cena sjednaná mezi dvěma nezávislými
subjekty na volném trhu uvedená v kupní smlouvě, případně na prodejním dokladu o zaplacení.
Představa prodávajícího a kupujícího o ceně se projevila sjednáním a realizací prodeje a koupě.
Podle komentáře MFČR k ceně obvyklé se cena obvyklá určuje porovnáním s již realizovanými
historickými cenami, do kterých se však nesmějí promítnout zvláštní vlivy.

12

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
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Nabídková cena, poptávková cena a realizovaná cena jsou součástí trhu s věcmi nemovitými,
lze je nazvat jako ceny, které se běžně používají na trhu – někdy též souhrnně jako tržní ceny.
V zásadě není rozhodující, jak se za současné terminologické neustálenosti příslušná cena
vzorku nazývá, ale je rozhodující jednoznačná zhotovitelem uvedená definice s pojmovou
čistotou ve vztahu k tomu jakou cenu (hodnotu) zhotovitel určuje podle objednaného úkonu.
Čl. 7
Postupy určení obvyklé ceny věcí nemovitých porovnáním
Porovnávací metoda
Porovnávací metoda (přístup) ocenění věci nemovité je založena na principu substituce.
Předpokládá se, že účastníci trhu mohou mimo jiné měřit hodnotu věcí nemovitých porovnáním
s cenami dosaženými při obchodech s věcmi nemovitými podobnými, které lze považovat za
vzájemně nahraditelné (substituty). Protože však každá věc nemovitá je jedinečná, je nutné
jejich případné rozdíly zohlednit odůvodněnými cenovými korekcemi (adjustací). Srovnatelné
podobné věci (vzorky pro ocenění) - jsou oproti oceňované věci lepší nebo horší. Pokud je
vzorek věci horší než oceňovaná věc, je cena oceňované věci oproti ceně vzorku vyšší. Pokud
je vzorek věci lepší než oceňovaná věc, je cena oceňované věci nižší oproti ceně vzorku.
Výsledkem porovnávacího přístupu je porovnávací hodnota věci nemovité.
Je nutné, aby zhotovitel metodu ocenění podřídil jednoznačnému a nezpochybnitelnému určení
ceny obvyklé. Musí být splněna implicitní podmínka existence adekvátních porovnávacích
případů. Cenové vzorky pro porovnání nesmějí být ovlivněny výsledkem mimořádných
okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vlivem zvláštní obliby.
Za určité situace zhotovitel může obvyklou cenu určit s oporou tržní hodnoty, pokud ale
výsledek neodporuje definici ceny obvyklé podle § 2 zákona č. 151/1997 Sb.
Způsoby porovnání
 Přímé porovnání
Porovnávací hodnota se hledá porovnáním oceňované věci nemovité s konkrétními
referenčními vzorky, u kterých je známa prodejní cena.
 Nepřímé porovnání
Porovnávací hodnota se hledá porovnáním s referenčním vzorkem, který reprezentuje
(zastupuje) výběrový soubor vzorků a u kterého jsou vedle prodejních cen definovány i jeho
typické charakteristiky. Může to být průměrná cena stavebních pozemků podle ČSÚ.
Objednatel preferuje metodu přímého porovnání.
Metoda nepřímého porovnání je především vhodná jako kontrolní a podpůrný nástroj pro
konečný výrok o ceně. Ve výjimečných specifických případech, například pozemků malých
výměr, při nedostatku jiných vhodných porovnávacích případů akceptuje objednatel použití
nepřímé porovnávací metody. Použití nepřímé porovnávací metody musí být odůvodněno.
Obecné postupové schéma
Vzájemné porovnání systémem lepší a horší je nutné promítnout do ceny vzorku. Cenu vzorku
adjustovat tak, aby po korekcích (úpravách) ukazovala na porovnávací hodnotu věci oceňované.
Rozdíl mezi vzorkem a oceňovanou věcí lze buď kvantifikovat - to je vyjádřit konkrétní
ověřitelnou srážkou nebo přirážkou, nebo pouze hodnotit. Porovnávací hodnotu lze odhadovat
v intervalu cen od nejlepšího po nejhorší vzorek.
Výběr vzorků pro porovnání
401

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

V první řadě musí zhotovitel definovat segment, případně podsegment trhu. Tato definice
následně určí okruh vzorků.
Příklady segmentů a podsegmentů:



segment pozemků oceňovaných jako stavební
o podsegment pozemků v jednotném funkčním celku
segment zemědělský pozemek
o podsegment – navazující na zastavěnou nebo zastavitelnou část obce (zde je
vyšší cena)

Podobné srovnatelné věci nemovité se známou realizovaná cenou jsou tzv. porovnávací vzorkyreferenční vzorky pro porovnání.
Vzorek zejména svojí polohou (místem), svým využitím v současnosti a budoucnosti, velikostí
a dobou realizace ceny odpovídá - podobá se - oceňované věci a umožňuje odhadnout její cenu
- referuje o ceně.
Při výběru vzorku nutno respektovat především podmínku jeho přiměřené homogenity pro
porovnání, tj. aby odpovídal shodnému segmentu trhu jako věci oceňované a podobal se jim
zejména co do polohy, typu, velikosti, kvality, využitelnosti.
Nepodaří-li se najít vhodné vzorky v blízkém okolí, doporučuje se použít i vzorky vzdálenější.
Cílem porovnávacího přístupu je využít a jeho pomocí vytěžit alespoň přibližné indicie, které
by třeba jen orientačně mohly naznačit některou z hranic či vyloučit nepravděpodobné úrovně
porovnávací hodnoty, případně argumentačně podepřít indicie z ostatních přístupů pro finální
odhad hodnoty věci.
Při výběru vzorků je třeba preferovat kvalitu před kvantitou a snažit se pokud možno uplatnit
vzorky horší a lepší tak, aby oceňované věci nemovité takto byly „orámovány“, a aby výsledná
hodnota pokud možno ležela uvnitř intervalu vymezeném cenami jednotlivých vzorků.
Jednotky porovnání
Při hledání rozdílů mezi vzorky a oceňovanou věcí je nutné také používat společnou
srovnatelnou jednotku.
Pro věc nemovitou za celek to může být společná jednotka Kč/ks za předpokladu, že věci jsou
srovnatelné.
Pro ocenění samostatných pozemků je to Kč/m2 výměry.
Nelze však používat mechanicky. Může být rozdíl v jednotkové ceně v závislosti na velikosti
výměry pozemku.
Pro stavby to může být Kč/stavbu nebo Kč/m3 obestavěného prostoru. Stavba by měla být
velikostí srovnatelná.
Volbu jednotek porovnání musí zhotovitel řádně zdůvodnit.
Nelze akceptovat ocenění věcí nemovitých jako součet samostatného porovnání hodnot
pozemků a staveb.
Kritéria výběru vzorků pro porovnání
Vždy musí být vzorky a jejich vhodnost pro porovnání posouzena z těchto hledisek:



Podmínky prodeje (vlastnické poměry, účastníci prodeje, dražba, aukce, nabídkové
řízení, podílové vlastnictví, věcná břemena, nájemní smlouva)
Čas prodeje (aktuálnost ceny)
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Typ ceny – relevantní jsou realizované ceny s doložením kupními smlouvami.
Struktura ceny (používat s DPH)
Lokalita - poloha (v místě a v širších geografických souvislostech)
Stav podle operátu KN, ÚPD, skutečného současného a budoucího využití.

U pozemků stavebních je důležitým kritériem vhodnosti pro porovnání velikost pozemku a
charakter přípustné budoucí zástavby (zastavěnost), budoucnost komerčního využití, právní
stav (případná stavba je součástí pozemku či nikoliv), stav inženýrských sítí apod. Tomu se
podřizuje hledání vhodných vzorků.
U pozemků zemědělských je důležité posoudit lokalitu z hlediska zemědělského využití. Zde
je důležitým prvkem podobnosti a srovnatelnosti BPEJ pozemku oceňovaného. Tomu se
podřizuje hledání vhodných vzorků.
U staveb jako samostatné věci je důležitá poloha v obci vzhledem k účelu užití, stavebně
technický stav (opotřebení), materiálová charakteristika, vybavenost, velikost, komerční
využití. Tomu se podřizuje hledání vhodných vzorků.
U pozemků s trvalými porosty je důležité, zda jde o porosty, které jsou nebo nejsou v souladu
s využitím evidovaným podle operátu katastru nemovitosti, s územně plánovací dokumentací a
uvažovaným budoucím využitím pozemku. Nutno zjistit, zda porosty budou odstraněny jako
nežádoucí zátěž pozemku nebo bude uvažováno o jejich výnosovém, okrasném, ochranném
využití. Tomu se podřizuje hledání vhodných vzorků.
Přípustné (akceptovatelné) vzorky pro určení obvyklé ceny přímou metodou porovnání
Přípustné vzorky z hlediska ceny a jejich doložení
Realizovaná cena věcí nemovitých
Zhotovitel nejprve doloží přehled cenových údajů podle ČÚZK za posledních dvanáct měsíců
v obvodu katastru oceňované nemovitosti nebo relevantních sousedních (jiných) katastrech.
Vzorky použité pro konečné zpracování budou vždy doloženy z kupních smluv
identifikovaných číslem řízení podle ČÚZK. Zhotovitel závazně ověří realizovanou cenu z
listin kupních smluv ČÚZK (převzetí ceny bez znalosti obsahu kupní smlouvy může vést
k chybám a tedy k vědomě nesprávnému ocenění). To platí i pro ceny prodejů z tzv. databází
znalců. Akceptované budou jen konkrétní realizované ceny z kupních smluv identifikovaných
číslem řízení podle ČÚZK a to i z databáze znalce.
Zásadně nepřípustné vzorky z hlediska ceny
 Ceny do její výše se promítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů
prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se
rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných
kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní
vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota
přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.
Příklad: Ústavní soud ve svém nálezu č. II ÚS 3588/14 ze dne 16. června 2015 uvádí: „…prodej
nemovitosti ve veřejné dražbě v rámci exekučního řízení a takto získaná cena by stěží mohly být
zařazeny do uvedené množiny (databáze) skutečně realizovaných prodejů nemovitostí,
relevantních pro porovnání a určení ceny obvyklé u jiné nemovitosti, neboť právě realizace
prodeje nemovitosti ve veřejné dražbě v rámci exekučního řízení bezesporu představuje právě
jeden z příkladů působení „mimořádných okolností trhu“, mezi něž citované ustanovení § 2
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odst. 1 zákona o oceňování majetku mimo jiné řadí stav tísně prodávajícího, jejichž vliv musí
být při stanovení ceny obvyklé vyloučen“.
Ceny určené podle vyhlášky případně jiných předpisů.





Ceny, které byly z nějakých důvodů deformovány.
Ceny, které jsou nápadně jiné v důsledku mimořádných a jiných okolností. V množině
vzorků by neměly být, i když nelze vysvětlit, proč jsou nápadně jiné.
Ceny blíže neidentifikovatelné, neověřitelné vzorky nebo skupin vzorků z druhé ruky.
Neověřitelné tzv. „dohodnuté ceny spolupracujících zhotovitelů“, ke kterým došlo
k dohodě na „základě diskuse s aktéry trhu“.
Ceny určené jiným ZP.
Ceny v zahraničí.

Podmíněně přípustné vzorky z hlediska ceny




Ceny realizovaných podejů, kde je účastníkem převodu obec.
Musí být jednoznačně vyloučena mimořádná okolnost prodeje. Touto okolností může
být pobídková cena pro občany obce s cílem podpořit rozvoj výstavby. Například obce
prodávají svým občanům se slevou oproti ceně obvyklé. Nelze vyloučit další okolnosti
vylučující tyto ceny z porovnání. Přípustné jsou například ceny vzniklé některou
z metod nabídkového řízení, obálková metoda, aukce.
Ceny některých prodejů SPÚ.
Určovat cenu pouze ze vzorků prodejů SPÚ není vhodné, lze je doporučit podpůrně
vedle vzorků jiných. Prodeje SPÚ lze použít za referenční vzorky za předpokladu, že
zhotovitel bude znát účel a podmínky převodu. Zhotovitel si vyžádá od objednatele také
ZP, kterým byla obvyklá cena vzorku určena. Nutno zohlednit vývoj trhu,
porovnatelnost ze širších hledisek. Zhotovitelem musí být vždy jednoznačně vyloučena
mimořádná okolnost prodeje.

Podmíněně přípustné vzorky z hlediska ceny při absenci nebo nedostatku realizovaných
cen (po předchozím souhlasu objednatele – KPÚ).
Ceny nabídkové (poptávkové)
Jsou to ceny, které jsou nabízeny prostřednictvím doložitelných webových stránek, vývěsek,
případně písemného potvrzení realitních kanceláří. Informační nouze znamená, že zhotovitel
nenalezl v aplikaci ČÚZK cenové údaje za předchozích dvanáct měsíců žádný záznam
relevantního údaje. Informační nouzi zhotovitel doloží přehledem cenových údajů v obvodu
katastru oceňované věci nemovité a relevantních katastrech sousedních s vyznačením a
zdůvodněním nerelevantních vzorků. To jsou doložitelné kroky, kterými zhotovitel dokládá
neexistenci vzorků realizovaných cen opravňující k použití nabídkových cen. Objednatelem
nebude akceptováno zdůvodnění použití nabídkových (poptávkových) cen z důvodů pracného
vyhledávání nebo zpoplatnění realizovaných cen.
Přípustné vzorky z hlediska času doby jejich realizace, nabídky, poptávky




Ceny podle realizovaných prodejů
Za období předchozích 12 měsíců. V případě použití delšího období je nutné to
zdůvodnit a ceny podle upravit podle vývoje trhu (zohlednění trendu zvýšení, stagnace
nebo snížení cen v čase).
Ceny nabídkové (poptávkové)
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Za období předchozích 6 měsíců. Ceny nabízené bez aktualizace déle jak 6 měsíců nelze
akceptovat.
Minimální akceptovatelné počty vhodných vzorků cen
Potřebný počet vhodných vzorků nelze obecně stanovit. Lze konstatovat, že je ovlivněn
variabilitou vzorků. Čím větší variabilita vzorků tím větší je potřeba vzorků. Čím větší počet
relevantních vzorků tím je výsledná cena lépe určena a zvyšuje se přesnost výsledku.
Záleží přitom na kvalitě vzorků, přednost má kvalita před kvantitou. Pokud budou vzorky
relevantní a zhotovitel prokáže, že byly vybrány správně z množiny transparentních vzorků lze
akceptovat:
3 vzorky jako minimální počet vzorků při použití realizované ceny
Pokud zhotovitel prokáže, že objektivně nejsou k dispozici 3 vzorky (neexistence nebo
nevhodnost vzorků s realizovanými cenami, doplní počet vzorků, který je nižší jak 3, vždy o
vzorky nabídkových cen. To znamená 1 + 4 nebo 2 + 3 nebo 0 + 5, což je varianta, kdy je
použita pouze nabídková cena, kde je akceptovatelných 5 vzorků jako minimální počet.
Minimální počet akceptovatelných vzorků se vztahuje vždy k oceňované věci nemovité a
k jejím jedinečným charakteristikám. Použití téhož vzorku pro oceňování jiné věci nemovité je
nepřípustné, pokud nejsou oceňované věci podobné. Může jít například o sousední pozemky se
stejným využitím.
Opakované použití vzorku pro ocenění více věcí nemovitých ve ZP musí mít jasnou a
srozumitelnou logiku a musí být zhotovitelem zdůvodněno.
Vlastnosti vzorků pro porovnání z hlediska věcného (cena obvyklá)
Je to porovnatelnost z hlediska cenotvorných faktorů.
Stavební pozemek porovnáváme se stavebním.
Zemědělský pozemek se zemědělským při shodnosti využití podle UPD
Lokalita
Vhodnou pro výstavbu porovnáváme s jinou vhodnou pro výstavbu.
Vhodnou pro pěstování vinné révy porovnáváme s jinou pro pěstování vinné révy.
Pro posouzení, zda vzorky jsou vhodné pro porovnání, je nutné doložit jejich vhodnost stejně
jako u oceňované věci nemovité všemi potřebnými údaji:
O lokalitě - poloze (v místě a v širších geografických souvislostech a stavu v době prodeje nebo
nabídky podle operátu KN, ÚPD, skutečného současného a budoucího využití).
Je tedy nutné závazně doložit:
U vzorků podle realizovaných prodejů jde o katastrální území, parcelní číslo, ev. č. to je součástí
cenových údajů získaných od ČUZK. Tyto údaje je nutné doplnit o využití věci nemovité,
minimálním akceptovatelným dokladem je územní plán (mapa) s komentářem zhotovitele o
využití.
Nabídkové ceny podle realitních kanceláří ne vždy uvádí identifikaci par. č.. Pokud chybí, je
nutné je doplnit. Dále je nutné, pokud chybí, doplnit údaje územního plánu (mapou)
s komentářem zhotovitele. Zhotovitel vždy uvede, že ověřil shodu údajů inzerce s územním
plánem, případně uvede rozdíly, které zjistil. V případě potřeby zhotovitel ověří vhodnost
vzorku i šetřením v terénu.
Závazné zpracování vzorků cen při přímém porovnání pro určení ceny obvyklé
405

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

Po ukončení procesu hledání vhodných (podobných) vzorků s cenami se ceny vzorků
zpracovávají, upravují, korigují, aby co nejlépe zobrazovali cenu oceňované věci nemovité.
Existuje řada metod zpracování vzorků do podoby konečného odhadu obvyklé ceny.
Znalecká praxe, za situace neexistence závazného postupu, používá rozličných postupů, které
jsou kombinací statistických postupů intervalového nebo bodového odhadu. S ohledem na častý
nedostatek relevantních vzorků se zpravidla používá odhadu v rámci intervalu mezi minimální
a maximální cenou a to pomocí středních hodnot, aritmetického průměru, nebo také pouze
kvalifikovaným ztotožněním ke středu případně k horní nebo dolní hranici intervalu. Obdobou
je vážený průměr, kde zhotovitel kvalifikovaně dává váhu tomu vzorku, u kterého předpokládá
větší nebo menší shodu. Existují také ověřené formalizované postupy založené pouze na
statistickém zpracování většinou většího počtu vzorků včetně výpočtu pravděpodobnosti a
spolehlivosti odhadu. Vedle těchto formalizovaných a praxí ověřených postupů existují postupy
založené na tzv. expertním odhadu. Ty však při podrobném přezkoumání nejsou zpravidla
podloženy schopností zhotovitele výrok podložit argumenty.
Standard specifikuje přípustné varianty závazných postupů zpracování vzorků do podoby
konečného výroku o ceně. Jiné postupy nebudou objednatelem akceptovány.
Všechny postupy musí vést k bodovému odhadu při znalosti rozpětí.
Akceptovatelné postupy zpracování vzorků a určení obvyklé ceny
Podle komentáře Ministerstva financí k určování ceny obvyklé
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/ocenovani-majetku/komentare/komentar-kurcovani-obvykle-ceny-oceneni-19349.
Jde o metodu statistickou pracující s cenami realizovanými.
Podle metodiky ÚZSVM ((Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
ÚZSVM ve své metodice používá metodu přímého porovnání. Ze shromážděných vzorků se
nejprve vyřazují ze zpracování podezřelé vzorky. To se provede posouzením relace mezi
minimální a maximální cenou vzorku. Závazně by neměla být větší jak 2 a pokud je větší, vyřadí
se z dalšího zpracování cena, která se absolutní hodnotou odchylky od aritmetického průměru
více liší.
Každé ceně je přiřazena váha od 1 do 3. Ke každému vzorku lze přiřadit také váhu jedna.
Použitím váhy zhotovitel ovlivňuje konečný výsledek tak, aby zobrazoval co nejlépe jednotlivé
vzorky. Vzorky s menší shodou mají podle zhotovitele menší váhu, méně ovlivňují výsledek.
Vzorky s větší shodou mají větší váhu, více ovlivňují výsledek. Vážený průměr cen je bodovým
odhadem obvyklé ceny.
Pro zhotovitele jsou přípustné analogické postupy podle komentáře MFČR k ceně obvyklé a
metodiky UZSVM s odhadem obvyklé ceny výpočtem charakteristik úrovně. Používají se
charakteristiky úrovně (aritmetický průměr, vážený průměr). Při větším počtu vzorků je možné
použít aplikaci počtu pravděpodobnosti, Cenu lze určit jako nejčastěji se vyskytující případ.
Analogicky podle odborných publikací
Jde zpravidla o metody, které vzorky cen upravují v přehledných maticích ve vztahu
k oceňované věci nemovité. Z upravených cen se v rámci intervalu upravených cen určuje
bodový odhad obvyklé ceny. Může to být střední hodnota nebo jakákoliv jiná hodnota určená
zhotovitelem v rámci intervalu upravených cen. Lze akceptovat, že každý zhotovitel používá
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jiný postup. Princip však musí být zachován a zhotovitel musí svoji metodu odůvodnit a citovat
literaturu, kde je obdobná metoda uváděna.
Úpravy cen vzorků
Důležitým momentem všech výše uvedených akceptovatelných metod je postup úpravy cen
vzorků. Jde zejména o akceptovatelnou výši přirážek a srážek. Jiná povaha cen nabídkových,
poptávkových a realizovaných vyžaduje jiný přístup.
Úprava vzorků cen nabídkových a poptávkových
Objednatel považuje použití nabídkových a poptávkových cen za přípustné pouze po prokázání,
že ceny realizovaných prodejů nejsou k dispozici. Pro tyto výjimečné případy jsou stanoveny
tato závazná pravidla pro úpravu nabídkových a poptávkových cen. Úprava nabídkových cen
na tzv. konečnou, reálnou cenu vychází z konceptu, že prodej se za nabízenou cenu neuskuteční.
Někdy je tento koeficient nazýván jako koeficient na pramen ceny. Existují různá doporučení,
jakou srážkou tuto cenu upravit. V praxi zhotovitelé používají srážku až třicet procent, to je
zpravidla koeficientem od 0,7 až 1,0. V literatuře je sice tato možnost uváděna (BRADÁČ A.
a kol.: Teorie oceňování nemovitostí. 2008), ale neexistuje žádná průkazná a oficiální studie,
která by zdůvodňovala výši koeficientu. Takový koeficient by měl být vždy zdůvodněn a to
analýzou poměru cen nabídkových a realizovaných. Pokud zhotovitel analýzu poměru
nabídkových a realizovaných cen pro danou oblast a segment trhu nedoloží, bude akceptována
srážka v maximální výši 5 %.
Další praxí používanou srážkou je srážka ceny na provizi realitní kanceláře, zpravidla cca 4 až
5 %. Takováto srážka není odůvodněná. Kupující platí provizi jako součást ceny, jde o náklad
za zprostředkování, který je součástí ceny. Taková úprava nebude akceptována.
Úpravy cenových vzorků
Obecně má tato úprava a korekce eliminovat jedinečné rozdíly mezi vzorky a oceňovanou věcí
nemovitou. Pokud jsou vzorky správně vybrány, měla by být úprava a korekce cen minimální.
Před úpravou je nutné vyřadit vzorky zjevně nepatřící do skupiny, zpravidla jsou to ojedinělé
vzorky s extrémní cenou. Pokud je málo vzorků, nelze někdy jednoznačně určit, zda jde o
ojedinělý extrém nebo zda by se vzorek s touto cenou při větším počtu vzorku nevyskytoval
jako běžný případ. Ceny vzorků se upravují podle tzv. cenotvorných faktorů, které zohledňují
například:






polohu pozemku,
konkrétní účel užití,
vlastnické vztahy (stavba součástí pozemku, stavba samostatnou věcí – různé vlastnictví
pozemku a stavby, pozemek ve spoluvlastnictví apod.),
právní vztahy (např. zatížení zástavním právem, právem stavby, právem odpovídajícím
věcnému břemenu, nevýhodný pronájem),
širší vztahy (např. vliv životního prostředí, vlivy okolí, míra povodňového rizika, trvalé
porosty, případně jiné závažné skutečnosti).

Za standardní se považuje taková úprava korekce ceny jednotlivého vzorku, která jeho cenu
zvyšuje nebo snižuje maximálně o 20%. V případě velmi zásadního omezení využívání
oceňované nemovitosti lze cenu vzorku snížit/zvýšit až o 30% s prokazatelným podrobným
zdůvodněním a doložením potřebných kalkulací a fotodokumentace. Omezení těchto úprav
oběma směry odpovídá logice přímého porovnání. Za úpravu (korekci) jednotlivého vzorku do
20 %, případně 30% se považuje součet úprav jednotlivých cenových faktorů.
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Výjimečně lze se souhlasem objednatele cenu jednotlivého vzorku snížit/zvýšit i nad 30%.
Standard toto nevylučuje, ale je nutné to transparentně, logicky, a se souhlasem objednatele
zdůvodnit.
Snížení/zvýšení nad 30% indikuje, že vzorek byl nesprávně vybrán a pro porovnání není
vhodný. To je uznáváno znaleckou teorií i praxí. Proto je nutné tyto případy vždy odůvodnit.
Nebude akceptováno zřetelné nedůvodné použití neporovnatelných vzorků. Jde o situace, kdy
jsou například k dispozici jeden nebo dva vhodné vzorky a ty jsou účelově doplněny do
minimálního počtu (tři). Takové vzorky zkreslují výsledek, snaha o jejich korekci na
odpovídající cenu vede k nutnosti nepřiměřené korekce.
V některých případech je oceňovaná věc nemovitá zatížena znehodnocením, kterým netrpí
vzorky. Tyto případy je vhodné řešit korekcí ceny na podkladě kalkulace nákladů na eliminaci
znehodnocení (odstranění černé skládky, odstranění zbytků stavby apod.) tato korekce ceny je
přípustná nad rámec uvedených srážek.
Čl. 8
Databáze znalců
Pokud zhotovitel použije ceny vzorků z tzv. vlastní databáze, lze akceptovat pouze ceny vzorků,
které budou doloženy stejně jako z jiných zdrojů.
Čl. 9
Zjištěná cena jako pomocný indikátor správnosti obvyklé ceny
Cena zjištěná může být fakultativně určena zhotovitelem vedle objednané obvyklé ceny jako
pomocný údaj na základě vlastního uvážení zhotovitele, pokud to oceňovací situace vyžaduje.
Fakturace znalečného bude provedena pouze ve výši znalečného za cenu objednanou.
Čl. 10
Zjištěná cena jako substituent obvyklé ceny
V případě, že nejsou k dispozici žádné relevantní ceny vzorků srovnatelného majetku
v požadovaném rozsahu a s dostatečnou vypovídací schopností, lze při ocenění vycházet pouze
z ceny zjištěné (vyhlášky). To musí být v rekapitulaci uvedeno. Postupuje se přesně v intencích
komentáře MFČR k ceně obvyklé.
Čl. 11
Zaokrouhlování výsledků ZP
Zaokrouhlování výsledků ocenění ve znaleckých posudcích je řešeno takto:
Při určení ceny zjištěné je zaokrouhlení závazně dáno v aktuální vyhlášce „Celková cena
zjištěná se zaokrouhlí na desetikoruny“.
Pokud by ustanovení o zaokrouhlování v historických vyhláškách chybělo, nezaokrouhluje se,
SPÚ toleruje zaokrouhlení na 1 Kčs/1 Kč.
Obvyklá cena nemá závazná pravidla pro zaokrouhlování.
Pro potřeby SPÚ se bude obvyklá cena zaokrouhlovat na desetikoruny do ceny objektu do
99 999,- Kč, od 100 000,- Kč na 100 koruny, od 1 000 000,- Kč na tisícikoruny.
V objednávce bude uvedeno, zda je zaokrouhlení požadováno pro každý oceňovaný objekt
samostatně, případně celkem pro objekty.
Čl. 12
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Definice věci nemovité
„Nemovitá věc“ je definována dle § 498 odst. 1 OZ takto: „Nemovité věci jsou pozemky a
podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která
za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí
pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc
nemovitá.“
Čl. 13
Nejlepší a nejvyšší využití
Zhotovitel při určení obvyklé ceny přihlíží k nejlepšímu a nejvyššímu využití. Nejlepší a
nejvyšší využití (Highest And Best Use – HABU) je definováno jako pravděpodobné,
racionálně zdůvodnitelné užití, které je:






legálně možné,
fyzicky realizovatelné a technicky podložené,
finančně přiměřené,
maximálně efektivní a
směřuje k nejvyšší hodnotě nemovitostí.

Rozhodnutí, jaké využití posuzovaných věcí nemovitých je nejlepší a nejvyšší, musí v rámci
oceňovacího procesu provést zhotovitel na základě technickoekonomické analýzy.
Čl. 14
Období platnosti výroků o cenách ve znaleckém posudku
Zhotovitel závazně uvede období platnosti výroků o cenách. U ceny zjištěné cena platí zpravidla
do období aktualizace vyhlášky.
U obvyklé ceny se závazně uvede v řádu měsíců, jak dlouho bude platná za předpokladu, že se
podmínky na trhu výrazně nezmění.
Poznámka:
Výrok o ceně zjištěné a obvyklé může pozbýt platnosti, pokud se změní charakter a využití
oceňovaného objektu v období po datu zhotovení, místního šetření (územní rozhodnutí,
kontaminace oceňovaného pozemku, požár oceňované budovy) do období uskutečnění
převodu.





Čl. 15
Oceňování souborů pozemků se stavbami
Pokud objednatel požaduje ocenění obvyklou cenou podle § 2 odst. 1 zákona č.
151/1997 Sb., zhotovitel postupuje dle Komentáře MFČR k ceně obvyklé: „Podle zákona o
oceňování majetku se při určení ceny obvyklé postupuje podle ustanovení § 2 odst. 1. Nelzeli cenu obvyklou určit statistickým vyhodnocením skutečně realizovaných prodejů podle
definice obvyklé ceny, postupuje se podle zmíněného ustanovení a určí se cena zjištěná. S
důvody neurčení ceny obvyklé je nutné se vypořádat.“
Pokud objednatel požaduje tržní hodnotu, určuje ji zhotovitel těmito standardními
metodami určení tržní hodnoty:
o Metodou stanovení věcné (substanční) hodnoty nemovitosti, tzv. nákladový přístup,
o Metodou stanovení výnosové hodnoty,
o Metodou porovnávací/srovnávací.
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Aplikace více metod musí být transparentní, odůvodněná a slouží zhotoviteli k závěrečnému
určení ceny.
Ve výroku musí být jednoznačně uvedeno, která cena/hodnota byla určena.
Čl. 16
Oceňování pozemků s ložisky nerostných surovin
S ohledem na složitost ocenění neurčuje tento standard striktně žádné závazné postupy a
podmínky. Zhotovitel při splnění znaleckého úkonu postupuje v souladu se zásadami správné
oceňovací praxe a využívá odpovídající metody.
Východiskem jsou tato fakta:
Ložiska nerostných surovin (ložiska nevyhrazených nerostů a ložiska výhradní a ložiska
surovin, které se dle zákona č. 44/1988 Sb.13, za nerosty nepovažují, např. rašelina, písek v
korytech řek atd.) patří mezi přírodní zdroje a zákon č. 151/1997 Sb., neplatí pro oceňování
přírodních zdrojů kromě lesů.



Neexistuje platná a legislativně ukotvená metodika pro oceňování suroviny in situ.
Protože předmětem ocenění je pozemek, nikoliv ložisko (pouze v případě
nevyhrazeného nerostu je součástí pozemku, ale pro jeho využití by musel být vlastník
i držitelem příslušných báňských oprávnění a provozovat báňský podnik - tedy být
"těžařem"), lze zde aplikovat jak cenu zjištěnou, tak cenu obvyklou ve smyslu zákona
č. 151/1997 Sb.

Shrnujícím způsobem lze doporučit:



Při určení ceny zjištěné pozemku se postupuje podle aktuální oceňovací vyhlášky, podle
kterých lze ocenit některé případy pozemků pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a
výsypek (podrobně zejména § 9 vyhlášky č. 441/2013 Sb14., a ostatní ustanovení).
Při určení obvyklé ceny pozemků s ložisky nerostných surovin by měla být cena určena
prioritně porovnáním s pozemky, které mají stejné či obdobné báňsko-technické
podmínky jako oceňovaný pozemek. Při porovnání se zohledňuje například:
o legislativní připravenost k těžbě,
o blokační faktory,
o kvalita suroviny,
o množství zásob a kvality nerostné suroviny,
o stěžejnost zájmového pozemku z hlediska exploatačních prací,
o způsob použití pozemků při vedení exploatačních prací,
o logistické hledisko z pohledu umístění pozemku a odbytového místa trhu
(většinou je prodejnost produktu omezena lokálním trhem, se vzdáleností
významně narůstají náklady).

Vzorky pro porovnání by měly být vybírány z obdobných lokalit.
Vzhledem k tomu, že variabilita báňsko-technických podmínek je vysoká a prodej pozemků
v rámci ložisek je poměrně omezený, a dále z důvodu častých případů zkreslování
realizovaných převodů těžaři, je vhodné přímou porovnávací metodu použít jako podpůrný
zdroj pro ocenění.

13

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění

14

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, v platném znění
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V některých případech znalecká praxe celkovou cenu obvyklou pozemku určeného k těžbě
/krytého dobývacím prostorem (DP), nebo chráněným ložiskovým územím (CHLÚ), anebo
rozhodnutím o využití území pro těžbu (RVÚ) stanovuje jako součet tzv. základní ceny
pozemku a ceny suroviny in situ,
Základní cena pozemku
Vychází z platného oceňovacího předpisu, který je doplněn o následující skutečnosti:
Pokud není zájmový pozemek kryt DP, zohledňuje se jeho krytí CHLÚ, a zda je či není vydán
předběžný souhlas se stanovením dobývacího prostoru.
U pozemků mimo DP, RVÚ a případně i mimo CHLÚ se zohledňuje jejich nezbytnost pro
vedení exploatační činnosti na ložisku.
Ocenění suroviny in situ
Znalecká praxe používá při oceňování ložisek nerostných surovin především dvě metody:



Výnosovou metodu, která je však využitelná pouze pro případy oceňování celého
báňského podniku.
Metodu podílu zisku z prvého odbytového produktu.

U všech metod je zásadní kontrola oceňovacího postupu z hlediska obvyklé ceny pozemky a
podílu obvyklé ceny suroviny. To musí být jednoznačně doloženo. Obecné konstatování je
nepřezkoumatelné a tedy nedostačující.
Čl. 17
Oceňování věcných břemen
Při určení ceny obvyklé se postupuje prioritně porovnáním oceňovaného břemene
s referenčními vzorky podle realizovaných cen za zřízení břemene ve smyslu definice ceny
obvyklé podle § 2 zákona č. 151/1997 Sb. Výběr vzorků pro porovnání a jejich počet není tímto
standardem nijak upravován, je nutné vycházet z konkrétní oceňovací situace.
Při určení ceny zjištěné se postupuje v intencích zákona č. 151/1997 Sb., a to § 16b. Při určování
obvyklých cen pozemků jako východiska pro simulovaný užitek se postupuje analogicky jako
při určování ceny obvyklé pozemků. U pozemků stavebních, případně potenciálně stavebních
je do ceny nutné zahrnout znehodnocení pozemků břemenem (Rozdíl obvyklé ceny pozemku
před zatížením břemene a po zatížení břemenem). Při určování ceny služebnosti rozlivu
akceptuje SPÚ aplikaci ztráty užitku na principu věčné renty.
Podpůrně, s ohledem na požadovanou cenu a oceňovací případ, lze při ocenění také používat
přiměřeně metodiku ÚZSVM.
Čl. 18
Určení srovnatelného nájemného bytů a domů
Zhotovitel při určení srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě postupuje podle
nařízení vlády č. 453/2013 Sb.15.
Čl. 19
Závěrečný výrok o ceně

Nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného
obvyklého v daném místě, v platném znění
15
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Závěrečný výrok o ceně musí přesně vyjadřovat, jaká cena (hodnota) byla určena. Pokud nebyla
cena obvyklá určena ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., je nutné jednoznačně uvést,
jaká cena byla místo obvyklé ceny určena, zpravidla cena zjištěná, případně tržní hodnota.
V souladu s dnešní znaleckou praxí se cena „určuje“.
Ta znamená například:
-

Byla určena obvyklá cena…
Byla určena cena zjištěná…
Byla určena tržní hodnota…

Pro účely restituční je nejprůkaznější ve výroku citovat přímo oceňovací předpis (v té době
cena zjištěná nebyla definována):
Byla určena cena podle oceňovací vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.
Chybný a zmatečný výrok je: Byla zjištěná cena zjištěná…
Chybou je, když zhotovitel nemůže určit cenu obvyklou (absence porovnávacích vzorků) a určí
cenu zjištěnou, kterou nazývá obvyklou cenou.
Čl. 20
Jiné ustanovení
Postupy ocenění věcí nemovitých a movitých, které nejsou řešeny v tomto standardu, se řídí
zásadami dobré oceňovací praxe s využitím adekvátních právních předpisů, postupů a metodik.
Čl. 21
Registrace zhotovitelů a využití standardu S1 ON-1 IOM VŠE
Zhotovitelům doporučuje objednatel registraci k využití standardu S1 ON-1 IOM VŠE podle
čl. 1.2.5. (registrace je bezplatná).
Čl. 22
Specifické požadavky objednatele
Budou řešeny individuálně podle oceňovací situace v objednávce. U ceny obvyklé pozemku
půjde zpravidla o požadavek stanovení vlivu součástí a příslušenství na cenu, případně o
požadavek rozdělení na dvě samostatné ceny.
Čl. 23
Přehled některých vad znaleckých posudků (důvody nepřevzetí)
Vady znaleckých posudků (cena zjištěná a obvyklá)
1) Zhotovitel nedodržel právní předpis související se zpracováním ZP.
2) Zhotovitel provedl šetření neobjektivně a nechal se ovlivnit účastníky oceňovacího
procesu.
3) Zhotovitel sdělil průběžné nebo konečné výsledky třetím osobám.
4) Zhotovitel nemá ve ZP uvedeno, jak dospěl k dílčím a konečným veličinám, tvrzením
a závěrům.
5) Znalecký posudek je nepřezkoumatelný.
6) Znalecký posudek není sešit, jednotlivé strany nejsou očíslovány, sešívací šňůra není
připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí a je umožněno
zneužití.
7) Neodpovídá uváděný počet stran ZP se skutečným včetně počtu příloh.
8) Počet uváděných předávaných totožných výtisků ZP neodpovídá počtu skutečně
předanému.
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9) Znalecký posudek není opatřen doložkou dle § 127 a) zákona č. 99/1963 Sb.
10) Na poslední straně znaleckého posudku zhotovitel nepřipojil znaleckou doložku, která
obsahuje označení seznamu, v němž je zhotovitel zapsán, označení oboru, v němž je
oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém
deníku (§ 13 odst. 4 vyhlášky č. 37/1967 Sb.).
11) Každý výtisk písemného znaleckého posudku není podepsán s připojenou pečetí.
Zpravidla u znalecké doložky, případně u rekapitulace, je možné obojí.
12) Struktura ZP se zásadně odchyluje od požadovaného závazného členění s důsledky
nepřehlednosti ZP a obtížné kontroly.
13) Údaje z katastru nemovitostí buď úplně chybí, nebo jsou uvedeny bez doložení kopií
výpisu z katastru nemovitostí.
14) Údaje z územně plánovací dokumentace buď chybí, nebo jsou uvedeny bez doložení
kopie územně plánovací informace podle § 21 zákona č. 183/2006 Sb. Chybí kopie
mapy územního plánu (pokud existuje) a komentář zhotovitele o nejlepším a nejvyšším
využití. Pro šetření stavu věcí nemovité v minulosti je přípustná i jiná odpovídající
dokumentace.
15) Internetové zdroje cenových vzorků nabídkových případně poptávaných nejsou
doloženy kopií internetových stránek nabízejícího případně poptávajícího (realitní
kanceláře).
16) Ve ZP není dokumentačně doložena prohlídka oceňovaných věcí nemovitých. Chybí
minimálně jedna požadovaná fotografie a minimálně jeden snímek ortofotomapy
oceňované věci nemovité.
17) Je prokázáno, že zhotovitel prohlídku věci nemovité neprovedl. To neplatí pro
odůvodněné uvedené ocenění objektů, které zanikly.
18) ZP nebyly oceněny objednané věci nemovité a nebyly provedeny požadované úkony.
19) Není uvedeno období platnosti výroků o cenách, pokud je požadováno.
20) Chybné výpočty.
21) Jiné zjevné vady.
22) Neodevzdání ZP v elektronické formě. Odevzdaná elektronická forma ZP neodpovídá
požadavkům standardu ohledně shody s tištěným originálem.
Vady znaleckých posudků (cena zjištěná)
23) Zhotovitel použil nesprávný oceňovací předpis ve vztahu k požadovanému datu
ocenění.
24) Zhotovitel chybně posoudil oceňovanou věc nemovitou z hlediska členění pozemků a
příslušenství.
25) Zhotovitel řádně nezdůvodnil srážky a přirážky.
26) Chybné zaokrouhlení.
Vady znaleckých posudků (obvyklá cena)
27) Zhotovitel vybral pro porovnání zjevně nesrovnatelné vzorky.
28) Zhotovitel neuvedl parc. č. vzorků, využití pozemků nedoložil územním plánem.
29) Zhotovitel nepoužil vhodnou jednotku pro porovnání.
30) Zhotovitel nedoložil realizované prodeje podle kupních smluv ČUZK uvedením č.
řízení.
31) Zhotovitel použil nepřípustné vzorky z hlediska ceny:
- Ceny ovlivněné mimořádnými okolnostmi trhu, osobních poměrů prodávajícího
nebo kupujícího a zvláštní oblibou.
- Ceny určené podle vyhlášky nebo jiného předpisu.
- Ceny zahraniční.
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Ceny blíže neidentifikovatelné neověřitelných vzorků nebo skupin vzorků z druhé
ruky. Neověřitelné tzv. „dohodnuté ceny spolupracujících zhotovitelů“, ke kterým
došlo k dohodě na „základě diskuse s aktéry trhu“.
32) Zhotovitel bez zdůvodnění použil vzorky s cenou realizovaných podejů, kde je
účastníkem převodu obec (nutno především vyloučit mimořádné okolnosti trhu).
33) Zhotovitel bez odůvodnění použil vzorky s cenou realizovaných prodejů, kde je
účastníkem převodu SPÚ (nutno především vyloučit mimořádné okolnosti trhu).
34) Zhotovitel bez zdůvodnění použil nabídkové ceny.
35) Zhotovitel použil cenu podle realizovaného prodeje, která je starší než dvanáct měsíců
bez zdůvodnění a úpravy podle vývoje trhu (pokud to situace vyžaduje).
36) Zhotovitel použil nabídkovou cenu starší šesti měsíců.
37) Zhotovitel použil méně jak tři vzorky s cenou podle realizovaných prodejů.
38) Zhotovitel použil méně jak pět vzorků nabídkových cen, pokud je objednatelem použití
nabídkových cen schváleno.
39) Zhotovitel použil zjevně nevhodný vzorek z hlediska využití věci nemovité. Například
vzorek zemědělského pozemku pro ocenění stavebního pozemku.
40) Při zpracování a úpravě vzorků byl použit postup, který není logicky zdůvodněn. Pouhé
konstatování, že cena určena například v dolní hranici zjištěného rozpětí nestačí, je
nutné zdůvodnit proč.
41) Byla použita úprava nabídkové ceny poměrem nabízené ceny a realizované ceny bez
doložení na skutečných případech.
42) Byla použita korekce nabídkové ceny o provizi realitní kanceláře.
43) Byla použita úprava cen vzorků, která není nijak odůvodněna.
Odůvodněná úprava jednotlivých vzorků (bez korekce na zdroj) nesmí cenu vzorku
snížit/zvýšit víc jak o 20%. Ve výjimečných případech lze, pokud je to argumentačně
podloženo zhotovitelem, akceptovat snížení/zvýšení až o 30 %. Snížení/zvýšení ceny
jednotlivých vzorků nad 30 % lze akceptovat pouze po předchozím souhlasu objednatele
a to pouze ve výjimečných případech na podkladě zdůvodnění. Snížení ceny oceňovaného
objektu o jeho znehodnocení určené samostatným výpočtem se do úpravy nezapočítává.
44) Zpracování vzorků není provedeno žádnou logickou přípustnou metodou. Za logickou
a přípustnou metodu lze považovat ve standardu uvedené metody a jejich analogické
postupy.
45) Zásadně neakceptovatelný je výrok o ceně obvyklé, který se opírá o jen tzv. znalosti
prostředí a trhu bez uvedení tržních dat.
46) Neodůvodněné požití určení obvyklé ceny nahrazením cenou podle vyhlášky. To je
možné jen v případě prokázané absence vhodných realizovaných nebo nabídkových
cen.
-

Další vady znaleckých posudků
47) Zhotovitel nedodržel ustanovení o nakládání se znaleckými posudky a zpracování
osobních údajů.
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OCEŇOVÁNÍ LESNÍCH MAJETKŮ
FORESTRY ASSETS VALUATION
Vlastimil Vala1), David Březina2), Augustin Sadílek3), Filip Hakl4)
ABSTRAKT:
Při oceňování lesních majetků se tak jako při oceňování jiných majetků určuje cena zjištěná,
obvyklá cena a tržní hodnota v závislosti na účelu ocenění. Les jako majetek je však považován
za majetek se specifickými sociálními, ekologickými a ekonomickými atributy. Článek analyzuje
praktické poznatky z aplikace ceny zjištěné, obvyklé ceny a tržní hodnoty. Pozornost je
věnována nákladovému, porovnávacího a výnosového přístupu s ohledem na specifika lesních
majetků.
ABSTRACT:
When valuating forestry assets, the determined value, the open market value, and the market
value are found depending on the purpose of the valuation similarly to the valuation of other
properties. As a property, however, a forest is considered to be an asset with specific social,
environmental, and economic attributes. The article analyses practical findings from
applications of the determined value, the open market value, and the market value.
Furthermore, it focuses on the cost approach, the sales comparison approach, and the income
approach while considering the specifics of forestry assets.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Lesní majetek, obvyklá cena, zjištěná cena, tržní hodnota, nákladový přístup, porovnávací
přístup, výnosový přístup.
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Forestry asset, open market value, determined value, market value, cost approach, comparison
approach, income approach.
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ÚVOD

Při oceňování lesních majetků se určuje cena zjištěná, obvyklá cena a tržní hodnota v závislosti
na účelu ocenění. Z tohoto hlediska se aplikují v zásadě stejné oceňovací metody a principy
jako při oceňování jiných majetků. Obdobně jako při oceňování jiných majetků je při oceňování
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lesních majetků zaměňována obvyklá cena s tržní hodnotou, ačkoliv jde o rozdílné kategorie
cen [1]. Lze se setkat i se záměnou obvyklé ceny s cenou určenou podle oceňovacího předpisu
(cenou zjištěnou), což je podrobně analyzováno [2]. Na problémy spojené s koexistencí dvou
oceňovacích systémů v ČR (administrativní a tržní) je upozorněno i jinými autory [3].
V kontextu oceňování majetku státu uvádí například [4]: „Problematická cena obvyklá by se
měla nahradit tržní hodnotou“. Problematikou tržního tržní ocenění lesů, včetně návrhu
standardu tržního ocenění lesa se zabývá [5] [6].
Les je podmíněně obnovitelným přírodním zdrojem se specifickými sociálními a ekologickými
atributy. To jednoznačně vynucuje modifikaci nákladového, porovnávacího a výnosového
přístupu pro potřeby oceňování lesních majetků. To se promítá do postupů oceňování lesních
majetků cenou zjištěnou, cenou obvyklou a tržní hodnotou. V příspěvku analyzujeme tuto
problematiku z dostupné literatury a znaleckých postupů. Cílem je najít srozumitelnou hranici
pro rozlišení obvyklé ceny a tržní hodnoty lesních majetků a metod jejich určování. Příspěvek
předkládáme i přesto, že by mnohé měl vyřešit nový zákon o oceňování majetku. Jeho přijetí je
ale stále oddalováno. Článek může být oporou znalcům při praktické znalecké činnosti.
S ohledem na fakt, že je určen také pro znalce, kteří nemají lesnické vzdělání a mají oprávnění
k oceňování věcí nemovitých (tedy lesních majetků) jsou připomenuty alespoň okrajově
některé lesnické pojmy.

2

METODIKA

Základním metodickým postupem je analýza různých definic cen v současné legislativě,
analýza terminologie a konkrétních znaleckých postupů při určování ceny zjištěné, obvyklé
ceny lesních majetků a tržní hodnoty lesních majetků. Pozornost je věnována analýze
modifikací nákladového, porovnávacího a výnosového přístupu s ohledem na specifika lesních
majetků.

3

DEFINICE, TERMINOLOGIE, LEGISLATIVA

Lesní majetek
Za lesní majetek považujeme v tomto příspěvku soubor věcí nemovitých, konkrétně lesních
pozemků s lesními porosty.
Les
Lesem se podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, rozumí lesní
porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa [7].
Lesní majetek a les chápeme pro účely tohoto příspěvku jako synonymum, a to z důvodu
zjednodušení problematiky.
Lesnická typologie
Lesnická typologie, jako základní disciplína hospodářské úpravy lesů, se zabývá klasifikací
trvalých ekologických podmínek. Lesnická typologie rozděluje lesy na segmenty s podobnými
růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky, a vyvozuje závěry pro vhodné lesnické
hospodaření. Lesnická typologie poskytuje mimo jiné podklady pro oceňování lesních pozemků
podle § 12 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění [8]. Pro oceňování
je klíčová diferenciace typologických jednotek tzv. souborů lesních typů (SLT) podle jejich
potenciální úrodnosti (produkce).
Oceňování lesního majetku
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Systematická činnost vedoucí k určení ceny lesního majetku, souboru specifických věcí
nemovitých, konkrétně lesních pozemků a porostů, pro různé účely.
Cena
Pojem cena je používán pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku za zboží
nebo službu (věc nemovitou). Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují
jiné osoby [9].
Hodnota
Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to ekonomická
kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi věcí nemovitou, kterou lze koupit na straně jedné a
kupujícími a prodávajícím na straně druhé. Při určení hodnoty se jedná o odhad. Hodnota
vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka věci nemovité k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí.
Existuje řada hodnot podle toho, jak jsou definovány, jaké vlastnosti věci vyjadřují (např. věcná
hodnota, tržní hodnota, výnosová hodnota, apod.), přitom každá z nich může být vyjádřena
zcela jiným číslem. Při oceňování je proto vždy třeba přesně definovat, jaká hodnota je
zjišťována [9].
Tři přístupy (principy, způsoby) k určování hodnoty a ceny
Obecně je znaleckou teorií a praxí v různých modifikacích aplikován model tří přístupů
(principů, způsobů) při určování hodnoty a ceny. Následně jsme základní oceňovací model [10]
přizpůsobili pro účely oceňování lesa:
Nákladový přístup
Hledaná hodnota je indikována (naznačena) náklady vynaloženými na zalesnění pozemku a
pěstováním vzniklého lesa, se zohledněním jejich stavu. Výsledkem je nákladová (věcná,
substanční) hodnota lesních pozemků a porostů, lesa, případně lesního majetku.
Porovnávací přístup
Hledaná hodnota je indikována (naznačena) cenami obdobných lesů, lesních majetků, lesních
pozemků a porostů dosahovanými na současném trhu.
Výnosový přístup
Hledaná hodnota je indikována (naznačena) prospěchem (užitkem), který z vlastnictví lesa,
lesního majetku, lesních pozemků a porostů vyplývá. Výnosovou hodnotou lesa rozumíme
zjednodušeně řečeno jistinu, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě (úrokové míře) uložit,
aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z lesa.
Výše uvedené přístupy oceňování jsou přehledně uvedeny v následující tabulce:
Tab. 1 – Oceňovací přístupy
Tab. 1 – Valuation approaches
OCEŇOVACÍ PŘÍSTUPY
Nákladový

Porovnávací
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Hodnota lesního majetku je indikována
Náklady na zalesnění
a pěstování lesa

Cenami obdobných
lesních majetků
dosahovaných na aktuálním

Prospěchem
(užitkem) který z vlastnictví
lesního majetku vyplývá

trhu
Které úkoly je třeba řešit
Kalkulovat kulturní a
ostatní náklady

Hledat vhodné
referenční cenové vzorky

Konkretizovat
budoucí prospěch v podobě

Adjustovat vzorky

výnosů a nákladů lesního

Provádět korekce

majetku, transformovat

vzorků dle logiky horší -

prospěch k současnosti

lepší oproti oceňovanému
lesnímu majetku
Statistické
zpracování

Kvalitativní analýza a
kvantifikace
Úroková míra v
lesnictví

Výsledek
Nákladová hodnota

Porovnávací
hodnota
Obvyklá cena
podle § 2 ZOM.
Pouze porovnáním
již realizovaných prodejů

Odhad finální tržní hodnoty lesního majetku
(lesního pozemku s lesním porostem)
Rekonciliace indikovaných hodnot

Tržní hodnota
Cena zjištěná
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Pro přesně specifikované účely, především pro účely daňové - zjištění základu daně existuje
tzv. oceňovací předpis:
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (ZOM) [8] a jeho
prováděcí vyhláška č. 441/2013 Sb. (OV) v aktuálním znění [11]. Podle § 2 odst. 3 ZOM je
cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena cenou zjištěnou.
Cena oceňované věci je přiřazena v OV stanoveným postupem podle konkrétních cen
přiřazených stavbám, jednotkám, pozemkům, věcem.
Cena zjištěná je termín uváděný v ZOM.
Historicky se ve znalecké praxi používalo rovněž termínů cena podle cenového předpisu, cena
vyhlášková, cena úřední, cena administrativní. Proto se lze setkat s označováním a ztotožněním:
Cena zjištěná = podle cenového předpisu = vyhlášková = administrativní = úřední
Obvyklá cena
Obvyklá cena je v českém právním řádu definovaná vícekrát. Z hlediska oceňování lesa jako
majetku, případně lesních porostů a lesních pozemků je diskutovaným a problematickým
úkonem určování obvyklé ceny splňující definici obvyklé ceny podle § 2 odst. 1 ZOM:
„Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích
stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v
obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti,
které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu,
osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými
okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky
přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné
nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní
hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“
Tržní hodnota a obvyklá cena
Tržní hodnota není v českém právním řádu definována. Používá se definice převzatá z definic
podle Mezinárodních oceňovacích standardů (ISV) [12], Evropských oceňovacích standardů
(EVS) a profesionálních standardů (RICS):
„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by bylo možné k datu ocenění posuzovaný
majetek směnit mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v nezávislé transakci a po
uskutečnění náležitého marketingu, přičemž každá ze stran jedná informovaně, obezřetně a bez
donucení.“
Takto definovaná tržní hodnota bývá někdy vnímána i jako cena obvyklá, jak je definována v
§ 2 odst. 1. ZOM.
Dle [2] současná česká legislativa pojem tržní hodnota nezná, někteří odborníci však tvrdí, že
v ČR je jejím synonymem obvyklá cena, jejíž definice je uvedena v ZOM.
Obvyklá cena a tržní hodnota jsou ale dle komentáře Ministerstva financí k ceně obvyklé [1]
považovány za rozdílné kategorie hodnoty:
Cena obvyklá: Viz ustanovení § 2 odst. 1 ZOM [8]. Statistické vyhodnocení již realizovaných
prodejů. Cena obvyklá se určuje porovnáním s již realizovanými historickými cenami, do
kterých se však nemohou promítnout zvláštní vlivy. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a
určí se porovnáním
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Tržní hodnota je často zaměňována za obvyklou cenu. Rozdíl oproti obvyklé ceně je v odhadu
realizovatelné ceny na trhu za nabízený majetek (odhad do budoucnosti). Tržní hodnotu lze
spočítat na rozdíl od obvyklé ceny vyhodnocením věcné hodnoty (nákladové ocenění),
výnosové hodnoty a ceny určené porovnáním s cenami obvyklých věcí (nemovitostí).
ČKOM (Česká komora odhadců majetku) ve svých metodikách uvádí [13]:
„Tržní hodnota podle definice ISV, EVS, RICS a cena obvyklá dle § 2 zákona ZOM jsou dvě
rozdílné kategorie hodnoty.“
Porovnávací metoda
Porovnávací hodnota lesního majetku se určuje porovnáním s cenami lesních majetků
podobných, které byly dosaženy při jejich prodeji porovnání s porovnatelnými cenovými
vzorky, které mohou reprezentovat oceňovaný lesní majetek. V zásadě lze použít přímé a
nepřímé porovnání.
Přímé porovnání
Metoda přímého porovnání určuje porovnávací hodnotu lesa přímým porovnáním s
porovnatelnými cenovými vzorky konkrétních realizovaných prodejů lesa se známou cenou.
Odlišnost cenových vzorků od lesa oceňovaného se vyjadřuje koeficienty odlišnosti
vzájemným porovnáním na principu horší a lepší.
Nepřímé porovnání
Metoda nepřímého porovnání určuje porovnávací hodnotu porovnáním s cenovým referenčním
vzorkem, který reprezentuje (zastupuje) výběrový soubor vzorků se známou cenou a
vlastnostmi, charakteristikami souboru vzorků.
Tab. 2 – Přehledný rámec systému cen v ČR podle cenového práva k roku 2015 [9]
Tab. 2 – The Framework of the price system in the Czech Republic in accordance with the
price law of the year 2015 [9]
Cena obvyklá
Zákon č.
89/2012 Sb.,
občanský
zákoník

Hodnota věci vyjádřená v penězích

(§ 492/1)
Cena mimořádná
(§ 492/2)
Ceny sjednané
(smluvní)

Hodnota s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo ke
zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci
volné

Cena obvyklá
(§ 2 odst. 6 ZOC)

§ 2 odst. 1 písm. a)
Zákon č.
526/1990 Sb.,
o cenách (ZOC)

regulované

-úředně (§5)

seznam regulovaných cen
se zveřejňuje v cenovém
věstníku

-věcně (§6)
-časově (§8) zrušeno)
-cenovým moratoriem (§ 9)
Obvyklá cena
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Ceny určené podle Zákon
zvláštního předpisu
č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku
- § 2 odst. 1 písm. b)
(ZOM)
Prováděcí oceňovací
vyhláška č. 441/2013 Sb.
(OV)

4

(§ 2 odst. 1 ZOM)
Cena mimořádná
(§ 2 odst. 2 ZOM)
Cena zjištěná
(§ 2 odst. 3 ZOM)

SPECIFIKA URČOVÁNÍ CENY ZJIŠTĚNÉ LESNÍHO MAJETKU

Cena zjištěná lesního majetku patří do skupiny cen, které se určují podle oceňovacího předpisu,
konkrétně podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (ZOM), a jeho prováděcí
vyhlášky č. 441/2013 Sb. (OV), v aktuálním znění.
Lesy patří k jedinému přírodnímu zdroji, který je možné ocenit podle ZOM a OV. V § 1 odst. 2
ZOM je uvedeno: „Zákon se nevztahuje na sjednávání cen a neplatí pro oceňování přírodních
zdrojů kromě lesů.“
Oceňování lesních pozemků
Pro účely oceňování jsou lesní pozemky definovány v § 9 ZOM jako pozemky evidované
v katastru nemovitosti jako druh „lesní pozemky“ a zalesněné nelesní pozemky (§ 9 ZOM).
Druh pozemku „lesní pozemek“ je pozemek určený k plnění funkcí lesa podle zákona o lesích.
Lesní pozemek se oceňuje výnosovým a porovnávacím způsobem podle plošně převládajícího
souboru lesních typů (§ 12 ZOM).
Zajímavá je historie odvození cen lesních pozemků [14]: Ceny lesních pozemků byly
zpracovány na bázi tzv. potenciální produkce. Výnosové výpočty nebyly prováděny za účelem
získání cen lesních pozemků, ale za účelem diferenciace typologických jednotek, tzv. souborů
lesních typů (SLT) podle jejich potenciální úrodnosti (produkce). Kritériem diferenciace cen
lesních pozemků se stala průměrná roční renta z lesa kalkulovaná pro jednotlivé SLT. Mezním
hodnotám byla přiřazena minimální a maximální cena lesního pozemku ve vazbě na ceny
zemědělských pozemků. Uvnitř intervalu byly ceny určeny proporcionálně podle kalkulované
renty. Výsledkem byla tabulka od nejlepších po nejhorší SLT. Politickým rozhodnutím pak
bylo stanoveno rozpětí cen lesních pozemků od 0,24 Kč/m2 po 6,60 Kč/m2. Maximální cena
lesního pozemku mohla dosahovat maximálně poloviny nejvyšší ceny zemědělských pozemků.
Od roku 2003 bylo rozpětí upraveno od 0,70 Kč/m2 do 7,50 Kč/m2. V současnosti činí rozpětí
od 1,15 Kč/m2 do 10,16 Kč/m2.
Proto je v ZOM uvedeno, že lesní pozemek se oceňuje výnosovým a porovnávacím způsobem.
Oceňování lesních porostů
Pro účely oceňování jsou lesní porosty definovány v § 14 ZOM odkazem na § 2 písm. c) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích.
Lesní porost se oceňuje nákladovým a výnosovým způsobem (§ 15 ZOM).
§ 40 Lesní porost na lesním a nelesním pozemku
Poměrně rozsáhlý § 40 a na něj navazující další §§ 41 a 42. Základní ceny lze upravit. Není
výslovně uvedeno, k jakému účelu je ocenění podle § 40 určeno. S ohledem na existenci
zjednodušeného způsobu pro účely daně z nabytí věci nemovité podle § 45 lze mít za to, že má
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být využíván pro jiné než daňové účely. Ačkoliv to není v textu § 40 uvedeno, lze předpokládat,
že aplikace tohoto ocenění je vhodná především pro určení majetkové újmy na lesním majetku
a pro případy určování ceny obvyklé za oceňovací situace, kdy nelze určit cenu obvyklou
porovnáním, a má se proto určit cena zjištěná.
Určování ceny porostu podle § 40 není jednoduchou záležitostí. To lze doložit například
faktem, že cca 80 % až 90 % účastníků kurzů oceňování lesa má při zpracování cvičných
příkladů potíže. Komplikovanost § 40 souvisí s již zmíněným způsobem ocenění lesních
porostů nákladovým a výnosovým způsobem. Rozsah příspěvku neumožňuje podrobně osvětlit
postup tvůrců vyhlášky. S velkou mírou zjednodušení však lze pro pochopení podstaty uvést
alespoň nejdůležitější. Je známý fakt, že hodnota lesního porostu roste s jeho věkem (za jinak
stejných podmínek (dřevina, bonitní stupeň, poměr výnosů a nákladů). Nákladová hodnota
lesního porostu se tak odvíjí od nákladů vynaložených na zalesnění lesního pozemku a na
následnou péči o založený lesní porost. Cílem vynaložených nákladů je dosažení užitku, to je
výnosů ze sklizně lesního porostu (těžby dříví). Vynaložené náklady s časem rostou, nákladová
hodnota lesního porostu v čase roste. Od určitého věku porostu je možné získávat užitky
z lesního porostu v podobě tržeb za sklizené dříví (těžby dříví), to je spojeno s náklady
vynaloženými na sklizeň (těžbu dříví). Od určitého věku má lesní porost také výnosovou
hodnotu, která je výslednicí rozdílu mezi náklady vynaloženými na zalesnění porostu a na
následnou péči a výnosy z tržeb za sklizené (vytěžené) dříví po odečtení nákladů na sklizeň
(těžbu). OV objektivní fakt vývoje nákladové hodnoty a výnosové hodnoty porostu v čase
respektuje tím, že hodnotu lesního porostu různého věku počítá různými metodami a to
nákladovým a výnosovým způsobem.
Ve věku cca do 30 až 40 let je aplikována nákladová hodnota porostu.
Od věku cca 30 až 40 let až do věku, kdy porost dosahuje tzv. mýtního věku, je aplikována tzv.
očekáváná hodnota lesního porostu. Jde o období, kdy je ocenění lesního porostu na pomezí
mezi nákladovou hodnotou a výnosovou hodnotou. Lesní porost již začíná poskytovat výnosy,
jde však o výnosy spojené s tzv. těžbou předmýtní. Primárním cílem není výnos z těžby, ale
zvýšení budoucí výnosové hodnoty lesních porostů (proto očekávaná hodnota).
Ve věku, kdy porosty dosahují tzv. mýtního věku, to je cca 20 let před obmýtím (u) je
aplikována výnosová hodnota lesního porostu.
§ 45 Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem
Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí se cena lesního porostu určí zjednodušeným
způsobem. Zjednodušení spočívá v tom, že 13 skupin dřevin je nahrazeno 6 skupinami dřevin,
místo věkových stupňů (interval 10 let) jsou užívány věkové třídy (interval 20 let) a je použito
pouze maximální obmýtí pro dané skupiny dřevin. Neuplatňují se žádné úpravy srážkami nebo
přirážkami.
V současnosti je častým případem prodej lesního pozemku s lesním porostem s výskytem souší
až 100 %, přitom tabulkové sazby počítají s ojedinělým výskytem souší. Míra zdanění je
v těchto případech neadekvátní. Řešením by bylo umožnění srážky.
Oceňování lesních pozemků
S určování ceny pozemků podle § 7 OV nejsou zpravidla žádné problémy. Základní cenu lze
upravit.
Poznámky k praktické aplikaci OV při určování zjištěné ceny lesních majetků
Následující poznámky vznikly v průběhu konzultací lektorů a účastníků kurzu oceňování lesa,
které jsou pravidelně organizovány na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity.
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Stanovení věku porostu (dřeviny)
Věk porostu (dřeviny) ke dni ocenění určujeme z LHP/LHO. K věku uvedenému V LHP/LHO
připočítáváme každý následující rok po počátku platnosti LHP/LHO (rok počátku platnosti
nezapočítáváme) včetně roku, ve kterém oceňujeme.
Příklad: platnost LHP/LHO je od 1. 1. 2015 a oceňujeme k roku 2018. Tedy připočítáme 3 roky
(rok 2015 je jediný rok, kdy jsou údaje LHP/LHO aktuální, přesněji 1. 1. 2015).
Stanovení relativní bonity lesního porostu (dřeviny)
Dle textové poznámky pod převodní tabulkou v příloze č. 29. je uvedeno, že je třeba provést
přepočet relativních bonit (nelze použít relativní bonity přímo z LHP/LHO). V případě rozdílů
mezi relativní bonitou uvedenou v LHP/LHO a výsledkem převodu podle převodní tabulky
v příloze č. 29, má přednost výsledek z převodní tabulky.
§ 40
Hodnoty mýtní výtěže (Au), náklady na zajištěnou kulturu (c), věkové hodnotové faktory (fa),
opravný faktor pro obmýtí (1/fuv) či věkový koeficient lesního porostu (Kv) se vztahují vždy ke
konkrétní dřevině v porostní skupině. Každou dřevinu v rámci porostní skupiny je tedy třeba
posuzovat samostatně. Každá dřevina v rámci porostní skupiny může mít jiné hodnoty uvedené
výše, případně se může počítat podle jiné varianty vzorce uvedeného v § 40 odst. 2 oceňovací
vyhlášky. Rozhodující pro ocenění je skutečný (aktuální) věk dřeviny. Pokud tento skutečný
věk dřeviny překročí obmýtí uvedené v LHP/LHO, je třeba ještě otestovat, zda se skutečný věk
dřeviny nachází uvnitř či mimo rozpětí obmýtí dané dřeviny stanovené ve vyhlášce (pozn.: toto
rozpětí je možné zjistit např. v příloze č. 28, 30 nebo 32). Pak se buď interpoluje v rámci tohoto
rozpětí obmýtí, nebo se použijí hodnoty pro nejnižší či nejvyšší obmýtí dané dřeviny, jak
stanovuje postup uvedený v § 40 odst. 5.
§ 40 odst. 2
Zde uvedený vzorec pro výpočet základní ceny jednotlivých skupin dřevin použijeme pouze
v případech, kdy skutečný věk dřeviny je nižší nebo roven obmýtí uvedenému v LHP/LHO
a obmýtí z LHP pro danou dřevinu má tabulkové hodnoty v příloze č. 32 oceňovací vyhlášky.
§ 40 odst. 8
V případech, kdy skutečný věk dřeviny je nižší, nebo roven obmýtí uvedenému v LHP/LHO
a obmýtí z LHP pro danou dřevinu nemá tabulkové hodnoty v příloze č. 32 oceňovací vyhlášky,
avšak nachází se v rozpětí obmýtí přiřazeného jednotlivým skupinám dřevin v příloze č. 28
oceňovací vyhlášky, použije se varianta vzorce podle § 40 odst. 4 oceňovací vyhlášky. To
znamená, že v takových případech je nutné do základní ceny skupiny dřevin zavést ještě tzv,
opravný faktor 1/fuv. Tato situace nastane například u dřeviny SM s obmýtím podle LHP/LHO
90 let. Číselnou hodnotu „f“ do zlomku 1/fuv budeme hledat v nejbližším vyšším obmýtí podle
přílohy č. 32 oceňovací vyhlášky, tzn. v tabulce pro obmýtí 100 let. Vzhledem k tomu, že je
obmýtí podle LHP 90 let, budeme tuto hodnotu hledat v řádku 81 – 90 let. Věkový hodnotový
faktor fa najdeme ve stejné tabulce podle aktuálního věku dřeviny (aktuální věk dřeviny může
být například a = 42 let). Hodnota mýtní výtěže Au pro obmýtí 90 let není v tabulkách, a proto
se musí určit interpolací z přílohy č. 30, tj. z hodnot mýtní výtěže mezi obmýtím 80 a 100 let.
§ 40 odst. 5
Tuto variantu vzorce použijeme v případech, kdy skutečný věk dřeviny v rámci porostní
skupiny překračuje mezní hodnoty obmýtí pro danou skupinu dřevin z přílohy č. 30 oceňovací
vyhlášky. Hodnotu mýtní výtěže v obmýtí „u“ (používá se symbolu Au) však musíme odečíst
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z maximálního obmýtí z přílohy č. 30 dané skupiny dřevin, nikoliv z hodnoty obmýtí
z LHP/LHO!
§ 40 odst. 6
Tuto variantu vzorce použijeme v případech, kdy skutečný věk dřeviny v rámci porostní
skupiny je vyšší, než obmýtí stanovené v LHP/LHO a zároveň se skutečný věk dřeviny nachází
v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 30 oceňovací vyhlášky. Jedná
se o interpolaci pro věk a mezi tabulkovými hodnotami mýtní výtěže, a proto se používá
symbolu Aa.
Věkový koeficient Kv
Věkový koeficient Kv počítáme jen v případech, kdy je věk dřeviny nižší než její obmýtí, a to
podle § 42 odst. 2 oceňovací vyhlášky.
Ale v případech, kdy je v LHP pro danou porostní skupinu stanoveno obmýtí např. u = 100 let
a skutečný věk dřevin je např. a=110 let, rozhoduje při výpočtu Kv rozmezí obmýtí stanovené
pro jednotlivé skupiny dřevin v příloze č. 28 oceňovací vyhlášky s tím, že se při překročení
limitních obmýtí pro dané skupiny dřevin uvedené ve vyhlášce musí použít ustanovení o
nejnižším a nejvyšším obmýtí (§ 40 odst. 5). Například dřevina DB má stanovené minimální
obmýtí u=120 let. Proto pro DB budeme Kv ve vzorci počítat tak, že u=120 a a=110, ale pro
SM nikoliv.

5

SPECIFIKA URČOVÁNÍ OBVYKLÉ CENY A TRŽNÍ HODNOTY
LESNÍCH MAJETKŮ

Vycházíme z výše uvedeného faktu, že obvyklá cena a tržní hodnota lesních majetků jsou
rozdílné kategorie cen (hodnot), které však lze zahrnout pod společný pojem tržní oceňování
lesních majetků, který je v posledních letech používán [14].
Při určování výsledné hodnoty a ceny se v rámci tržního oceňování aplikují nákladový,
porovnávací a výnosový přístup (viz tabulka č. 1). Také OV využívá tyto tři přístupy. Na rozdíl
od OV se v rámci těchto přístupů využívají data vzniklá na základě chování účastníků trhu.
Předpokladem aby se mohlo tržní ocenění aplikovat je, že se lesní majetky prodávají a kupují
(přístup porovnávací), případně propachtovávají (výnos z pachtu), je nutné znát konkrétní
výnosy z prodeje produkce lesní výroby (těžby dříví), případně jiných produktů a užitků
z oceňovaného lesního majetku a náklady vynaložené na dosažení výnosů (přístup výnosový).
Znalost tržních nákladů na jednotlivé činnosti lesní výroby od zalesnění, zajištění a péče o
vzniklé porosty až po sklizeň (těžbu dříví), které se používají u výnosového přístupu se podle
situace a účelu také využívají u nákladového přístupu.
Přístup porovnávací
Při tržním oceňování je považován za kardinální pilíř, to souvisí s tím, že se dá použít téměř
vždy a lze jím určit jak cenu obvyklou tak tržní hodnotu. Objasnili jsme, že za obvyklou cenu
lesního majetku lze považovat pouze cenu určenou na základě porovnávací hodnoty.
Porovnávat lze výhradně s cenovými vzorky reprezentovaných realizovanými prodeji
srovnatelných majetků v blízké minulosti. Stěžejní je, že od roku 2014 Český úřad
zeměměřický a katastrální zpřístupnil cenové údaje a listiny kupních smluv, což odstranilo do
té doby obtížné získávání údajů o realizovaných prodejích. Klíčová je existence realizovaných
obchodů, které jsou současně vhodné pro porovnání. To znamená, že referenční cenové vzorky
použité pro porovnání by měly být co nejvíce podobné lesnímu majetku oceňovanému.
Rozdílnost cenových vzorků a oceňovaného majetku by měla být zohledněna koeficienty
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odlišnosti. Je přitom zcela zjevné, že koeficienty odlišnosti při oceňování lesních majetků
porovnávací hodnotou se budou vždy obtížně hledat. Patrně bude často překračováno praxí
uznávané omezení úpravy cenových vzorků v rozmezí cca ± 20 %. Zkušenosti znalce, rozsah
analýzy trhu s lesními majetky a rozsah disponibilní databáze prodejů jsou přitom zásadní. Jen
velmi těžko lze najít hranici mezi odůvodněným a neodůvodněným konstatováním znalce, že
se nepodařilo zajistit dostatečný počet relevantních cenových vzorků pro určení ceny obvyklé,
případně pro stanovení tržní hodnoty.
Přístup výnosový
Při tržním oceňování lesních majetků je výnosový přístup založen na úvaze, že hodnota lesního
majetku je dána součtem diskontovaných čistých výnosů, které plynou jeho majiteli
v budoucnosti.
Metoda je uplatnitelná pro majetky větších výměr při vyrovnané věkové struktuře a stabilním
a rovnoměrném výnosu v kalkulačním období. Jde o majetky větších výměr, přitom je
empirická zkušenost, že jde o majetky od výměry cca 200 až 250 ha případně majetky menších
výměr, ovšem za předpokladu optimální věkové struktury, těžební trvalosti a nepřetržitosti.
Problematika určování nákladů a výnosů při výnosovém oceňování lesních majetků je
v lesnictví předmětem tzv. nákladových a výnosových modelů. Komplexněji je problematika
řešena například v rámci výzkumného projektu Grantové služby LČR s názvem „Diferenciální
lesní renta“ [15].
Důležitým parametrem výnosového přístupu je úroková míra. Tu lze vyjádřit jako poměr
očekávaného čistého ročního výnosu plynoucích z majetku a ceny majetku dosažené při jeho
prodeji.
Úrokové míře v lesnictví je věnována samostatná monografie [16]
Výnosovou hodnotu lesního majetku lze vypočítat výpočty. V literatuře [14] [16] jsou uváděny
různé varianty výnosových výpočtů, které jsou považovány za doporučení. Aplikují se v zásadě
varianty kalkulace periodických výnosů s různými periodami až po nejznámější výnosový
vzorec s nekonečnou roční věcnou rentou:
𝑉𝐻 =

𝑅
× 100
𝑝

𝑣 𝐾č/ℎ𝑎

kde
VH = výnosová hodnota lesního majetku
R = roční renta v Kč/ha (trvale odnímatelný zisk) z oceňovaného lesního majetku
p = míra kapitalizace v %
Přístup nákladový
Při tržním ocenění lesních majetků je tento přístup uplatnitelný pro určení nákladové hodnoty
lesních porostů, to je nákladů vynaložených na zalesnění a následnou péči o porost. Přístup je
omezený pro ocenění mladých lesních porostů. Například pro účely vyvlastnění lesních
pozemků s mladými porosty, případně pro účely odškodnění v případě vzniku škod na lesních
porostech. Nutno si také uvědomit, že nákladový přístup při oceňování lesního porostu není
z hlediska účelu totéž jako kalkulace nákladů činností lesní výroby, která se používá v rámci
výnosového přístupu při oceňování lesa.

6

ZÁVĚR

Cena zjištěná
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Pokud je zadavatelem požadováno ocenění lesního majetku cenou zjištěnou pro účely daně
z nabytí věci nemovité, ocení se lesní majetek takto:
Cena lesního pozemku podle § 7 OV
+
Cena lesního porostu podle § 45 OV
=
Zjištěná cena lesního majetku pro účely daně z nabytí věci nemovité
Pokud je zadavatelem požadováno ocenění lesního majetku pro jiné účely než daňové, a je
přitom požadována cena zjištěná, měl by se lesní majetek ocenit takto:
Cena lesního pozemku podle § 7 OV
+
Cena lesního porostu podle § 40 OV
=
Zjištěná cena lesního majetku pro jiné účely (než je daň z nabytí věci nemovité)
OV neuvádí, k jakému účelu je možné ocenit lesní porost podle § 40. Má se za to, že lze lesní
majetek ocenit podle § 7 (lesní pozemek) a § 40 lesní porost pro účely majetkových újem. Vedle
toho je třeba mít na zřeteli, že ZOM a OV a následně také Komentář ministerstva financí ČR
k určování ceny obvyklé [1] uvádí, že nelze-li určit cenu obvyklou, určí se cena zjištěná. Nelze
však mít za správné a logické, že cena obvyklá se v daném případě rovné ceně zjištěné, a to
proto, že cenu obvyklou oceňovatel nezná. V zásadě je požadovaná cena obvyklá, kterou
v daném případě nebylo možné určit, nahrazena cenou zjištěnou. To pak také musí být uvedeno
v závěrečném výroku o ceně lesního majetku v rekapitulaci znaleckého posudku.
Cena zjištěná jako substituent ceny obvyklé
Pokud zadavatel požaduje cenu obvyklou cenu podle § 2 ZOM, kterou však není objektivně
možné určit a zpracovatel dojde k závěru, že nelze určit cenu obvyklou, může určit cenou
zjištěnou:
Cena lesního pozemku podle § 7 OV
+
Cena lesního porostu podle § 40 OV
=
Zjištěná cena lesního majetku, která může být použita, jako substituent ceny obvyklé
v případech, kdy nelze určit cenu obvyklou
Cena obvyklá
Pokud zadavatel výslovně požaduje obvyklou cenu podle § 2 odst. 1 (ZOM) je nutné tuto cenu
určit porovnáním s využitím referenčních vzorků realizovaných prodejů porovnatelných
lesních majetků. V současnosti, kdy Český úřad zeměměřický a katastrální umožňuje přístup
k cenovým údajům včetně možnosti získat kopii příslušné kupní smlouvy, se již nelze
odvolávat na obtížné získávání cen z kupních smluv. Nabídkové ceny jsou nepřípustné, to je
uvedeno již v důvodové zprávě k ZOM a také v komentáři ministerstva financí ČR k určování
ceny obvyklé. Výsledkem porovnávací metody je cena lesního majetku (cena lesního pozemku
s lesním porostem). Nelze paušálně tvrdit, že porovnání s využitím realizovaných prodejů není
možné. Naopak je dnes známo, že pro určité majetky je toto ocenění vhodné, někdy dokonce
jako jediné možné. Porovnání na základě realizovaných prodejů má podle našeho názoru již
svůj nezastupitelný význam při oceňování lesních majetků. Pokud skutečně porovnání není
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možné, oceňovatel může podle situace a účelu přistoupit k nahrazení ceny obvyklé cenou
zjištěnou, případně nahradit obvyklou cenu tržní hodnotou.
Tržní hodnota
Pokud zadavatel požaduje tržní hodnotu lesního majetku, zpracovatel postupuje kombinací
nákladového, porovnávacího a výnosového přístupu. Individuální přístup se podřizuje
charakteru oceňovaného lesního majetku.
S narůstající výměrou lesního majetku, rovnoměrnou věkovou strukturou lesních porostů je
aplikace tří oceňovacích přístupů vhodnější, s patrně vůdčím postavením výnosového přístupu
s využitím kapitalizace věčné renty. V zásadě takové ocenění lesního majetku principiálně
přechází do metod ocenění lesního podniku.
Při ocenění lesních majetků malých výměr je kombinace tří přístupů závislá především na
věkové struktuře lesních porostů.
Například při ocenění malé výměry lesního pozemku bez lesního porostu (holiny) je porovnání
jediné možné.
Při ocenění malé výměry lesního pozemku s lesním porostem, který lze okamžitě těžit, lze
kombinovat porovnávací přístup s přístupem výnosovým.
Při ocenění malé výměry lesního pozemku s lesním porostem, který bude možné těžit, lze
kombinovat nákladový a výnosový přístup, zaleží však na délce období, kdy možnost těžeb
skutečně nastane.
Závěrem autoři zdůrazňují, že nebylo ambicí příspěvku vyřešit problematiku oceňování lesních
majetků v celé šíři. Hlavním cílem bylo usnadnit orientaci v současné terminologii a legislativě,
která by měla být vyřešena novelizací zákona o oceňování majetku.
Poděkování
Příspěvek byl zpracován na základě řešení projektu NAZV č. QJ1530032 „Aktuální
a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního
lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního
v České republice.“
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MOŽNOSTI UŽITÍ PROSTŘEDKŮ UMĚLÉ INTELIGENCE V EXPERTNÍ
ČINNOSTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
THE OPTIONS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE’S MEANS IN
CYBERNETIC SECURITY EXPERT WORK
Jiří Dvořák1), Jiří Konečný2), Martina Janková3), František Hřebík4)
ABSTRAKT:
V příspěvku jsou stručně uvedeny některé možnosti užití prostředků náročného kybernetického
prostoru s teorií umělé inteligence vztahující se k možnostem vzdělávání a získání znalostí
v budované laboratoři aplikované kybernetické bezpečnosti. Praktické osvojení projektů
v modelování systémově pojatého virtuálního prostředí slouží pro simulaci kybernetických
útoků a odpovídající úrovni kybernetické obrany a tvoří náplň dalšího pracoviště této
laboratoře zabývající se profesionálními modely adaptace kybernetické bezpečnosti také
pomoci dokonalé expertní činnosti vědeckopedagogických profesionálů našeho pracoviště.
ABSTRACT:
The paper briefly presents some options of using means of intensive cybernetic space with a
use of artificial intelligence theory related to options of education and knowledge acquirement
in the constructed laboratory of applied cybernetic security. Practical adoption of projects in
the modelling of a system-based virtual environment serves for simulating cyber attacks and
the appropriate level of cyber defence, and forms the basis of another workplace of this
laboratory dealing with professional cyber security adaptation models also with the help of an
expert work of the scientific-pedagogical professionals of our department.
KLÍČOVÁ SLOVA:
kybernetický prostor, umělá inteligence, vzdělávání, kybernetická bezpečnost, kybernetický
útok.
KEYWORDS:
cybernetic space, artificial intelligence, education, cybernetic security, cybernetic attack.

1

ÚVOD

Ve společenské praxi se setkáváme s procesy a jevy, které můžeme nazvat objekty. Studium
velkého počtu těchto objektů v různých oblastech lidského poznávání světa ukázalo, že řadu
postupů, které se osvědčují při studiu určitých objektů v jedné oblasti poznání, je možné dobře
použít i při studiu v jiné oblasti. Dále se také prokázalo, že existují četné analogie ve vztazích
mezi částmi objektů a jejich celkem, i když jde o objekty zcela rozdílné povahy, např. fyzikální,
technické, sociální, ekonomické nebo i objekty matematické. Toto poznání vedlo ke snahám
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zobecnit charakteristiky vztahů mezi částmi objektů, objekty, jejich chováním a strukturou
apod. To vyžadovalo vytvořit nový pojmový aparát, který by usnadňoval zobecnění poznatků
získaných takovým studiem – teorie systémů. Obecná teorie systémů má velký vliv na rozvoj
našeho poznání. Představuje mohutný teoretický a metodologický nástroj pro poznávání
struktur a závislostí mezi různými prvky složitých jevů a procesů, s nimiž se setkáváme ve
společenské praxi. Terminologie vypracovaná v jejím rámci umožňuje používat téhož jazyka k
popisu zcela různých objektů. Svět (reálný svět, reálný systém) jde velmi rychle (dynamicky)
ve směru od toho, jak systémově chápeme svět i tyto změny a jak umíme rozpoznat, analyzovat
a zpracovat informace a z nich vytvářet vhodnými transformacemi znalosti, vědomosti a vize
ve vědních oborech, kultuře, životě a obecně v reálném světě a také chápat i reálný současný
informační svět.
Velmi rychlý vědecký a technický rozvoj v současné technologické revoluci přináší, a ještě
přinese v informačním světě velmi rychlý vývoj a užití zcela nových informačních a
komunikačních technologií (ICT). Informace (z lat. in-formatio: utváření, ztvárnění) je velmi
široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. Informace je chápána jako
údaj o prostředí (o reálném systému), jeho stavu a struktuře a jeho chování – o procesech v něm
probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost (entropii) systému. Informace
obecně je součástí procesů vnímání a poznávání vlastností a uspořádání reálného světa kolem
nás.
Užití informace je právě nyní u „procesů řízení a sdělování (komunikace) v živých a neživých
organismech (u vytvářených systémech, tj. umělých – technických a technologických
systémech)“. A tímto geniálním problémem se zabýval již N. Wiener (1946) a nazval je
kybernetikou. Dnešní pohled na kybernetiku je některými jedinci jistým způsobem stále
nechápán a uměle (rafinovaně) mnohdy nahrazován jinými výrazovými prostředky. Ovšem z
historického vidění světa je kybernetika (kybernetos…) a její principy vtělena do realizovaných
a fungujících moderních systémů (digitálních systémů a informačních sítí, robotů a robotických
linek výroby a služeb včetně roboto-technických organizací, znalostních a nyní již
inteligentních systémů, a dokonce do válečných prostředků – současná kybernetická válka
vedená v reálném světě. [1,2.10]

2

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

V kybernetice je kybernetický prostor (kyberprostor) pojem nového světa vytvořený
vzájemným propojením všech systémů zejména informačních reprezentovaných počítačovými
systémy (digitálním prostředím), informačními a komunikačními systémy v reálném prostředí
s moderně integrovanými systémy a aplikovanou kybernetiku (tj. složitého hierarchicky
členěného sociálně-technického prostředí a odpovídajícího organizačního členění uvedených
struktur systémů).
Je to také prostor umožňující vytvářet, uchovávat, využívat, transformovat, sdílet a přenášet a
vzájemně si vyměňovat tyto kvalitní a ověřené informace. Svým uživatelům v reálném světě
poskytovat nové možnosti v sociální komunikaci a v aplikacích procesu sociální interakce
(např. e-mail, sociální sítě, e-business, e- -government, e-banking atd.).
Informace mají svůj význam pro automatizované systémy řízení v průmyslu a také ve velení
vojskům. Informace je důležitá pro prostředí dálkově řízených prostředků („drony“, auta,
moderní vojenská technika, rakety…). Informace je také velmi pro učící se a inteligentní již
současné a budoucí potřebné kybernetické systémy s ekonomickou bezpečností atd., Informace
pro moderní systémy je velmi důležitá v bezpečnostních systémech a v moderním prostředí
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umělé inteligence zejména v informačním a znalostním světě budoucnosti. Vytváření nového
prostředí s kybernetickou a informační bezpečností. [5,9]
2.1

Možnosti vzdělávání v procesech kybernetické bezpečnosti

Nový vzdělávací systém jako potřeba kvalifikovaných odborníků a jejich příprava pro praxi
bude novým učením na prostředcích virtuálních, simulačních a modelujících prostředcích
aplikované kybernetiky – výkonných optoelektronických, bionických, atd. prostředcích
modelování v nových laboratořích umělé inteligence určených pro univerzitní a vědecký
prostor již velmi blízké budoucnosti.
Informace pro kybernetickou a informační bezpečnost reálných systémů i celého
kybernetického prostoru v prostředí informačního světa vzrůstají s rostoucím významem
bezpečnostní problematiky jak v důsledku mezinárodní situace, tak v důsledku technologického
rozvoje se projevuje i potřeba zintenzivnění a zkvalitnění vzdělanosti a samozřejmě inteligence
sociálního systému a technického prostředí spojeného s vývojem a výzkumem a s cílem jak
zajistit výzkumem potřebný profil kybernetiky v moderním pojetí oblasti umělé inteligence a
tomu i odpovídající kvalitu i kvantitu bezpečného prostoru.
Současně se ukazuje nutnost odborné přípravy sociálního systému v oblasti jejich koordinace v
krizových situacích a bezpečnosti v celém systémově pojatém rozsahu. Kybernetická
bezpečnost zaznamenává v poslední době prudký rozvoj – jak v oblasti technologické, tak i v
oblasti právní, znalostní a procesní. Pro zajištění bezpečnosti důležitých podniků a organizací
bude třeba vychovat značný počet kompetentních pracovníků, kteří budou schopni kombinovat
znalosti obecného pojetí řízení a bezpečnosti s novými fakty z oboru kybernetické bezpečnosti
a zejména spojených s možnosti využití prostředků umělé inteligence v kybernetickém prostoru
bezpečnosti. [8]
Vše je již vhodně podpořeno užitím na FLKŘ Laboratoře aplikované kybernetické bezpečnosti
(LAKB), jejíž vybavení usnadní porozumět klíčovým technologiím a postupům při řešení
kybernetických incidentů, ale zejména při budování odolné organizace, připravené na moderní
hrozby. Nejedná se tedy o přípravu úzce specializovaných odborníků na IT či některé
bezpečnostní obory, ale spíše o výchovu k multidisciplinárnímu přístupu s možností
praktického využití v organizacích.
Laboratoř, ve které je možno modelovat události vyvolané útoky na informační infrastrukturu
a na nově pojaté prostředí aplikované kybernetiky, bude využitelná nejen pro výuku v rámci
standardní činnosti FLKŘ UTB, ale i pro komerční aktivity směrem k podnikové sféře a to
zejména v hledání možnosti využití prostředků umělé inteligence v kyberprostoru bezpečnosti.
Případové studie studujících vychází z přednášek tematických celků a úkolů řešených v
laboratoři kybernetické bezpečnosti s tematickými celky: Vymezení bezpečnosti. Teorie
systémů. Teorie modelů a modelování Kybernetika a informatika. Informační a kybernetická
bezpečnost. Definování kybernetického prostoru. Modelování kybernetického systému a
kybernetické bezpečnosti. Kybernetický útok, obrana a bezpečnost. Možnosti systémového
rozpoznávání agresivního kyberprostoru. Ochrana informačních a kybernetických systémů a
možnosti jejich modelování a simulací Vývoj a užití nových prostředků kybernetiky a jejich
bezpečnosti. Řešení projektu kybernetické bezpečnosti prostředky modelování (CAD a
dalšími). [6]
2.2

Modelování v laboratořích kybernetické bezpečnosti

Na Fakultě logistiky a krizového řízení (FLKŘ) v Uherském Hradišti Univerzity Tomáše Bati
(UTB) ve Zlíně je výuka nových předmětů Kybernetická bezpečnost (KB) a Aplikovaná
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kybernetická bezpečnost (AKB). Cílem výuky je osvojení si dynamiky KB na chápání znalostí
a základních principů teorie systémů a systémového přístupu k modelování reálných systémů,
teoretické a aplikované kybernetiky, vybraných aplikacích informačních a komunikačních
technologií (ICT), teorii modelů a modelování systémů, inteligentních učících se adaptivních
dynamických systémů (umělé inteligence UI) a vhodných předmětů univerzitního profilu
absolventa a směřující vše k novému pojetí aplikované kybernetiky v informační a znalostní
společnosti vedoucí k inteligentním prostředkům kybernetické bezpečnosti s prostředky umělé
inteligence a aplikovatelné pro praxi v současných perspektivních oborech a profilech
odborností a v perspektivním celoživotním vzdělávání absolventů.
Vybavení laboratoří je koncipováno tak, aby efektivně podpořilo nejen klasický způsob výuky,
ale především vytvořilo prostředí pro kreativní praktické experimenty s potenciálem přinést
nové znalosti, postupy a způsoby řešení kritických situací do budoucna a podpořit potřebnou
odbornou badatelskou činnost v dynamicky se rozvíjející aplikované kybernetice a v této
oblasti pak rozvíjet kybernetickou bezpečnost s novým profilem umělé inteligence pro
znalostní společnost civilizovaného světa s užitím také moderního vztahu s expertní činností
sociální struktury aplikované kybernetické bezpečnosti.
Kyberprostor expertní činnosti bude postupně orientován zatím také na sociometrii, týmové
hry, bezpilotní prostředky, technologie Internet of Things, veřejná komunikace atd. Vzhledem
k očekávaným budoucím synergickým efektům se mohou stát expertní složkou zajištění
odolnosti organizací proti nežádoucím vlivům. [3,4]

3

PROSTŘEDKY UI V EXPERTINÍ ČINNOSTI SEKCE LAKB

Významné místo je vymezováno umělým neuronovým sítím vícevrstvým s učitelem
deterministického stylu učení a s cílem z predikce chování. Dále uvažujeme o možnosti aplikací
v možné predikci chování systémů apod. V následujících příznivých letech můžeme zařadit do
výzkumu projektů LAKB vybrané profily fuzzy logiky a podílet se s experty na možné tvorbě
např. na užitečných pro KB evolučních algoritmech.
Podle rozvoje této oblasti bychom rádi dále rozvíjeli modely pro zpracování informace
vedoucími k znalostnímu modulu v LAKB. Tím by se směrovala moderní cesta k řešení
problémů KB za pomoci expertních systémů zejména v diagnostice a adaptace potřených oprav
řízení a obecného chování kybernetických systémů bezpečnosti A na tyto oblasti budeme
orientovat celoživotní profil absolventů UTB a také kooperujících složek při konzultačních
a poradenských službách pracoviště UI v LAKB. [7]

4

ZÁVĚR

Vychází z přednášek tematických celků a úkolů řešených v laboratoři kybernetické bezpečnosti
s tematickými celky: Vymezení bezpečnosti. Teorie systémů. Teorie modelů a modelování
Kybernetika a informatika. Informační a kybernetická bezpečnost. Definování kybernetického
prostoru. Modelování kybernetického systému a kybernetické bezpečnosti. Kybernetický útok,
obrana a bezpečnost. Možnosti systémového rozpoznávání agresivního kyberprostoru. Expertní
činnost v KB. Ochrana informačních a kybernetických systémů a možnosti jejich modelování
a simulací Vývoj a užití nových prostředků kybernetiky a jejich bezpečnosti. Řešení projektu
kybernetické bezpečnosti prostředky modelování (CAD a dalšími).
Nově pojatá kybernetická bezpečnost se rychle přesouvá do běžného života. Již dnes řeší
automatizované systémy řízení (ASŘ) celou řadu úkolů mnohdy lépe než lidé. Výuka přináší
také vhodný přehled aktuálních trendů ve výzkumu umělé inteligence, vysvětluje její podstatu
a používané techniky a uvádí, jakou škálu problémů se pokoušejí systémy založené na umělé
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inteligenci řešit, jak vlastně tyto systémy fungují a jaké jsou nové otázky na poli umělé
inteligence s ohledem na kyberprostor aplikované kybernetické bezpečnosti a nové požadavky
na expertní činnost v této oblasti.

5
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MĚŘENÍ PRŮBĚHU PŘEDANÉ ENERGIE V BLOKU NÁHRADNÍHO
BALISTICKÉHO MATERIÁLU
MEASUREMENT OF THE TRANSMITTED ENERGY FLOW IN A SPARE
BALLISTIC MATERIAL BLOCK
Martin Ficek1), Ludvík Juříček2)
ABSTRAKT:
Tento příspěvek se zabývá metodou měření energie způsobenou v bloku transparentního
náhradního materiálu (balistické želatiny). Základ metody spočívá ve využití platformy Arduino
Uno a snímacího senzoru MPU6050. Tento senzor ve své konstrukci kombinuje gyroskop a
akcelerometr, přičemž pro účely měření se využívá především akcelerometru. Senzor je
zapouzdřen do epoxidu. Takto upravený senzor je zapuštěn přímo do bloku náhradního
balistického materiálu, kde probíhá vlastní měření. Výhoda použitého zařízení spočívá v tom,
že je schopno měřit celý průběh předání energie v daném směru. Tedy změří rychlost
jednotlivých pohybů uvnitř bloku náhradního balistického materiálu a její průběh v závislosti
na čase. Při použití správného matematického aparátu a znalosti odporu prostředí, lze díky
tomu vypočítat předanou kinetickou energii v daném směru v prostředí. To přináší důležité
poznatky nejen pro odborníky na balistiku zranění, ale také pro soudní lékaře, válečné chirurgy,
či kriminalisty.
ABSTRACT:
This paper deals with a method of energy measurement caused by a block of transparent
replacement material (ballistic gelatin). The basis of the method is to use the Arduino Uno
platform and the MPU6050 sensing sensor. This sensor combines a gyroscope in its design and
an accelerometer, the accelerometer being used for measurement purposes. The sensor is
encapsulated in the epoxy. This modified sensor is embedded directly into a spare ballistic
material block where the actual measurement takes place. The advantage of the device used is
that it is able to measure the entire course of energy transfer in the given direction. Thus, it
measures the speed of individual movements within the spare ballistic material block and its
course in time. Using the correct mathematical apparatus and knowledge of environmental
resistance, it is possible to calculate the transmitted kinetic energy in the given direction in the
environment. It brings important insights not only to injury wounding experts, but also to
forensic surgeons, war surgeons, or criminologists.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Balistika, měření, tlak, senzor, akcelerometr, energie, substituční fyzikální model.
KEYWORDS:
Ballistics, measurement, pressure, sensor, accelerometer, energy, substitution physical model.
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1

ÚVOD

Ranivou či terminální (koncovou) balistikou se zabývají ve svých odborných článcích a
publikacích řada autorů. V těchto publikacích se často hodnotí velikost dočasné i trvalé dutiny
a jejich vliv na zdraví člověka, množství předané kinetické energie či rozsah poškození
měkkých biologických tkání a kostí po zásahu střelou. Tato tvrzení dokládají například
publikace:






Ballistics and anatomical modelling od autorů HUMPHREY, C. a J.
KUMARATILAKE.[1]
Wound ballistics 101: the mechanisms of soft tissue wounding by bullets od autorů
STEFANOPOULOS, P. K. a kol.[2]
A systemic review on ricochet gunshot injuries. Legal Medicine od YONG, Y. -E.[3]
A scaling law for predicting the ballistic limit of aluminium alloy targets perforated in
ductile hole formation od autorů RYAN, S. a kol.[4]
Bullet impacts and built heritage damage od MOL, L. a M. GOMEZ-HERAS.[5]

Nesmíme ovšem zapomínat ani na české vědce:







Ballistic Simulation on Direct Effects of Small Arms Projectiles on Human Bone Tissue
od Juricek, Moravansky, a Reken. [6]
Comparison of Depth of Incomplete Penetration for Different Types of Pellets for
Shooting Weapon of Category D od autorů Mikulicova, M., M. Gracla, M. Ficek, a A.
Kuncar.[7]
The Experimental Wound Ballistics: The Analysis of the Ricochet Projectiles Effects in
Biological Model od autorů Moravanský, Norbert, Viktor Reken a Ludvik Juricek. [8]
Ranivá balistika: technické, soudnělékařské a kriminalistické aspekty od Ludvík
JUŘÍČEK, [9]
Hodnocení ranivého potenciálu expanzní zbraně od Martin Ficek, Ludvík Juříček a Olga
Vojtěchovská.[10]
Determining the wounding potential of shooting weapons in the course forensic science
at the faculty of applied informatics Tomas Bata university in Zlin od autorů Gracla, M.
a Křesálek, V.

Tyto oblasti, na které se autoři příspěvku zaměřují, jsou více či méně zdokumentované a s
trendem vývoje nové munice budou mít své opodstatnění i v budoucnu, nicméně oblast průběhu
a popisu procesu předání kinetické energie při zásahu tkání, má stále jistý deficit. Právě touto
oblastí se zabývá tento příspěvek. Pochopitelně z etických důvodů autoři předpokládají využití
metody nepřímé identifikace se zapojením substitučního fyzikálního modelu vyrobeného z
náhradního materiálu, který v měřícím řetězci zastupuje reálnou tkáň. Na počátku je třeba
zdůraznit, že se zabýváme přenosem energie v určitém směru, jako uceleným jevem. Tedy od
prvního okamžiku pronikání střely do náhradního materiálu, přes fáze rozpínání a smršťování
dočasné dutiny až do finálního uklidnění pronikaného prostředí tvořeného náhradním
materiálem. K měření je byl použit speciálně upravený senzor MPU6050 a řídící jednotky.
Získané údaje byly dále zpracovávány dle pomocí matematických a fyzikálních principů.

2

METODA

Jak již bylo uvedeno výše, k měření byl využit snímací senzor MPU6050. Tento senzor ve
své konstrukci kombinuje gyroskop a akcelerometr, přičemž pro účely měření pohybu rázové
vlny se využívá především akcelerometru. Tento senzor je připojen na platformu Arduino Uno,
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která je naprogramována v jazyku C3. Platforma je propojena s měřícím notebookem a
prostřednictvím něho je programována a ovládána. Senzor je upraven tak, aby jej bylo možné
zapustit do náhradního materiálu (balistická želatina) kyselé povahy. V tomto konkrétním
případě byl zalit do krycího epoxidu a upraven na přijatelnou velikost.

Obr. 1 - Schéma zapojení měřící soustavy.
Fig. 1 - Diagram of the measuring system.
Senzor poskytuje údaje o tíhovém zrychlení [g] v osách X, Y a Z. Prostým přepočtem získáme
zrychlení a:
g * 9.80665 = a [m*s2]

(1)

V našem případě jsme se zaměřil především na osu X, kde jsme měřili pohyby senzoru
zapuštěného v bloku náhradního materiálu. Senzor dále zaznamenává čas t [s] u daných hodnot.
Odečteme-li dvě po sobě jdoucí hodnoty času, získáme jejich rozdíl Δt a a (zrychlení mezi
dvěma měřeními).
Poté ze vztahu:
𝑎=

Δv
Δt

[m*s2]

(2)

vypočteme Δv – v tomto případě rychlost, kterou se v daném časovém úseku senzor pohybuje.
Jelikož mluvíme o velmi krátkém časovém intervalu a uvažujeme vždy jen jeden děj, jako
uzavřený délkový úsek, je možné aplikovat rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb.
𝑣 = 𝑎 ∙ 𝑡 [m*s-1]

(3)

Aplikuje-li se tento princip na všechny sousedící hodnoty, pak takto získané údaje poskytují
přehled o zrychlení a rychlosti v celém průběhu proniku střely a jejího působení na náhradní
materiál.

3

Je-li zájem o podrobnější informace o softwarovém řešení, prosím kontaktujte autory na email ficek@utb.cz.
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Dále je potřeba znát hmotnost senzoru (jako celku tzn. Senzor + epoxid). Poté je možné
vypočíst dle Newtonovy mechaniky kinetickou energii hmotného tělesa Ek.
𝐸𝑘 =

1
𝑚𝑣 2 [𝐽]
2

(4)

Tím je získána kinetická energie v konkrétním časovém úseku, a při aplikaci na všechny úseky
pronikaného prostředí, lze získat celkový průběh kinetické energie předané
v určitém směru.

3

ZÁVĚR

Tato měřící metoda poskytuje základní informace o přenosu kinetické energie v bloku
náhradního materiálu. Tyto experimentálně získané poznatky mohou výrazným způsobem
pomoci odborníkům na balistiku zranění, soudním lékařům, válečným chirurgům, či
odborníkům z oboru kriminalistická balistika.
Teoreticky je možné, při využití správného fyzikálně matematického aparátu, vypočítat, jakou
úrovní kinetické energie bude rázová vlna disponovat na svém čele
v libovolném bodě náhradního materiálu a daném směru od jádra střelného kanálu.
Tímto směrem se bude dále ubírat náš další výzkum.

4
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ZÁTĚŽOVÉ SITUACE A JEJICH NEGATIVNÍ VLIV NA PRACOVNÍKY ŘÍZENÍ
DRÁŽNÍ DOPRAVY
STRESS SITUATIONS AND THEIR NEGATIVE IMPACT ON RAIL TRANSPORT
MANAGEMENT PERSONNEL
Ing. Peter Hrmel1)
ABSTRAKT:
Příspěvek se zabývá vlivem zvýšené pracovní zátěže, na psychiku lidského činitele pracovníka
obsluhy pracoviště dálkového řízení drážní dopravy. Zátěžové situace jsou způsobeny
poruchovými stavy, mimořádnostmi v provozu a mimořádnými událostmi v drážní dopravě.
Lidský organismus je v souvislosti se stresovou situací náchylný k vytváření chyb, které mohou
působit jako zvýšené bezpečnostní riziko drážní dopravy a při dlouhodobém působení stresoru
může dojít k negativním dopadům na zdraví. Autor zevrubně popisuje organizaci dopravního
provozu v zařízení dálkového řízení a pracovní zátěž při běžné a ztížené provozní situaci. Na
základě existujících vědeckých poznatků z oboru psychologie lze dovozovat následné projevy
těchto situací na lidský organismus a možný rozvoj trvalého poškození duševního zdraví.
Problematika organizace drážní dopravy je pojata pohledem predikce těchto stavů a možných
preventivních, systémových i dílčích opatření.
ABSTRACT:
The paper deals with the influence of the increased workload, the psyche of the human factor
of the operator of the workplace of the remote control of the railway transport. The stresses are
caused by disturbances, emergency situations and extraordinary events in rail transport. The
human organism is susceptible to error in connection with a stressful situation, which may act
as an increased safety risk for rail transport, and the long-term effects of the stressor can have
a negative impact on health. The author describes in detail the organization of traffic in the
remote control equipment and the workload in a normal and difficult operating situation. On
the basis of existing scientific knowledge in the field of psychology, the subsequent
manifestations of these situations on the human organism and the possible development of
permanent impairment of mental health can be induced. The issue of the organization of rail
transport is based on the prediction of these states and possible preventive, systemic and partial
measures.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Železniční doprava, riziko, stres, lidský faktor, poruchy technologie, zátěžová situace.
KEYWORDS:
Rail transport, risk, stress, human factor, technology failure, stress situation.

1

ÚVOD

Obecně lze selhání lidského činitele považovat za významný zdroj rizik, mající příčinnou
souvislost s událostmi negativně dopadajícími na osoby, věci a životní prostředí. V pracovních
procesech by měla být věnována značná pozornost vyhledávání možných příčin selhání
lidského faktoru a opatření, vedoucích k jejich minimalizaci. Chyby lidského činitele lze
Hrmel Peter, Ing., Vratimov, pracoviště VŠB TU – Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství, mobil: 737 607
177, e-mail: phrmel@seznam.cz
1)
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nalézat ve všech oborech lidské činnosti, do kterých člověk jakkoli zasahuje a dopady závisí na
hodnotách, které s daným procesem souvisí a jsou předmětnou chybou dotčeny. Selhání
lidského činitele lze hledat v nejrůznějších chybách, omylech, použití nesprávných postupů,
neznalostech předpisů, technologie a dalších faktorech, vznikajících v příčinné souvislosti
s působením vlivů fyzikálních, psychosociálních a dalších, působících na jednotlivce, skupiny
osob nebo celé pracovní kolektivy. 2 Posuzování spolehlivosti lidského činitele je předmětem
zkoumání řady vědeckých týmů a samotná spolehlivost lidského činitele má klíčový význam
pro stanovení celkové spolehlivosti a bezpečnosti jakéhokoli pracovního systému.
Lidský činitel je často diskutován zejména v souvislosti s chodem provozů s vysokým
potenciálem páchat škody za nežádoucích stavů, zejména jaderných zařízení, chemických
podniků, systémů dopravních infrastruktur a dalších. V této souvislosti se právě oblast drážní
dopravy jeví jako značně nevypočitatelná s možností celé řady negativních scénářů případných
nehod. Řízení drážní dopravy rovněž vyžaduje vysokou spolehlivost lidského činitele vzhledem
k množství přepravovaných osob a různorodosti dopravovaných komodit, které mohou být
příčinou nejrůznějších nehod, závažných havárií, domino efektů a především vysokých dopadů
na chráněné zájmy při vzniku mimořádných událostí.
V příspěvku je popsán vliv zátěžové situace, vzniklé při výkonu služby řídícího dispečera, na
lidského činitele, za spolupůsobení stresu v dálkovém řízení železničního provozu. K posouzení
je vybrána konkrétní zátěžová situace, spočívající v nahromadění pracovních povinností
obsluhujícího pracovníka při vzniku poruchových stavů používané technologie. Za situace
postupující modernizace systémů řízení a odbourávání vlivu lidského činitele dochází k
postupnému snižování stavů potřebného personálu a nemalým úsporám zejména mzdových
nákladů. Člověk představuje vrcholný článek systému organizace dopravního provozu a
veškerý bezpečnostní dohled je stále více svěřován zabezpečovací technice, fungující na
elektronické bázi. Je zajímavé sledovat nárůst pracovních povinností při nestandardním
fungování technologie, které je způsobeno poruchovými stavy. V návaznosti na zvýšení
množství práce obslužného personálu je potřeba sledovat škodlivé vlivy těchto stavů na
konkrétního člověka, postaveného do role obslužného pracovníka, řídícího dispečera.

ORGANIZACE DRÁŽNÍ DOPRAVY V ČR

2

Drážní doprava v České republice (ČR) probíhá na dráhách železničních, tramvajových,
trolejbusových a lanových. Železniční dráha se dále člení do jednotlivých kategorií drah na
dráhy celostátní, regionální, místní, vlečky, zkušební a speciální. Dráha může být provozována
fyzickou nebo právnickou osobou, na základě úředního povolení, vydaného drážním správním
úřadem a u drah celostátních nebo regionálních i na základě osvědčení o bezpečnosti
provozovatele dráhy celostátní a regionální.
Legislativní východiska

2.1

Železniční dráha je v prostředí České republiky provozována v souladu s požadavky Evropské
unie (EU) a v legislativním rámci státu 3. Pro provoz železniční dráhy ve vlastnictví státu platí
zejména:


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES o bezpečnosti železnic

2)

https://www.bozpinfo.cz/josra/chyby-lidskeho-cinitele-identifikace-jejich-pricin

3)

Interní zdroj SŽDC, Portál provozování dráhy, [online], Legislativa v drážní dopravě
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Směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru
Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, Správě železniční dopravní
cesty s. o. a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
Vyhláška MD ČR č. 100/1995 Sb., kterou se vydává řád určených technických zařízení
Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost
osob při provozování dráhy a drážní dopravy
Vyhláška MD ČR č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah
Vyhláška MD ČR č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
Vyhláška MD ČR č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní
rážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

2.2 Provozování dráhy ve vlastnictví státu
Z legislativy mimo jiné vyplývají podmínky provozování dráhy ve vlastnictví státu státní
organizací Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)4, která zabezpečuje provozuschopnost
dráhy a organizování dopravního provozu. V rámci liberalizace železničního dopravního trhu
zajišťuje rovnoprávný přístup k dopravní cestě a zprostředkovává prodej volné kapacity dráhy
jednotlivým provozovatelům drážní dopravy.
2.2.1 Řízení dopravního provozu
Samotné jízdy vlaků jsou řízeny pracovníky SŽDC na úrovni operativního, dálkového a
základního řízení provozu. Přes jednotlivé železniční stanice a dopravny s kolejovým
rozvětvením a v traťových úsecích organizuje dopravní provoz na úrovni základního řízení
výpravčí. Traťové úseky s více dopravnami, řízeny dálkově traťovými dispečery (řídící,
úsekoví), jsou zařazeny do úrovně dálkového řízení. Za tímto účelem jsou zřízena dvě centrální
dispečerská pracoviště (CDP) v Praze a Přerově, v nichž je soustředěno řízení provozu na celém
území státu z operativní úrovně a dálkové řízení vlakové dopravy na tratích, které jsou
vybaveny zabezpečovacím zařízením, umožňující dálkové řízení provozu. Řízení provozu,
probíhající z jednotlivých železničních stanic, ovlivňujících jízdy vlaků v jednom nebo
několika traťových úsecích, představuje řízení základní.
2.2.2 Centrální dispečerské pracoviště
CDP jsou moderní centra dálkového řízení provozu umožňující efektivní využití personálu za
použití moderních systémů zabezpečení jízd vlaků s řadou automatizovaných funkcí. V rámci
ČR jsou vybudována dvě CDP. Z Přerova je řízena oblast Moravy a Slezska a z Prahy území
Čech. Na jednotlivých CDP jsou dislokovány dispečerské aparáty k zabezpečení organizace
drážní dopravy na úrovni:


operativního řízení, zabezpečujícího kompletní přípravu, sestavu a vyhlášení Plánu
vlakové dopravy v určených dobách na základě požadavků dopravců a zpětně
kontroluje jeho plnění, dozor pořizování informací v informačních systémech, provádí
kontrolu prvotní analýzy jízdního řádu, posuzuje a přiděluje v určených případech
kapacitu dráhy a

Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, Správě železniční dopravní cesty s. o. a o změně
některých dalších zákonů.
4)
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dálkového řízení dopravního provozu na definovaných traťových úsecích, které jsou
ovládány a řízeny z vybudovaných dopravních sálů.5 Na CDP Přerov je stávající
rozložení jednotlivých tratí zřejmé z Tab. 1., technologické vybavení je ilustračně
zobrazeno na Obr. 1.

Tab. 1 – Traťové úseky řízené z CDP Přerov (stav k 1. 1. 2019) dle [10]
Tab. 1 - track sections controlled by CDP Přerov (as of 1 January 2019) according to [10]
Číslo
sálu

Řízený traťový úsek

1

Přerov (mimo) – Břeclav (mimo)

2

Přerov (mimo) – Polanka nad Odrou výhybna

3

Brodek u Přerova – Česká Třebová (mimo)

4

Přerov (uzel)

5

Lanžhot – Břeclav – Brno (mimo)

6

Staré město u UH (mimo) – Vlárský průsmyk

7

Ostrava Svinov – Ostrava hl. n. (mimo) – Bohumín (mimo) – Petrovice u Karviné

2.2.3 Provozování drážní dopravy
V souladu s platnou legislativou může provozovat drážní dopravu na dráhách v ČR subjekt 6,
který splňuje podmínky dané Zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách. Provozovatel drážní
dopravy (dopravce) musí mít s provozovatelem dráhy uzavřenou platnou smlouvu a
zakoupenou kapacitu dráhy.

5)

SŽDC, Portál provozování dráhy, [online], Popis sítě,

6)

Provozující drážní dopravu na základě platné licence vydané Drážním úřadem ČR
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Obr. 2 – Příklad uspořádání řídícího sálu – Přerov uzel (foto autor)
Fig. 2 – Example of a control room arrangement - Přerov node (photo author)

Obr. 3. Schéma pracoviště řídícího dispečera úseku Polanka nO – Suchdol nO (autor)
Fig. 3 – Schematic of the workplace of the controlling officer of the Polanka nO - Suchdol
nO section (author)
2.3 Dálkové řízení úseku Polanka nad Odrou – Přerov
Traťový úsek Přerov (mimo) – Polanka nad Odrou je řízen dvěma řídícími a dvěma úsekovými
dispečery. Sled a pořadí vlaků je v celém úseku v kompetenci řídících dispečerů se všemi
povinnostmi a odpovědností za zabezpečení jízdních cest a plnění ustanovení platných
předpisů. Úsekový dispečer obstarává místní práci určených stanic uvnitř řízeného úseku.
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Hlášení staničního rozhlasu na celém úseku obstarávají dva operátoři. Umístění řídícího
dispečera úseku Polanka nad Odrou – Suchdol nad Odrou je zřejmé ze schématu na Obr. 3.
Tab. 1 – Sled činností obsluhy v bezporuchovém a poruchovém stavu [autor]
Tab. 1 – Operation sequence in trouble-free and fault condition [author]
Vlaková cesta

Činnost řídícího dispečera

Činnost zabezpečovacího zařízení

Naznačení jízdní cesty (2 kliky myší)

---

Vyhodnocení volnosti koleje
přestavení výměn a ostatních
prvků v kolejišti pro zamýšlenou
jízdu

Odjezd ze Studénky do
Jistebníku

(normální obsluha)

provedení závěru jízdní cesty
přestavení návěstidla do polohy
dovolující jízdu
Nařízení zjištění volnosti vlakové cesty
Převzetí hlášení o volnosti
Naznačení nouzové jízdní cesty
Vyhodnocení stavu naznačené jízdní
cesty

Odjezd ze Studénky do
Jistebníku

(za poruchy – indikace
obsazeného
kolejového obvodu –
činnost po zjištění
sjízdnosti koleje)

Přestavení výměn a ostatních prvků v
kolejišti pro zamýšlenou jízdu
Výpis technologie s označením
nesouladu (obsazený kolejový obvod)
Čtení výpisu (5 – 20 položek)
Kontrola splnění opatření poruchového
stavu (volnost kolejového obvodu)
Potvrzení výše uvedené kontroly
čtyřpísmennou sekvencí
Spuštění návěsti „Přivolávací návěst“

2.3.1 Ztížené pracovní podmínky při poruše technologie
Za běžného bezporuchového stavu je pracovník účasten permanentního řešení vzniklých
dopravních situací spojených s organizací dopravního provozu. Příprava a stavění vlakových
cest na zařízení jednotného obslužného stavědla (JOP) je uživatelsky komfortní a umožňuje
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zvládnutí obsluhy svěřeného traťového úseku jedním pracovníkem.7 Ve světle této relativní
jednoduchosti obsluhy se každý další úkon spojený s řízením provozu může jevit jako neúměrně
složitý a zatěžující.8 Tabulka znázorňuje rozdíl v náročnosti obsluhy za normální činnosti
zabezpečovacího zařízení a za poruchového stavu.
Možné příčiny selhání lidského faktoru

2.4

Zásadní vliv na vznik závadového jednání za ztížených pracovních podmínek může mít lidský
faktor.9 V práci řídícího dispečera může dojít k selhání lidského činitele vlivem lidských chyb,
zapříčiněných zejména:












Zhoršením zdravotní, tělesné a smyslové způsobilosti obsluhy
Snížení úsudkové schopnosti obsluhujícího pracovníka
Nedostatek znalostí technologických novinek, předpisů a normálií
Vliv nedostatečného odpočinku, mikrospánek
Vliv přechodných emocí
Útlumový stav vědomí
Věnování pozornosti mimopracovní sféře
Užívání návykových látek
Již existující psychické poruchy
poruchy zrakového vnímání [13]
Činnost v časové tísni, stres

PŮSOBENÍ SRESU NA ČLOVĚKA PŘI VÝKONU PRÁCE

3

Stres je v současnosti považován za fenomén dnešní doby. Obrací se k němu laická i odborná
veřejnost a je definován celou řadou definic. Plamínek uvádí velikost stresu jako podíl stresové
zátěže a odolnosti organismu, kdy stejně veliká zátěž způsobí vlivem odolnosti organismu různě
velký výsledný stres. Odolnost vůči stresu je chápán jako typicky lidský zdroj, umožňující
snadnější zvládání zátěže, kdy platí vztah10:
𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠 =

𝑍á𝑡ěž
𝑂𝑑𝑜𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡

Zátěžové situace obecně a jejich prožívání

3.1

Text příspěvku. (Použít styl „Normální“) Zátěžové situace se obecně [8] rozlišují na:




prosté, vyžadující zvýšené úsilí, zvládnutelné bez následků
konfliktogenní, vedoucí k nežádoucím psychickým stavům (stres, frustrace, konflikt), v
konečném důsledku zvládnutelné
patogenní, vedoucí k psychickým onemocněním

Současná praxe předpokládá vzájemnou zastupitelnost pracovníků na více pracovních pozicích na jednotlivých
sálech, včetně předpokládané rotace pracovních pozic v rámci CDP Přerov. Tato zastupitelnost nemůže plně
nahradit okamžitý výpadek obsluhujícího pracovníka z důvodu indispozice nebo plnění základních potřeb.
7)

8)

V období 1. 5 – 10. 5. 2017 činily průměrné denní úhrny 236 vlaků/24 hodin, zdroj autor z IS SŽDC

9)

VYKOPALOVÁ, H.: Psychologie v dopravě, s. 53 – 54.

10)

PLAMÍNEK, J., Sebepoznání, sebeřízení a stres, s. 128
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Podle způsobu prožívání rozlišujeme:





frustrace, psychický stav vyvolaný překážkou, bránící uspokojení určité potřeby,
deprivace, psychický stav vzniklý dlouhodobým neuspokojováním základních potřeb,
konflikt, psychický stav vzniklý působením dvou nebo více protichůdných sil na
jedince,
stres, nespecifická reakce organismu na jakoukoli výraznou tělesnou nebo psychickou
zátěž
Druhy stresu působící na člověka

3.2

Podle intenzity zátěže rozlišujeme:



Hypostres, stres, který ještě nedosáhl hranice nezvládnutelnosti, ale kumulací
s dlouhodobým působením může dojít ke zvratu
Hyperstres, stres přesahující hranici adaptability.

Z hlediska způsobu působení :



Eustres, krátkodobý, vyvolaný pozitivními stresory, napětí, které potřebujeme k
vyššímu výkonu
Distreses, negativní stres, používaný jako přetížení, zoufalství, bezmoc

Zdroje distresu podle Plamínka11:









Přetížení - nerovnováha výkonu, zahlcenost operativními úkoly;
Vnější nejistota - nedostatek informací;
Naléhavost - nedostatek času a hrozící termíny;
Důležitost - odpovědnost;
Bezmocnost - narušuje psychickou stabilitu ze všeho nejvíce;
Vnitřní nejistota - nízká sebedůvěra;
Vnitřní rušení - projevy nemocí, důsledky úrazu nebo špatné svědomí;
Vnější rušení - hluk.

Z hlediska času12 se stres dělí na:




3.3

akutní, vyvolaný náhlou událostí, která trvá velmi krátkou dobu nebo jen okamžik,
chronický stres, působící zpravidla v delším časovém horizontu, intenzita může mít
kolísavou úroveň,
posttraumatický stres je opožděná reakce na stresovou situaci, trvající většinou krátkou
dobu o velké intenzitě, někdy se hovoří o posttraumatické stresové poruše
anticipační stres vzniká v souvislosti s dějem, který má teprve nastat.
Stres na pracovišti dálkového řízení provozu

Většina firem v současné době nevěnuje otázce bezpečnosti a zdraví pracovníkům, vlivem
působícího stresu, náležitou pozornost. V oblasti pracovní bezpečnosti jsou nejčastěji pod
drobnohledem oblasti, týkající se technické bezpečnosti osob a majetku, která se zejména

11)

PLAMÍNEK, J., Sebepoznání, sebeřízení a stres. Praktický atlas sebezvládání, s. 154 – 155.

12)

MATOUŠEK, O., Pracovní stres a zdraví, s. 10-11.
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v procesech dokumentace a prevence nejsnáze zabezpečuje. Bezpečnostní dozory na
pracovištích jsou schopny provádět kontroly úrovně zabezpečení a úrovně odborné přípravy
personálu snadněji než například připravenost jednotlivců na zvládání zátěžových situací.
Zabezpečení takové funkce vyžaduje další finanční náklady, systémové změny v dotčené firmě
a proces posouzení rizik se zohledněním dopadů stresu na obslužný personál.

Obr. 4 – Rozhodování o povaze stresu 13
Fig. 4 – Deciding on the nature of stress
Z uvedeného vyplývá vážnější riziko těžkého nebo i smrtelného úrazu, případně vzniku
vážných nehod s velkými dopady, jak ukazuje schéma na Obr. 5.

13)

PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres: Praktický atlas sebezvládání, s. 133.
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Obr. 5 – Dynamika pracovního stresu [2]
Fig. 5 – Dynamics of work stress [2]
3.3.1 Rozdělení stresorů působících na řídícího dispečera
Vzhledem k problematice popisované pracovní pozice se jako nejoptimálnější jeví následující
rozdělení stresorů:









vnitřní, reprezentují především podmínky prostředí, ve kterém se činnost odehrává,
např. nefunkční klimatizace, nevhodná ergonomie pracoviště, horší dostupnost
sociálního zařízení a kuchyňky, nadměrný hluk při řešení zátěžových situací z okolních
pracovišť, vzdálení kuřáckého místa u kuřáků,
časové, z potřeby zvládnout množství úkolů v krátkém časovém termínu, při poruše
technologie dochází k dramatickému nárůstu povinností ke zvládnutí postavení jedné
vlakové cesty, nahromadění množství vlaků aj.
ze zodpovědnosti, kdy je v popředí strach ze selhání, z rizika. Odpovědnost řídícího
dispečera za správné a přesné řešení nastalých konfliktních stavů, zvolení správného
sledu a pořadí vlaků, odpovědnost za správnou a přesnou obsluhu zabezpečovacích
zařízení, odpovědnost za zvolení správného postupu z více možných variant.
Odpovědnost za správně vedenou komunikaci za ztíženého stavu.
sociálně psychologické se vyskytují v pracovním i osobním životě, konfliktní situace
všeho druhu. U řídícího dispečera se jedná zejména o konflikty zájmů při přetížení
komunikačních linií, konflikty s přítomnými dozorujícími orgány na pracovišti, konflikt
s ostatními pracovníky vzniklý na základě potřeby přijmout odpovědnost u více variant
řešení, nutnosti řešení konfliktních stavů mezi různými dopravci zejména při
reklamacích pořadí vlaků, absence zpětného hodnocení se zohledněním existujících
stresorů, konflikty priorit ve sféře komunikace, možnost nepříznivého hodnocení vlastní
práce, případně ztráty zaměstnání. Stresorem jsou i případná úmrtí a ztráta blízké osoby.
z vnitřního nesouhlasu, má-li člověk plnit úkoly, které jsou dle jeho názoru nesmyslné.
Nařízení špatného sledu a pořadí vlaků z nadřízeného pracoviště, které zhorší provozní
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situaci, zasahování do výkonu služby kontrolními a dozorujícími orgány, nesouhlas s
existující praxí přehodnocení úkonů provedených v časové tísni bez zohlednění
existujícího stresu.
pracovní a profesní, specifika jednotlivých pracovišť, u řídícího dispečera konfliktní
stav, který musí řešit, aniž by za něj nesl odpovědnost, vědomí pozdějšího
přehodnocování každého rozhodnutí z důvodu existence záznamových médií a
protokolu obsluhy.

Samotný fakt vzniku poruchového stavu naplňuje ve své podstatě pracovní prostředí řídícího
dispečera ve většině uvedených případů stresory, mající za následek různě intenzivní stres,
působící na lidský faktor. V závislosti na délce trvání poruchy bude řídící dispečer vystaven
působení stresu různě dlouhou dobu.

4

FÁZE PŮSOBENÍ SRESU ZA ZTÍŽENÝCH PODMÍNEK

Za ideálních podmínek, kdy zabezpečovací technologie vykazují bezporuchový stav, plnění
grafikonu vlakové dopravy (GVD) odpovídá platnému jízdnímu řádu, lze hovořit o
předpokládané zátěži na lidský organismus. Do průběhu pracovní směny se promítají pouze
některé vnitřní a sociálně psychologické stresory. Vnímání zátěže na lidský organismus je v
tomto případě závislá na osobnostních charakteristikách, pohlaví, kondici, věku aj a může být
různě intenzivní. Výkon pracovních povinností je zasazen do mantinelů legislativy, jízdního
řádu a zabezpečovací techniky a může být vnímán jako monotónní.
4.1

Vznik poruchy – fáze poplachová

V okamžiku vzniku poruchového stavu nastává v organismu řídícího dispečera poplachová
reakce. Dochází k zborcení zaběhnutého pracovního postupu a je zapotřebí přehodnotit priority
ve světle nové situace. Probíhá komunikace k zabezpečení oznámení změn v postupech prací,
k zabezpečení potřebných součinností při řešení vzniklé situace. Z vnějšího pohledu se situace
jeví jako hůře zvladatelná a zpravidla dochází k vyšším dopadům na dopravní provoz a odhad
v jakou měrou bude ovlivněn následný dopravní provoz nelze spolehlivě stanovit. [10]
4.2

Fáze rezistence

Po provedení prvních kroků a stanovení dalšího postupu zvládání zátěžové situace nastane fáze
rezistence, kdy dochází k určitému zklidnění situace a zdánlivé normalizaci provozu. Řídící
dispečer zpravidla dokáže snadněji odhadnout dopady a míru vlivů na provoz. Řešení
jednotlivých technologických úkonů je v důsledku poruchového stavu náročnější, ale provoz se
stává podmíněně plynulým. Jednotlivci zvládají stres zpravidla dle svých osobnostních
charakteristik, lze pozorovat rozdílný přístup k plnění pracovních povinností. Někteří reagují
agresivním přístupem, jsou hlasitější, dávají najevo svou osobnost i navenek, jedinci preferující
útěkové strategie naopak řeší situaci ve větší tichosti, stáhnou se více do sebe a snaží se o větší
sebekontrolu.
4.3

Fáze vyčerpání

Při dlouhotrvajícím působení stresoru na jednotlivce nastává stadium vyčerpání. Organismus
přestává situaci zvládat a ocitá se na pokraji svých sil. Následky mohou být fatální, může
docházet k selhání lidského činitele a další negativní důsledky působení stresu.

450

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

Obr. 6 – Vývojový diagram fází stresu 14
Fig. 6 - Stress phase flowchart
Reakce na stresové situace

4.4

Ke stresovým odezvám organismu patří kromě bezprostřední reakce na stresovou situaci i
dlouhodobé důsledky stresu – pocity duševní, tělesné únavy, chronický únavový syndrom,
syndrom vyhoření nebo vyhasnutí aj. Trvalé důsledky zátěže se mohou projevit jako:





Psychologické symptomy – neurotické poruchy, poruchy přizpůsobení, zneužívání látek
behaviorální poruchy – kouření, alkoholismus, poruchy stravování, fluktuace aj.
Somatické symptomy – poruchy pohybové, respirační, srdeční aj.
Somatická onemocnění – vysoký krevní tlak, onkologická onemocnění aj.

Uvedené odezvy stresových situací se při větší kumulaci a dlouhodobém působení mohou stát
vážným rizikem duševního zdraví obsluhujících pracovníků. Zejména v situaci
dlouhotrvajících zátěžových stavů, vyžadující větší pracovní nasazení obsluhy. Takové situace
mohou nastat při:



14)

dlouhotrvajících výlukách na infrastruktuře,
poruchách většího rozsahu vyžadující časově náročné opravy,

VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A., HONZÁK, R., Stres, eustres a distres.[online], 2008, [cit.03-06-17]
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odstraňování dopadů závažných nehod15 aj.

TECHNIKY ZVLÁDÁNÍ STRESU

5

Existence stresových stavů vyvolává otázku zvládání stresu. Každý organismus je schopen
zvládnout určité množství nadměrné zátěže. V psychologii se nazývá schopnost zvládání stresu
„Coping“16, z řeckého slova colaphos (přímý úder na ucho – boj). Jedná se o vyšší stupeň
adaptace, která představuje vyrovnání se se zátěží na základě aplikace obvyklých postupů nebo
zkušeností. Schopnost zvládat stres je individuální záležitostí, svou roli zde sehrávají
osobnostní charakteristiky, vliv okolního prostředí a další vlivy. 17 Stresem se organismus
připravuje na dva základní typy reakcí a to útěk a boj. Techniky zvládání stresu se dělí na
pasivní a aktivní.18
Pasivní techniky

5.1

Tyto techniky, někdy označované jako maladaptivní coping. Nejčastěji se jedná o obranné
mechanismy, transformující informace, aby byly více snesitelné, zejména jde o:






Popření, zavírání očí před existující skutečností
Regrese – návrat do dětství, použití pubertálních vtípků
Izolace – únik do samoty => snížení schopností řešení nových situací
Únik do nemoci – zvýšení zájmu o svou osobu (simulace, hypochondrie)
Denní snění – kompenzace stresové situace únikem do jiné reality.
Aktivní techniky

5.2

Aktivní techniky předznamenávají aktivní přístup jednotlivce ke zvládaní stresu:









Agrese – vysoce efektivní technika s různou vhodností v různých situacích.
Upoutávání pozornosti – představuje zvyšování sebevědomí jedince
Identifikace – ztotožnění se s hrdinou pro zvýšení sebevědomí
Kompenzace – použitá např. při řešení nějakého osobnostního nedostatku
Racionalizace – technika vysvětlování nepřijatelného přijatelným, snížení pocitu viny
Sublimace – přesun společensky nepřijatelných jevů do společenské přijatelnosti (např.
agrese – boxer)
Technika 8P 19 – metoda založená na cyklické, opakující se práci se stresem Obr. 7.

Např. Studénka – 3. 8.1990, 8. 8. 2008, 22. 7. 2015, WIKIPEDIA, dostupné z WWW.
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%ADch_nehod_v_%C4%8Cesku>
15)

16)

VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A., HONZÁK, R., Stres, eustres a distres.[online], 2008, [cit.03-06-17]

17)

PROCHÁZKA, R., Psychofyziologické souvislosti temperamentu, s. 10 – 11

18)

BARTŮŇKOVÁ, S., Stres a jeho mechanismy, s. 111.

19)

PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres, praktický atlas sebezvládánís. 146 – 164.
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Technika 8P a její využití

Obr. 7 – Metoda 8P – Zvládání stresu20
Fig. 7 – Method 8P – cooping
Jednou z použitelných technik zvládání stresu je metoda 8P, představující systematický
cyklický osmifázový přístup k řešení problematiky zvládání stresu. V kontextu výkonu práce
řídícího dispečera mohou jednotlivé fáze dle Obr. 7 mít následující průběh a funkce:








20)

Poznání – mapování působení stresorů v minulosti, hledání společných rysů působení
stresoru, poznání obvyklých reakcí na stres, rozdělení na kladné a záporné reakce, fixace
kladných reakcí v chování a přístupu řídícího dispečera
Predikce – zaměření na předpověď možného vývoje v oblasti výskytu stresorů a
působení stresových situací na řídícího dispečera. Zaměření se na blízkou budoucnost i
na vzdálenou s ohledem očekávaných změn v pracovním prostředí (zřizování nových
ovládacích sálů, navýšení počtu pracovníků, hluku, obsazení sociálního vybavení aj.)
Prevence – záměrná činnost zaměřená na omezení působení stresoru, výchova ke
zvládání stresu, zohlednění zátěže jednotlivých pracovních pozic a optimalizace
programu zastupitelnosti pracovních pozic
Příprava – samostatná kapitola s možným vnitřním cyklickým průběhem, sestávající z
analýzy poznávání stresu, obvyklých reakcí a přítomnosti stresoru. Součástí přípravy je
i možný trénink vhodně naplánovaných technik zvládání stresu, s výhodou lze využít
existující cvičný řídící sál a možnost simulací zátěžových situací.
Připravenost – je fáze využívání lidské odolnosti proti faktorům odolnost snižující. Je
potřeba klást důraz na faktory zvyšující lidskou odolnost, zejména dostatečný spánek,

PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres, praktický atlas sebezvládání, s. 147.
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relaxace, dostatek pohybu vzhledem k sedavému zaměstnání, zdravá strava, omezení
stimulantů (káva, cigarety, alkohol aj.), vyhledávání eustresových podnětů a podobně.
Percepce – vnímání podnětu vyvolávajícího stres a jeho zpracování. Řídící dispečer
musí umět vnímat tyto podněty, rozlišovat je a dokázat nepodlehnout škodlivému
působení stresoru.
Příklad – jednotlivec i jeho okolí musí dávat kladný příklad zvládání zátěžových situací
Poučení – pochopení existence a přítomnosti stresu a přesun do nové fáze poznání.
Možnost nápravy nežádoucích stavů

5.3

Vznik stresu v zátěžových situacích při výkonu služby je primárně neodvratitelný. Postupným
rozborem jednotlivých stresorů však lze zmapovat podstatu jejich působení a vytipovat některá,
zejména systémová opatření, ke snížení celkové zátěže na jednotlivce. O systémových
opatřeních hovoříme proto, že většina stresorů spočívá v obavách ze špatného rozhodování a
následného přehodnocování a postihu již přijatých opatření, poznamenaných časovou tísní a
specifickými okolnostmi poruchového stavu:









6

zvýšení míry pozitivního stresu – motivace pro eliminaci vlivů poruch v prémiovém
ukazateli (stávající praxe je zaměřena na snižování prémií z předem definovaného
maxima), za účelem snížení míry úzkosti (citlivosti k trestu bez přítomnosti odměny) a
posílení impulzivity (citlivost k podnětům odměny)21
Pro uplatnění programu vzájemné zastupitelnosti zvolit vhodný model střídání
pracovních pozic se zohledněním střídání rozdílně výkonných traťových úseků
Vyčlenění části fondu pracovní doby k výuce technik pro zvládání stresových stavů22
Provádění osvěty v oblasti copingu23
Zřízení psychologické poradny k periodickým pohovorům s pracovníky a detekci
možných trvalých následků zvýšené pracovní zátěže
Zařazení funkcí ohrožených stresem do množiny adeptů na snížení týdenní normy práce,
případně navýšení limitu řádné dovolené na zotavenou nebo rekondičních ozdravných
pobytů
Zvážení možnosti uspořádání pracoviště pro lepší dostupnost WC, kuchyňky aj.

ZÁVĚR

Příspěvek navazuje na vědecké poznatky z oboru psychologie a jednoznačně prokazuje vliv
stresu na pracovníky obsluhy zabezpečovacích technologií při náročné činnosti řízení drážní
dopravy. Modernizace staničních zabezpečovacích zařízení a technologií určených k obsluze
řídících pracovišť s sebou přináší možnosti značných úspor obslužného personálu. Tento stav
vyvolává riziko spočívající v ignorování meze lidských schopností u jedinců, vystavených
permanentnímu stresu, který roste s velikostí ovládaného úseku, hustotou dopravy a množstvím
poruchových stavů a mimořádností. Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost nastavení množství
pracovních povinností a sledovat vliv zátěžových situací na psychiku stávajících pracovníků
obsluhy. Vlivem možné nestability technologie dochází k neúměrnému nárůstu rizika
21)

PROCHÁZKA, R., Psychofyziologické souvislosti temperamentu, s. 12.

HUBER, J., BANKHOFER, H., HEWSON, E. (Překlad: Bílková, J.). 30 způsobů jak
s. 83 – 89.
22)

23)

WIKIPEDIA.COM.: [online], Coping,
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navyšování pracovních povinností a tlaku na psychiku jednotlivce, kdy je výrazně atakována
hranice adaptability člověka. V této oblasti je nezbytné provádět soustavnou analytickou
činnost za účasti odborníků z oboru psychologie při zavádění nových technologií a
vyhodnocovat působení změn na jednotlivce. Při dlouhodobém působení neúměrné zátěže je
evidentní, že stres může vyvolávat další lidské chyby, které ve svém důsledku mohou být
spouštěčem domino efektu nových konfliktogenních zátěžových situací nebo fatálních dopadů
na chráněné zájmy. Pro snížení škodlivých vlivů na psychiku pracovníků a případnou eliminaci
trvalých následků na jednotlivce je nutné existenci stresu nepodceňovat a naopak aktivně
vyhledávat možnosti další nápravy nežádoucích stavů. Z toho rovněž vyplývá potřeba vedení
zaměstnanců, formou pravidelného proškolování, k osvojení si dovedností technik zvládání
stresu.

7
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NÁVRH MOŽNÉHO DLOUHODOBÉHO NOUZOVÉHO DOCHLAZOVÁNÍ
JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN
DRAFT OF POSSIBLE LONG-TIME EMERGENCY COOLING – DOWN NUCLEAR
POWER PLANT TEMELIN
Jan Jiroušek1
ABSTRAKT:
Cílem práce je navržení ekonomicky nenáročného opatření zvyšujícího bezpečnost jaderné
elektrárny Temelín na základě zvýšení robustnosti okolní vodohospodářské infrastruktury.
Opatření je zaměřeno na zabránění rozvoje do nadprojektové havárie elektrárny v důsledku
dlouhodobě nefungujících systémových služeb v území. Na řešení předmětné situace se musí
podílet stát a jeho orgány na všech úrovních. Proto je třeba vypracovat plán kontinuity, ve
kterém budou logicky propojena opatření všech zúčastněných, a následně bude zajištěna
včasná proveditelnost opatření po všech stránkách.
ABSTRACT:
Goal of work is suggestion economically undemanding precaution increases of safety of
nuclear power plant Temelin based on improvement robustness of aquatic infrastructure in
area. Measure is focused to mitigate propagation to severe accident of nuclear popwer plant
as consequence long-time un-function systems services in the area. In solution could take part
authorties on all levels. Therefore is necessary to prepare planes of continuity where will be
logically interconnected measures of all participants subsequently will provide timely
feasibility measures as whole
KLÍČOVÁ SLOVA:
Jaderná elektrárna; kritická infrastruktura; systémové služby v území; nadprojektová havárie;
přehrada.
KEYWORDS:
Nuclear power plant; critical infrastructure; systematic services in area; severe accident; dam.

1

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Jaderné elektrárny jsou složitá technická díla, která na jedné straně vysoce podporují kvalitní
život lidí s možností jeho dalšího zlepšování, a na druhé straně mají vysoký potenciál ho
poškodit. S vědomím velikosti škodlivého potenciálu stát, prostřednictvím Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost dozoruje dodržování bezpečnosti jaderných zařízení na území České
republiky v rozsahu zmocnění § 200, atomového zákona (zákon č. 263/2016 Sb.). Takže
vykonává i kontrolu nad dodržováním jaderné bezpečnosti podle písm. a), odst. (2), §4.
atomového zákona. Jadernou bezpečností se míní „stav a schopnost jaderného zařízení a
fyzických osob obsluhujících jaderné zařízení zabránit nekontrolovatelnému rozvoji štěpné
řetězové reakce nebo úniku radioaktivních látek anebo ionizujícího záření do životního
prostředí a omezit následky nehod.“, tj. dle současného poznání jde o bezpečnost i zabezpečení
(tj. v anglické terminologii jak safety, tak security) jaderného zařízení 1.
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Analýza jaderné havárie 2 znovu potvrdila, že pro zajištění bezpečnosti jaderných zařízení
jsou stěžejní zdroje energie a chladiva. Proto i v případě jaderné elektrárny Temelín jsme
provedli rozbor dosažitelnosti využitelných zdrojů vody s cílem najít další možné řešení dodání
vody pro chlazení v případě vysoké nouze.

2

POUČENÍ Z HAVÁRIE JADERNÉ ELEKTRÁRNY FUKUSHIMA

V pátek 11. března 2011 v 14:46 bylo Japonsko zasaženo zemětřesením o síle 9° Richterovy
stupnice situovaným při jeho pobřeží v místě, kde se pacifická deska podsouvá pod desku
severoamerickou, euroasijskou a filipínskou. Epicentrum zemětřesení bylo v moři přibližně 130
km od města Sendai v prefektuře Miyagi východně od ostrova Honšu, největšího japonského
ostrova. Příčinou bylo uvolnění nahromaděného tlaku v místě střetu litosférických desek. Tlak,
který v tomto místě vzniká, je čas od času uvolněn formou zemětřesení. Oblast zasažená
zemětřesením je na obrázku 16. Havárie byla klasifikována ve stupnici INES stupněm 7, tj.
nejvyšším stupněm.
Tlak vyvolaný zemětřesením vyvolal masivní zdvih mořského dna v šířce 180 kilometrů o 5 8 metrů. Tento zdvih mořského dna vyvolal zvednutí vodního sloupce o několik metrů nad
úroveň hladiny oceánu. To způsobilo, že obrovská masa vody se začala šířit všemi směry, ale
největší dopad měla na pobřeží Japonska, kam se dostala prakticky nezbavena své síly.
Masa vody způsobila jev nazývaný tsunami, a zdevastovala východní pobřeží Japonska, když
místy pronikla až 15 kilometrů do vnitrozemí. Sílu tsunami lze vidět i na zničení a poškozením
spousty měst na pobřeží, kdy například u města Minamisanriku bylo pohřešováno 9500
obyvatel. Do hodiny a půl bylo zasaženo 670 kilometrů japonského pobřeží a vlny dosahovaly
velikosti od 3 do 39 metrů. Odborníci zkoumající velikost vln na Tokijské universitě však
připouštějí, že jejich velikost mohla být i vyšší.
Podle údajů v pracích 2-4 v době zemětřesení byly v jaderné elektrárně Fukushima bloky 1-3
v normálním provozu a bloky 4-6 byly ve stavu plánované odstávky. Reaktor č. 4 byl mimo
provoz z důvodu výměny paliva. Reaktory č.5 a 6 byly odstaveny z důvodu pravidelné údržby.
Ihned po zaregistrování silného zemětřesení došlo k okamžitému automatickému zastavení
štěpné reakce (SCRAM) na všech blocích, jež byly v provozu. Zemětřesení nepoškodilo
důležité stavby a zařízení, ale poškodilo rozvodné elektrické sítě spojující elektrárnu s
rozvodnami, následkem čehož byla elektrárna bez jakéhokoliv vnějšího zdroje elektrické
energie. Z toho důvodu došlo k automatickému spuštění havarijních diesel generátorů, díky
kterým bylo možné spolehlivě odvádět zbytkové teplo z reaktoru pomocí systémů pro odvod
zbytkového tepla.
Při zemětřesení došlo k překročení hodnot stanovených v zadávacích podmínkách, na které byla
elektrárna navržena, ale prozatím se nepodařilo potvrdit, že došlo k závažnému poškození
elektrárny před zaplavením vlnou tsunami. Většina vyšetřovacích zpráv se přiklání k názoru,
že nedošlo k poškození vlivem zemětřesení.
Čtyřicet jedna minut po automatickém odstavení reaktorů z provozu byla jaderná elektrárna
Fukushima Daiichi zasažena první vlnou tsunami, po které s osmiminutovým zpožděním
následovala vlna druhá. Elektrárna byla stavěna, aby vydržela vlny o výšce 5,7 metru; vlny
měly ovšem výšku kolem 14-15 metrů; obrázek 1 ukazuje zaplavení. Tyto vlny poškodily
čerpadla čerpající mořskou vodu na chlazení okruhu kondenzátoru a dále poškodily havarijní
(chladicí) okruh pro odvod zbytkového tepla. Zároveň tyto vlny zaplavily dieselagregáty
nacházející se v suterénu budovy turbíny, čímž je vyřadily z provozu. Tím zdrojem napájení
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zůstaly už jen baterie s několikahodinovou životností, z nichž velká většina byla na břehu moře
a byla zaplavena ihned po příchodu tsunami.

Obr. 1. Viditelná úroveň zaplavení areálu elektrárny – čas zhruba 50 minut po zemětřesení.
A: Vlastní budovy elektrárny; B: Maximální výška Tsunami; C: Nadmořská výška areálu
(bloky 1-4); D: Průměrná mořská hladina; E: Vlnolamy.
Fig. 1 - The level flood of Nuclear power plant area– The time 50 minutes after earthquake
A: Buildings of NPP; B: The highest level of Tsunami; C: Altitude of nuclear power plant
area (Units 1-4); D: The average sea level; E: Sea walls 2-4
Vyjma bloku 6, na kterém zůstal v provozu vzduchem chlazený diesel generátor, byly všechny
bloky bez zdroje střídavého napájení, a bloky 1, 2 a 4 byly bez jakéhokoliv zdroje elektrické
energie.
Popsaná ztráta havarijního napájení instrumentace i sběru a ukládání dat, tak de facto odpojila
společnou blokovou dozornu. V důsledku toho došlo ke ztrátě informací o hladině vody i tlaku
v reaktoru, dále ztrátě ovladatelnosti klíčových armatur i čerpadel. Důsledkem ztráty klíčových
informací o bloku byly prostoje, nedostatečná rychlost havarijní odezvy a rapidní rozvoj
havárie. Chlazení bylo následně zajišťováno nouzově jinými než havarijními systémy. Jejich
společným jmenovatelem byla omezená kapacita pro odvod zbytkového tepla. Na bloku č. 1
bylo zajišťováno přirozenou cirkulací vody zkondenzované z vodní páry. Na bloku 2 a 3 bylo
zajišťováno turbo-čerpadlem poháněným parou generovanou z chladiva zbytkovým výkonem
v reaktoru.
Po ztrátě všech dostupných systémů chlazení se na jednotlivých blocích započalo se
vstřikováním vody do tlakové nádoby reaktoru pomocí požárních cisteren. Aby bylo možné
tohoto vstřikování docílit, museli operátoři složitě odtlakovat reaktor, čímž se dále zvyšovalo
množství uniklých štěpných produktů do okolí. Nejdříve se do reaktoru dodávala slaná voda,
která se při první příležitosti nahradila sladkovodní vodou. Tento způsob chlazení se používal
do té doby, než se podařilo získat elektrické napájení, k čemuž došlo až 22. března.
Panelová diskuze 180 expertů ze 42 členských zemí IAEA 2-4 ukázala, že při nadprojektové
havárii nikdy nejde jen o zajištění bezpečného jaderného zařízení, ale je nutné mít zajištěnu
bezpečnou kritickou infrastrukturu v jeho okolí, tj. rozvody elektrické energie, zdroje vody a
prostředky k získávání informací.
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3

KONTINUITA PROVOZU KRTICKÝCH TECHNICKÝCH DĚL A
OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ

V souvislosti se zajištěním přežití lidí při kritických situacích se ve vyspělých zemích
zpracovávají plány kontinuity 5,6. Pojem kontinuita se obecně chápe, jako pokračování či
propojení funkcí, opatření, činností v prostoru a čase, tj. jako nepřetržitá činnost v prostoru a
ve sledovaném pojetí. Kontinuita činností / funkcí / procesů entit chápaných jako systém je
dvojího druhu:



kontinuita spjatá s pružnou odolností systému (v rámci odchylky se naruší funkce, ale
dá se použít záložní systém),
kontinuita zajištěná obnovou funkce po jejím přerušení pohromou. Kontinuita je
výsledkem pokračování po přerušení pohromou (Resumption), tj. obnovy funkčnosti
(Restoration) nebo opravy entity (Recovery).

Dle 5,6 Business Continuity Institute v UK [66,67] kontinuitu podnikání entity definoval
následovně „Kontinuita podnikání je holisticky orientovaná činnost identifikující potenciální
ohrožení organizace a vytvářející rámec pro budování odolnosti a schopnosti účinné odezvy
organizace, která ochraňuje zájmy klíčových skupin, pověst a značku podniku a činnosti
vytvářející hodnoty“. Od r. 2005 proto Evropská unie požaduje, aby veřejná správa soustředila
pozornost na plánování kontinuity. V praxi se používá několik druhů plánů kontinuity, které
mají různou působnost a rozsah, a to plán kontinuity činností provozu, plán kontinuity
podnikání, plán obnovy po pohromách, plán pro opětovné zahájení podnikání, plán pro
krizovou komunikaci, nouzový plán pro uživatele (obyvatele, zaměstnance). Plán kontinuity
kritické infrastruktury zpracovává veřejná správa pro zajištění základních funkcí v území i
vlastník podniku či infrastruktury či technologie, aby si zajistil obživu a zisk 5,6.
Zatímco cílem plánování kontinuity ze strany vlastníka kritických infrastruktur (tj. objektů nebo
sítí) je udržet dobré postavení podniku v hospodářské soutěži, tak cílem plánování kontinuity
ze strany veřejné správy je dohled nad zajištěním plynulosti poskytování veřejných služeb
(energie, telekomunikace, zdravotní péče apod.) v území, a to i při snížené výkonnosti objektů
či sítí kritické infrastruktury. Proto oba subjekty musí aktivně spolupracovat na vytvoření plánu
kontinuity území.
Z filozofie řízení bezpečnosti území vyplývá, že úkoly při odezvě na selhání životně důležité
infrastruktury vždy má i veřejná správa, protože odpovídá za bezpečnost území. Proto veřejná
správa má v řadě vyspělých zemí nástroj, kterým je plán kontinuity území, který je vnímán
především jako podpora sociálního procesu a teprve na druhém místě jako podpora
ekonomického procesu. Ve strategických hodnoceních se oceňuje jejich přínos pro přežití lidí,
pro zabránění panice a chaosu. Používané propojení plánů kontinuity je ukázáno na obrázku 2
6.
PLÁN KONTINUITY PODNIKÁNÍ

PLÁN KONTINUITY ÚZEMÍ

PLÁN KONTINUITY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY
PLÁN KONTINUITY PROVOZU
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Obr. 2 - Propojení plánů kontinuity v území 6.
Fig. 2 - The interconnection of continuity plans in the area 6

4

ZDROJE VODY V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ A JEJÍM OKOLÍ

Dle 5,6 jaderné elektrárny patří do kritické infrastruktury evropské, tj. mají větší význam než
jen národní. Proto se na ně vztahují i požadavky spojené s tímto postavením.
Na základě požadavků IAEA 7,8 jsou pro normální provoz rozvody vody v jaderné
elektrárně Temelín navrženy v souladu s národní legislativou, tj. stavebním zákonem (zákon č.
183/2006 Sb.); jde o potrubí navázaná na hlavní zdroj, kterým je řeka Vltava a o vybudované
vodní nádrže uvnitř i vně. To znamená, že zařízení jsou odolná až do velikostí očekávaných
projektových pohrom (v ČR jde o tzv. stoleté pohromy). Do této kategorie patří rozvody pitné,
požární a surové vody. Surová voda bez úpravy se užívá také v cirkulačním chladícím okruhu.
Dále se surová voda přímo užívá v rozvodech požární vody nejaderných objektů. V neposlední
řadě se surová voda upravuje na demineralizovanou vodu pro doplňování sekundárního okruhu
a rovněž přípravu chladiva primárního okruhu 9. Větší část těchto rozvodů je realizována jako
zasypaná potrubí, menší část se nachází na potrubních mostech. Potrubní rozvody stejně jako
připojená technologie, nádrže, čiřiče, filtry, čerpadla a armatury nejsou principiálně potřebné
při řešení havarijních událostí.
Pro havarijní podmínky provozu jsou připraveny nadstandardní rozvody vody, které v souladu
s požadavky IAEA 7,8 jsou zabezpečené na maximální očekávané pohromy, které jsou vyšší
než projektové pohromy; požaduje se, aby se respektovalo zvládnutí desetitisícileté pohromy
(tj. pohromy, která má četnost výskytu jednou za 10 000 let (odst. 3, §11, vyhlášky č. 329/2017
Sb.). Tyto rozvody zahrnují okruhy havarijního přívodu chladiva primárního okruhu, technické
vody důležité a rozvod požární vody. Za normálního provozu jsou v čekacím režimu 9. K
odvodu jejich tepla do atmosféry dochází odparem a prouděním na fontánách a volné hladině
chladících bazénů.
Již od počátku přístupu k jaderným technologiím československá, později česká legislativa pro
plánování jaderných elektráren vyžadovala umístění mimo oblast historických záplav (tzv.
kritéria pro umístění podle vyhlášky č. 329/2017 Sb.). Cenou za vyloučení výskytu záplavy
jsou však větší nároky na čerpací práci při doplňování surové vody. Proto nejsou české jaderné
elektrárny umístěny přímo u velkých vodních toků na rozdíl od jiných jaderných elektráren
(např. Beznau, Mühleberg, Isar, Paks, nebo Kozloduj).
Dle údajů v 9 za normálního provozu je celková spotřeba surové vody, včetně odluhování
cirkulačních chladících okruhu cca 1,1 m3/s. Jediným zdrojem s odpovídající dlouhodobou
kapacitou je Vltava. S ohledem k proměnnému ročnímu průtoku a kvalitě říční vody vzniklo
vodní dílo Hněvkovice s retenční kapacitou 12,2 milionů m3. Přívodní řád surové vody se
světlostí 1100 mm je zdvojený, přičemž každá z linií zajistí 100% požadovaného průtoku.
Kromě surové vody odebírá elektrárna pitnou vodu z místní sítě přípojkou 9
Na základě české legislativy (požadavky stavebního zákona) a dokumentace 9 vodovodní
infrastruktura vně jaderné elektrárny je navržena tak, aby odolala projektovým (tj. stoletým)
pohromám.
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5

POSOUZENÍ ZABEZPEČENÍ ROZVODŮ PŘI NADPROJEKTOVÉ
POHROMĚ

Jelikož dle údajů uvedených v druhém odstavci byla zásadním nedostatkem při odezvě
nedostatečná odolnost vnějších infrastruktur, tak jsme se rozhodli posoudit situaci u jaderné
elektrárny Temelín. Na základě dat uvedených v odstavcích 4 a 5 je třeba konstatovat, že vnější
vodovodní infrastruktura není dostatečné robustní, protože její odolnost je zajištěna jen do výše
projektové pohromy.
Dalším nedostatkem je, že čerpací stanice surové vody, však není podle písm. b), odst. (3), §4,
Atomového zákona 263/2016 Sb., a navazující Vyhlášky č. 329/2017 Sb., §2, „Vybraným
zařízením“. Proto je zásobována z distribuční sítě 110 kV, která je odolná jen do výše stoletých
pohrom.
Lze tudíž konstatovat, že každá nadprojektová pohroma nebo organizační havárie vyvolaná
lidskou chybou může vést nejen k dlouhodobému selhání systémových služeb v území, ale i
k narušení odezvy v jaderné elektrárně, jež tak může přerůst v nadprojektovou pohromu. Proto
po havárii Fukushima jsou v celém světě, tj. i v České republice plánovány a připravovány
alternativní zdroje dodávky vody pro chlazení odstaveného jaderného zdroje 9.

6

NÁVRH VYUŽITÍ JEDNOHO Z ČERPADEL ČERPACÍ STANICE
HNĚVKOVICE A JEHO NÁROKY

Na základě poznatků získaných z analýz havárií, shrnutých např. v pracích 1,2,10 nelze
vyloučit situace, která v důsledku dlouhodobě nefungujících systémových služeb v území může
mít velmi vážný dopad i na okolí elektrárny. Řešení předmětné situace není jednoduché, jak
ukázal průběh odezvy na jadernou havárii ve Fukushimě. Zapojit se musí stát a jeho orgány na
všech úrovních. Proto je třeba v souladu s poznáním mít plány kontinuity (obrázek č. 2), ve
kterých jsou logicky propojená opatření všech zúčastněných, a také musí být zajištěna včasná
proveditelnost opatření po všech stránkách. K realizaci opatření jsou třeba zdroje, síly a
prostředky.
Při haváriích je základní zjištění jaderných elektráren v bezpečném odstaveném stavu, což je
otázkou dvou hlavních činitelů: elektrické energie pro napájení systémů dochlazení a vnější
dodávky vody. S ohledem výše popsanému má jaderné zařízení připraveny vnitřní havarijní
plány pro uvedení a udržení se v bezpečném stavu v řádu stovek hodin autonomie při různých
iniciačních událostech 9. Autonomií je zde míněno využití vnitřních zdrojů provozovatele a
jeho smluvních dodavatelů uvnitř jaderného zařízení.
Jelikož je třeba předpokládat, že i bezpečnostní opatření mohou selhat 1,10, je třeba, aby
existovaly postupy pro zvládnutí této extrémně nežádoucí situace. Může k ní dojít např.
následkem dlouhodobého rozpadu systémových služeb dané lokalitě, vnitřní zdroje (pohonné
hmoty pro diesel-generátory a dosažitelná chladící voda) vyčerpány jako důsledek
dlouhodobého „black-outu“.
V případě chlazení, kterým se zabýváme, se jako nejjednodušší jeví dodávka vody požárními
cisternami. Při standardní kapacitě cisterny 4,0 m3 a vzdálenosti 5,2 km je pro udržení bloků v
bezpečném stavu třeba minimálně 6 požárních cisteren v trvalém provozu (oběhu) 9.
Další možnost představuje doprava provizorním vedení standardními požárními hadicemi
světlosti 110 v délce 5,0 km s kaskádovým zapojením minimálně 7 motorových čerpadel 9.
Takové množství identických čerpadel, není snadno dosažitelné. I nároky na kvalifikovanou
obsluhu budou značné. Předpokládaná kapacita takového přívodu odpovídá přibližně
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dvojnásobku minimálních požadavků na dochlazení celého jaderného zdroje. Při takovém
množství motorových čerpadel a desítkách hodin provozu, však lze očekávat další poruchy z
různých příčin. Zdvojení přívodu by následky možného selhání snížilo.
Po zvážení všech možností v lokalitě se nabízí další dostupná možnost. Tou je využití vodní
elektrárny Hněvkovice 11,12, obrázek 3.

Obr. 3 - Situační rozložení jaderné a vodní elektrárny 13.
Fig. 3 - Dispositon of nuclear and water power plants 13
Jedná se o užití provozní čerpací stanice s neprojektovým způsobem dodávky elektrické
energie. Každé z šestice instalovaných identických čerpadel má výkon 1200 m3/h (při
elektrickém příkonu 3,15 MW s napájením 3x6 kV) 7obr. č. 4.
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Obr. 4 -, Pohled na elektromotor čerpadla čerpací stanice (foto autor).
Fig. 4 – View on electromotor of pump on water plant photo author
Diesel-agregát v mobilním provedení s výkonem 3,2 MW a výstupním napětím 3 x 6 kV k jeho
napájení neexistuje. Existuje jediný zdroj elektrického napájení s dostatečným výkonem, který
se nachází v bezprostřední blízkosti čerpací stanice. Tím zdrojem jsou turbo-soustrojí vodní
elektrárny Hněvkovice11,12obrázek č. 5 .

Obr. 5 - Pohled na kryty obou turbo-generátorů vodní elektrárny Hněvkovice (foto autor).
Fig. 5 – View on shells both turbogenerators of water power plant Hnevkovice photo
author
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Každé z obou soustrojí má maximální výkon 4,8 MW, o výstupním napětí 3 x 6,3 kV 11.
Výkon jednoho soustrojí je pro provoz jednoho čerpadla dostačující i při minimální hladině
vody v přehradě. S ohledem k množství potřebné surové vody a velikosti akumulace uvnitř
jaderného zařízení, plně dostačí přerušovaný provoz soustavy vodní elektrárna-čerpací stanice
v délce 3 minut z každé hodiny 9.

7

ZÁVĚR

Soubor navržených opatření je zaměřen na vyloučení vzniku těžké havárie jako důsledku
vyčerpání všech dostupných chladících medií i pohonných hmot havarijních zdrojů elektrické
energie, v podmínkách, kdy je vyloučeno obnovení dodávky elektrické energie vně jaderné
elektrárny.
Proto je třeba mít propojené plány kontinuity, jak naznačuje obrázek č. 2, ve kterém budou
logicky propojena opatření všech zúčastněných, a následně bude zajištěna včasná
proveditelnost opatření po všech stránkách. Dle mezinárodní praxe 5,6 za plán kontinuity
provozu odpovídá provozovatel jaderné elektrárny. Za plán kontinuity vodohospodářské
infrastruktury, která je součástí kritické infrastruktury odpovídají provozovatelé i orgány
veřejné správy a za plán kontinuity území a plán kontinuity podnikání, který zajišťuje rozvoj
území, odpovídají orgány veřejné správy.
Navržené technické opatření je proveditelné, ale nelze jej provést na úrovni provozovatele
jaderné elektrárny, protože jde o řešení mimo jeho zařízení. Krizový zákon (zákon č. 240/2000
Sb.) nestanoví požadavky na provozovatele kritické infrastruktury, která obsluhuje jiné
technologie (právnické osoby) 5,6. V souladu se zásadami řízení rizik složitých
technologických zařízení uvedenými v práci 1 je třeba, aby si politická reprezentace
uvědomila rizika spojená s rozpadem kritické infrastruktury. Následně, aby uložila dotčeným
státním orgánům vypracování plánů řešení, přípravu podkladů pro příslušná rozhodnutí a
nakonec i realizaci přijatých opatření.
Protože v České republice není jasně stanovena odpovědnost za bezpečnost objektů a sítí
vytvářejících životodárnou infrastrukturu, je třeba vyřešit některé základní otázky. Jde např. o:






vyvolání diskuze na strategické úrovni řízení státu o dopadech selhání infrastruktur
náležících do kritické územní infrastruktury, a o propojení několika extrémních jevů,
které nelze vyloučit (jeden z takových jevů je výše zmíněn),
aby státní orgány na všech úrovních při rozhodování o regionu zvažovaly rizika
vyvolaná dlouhodobým rozpadem systémových služeb v lokalitě s jaderným zdrojem a
množstvím úkolů spojených s jejich řešením,
krizový plán kraje i krizový plán obce s rozšířenou působností, tj. Týna nad Vltavou,
zabývající se ochranou obyvatelstva doplnit v souladu se současným poznáním 5,6
plány kontinuity jak jaderné elektrárny Temelín, tak území, které zajistí podporu odezvy
při selhání infrastruktur zacílenou jak na bezpečí objektu jaderné elektrárny Temelín
(udržení jaderného zdroje v bezpečně odstaveném stavu), tak na bezpečí okolního
území,
koordinace činností při provozu a údržby vodní elektrárny Hněvkovice a možné dopady
na havarijní a nouzové zdroje jaderné elektrárny Temelín

1. úprava manipulačních řádů přehrady; vodní dílo spravuje Povodí Vltavy s. p., jehož
zřizovatelem je však Ministerstvo zemědělství; v této souvislosti se jedná i o plánované
odstávky vodní elektrárny Lipno nebo vodní elektrárny Orlík,
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2. koordinace činností při provozu a údržby linek a rozvoden 400/200/110 kV podle
možných dopadů na havarijní a nouzové zdroje jaderné elektrárny Temelín
3. dopracování a schválení rozhodovacích procedur, stanovení pravomoc í osob, které
budou kompletní rozhodovat na základě momentálního způsobu provozu jaderné
elektrárny Temelín, rozvodny Kočín, stavu sítí 400/200/110 kV a dalších okolností. Na
základě těchto procedur budou rozhodovat o potencionálním využití vodní elektrárny
výlučně jako nouzového zdroje pro čerpání vody. Případně o potencionálně
kombinovaném využití jak pro doplňování vody tak i nouzového elektrické napájení
jaderného zdroje,



příprava a realizace modifikace místní rozvodny vodní elektrárny Hněvkovice, aby
umožňovala nouzový provoz mimo stávající dispečerské řízení z velínu vodní
elektrárny Štěchovice.
příprava a realizace modifikace místní rozvodny, aby umožňovala nouzový provoz
mimo stávající dispečerské řízení z velínu čerpací stanice surové vody.

Z výčtu je zřejmé, že nejde o výstavbu a konstrukci velkých technických objektů či zařízení,
ale o koordinaci činností a místní úpravy; vše však vyžaduje znalosti, povědomí o rizicích a
ochotu řešit možné problémy předem.

8
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RIZIKA SPOJENÁ S PROVOZEM NA ŽELEZNICI
Tomáš Kertis1), Dana Procházková2)
ABSTRAKT:
Železnice patří do kritické infrastruktury státu a je důležitou dopravní infrastrukturou, proto
její bezpečnost je prioritní. Článek shrnuje pokrokové zásady řízení bezpečnosti a porovnává
je s pravidly, která platí pro systém železniční dopravy. Srovnání ukazuje na nedostatky řízení
bezpečnosti na drahách. V druhé části se článek zaměřuje na příčiny dopravních nehod na
železnici.
ABSTRACT:
Railway belongs to the critical infrastructure of the State and it is important traffic
infrastructure, therefore, its safety has a high priority. The paper sums up the advanced
principles of safety management and it compares them with rules that are in force in railway
transportation system. The comparison shows to lacks in safety management of railway. In the
second part the paper is directed to causes of traffic accidents on railway.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Železnice; kritická infrastruktura; RAMS; legislativa; dopravní nehody.
KEYWORDS:
Railway; critical infrastructure; RAMS; legislative; traffic accidents.

1

ÚVOD

Dopravní infrastruktura patří do základních systémů tvořících kritickou infrastrukturu.
Železnice je technické dílo, které významně přispívá ke kvalitě života lidí. Podle výsledků
výzkumu [1] je při řešení kritických situací nejdůležitější dopravní infrastrukturou v ČR,
protože je v případě potřeby schopna přepravit velké množství lidí i objemné náklady. Proto
patří do kritické infrastruktury státu, jejíž bezpečnost musí být správně řízena, a to nejen
krátkodobě, ale především v dlouhodobém časovém horizontu.
Železnice je významné technické dílo, a proto článek pojednává o bezpečnosti technických děl
a jejich řízení. Ukazuje pokrokové principy řízení bezpečnosti a aplikuje je na železnici.
Provádí srovnání současných pravidel používaných na železnici se zásadami řízení bezpečnosti,
které je založené na integrální bezpečnosti, tj. při zajišťování bere v úvahu nejen aktiva
dopravního systému provozujícího železnici, ale i aktiva veřejná, která jsou vně tohoto systému
(životy, zdraví a bezpečí občanů, majetek, životní prostředí, ostatní technologie a
infrastruktury). Poté se podrobně se zaměřuje na příčiny dopravních nehod na železnici, které
vedou jak ke ztrátám lidských životů, tak k velkým ekonomickým ztrátám a mnohdy i k
vážnému poškození životního prostředí. Na základě kritické analýzy dat o dopravních nehodách
ukazuje jejich příčiny; podrobně se věnuje dopravním nehodám v ČR.
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2

POZNATKY O BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH DĚL A JEJICH
ŘÍZENÍ

Současné poznání ukazuje, že při řešení problémů technických děl je nutno zvažovat jejich
systémovou podstatu, jednotlivé entity a skutečnost, že u velkých technických děl jde o složité
systémy, jejichž struktura je popsána modelem systém systémů (SoS), tj. soubor otevřených a
vzájemně provázaných systémů [2]. Aktiva každé entity jsou: základní veřejné zájmy (tj.
životy, zdraví a bezpečí lidí, majetek, veřejné blaho, životní prostředí, kritické infrastruktury a
technologie [3]); zájmy spojené s plněním úkolů entity; prosperita (zisk); a soulad entity se
státem v místě působení. Poslední vyjmenovaná tři aktiva jsou typická pro soukromé entity,
jako např. pro systém provozující železniční dopravu. Pro úplnost je třeba uvést, že aktiva
lidského systému jsou strukturní elementy a že vazby a toky energií, hmot, informací a povelů
mezi nimi jsou vytvářeny fyzikálními, biologickými, chemickými, společenskými, sociálními
či psychickými zákonitostmi, které jsou spojené s hmotnou a energetickou podstatou světa,
legislativou, financemi, etickými a morálními pravidly, tj. představují toky v architektuře
sledovaného systému.
2.1

Bezpečnost

Bezpečnost v současném pojetí založeném na dokumentu OSN z r. 1994 [4] je soubor opatření
a činností, které provádí člověk, aby zajistil své bezpečí a udržitelný rozvoj. V uvedeném pojetí
v případě technických děl je bezpečnost vlastnost vytvářená člověkem na úrovni systémů a
zahrnuje jak funkčnost, tak spolehlivost. Analýza a syntéza poznatků a zkušeností uvedených
v odborných publikacích, shrnutá v knize [5], ukazuje, že bezpečnost drážního systému (v
integrálním smyslu) lze zajistit jen tehdy, když se při jejím řízení: zvažují všechna výše uvedená
aktiva; používá současné poznání v kontextu teorie systému; a požaduje, aby drážní systém
prováděl své činnosti tak, aby ani při jeho kritických podmínkách nezpůsobil jevy, které by
vedly k desintegraci až rozpadu drážního systému, anebo až lidského systému, tj. i zvažuje i
bezpečí svého okolí. Jinými slovy cíl je možné dosáhnout jen tehdy, když drážní systém zná a
zvažuje všechna možná rizika v detailech i souvislostech (tzv. All Hazard Approach v představě
zpracované pro Evropu v rámci projektu FOCUS [6]), a má správně nastavené řízení rizik.
Řízení rizik žádného složitého systému není jednoduché, protože jeho chování a stav jsou
ovlivněny procesy a jevy, které probíhají uvnitř i vně systému, a navíc jejich dopady se
modifikují spletitou sítí vazeb a toků, které jsou uvnitř podsystémů, napříč podsystémů, napříč
celého systému i s okolím. Řízení rizik proto musí být komplexní a jeho priority musí být
zaměřeny na bezpečí a udržitelný rozvoj entity a jejího okolí [5], tj. ve sledovaném případě
systému železniční dopravy a jejího okolí.
V úvahách, koncepcích, a praxi [5,7] se rozlišují systém řízení bezpečnosti (SMS – Safety
Management System), který zajišťuje bezpečné technické dílo, tj. ve sledovaném případě
bezpečný systém železniční dopravy, jeho bezpečné okolí; a bezpečnostní systém (ve smyslu
zabezpečení, tj. Security System), tj. systém zajišťující zabezpečené technické dílo (ve
sledovaném případě zabezpečený systém železniční dopravy). První jmenovaný systém v sobě
zahrnuje druhý, protože obsahuje nejen prvky systému, ale i pravidla pro hierarchicky
uspořádané soubory opatření a činností, kterými se zajišťuje jistá úroveň bezpečnosti
sledovaného technického díla a jeho okolí, a která jsou navázaná na momentální situace,
krátkodobé i strategické cíle řízení bezpečnosti. Cíle prvního systému jsou stále proaktivně
zvyšovat úroveň bezpečnosti v čase, technickém díle a jeho okolí (ke kterému patří i lidská
společnost) tím, že se provádí soustavný monitoring a prognózy, předem se připravují plány
akcí na zvládnutí možných nežádoucích situací tak, aby se ve správném okamžiku aplikovala
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opatření a činnosti, které rychle stabilizují technické dílo při výskytu pohromy a budou vést k
růstu bezpečnosti v technickém díle, okolním území v čase. Cílem komplexního systému řízení
bezpečnosti technického díla a jeho okolí je integrální, neboli ucelená či sjednocená bezpečnost
s ohledem na chráněná aktiva a udržitelný rozvoj technického díla a jeho okolí. Komplexní
systém řízení bezpečnosti technického díla má nadřazená pravidla, kterými řídí bezpečnost
dílčích systémů řízení bezpečnosti v technickém díle, protože bezpečnost technického díla je
chápaná jako vlastnost na úrovni celku, přičemž obecně platí, že soubor bezpečných systémů
není bezpečný systém [5].
Systém řízení bezpečnosti technického díla

2.2

Systém řízení bezpečnosti technického díla (tj. v našem případě systém drážní dopravy) musí
dle práce [5] založené na směrnici OECD [8] a konceptu bezpečnosti OSN 1994 [4], který
sleduje jak vlastní chráněná aktiva, tak veřejná chráněná aktiva, zahrnovat šest hlavních
procesů: tvorba koncepce a řízení; administrativní postupy; technické záležitosti; vnější
spolupráce; nouzová připravenost a odezva; dokumentace a šetření havárií a skoronehod. Ze
současného poznání systémů a způsobů jejich ovládání (viz údaje v pracích [2,5,7] a v pracích
v nich citovaných), z vlastního výzkumu v oblasti fyzikálních a geovědních disciplín a ze
zkušeností získaných při řešení závažných úkolů spojených s umísťováním, projektováním a
provozem důležitých objektů vyplývá, že celistvou charakteristiku každého systému
dostaneme, když vytvoříme:






morfologický popis systému, tj. popis jeho prvků a jejich vnitřních vazeb,
popis spřažení (couplings) prvků systému, po kterých probíhají toky energií, hmot,
informací, peněz a pokynů (jako lidských instrukcí pro realizaci opatření a činností).
Spřažení na jedné straně zajišťují jisté žádoucí procesy v systému, tj. jisté chování a
podmínky v systému, a na straně druhé jsou příčinou nežádoucích jevů, mezi které patří
např. kaskádovité šíření poruch v systému, vytváření slabých míst systému apod.,
popis souboru odezev na dynamické procesy probíhající v systému a v jeho okolí, tj.
typy chování systému na určitý proces v systému nebo jeho okolí – odezva systému,
popis souboru ovládacích mechanismů, kterými za očekávaných podmínek dosáhneme
žádoucí chování systému a při neočekávaných podmínkách (abnormálních a zvláště
kritických) zajistíme, aby selhání systému nevedlo k degradaci až rozpadu systému, tj.
v případě lidského systému zajistíme za kritických podmínek přežití lidí a kontinuitu
důležitých činností v území.

Důkladnou znalostí a pochopení položek, na které jsme výše soustředili pozornost, vytváříme
schopnost člověka v oblasti zdokonalování ovládacích mechanismů předmětného systému.
Vnitřní vazby v systému řízení technického díla jsou založeny v jeho projektu a v provozních
předpisech. Spřažení, soubory odezev na dynamické procesy v technickém díle a jeho okolí i
soubory ovládacích mechanismů, kterými člověk usměrňuje v rámci svých možností chování
technického díla, jsou pak určené jak přírodními, tak ekonomickými, technickými, finančními,
společenskými a sociálními zákonitostmi, z nichž jen některé jsou kodifikovány platnou
legislativou. Pro podporu žádoucích spřažení, odezev a ovládacích mechanismů byly na základě
znalostí a zkušeností vytvořeny jisté specifické nástroje pro podporu řízení, z nichž
nejdůležitější jsou: zlatá pravidla bezpečnosti (Golden Rules for Safety); kultura bezpečnosti
(Safety Culture); program na zvyšování bezpečnosti (Safety Improvement Programme);
indikátory / ukazatelé bezpečnosti (Safety Performance Indicators). Uvedené nástroje jsou
souhrnně popsány v práci [5]. Z pohledu současného poznání do nástrojů patří i systematická
aplikace řízení znalostí (Knowledge Management) a přátelského řízení (Friendly Management)
lidských zdrojů [5].
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Systém řízení bezpečnosti zahrnuje organizační strukturu, odpovědnosti, praktiky, předpisy,
postupy a zdroje pro určování a uplatňování prevence pohrom či alespoň zmírnění jejich
nepřijatelných dopadů v komunitě a jejím okolí. Opírá se o koncepci prevence pohrom či
alespoň jejich závažných dopadů, která zahrnuje povinnost zavést a udržovat systém řízení, ve
kterém jsou zohledněny výše uvedené aspekty a procesy, včetně plánů pro jejich řízení, plnění
a hodnocení. Komplexní systém řízení bezpečnosti technického díla stanovuje obecné principy
pro plánování zajištění bezpečnosti technického díla v proměnném světě. Jeho základní
principy jsou určené pro všechny zúčastněné, tj. jak řídící pracovníky a zaměstnance
technického díla, tak veřejnou správu, která dává povolení ke zřízení a v zájmu bezpečí lidí i
státu musí provádět dohled nad provozem technického díla [5]. V oblasti technologické má
dominantní roli vlastník / majitel licence, protože on má znalosti a možnosti pro účinné a
kvalitní řízení technologických pohrom, ale celkově má významnější roli veřejná správa, která
musí vlastníky donutit k tomu, aby ve veřejném zájmu zajišťovali možnou úroveň bezpečnosti
aplikací principů ALARA a ALARP [5,7,8].

3

ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI DRÁŽNÍCH SYSTÉMŮ DLE SOUČASNÉ
LEGISLATIVY

V rámci železniční dopravy je základním dokumentem účely bezpečnosti Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/49/EC (Směrnice o bezpečnosti železnic) [9]. Uvedená směrnice vedle
systému řízení bezpečnosti zavádí i společné bezpečnostní cíle (CST – Common Safety
Targets) a společné bezpečnostní metody dle Prováděcího nařízení Komise (EU) 402/2013
(CSM – Common Safety Methods) [10]. Při jakékoliv technické, provozní a organizační změny
je nutné ji zdokumentovat, posoudit a odůvodnit její vliv na bezpečnost dle metodiky Drážního
úřadu, jakožto drážní autority v ČR stanovené Ministerstvem dopravy, metodika je založená na
CSM [10], tj. analýza rizik (ne integrální). Část výše uvedené směrnice vztahující se k systému
řízení bezpečnosti [9] byla v CŘ transponována do Vyhlášky číslo 376/2006 Sb. o systému
bezpečnosti provozování dráhy a železniční dopravy a postupech při vzniku mimořádných
událostí na dráhách [11]. Systém řízení bezpečnosti má dle této Vyhlášky povinnost zavádět
pouze provozovatel dráhy, respektuje pouze systém za normálních podmínek a při tzv.
mimořádných událostech. Mimořádné události se ohlašují Drážnímu úřadu, který události
vyšetřuje a je-li potřeba, navrhuje bezpečnostní opatření [12].
Drážní průmysl není vždy povinen, ale je konkurenčním prostředím stimulován k zavedení
drážního standardu IRIS (ISO/TS 22163) [13], který je integrován do stávajícího systému
řízení. IRIS rozšiřuje požadavky systému řízení jakosti (dle ISO 9001 [14]) s důrazem na
kvalitu a bezpečnost vyvíjených a instalovaných systémů v jejich celém životním cyklu, tj.
mimo jiné implementuje požadavky EN 50126 pro prokázání bezporuchovosti, dostupnosti,
udržovatelnosti a bezpečnosti systému (RAMS) [15], zavádí pojem integrita bezpečnosti a
stupeň integrity bezpečnosti (dále jen SIL – Safety Integrity Level), kterou stanovuje
provozovatel dráhy dle vlastního posouzení. Principy funkční bezpečnosti jsou dále rozšířené
normou EN 50129 [16] pro bezpečnostně relevantní systémy (zabezpečovací zařízení) a EN
50128 [17] pro jakýkoliv software aplikovaný na drahách, mimo jiné také definují strukturu
dokumentu zvaného Důkaz bezpečnosti (Safety Case). Uvedené evropské normy jsou založené
na funkční bezpečnosti dle IEC 61508 [18]. Bližší informace o požadavcích uvedených
standardů jsou uvedeny v práci [6], o legislativě pro řízení bezpečnosti v dopravě a na drahách
v práci [12].
Jelikož dle údajů v pracích [5,7] existuje v praxi několik způsobů řízení rizik, je třeba si vždy
uvědomit jejich cíl; existuje řízení rizik zacílené na spolehlivost i řízení rizik zacílené na
bezpečnost, a to buď provozní, anebo integrální. Práce [19] ukázala, že bezpečnost v rámci
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RAMS se opírá o veličinu SIL, která se vztahuje k provozní bezpečnosti, tj. ne k celkové
(integrální) bezpečnosti systému, která odpovídá konceptu OSN [4]; provozní bezpečnost
systému je zajištěná řízením rizik zacíleným na spolehlivost celého systému [5]. Pro podporu
systému řízení bezpečnosti je třeba v případě aplikace RAMS dle údajů shrnutých v práci [19],
zpracovat řadu podpůrných nástrojů jako jsou: bezpečnostní plány, vnitřní a vnější nouzové
plány, plány kontinuity a krizové plány. V praxi se velmi osvědčily plány řízení prioritních rizik
zacílené na bezpečnosti (nebo identifikovaných v souladu s přístupy All-Hazard-Approach a
Defence-In-Depth).

4

POSOUZENÍ SHODY DRÁŽNÍ LEGISLATIVY S NÁROKY NA
ŘÍZENÍ INTEGRÁLNÍ BEZPEČNOSTI

Posouzení shody je provedeno srovnáním požadavků na integrální bezpečnost technických děl
[5,7] s požadavky výše uvedené legislativy na provoz železnice je podrobně uvedeno v práci
[20]. Výsledkem deduktivních a induktivních analýz [12,20-22] základních požadavků na
řízení bezpečnosti objektu kritické infrastruktury na drahách je identifikace několika
viditelných mezer v současné praxi:








není řádně zavedeno proaktivní vrcholové řízení s přístupem k integrálnímu riziku;
chybí mezioborová komunikace a vazba mezi jednotlivými vrstvami řízení bezpečnosti;
požadavky na bezpečnost nejsou řešeny komplexně; nejsou identifikována všechna
rizika;
ve všech vrstvách řízení bezpečnosti chybí koncept All-Hazard-Approach a DefenceIn-Depth pro kritické objekty;
přístup k bezpečnosti a zabezpečení je v české i evropské legislativě pojat odděleně a
neřeší vzájemné závislosti, které mohou ovlivnit bezpečnost;
drážní předpisy a normy dostatečně neřeší zabezpečení drážních zařízení;
neuvažují se vazby a toky za hranicemi systému.

Z pohledu ochrany lidí ve veřejném zájmu je možno konstatovat, že otázky integrální
bezpečnosti jsou ponechány pouze na subjektivní přístup drážního průmyslu, provozovatele a
schvalovatele bezpečnosti. Uvedený subjektivní a oddělený přístup nemusí analyzovat veškerá
rizika a je oborově závislý, tedy nevidí systém jako součást širšího systému tj. SoS.

5

DATA O HAVÁRIÍCH A METODY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Jak bylo řečeno v předchozím odstavci, když chceme řídit dopravní systém s cílem zajistit jeho
bezpečí a rozvoj, tak musíme znát prioritní aspekty, na nichž závisí dosažení cíle a na které
musíme soustředit pozornost, tj. opatření a činnosti. Na základě analýzy systému železniční
dopravy jsou jeho kritická místa následující: liniové stavby; objekty (budovy, stanice, depa a
dílny, mosty, tunely, traťové distance, napájecí a čerpací stanice); zařízení; systémy řízení
(informační a komunikační systém, pravidla provozu apod.). Z širokého spektra problémů
systému železniční dopravy se práce soustřeďuje na dopravní nehody, které poškozují liniové
stavby, objekty, zařízení i lidé a ostatní aktiva v jejich okolí. Výzkum se zaměřil jak na dopravní
nehody vcelku, tak speciálně na dopravní nehody spojené s přítomností nebezpečných látek.
Pro výzkum dopravních nehod byla sestavena specifická databáze dopravních nehod na
železnicích [23] pomocí:


údajů Drážního úřadu z let 2006–2015 [24]. Soubor údajů obsahuje 204 podrobných
zpráv o dopravních nehodách v České republice a o ztrátách, škodách a újmách, které
při nich vznikly,
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údajů o nehodách na železnicích ve světě od r. 1815 [24-29]. Předmětné údaje byly
zváženy z důvodu bezpečnosti železniční dopravy v ČR, protože odborníkům je známo,
že velké pohromy se vyskytují nepravidelně a zřídka.

Data v databázi byla zpracována, jak běžnými statistickými metodami, tak speciálními postupy
inženýrských disciplín, které pracují s riziky, rozdělení do kategorií podle příčiny nehod a
určení logických propojení mezi zdroji nehod, zobrazení pomocí diagramu rybí kost [30].
Databáze dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek v letech 1815-2017 je v práci v
práci [31]. Její údaje byly podrobeny kritické analýze a byly roztříděny podle místa vzniku,
charakteru nebezpečné látky a specifických dopadů na veřejná aktiva.

6

VÝSLEDKY VÝZKUMU

Výsledky spojené s posouzením, jak požadavky současné legislativy respektují současné
poznání, které preferuje integrální bezpečnost, již byly z logických důvodů uvedeny v odstavci
4. Dále jsou uvedeny výsledky studia dopravních nehod, přičemž jsou speciálně uvedeny
výsledky dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek, protože jejich důsledky jsou
zpravidla velmi závažné. Analýza údajů v databázi [23] ukazuje, že příčinou každé dopravní
nehody je zpravidla kombinace několika faktorů. Na základě posouzení potenciálu působení
jednotlivých pohrom náležících do souboru pohrom [6], na provoz na železnici a analýzy
havárií na železnici ve světě, a na vyhodnocení údajů ve výše citované databázi dopravních
nehod na železnici v České republice, jsou hlavní příčiny vzniku dopravních nehod a skoronehod v provozu drah následující:








technické – spojené s dopravním prostředkem – lokomotiva, vagony,
technické – spojené s dráhou a nádražím,
řízení drážního provozu – organizační příčiny,
řízení drážního provozu – kybernetické příčiny,
ovládání drážních vozidel,
útok na vlak,
legislativní a jiné.

Detailní popis jednotlivých kategorií je uveden v práci [32]. Diagram rybí kosti (Fishbone
diagram) zobrazující základní kategorie příčin dopravních nehod vlaků je uveden na obrázku
1.
Analýzy a posouzení dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na pozemních
komunikacích [31] ukazují, že k nehodám dochází i tehdy, když strojvedoucí dodržují dopravní
předpisy. Na jejich vzniku se podílí: stav vozidla, stav komunikace, způsob řízení přepravy na
komunikaci, technická závada na vozidle, meteorologické podmínky, jiné vozidlo, chodec nebo
zvíře a řidič vozidla. Předmětné dopravní nehody na železnicích se udály většinou na nádražích,
kde je třeba očekávat velký problém v případě velké nehody, která zasáhne okolí nádraží,
protože nejsou připraveny plány odezvy a v přilehlých objektech s velkým počtem lidí není
plán evakuace.
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Obr. 1 – Příčiny dopravních nehod na železnici v ČR.
Fig. 1 – Causes of traffic accidents on the railways in the Czech Republic.

7

ZÁVĚR

Výše uvedené výsledky posuzující shodu mezi požadavky formulovanými OSN v roce 1994
[4] na bezpečnost a opatřeními použitými v řízení systému železniční dopravy ukazují, že
současná legislativa nevyžaduje všechna opatření a činnosti, které jsou potřebné pro bezpečný
systém železniční dopravy podle současné úrovně poznání. Je to způsobeno tím, že základní
přístup RAMS, používaný pro zajištění bezpečnosti na železnici, se opírá o veličinu SIL, která
se vztahuje k provozní bezpečnosti [33], tj. ne k celkové (integrální) bezpečnosti systému, která
odpovídá konceptu OSN [4]. To znamená velký prostor pro zlepšování legislativy, aby se
dosáhlo zlepšení reálného stavu.
Lze také konstatovat, že na úrovni provozovatelů jsou požadavky řízení bezpečnosti často v
krátkodobém a střednědobém horizontu v rozporu s jejich primárními cíli, protože se zaměřují
především na zisky. S ohledem na dlouhodobý rozvoj, tj. i zachování konkurenceschopnosti v
čase, se dnes ve velké míře zavádí systémy řízení rizik, orientované na prevenci ztrát všeho
druhu tj. i ztrát na veřejných aktivech). V důležitých oblastech je proto nutné, aby stát vynutil
řízení rizik orientované na prevenci ztrát na veřejných aktivech (životy a zdraví lidí, majetku,
životního prostředí, veřejného blaha, infrastruktury a jiné) [2,5,7], což znamená, aby prosadil
do praxe právní předpisy, které ukládají zvažování příslušné vypořádání všech důležitých rizik
poškozujících veřejný zájem.
Kritická analýza železničních nehod ukázala, že některé příčiny nehod se často opakují,
například nedostatečná údržba, nízká kvalita oprav a modernizace. Jejich společnou kořenovou
příčinou je nedostatečná kultura bezpečnosti v celém sektoru a nedostatečný výcvik. Pro
zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných látek je třeba zpracovat českou legislativu, která
bude respektovat principy řízení rizik ve prospěch bezpečnosti, která je ve veřejném zájmu. Je
třeba přesně stanovit odpovědnost veřejné správy za dohled nad bezpečností dopravy, protože
jde o zajištění základní funkce státu. Je pochopitelně nutné zajistit, aby všichni účastníci
dopravy, a zvláště přepravci nebezpečných látek dbali na bezpečnost v integrálním smyslu.
Proto stát musí zajistit kvalitní dopravní výchovu, kvalitní vzdělávání aktivních účastníků a
zajistit dohled nad dodržováním pravidel provozu na železnicích. Jelikož na železnicích jsou
kritická místa [19,20,31,33], tak hlavně pro přepravu nebezpečných látek je třeba zpracovat:
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plán řízení rizik pro případ dopravní nehody s nebezpečnou látkou; evakuační plán; a popř.
krizový plán.

8
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FORENSIC ENGINEERING AND FLOOD RISK MANAGEMENT
Ahmed Khaddour1),
ABSTRACT:
Flood is a flooding of larger or smaller territorial units with water that has overflowed the
banks of watercourses or water reservoirs like dams, ponds, or that such banks or the dam
stony-broke. A characteristic feature of the floods is their spontaneousness and typically
harmful vary. One of the foremost vital current discussions in floods is a way to style
methodology for forensic reports causes of floods. Floods are natural catastrophe that are
emotional human lives since time abysmal. Floods happen for two reasons or a mixture of those.
Terrestial rain is one in all these, and one more reason is melting of snow and glaciers within
the mountains thanks to uncommon high temperatures within the mountains inflicting the rivers
to surge. therefore most frequently you discover floods in tropical areas, wherever significant
downfall is frequent within the monsoon season, and at the foot of high mountains, however
significant downfall can even cause rivers to surge, in order that the result is felt far-flung from
the significant downfall or offmelting of ice inflicting the troubles.
KEYWORDS:
Flood damages,Flood risk management, Forensic engineering, Water overflows, Flash floods

1

INTRODUCTION

Two clear reasons for looking to quantify flood damages are, first, to work out that collections
of floods and influenced populations end in the best casualties, second, to calibrate the relative
performance of other involvement methods. The social aim of flood risk management is to
reduce flood damages. Since flood risk management methods will demand a substantial
transformation of resources from alternative functions, it's eligible to work out whether or not
the decrease high damages excuse the resources therefore exhausted. Evenly, solely by having
the ability to guage substitutional intervention methods in terms of their relative advantages and
prices can we have a tendency to be ready to build higher decisions and insert simpler flood
risk management methods. Therefore, the quantification and analysis of flood injury is practised
in several European Economic Community countries in concert issue to be bestowed when
deciding what to try and do in any specific selection [10].
According to ČSN 736511, the flood is a transient increase in the level of the flow above the
bank level caused by a sudden increase of the flow rate or by a reduction in the flow rate of the
bed (eg by ice congestion, clogging of the bridge holes). After a significant increase in flows,
they fall after a certain time, depending on the type of flood. This creates a flood wave that
characterizes the shape, peak and volume in the given cross section of the flow [4].
A
number of structures were affected by flooding in August 2002 in the Czech Republic. In
particular, damage to structures adjacent to the Vltava River in Prague was on an unprecedented
scale. This paper reports on a forensic investigation to assess whether the flooding was
exceptional and to identify the main causes of structural failure [8].
The work included statistical analysis of hydrological data dating back to 1827, from which it
was shown the 2002 event had a considerably long return period. However, the investigation
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also revealed lack of structural robustness may have contributed to disproportionate failure.
Following a flood event, there is also queries touching the origin and vary of structural injury
to a construction. Often, the engineer’s role is also two-fold. First, he/she may have to function
a forensic expert (engineer) to judge the origin of according injury to a construction. Then,
forensic expert can doubtless be needed to calibrate the scale of harm and supply a space of
repair for the structure. As a forensic engineer [2].
According to ČSN 736511, the flood is a transient increase in the level of the flow above the
bank level caused by a sudden increase of the flow rate or by a reduction in the flow rate of the
bed (eg by ice congestion, clogging of the bridge holes). After a significant increase in flows,
they fall after a certain time, depending on the type of flood. This creates a flood wave that
characterizes the shape, peak and volume in the given cross section of the flow [6].
A number of structures were affected by flooding in August 2002 in the Czech Republic. In
particular, damage to structures adjacent to the Vltava River in Prague was on an unprecedented
scale. This paper reports on a forensic investigation to assess whether the flooding was
exceptional and to identify the main causes of structural failure. The work included statistical
analysis of hydrological data dating back to 1827, from which it was shown the 2002 event had
a considerably long return period. However, the investigation also revealed lack of structural
robustness may have contributed to disproportionate failure [5].
A flood happens once water overflows or soaks land that's unremarkably dry. There are few
places on Earth wherever individuals don’t have to worry concerning flooding. Generally,
floods take hours or maybe days to develop, giving residents time to organize or evacuate.
Sometimes, floods develop quickly and with very little warning [3].
A flood will develop in a very some ways. the foremost common is once rivers or streams
overflow their banks. These floods are referred to as riverine floods. Heavy rain, a broken dam
or dyke, fast icemelt within the mountains, or maybe a beaver dam in a very vulnerable spot
will overwhelm a stream and send it spreading over close land. The land encompassing a stream
is termed a flood plain [1].

2

ECONOMIC EVALUATION OF FLOODS

Financial evaluations take a look at injury from a perspective of one person or firm, neglecting
public affairs and concentration on the particular monetary burden. Economic evaluations have
a broader perspective and need to assess the impact on national or regional welfare, together
with impacts on intangible merchandise and services [7].
This broader economic perspective is that the applicable one to use if calculations of flood
injury are to be designed for supporting public policy selections. many principles of economic
analysis must be thought of so as to conduct a comprehensive flood injury analysis study in an
exceedingly consistent manner [3].
For most floods, except the foremost extreme, the spatial scale of the economic models that
knowledge is out there are going to be abundant wider than the realm affected. additionally, the
resolution of the models is ether coarse. Hence, these models are most acceptable for big scale
events. Of course, this coarse resolution fits a national perspective, however regional scale
analysis or a neighborhood economic focus are going to be totally different, and here post-event
economic surveys are maybe the foremost acceptable approach, definitely at the native scale.
In essence this implies that the spatial scale should be unbroken in mind once assessing indirect
damages [7].
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3

CAUSES OF FLOOD, IMPORTANT REASONS FOR FLOODS

Flood is the recurring phenomena in some part of India every year. About 60 per cent of the
flood damage in the country occurs from river floods while 40 per cent is due to heavy rainfall
and cyclones. Damage by Himalayan rivers account for 60 per cent of the total damage in the
country [4]. Floods accounts for about half the destruction wrought by natural hazards every
year.
The Indian sub-continent has seen world’s worst flood related destruction over the years. The
Ganga and the Brahmaputra have annually flooded vast tracks of land for millennia. Bloated
by heavy monsoons and the Himalayan snowmelt Subcontinent Rivers, big and small cause
much havoc. Their intensity and fury has been increasing mainly due to deforestation. Denuded
forests and other vegetative cover no longer absorb the heavy monsoon rains [2].

4

FLOOD WARNINGS AND REDUCING EFFECTS OF FLOOD

Recent flood events across Europe and growing evidence of the potential for increased and
more extreme flooding due to climate change have highlighted the need to manage flood risks
through a range or combination of mechanisms rather than to place reliance upon protecting
people and properties through structural flood defences. As a result, flood warnings systems
have come into prominence as a key mechanism for managing flood risk which involves both
the probability of flooding occurring and the consequences for the people and property affected.
A number of European countries (e.g. Britain, France, Germany and others) are currently
expanding their flood forecasting and warning systems [8].
Flash floods pose particular problems for flood forecasters and for flood warning managers,
placing a premium on scientific advances which can increase forecast lead times. Most of the
methods for estimating flood warning benefits described below assume a two hour or more
flood warning lead time, but sometimes the warning lead time is much less. In some parts of
Europe, notably the Mediterranean region, flash floods are common. Extreme flash floods are
the worst case scenario in this regard, and it is a serious challenge to produce a forecasting and
warning system that provils benefits to floodplain users [6]. Finally, people sometimes refer to
previous flood events which they may have experienced when they receive a flood warning.
Even if they use a previous event of similar magnitude as their benchmark for warning response,
they may be surprised that the flood evolves differently to their benchmarked flood, and floods
different areas and at different depths [9].
A community must assess its needs to determine the level of sophistication (and associated
system acquisition and maintenance costs) required. Auto¬mated system operation may vary
from a simple flash flood alarm gauge that audibly announces imminent flooding, to a
continuous computerized analysis of observed precipitation and stream flow coupled to a
hydrologic model to forecast flood levels [1].
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Fig. 1 - Components of a flood forecasting and warning systém [3].

5

CONCLUSION

Forensic engineering may be a a part of skilled engineering apply that will cowl all disciplines
of engineering. it's a specialised set of skills that may embody multi-disciplinary coaching in
failure analysis, simulation, safety, accelerated life testing, applied math analysis, additionally
as data of the particular engineering field.
Failures and incidents could embody fires and explosions, transportation accidents, a broad vary
of mechanical instrumentality failures and structural failures. Investigation of structures,
product and assemblies that exceed their utility limits additionally involve the appliance of
rhetorical engineering principles.
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Occasionally, Forensic engineer is also needed to attend at a web site within the immediate
aftermath of a happening. In such cases, once the engineer arrives on web site with doubtless
unidentified hazards, and doable instability, their initial task ought to be to test in with any
accountable party already established on web site, be it security, safety officers, regulative
officers, or alternative engineers with completely different functions.

6
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SPECIFIKACE ZNALECKÉ ČINNOSTI V OBORU KOROZE A OCHRANA PROTI
KOROZI
SPECIFICATION OF EXPERTS´ WORK IN THE FIELD OF CORROSION AND
CORROSION PROTECTION
Kateřina Kreislová1), Eva Kalabisová2), Hana Geiplová3)
ABSTRAKT:
Obor koroze a ochrana proti korozi je relativně široký a týká se celé řady národohospodářských
odvětví, v nichž se uplatňují kovové materiály. Odborníci musí mít dobré vzdělání a znalosti
jak z oboru chemie, tak i stavebnictví a strojírenství, kam tato problematika přesahuje.
ABSTRACT:
Field of corrosion and corrosion protection is relatively wide and it is relate to many different
products, practically all products made from metallic materials. Experts must have adequate
education and knowledge from chemistry, but also from civil engineering and machinery where
this issues overlaps.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Koroze, ochrana proti korozi, chemie, stavebnictví, strojírenství
KEYWORDS:
Corrosion, corrosion protection, chemistry, civil engineering, machinery

1

ÚVOD

SVÚOM s.r.o. je výzkumná organizace zajišťující výzkum, vývoj, konzultace, zkoušky,
inspekce, znalecké posudky, včetně environmentálních posudků, a další činnosti v rámci svých
výzkumných projektů a v souladu s požadavky uživatelů z praxe. SVÚOM s.r.o. byla založena
v r. 1999 a pokračuje v činnosti Státního výzkumného ústavu ochrany materiálu (1952-1994).
Znaleckou činnost vykonává nepřetržitě od počátku 70. let minulého století a je jediným
znaleckým ústavem zapsaným v seznamu znaleckých ústavů MS pro obor koroze a ochrana
proti korozi.
Pro své dlouhodobé tematicky důsledné a hluboké zaměření činnosti na obor koroze a
protikorozní ochrana byl SVÚOM žádán Úřadem pro normalizaci a měření o spolupráci při
tvorbě oborových národních a mezinárodních standardů. Tato spolupráce trvá desítky let a nyní
je SVÚOM centrem technické normalizace ČAS (dříve UNMZ) pro oblast koroze a
protikorozní ochrany. Odborníci SVÚOM jsou členy mezinárodních a národních technických
komisí normalizačních organizací (ISO, CEN) a aktivně se podílí na vytváření technických
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norem v oblasti koroze a ochrany proti korozi. Tyto zkušenosti bezpochyby přispívají ke
zvýšení kvality znalecké činnosti v tomto oboru.

2

OBOR KOROZE A PROTIKOROZNÍ OCHRANA

Obor koroze a protikorozní ochrany je zaměřen na řešení korozní problematiky všude tam, kde
jsou kovy využívány jako konstrukční materiály. Je známo, že ve vyspělých zemích se celkové
roční korozní ztráty pohybují v rozsahu 3–5 % HDP, přičemž z toho 1–2 % HDP (tj. desítky
miliard Kč) představují ztráty, kterým lze úspěšně čelit. Problematika koroze a ochrany proti
korozi aplikací různých postupů a procesů se týká prakticky všech výrobků zhotovených
z kovových materiálů od špendlíků a jehel (např. spolupráce SVÚOM s fy Kooh-i-Noor,
Precioza, apod.) přes kloubní náhrady ve zdravotnictví či výrobní linky v různých
průmyslových závodech až po výztuže v betonu a mostní či jiné rozměrné konstrukce (např.
spolupráce SVÚOM s fy Metrostav, ČEPS, ČEZ, Česká rafinerská, Lovochemie, apod.).
Většina korozních procesů probíhá elektrochemickým mechanismem, a proto je velmi důležitá
kvalita vzdělání pro tuto specifickou oblast v oboru chemie. Je nutné porozumět interakci mezi
materiály, především povrchy materiálů, a jejich prostředím, protože korozní proces probíhá ve
většině případů na rozhraní těchto systémů. Do korozního děje se zapojují chemické, fyzikální,
elektrochemické a další vlivy, které mají dynamický průběh, mění se s řadou vnější parametrů
(teplota, vlhkost, rychlost proudění, koncentrace složek atd.) a projevují se odlišně u různých
kovových materiálů či jejich kombinací, popř. i jejich povrchových úprav.

Obr. 1 – Příklad korozního napadení uhlíkové oceli a hliníkové slitiny
Fig. 1 – Example of corrosion attack of carbon steel and aluminium alloy

korozní napadení identifikované uživatelem
– zanedbatelné riziko

důlkové korozní napadení – významné
riziko

štěrbinové a důlkové korozní napadení pod
šroubovým spojem – kritické korozní
napadení – identifikace odborníkem

Obr. 2 – Různé formy korozního napadení na jedné konstrukci z korozivzdorné oceli
Fig. 2 – Different type of corrosion attack on one structure from stainelss steel
Identifikovat jednotlivé formy korozního napadení a posoudit jejich závažnost z hlediska
zbytkové životnosti, bezpečnosti provozu atd. je jedním z důležitých výsledků odborných
pracovníků.
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3

ZNALECKÁ ČINNOST V OBORU
Činnost SVÚOM s.r.o.

3.1

SVÚOM s.r.o. je zapsán do seznamu znaleckých ústavů ministerstva spravedlnosti, oddíl II –
obor koroze a protikorozní ochrana. Činnost je prováděna na základě zákona č. 36/1967 sb., o
znalcích a tlumočnících a vyhlášky č. 37/1967 sb.. Znaleckou činnost vykonává nepřetržitě od
počátku 70. let minulého století.
Někteří zaměstnanci SVÚOM s.r.o. jsou zároveň zapsanými znalci pro daný obor. Trvale se
vzdělávají jak v oboru koroze a ochrana proti korozi, tak i v obecné problematice znalectví.
Významnou výhodou pro výkon znalecké činnosti je jejich aktivita ve výzkumné a publikační
činnosti, která je k nahlédnutí ve veřejně přístupných registrech a databázích.
Od r. 2000 vypracoval SVÚOM s.r.o. již přes 250 znaleckých posudků pro průmyslové
organizace, soukromé osoby, ale i orgány státní správy (soudy, policie, atd.).
Jiné znalecké ústavy a znalci

3.2

Na www.justice.cz není pro obor koroze a protikorozní ochrana v seznamu znaleckých ústavů,
oddíl I, zapsána žádná univerzita či veřejná výzkumná instituce, atd.. V oddílu II je zapsán
pouze SVÚOM s.r.o.
V Evidenci znalců a tlumočníků jsou sice zapsáni znalci ze SVÚOM s.r.o., ale jsou však obtížně
vyhledatelní, protože na obor koroze a protikorozní ochrana není v seznamu jednotlivců
pamatováno a figurují v jiných oborech, např. „Technické obory – různé“. Zájemce o
vypracování posudku v oboru koroze a protikorozní ochrana má pouze omezené možnosti
vyhledání těchto znalců pouze prostřednictvím popisu činnosti uváděné u každého znalce.
Takové vyhledávání znalců v Seznamu však může být často neúspěšné.
Lze odhadnout, že v současné době se aktivní znaleckou činností v oboru koroze a protikorozní
ochrana zabývá maximálně 15 osob.
Ovšem v oboru povrchové úpravy jsou zahrnuty i takové oblasti jako:


umění výtvarné: renovační a restaurátorské práce, umělecké truhlářství, řezby a
povrchové úpravy, a



stavební odvětví různá: hydroizolace, izolace, povrchové úpravy staveb, jejich vady a
povrchy.

Obory, ze kterých se znalci vyjadřují k problematice koroze a ochrany proti korozi (povrchové
úpravy), jsou: chemická odvětví různá, chemie všeobecná, strojírenství všeobecné, strojírenství
těžké, stavební odvětví různá, stavby průmyslové, obytné, stavební materiál, aj. Z toho je
zřejmé, že v některých případech nemají potřebné vzdělání v oboru chemie.
Příklady ze znalecké praxe

3.3

Během vypracovávání výše uvedeného počtu znaleckých posudků se znalci SVÚOM s.r.o.
setkali s řadou nedostatečných znalostí „znalců“, především:


terminologie – pro obor koroze a ochrana proti korozi existuje norma ČSN EN ISO
8044 Koroze kovů a slitin – Základní termíny a definice a dále řada terminologických
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norem pro jednotlivé typy povrchových úprav; přesto zde existuje lidová tvořivost
v popisu jednotlivých stavů materiálů, jak se komu zlíbí;

4



neznalost technických norem pro posuzování kvalitativních i kvantitativních parametrů
korozního napadení nebo provedených povrchových úprav – neplatné normy, záměna
norem pro různé metody měření, vlastnosti atd.;



nevhodné postupy hodnocení, nedostatečné vybavení pro hodnocení (např. měření
korozních úbytků mostní konstrukce mikrošroubem, analýza chemického složení
kovového materiálu mobilním přístrojem provozovaným přidruženou výrobou
zemědělského družstva);



nesprávná interpretace zjištěných výsledků – v mnoha případech znalci a/nebo znalecké
ústavy provedenou i kvalifikované měření, ale interpretují je pouze částečně nebo
z pohledu jejich odbornosti, nikoliv odbornosti v oboru koroze a ochrana proti korozi.

ZÁVĚR

V příspěvku jsme se pokusili stručně shrnout, jaké jsou problémy ve znalecké činnosti ve velmi
specifickém oboru koroze a ochrana proti korozi. O kvalitě znalostí nesvědčí ani doba existence
některých organizací, ani obsáhlá literatura v jejich knihovně, jak bylo vysvětlováno.
Především s ohledem na připravovaný nový zákon je třeba zvýšit kvalitu znalců i v tomto
oboru.
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ZMĚNOVÝ A PROJEKTOVÝ MANAGEMENT – ZAVÁDĚNÍ ZMĚN JAKO ČASTÝ
ZDROJ ZÁVAŽNÝCH PODNIKOVÝCH RIZIK
CHANGE AND PROJECT MANAGEMENT – IMPLEMENTATION OF CHANGES
AS A FREQUENT SOURCE OF SERIOUS CORPORATE RISKS
Jiří Kruliš1
ABSTRAKT:
Život podniků je nepřetržitým sledem změn a každá změna v sobě nese nová rizika. Proto je
management rizik tak úzce propojen se změnovým managementem. Procesní, organizační i
personální změny přitom často bývají zaváděny živelně a lidé se jim přirozeně brání. A
výsledek? Finanční a časové ztráty a další nepříznivé důsledky jak pro podnik, tak pro jeho
zaměstnance. Koncepce moderního pojetí managementu musí vycházet z faktu, že
implementace změn je v prvé řadě řízenou změnou rolí, činností a úkolů zaměstnanců, jejich
pozic, povinností, odpovědností, vzájemných vazeb, vztahů, komunikací. Proto je lidský činitel
to, co rozhoduje o úspěšnosti každého změnového procesu, a proto má tak velký význam
adresná podpora přesvědčení zaměstnanců o potřebě změn.
ABSTRACT:
Business life is a continuous sequence of changes, and each change carries new risks. Therefore
risk management is so closely linked to the change management. Process, organizational and
personnel changes are often implemented in a disorderly fashion and people naturally defend
against them. And the results? Financial and time losses and other adverse consequences both
for the enterprise and its employees. The concept of a modern management approach must be
based on the fact, that the implementation of changes is primarily connected with changes of
the roles, activities and tasks of employees, their positions, responsibilities, cooperation,
relationships, communications. Therefore, it is the human factor, what determines the success
of any each change process, and therefore it is so important to directly support employees'
confidence about the need of the change.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Management rizik, změnový management, procesní management, vedení lidí a týmů,
spolehlivost lidského činitele, identifikace hrozeb, kauzalita, proaktivita
KEYWORDS:
Risk management, change management, process management, leadership of people and teams,
human factors reliability, threat identification, causality, proactivity

1

ÚVOD

Každý podnik, každá organizace je složitým systémem procesů a jejich vzájemných vazeb.
Současná doba bývá nazývána „věk turbulence“, „věk diskontinuity“, nebo „věk chaosu“.
Tempo změn se stále zvyšuje. Zkracuje se životní cyklus produktů i čas, který je k dispozici na
jejich vývoj a uvedení na trh. Globalizací ekonomiky narůstá počet konkurentů přicházejících
každým dnem s novými produkty. Trh je dnes založen na dříve nepředstavitelné dostupnosti
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informací. Důsledkem jsou nepřetržité a rychlé proměny zákazníků – jejich požadavků a
očekávání. Nových podob nabývají dodavatelské vztahy a organizace na ně musí neustále
reagovat.
Aby toho nebylo dost, zákonitě se mění i vnitřní prostředí organizací. Nezvykle rychle se
proměňují zaměstnanci, a to zdaleka ne pouze v důsledku jejich fluktuace nebo kvalifikačního
růstu. U řady profesních skupin nebo funkcí se musí počítat s neustálým a často nečekaným
vývojem v hodnotové, seberealizační a motivační sféře. Vnější tlaky na zaměstnance a nové
pracovní příležitosti často ztrácejí náhodný a lokálně omezený charakter. Narůstá objem
podnikových informačních toků…
Změna se – tak trochu paradoxně – stává předpokladem stability. Stejně jak je to u každého
živého organizmu, který musí neustále reagovat na změny vnějšího i vnitřního prostředí.
Zkušenost ukazuje, že manažeři, kteří ve svém oboru vynikají, se od ostatních často liší v jedné
schopnosti: dokážou „očekávat neočekávané“. Tato schopnost je základem proaktivity
managementu, která je prvním principem změnového managementu. Důležitou schopností
manažerů, která musí být systematicky kultivována, proto je vnímání trendů a předvídání změn.
Management musí být schopen monitorovat v podniku probíhající změny, a to jak plánované,
záměrné, tak spontánní. Současně musí identifikovat potřebu změn, prosazovat je a řídit jejich
žádoucí průběh.
Dobrý management kalkuluje se změnou ne jako možností, ale jako jistotou. Život podniků
dostává charakter permanentní reorganizace (někdy se v této souvislosti mluví o „těžení
z chaosu“ či o „tvořivé destrukci“). Toto je základem velmi užitečných konceptů neustálého
zlepšování a učící se organizace, jako klíčové součásti podnikové kultury. Podnik, který
potřebu neustálé změny nevzal plně na vědomí nebo neumí procesy změn ovládat (plánovat,
monitorovat, operativně řídit), nemá naději v měnícím se prostředí obstát.
Druhým principem změnového managementu je, že každý změnový proces je nositelem většího
či menšího rizika. Realizace procesních změn je vždy spojena se vznikem nových rizik, ale i
s aktualizací rizik již existujících. Proto je management rizik tak úzce propojen se změnovým
managementem.
Procesní, organizační i personální změny přitom v praxi bývají často zaváděny živelně a lidé
se jim přirozeně brání. A výsledek? Finanční a časové ztráty a další nepříznivé důsledky jak
pro podnik, tak pro jeho zaměstnance. Když o možných rizicích a jejich příčinách nic nevíme
a podlehneme klamu, že žádná rizika tudíž neexistují, pravděpodobnost selhání a následných
škod rapidně stoupá. Každý podnik by měl, pokud to již nedělá, co nejdříve začít systematicky
identifikovat příčiny svých procesních nedostatků čili své rizikové faktory a procesy. Znalost
rizik je primárním úkolem projektového managementu.
Identifikace rizik musí vždy probíhat systematicky s využitím vhodných metodik, aby nebyly
opomíjeny rizikové procesy a faktory, které nejsou na první pohled zřetelné nebo nejsou
hlavním předmětem projektu. Cílem je včasná prevence příčin zjištěných odchylek od
žádoucího stavu, nikoliv až potlačování jejich příznaků či důsledků.
Odborníci na rizika se shodují, že management rizik je v českých podnicích stále podceňován.
Manažeři se nezabývají hledáním hrozeb a jejich příčin a ztrácejí pak čas hašením problémů,
které vůbec nemusely vzniknout, kdyby osvědčené postupy identifikace a prevence rizik
systematicky využívali. Často se chovají podle hesla „Ono to nějak dopadne“ nebo „Určitě by
se to dalo dělat líp, ale teď není čas to měnit“.
Koncepce moderního pojetí managementu vychází z faktu, že změnové procesy (projektové,
transformační, restrukturalizační) jsou v prvé řadě řízenou změnou rolí, činností a úkolů
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zaměstnanců, jejich pozic, povinností, odpovědností, vzájemných vazeb, vztahů, komunikací.
Proto je lidský činitel, jeho schopnosti, postoje a myšlení to, co rozhoduje o úspěšnosti každého
změnového procesu. A proto má tak velký význam přesvědčení zaměstnanců o potřebě změn.
Vždy je třeba počítat s tím, že lidé mají přirozenou skepsi až nechuť k tomu, co od nich
vyžaduje měnit zaběhnuté zvyky a adaptovat se na neznámé situace. A s tím, že změny bývají
spojeny s nárůstem konfliktů, zhoršením komunikace, snížením motivace atd.

2

FÁZE ZMĚNOVÝCH PROJEKTŮ

Obecný postup změnových projektů může být shrnut do deseti kroků:
1. Identifikace potřeby změn a rozhodnutí o jejich realizaci
2. Analýza změnových rizik a kritických faktorů úspěchu (KFÚ)
3. Příprava a plánování změn – proaktivní prevence rizik, zajišťování zdrojů, lidí,
procesů, podmínek
4. Zapojování lidí – komunikace, přidělování odpovědností, pravomocí atd.
5. Realizace, implementace změn
6. Upevňování změn, nového stavu a optimalizace nových procesů
7. Hodnocení změnových procesů a jejich výsledků
8. Případná revize změnových cílů, plánů, realizačních postupů
2.1

Identifikace potřeby změn a rozhodnutí o jejich realizaci

Východiskem změnových projektů je sledování a hodnocení (analýza) současného (výchozího)
stavu. Hlavním zdrojem potřebných dat je průběžné sledování podnikových procesů a jejich
výsledků, zejména identifikace nedostatků, rizik a jejich příčin, silných a slabých stránek, ale
také mimopodnikových i vnitropodnikových podmínek, vlivů, trendů atd. Nenahraditelným
zdrojem je sběr informací od zaměstnanců a zákazníků. Požadavkem je, aby průběžně byly
k dispozici údaje, které jsou potřebné pro zjištění skutečných příčin stavu, který je potřeba
změnit a pro rozhodování o potřebných změnách.
Vlastní proces plánování začíná stanovením účelu, cílů a priorit. Vedení se musí dohodnout,
nejlépe společně se zaměstnanci, co má být změněno a jakých konečných výsledků má být
změnovými procesy dosaženo.
Předpokladem je nalézt a pojmenovat konkrétní důvody ke změnám a následně si ujasnit
cílový – potřebný, žádoucí - stav těch procesů, u nichž byly v analýze současného stavu
zjištěny nějaké neuspokojivé parametry, závady, příležitosti ke zlepšení. Formulace cílů je
výsledkem jasně popsané představy o tom, kam chce v tomto směru organizace dospět, jakých
zlepšení chce dosáhnout.
2.2

Analýza změnových rizik a kritických faktorů úspěchu (KFÚ)

Vznik nežádoucích událostí často začíná dílčí, zdánlivě nevýznamnou odchylkou od
normálního nebo optimálního stavu. Sekvenční povaha procesů je důvodem, že vždy dochází
k řetězení dějů, na jejichž konci může být závažná porucha hlavních procesů. Cílem analýz
musí být zjišťovat ne až vnější projevy a následky, ale kořenové příčiny těchto odchylek a
jejich vzájemných interakcí.
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Průběh změn musí proto být podrobně monitorován s cílem včas detekovat každou významnou
odchylku od plánovaného průběhu. V jednotlivých etapách (milnících) musí být prověřováno,
zda dosažený stav odpovídá stanoveným požadavkům, případně předpisům.
Toto jsou příklady příčin rizik a častých neúspěchů změnových procesů:
 Často se zapomíná na motivační stránku změnových procesů, a to jak z hlediska
přesvědčení o potřebě a naléhavosti změn, tak odhodlání k průběžnému překonávání
problémů, zvykání si na nové nároky, překonávání konfliktů atd.
 Nízká srozumitelnost nové organizační a systémové struktury, nedostatek jejích
průkazných a zřetelných přínosů.
 Převládá snaha restrukturalizovat organizaci jako strukturu útvarů namísto
restrukturalizace procesů.
 Zapomíná se, že izolovaná aplikace jednotlivých dílčích přístupů zákonitě vede
k nedostatečnému zaměření na celek s negativním dopadem na konečné efekty.
 Nedostatečné ošetření rizik nežádoucích odchodů klíčových a perspektivních
pracovníků.
 Podceňování psychosociálních důsledků změn (změna pozic, pracovního zařazení,
odpovědností, pravomocí, dopady na mezilidské vztahy, spolupráci v týmech, ztráta
dosavadních jistot a návyků…).
2.2.1 Metodiky identifikace rizik a kritických míst při realizaci změn
Vždy je důležité řídit se zásadou, že změny nesmí být analyzovány izolovaně, ale vždy
v potenciálních shlucích, sekvencích a vzájemných interakcích (dominoefekty, lavinové
efekty, synergie). Uplatňují se při tom i vnější, mimopodnikové vlivy. Často také hrozí
nebezpečí, že mimo pozornost zůstanou málo zřetelné a pomalu se vyvíjející změny.
Metody identifikace rizik a kritických míst jsou proto postaveny především na kauzálních
rozborech příčin a následků poruch a selhání. Mimořádně důležité, a o to náročnější, jsou
analýzy budoucích rizik. Zaměřují se na identifikaci překážek a rizik, která mohou bránit
úspěšné implementaci změn, nebo která mohou v budoucnu snížit jejich přínosy.
Používá se různých postupů kauzální či sekvenční analýzy událostí a jejich průběhu.
Nejznámější jsou analýzy stromu poruch a stromu událostí, dále analýzy „Co se stane, když
…“, diagramy kauzálních smyček a různé formy vývojových diagramů (flow charts, Išikawův
diagram příčin a následků, „rybí kost“, diagram „motýlek“ atd.). K systematické analýze slouží
např. metody MES (Multiple Events Sequencing), ECFC (Events and Causal Factors Charting)
a STEP (Sequentially Timed Events Plotting Procedure). Tyto metody se často používají
společně s dalšími postupy, např. analýzou změn (Change Analysis) nebo analýzou bariér
(Barrier Analysis).
K analýze projektových rizik slouží např. metody CPA (Critical Path Analysis), PERT (Project
Evaluation and Review Technique), UMRA (Universal Matrix of Risk Analysis), RIPRAN
(RIsk PRoject Analysis), ScenGen (SCENario GENerator), PMF (Project Management
Forecast).
Velmi nosným konceptem je určování kritických faktorů úspěchu. KFÚ (anglicky Critical
Success Factors - CSF) jsou klíčové předpoklady úspěšného splnění vytýčených cílů.
Identifikace KFÚ má být nedílnou součástí vstupní fáze každého změnového projektu.
Nezbytnou součástí přípravy a realizace změn pak musí být stanovení a plnění úkolů, jejichž
účelem je zajistit, aby jednotlivé KFÚ byly v potřebnou chvíli zajištěny a aby s potřebnou
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účinností fungovaly. Pro jednotlivé KFÚ je užitečné určit a sledovat indikátory jejich stavu,
vlivů a případných nedostatků.
Identifikace rizik a KFÚ může být navázána na analýzu SWOT – silných a slabých stránek,
příležitostí a hrozeb.
Ke komplexním rizikovým analýzám procesů a procesních sítí jsou nejvhodnější metody
založené na kontrolních seznamech potenciálních rizik a jejich příčin. Účelem zde je, aby
nezůstaly opomenuty žádné významné příčiny potenciálních hrozeb. Potřeba takové celostní
identifikace rizik v podnikové praxi byla podnětem pro vývoj softwarové metody IPR –
Identifikace Procesů a Rizik, která umí komplexně identifikovat změnová rizika a kritické
faktory úspěchu (http://www.management-rizik.cz/).
Toto jsou hlavní cíle metody IPR:
1. identifikovat procesy, které rozhodují o provozní bezpečnosti, spolehlivosti a
produktivitě a o kvalitě produktů (výstupů),
2. identifikovat významné rizikové faktory, které ohrožují nebo mohou ohrožovat
podnikové procesy a cíle; a ujasnit si jejich vzájemné vazby – podmínky, vlivy, slabé
stránky, kritická místa, rizikové situace,
3. identifikovat co nejvíce závažných kořenových příčin, které se spolupodílejí nebo
mohou spolupodílet na selháních a nehodových dějích,
4. klasifikovat příčiny podle závažnosti, resp. urgentnosti nápravných a preventivních
opatřeni,
5. uspořádat rizikové procesy a faktory do logické a přehledné struktury – hierarchické
seznamy (katalog rizik), grafy,
6. shromáždit popisy rizik a nedostatků jako podklad jednak pro zavádění a zlepšováni
managementu rizik, jednak pro formulaci nápravných a preventivních opatřeni a pro
jejich realizaci (karty rizik).
Příprava a plánování změn – strategií, časového průběhu, proaktivní prevence rizik,
zajišťování zdrojů, lidí, procesů, podmínek

2.3

Na základě systematického identifikování potřeb změn jsou v další fázi změnového
managementu formulována inovační opatření, procesy, projekty a programy. Cílem je
vytvoření změnových či strategických plánů, které zahrnují všechny fáze přípravy a realizace
změn, včetně opatření k proaktivní prevenci rizik.
Zpracování a upřesňování změnových plánů probíhá průběžně i v průběhu implementace, a to
zpravidla v těchto krocích:





formulace cílů, úkolů, postupů a určení požadavků na lidské zdroje, finanční náklady
a na procesy řízení,
rozhodnutí o postupu navrhování změn – zde se používají např. metody projektování,
modelování změn s využitím síťových grafů, analýzy kritické cesty (CPA), grafických
metod (GERT), určování milníků apod.,
konkretizace cílového stavu a jeho kontrolovatelných znaků (parametrů), jichž má být
dosaženo,
zajišťování potřebných zdrojů, lidí, procesů, podmínek, finančních prostředků,
technického vybavení a informačních toků,
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optimalizace vstupních podmínek pro realizaci změn – jedná se jak o zdroje, tak o
psychosociální předpoklady,
příprava časového harmonogramu a návazností jednotlivých fází.

Zapojování lidí – komunikace, přidělování odpovědností, pravomocí atd.

2.4

Projektové řízení v podnicích bývá primárně zaměřeno na vlastní realizaci (implementaci,
restrukturalizaci) procesů a podceněny často zůstávají procesy a faktory, které zejména v
počátečních fázích implementace mohou být zdrojem závažných rizik a v navazujících fázích
mohou snižovat efektivitu a produktivitu procesů.
Vždy je třeba počítat s tím, že lidé mají přirozenou skepsi až nechuť ke všemu, co od nich
vyžaduje měnit zaběhnuté zvyky a adaptovat se na neznámé situace (NECHTĚJÍ). Že změny
bývají spojeny s nárůstem konfliktů, zhoršením komunikace, snížením motivace atd. Naopak
mimořádně stmelující a motivující účinek mají pozitivní zkušenosti získané úspěšným a
oceňovaným zvládnutím změny.
Důkladná a citlivá příprava lidí na změny je základním a často podceňovaným požadavkem.
Počáteční odpor ke změnám je přirozenou obranou reakcí, která musí být v rámci přípravy
respektována. Kritickým předpokladem proto je využívání postupů přesvědčování
zaměstnanců (v dostatečném předstihu) o nutnosti a užitečnosti změn. I o jejich
realizovatelnosti (viz oblíbená mnemotechnická pomůcka SMART).
Důležitou etapou proto je vyhledávání a určování lidí, kteří budou schopni prosazovat a
realizovat připravované změny; a zároveň vyhledávání potenciálních odpůrců (viz dále).
V rámci změnového managementu, stejně jako v jiných oblastech, platí, že kvalita a
spolehlivost činností závisí na postojích, kompetencích lidí a na vytvořených podmínkách
(koncept managementu postavený na třech pilířích: CHTÍT – UMĚT – MOCI). Nedostatky
v kterémkoliv z těchto tří faktorů vedou vždy k celkově špatnému výsledku. Jejich
odstraňování běží současně s fázemi změnových procesů.
V oblasti vedení lidí je třeba sledovat a včas odstraňovat např. tyto překážky ohrožující
zavádění změn:








nevhodný výběr osob do změnových týmů,
nízká podpora rozvoje potřebných způsobilostí – znalostí, schopností, dovedností a
návyků; jejich zlepšování a přínosů,
nedostatky při řízení týmů – např. nedostatečná komunikace nebo nefungující postupy
přidělování týmových rolí,
nedostatečná podpora motivace učit se novému – rozvojové a rekvalifikační programy,
incentivy,
opomíjení nebo podceňování některých zdrojů odmítání změn – neznalosti, stresy,
nedůvěra v reálnost, nezřetelné přínosy, převaha osobních zájmů, změny jako zdroj
konfliktů atd.,
podcenění vlivu odpůrců – osob s negativním vztahem ke změnám nebo případných
seskupení lidí, jež sbližuje vzájemně sdílený odpor („střediska odporu,
neuspořádanosti“ - „entropická centra“),
chybné zacházení s dalšími psychologickými aspekty - nároky adaptačních procesů,
ztráta návyků a následně jistoty, změna statusu, vytváření komunikačních bariér atd.
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2.4.1 Změnová komunikace
Měnit znamená řídit a řídit znamená komunikovat. Kvalita strategie změn je v prvé řadě dána
kvalitou změnové komunikace a informačních toků. Je důležité s lidmi, kteří se podílí na
zavádění změn komunikovat soustavně, pozitivně a obousměrně - nikoliv pouze od
managementu dolů, ale vždy poskytovat příležitost k vlastnímu vyjádření názorů na změny a
zpětnou vazbu využívat. Vysvětlovat jejich cíle a význam. Cílem je zapojit do změnových
procesů od začátku „hlavy a srdce“ všech, kterých se změny týkají. Podpořit důvěru k projektu,
naději na jeho úspěch. Projevovat zájem o nové myšlenky, nápady a iniciativy jako účinný
motivační stimul.
Pro rozsáhlejších změnové procesy a projekty se vyplatí zpracovat komunikační plány,
založené na specifických nárocích na koordinaci, na společné řešení problémů a na průběžné
hodnocení dosahovaných výsledků.
Základem úspěchu je vědět, jak zaměstnance, jichž se změny týkají, vést. A to diferencovaně,
individuálně, na základě poznání jejich postojů a názorů. Zkušenost ukazuje, že aktivní hledání
příčin pasivního nebo negujícího chování zaměstnanců – proč se lidé změnám brání – velmi
rychle přináší ovoce jak podniku, tak manažerům i jejich podřízeným.
Užitečnou technikou zde je typologie (segmentace) pracovníků z hlediska postojů ke změnám
a k jejich zavádění, např. pomocí softwarové metody HPZ – Hodnocení Postojů ke Změnám.
Metoda slouží jako nástroj k poznání toho, proč se lidé změnám brání, proč jsou pasivní, proč
kritizují či kladou aktivní odpor. A toho, jak zlepšovat jejich postoje, jak s nimi komunikovat,
aby se chtěli do změn aktivně zapojit. Síla komunikace spočívá právě v diferencovaném
přístupu, který je založen na schopnosti empatického vnímání každého člověka jako
individuality. Výsledkem hodnocení je zařazení hodnocených pracovníků do jednoho ze 6
segmentů, případně do hraničních oblastí mezi jednotlivými segmenty. Cílem není pouze
samotná segmentace zaměstnanců, ale hlavně nalezení účinných způsobů a postupů, jak s nimi
podle jejich současných postojů jednat, aby narůstal počet těch, kteří patří do segmentu
aktivních protagonistů změn, inovátorů odhodlaných plně se ve prospěch změn angažovat. A
klesal počet odpůrců, skeptiků i těch, kteří zatím váhají, zda se chtějí do připravovaných nebo
již zaváděných změn aktivně zapojit.
2.4.2 Řízení a rozvoj změnových (projektových) týmů
Ne vždy bývají podnikové managementy dostatečně aktivní při podporování rozvoje týmů a
týmových procesů. Týmům je třeba poskytovat podporu při rozvoji schopností k týmové práci,
a to jak pomocí motivačních stimulů, tak poskytováním příležitostí pro soustavné
sebevzdělávání. Významné místo musí mít cílevědomé zapojování týmů do procesů
rozhodování.
Prvním předpokladem efektivní práce změnového týmu je jeho vhodné sestavení. Přesto někdy
bývá procedura výběru správných lidí do týmu podceněna. Zkušenosti i výsledky výzkumů
ukazují, že často i jedna jediná osoba s nevhodnými předpoklady pro práci v týmu může
zapříčinit jeho totální selhání. Při výběru lidí do týmů je proto nezbytné velmi obezřetně
hodnotit zejména schopnosti kandidátů vytvářet a udržovat pozitivní sociální interakce. Jen tak
lze vytvořit předpoklady pro vznik životaschopného, soudržného a produktivního týmu. Silný
negativní efekt může mít zvýšený výskyt některých záporných dispozic. Hodnoceny musí proto
být nejen dispozice jednotlivých osob, ale i jejich potřebná různorodost (diverzita) a struktura.
Z hlediska týmových předpokladů je nutné vedle odborných předpokladů posuzovat a rozvíjet
schopnosti zastávat požadované nebo potřebné týmové role.
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Realizace, implementace změn

2.5

Jsou-li změny naplánovány a v potřebné míře připraveny, nastupuje fáze realizace změn.
Úkolem managementu je organizovat probíhající projekty, koordinovat jejich cíle a řídit
vzájemné věcné a časové vazby. Ze systémového hlediska se zde hovoří o integrovaném
procesním managementu a o multiprojektovém řízení. Předmětem zájmu je i koordinace
s dalšími oblastmi řízení, zejména controllingem, managementem lidských zdrojů, kvality,
bezpečnosti a rozvojem informačních technologií. Takový přístup je předpokladem k tomu, aby
mohla být včas zjištěna potřeba např. pozměnit priority nebo přizpůsobit se nečekanému
omezení zdrojů.
Stejně jako u realizačních a zdrojových procesů, musí být i u procesů změnových od začátku
jasné, komu byly uloženy jaké úkoly, jak byly rozděleny odpovědnosti a přiděleny pravomoci.
Průběhy i výsledky změnových procesů mají být co nejpodrobněji dokumentovány. Hlavním
důvodem je velký znalostní efekt s vysokou využitelností při realizaci podobných změn
v budoucnu.
2.5.1 Sponzorství
Významné změnové projekty mají vždy mít svého sponzora, a to jak ve fázi přípravy, tak
implementace. V průzkumech změnových projektů se aktivní a viditelné sponzorství změn
zařadilo mezi nejdůležitější kritické faktory úspěchu.
Sponzor je reprezentant vedení (garant, patron), který je vybaven potřebnými odpovědnostmi a
pravomocemi pro řízení změny. Aby sponzoři chtěli a byli schopni naplňovat roli sponzorství
v rámci všech potřebných procesů změn, musí být vedením organizace adekvátně podporováni.
K úlohám sponzorů patří zpracování plánu, strategie sponzorství (Sponsor roadmap), a to
nejlépe ve spolupráci se změnovým týmem. V plánu jsou identifikovány klíčové činnosti a
odpovědnosti sponzora a dalších manažerů, jejichž podpora změn je potřebná a jimiž musí
naplnit svou sponzorskou roli.
Hlavním úkolem sponzora je:







2.6

specifikovat hlavní úkoly změnového týmu,
zúčastňovat se setkání týkajících se daného projektu, potřebných tréninkových
workshopů a jiných akcí,
sledovat pokroky týmu,
identifikovat a odstraňovat překážky,
podporovat vědomí odpovědnosti týmu za výsledky,
zapojovat se do kritických procesů rozhodování,
být neustále pro projektový tým dosažitelný a zajišťovat dosažitelnost i ostatních
manažerů.
Upevňování změn, nového stavu a optimalizace nových procesů

Zároveň s vytvářením podmínek pro spuštění nových nebo změněných procesů musí být
připravovány a zaváděny postupy fixace (ukotvení, posilování) realizovaných změn. Spadají
do oblasti jednak technickoorganizačních opatření, jednak řízení lidí.
Koordinovaně je nutné řídit přechod na nové postupy všech předcházejících i navazujících
procesů (zvládáním řídicích, organizačních, logistických, dodavatelských a dalších funkcí).
Pozornost musí být věnována identifikaci nedostatků a prevenci ztrát souvisejících se změnami
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procesů. Od samého začátku musí proto být shromažďovány a analyzovány zpětnovazební
informace o výsledcích a dopadech nově uspořádaných procesů.
Leadership musí dostatečně v předstihu a s potřebnou průběžnou flexibilitou zajišťovat
prevenci přirozených tendencí k návratu k původním pracovním stereotypům, rutinám a
návykům. K prvořadým předpokladům patří podpora adaptability na provedené změny. Ta se
musí zaměřit jak na jednotlivce, tak na skupiny, případně celé organizační struktury. Zapomínat
se při tom nesmí na oceňování dosažených úspěchů a vkladů jednotlivých pracovníků, jichž se
změny týkají.
Není výjimkou, že v průběhu implementace změny dojde ke sjednocení vzájemně se
posilujících negativních postojů a že se utvoří skupiny odmítajících pracovníků („ohniska
odporu“). K nejlepším prostředkům prevence nebo vyřešení takových situací patří intenzivní
komunikace a veřejné oceňování dosažených úspěchů. Pozorně je třeba také sledovat příznaky
pracovních stresů a eliminovat jejich důvody.
Hodnocení změnových procesů a jejich výsledků

2.7

Základními předpoklady, které management musí zajišťovat při implementaci změnových
procesů, jsou zejména:





monitorování a hodnocení znaků, projevů a dopadů uskutečněných změn,
vyhledávání, zviditelňování a využívání dosažených přínosů,
sledování a předvídání vzájemných vazeb mezi jednotlivými změnami,
včasná detekce signálů zhoršeného průběhu změnových procesů.

Organizace proto má mít zformulován a zaveden systém proaktivního hodnocení a
dokumentování změnových procesů. Z uvedených východisek vyplývají klíčové zásady
hodnocení změnových procesů:






Systematicky musí být hodnocena neustálá připravenost zaměstnanců na změny, na
nové požadavky, úkoly, postupy, na přebírání odpovědností atd.
Musí být co nejdříve odhalován vznik nových rizik, které mohou negativně ovlivnit
ostatní související procesy. Pozornost musí být věnována jejich souvislostem a
návaznostem (dominoefektům). Stranou při tom nesmí zůstat málo zřetelné a pomalu se
vyvíjející změny. Musí být průběžně identifikovány vznikající problémy, překážky,
nežádoucí dopady, příp. krizové situace, které mohou buď ohrozit implementaci
změn, nebo mohou v budoucnu snížit jejich přínosy, a to jak uvnitř, tak vně organizace.
Systematicky musí být monitorován a hodnocen průběh změnových procesů i jejich
dílčí výsledky a efekty. Zejména je třeba vyhodnocovat nový stav při dosažení
stanovených milníků.
Kromě přímých efektů, jejichž dosažení bylo cílem změn, musí být sledovány i vedlejší
dopady (by-produkty, nečekané problémy, ale i nezamýšlené přínosy).

Hodnocení se uskutečňuje na individuální i týmové bázi. Předpokladem je soustavný sběr
zpětné vazby. Týmová hodnocení probíhají jednak přímo v projektových týmech (jsou-li
ustaveny), jednak na poradách dotčených útvarů. Někdy jsou využívány speciálně vytvořené
skupiny odborníků (např. tzv. „sounding boards“ – název, který se i v českých podnicích
používá pro poradní týmy a diskusní fóra).
2.8

Případná revize změnových cílů, plánů, realizačních postupů

Na základě nových skutečností, zkušeností a poznatků jsou průběžně revidovány nejen postupy
přípravy a realizace změn, ale i budoucí záměry a cíle. Všechny tyto aktivity by měly navazovat
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na podnikové koncepty NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ a UČÍCÍ SE ORGANIZACE.
Řízení organizace podle těchto konceptů nezahrnuje pouze rozvoj a využívání schopností
jednotlivých zaměstnanců a pracovních týmů, ale jejich součástí je i celo-organizační reflexe
nedostatků a využívání této reflexe k neustálému zlepšování všech řídicích, realizačních,
organizačních a zdrojových procesů.

3

ZÁVĚR

Dobrý management včas rozpoznává nedostatky, které snižují produktivitu procesů, výkonnost
lidí a týmů, jejich motivaci, rozvoj potřebných schopností atd. Hrozby, které ohrožují pracovní
procesy a mohou způsobovat nežádoucí události i závažné finanční ztráty. Které brání
implementaci potřebných změn nebo využívání rizik jako příležitosti k zlepšování atd.
Opakovaně potvrzovanou zkušeností je, že časové a finanční prostředky vynaložené na
systematické hledání příčin a cest k jejich proaktivní prevenci se velmi rychle vrátí.
Organizace, které se nesnaží hrozby proaktivně odhalovat a odstraňovat jejich příčiny, musí
počítat narůstajícím nebezpečím, že se dřív nebo později přihodí něco neočekávaného,
nechtěného. Jako když jedete autem, u kterého už dlouho nikdo nezkontroloval stav brzd, oleje,
pneumatik… To, že dosud všechno klapalo, nás vůbec neopravňuje k víře, nebo dokonce
„jistotě“, že tomu tak bude i nadále.
Oči před riziky zavírají zpravidla ti, kdo si plně neuvědomují, CO je ohrožuje. A také ti, kteří
nevědí, JAK si s číhajícími hrozbami poradit. Podnik, který se v každodenní praxi nezabývá
změnovými riziky a proaktivním hledáním jejich příčin, je plachetnicí bez kormidla na
rozbouřeném moři. Autem, na které za každou zatáčkou číhá nebezpečí. Proč za zatáčkou?
Protože tam řidič nevidí.
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ZKUŠENOSTI S ANALÝZOU PEVNÝCH A KAPALNÝCH LÁTEK U ZÁSAHU
JEDNOTEK HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR A RIZIKA SPOJENÁ S
POUŽITÍM DETEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ
EXPERIENCE OF GAS ANALYSIS IN THE CONTEXT OF THE FIRE RESCUE
SERVICE UNITS OF THE CZECH REPUBLIC'S INTERVENTION AND THE RISK
CONNECTED WITH THE USE OF GAS DETECTION TOOLS
Pavel Kukleta1), Jiří Sýkora, Jan Zapletal, Stanislav Racek2)
ABSTRAKT:
Téma příspěvku je zaměřeno na využití detekce nebezpečných pevných a kapalných látek
u zásahů jednotek Hasičského záchranného sboru ČR a pojednává o problematice mobilních
detekčních prostředků na místě zásahu a o rizicích spojených s použitím těchto přístrojů. Na
modelových příkladech je demonstrována taktika použití těchto prostředků a jsou rozebrány
praktické problémy, se kterými se setkávají jednotky Hasičského záchranného sboru České
Republiky při jednotlivých zásazích.
ABSTRACT:
The topic of the paper focuses on the detection of solid and liqud chemical hazardous material
within the interventions of the Fire Rescue Service of the Czech Republic and deals with the
problems of mobile detecting systems at the point of intervention and about the risks associated
with the use of these detectors by fire brigade units. At the model examples is demonstrated the
use of detection tools and the practical problems encountered by the Fire Brigade of the Czech
Republic in individual interventions.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Detekční přístroje, Hasičský záchranný sbor České republiky, analýza pevných a kapalných látek,
předurčenost jednotek

KEYWORDS:
Detection instruments, Fire Rescue Service (FRS) of the Czech Republic, solid and liqud
chemical hazardous material, FRS unit predetermination

1

ÚVOD

Současná civilizace využívá pro nejrůznější účely chemické látky. Proto je chemický průmysl
jedním z nejvyspělejších a nejrychleji se vyvíjejících hospodářských sektorů. Při výrobě, dopravě,
nebo nakládání s těmito látkami vznikají v menším i větším měřítku mimořádné situace.
V některých případech nelze při takovýchto událostech látku bezpečně identifikovat na základě
dokumentace anebo označení obalu. Předmětem příspěvku je zhodnocení zkušeností s analýzou
neznámých kapalných a pevných chemických látek u zásahu jednotek Hasičského záchranného
sboru. Tuto situaci řeší bezpečnostní a záchranářské týmy v rámci svých zásahů relativně často
i přes skutečnost, že v současné době podléhá výroba, skladování, prodej a použití chemických
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látek a přípravků stále dokonalejším předpisům a požadavkům. Pro nálezy různých neznámých
kapalin nebo pevných látek jsou běžnou praxí tři scénáře.
První scénář je nález neznámého předmětu s chemickou látkou v místech s velkou kumulací
osob. Zde je nutno rychle vyloučit možnost plánovaného útoku nebezpečnou látkou
(explozivním, chemickým, radiologickým nebo biologickým materiálem) a zjistit možná rizika
pro civilní obyvatele, nebo dotčenou infrastrukturu.
Druhým scénářem je nález neznámé látky nebo více látek (sklad), se kterými bylo nesprávně
manipulováno nebo byly v důsledku neznalosti nebo nedbalosti opuštěny. V důsledku toho
došlo k nekontrolovatelnému stavu látky (látka často není v označeném, nebo původním obalu,
došlo k úniku mimo obal do půdy vody nebo ovzduší). V tomto případě je opět nutno rychle
posoudit možný negativní vliv nalezených látek z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí.
Jako třetí možný scénář připadá v úvahu dopravní nehoda vozidla přepravujícího nebezpečnou
látku, kdy dojde k úniku látky a není možno získat přesné informace o nákladu z údajů
přepravce, nebo přepravce nemá informace o látce k dispozici.
V tomto článku se budeme podrobněji věnovat dvěma posledním scénářům.

2

VYBAVENÍ JEDNOTEK HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU A
ZÁKLADNÍ POSTUPY PŘI IDENTIFIKACI NEBEZPEČNÝCH
LÁTEK

Záchranné složky musí vždy provést co nejrychlejší charakterizaci nebezpečných vlastností
neznámé látky a vyhodnotit, jaká opatření je nutno provést k eliminaci možných nebezpečných
jevů.
Vybavení pro detekci nebezpečných vlastností a identifikaci látek u jednotek HZS ČR stoupá
hierarchicky podle tzv. předurčenosti jednotek k zásahu na nebezpečné látky podle rozsahu
vybavení a speciálních záchranných prací při haváriích s únikem nebezpečných látek, kterou
stanoví v současné době platná sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR částka 16/2017, následovně:
Z (základní) - každá jednotka HZS kraje nezařazená do typu předurčenosti „S“ nebo „O“ nebo
jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II určená územně příslušným HZS kraje. Tyto
jednotky mají vybavení pouze na prvotní zásah, u kterého je nutná především záchrana osob
a zastavení úniku, je-li to možné. U HZS JmK jsou tyto jednotky standardně vybaveny pro
detekci pevných a kapalných látek indikátorovými papírky na určení kyselosti/zásaditosti látek
a na stanovení oxidačních schopností látek a základní odběrovou sadu na nebezpečné látky.
S (střední) - jednotka, dislokovaná zpravidla v místech hlavních přepravních tras nebezpečných
látek tak, aby maximální doba dojezdu jednotky PO s typem předurčenosti „S“ z místa
dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu byla 40 minut, je
vybavená dekontaminačním stanovištěm. Úkolem těchto jednotek je hlavně zabezpečení
dekontaminace při zásazích, střídání nebo jištění hasičů zasahujících v nebezpečné zóně nebo
skupin pro dekontaminaci Z hlediska detekce pevných a kapalných látek jsou jednotky
prakticky stejně jako jednotka typu „Z“. Jednotky „S“ disponují u HZS Jmk navíc rozšířenou
soupravou pro odběr vzorků vody.
O (opěrná) - jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro likvidaci havárií nebezpečných
látek, zajišťuje pohotovost skupiny 3 specialistů na nebezpečné látky k výjezdu nad rámec
základního početního stavu směny příslušné stanice HZS kraje [7], maximální doba dojezdu
jednotky typu „O“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo
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zásahu je 120 minut, tyto jednotky umí provést charakterizaci a částečnou identifikaci neznámých
chemických látek pomocí přenosných spektrometrických přístrojů (Ramanův spektrometr, infračervený
spektrometr, hmotnostní spektrometr) nebo jiných analytických principů (určení základních vlastností
látky pomocí jednoduchých reakcí a testů např. těkavost, hořlavost, výbušnost při styku s plamenem,
oxidační schopnosti, kyselost/zásaditost a reakce s vodou a rozpustnost ve vodě). [6]

Nejvyšším stupněm zabezpečujícím charakterizaci nebezpečných vlastností látek a jejich
identifikace jsou chemické laboratoře HZS. Tyto laboratoře disponují výjezdovým vozidlem
umožňujícím na místě zásahu mimo jiné provést identifikaci chemických látek více přístroji
současně a provést charakterizaci látek přesněji. Ve výbavě vozidla chemických laboratoří je
kromě mobilního Ramanova spektrometru a infračerveného spektrometru také
rentgenofluorescenční spektrometr a kombinované přístroje na stanovení kyslíku, vodivosti, pH
a některých iontů ve vodě (dusičnany, amoniak). Dále na místě zásahu lze semikvatitativně
stanovit vybrané anionty a kationty v roztocích, popřípadě provádět jednoduché separace částí
směsi nebo ředění vzorku, či podle potřeby provádět specifické důkazové reakce nebezpečných
sloučenin (v současnosti již v minimální míře). V případě požadavku přesné identifikace
pevných a kapalných látek je však vždy vhodnější, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení odebrat
vzorky a identifikovat látku ve stacionární laboratoři. [1]

Obr. 1 – Ramanův spektrometr používaný při identifikaci nalezených chemikálií opěrnou
jednotkou HZS Jihomoravského kraje
Fig. 1 – Raman spectrometr used by South Moravian Fire Brigade for unknown chemical
identification .

3
3.1

IDENTIFIKACE RIZIK PŘI DETEKCI
PEVNÝCH A KAPLNÝCH LÁTEK

NEBEZPEČNÝCH

Riziko taktické chyby

Taktické chyby při zásahu na pevnou nebo kapalnou látku vyplývají z nízkých praktických
zkušeností základních a středních jednotek se zásahy na nebezpečné látky, nebo z nepřehledné
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situace na místě zásahu (dopravní nehoda, požár, živení pohroma). V tomto případě ale nelze
pouze hovořit o taktické chybě, neboť při všech mimořádných událostech je kladen důraz
především na odstranění prioritních účinků události a vlastní nebezpečnost látek tak může být
nižším rizikem, než je riziko, vyplývající ze situace na místě události. Velitel jednotky a ostatní
příslušníci nezjistí přítomnost nebezpečných látek, neboť řeší hlavní nebezpečný jev u události.
Do tohoto typu chyb spadá například požár, jehož příčinou byla neopatrná manipulace
s chemikáliemi při nelegální výrobě omamných a psychotropních látek, přičemž původce tvrdil,
že pouze neopatrně nakládal s hořlavinami. Na místě zásahu požadoval příslušník oddělení
zjišťování příčin požáru po příslušnících chemické laboratoře, aby spolupracovali při
identifikaci hořlavých látek a během průzkumu požářiště byly nalezeny zbytky nebezpečných
látek typu fosfor, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný. Obdobné události se stávají velmi
často.
V praxi se v poslední době setkáváme s opačnými extrémem - přeceněním nebezpečnosti látek
ze strany velitelů zásahu, kdy je kapacita odborných pracovníků chemické laboratoře HZS
opakovaně využívána na události, které s nebezpečnými látkami nemají co do činění. V
souvislosti se suchým počasím posledních let dochází v letních měsících k úhynu ryb, který je
spojen s nízkou hladinou vody – Pokud je příčina úhynu ryb na toku odhalena jako důsledek
nedostatku vody a s ním spojenými procesy (úbytek kyslíku, a hnilobné procesy ve vodním
sloupci) v rámci zásahu jeden den a druhý den je jednotka a laboratoř povolána na stejné místo
znovu, je nasnadě, že se situace nezměnila. Řešení této situace určitě nespadá do gesce HZS,
ale orgánů životního prostředí.
Problematickou kapitolou z hlediska taktiky je manipulace příslušníků s vybavením,
kontaminovaným nebezpečnými látkami po zásahu. Kromě zásahových oděvů a interiéru
vozidla, nasyceného výpary a částicemi s obsahem chemických látek představuje samostatnou
kapitolu materiál kontaminovaný po pracích těžkými kovy (rtuť) nebo organickými látkami,
který slouží leckdy opakovaně a mnohdy není řádně dekontaminován. Vzhledem k charakteru
účinků těžkých kovů a některých organických látek nepředstavuje toto riziko akutní ohrožení
zdraví, nicméně synergické působení více látek dohromady, způsobuje zbytečnou dlouhodobou
zdravotní zátěž příslušníků. Tato chyba vyplývá právě z nízkého povědomí příslušníků o
chronickém působení nebezpečných látek.
Poslední chybou je často dobře míněná snaha příslušníků u zásahu paušalizovat získané
informace, bez konzultace s odborníky. Před několika lety byli příslušníci chemické laboratoře
takto dotazováni velitelem zásahu, zda látka může být octan ethylnatý, ač při zkoušce pH
papírkem nevykazuje kyselé vlastnosti (látka má přece v názvu ocet).
Z hlediska taktiky při průzkumu místa zásahu pak vždy jednotky v závislosti svém stupni
předurčenosti používají všechny typy detektorů, které mají k dispozici pro ověření, zda kromě
úniku pevné a kapalné látky nejsou v místě zásahu přítomny nebezpečné plyny a páry anebo
nehrozí riziko přítomnosti ionizujícího záření, nebo popřípadě vysoce toxické látky. Z výše
popsaných skutečností vyplývá, že v prvotní fázi zásahu hraje roli především zkušenost
příslušníků zasahující jednotky s podobným typem události a znalost taktických postupů, neboť
vybavení detekčními prostředky neumožňuje bližší prozkoumání látky. U zásahu s únikem
pevných a kapalných látek také vstupuje do hry významnějším způsobem dokumentace místa
události, která je důležitá nejen z hlediska forenzně kriminalistického, ale i z hlediska ochrany
bezpečnosti zdraví a životního prostředí pro správné stanovení rozsahu a asanačních prací.
Proto v této fázi dochází k nejčastějším chybám v rozhodovacím procesu, kdy je únik
vyhodnocen jako vysoce rizikový a následným detailním rozborem se prokáže, že se jednalo o
látku méně nebezpečnou (lepší varianta – princip předběžné opatrnosti), nebo v rámci
průzkumu jednotka nedokáže odhalit skutečnou hrozbu (horší varianta, kdy je riziko
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podceněno). K událostem druhého typu dochází i přesto, že k normám znalosti příslušníků na
všech úrovních pak patří obsluha detekčních prostředků, které mají ve výbavě a velitel u
každého zásahu má možnost spolupráce s odborníky z chemické laboratoře. Často však doba
dojezdu odborných pracovníků na místo události nevyhovuje požadavku ostatních složek
integrovaného záchranného systému na rychlou identifikaci rizika a dojde k rychlému ukončení
zásahu – příklad letecké dopravní nehody z roku 2013, kdy došlo k pádu práškovacího letadla
Z-37A Čmelák do požární nádrže v katastru obce Žlunice. Jednotky v rámci likvidace nehody
předpokládaly jako náplň letadla podle přepravní dokumentace látku INTEGRO a podle toho u
zásahu postupovaly. Až následný rozbor ČIŽP informoval zasahující složky a dotčené orgány
státní správy o zjištění, že ve vodě byla rozborem zjištěna přítomnost nejen účinnou složku
insekt. INTEGRA ale i organofosfátového insekticidu chlorpyrifos, který není dovoleno
aplikovat letecky.
3.2

Riziko neznalosti vlastnosti přístrojů a měřicích principů, nedostatek praktických
zkušeností

Při použití detekčních prostředků na pevné a kapalné látky je opět velmi důležitá praxe a
pravidelné používání prostředků. I lakmusové a jodoškrobové papírky při namočení do
koncentrovaných roztoků mohou vykazovat nestandardní zbarvení, které vede k špatné
interpretaci výsledků (např. jodoškrobové papírky a savo, které vybělí jejich barevnou reakci).
Při měření neznámých pevných a kapalných látek moderními analyzátory - ramanovým
spektrometrem a infračerveným spektrometrem lze kombinací obou technik dosáhnout
identifikace přibližně v 53% případů, jedná-li se o chemicky čisté látky. V případě směsí, nebo
degradovaných látek však schopnost analyzátorů správně identifikovat složky výrazně klesá.
Tuto skutečnost však uživatelé – hasiči „chemici“ neberou zcela v patrnost, neboť software
přístrojů obsahují vlastní algoritmy pro vyhodnocování naměřených spekter a tak nabídnou i
nezkušenému uživateli výsledky měření v pochopitelné formě. Příkladem může být událost, při
níž byl v roce 2010 Ramanovým spektrometrem opěrného bodu Jihlava detekován v úkapu
z cisterny v obytné zóně města Jihlavy 10% roztok kyseliny sírové a jednotky situaci začaly
řešit jako klasický únik této kyseliny. Následný rozbor vzorku v chemické laboratoři HZS
prokázal, že kromě žíravé kyseliny sírové, obsahuje roztok toxické ionty fluoridů a následnými
analýzami na ČIŽP byly v roztoku prokázány i siřičitany. [9]. Tento scénář byl v době pořízení
semiinteligentních analyzátorů velmi častý – nejednou se stalo, že přístroj vyhodnotil
dominantní složku směsi a ostatní látky ignoroval a jednotka se spokojila s neúplným
výsledkem. Nyní po 10 letech používání těchto přístrojů je již u jednotek větší obezřetnost a
pro potvrzení analýz je vyžadována laboratorní kontrola, která je schopna výrazně snížit riziko
při používání těchto přístrojů. Zasahující jednotky již byly také seznámeny se skutečností, že
citlivost mobilních přístrojů není srovnatelná s jednoduchými laboratorními přístroji – viz obr.
3
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Obr. 2 – Cisterna se směsí kyseliny sírové a fluorovodíkové v obytné zóně města Jihlavy
Fig. 2 – Tanker lorry with a mixture of sulfuric and hydrogen fluoric acid in the residential
area of Jihlava city.
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Obr. 3 – Porovnání FTIR spektra dusičnanu amonného, naměřeného na přenosném
laboratorním přístroji Bruker Alpha (černě) a mobilním přístroji True Defender (červeně)
Fig. 3 - Comparison of FTIR spectra of ammonium nitrate measured on a portable Bruker
Alpha instrument (black) and True Defender mobile device (red)
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3.3

Riziko selhání přístroje, nebo nastartování chemické reakce kvůli nedostatečné
kontrole funkčnosti, nebo špatnému nastavení přístroje

Riziko selhání přístroje je nejhůře rozpoznatelným rizikem pro zasahující jednotku, pokud
neprovede před vlastním měřením měření kontrolního vzorku. Moderní analyzátory však toto
riziko eliminují tím, že před zahájením analýz je nutno provést kontrolní měření pozadí (čistoty
přístroje) a v některých případech i standardu, což na straně jedné dostačuje k bezpečné
kontrole měření pro standardní vzorky. [5] Vzhledem k tomu, že reálné vzorky obsahují často
rušivé složky stává se, že přístroj není schopen v terénních podmínkách danou látku změřit.
V horším případě – zejména při použití Ramanova spektrometru může při nevhodném
nastavení dojít k iniciaci citlivé směsi – běžně lze zapálit červený fosfor, látka, která se
vyskytuje při zásazích na nelegální výrobny pervitinu.
3.4

Riziko přenosu informací přes řídící úrovně

Jak už bylo uvedeno v článku na loňské konferenci Exfos 2018 je nutno i v případě úspěšné
identifikace nebo charakterizace nebezpečných pevných a kapalných látek jednoznačně
konstatovat, že vlastní analýza je pouze dílčím krokem celého procesu likvidace nebezpečné
látky. Další důležitou součástí je předávání informace v rámci řídících úrovní zásahu.
S nástupem moderních technologií začíná být v případě moderních analyzátorů situace
jednodušší, neboť výstupy z těchto přístrojů lze jednoduše přenášet ve formě reportů
prostřednictvím wifi a paměťových karet např. do mobilních telefonů jako obrazový materiál –
viz obr. 4. analýza směsi 75% dusičnanu sodného a 25% škrobu. Některé přístroje umožňují i
přenesení nativních analytických dat se kterými je možno dále pracovat.

Obr. 4 – Výstup z automatické identifikace směsi infračerveným spektrometrem
Fig. 4 – Report from automatic identification of the mixture by an infrared spectrometer.
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Při tomto postupu se však opět zvyšuje riziko, že další řídící úrovně neprověří výstup
analytického přístroje, který je v tomto případě pozitivní, nicméně skutečný obsah látek není
vůbec správný, což může v některých případech vést k chybným rozhodnutím při likvidaci
mimořádné události.
3.5

Riziko ztráty důkazních materiálů

Z hlediska shromažďování důkazních materiálů je v případě událostí s výskytem pevných
a kapalných látek jednoznačně vhodné odebrat kontrolní vzorky. Tyto vzorky slouží jednak pro
dodatečnou detailní analýzu v laboratořích HZS a dále pak pro další složky zasahující na místě
události jako důkazní materiál. Zde je třeba říci, že v průběhu let se stále i díky školení
pracovníků chemických laboratoří zlepšuje povědomí příslušníků HZS o správné technice
odběru, zpracování dokumentace a zabezpečení vzorků. Na druhou stranu dochází k případům,
kdy jsou vzorky zajištěny zcela nesprávně, nejčastěji se tak stává v případě úhynu ryb bez
povolání chemické laboratoře, kdy jednotky ponechají vzorek vody bez konzervace, což
znamená jeho praktické znehodnocení. V případě, že vyvstává u zásahu riziko dalšího
správního řízení s původcem mimořádné události je tedy vždy vhodnější k odběru povolat
výjezdovou skupinu příslušné chemické laboratoře, která provede odběry vzorku dle
standardních operačních postupů, certifikovanou metodikou HZS.
3.6

Možnosti řízení rizik

Analýza neznámých pevných a kapalných látek při zásahu představuje vždy komplexní soubor
úkonů všech zúčastněných jednotek HZS ČR i ostatních subjektů. V rámci činnosti chemických
laboratoří HZS probíhá každoročně společný výcvik - několikadenní zaměstnání pracovníků
laboratoří a také se konají mezilaboratorní porovnání analýz laboratoří spojených s identifikací
neznámých kapalných a pevných látek. Bohužel do těchto rozborů nejsou zapojeny opěrné
jednotky HZS ČR, kterým by možná tyto analýzy umožnily rozšířit si praktické zkušenosti
s detekcí neznámých pevných a kapalných látek. Prakticky tak chybí u opěrných jednotek HZS
ČR jednotná metodika a pravidelný nácvik situací s potřebou detekce nebezpečných
chemických látek a také seznámení se s novinkami na poli detekce.
Z praxe u těchto zásahů je nutno počítat vždy s nejhorším scénářem a postupně vyloučit možné
nebezpečné ohrožující vlastnosti látek ideálně v pořadí: pronikavé ionizující záření, možnost
výbuchu, (přítomnost infekčních biologických agens), možnost reakce se vzduchem, možnost
reakce s vodou, těkavost, hořlavost, žíravost, oxidační schopnosti/akutní toxicita/chronická
toxicita (není již v gesci HZS ČR) [2]. Stejně jako při ostatních forenzních zkoumáních zde
platí osvědčené pravidlo je identifikace nebezpečných látek pomocí více detekčních metod, což
v praxi u zásahu mohou v omezeném rozsahu hlavně výjezdové skupiny chemických laboratoří
HZS. Důležitou roli v procesu analýz hraje též zpětná vazba, kdy si jednotky po zásahu zpětně
rozeberou problematiku se kterou se u události setkaly. Nejzajímavější případy a poznatky na
poli detekce si pak prezentují celostátní úrovni jednou ročně vedoucí chemické služby při
celorepublikovém setkání.

4

ZÁVĚR

Detekce pevných a kapalných látek představuje z hlediska chemického průzkumu u zásahu
problém s nižší prioritou než detekce plynů, ionizujícího záření, látek výbušných nebo látek
vysoce toxických. Na druhou stranu u některých typů zásahu přináší charakterizace a
identifikace látky klíč k řešení mimořádné události, neboť vede ke změně taktiky zásahu podle
druhu identifikované látky. I přesto, že v současné době stále více převažuje instrumentální
analýza nad technikami mokré analytické chemie, mají v procesu identifikace neznámých látek
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stále zásadní úlohu chemici - odborníci, kteří kromě znalostí ovládání přístrojů jsou schopni
vyhodnotit základní charakteristiky látek v prvotní fázi zásahu. Konečnou identifikaci látek a
interpretaci naměřených dat pak vhodné vždy svěřit pracovníkům chemických laboratoří HZS.
Pouhé akceptování výsledků analytických přístrojů může vést k mylným závěrům, nebo
polopravdám, které v důsledku mohou ohrozit zdraví a životy nejen zasahujících, ale i dalších
osob.

5
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INTERNATIONAL STANDARDS
Branislav Lacko1)
ABSTRAKT:
Příspěvek obsahuje analýzu používaných principů identifikace rizik, který doporučují
novelizované normy ISO a EN, jenž byly akceptovány jako národní normy ČSN a vydány naším
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Aktuální doporučovaný
přístup je založen na ochraně aktiv firmy, která mohou být ohrožena riziky neúspěchu z hlediska
nesplněných strategických a taktických cílů firmy.
ABSTRACT:
This paper presents an analysis of the used risk identification principles recommended by the
revised ISO and EN standards, which have been accepted as ČSN national standards and issued
by our Office for technical standardization, metrology and state testing. The current
recommended approach is based on the protection of company assets that may be at risk of
failure in terms of failed strategic and tactical business goals.
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1

ÚVOD

Problematika řízení rizik se v současnosti stala nutnou složkou pro zajištění kvality jakékoliv
činnosti, což potvrdila i současná poslední novelizace mezinárodní normy kvality ISO
9001[10].
V roce 2009 vydala mezinárodní organizace ISO normu, která sjednotila pojetí a obsah řízení
rizik ve všech členských státech. Tento mezinárodní standard byl akceptován jako národní
norma v ČR [5]. V této normě jsou stanoveny (str. 7 - Úvod ČSN 31 000) principy, které je
potřeba naplnit, aby řízení rizik bylo efektivní. Norma také doporučuje, aby organizace
rozvíjely, implementovaly a kontinuálně zlepšovaly rámec, jehož účelem je integrovat procesy
pro řízení rizik do celkového vedení firmy tak, na se staly součástí hodnot firmy a podnikové
kultury. V odst. 3 Zásady [5] je uvedeno 11 zásad, které má organizace naplnit na všech
úrovních řízení. Odst. g) v této části normy stanovuje, že řízení rizik má být uspořádáno
s ohledem na obsah vnitřního a vnějšího kontextu a má brát v úvahu profil rizik v organizaci.
Z toho důvodu nemohla být v normě detailně specifikována a popsána řada skutečností
s ohledem a množství individuálních skutečností v jednotlivých firmách. To však vyžaduje, aby
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firmy pečlivě vybraly a stanovily konkrétní postupy a skutečnosti, které zaměstnanci budou
v průběhu jednotlivých procesů při řízení rizik používat.
Příspěvek se zabývá problematikou konkretizace postupů identifikace rizik, což je první krok
při analýze rizik. Cílem příspěvku je podrobněji popsat různé přístupy k identifikaci rizik aby
posléze konktrétně stanovený postup co nejlépe vyhovoval podmínkám firmy a zajistil efektivní
provedení procesu identifikace rizik.
S ohledem množství různých přístupů v současnosti k identifikaci rizik, tento příspěvek
obsahuje výchozí analýzu vybraných principů identifikace rizik.

2
2.1

PRINCIPY IDENTIFIKACE RIZIK
Klasické principy identifikace rizik

Klasické principy identifikace rizik jejich autoři sestavovali podle specifik rizik, která byla
předmětem analýzy rizik: konstrukční rizika vývoje určitého druhu výrobku (letoun auto,
počítač a pod.), ať již přímo s hlediska konstrukce i poruch za provozu [9] nebo ekonomická
rizika, týkající se nákupu, prodeje, podnikání, zakládání firmy apod., různá finanční rizika,
různá operační rizika, různá provozní rizika [11], atd.
Výhodou tohoto přístupu bylo a je, že pracovníci, kteří identifikaci rizik prováděli, byly dobře
obeznámeni s předmětem analýzy rizik a z praxe měli řadu zkušeností s jednotlivými
konkrétními případy typických situací, které mohly být příčinou rizika a jeho negativního
dopadu.
Nevýhodou tohoto přístupu je, že při jeho realizaci bezděčně nebo cíleně dochází k opomenutí
rizik jiných druhů. Např. skupina konstruktérů může ignorovat a tím pádem neidentifikovat
rizika ekonomická a personální. Skupina ekonomů ignoruje rizika spojená s technickými
poruchami nebo bezpečnosti při práci s použitým strojem. Odborná skupina právníků opomene
rizika, který vyplývají z nedodržení technologických postupů apod. Poznamenejme, že určitým
řešením těchto problémů, je provádění rizik v interdisciplinárních týmech, které jsou složeny
z odborníků různých profesí a různého zaměření. Proto identifikaci rizik by neměl provádět
jednotlivec, ani sice určitý počet pracovníků, ale každý individuálně.
Tomuto přístupu často odpovídaly i použité techniky, např. doporučovaná technika stromů
poruchových stavů technických zařízení FTA [8], která vychází z principů technické
diagnostiky, nebo blokový diagram bezporuchovosti [12], aplikující na teorii pravděpodobnosti
a spolehlivost technických zařízení nebo obdobná technika ETA – analýza stromu událostí.
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Obr. 1 – Příklad A stromu poruch (Zdroj [10])
Fig. 1 – Example A fault tree (source [10])

Obr. 2 – Příklad B stromu poruch (Zdroj [14])
Fig. 2 – Example B fault tree (source [10])
Starší norma ČSN EN Management rizik v projektech [4] ze srpna 2002, uváděla doporučená
hlediska pro identifikaci rizik seznamem rizikových faktorů, které mohou ohrozit produkty a
procesy projektu následovně:









Faktory politické
Faktory lidské
Faktory technické
Faktory právní
Faktory spolehlivosti
Faktory sociální
Faktory tržní
Faktory životního prostředí
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Jiné specifické faktory dotčeného případu (projektu)

Velmi často se používá Ishikawova diagramu příčina – důsledek jako pomůcky při identifikaci
rizik. [15] Diagram představil poprvé Kaoru Ishikawa, k řešení úloh při určování
pravděpodobných příčin a problémů v souvislosti s procesy při zajišťování kvality. Proto je
využíván převážně ve firmách, které tyto digramy používají při řízení kvality podle norem ISO
řady 9000. Doporučuje se analyzovat 8 oblastí, které ve své podstatě představují také příčinné
potenciální zdroje možných rizik pro firemní procesy.

Obr. 3 – Příklad C Ishikavova diagramu (Source: http://managementmania.com
/cs/ishikawuv-diagram)
Fig. 3 – Example C of Ishikavov diagram (Source: http://managementmania.com
/cs/ishikawuv-diagram)
Na obr. 3 jsou to následující oblasti rizik:
Lidé – rizika způsobená lidmi
Metody – rizika způsobená procesními postupy, směrnicemi, pravidly, legislativou či normami
Stroje – rizika způsobená zařízením, jako jsou stroje, počítače, nářadí, nástroje
Materiál – rizika způsobená vadou nebo vlastností materiálů a surovin
Měření – rizika způsobená nevhodným nebo špatně zvoleným měřením, resp. vyhodnocováním
Prostředí) - rizika způsobená vlivem prostředí – teplotou, vlhkostí, nebo také kulturou
Řízení – rizika způsobená nesprávnými postupy v řízení
Údržba – rizika způsobená nesprávnou údržbou při provozu
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2.2

Nově doporučovaný princip identifikace rizik

Nově doporučovaný princip identifikace rizik vychází z pojmu „aktivum“. Aktivem (asset) je
vše co má pro společnost nějakou hodnotu a mělo by být odpovídajícím způsobem chráněno
[11]. Obvykle je členíme na hmotná (Tangible, Material, Physical), např. lidé, nemovitosti nebo
peníze, a nehmotná (Intangible, Immaterial), např. informace, předměty průmyslového a
autorského práva, morálka pracovníků nebo kvalita personál [12]. Orientaci na aktiva rizik
doporučuje také společnost manažerů ISACA [13].
Výhodou přístupu je, že se analýza rizik zaměří prioritně na aspekty, které jsou v kontextu
prostředí, v němž se analýza rizik provádí, nejvíce důležitá. Právě pochopení obsahu řízení rizik
s ohledem na kontext zdůrazňuje, jak obecný standard řízení rizik [2], tak např. poslední
novelizace normy EN 62198 [4] pro řízení rizik projektu.

3

ZÁVĚR

Norma ISO 31000 [2] upozorňuje v odst. 5.4.2 Identifikace rizik na skutečnost, že komplexnost
identifikace rizik je kritickým faktorem, protože rizika, která nejsou identifikována v tomto
kroku, nejsou zařazena do dalších kroků analýzy rizik. Proto je nutno věnovat kvalitě a
komplexnosti identifikace rizik náležitou pozornost.
Princip přístupu k identifikaci rizik prostřednictvím analýzy aktiv představuje optimální postup
k provedení analýzy. Měl by to být první krok, pak podle profilu rizik, můžeme s výhodou
aplikovat i další klasické principy identifikace rizik. Takto je možno zajistit jak komplexnost,
tak i konkrétnost identifikace rizik a zvýšit tak její výslednou kvalitu.

4
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HYBATELÉ VÝVOJE SPOLEČNOSTI A JEJICH RIZIKA
A THE MOVERS OF SOCIETY DEVELOPMENT AND THEIR RISKS
Jaromír Novák1)
ABSTRAKT:
Ekonomika s využitím možností vědy a techniky vytváří materiální podmínky pro existenci
společnosti a člověka. Zpětně je však ovlivňována vztahy společnosti a člověka jako řídící
bytosti. Bylo tomu tak pravděpodobně vždy, byť pojmenování věcí, jevů a procesů bylo různé.
Proporce a projevy těchto vztahů byly v historii různé. Lze konstatovat, že zejména v posledním
století nabývá ekonomika na stále větším významu a je determinantou vývoje. Přestože
z podstaty lidské existence plyne, že ekonomika má sloužit člověku a nikoliv naopak. Příspěvek
je připomenutím některých souvztažných prvků složitého systému objektivní reality s výrazně
stochastickým chováním ekonomiky, společnosti, člověka a řízení a jejich určujícími
charakteristikami.
ABSTRACT:
Economics with using possibilities of science and technique is creating material conditions for
human existence. But it is also influenced back by relationships of society and human as the
managing part. It was probably always like this despite naming of things, phenomena and
processes was different. Proportions and manifestations of these relationships were different
in the history. We can say that especially last century is economics gaining importance and is
a determinant of evolution. Despite the fact economics should serve human and not vice versa.
This paper is a reminder of some elements of complex system of objective reality with
significantly stochastic economics behavior, society, human and management and their
determining characteristics.
KLÍČOVÁ SLOVA:
ekonomika, politika, řízení, bezpečnost, člověk, práce
KEYWORDS:
economics, politics, management, safety, human, job

1

ÚVOD

Existence žití se stává stále složitější. Propojenost problémů a nutnost jejich řešení je stále
naléhavější. Budeme-li chápat objektivní realitu v nejširším smyslu jako vše, co existuje kolem
nás i v nás, pak lze vydělit její jednotlivé části. Části, které existují nezávisle na našem lidském
bytí a vědomí a působí na člověka jako ontotvornou bytost a části, které jsou člověkem vědomě
či méně vědomě užívány a také nějakým způsobem ovlivňovány.
Dnešní a zejména budoucí globalizovaná či glokalizovaná či atomizovaná společnost je a
zřejmě i bude velmi složitá a chaotická. Má řadu problémů, jejichž řešení je obtížné a také i
nemožné. Charakterizovat věci, jevy a procesy v takovéto společnosti, poznat jejich minulost,
přítomnost i budoucnost, jejich příčiny, a hledat jejich řešení, se často vymyká reálným
možnostem. To může vést, a v řadě případů i vede k jisté rezignaci na poznávací procesy a
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jejich řízení. V posledních letech se hovoří o průmyslu 4.0. Těžko předvídat co bude obsahem
i rozsahem těchto procesů. Jak se projeví v lítém a možná i sebezáchovném boji. Rovněž
poměrně značně roste počet kybernetických útoků i do důležitých struktur firem, státu. Je snaha
tento problém řešit. V České republice byl vydám zákon o týkající se kybernetické bezpečnosti,
který se tomuto problému věnuje. Řízení společenských procesů je nanejvýš potřebné, ale také
stále obtížnější.
Z pohledu systémového můžeme v objektivní realitě vyčlenit řadu systémů a podsystémů či
prvků. Pro účely tohoto příspěvku budou brány v úvahu čtyři podsystémy: podsystém
ekonomiky, společnosti, člověka a řízení. Na pořadí příliš nezáleží. Není dáno důležitostí. Jsou
to podsystémy vzájemně úzce související a ovlivňující se. Přesto lze vyčlenit jako
nejdůležitějšího – člověka.
V příspěvku budou zmíněny jen některé aktuální problémy souvztažností zmíněných
podsystémů. Oddělit je od sebe by vlastně bylo nesystémové (viz obr.1).
Objektivní realita

ekonomika

společnost

člověk

řízení

Obr. 1 - Některé podsystémy objektivní reality.
Fig. 1 – A some systems of objective reality

2

ČLOVĚK, SPOLEČNOST A JEJICH KULTIVOVANOST

Smyslem kultivace člověka a také jejím produktem v širším smyslu je kultura jakožto soustava
lidských výtvorů materiální a duševní povahy, které nabývají určité kvality hodnot životních,
spotřebních, materiálových, technických, technologických, ekonomických, etických,
estetických, právních, politických, jejichž hlavní společenskou funkcí je vytváření, udržení a
rozvoj podmínek pro život člověka. Jde o dialektickou jednotu přírody, společnosti, ekonomiky,
člověka a techniky. Řečeno, z hlediska teorie systémů, jde o cílové chování systému, jehož
hlavními podsystémy jsou člověk, společnost, příroda, věda, technologie, technika, ekonomika.
V různých úvahách jsou prezentovány charakteristiky stavu společnosti a jejího vývoje. Od
velkého optimismu až po beznaděj. V posledních letech jsou předkládány spíše scénáře
negativní povahy, kdy je společnost líčena jako společnost krizí všech hodnot, jako střet
civilizací, střet kultur, střet peněz, střet materiálních statků, střet hodnot, bezvýchodnosti a
beznaděje. Jako střet bohatého severu a chudého jihu, či bohatého západu a chudého východu.
Možná základní střet bude střet klimatický – tedy řešení problémů vyplývajících z klimatických
změn.
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Došlo k relativnímu posunu blahobytu a životní úroveň v materiální oblasti bezesporu mnohde
vzrostla měrou nevídanou, ve srovnání s minulostí. To však platí (a jen do jisté míry) u zemí
takzvaně vyspělých. Avšak také došlo a stále více dochází k ostřejším hranicím mezi bohatými
a chudými (jejichž počet roste i v zemích tzv. vyspělých), což destruuje energii a smýšlení u
lidí, zejména těch, kteří pracují, a roste nespokojenost až nenávist.
Stále více vzrůstají rozdíly mezi těmi, kteří mohou využívat zdrojů moderní, možná spíše módní
civilizace, a mezi těmi, kteří tyto zdroje tvoří a využívat je mohou jen částečně, či vůbec ne.
Všechno nemůže být poměřováno jen ekonomikou a penězi. K čemu musí takzvaný vyspělý
svět hromadit materiální bohatství, které nemůže spotřebovat nebo které mu zotročuje život?!
K čemu je tolik zbraní a zbraňových systémů, které jdou proti zájmům většiny lidstva? Peníze
a další zdroje vynakládané pro jejich výrobu a provozování lze využít na jiné potřeby. Aby bylo
rozuměno. Nejde o snílkovství, jde o pouze o jistý stupeň zabezpečení nutné obrany lidstva.
Připomeňme si produkování jaderných zbraní. Kolik prostředků bylo věnováno na jejich vývoj,
výrobu, skladování a přepravu. A takřka zbytečně. Postupně bylo nutno a možno jejich
množství snižovat a vyřazovat z výzbroje (to jsou další náklady). Měly svůj odstrašovací
potenciál. Ale proč vlastně?
Symptomem doby je růst! Kde jsou hranice tohoto typu růstu? Jaké jsou proporce mezi
potřebou a spotřebou? V civilizaci probíhá řada procesů, které jsou objektivní povahy, jeví se
být převážně přínosnými. Avšak mají v sobě někdy skryté či nepředvídatelné hrozby a rizika.
Tyto pak svůj potenciál mohou za určitých okolností (mnohdy až ve vzdálenější budoucnosti)
samovolně, či na základě nějakého podnětu realizovat.
Je možné a také se objevují různé charakteristické rysy dnešní společnosti. Dle názoru autora
lze z procesů vývoje vyvodit tyto hlavní charakteristické rysy dneška:
1.

Nezvládnuté řízení člověkem, násobené silou techniky a technologií

2.

Nezvládnuté předvídání důsledků rozhodování

3.

Nepříznivé důsledky rozhodování

4.

Rezignace na nepříznivé důsledky rozhodování

Charakteristika možná trochu tvrdá a pesimistická, ale je to reálná hrozba a riziko dneška a
zejména budoucna. Řečeno jinak – hlavním existenčním problémem bude nezvládnutí řídících
procesů a nezvládnutí jemného přediva mezilidských vztahů. Obojí spolu souvisí, protože
rozhoduje člověk jako jednotlivec i jako společenství lidí.
Ekonomická moc se velmi rychle přesouvá do východní Asie a Jižní Ameriky a v těsném sledu
následuje i vojenská síla a s ní spojený politický vliv. Poměrně rychle se rozvíjejí např. Čína
(je považována za druhou nejsilnější ekonomiku světa po USA), Indie, Korea, Malajsie a další
státu této oblasti světa. Stále nepřátelštější je vůči Západu islámský svět, ochota přijímat diktát
Západu či se řídit západními normami, poučováními, káráními, vnucováním vůle, se rychle
vytrácí i u ostatních společností; zároveň mizí západní sebevědomí i možnost vládnout. Někdy
to vzbuzuje asociace na stav před rozpadem socialistické soustavy koncem 90. let. Koncem
osmdesátých let se hodně diskutovalo o tvrzení, že Spojené státy procházejí fází úpadku. Tato
diskuse neutichá dnes. Existují názory, že USA mají dnes již pouze jedinou sílu a to vojenskou.
Tomu nasvědčuje i jejich vojenský rozpočet, který roste a je stejný jako u „zbytku“ světa
dohromady. Různé předpovědi také uvádějí, že přibližně do 10 let čeká USA státní bankrot.
Z kvantitativního hlediska je západní populace stále se zmenšující částí světové populace. Mezi
Západem a ostatními civilizacemi se mění i rovnováha kvalitativní. Národy tzv. Jihu či
Východu jsou stále vyspělejší.
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V rámci světového pohybu vznikají a zanikají různá vládní či nevládní mezinárodní uskupení,
která se snaží hájit své zájmy a také omezovat (tzv. kontrolovat) zájmy ostatních států. Je tomu
z řady důvodů. Naznačme alespoň některé. Voda, půda, potraviny, energie různého typu (ropa,
plyn, uhlí, elektřina, dřevo), běžné i vzácné nerosty, trhy, mocenské zájmy různého typu,
důsledky klimatických změn atd. Mezi nová a zdá se, že i mocná uskupení patří BRICS
(Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika), které má ambici, a i šanci hrát významnou roli ve
světě.

3

PRÁCE A VOLNÝ ČAS

Ta je sice „matkou pokroku“, jak se kdysi a správně zpívalo, ale lze také říci, že jen poctivou
prací se nedá přijít k majetku. Příkladů nepoctivých zisků je nesmírné množství, jsou poměrně
často medializovány, občas jsou předmětem kritiky. To je však asi všechno, co se s tím dá dělat.
Chudí se skládají na život bohatých. Které politické strany si alespoň připomenou svátek práce?
Nejvyšší příjmy jsou často spekulativního rázu. „Přepych není nikdy nevinný“. Je zajímavé,
jaké jsou průměrné mzdy v jednotlivých odvětvích v České republice. Pořadí je následující (od
nejvyšších po nejnižší): finanční, informatika, výroba a rozvod energií, těžba nerostných
surovin, zdravotní a sociální péče, vzdělávání, zemědělství.
Byli vždycky lidé, kteří měli užitek z toho, že na ně druzí pracovali, dobrovolně anebo pod
nějakým nátlakem. Žili z toho nejen otrokáři, ale také feudálové, knížata a králové, duchovní a
šamani. Těžil a dodnes z toho těží i kapitalismus – kolonie, v moderním vyjádření pak vývoz
lidských práv, a to zejména tam, kde práva člověka „voní“ ropou či surovinami. Také z toho
žijí podnikatelé, politici, mafiáni. Někdy je docela těžké tyto kategorie od sebe odlišit. Dnešní
podnikatel nechce čekat a dlouho pracovat na svém úspěchu, ale chce všechno a ihned. A
bezohledně.
S lidmi a jejich prací je zacházeno marnotratně! Nejde o zájmy zaměstnanců, ale o zájmy
soukromovlastnické. Sám Herny Ford I v roce 1929 pronesl asi tato slova – „kdyby lidé věděli,
jaké finesy používají banky, byla by revoluce“.
Vždy existoval někdo, kdo nechtěl pracovat, ale za to, že někomu „poskytoval ochranu“ před
něčím, co možná vůbec neexistovalo nebo neexistuje, žádal a dostal svůj podíl z výdělku těch,
kteří pracovali. Zajímavé je jen, že nejen mocní a duchovenstvo, ale také intelektuálové často
mluvili či velebili práci, kterou sami nechtěli dělat. Pokrytecky žijeme z toho, že u nás za
mizerné peníze pracují cizinci a také užíváme levné zboží, které je produkováno na Východě.
Tváříme se, že je to v pořádku. Je rovněž pokrytecké připustit únik kapitálu firem do zahraniční
z činností pracujících v České republice.
Žít, aby se pracovalo, nebo pracovat, aby se mohlo žít? To je docela kardinální otázka dneška.
Ekonomové uvádějí mezi hlavními kritérii životní úrovně hrubý domácí produkt. To je ale dost
nepřesné. HDP nemá přímý vztah k vývoji životní úrovně většiny obyvatelstva a není věrným
obrazem vývoje reálné ekonomiky.
Je důležitá produkce materiálních hodnot nebo schopnost těchto hodnot člověku sloužit a být
jím adekvátně využívána? Jak lze vyjádřit důstojnost lidského života? A ve kterých zemích či
světadílech?
Kdysi se velmi silně propagovalo, že práce šlechtí člověka. Řada lidí tomu věřila a věří tomu
stále. A hodně lidí si ani neuvědomuje, že vlastně žije zejména proto, aby pracovali pro jiné a
na jiné a byli těmito vykořisťováni. Co se stane až si toto masy uvědomí?
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4

NÁKLADY A ZISKY

Kolem nás existuje mnoho procesů, nastavených tak, aby jednotlivcům či úzkým skupinám
přinášely zisk v různé podobě, ale náklady jsou v podobě kolektivní. Tak třeba silnice a dálnice
budované na náklady státu jsou využívány a také zneužívány individuálními subjekty.
Podívejme se trochu do nedávné historie. V České republice se během roku 2008 instalovaný
výkon fotovoltaických elektráren (viz www. novinky.cz dne 21.3.2009) zvětšil šestkrát a dosáhl
výkonu asi 70 GWh, což je asi jedna dvousetina výkonu jaderné elektrárny Dukovany. Dle
zákona je nutno povinně vykupovat tuto elektřinu za cenu asi o 10Kč/kWh vyšší, než je tržní
cena silové elektřiny. Takže zaplatíme za tuto elektřinu o 700 milionů korun ročně více. Tato
cena je garantována zákonem po dobu 20 let. Tak všichni zaplatíme dohromady navíc celkem
asi 140 miliard korun. Takže někdo v duchu zákona na úkor ostatních získá docela pěkné
peníze. Dnes je rok 2019 a situace dosud není vyřešena, nikdo nebyl postižen.
Problémy kolem vrcholového sportu, a to zejména fotbalu, jsou letité, a přesto takřka
neřešitelné. Vrcholové soutěže a oddíly v nich hrající jsou sponzorovány firmami (finanční
ústavy, telekomunikační firmy a další), jejichž zisk je tvořen zákazníky. Takže člověk jako
plátce pojistek různého druhu, jako vkladatel peněz na účty, jako pronajímatel telefonní stanice
podporuje svými financemi bez své vůle mnohdy pochybné praktiky funkcionářů a jejich
bezpracné zisky, a ještě chodí jako fanda na utkání či se na ně dívá v televizi. Zajímavé
pochody.
Žijeme v rozpadající se komunitě, kde lidé ztrácejí zájem na tom, co se kolem nich děje, jsou
sobečtí, nemají zodpovědnost, jen se snaží být co nejrychlejší ve zbohatnutí a co nejvíce si užít.
Aby člověk přežil musí být tvrdý, nemilosrdný a bezohledný.

5

PROBLÉMY POLITIKY

Stát stále více ponechává lidi svému osudu a lidé se tak stále více cítí osamoceni. Potřeby
kapitálu jsou jiné než potřeby společnosti. Pod líbivými hesly o svobodě jednotlivce jsou ve
skutečnosti lidé separováni a ponižováni. V globálním světě je vysoká vzájemná závislost všech
lidí na sobě, tak jakápak svoboda? Vždyť je tomu ve skutečnosti naopak! Lidé jsou oběťmi
manipulace kapitálu, státu a médií.
Je otázka, nakolik a zda vůbec mohou lidé ovlivňovat roli státu. Zbývají jen volby? A jaké
vůbec volby jsou? Jak se vliv občanů projeví? Pokud jen vhozením hlasovacího lístku do
volební schránky, pak takové volby jsou k čemu? Rezignace lidí na politiku je útěkem před
problémy, které se později projeví palčivě.
Jestliže jsou vlády, bez ohledu na stranické složení, stále méně schopné jednat ve prospěch
svých občanů, a mají možná poslední zbytky smyslu pro morálku (nejde jen o české politiky),
není překvapující, že se lidé obracejí k politice a politikům zády. Nechodí k volbám, ztrácejí
zájem o věci veřejné a ignorují možnost je ovlivňovat. Spousty frází, v nichž se současná
politika utápí, vyvolává v lidech pocit, že politické instituce nemají žádný význam a že se
nezabývají problémy občanů. Zvyšuje se vliv médi a kapitálu na politiku a politiky. Politici ve
vztahu k médiím tak mají stále více svazovány ruce a jejich slova a gesta či předvolební sliby
tak vyznívají naprázdno. Rétorika politiků se stává nereálnou a lidé si stále více myslí, že
politici se zabývají především svým ekonomickým prospěchem, vytvářejí iluze přehnaných
očekávání, aniž by lidem řekli, že budou muset učinit kompromisy.
Politické reprezentace si uvědomují, že nejsou schopny a ani ochotny prosazovat zájmy občanů
proti zájmům kapitálu, reprezentovaného zejména nadnárodními společnostmi.
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A tak se nutně nabízí otázka kdo, jak, proč, kde a kdy vládne? Jak je uskutečňována moc? Jaký
je vztah mezi mocí a vládnutím? Jaký je vztah mezi mocí a kapitálem? Jaký je vztah mezi mocí
a bezmocí? Jaké je to vlastně řízení a žití?
A co to je vlastně politika? Definic je hodně. Snad nejhumánnější je formulace „politika je
neustálá péče o blaho občana“.

6

VLIV KONKURENCE

Konkurence je většinou chápána jako jedna z hybných sil pokroku ve vědě a technice,
ekonomického růstu, levného zboží, prospěchu pro zákazníka. To je jedna stránka konkurence.
Má však i jiné stránky. Světová ekonomika je spíše ringem, kde se rozdávají tvrdé rány, kde se
protivníci posílají k zemi či do autu.
Konkurence, stejně jako trh, se stále více dnes a zejména v perspektivě stává brzdou pokroku a
ohrožením vážných negativních důsledků. Konkurence je v mnoha směrech vyčerpávající a ničí
zdroje pro řízení, pro existenci společnosti vůbec. Konkurence je také drahou záležitostí, jejíž
cenu platíme my všichni.
V této globalizované společnosti přestává mít konkurence v současném pojetí své místo a místo
konkurence musí nastoupit nějaký způsob koexistence a kooperace. Konkurence socialistické
a kapitalistické společensko-ekonomické formace přinesla obrovské náklady na zbrojení,
zkomplikovala lidem život a řadu z nich zahubila.
Konkurence, jejímž projevem byla například první i druhá světová válka (tehdy existoval jen
kapitalismus a pokus o socialismus v SSSR) stála několik desítek milionů životů!
Konkurence je také jakýmsi trhem marnosti. Prostředky na ni vydávané by bylo možno použít
určitě pro lidstvo a přírodu prospěšněji a užitečněji. Říkáme si vyspělá společnost, politici mají
plná ústa demokracie a lidských práv. Podnikatelé a manažeři občas hovoří o etice, o
společensky odpovědné firmě. Pro koho? Jen pro někoho!
Konkurence není zdaleka jen v ekonomice, zasahuje i do vztahů mezi lidmi, do oblasti finanční,
postihuje státy, postihuje politické strany (v českých poměrech vůbec nejde o svobodnou soutěž
politických stran), i dobrovolné a zájmové organizace neplní svoje poslání. Co je dnes sport?
Je plný peněz a podvodů, a přitom přitahuje diváky i sponzory!
Lidský organismus je neustále vystaven různým projevům konkurence: Nabídka nových
výrobků. Finanční zátěž. Zplodiny v ovzduší, půdě a vodě. Projevy a vlivy hluku.
Marnotratnost v užívání či zneužívání výrobků a komodit. Růst množství případů rakoviny jako
příčiny úmrtí je varující. Projevy násilí v lidské společnosti také do značné míry mohou souviset
s konkurenčními procesy. Spravedlnost je zásadou lidskosti.
Bylo by možné ve výčtu negativních a kontraproduktivních projevů a důsledků pokračovat. Je
potřebné potlačovat škodlivost konkurence. Co je škodlivá konkurence a jaké mohou být
mechanismy vedoucí k prospěšné harmonické spolupráci je ovšem obtížné stanovit. Doufejme,
že se v budoucnu nějaké řešení najde.

7

ELEKTRONICKÁ MÉDIA A JEJICH ROLE

Elektronická média jsou synonymem doby, jsou nezbytnou součástí našeho konání. Kromě
velké prospěšnosti mají také velký negativní vliv. Připomeňme si internet a jeho mnohdy spíše
negativní vliv. Internet jistě nabízí značnou komunikační užitečnost. Internet a také mobilní
telefon komunikaci zjednodušují, zlehčují, urychlují. Ale také ji ochuzují, neboť potlačují
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nonverbální komunikaci, jsou často anonymní a také lehce zneužitelné. Nejsme mnohdy
součástí těchto médií, a nikoliv jejich uživateli? Nejsme spíše závislí? Navazujeme pomocí nich
anonymní vztahy (např. facebook) a aniž bychom se fyzicky poznali, tak tyto vztahy stejným
způsobem končíme.
Počítačové hry jsou mnohdy plné násilí, a to také anonymního. Vlastně smrt, zabíjení je tak
snadné a pohodlné, pro nás skoro bez následků. Možná, že i život sám je pro nás skoro bez
následků svým pohodlím, a proto si ho nevážíme. Vážíme si vůbec pak něčeho a někoho?

8

ZÁVĚR

V příspěvku jsou vyjádřeny jen některé problémy, kterými je nutné se zabývat. Problémů
vyžadujících řešení je mnoho, komplexita našeho bytí je velká, ještě větší je varieta možností
směřování věcí, jevů a procesů kolem nás a v nás. Jako jeden z nejtěžších úkolů před každým
z nás stojí nutnost adekvátního, zejména odpovědného, řízení.
Nejen řízení na pracovních pozicích. Především svého života, neboť ten je rozhodující
determinantou našeho konání. Autor si je vědom jejich nesmírné složitosti, rozpornosti, a také
důležitosti a potřebnosti jejich řešení, má-li být vývoj společnosti uspokojivý. Jednoduchá
vyjádření v článku mají mít motivační účinek k přemýšlení a zejména jednání.
Autor se nechal inspirovat literaturou, která byla vydaná před několika lety a stále je aktuální i
pro současné problémy společnosti.
Jak se bude dařit řešení hlavního rozporu dnešní doby – rozpor mezi množstvím informací a
schopností člověka je transformovat do produkce, která přináší přidanou hodnotu v nejširším
smyslu slova, taková bude i budoucnost. O tom se rozhoduje dnes – a doufejme, že není příliš
pozdě, protože zřejmě nejsme dost dobře připraveni ani na současnost, natož pak na
budoucnost.
Příspěvek vyznívá pro někoho moc, pro někoho trochu, pesimisticky. Autor tento úmysl nemá,
chce vlastně varovat, a tak malým dílem přispět k potenciálu opravdového optimismu
v budoucnosti.

9
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PRÍSPEVOK K BEZPEČNOSTI VEREJNÝCH PLAVÁRNÍ
CONTRIBUTION TO THE SAFETY OF PUBLIC SWIMMING POOLS
Ján Podhorský1), Peter Škripko2), Július Jankovský3).
ABSTRAKT:
Príspevok pojednáva o bezpečnosti verejných plavární s ohľadom na tragickú nehodu na
Mestskej plavárni v Banskej Štiavnici. Na Mestskej plavárni došlo k zakliesneniu a utopeniu
maloletého plavca vo výpustom otvore bazéna. Príspevok pojednáva o nevhodných
konštrukčných prvkoch, zanedbaní bezpečnostných pravidiel a zároveň simuláciou overuje
možnosť plavca oslobodiť sa vlastnou silou pri zakliesnení sa do výpustného otvoru.
ABSTRACT:
The contribution is dealing with the safety issues on public swimming pools. The main reason
for preparing of this contribution is tragic accident on Banská Štiavnica public indoor
swimming pool. Here the young swimmer was sucked by outlet of the swimming pool circuit.
The contribution is mentioning the problematic construction issues, breaking of basic safety
rules and the simulation applied to verify the possibility to escape from the outlet trap by the
own swimmers force.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Výpustný otvor, bazén, hydrostatický tlak, hydrodynamický tlak, podtlak
KEYWORDS:
Outlet, swimming pool, hydrostatic pressure, hydrodynamic pressure, underpressure

1

ÚVOD

K napísaniu pedloženého príspevku nás viedla tragická nehoda, ktorá sa stala na verejnej krytej
plavárni v Banskej Štiavnici. V rámci tréninkového procesu plavcov došlo k utopeniu
maloletého plavca, ktorý vo svojej vekovej skupine patril k výrazným plaveckým talentom

2

BEZPEČNOSŤ VEREJNÝCH PLAVÁRNÍ

Bazén a priestory plavárne Mestských kúpeľov a plavárne na ul. Mládežníckej č. 10 v Banskej
Štiavnici z hľadiska technického stavu a celkovej funkčnosti sú opísané na nasledovných
obrázkoch.

1)

Podhorsý, Ján, Doc. Ing. PhD. – 1. autor, ÚSI ŽU, ul. 1. Mája 32, Žilina, jan.podhorsky@usi.sk
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Škripko, Peter, Ing. – 2. autor, Znalex, Hronská 1, Zvolen, skripko@znalex.sk
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Rozmery bazéna sú nasledovné: dĺžka 25 m., šírka 12,5 m., maximálna hĺbka po okraji
zberného žľabu na dne bazéna je 3,55 m.
Pod železobetónovou konštrukciou bazéna sa nachádza technické zázemie umožňujúce
vypúšťanie, napúšťanie bazéna a funkciu cirkulárnej filtrácie vody v bazéne pomocou
obehových čerpadiel a pieskových filtrov. Kompletné ovládanie technológií je možné
z technického zázemia mestskej plavárne.
Vypúšťanie a filtrácia je možná len cez bazénovod (ďalej výpustný otvor) umiestnený v strede
zberného žľabu na dne bazéna, v najväčšej konštrukčnej hĺbke bazéna.
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Technické požiadavky na riešenie prítoku a odtoku vody do bazéna je definované v STN
EN 13451-3+A3 „Vybavenie plaveckých bazénov. Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné
požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia na prívod a odtok vody a zábavné vodné atrakcie“
Platná od 1.7.2016 nahrádza STN EN 13451-3+A2 platnú od 1.11.2014 do 30.6.2016, STN
EN 13451-3+A1 platnú od 1.12.2013 do 31.10.2014, STN EN 13451-3 platnú od 1.12.2001
do 30.11.2013. Pri norma STN EN 13451-3 nie je uvedený údaj, či nahrádzala inú pôvodne
platnú normu zaoberajúcu obdobnou problematikou.
V tejto norme je okrem iného uvedené aj:
„Všetky otvory v bazénovej vani slúžiace na prívod a odber vody musia byť riešené tak, aby
nedošlo k prisatiu alebo zachytenie užívateľov bazénu.
Požiadavka na zabránenie prisatia sa považuje za splnenú, ak je sací otvor zakrytý príslušnou
krytkou alebo mrežou, pričom sacia rýchlosť na úrovni otvorov krytky nepresahuje 0.5 m/s.
V prípade viacerých čerpacích jednotiek na spoločnom sacom objekte musí spĺňať požiadavku
maximálnej sacej rýchlosti na úrovni otvorov krytky alebo mreže aj pri súbehu napojených
jednotiek.
Konštrukčné riešenie musí zabrániť zakrytie celej sacej plochy telom plavcov. U sacích otvorov
napojených na čerpacej jednotku sa odporúča osadenie minimálne dvoch sacích otvorov
vzájomne prepojených.“
Bazén bol uvedený skolaudovaný a uvedený do prevádzky v 60-tych rokoch minulého storočia
a v danom období tieto požiadavky neboli jednoznačne definované vo vtedy platných
predpisoch „Normy technického vybavení a provozu plováren, koupališť a jiných lázní“
vydaného v roku 1965 Ústrední správou pro rozvoj místního hospodářství, prípadne „Zásady
bezpečného provozu a zdravého prostředí letních koupališť, plováren a krytých lázní
v organizacích místního hospodářství a národních výborů“ vydaných v roku 1969 MV – civilně
správní úsek.
ÚSI ŽU nezistilo platnosť žiadneho predpisu, určujúceho požiadavky na vstupné a výstupné
otvory v bazéne platné v dobe stavby a uvedenia bazénu do prevádzky.
Na nasledujúcom obrázku je uvedená schéma bazénu so zobrazením zberného žľabu na dne
bazéna, ako aj s vyústením výpustného otvoru a napojením na filtráciu.
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Pri zvážení bezpečného stavu používania bazénu USI ŽU predpokladá, že vstupný otvor do
výpustného otvoru by mal byť chránený mechanickou prekážkou (mrežou) a zároveň by mal
byť krytý aj zberný žľab na dne bazéna (v zmysle STN EN 13451-3+A3).
Skutočná situácia, ktorá bola zaznamenaná po udalosti naznačuje, že výpustný otvor bol voľne
prístupný. Neexistovala žiadna prekážka, ktorá by bránila jeho dosiahnutiu.
Samotné umiestnenie výpustného otvoru v strede bazénu pri dodržaní uvedených
bezpečnostných podmienok by neumožnilo vniknutie osoby do výpustného otvoru.
Ako bolo opísané, tak výpustný otvor má dve hlavné funkcie:



vypustenie vody,
filtrácia vody.

Vypúšťanie vody sa vykonáva v časových intervaloch, ktoré sú stanovené na základe chemickej
a biologickej čistoty vody v bazéne, a vykonávajú sa približne jeden, až dvakrát za rok,
v režime bez prístupu verejnosti.
Filtrácia vody prebieha pri napustenom bazéne nepretržite a zabezpečuje požadovanú kvalitu
vody v bazéne.
Vo výpustnom otvore sa nachádza hydrostatický tlak a tlak hydrodynamický spôsobený
prúdením vody pri zapnutej filtrácii.
Hydrostatický tlak sa mení s hĺbkou. Je spôsobený tlakom vodného stĺpca a je zobrazený na
obrázku č.1, hodnota tlaku je zobrazená na farebnej škále, kde každej hodnote zodpovedá
konkrétna farba. Tlak spôsobený prúdením kvapaliny je zobrazený na obr. č.2, hodnota tlaku je
zobrazená na farebnej škále, kde každej hodnote zodpovedá konkrétna farba.
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Obr.č.1
Hydrostaticky tlak vody, od výšky vodného
stĺpca v mieste výpustného otvoru.
Hodnoty tlaku sú uvádzané v Pascaloch.

Obr.č.2
Hydrodynamicky tlak v mieste výpustného
otvoru, od čerpadla filtrácie.
Hodnoty tlaku sú uvádzané v Pascaloch.

Z bezpečnostných dôvodov nemohol byť vykonaný praktický pokus zakliesnenia pomocou
figuranta a preto bola zvolená počítačová simulácia priebehu zakliesnenia.
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Obr. 3 Figurína spodná poloha – priebeh tlaku

Z výsledkov výpočtu vyplýva že až do hĺbky ponoru 100 cm od dna bazénu sa mohla osoba
dostať z výpustného otvoru vlastnými silami - plávaním, sila vťahovania dosiahla hodnotu 105
N (10.7 kg).
Táto hodnota bola určená na základe pokusu pri meraní v bazéne s chlapcom porovnateľným
s utopeným maloletým. Po prekročení tejto hranice (100 cm od dna bazénu) sila, ktorou je
osoba vťahovaná do výpustného otvoru, narastá mnohonásobne a to až do hodnoty 4227 N (431
kg) pri kompletnom uzavretí výpustného otvoru telom maloletého. V tomto prípade je
v výpustnom otvore podtlak 68 646 Pa. Pre vytiahnutie bolo potrebné zrušiť tento podtlak
vypnutím obehového čerpadla. Pre názornosť je priebeh sily znázornený na nasledovnom grafe,
kde červenou čiarou je zobrazená hraničná hodnota 105 N.
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3

ZÁVER

Z nami uvedeného modelového prípadu, ktorý sa približuje k reálnej situácií (model chlapca)
a reálnych rozmerov bazéna a výpustného otvoru, vyplýva že po ponorení modelu do hĺbky
100 cm vo výpustnom otvore dochádza k mnohonásobnému zvýšeniu sily, ktorú nemohol
prekonať vlastnými silami.
Zároveň je nevyhnutné priebežne kontrolovať funkčnosť mechanických zábran proti
možnosti experimentovať so vsúvaním končatín do výpustného otvoru.
Z konštrukčného hľadiska je potrebné pri starších bazénov overiť možnosť by-pasu
jedného výstupného otvoru a zabezpečiť bezpečnostné vypnutie filtračného okruhu
v dosahu obsluhy.
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SROVNÁNÍ ZVAŽOVANÝCH ZDROJŮ RIZIK PŘÍ ŘÍZENÍ ZAMĚŘENÉM NA
SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST MOSTŮ
COMPARISON OF CONSIDERED SOURCES OF RISKS AT MANAGEMENT
AIMED TO RELIABILITY AND SAFETY OF BRIDGES
Jan Procházka1, Dana Procházková2
ABSTRAKT:
Článek je zaměřen na bezpečnost mostů. Jelikož jak spolehlivost, tak i bezpečnost závisí na
řízení rizik, tak článek srovnává příčiny rizik sledované při vytváření předmětných vlastností.
Srovnání ukazuje, že při zajištění spolehlivosti mostů, jak požadují platné normy, se nesledují
rizika spojená s provozem dopravy na mostech. Na základě poznání to znamená, že spolehlivý
most není bezpečný most, jestliže zatížení mostu v důsledku provozu na mostě překročí
technické parametry vložené do projektu mostu, které odpovídaly tehdy předpokládané
robustnosti.
ABSTRACT:
The article is focused on the safety of bridges. As to reliability and safety depends on risk
management, so the article compares the causes of risks followed at formation of these relevant
properties. The comparison shows that in ensuring the reliability of the bridges, as required by
the applicable standards, there are not considered the risks associated with the operation of
the traffic on the bridges. On the basis of knowledge, it means that a reliable bridge is not a
safe bridge, if the load of the bridge as a result of traffic on the bridge exceeds the technical
parameters that were embedded in the bridge design, which corresponded to the then estimated
robustness.
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1

ÚVOD

Dopravní infrastruktura patří do základních systémů tvořících kritickou infrastrukturu
v Evropské unii, ve vyspělých zemích i v České republice [1]. Mezi kritické prvky dopravní
infrastruktury patří také mosty, a to silniční i železniční. Charakteristiky mostu jsou: časové;
územně prostorové; technické; organizační; vlastnické; a institucionální.
Mosty jsou technická díla, která jsou výsledkem technického umu celých generací lidí.
Z hlediska veřejného zájmu je třeba, aby mosty byly nejen spolehlivé, ale i bezpečné. Podle
současného poznání bezpečnost technického díla je chápaná na úrovni celku a po celou dobu
životnosti. Bezpečnost podle současného poznání označuje úroveň antropogenních opatření a
činností, kterými lidé zajišťují bezpečí technického díla a bezpečí své [2-4]. Z pohledu
struktury, která je nutná pro bezpečnost mostu, jako technického díla, jde o složitý otevřený
systém typu systém systémů (dále jen SoS) [2]. To znamená, že jde o několik otevřených
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systémů různé povahy (technické, územní, organizační, finanční, personální, kybernetické),
které jsou vzájemně provázané tak, aby zajistily dopravní obslužnost území; a to podle
důležitosti území většího či menšího. V důsledku vzájemné závislosti základních systémů
jednotlivých mostů, porucha či selhání jednoho dílčího systému způsobí poruchu či selhání
dílčího systému druhého. Systémy mají různou povahu (technické části, organizační prvky,
informační propojení, personál) a různé umístění. Navíc v čase se celý systém, tj. technické dílo
most, i jeho dílčí systémy vyvíjí a kvůli různým povahám systémů nelze předpokládat, že
synergicky.
Pro zajištění bezpečí a potřeb lidí i celé lidské společnosti musí mosty své úkoly plnit
v požadované kvalitě po celou dobu své životnosti. Jako každé technické dílo jsou mosty
vloženy do jistého prostředí, ve kterém jsou jisté zdroje rizik, a navíc svou existencí a službami,
které na úseku obslužnosti zajišťují, mosty další zdroje rizik v lidském systému vytváří.
Proto je třeba poznat a řídit rizika mostů spojená s:




prostředím, ve kterém je most umístěn,
mostem samotným, protože jeho stav se v čase mění v důsledku stárnutí materiálu,
změn v konstrukci i změn v podloží, se kterým je most propojen,
žádanými i nežádanými interdependences, které vzniknou v důsledku propojení mostu
s okolním prostředím a mění se během času v důsledku: změn nároků na obslužnost a
s tím související proměny v zatížení mostu; zanedbání péče o most na úseku údržby a
včasných oprav; výskytu nadprojektových pohrom; a činnosti insiderů a teroristických
útoků.

Jelikož zdroje, síly a prostředky lidské společnosti jsou omezené, musí být prováděno správné
řízení rizik, tj. řízení rizik ve prospěch integrální bezpečnosti [2,4,5]. Z důvodu omezených
možností nelze vyhovět zbožným přáním akademiků formulujícím absolutní cíle, ale je třeba
zvolit postup, který je realizovatelný (pro jeho dosažení jsou zdroje, síly a prostředky, tj.
znalosti, postupy, materiál, finance, technika a personál) a má jasně stanovená pravidla a
odpovědnosti [4].
Článek uvádí výsledky založené na speciálně sestavené databázi, která obsahuje data o selhání
mostů ve světě. Kritickou analýzou předmětných dat stanovuje příčiny selhání mostů, a to
z pohledu integrální bezpečnosti. Na základě analýzy katalogu závad mostních objektů v České
republice uvádí též příčiny rizik, které narušují spolehlivost mostů. Pro zajištění celkové
bezpečnosti mostů pak uvádí návrhy nástrojů na řízení bezpečnosti mostů.

2

BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST TECHNICKÝCH DĚL

Složitost technických děl, tj. systémů (SoS) vychází z požadovaných rysů systémů, a to: velký
rozměr; použití více technologií; složité funkční závislosti; velká interoperabilita; velký výkon;
a vysoká bezpečnost, tj. funkčnost a spolehlivost i nízké ohrožení chráněných aktiv při
podmínkách normálních, abnormálních i kritických. Přijatelnost rizika ve skutečnosti je
výsledkem porovnávání několika typů přijatelnosti – technická přijatelnost (spolehlivost a
složitost technologií, strojů a zařízení), ekonomická přijatelnost (náklady) a socio-politická
přijatelnost (vnímání rizik) [4].
Spolehlivost technického díla je definovaná jako charakteristika daného objektu vyjádřená
pomocí pravděpodobnosti, že tento objekt bude vykonávat specifikovaným způsobem funkce,
které jsou na něm požadovány během stanoveného časového intervalu a za stanovených, resp.
předpokládaných podmínek. Ve spojení s technickými díly je cílem provozní spolehlivost
systému (dependability), což znamená, že systém (dílo, objekt, zařízení) plní stanovené
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požadavky a že jeho provoz vyhovuje stanoveným podmínkám. Tato souhrnná vlastnost je pro
analytické účely nepraktická, a proto se rozkládá do dvou základních vlastností, kterými jsou
zranitelnost a odolnost. Provozní spolehlivost je důležitá u složitých objektů, jejichž systémy
hrají klíčovou roli v obslužnosti společnosti, protože ovlivňují rozhodovací cyklus veřejné
správy a politickou a sociální soudržnost a napomáhají v odstraňování fyzických a psychických
škod, jsou nejen velmi složité, ale i zranitelné 2. Proto se v jejich hodnocení vždy
charakterizují a popisují tři základní vlastnosti: pružná odolnost (resilience); zranitelnost; a
schopnost adaptace.
Zatímco od 40. let minulého století se inženýrské disciplíny (inženýrství spolehlivosti) cíleně
snažily zajistit spolehlivost a funkčnost technických děl, tak po analýze příčin velkých havárií
na přelomu 70. a 80. let minulého století se cíl změnil a současným cílem je bezpečnost
technických děl [2,4].
Bezpečné technické dílo je chápáno jako SoS, který je zabezpečen vůči všem vnitřním a
vnějším pohromám včetně lidského faktoru, tj. všem škodlivým jevům, a který ani při svých
kritických podmínkách neohrožuje sebe a své okolí, tj. prostor, ve kterém žijí lidé. To znamená,
že bezpečnost technického díla je vlastnost technického díla, která je nadřazena spolehlivosti
[4]. Proto parametry, které určují kvalitu systému, jsou uspořádány do pořadí:







bezpečnost, tj. schopnost systému předcházet kritickým stavům systému (aktivní
bezpečnost využívá prvky řízení; pasivní bezpečnost využívá ochranné prvky) a při
jejich výskytu neohrozit existenci ani sebe, ani svého okolí,
spolehlivost, tj. schopnost sytému poskytovat požadované funkce za daných podmínek,
v dané kvalitě a v daném časovém intervalu,
dostupnost, tj. schopnost systému poskytovat požadované funkce při výskytu procesu,
který danou funkci využívá,
integrita, tj. schopnost systému poskytovat časově korektní a platná hlášení uživatelům
o poruchách systému,
kontinuita, tj. schopnost systému poskytovat požadované funkce bez přerušení během
vyvolání procesu,
přesnost, tj. schopnost systému zajistit požadované chování systému v požadovaném
rozmezí.

Bezpečnost technických děl není tudíž jen záležitost technická, je směsicí aspektů a vysoce
souvisí s provozní spolehlivost. Předmětný cíl znamená, že řešení žádného úkolu spojeného
s technickým dílem není možné uskutečnit izolovaně, tj. bez ohledu na okolí. Proto se dnes
provádí strategické řízení, jehož základní principy jsou uvedeny v pracích [2-6].

3

DATA A METODY VÝZKUMU

Na základě studia dostupných 36 zdrojů z celého světa byla sestavena databáze obsahující data
o selháních mostů [7]. Databáze obsahuje data od r. 1297 o 281 selháních mostů. Vzhledem
k tomu, že most je technický systém, který interaguje během své životnosti s okolím, předmětná
data byla zpracována metodami, které používají inženýrské disciplíny pracující s riziky, a to
Ishikawův diagram [8].
Samostatný výsledek pro ČR byl získán na základě zpracování dat [9], která neobsahují všechny
údaje důležité pro bezpečnost mostu, jsou zaměřené na spolehlivost mostů. To znamená, že
chybí údaje jak o veličinách, které jsou v čase náhodně proměnné (změny materiálu, změny
tvaru a propojení konstrukcí, stárnutí, změny zatížení a změny prostředí), tak o dopadech
externích jevů a úmyslných lidských činů. K dispozici jsou pouze údaje spojené se spolehlivostí
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mostních konstrukcí. Proto soupis zdrojů rizik je omezený; chybí v něm řada zdrojů rizik, které
jsou důležité pro bezpečnost mostů.

4

ZDROJE RIZIK, KTERÉ NARUŠUJÍ BEZPEČNOST MOSTŮ

Analýza databáze selhání mostů [7] ukazuje, že člověk je jak tvůrcem mostů, tak i nositelem
jejich zkázy. Lidský faktor se nežádoucím způsobem uplatňuje jak chybami při jednotlivých
úkonech při navrhování, výstavbě a konstrukci, tak chybami v řízení provozu na mostech.
Inspekce prováděné po kolapsech mostů často jako jednu z příčin kolapsu mostu určily lidskou
chybu, a to především v řízení bezpečnosti mostu během životnosti [24]. Jde o chyby spojené
s:











zanedbáním významných pohrom v území, ve kterém se nachází most, anebo podcenění
jejich velikosti, tj. nerespektování principu All-Hazard-Approach,
návrhem a výstavbou mostu (špatné zadávací podmínky, chyby v projektu, chyby ve
výpočtech, malá robustnost konstrukce apod.),
nedostatečnou regulací provozu, tj. povolen provoz, který způsobuje zatížení
překračující mezní hodnoty technických parametrů mostu,
nedostatečným řízením přepravy v území, tj. povolena přeprava v území, která
způsobuje zatížení překračující mezní hodnoty technických parametrů mostu,
nedostatečnou údržbou mostních objektů, tj. nekvalitně prováděná údržba a opravy,
které způsobují degradaci kritických prvků a systémů mostů,
nedostatečnou regulací rychlostí vozidel na mostě,
nedostatečnými financemi pro opravy a údržbu mostů,
nedostatečnou kvalitou správy mostu,
zanedbáním dohledu nad bezpečností mostu,
chybným plánováním a koordinací opatření pro řízení prioritních rizik.

Kritická analýza databáze selhání mostů odhalila, že příčiny selhání mostů jsou:










živelní pohromy: zemětřesení, povodně, vichřice, tajfuny, tornáda, hurikány, sesuvy,
laviny, ztekucení podloží; síla nahromaděných ledových ker; síla nahromaděných
velkých a objemných předmětů,
změna podmínek prostředí: velké rozdíly teplot během krátké doby, velká námraza,
vysoká teplota,
technické pohromy: nárazy vozidel do mostů, požár vozidel na mostě, exploze vozidla
na mostě, mechanické poškození mostu vozidlem, dopravní nehoda na mostě, exploze
v blízkosti pilířů mostu,
chyby v projektu mostu: špatné kombinace zatížení; podcenění velikostí možných
pohrom; nezvážení resonancí v konstrukci; podcenění vibrací; nezvážení
aerodynamických sil; nezvážení geotechnických zranitelností v podloží; nezvážení
velkých teplotních rozdílů apod.,
chyby při výstavbě a konstrukci mostu: nekvalitní materiál (často ochuzený beton);
skryté vady v materiálu; špatné ukotvení; chyby ve spojích komponent; špatné
provedení mostních oblouků apod.,
technické chyby při provozu mostu: nedostatečná údržba; špatná technika údržby;
zanedbané opravy; neprovádění včasných oprav; koroze; únavové trhliny v materiálu;
podcenění stárnutí materiálu, rozkmitání mostu v důsledku specifického provozního
zatížení apod.,
chyby v řízení provozu mostu: časté přetížení; nedostatečná regulace provozu
v závislosti na limitách a podmínkách mostu jako technického díla; chybí monitoring
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provozu; chybí plán řízení provozu s ohledem na zatížení a na vznik specifických
vibrací; chybí program řízení bezpečnosti; chybí řízení celkové bezpečnosti mostu; není
stanovena odpovědnost za stav mostu; chybí plán řízení rizik mostu,
sabotáže,
teroristické útoky.

Obrázek 1 ukazuje roztřídění příčin selhání mostů.

Obr. 1 - Příčiny selhání mostů na pozemních komunikacích z pohledu rizik, které narušují
bezpečnost mostů.
Fig. 1- Causes of failures of bridges on the road from the perspective of the risks that
disturb the safety of bridges.

5

ZDROJE RIZIK, KTERÉ NARUŠUJÍ SPOLEHLIVOST MOSTŮ V ČR

Datový soubor [9] neobsahuje údaje o všech příčinách rizik z oblasti řízení provozu na mostech
a ze správní oblasti; nejsou sledovány zdroje rizik spojené s typem vozidel, váhou vozidel,
rychlostí vozidel, hustotou provozu vozidel na mostu, dopravním režimem a s dohledem nad
celkovou bezpečností mostu ze strany státu. Proto na jeho základě, lze stanovit jen některé
zdroje rizik, které narušují bezpečnost mostů. Analýzou předmětného katalogu bylo zjištěno,
že kritická místa mostů jsou:









upevnění nosné konstrukce do podloží,
nosná konstrukce,
mostovka,
vozovka,
předpínací lana u ocelových nebo železobetonových mostů,
ložiska,
odvodňovače,
dilatační správy.
530

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

Jejich narušení, která způsobují degradaci mostu, jenž může vést až k selhání celého mostu,
způsobují příčiny:









živelní pohromy: mráz; přívalové deště; vítr; velké výkyvy teploty; sesuvy podloží;
blesk; povodně,
technologické pohromy vnější: náraz do konstrukce; hromadění povrchové vody na
vozovce; požár na vozovce; rázy a vibrace od provozu vozidel,
lidský faktor: špatná údržba, špatné opravy; velké množství posypového materiálu;
stavební práce na vozovce,
nosná konstrukce: chybné založení v podloží; chyby v projektu; nekvalitní materiál
beton či ocel; poškozené zdivo; špatně vyplněné spáry; povrchové trhliny v omítce;
trhliny ve zdivu; trhliny smykové; výskyt vegetace; únavové trhliny v ocelových
prvcích; porušené nátěry; koroze betonu
mostovka: chyby v projektu; nekvalitní materiál beton či ocel; poškozená konstrukce;
špatně vyplněné spáry; trhliny povrchové; hluboké trhliny; trhliny smykové; zanesený
odvodňovač; výskyt vegetace; únavové trhliny v ocelových prvcích; porušení nátěrů
betonových i ocelových prvků; koroze ocelových lan; koroze betonu; špatné izolace;
nesprávně uložené kabely v mostovce; nahromadění nečistot ve spárách; přerušení
předpínacích lan,
vozovka: chyby v projektu; nekvalitní materiál; poškozený povrch – trhliny a výtluky;
špatně vyplněné spáry; zanesený odvodňovač; výskyt vegetace; špatné izolace.

Obrázek 2 ukazuje příčiny degradace technického stavu mostů zobrazené pomocí Ishikawova
diagramu; zdroje rizik sledované v ČR s ohledem na zajištění spolehlivosti mostu.

Obr. 2 - Příčiny selhání mostů na pozemních komunikacích z pohledu rizik, které narušují
spolehlivost mostů.
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Fig. 2- Causes of failures of bridges on the road from the perspective of the risks that
disturbe the reliability of bridges.

6

POROVNÁNÍ ZDROJŮ RIZIK A DOPORUČENÍ PRO PRAXI

Srovnání obrázků 1 a 2 ukazuje, že při zajištění spolehlivosti mostů, jak požadují platné normy,
se nesledují rizika spojená s provozem dopravy na mostech. Na základě poznání to znamená,
že spolehlivý most není bezpečný most, jestliže zatížení v důsledku provozu na mostě překročí
technické parametry vložené do projektu odpovídající předpokládané robustnosti.
Z pohledu současných potřeb a cílů dále navržený soubor opatření vychází ze znalostí a
zkušeností získaných aplikací integrální bezpečnosti a z analýz selhání mostů. Dle práce [4] je
třeba mít systém řízení bezpečnosti (SMS) mostů zacílený na integrální bezpečnost. Koncept
SMS musí mít jasný program na zvyšování bezpečnosti, a to včetně kultury bezpečnosti.
S ohledem na poznaná rizika, která vedla k selhání mostů je pro zajištění bezpečnosti mostu
nutné:







7

jasně stanovit požadavky na zadávací podmínky mostu, tj. aplikace All-HazardApproach; odpovědnost navrhovatele + odpovědnost dozoru Státu,
jasně stanovit požadavky na projekt, výstavbu a konstrukci mostu, tj. aplikace DefenceIn-Depth; odpovědnost stavitele + odpovědnost dozoru Státu,
jasně stanovit požadavky pro provoz mostu; odpovědnost provozovatele + odpovědnost
dozoru Státu,
provozovat monitoring prioritních rizik a s ním spojený podpůrný systém pro kvalitní
rozhodování o rizicích v případě, že jsou vážně narušeny limity a podmínky zajišťující
bezpečnost mostu,
vypracovat a v praxi používat plán řízení rizik konkrétního mostu, který obsahuje
způsob vypořádání rizik a příslušné odpovědnosti v jednotlivých vrstvách systému
řízení bezpečnost,
zajistit alokaci zdrojů, sil a prostředků, které vytvoří schopnost včasně zvládnout možná
rizika, jejich realizace má potenciál vážně narušit bezpečnost mostu, a tím i obslužnost
území a další veřejná aktiva.

ZÁVĚR

Článek ukazuje, že při zajištění spolehlivosti mostů, jak požadují platné normy, se nesledují
rizika spojená s provozem dopravy na mostech. Na základě poznání to znamená, že spolehlivý
most není bezpečný most, jestliže zatížení v důsledku provozu na mostě překročí technické
parametry vložené do projektu odpovídající předpokládané robustnosti.
Proto na základě znalostí o zvládání rizik technických děl se v článku navrhuje, aby v souladu
s praxí ve vyspělých zemích měl každý důležitý most systém řízení bezpečnosti mostů zacílený
na integrální bezpečnost. Kultura bezpečnosti při tvorbě a provozu mostů souvisí s organizační
kulturou, která je souborem dohodnutých pravidel uplatňovaných v řízení organizačních
jednotek státu dohlížejících na tvorbu a provoz mostů, tj. na vytváření norem institucionálního
chování. Znamená správné aplikování znalostí, přemýšlení a správné reakce na reálné situace.
Nejde totiž jenom o dodržování norem a předpisů zacílených na spolehlivost mostů, protože
tím můžeme přehlédnout jevy, které normy a předpisy nevidí. Z hlediska veřejného zájmu most
musí být bezpečný, tj. zajišťovat požadované úkoly na úseku obslužnosti a ani při svých
kritických podmínkách neohrožovat sebe a své okolí.
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V rámci dalšího výzkumu budou použity výsledky projektu RIRIZIBE [6] a bude sestaven
systém pro podporu rozhodování pro posouzení míry bezpečnosti mostu; a pro vybrané důležité
mosty bud sestaven plán řízení rizik.

8
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KYBER BEZPEČNOST ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ DOPRAVY S VODÍCÍ DRÁHOU
CYBER SECURITY OF URBAN GUIDED TRANSPORT MANAGEMENT
Jan Procházka1, Petr Novobilký2, Dana Procházková3
ABSTRAKT:
Systém řízení městské dopravy s vyhrazenou vodící dráhou (UGTMS) například metro,
přepravuje několik stovek tisíc až milionů cestujících denně. Intenzita a nenahraditelnost
dopravy dělá z metra kritickou infrastrukturu měst, regionů nebo zemí. Moderní kritické
infrastruktury pro přepravu obsahují kromě fyzických a sociálních částí také kybernetické
systémy kontroly a jsou označeny jako kyber-fyzické podsystémy (CPS). CPS jsou
charakterizovány bezpečnostně kritickou povahou, složitostí, konektivitou a otevřenými
technologiemi. Rozlehlost, otevřenost a dynamika CPS vytváří velkou útočnou plochou, která
může vést k poruchám a nenapravitelným škodám.
Požadavky na vysokou míru zabezpečení mohou být splněny více nezávislými úrovněmi
bezpečnosti (MILS). MILS je architektura s vysokou úrovni bezpečnosti, založená na koncepci
separace a řízeného toku informací. Článek popisuje možnosti využití platformy MILS v
podsystému datové komunikace, který propojuje jednotlivé podsystémy UGTMS (traťový
podsystém, palubní podsystém a podsystém řízení provozu). Komunikační systém by měl zaručit
přenosové parametry a neovlivňovat úroveň zabezpečení (SL) příslušných podsystémů.
ABSTRACT:
The Urban guided transport management system (UGTMS) as subway, transports from several
hundreds of thousands to millions passengers per day. Intensity and irreplaceability of
transport do from subways critical infrastructures of cities, regions or countries. Modern
transport critical infrastructures contain in addition to physical and social parts also cyber
control systems and they are marked as cyber physical systems (CPS). The CPSs are
characterized by safety-critical nature, complexity, connectivity, and open technology. The CPS
complexity, openness and dynamics form a large attack surface that may lead to failures and
irreparable damage.
The high system security requirements can be met by Multiple Independent Levels of Security
(MILS). The MILS is a high-assurance security architecture based on the concepts of separation
and controlled information flow. The article discusses the possibilities of using the MILS
platform in the data communication subsystem, which connects the individual UGTMS
subsystems (Wayside subsystem, On-board subsystem and operation control subsystem). The
communication system should guarantee transmission parameters and do not affect security
level (SL) of the respective subsystems according to.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Systém řízení městské dopravy s vyhrazenou vodící dráhou, kyber-fyzické podsystémy, kritická
infrastruktura, více nezávislých úrovně bezpečnosti. Adaptivní rekonfigurace, kompozitní certifikace
zabezpečení.
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1

ÚVOD

Ochrana kritických infrastruktur se stala nezbytnou součástí bezpečnostních strategií vyspělých
lidských systémů. Kritické infrastruktury jsou často tvořeny rozsáhlými sítěmi fyzických prvků,
ať už bodovými nebo liniovými, systémem jejich řízení, lidským faktorem, ale i technickými
normami, příslušnou legislativou a strategií řízení [1-3]. Pro zajištění ochrany infrastruktury
pak je nutné postarat se o bezpečnostní bariéry pro všechny 4 uvedené typy prvků (pevné prvky,
měkké prvky, lidský faktor, dokumenty), nestačí pouze fyzická ochrana.
Ochrana měkkých prvků, tedy systémů řízení infrastruktur, je spojená s jednotným prostředím,
ve kterém je realizována pro všechny infrastruktury. Chráněný systém si z pohledu ochrany
prvků můžeme rozdělit na tři části, obrázek 1. Máme síť fyzických prvků, distribuovanou na
rozsáhlém území, které je potřeba koordinovaně řídit. Může se jednat o prvky nehybné
(návěstidla, výhybky) i pohyblivé (vlakové soupravy). Druhou částí je dispečerské řízení,
skládající se z lidského faktoru a informačního systému. Mezi těmito částmi je nezbytné
Spolehlivě zajistit Dosažitelný tok informací v Udržitelné intenzitě, který bude zároveň
Bezpečný (RAMS – Reliability, Availability, Maintainability, Security) [4].

Obr. 1 – Systém řízení infrastruktury, vlevo je znázorněné prostorové členění fyzických
prvků, dispečerské řízení vpravo se skládá z lidského faktoru a informačního systému,
komunikace mezi nimi je zajištěna komunikačním systémem.
Fig. 1 - Infrastructure Management System, physical elements distributed in area on the
left, the dispatching control on the right consists of the human factor and the information
system, the communication between them is provided by the communication system.
Dále se budeme výhradně zabývat bezpečností komunikačního systému a informačního toku
v rámci kritické infrastruktury [5]. Bezpečností fyzických prvků (fyzická bezpečnost a použité
technologie) stejně jako bezpečnost dispečerského řízení (lidský faktor, dokumentace, použité
informační technologie) ponecháme stranou. Z pohledu kybernetické bezpečnosti
komunikačního systému by řešením s nejmenším rizikem bylo vybudování vlastního
izolovaného systému pro přenos dat. Takové řešení by sice bylo bezpečné a spolehlivé, zároveň
však nedosažitelné a neudržitelné. Fyzická rozsáhlost infrastruktur klade vysoké požadavky na
komunikační systém, pro který je pak využívána i veřejná komunikkační infrastruktura.
Rozsáhlost, otevřenost a dynamika veřejné sítě vede zase k velké útočné ploše, tentokrát
v kyberprostoru, s možnými dopady v kyber i ve fyzickém prostoru [6].
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Bezpečnost toku informací pak vyžaduje jak bezpečné kódování a dekódování na obou koncích,
tak a bezpečné brány na obou koncích. Bezpečnost bran může být zajištěna obvyklými způsoby
– přístupové klíče, hesla, firewally a podobně. V případě kritických infrastruktur však běžné
způsoby zabezpečení bran nemusí stačit. Systém s více nezávislými úrovněmi bezpečnosti
umožňuje vytvoření, jak název napovídá, několika bezpečnostních bariér, u kterých překonání
jedné bariéry útočníkovi nijak neusnadní přístup k ovládání ostatních bariér.

2

NEZÁVISLÉ MULTI-ÚROVNĚ BEZPEČNOSTI

Nezávislá multi-úrovňová bezpečnost je překladem anglického Multiple Independent Levels of
Security (MILS) [7]. Lze ji připodobnit k principům vstupu do superčisté místnosti. Máme místnost, ve
které se snažíme koncentraci nečistot a nežádoucích molekul snížit na minimum a máme vnější
prostředí, kde nemáme žádnou kontrolu nad nečistotami a molekulami v ovzduší. V případě
jednoduchých dveří bude při vstupu, ale i při výstupu místnost kontaminovaná, proto je potřeba zavést
větší počet dveří instalovaných za sebou. Nikdy nesmí být otevřeny více než jedny dveře a po průchodu
se dveře uzavřou, prostor je i s osazenstvem dekontaminován než lze pokračovat dále. Dveře musí být
minimálně dvoje, ale může jich být i více. Situace se zkomplikuje ve chvíli, kdy budeme počítat
s útočníkem, jehož zájmem bude kontaminace superčisté místnosti. Zde je nutné zajistit, aby se
průchodem prvními dveřmi nedostal k ovládání ostatních bariér. Ovládání bezpečnostních bariér tak
musí být nezávislé.

2.1

Vícepřepážkové rozhraní

V kyberprostoru nazýváme dveře přepážkami (ang. partition). Princip je obdobný, více přepážek, jejich
otvírání ale především nezávislé ovládání, obrázek 2.

Obr. 2 – Komunikace skrze dvou přepážkové rozhraní mezi prostory s různou úrovní
zabezpečení.
Fig. 2 - Communication across two-partition interface between spaces with different
security levels.
Nezávislost ovládání může být realizována více způsoby, ale z pohledu vhodnosti současných
technologií je princip MILS někdy označován jako „seperation kernel“, separace jádra. Využita je buď
jedna výpočetní jednotka s více jádrovým procesorem, anebo jeden procesor s jádrem rozděleným
přepážkami. V prvním případě je každé přepážce přiřazeno právě jedno jádro napevno, stejně jako další
zdroje výpočetní jednotky (paměť, ethernetové vstupy a podobně). V případě separace jádra na jednom
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fyzickém jádře je jádro rozděleno pomocí přepážek tak, aby se vytvořily navzájem izolované entity s
přidělenými systémovými zdroji. Komunikace mezi těmito entitami je realizována explicitně
definovanými komunikačními kanály s přesně definovaným určením.

2.2

Architektura nezávislých úrovní zabezpečení – Hardware

Jak již bylo zmíněno výše, separace jednotlivých bezpečnostních bariér je v námi diskutované
aplikaci realizováno za pomocí více jádrového procesoru, nebo separací jednoho jádra za
pomocí softwaru. Ke každé přepážce je přiděleno jedno jádro společně s dalšími zdroji
výpočetní jednotky, obrázek 3. Na rozdíl od klasických operačních systémů a zapojení jsou tak
jednotlivé přepážky dokonale izolovány a proražení jedné z bariér neusnadňuje útočníkovi
překonání dalších bariér.
Není to řešeno na úrovni fyzických jader, nýbrž přepážek, kterých může být více než fyzických
jader. Každé přepážce jsou přiděleny zdroje, dostatečné pro to, aby na nich mohla běžet
Linuxová jádra a příslušné utility, nezbytné pro provoz aplikací. Kromě Linuxových přepážek
jsou definovány tzv. nativní PikeOS přepážky, kde běží nízko úrovňová aplikace pro zajištění
diagnostiky celého systému a řízení dynamické rekonfigurace systému [8, 9].

Obr. 3 – Schéma hardwarové realizace MILS, GW – brány spojené s jednotlivými
přepážkami (1,2), ETH - eternetový konektory, HW – jádro procesoru.
Fig. 3 - Hardware MILS Execution Scheme, GW - individual partition gateway (1,2), ETH
- Ethernet connectors, HW - processor core.
Jsou to dva nezávislé systémy, každý s 5 oddíly (partitions) - GW1, GW1*, Supervision, GW1,
GW2*. Každá partition má přiděleny systémové zdroje – GW1:Eth1, GW1*: Eth2,
Supervision:rozhraní do Foundation Plane, …. Komunikace mezi GW1 a GW1* je řízena
pravidly uloženými v Supervision partition. Pokud je detekován útok takového rázu, že je GW1
systému vlevo vyřazena z provozu, provede se rekonfigurace systému a roli GW1 levého
systému přebírá GW1 pravého systému. GW1 levého systému je vyřazena z provozu, ale GW2
je díky partitioningu nedotčena a může být využita pro zálohování GW2 pravého systému.
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Na obrázku 3 vidíme, že obě přepážky jsou spojeny s příchozími a odchozímí bránami, každá
s jedním eternetovým rozhraním. Obě brány jsou pod dohledem, který může být spojen
s klasickými bezpečnostními opatřeními, jako je klíč, heslo a podobně stejně jako kontrolou
integrity bariéry. Přepážka je tak samozřejmě překonatelná, podle bezpečnostních procedur s ní
spojených. Stejně prolomitelné jsou i druhá, třetí, … přepážky. Porušení však trvá vždy nějaký
čas, po který má systém možnost odhalit narušení integrity některé z bariér.
Architektura nezávislých úrovní zabezpečení – Procesní

2.3

V předchozím odstavci jsme uvedli, že systém MILS musí být doplněn bezpečnostními
procedurami na jednotlivých přepážkách, pokud možno různými z důvodu ztížení jejich
překonání. Samotný koncept MILS vnáší do systémů „pouze“ principy obrany do hloubky
(Defence-in-depth), což v kombinaci se silnými bezpečnostními procedurami znamená výrazné
posílení bezpečnosti, ale v kombinaci se slabými či žádnými má efekt malý až zanedbatelný
10.
Dále je nutné si uvědomit, že nad hardwarovou rovinou máme další roviny, obrázek 4, které
všechny musí být v souladu s námi sledovaným cílem:

Obr. 4 – Nezávislost úrovní bezpečnosti musí být zajištěna na čtyřech úrovních, vedle
fyzické úrovně (hardware) i na úrovni operační (software), monitorovací úrovni
(bezpečnostní procedury) a úrovni konfigurační (konfigurační soubor).
Fig. 4 - Independence of security levels must be ensured at four levels, next to physical level
(hardware) is operating level (software), monitoring level (security procedures) and
configuration level (configuration file).




operační systém nesmí přidělovat zdroje náhodně, jako je tomu u klasických operačních
systémů, ale musí se řídit napevno konfigurační rovinou (například PikeOS),
konfigurační rovina neboli konfigurační soubor je nejslabším bodem systému a musí
být podle toho chráněn (ovlivňuje všechny přepážky),
robustnost bezpečnostních procedur na monitorovací rovině výrazně ovlivňuje přínos
systému MILS.
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3

APLIKACE V OBLASTI DOPRAVY

Nezávislé multi-úrovně bezpečnosti je koncept, který byl původně vytvořen pro potřeby
americké armády a její bezpečnosti. Koncept se postupem času rozšířil do dalších agend
v Americe (NASA, národní administrativa), ale i do Evropy. Evropská unie dlouhodobě
podporuje skrze projekty (CITADEL 8, certMILS 9) implementaci koncepce například
v oblasti kritické infrastruktury. Své využití tak má v železniční dopravě, dodávce elektrických
energiích, letecké dopravě, chytrých sítích a další. Níže budou popsány výsledky spojené
s hledáním implementace v pražském metru.
Pražské metro je typickým zástupcem UGTMS, skládajícího se z podsystému řízení provozu,
traťových podsystémů (aktuálně A, B a C) a palubních podsystémů jednotlivých souprav. Mezi
těmito podsystémy je pak, podobně jako na obrázku 1, zajištěna komunikace skrze komunikační
podsystém. Struktura jednotlivých podsystémů UGTMS pak je rozkreslená na obrázku 5.
Z obrázku 5 je patrné, že v celém systému metra je celá řada informačních toků a systémových
rozhraní, které je nutné mít vyřešeno. Z těchto rozhraní některé vyžadují vyšší míru
bezpečnosti. Na základě podpory od Evropské unie je vytvářen pilotní projekt pro Pražské
metro, využívající postupů MILS pro vybudování předmětných bezpečnostních bariér.
V současné chvíli jsou implementovány technologické jednotky na jednotlivé soupravy, které
mají zajistit bezpečnost palubních podsystémů souprav. Tyto technologické jednotky jsou
sestaveny v takzvané „T-kompozici“ MILS [8,9] d8.1 a vyrobeny a integrovány ve společnosti
Unicontrols. Jednou z aktivit v rámci projektů certMILS a CITADEL je ověření použitelnosti
technologie MILS v systému řízení metra. Použití technologie se předpokládá na rozhraních
přenosového systémů, tedy mezi bloky řízení provozu, traťovým blokem a palubním blokem,
obrázek 5.
Jednou z velmi důležitých vlastností systému je možnost rekonfigurace na základě požadavků
provozu. Pro zajištění této vlasnost, která v praxi stojí nemalé finanční prostředky je nutné
zavést procesy, které umožní jednoduše tyto konfigurace verifikovat a implementovat. Jako
optimální se jeví tzv. „I-kompozice“ systému, která tvoří certifikovaný základ systému, na který
se pak přírustkovou metodou implementují potřebná rozhraní. Tato problematika je řešena v
projektu certMILS.
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Obr. 5 – Architektura UGTMS, struktura podsystémů řízení provozu, palubního a
traťového, propojených komunikačním podsystémem.
Fig. 5 - Architecture of UGTMS, structure of operation control, on-board and wayside
subsystem, interconnected by data communication subsystem.

4

ZÁVĚR

Se vzrůstající závislostí lidských systémů na infrastrukturách roste kritičnost infrastruktur
samotných i zranitelnost celého systému. Jednou takovou oblastí, kde se dynamicky objevují
nové škodlivé jevy a mění se ohrožení s nimi spojené je kybernetická infrastruktura. Riziko
spojené s narušením bezpečnosti již na úrovni hardwaru například za pomoci nežádoucího
firmwaru, má sice v dnešních dnech velkou mediální pozornost, ale přítomno je již delší dobu.
Ochranu informací a komunikací tak nestačí provádět pouze na úrovni informační, za pomocí
sofwaru, ale nutná je i úroveň kybernetická za pomocí hardwarové bezpečnosti.
Vedle individuálních opatření je zde koncept nezávislých multi-úrovní bezpečnosti, který
umožňuje kombinovat a navyšovat bezpečnostní opatření, aniž by se navzájem narušovala.
Tonto koncept kybernetické ochrany je stále více a více aplikován v evropské kritické
infrastruktůře a aktuápně je zaváděn v Pražském metru.

5

PODĚKOVÁNÍ

Výsledky v článku publikované vznikly za podpory Evrospských projektů „CITADEL“
ID: 700665 a „certMILS“ ID: 731456.

6

LITERATURA

[1] PROCHÁZKOVÁ, Dana: Challenges connected with critical infrastructure safety.
Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2014, 218p. ISBN: 978-3-659-54930-4.
540

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

[2] EU: Green Paper on European Programme for Critical Intrastructure Protection. EU,
Brussel 17.11.2005, COM(2005) 576.
[3] MOTEFF J., COPELAND C., FISCHER J.: Critical Infrastructures: What Makes an
Infrastrucuture Critical? CRS Web, Report for Congress, 2003, Order Code RL31556.
[4] EN 50126-1: Railway applications – The specification and demonstration of Reliability,
Availability, Maintainability and Safety (RAMS), CENELEC, Brussels 1999.
[5] DUNN M., WIEGERT I.: Critical Information Infrastructure Protection. ETH,

International IIP Handbook. Zurich 2004, 405p.
[6] PEERENBOOM J.: Infrastructure Interdependencies: Overview of Concepts and
Terminology, Argonne National Laboratory, National Science Foundation Workshop,
Argonne 2001.
[7] HARRISON, W. Scott: The MILS Architecture for a Secure Global Information Grid. The
CrossTalk Journal of Defense Software Engieneering, říjen 2005.
[8] EU: CITADEL - Critical Infrastructure Protection using Adaptive MILS, Horizont 2020,
no. 700665.
[9] EU: certMILS - Compositional security certification for medium- to high-assurance COTSbased systems in environments with emerging threats, Horizont 2020, no 731456.
[10] IEC / ISA 62443: Security for industrial automation and control systems. International
Electrotechnical Commission / International Society of Automation, draft.

541

FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ŘÍZENÍ RIZIK ZACÍLENÉ NA BEZPEČNOST
TECHNICKÝCH DĚL
FACTORS INFLUENCING THE RISK MANAGEMENT AIMED AT TECHNICAL
FACILITIES SAFETY
Dana Procházková1
ABSTRAKT:
Pro zajištění bezpečí lidí, je nutné, aby technická díla byla bezpečná. Článek se zabývá riziky,
která narušují bezpečnost technických děl a jejich okolí. Z důvodu složitosti současných
technických děl, je nutno zvažovat i rizika, která jsou spojená s vnitřními propojeními. Proto u
strategických řešení problémů je nutné používat systémové pojetí založené na integrálním
riziku. Článek shrnuje faktory, které ovlivňují velikost rizika v čase s ohledem na dynamický
vývoj světa. Jde o faktory: kontext, ve kterém jsou zvažována rizika; seznam zvažovaných zdrojů
rizik; zvažovaný typ rizika; procesní model práce s riziky; techniku řízení a vypořádání rizik;
způsob vypořádání rizik; a způsob řízení rizik v čase. Na příkladech je ukázáno, že postupy
založené na vypořádání dílčích rizik či integrovaného rizika nezajišťují dostatečně bezpečná
technická díla.
ABSTRACT:
To ensure the humans security, it is necessary that the technical facilities need to be safe. The
article deals with risks that undermine the safety of both, the technical facilities and their
surroundings. Because of the current technical facilities complexity, it needs to consider as well
as the risks that are associated with internal interfaces. Therefore, for strategic solutions of
problems, it is necessary to use the system concept based on integral risk. The article
summarizes the factors that affect the size of the risk in time with respect to the dynamic
development of the world. It goes on the factors: the context in which they are considered the
risks; list of risk sources that are under consideration; the type of risk; the process model to
work with risks; technique of management and settlement of risks; method of settlement of risks;
and the method of risk management in time. In the examples, it is shown that the procedures
based on the settlement of partial risks or integrated risk do not ensure enough the safety of
technical facilities.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Technické dílo; systémové pojetí; systém systémů; pohromy; vnitřní propojení; riziko;
identifikace rizik; analýza rizik; hodnocení rizik; řízení rizik; vypořádání rizik; řízení rizik
v čase zacílené na bezpečné technické dílo; kontrolní seznam.
KEYWORDS:
Technical facility; the system concept; system of systems; disasters; internal interfaces; the
risk; risk identification; risk analysis; risk assessment; risk management; settlement of risks;
risk management in time aimed at safe technical facility; checklist.

1

ÚVOD

Na základě současné úrovně znalostí chápeme každé technické dílo jako otevřený složitý
systém systémů, tj. jako několik otevřených systémů, které se vzájemně prolínají, a jsou
1
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propojené s okolím [1-12]. Propojení zajišťují plnění důležitých úkonů a zároveň způsobují
závislosti, které jsou příčinami specifických zranitelností [12]. Za jistých podmínek vznikají
propojení nežádoucí, která vedou k selhání technických děl, která za jistých okolností výrazně
poškozují i okolí. Proto je třeba technická díla chápat jako otevřené systémy systémů, které
mají rozmanitá aktiva a která se v dynamicky proměnném světě mění [10-12]. Rozmanitost a
proměnnost aktiv způsobuje, že za jistých podmínek jsou požadavky na opatření, která zajišťují
bezpečnost jednotlivých aktiv, konfliktní, což znamená, že metody používané k řízení rizik
zacílené na bezpečnost technických děl musí být multikriteriální [10-14].
V současné době je v pokrokových inženýrských disciplínách bezpečnost chápaná jako
vlastnost, která vystupuje na úrovni systému [11]. Představuje soubor opatření a činností, které
zajistí, že systém je bezpečný, přičemž platí dále uvedené souvislosti:
Spolehlivý systém je systém, který vykonává požadované funkce v daném místě, daném čase a
v požadované kvalitě po celou dobu životnosti.
Zabezpečený systém je spolehlivý systém, který je ochráněn proti vnitřním i vnějším pohromám
(škodlivým jevům všeho druhu).
Bezpečný systém je zabezpečený systém, který ani při svých kritických podmínkách neohrožuje
sebe a své okolí.
Strategie řízení technického díla zacílená na bezpečnost musí zvažovat dle údajů ve výše
citovaných zdrojích a shrnutých v pracích [10,11] řadu položek, které ukazuje obrázek 1.

Obr. 1 - Položky, které musí sledovat strategie řízení technického díla zacílená na
bezpečnost.
Fig. 1 – Items that need to be respected by strategy of management of technical facility
aimed to safety.

2

ZÁKLADNÍ POJMY INŽENÝRSTVÍ PRACUJÍCÍHO S RIZIKY

Z logického důvodu je třeba v úvahu vzít posloupnost pojmů, které hrají roli při zajišťování
bezpečného technického díla. Je třeba začít od příčin narušení bezpečnosti a pokračovat až
k míře narušení bezpečnosti, kterou je kritičnost:
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Pohroma označuje každý jev, který poškozuje aktiva sledovaného systému, tj. patří do nich i
škodlivá propojení a zdroje organizačních havárií. Jejich přehled a charakteristiky jsou
v pracích [13-15].
Ohrožení je normativně určená velikost pohromy, která se zvažuje při zajišťování bezpečnosti
systému. Pohroma s takto definovanou velikostí se nazývá projektová. Při řízení bezpečnosti se
vůči větším, tj. nadprojektovým pohromám dělají nouzové, krizové a další plány.
Nebezpečí označuje stav systému, při kterém vznik újmy, škody či ztráty na chráněných
aktivech má vysokou pravděpodobnost (tj. je téměř jisté, že újma, škoda nebo ztráta vznikne).
To znamená, že jde o označení možnosti vzniku újmy, ztráty či škody na jednom aktivu či více
aktivech. Nebezpečí je určeno vlastnostmi látek, které se nachází v zařízení, objektu či území,
anebo vlastnostmi procesů, které probíhají v zařízení, objektu či území. Je bezprostřední, když
vývoj nezadržitelně směřuje k pohromě, a tím k vyvolání nouzové situace; a je plíživé, když
vývoj směřuje k pohromě nenápadně a bez zřejmých příznaků.
Riziko je chápáno jako pravděpodobná velikost ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech
v konkrétní entitě rozpočtená na jednotku plochy a času. Je závislé na velikosti konkrétní
pohromy a místní zranitelnosti aktiv.
Kritičnost označuje mez, od které dopady rizika jsou závažné až likvidační pro sledovanou
entitu, což znamená, že příslušné riziko se musí vždy vypořádat.
Bezpečnost a riziko spolu jistým způsobem souvisí, ale nejsou komplementární veličiny.
Komplementární veličinou k bezpečnosti je kritičnost; v některé legislativě, např. direktivě
SEVESO se používá pojem nebezpečnost místo kritičnost. V reálné praxi snížení rizika
znamená zvýšení bezpečnosti, ale obráceně to neplatí [10,11].
Další základní a odvozené pojmy a jejich souvislosti používané v inženýrských disciplínách
spojených s rizikem jsou uvedeny v pracích [13,14], další specifické pak v pracích [10-12].

3

POSTUP ZVLÁDÁNÍ RIZIK TECHNICKÝCH DĚL

Uvedeme postupně dílčí úlohy, které musíme vyřešit, jestliže chceme zvládnout rizika spojená
s technickým dílem a přitom znát zanedbání, kterých jsme se dopustili při výběru modelu
řešení. Je třeba začít určením kontextu, ve kterém chápeme rizika a pak pokračovat přes postupy
jejich identifikace, analýzy, hodnocení, řízení až k postupům jejich vypořádání. Na základě
současných znalostí a zkušenostní shrnutých v pracích [10,11] položky, které ovlivňují
výsledek práce s riziky, a tím i úroveň bezpečnosti ukazuje obrázek 2.
3.1

Kontext chápání rizik spojených s technickými díly

Nejobecnější kontext, do kterého jsou zasazena rizika spojená inherentně s technickými díly, je
založen na zvažování technického díla jako součásti lidského systému, který má aktiva a
procesní model, jež jsou znázorněné na obrázku 3 [10,13,14]. Na základě šetření, která byla
provedená při shromažďování podkladů pro práce [10-12], údajů z odborných prací, které
jsou citované v pracích [1-14] a zkušeností získaných přímo z šetření v praxi [16] se
v technickém sektoru často zvažuje jen kontext technického díla nebo kontext podniku, který
technické dílo spravuje a v řadě případů jen kontext výrobního zařízení. Je pochopitelné, že
čím užší kontext je použit, tím větší jsou zanedbání reálné skutečnosti. V praxi to znamená, že
příslušné řešení nezvažuje některé zdroje rizik a dopady realizace rizik na všechna veřejná a
podniková aktiva; velmi často dle údajů v [11,16] se jedná o:
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Obr. 2 - Položky, které ovlivňují výsledek práce s riziky technického díla.
Fig. 2 – Items that influence the result of work with risks of technical facility.



vyloučení škodlivých jevů: z okolí sledované entity; a jevů, které jsou vyvolané
špatnými rozhodnutími managementu podniku či správních orgánů,
nezvažování dopadů rizik na lidi, majetek a životní prostředí v okolí technického díla.

Obr. 3 - Aktiva lidského systému a procesní model pro zajištění jeho bezpečí [13].
Fig. 3 – Assets of human system and process model for its security [13].
Zvažované zdroje rizik

3.2

Na základě šetření, která byla provedená při shromažďování podkladů pro práce [10-12], údajů
z odborných prací, které jsou citované v pracích [1-14] a zkušeností získaných přímo
z šetření v praxi [16] se v technické praxi používají dále uvedené seznamy zvažovaných zdrojů
rizik:
1. Zdroje rizik určené buď legislativou, anebo zkušeností pracovníka, který předmětný úkol
řeší.
2. Jen technické zdroje rizik v daném technickém díle. Většinou jde o:


rizika spojená s materiálem (splnění potřebných parametrů, dodavatelské vztahy –
náhradní materiál….),
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rizika spojená s konstrukcí a propojováním komponent a zařízení (nestanovené postupy,
přítomné labilní nebezpečné látky….),
rizika spojená s výrobními postupy, např. při svařování, specifickém obrábění atd.,
rizika spojená s podmínkami, které jsou nutné pro kvalitní výrobek, např. jistý tlak, jistá
teplota či jistá vlhkost okolního prostředí atd.

3. Technické zdroje rizik a lidský faktor. Úlohy jsou zaměřené také na prevenci špatných
technických úkonů v technickém díle. K položkám uvedeným v bodě 2 tak přibývají
ochrany proti výskytu špatných úkonů pracovníků.
4. Technické zdroje rizik a lidský faktor v nejširším pojetí. Úlohy jsou také zaměřené na
prevenci technických rizik, špatných technických úkonů a prevenci organizačních havárií
v technickém díle (tj. prevenci špatných rozhodnutí, prevenci použití nesprávných postupů
atd.).
5. Technické zdroje rizik a zdroje rizik spojené s BOZP, původci organizačních havárií a s
pracovním prostředím. Úlohy řeší jen problémy technického díla a neřeší problémy spojené
s dopady rizik, které způsobí selhání technického díla na: okolní prostředí;
konkurenceschopnost technického díla; zajištění obslužnosti území v delším časovém
intervalu, které zajišťuje technické dílo.
6. Technické zdroje rizik, zdroje rizik spojené s BOZP, původci organizačních havárií,
pracovním a okolním životním prostředím. Úlohy neřeší problémy spojené s dopady rizik,
které způsobí selhání technického díla na: konkurenceschopnost technického díla; a
zajištění obslužnosti území v delším časovém intervalu, které zajišťuje technické dílo.
7. Zdroje rizik z oblastí technické, propojení zařízení, komponent a systémů – technická
integrita, automatizace, vzdělávání a dobré dovednosti, BOZP, ochrany majetku, ochrany
dat a informací, ochrany specifických znalostí, know-how apod. Úlohy neřeší dopady jevů
ve vnějším prostředí na technické dílo, které následně ovlivní konkurenceschopnost
technického díla a zajištění obslužnosti území v delším časovém intervalu, které zajišťuje
technické dílo (např. špatné postupy veřejné správy).
8. All Hazard Approach [13-15]. Předmětný výběr zvažuje rizika z pěti základních oblastí
uvedených na obrázku 4. Je velmi náročný na data, metody, znalosti, zkušenosti a dobu
provedení; vyžaduje systémový přístup, a proto podle hodnocení provedených pro EU
v rámci projektu FOCUS má stále při aplikacích v praxi řadu nedostatků [10,15].
3.3 Typ rizika
Na základě šetření, která byla provedená při shromažďování podkladů pro práce [10-12], údajů
z odborných prací, které jsou citované v pracích [1-14] a zkušeností získaných přímo z šetření
v praxi [16] se v technické praxi používají rizika dílčí, integrovaná a integrální.
Dílčí riziko je riziko spojené s jedním aktivem. Dílčí rizika jsou rozmanitá, např. zdravotní
rizika, technologická rizika, riziko požáru atd. Pro výpočet dílčích rizik již existuje řada
právních předpisů, norem a standardů a s nimi souvisejících podpůrných software [14].
Základní skupiny dílčích rizik zvažovaných v technických projektech a při zajištění
bezpečnosti technických děl jsou: stavebně-technologická a projekční rizika; kreditní rizika;
tržní rizika; vnější rizika; provozní rizika; a rizika spojená s řízením a rozhodováním.
Stavebně-technologická a projekční rizika zahrnují: stavební a projekční rizika; rizika lokality;
a rizika chybných technologií, sítí a souvisejících služeb. Stavební a projekční rizika obsahují
riziko spojené s projektovou dokumentací (správná / špatná, chyby); riziko spojené s konstrukcí
/ stavbou; riziko spojené s překročením stavebních nákladů; riziko spojené se znečištěním
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lokality / okolí během realizace projektu, které způsobí veřejná správa; riziko spojené se
znečištěním lokality/okolí během realizace projektu, které způsobí dodavatel; riziko spojené s
vlivem projektu na životní prostředí během životnosti projektu, které způsobí veřejná správa
špatným rozhodnutím; a riziko spojené s vlivem projektu na životní prostředí během životnosti
projektu, které způsobí dodavatel a provozovatel).

Obr. 4 - Procesy, jejichž výsledkem jsou pohromy v lidském systému [13,14].
Fig. 4 – Processes, the results of which are disasters in human system [13,14].
Riziko lokality zahrnuje riziko spojené se stávajícím objektem; riziko spojené s dostupností
lokality; riziko spojené s vlastnictvím lokality; riziko spojené se stavem lokality; riziko spojené
se sítěmi (utilitami) nacházejícími se na lokalitě (v místě stavby); riziko spojené s územním
plánem; riziko spojené se stavebním povolením; riziko spojené s kulturním /archeologickým
dědictvím; a riziko spojené s chráněnou krajinnou oblastí.
Rizika spojená s chybnými technologiemi, sítěmi a souvisejícími službami obsahují: riziko
spojené s vadou v průběhu realizace projektu; riziko spojené s vadou v průběhu životnosti
projektu; riziko spojené s použitím chybné technologie; riziko spojené s technologickou
nedostatečností; riziko spojené s neočekávaným přerušením dodávky energie, výpadku služeb
a podpůrných systémů zajišťovaných soukromým sektorem; a riziko spojené s neočekávaným
přerušením dodávky energie, výpadkem služeb a podpůrných systémů zajišťovaných veřejnou
správou.
Kreditní rizika zahrnují: riziko likvidity; riziko nesplnění závazků / tj. tzv. riziko dostupnosti,
které se dále dělí na: riziko spojené s dostupností (nedodržení závazků soukromým sektorem);
riziko spojené se selháním protistrany a ztrátou pro veřejnou správu; riziko spojené se selháním
protistrany a ztrátou pro dodavatele; riziko spojené s koncentrací (na všechny dodávky je jen
jeden dodavatel); a riziko spojené se zamítnutím partnerství (veřejná správa projekt
nepodporuje).
Tržní rizika zahrnují: riziko poptávky v případě, že dodavatelem je veřejná správa; riziko
poptávky v případě, že dodavatelem je soukromý subjekt; riziko zvýhodnění konkurence; a
ostatní tržní rizika jako jsou: riziko měnové; riziko inflační; a riziko úrokové.
Vnější rizika zahrnují: politická rizika; vyšší moc; a ostatní vnější rizika. Politické riziko
zahrnuje: riziko politické spojené s národní či mezinárodní situací; riziko defaultu spojené se
selháním vlády; a riziko nadnárodní politické spojené s povinnostmi ČR v EU, NATO.
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Riziko spojené s vyšší mocí zahrnuje: riziko spojené s přírodní pohromou rozměru katastrofy;
riziko spojené s terorismem; a riziko spojené s válkou.
Položka ostatní vnější rizika zahrnuje: riziko legislativní / daňové obecného charakteru spojené
se změnou legislativy / daní; riziko legislativní / daňové specifického charakteru; riziko spojené
s potřebou dodatečných povolení; a riziko spojené se situací v odvětví / stávky.
Provozní rizika zahrnují: rizika související se zařízením; rizika související s lidmi; a rizika
spojená s jednáním lidí. Rizika související se zařízením zahrnují: riziko související se
zařízením, vstupy (materiálem); riziko spojené s údržbou, opravami, modifikacemi a
adaptacemi; a riziko spojené s nízkou zůstatkovou hodnotou. Rizika související s lidmi jsou:
riziko spojené s neodpovídajícími pracovními silami; riziko spojené s nezastupitelností; riziko
spojené s nedostatkem lidských zdrojů; riziko spojené s pracovně právními spory; a riziko
spojené se selháním lidského faktoru.
Rizika spojená s jednáním lidí zahrnují: riziko spojené s podvodným jednáním; riziko spojené
s nelegálním jednáním; riziko spojené s bezpečností technologických systémů; a riziko spojené
s poškozením, krádeží.
Rizika spojená s řízením a rozhodováním zahrnují: smluvní rizika; a ostatní rizika spojená
s řízením a rozhodováním. Smluvní rizika zahrnují: riziko spojené s odpovědností třetím
stranám; riziko spojené se změnou smlouvy; a riziko spojené s porušením obecně závazných
předpisů. Ostatní rizika spojená s řízením a rozhodováním zahrnují: riziko spojené se
strategickým rozhodnutím; a riziko spojené s reputací.
V oblasti finanční se používají dále uvedená dílčí rizika:
1. Finanční riziko představuje míru snížení hodnoty sledovaného objektu, tj. podniku /
majetku / kritické infrastruktury / technologie, které je způsobené živelní či jinou pohromou
nebo interakcí možnou v lidském systému. Je vyjádřeno pravděpodobností výskytu snížení
hodnoty, které je vyjádřeno penězi.
2. Kreditní riziko představuje míru snížení hodnoty sledovaného objektu, tj. podniku / majetku
/ kritické infrastruktury / technologie, které je způsobené tím, že protistrana nesplní
existující závazek (nezaplatí úvěr, fakturu, nedodá výrobek apod.). Je vyjádřeno
pravděpodobností výskytu snížení hodnoty, které je vyjádřeno penězi.
3. Tržní riziko představuje míru snížení hodnoty obchodovatelných finančních nároků, tj.
zboží / objektů / majetku / kritické infrastruktury / technologie, které je způsobené změnami
na trhu. Je vyjádřeno pravděpodobností výskytu snížení hodnoty, které je vyjádřeno penězi.
4. Měnové riziko představuje míru snížení hodnoty deviz, které je způsobené změnami na
bankovním trhu. Je vyjádřeno pravděpodobností výskytu snížení hodnoty, které je
vyjádřeno penězi.
5. Kurzovní riziko je druh rizika vznikajícího změnou kurzu jedné měny vůči jiné měně. Když
investoři a firmy drží statky či provádějí obchodní operace napříč hranicí měnových oblastí,
vystavují se měnovému riziku, proti kterému se však mohou zajistit.
6. Úrokové riziko představuje míru snížení hodnoty majetku, tj. zboží / objektů / budov /
kritické infrastruktury / technologie, které je způsobené změnami na finančním trhu. Je
vyjádřeno pravděpodobností výskytu snížení hodnoty, které je vyjádřeno penězi.
7. Akciové riziko představuje míru snížení hodnoty akcií, které je způsobené změnami na
burze. Je vyjádřeno pravděpodobností výskytu snížení hodnoty, které je vyjádřeno penězi.
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8. Komoditní riziko představuje míru snížení ceny obchodovatelných komodit, které je
způsobené změnami na trhu. Je vyjádřeno pravděpodobností výskytu snížení hodnoty, které
je vyjádřeno penězi.
9. Likviditní riziko představuje míru ztráty schopnosti realizovat určitý obchod v dané chvíli,
což je způsobené: platební neschopností či insolvencí podnikatele (vlastní nelikvidita);
neexistencí protistrany pro obchod (nelikvidita trhu); a změnami na trhu. Je vyjádřeno
pravděpodobností výskytu snížení hodnoty, které je vyjádřeno penězi.
Integrované riziko – představuje součet nebo jinou agregaci dílčích rizik. Používá se např.
v BOZP [14].
Integrální riziko je založeno na systémovém pojetí entity a zahrnuje propojení mezi aktivy a
komponentami technického díla [10,11]. Je dané vztahem

ve kterém je H ohrožení spojené s danou pohromou v místě objektu; Ai
jsou hodnoty
sledovaných aktiv pro i = 1,2,…, n; Zi jsou zranitelnosti aktiv pro i = 1,2,…, n; F je ztrátová
funkce; Pi jsou pravděpodobnosti výskytu poškození aktiv pro i = 1,2,…, n – jde o podmíněné
pravděpodobnosti; O zranitelnost ochranných opatření; S velikost sledovaného objektu; t je čas
měřený od vzniku škodlivého jevu; T je čas, po který vznikají ztráty; a  je perioda opakování
pohromy.
Je zřejmé, že pro dlouhodobé zajištění bezpečného technického díla je třeba zvažovat integrální
riziko. Jelikož ve výše uvedeném vzorci je neznámá ztrátová funkce, tak v pracích [10,11] jsou
uvedené postupy, které jsou používané v praxi pro odhad integrálního rizika; jsou založené na
analýze konkrétních i simulovaných scénářů pohrom.
Je také třeba poznamenat, že určení jednotlivých typů rizik se také liší náročností na data a
metody jejich zpracování [13,14]; nejméně náročné je určení dílčích rizik, a proto se dílčí rizika
nejvíce používají, i když jejich vypovídací schopnost s ohledem na celkovou bezpečnost má
velká omezení.
Způsoby vypořádání rizik

3.4

Na základě šetření, která byla provedená při shromažďování podkladů pro práce [10-12], údajů
z odborných prací, které jsou citované v pracích [1-14] a zkušeností získaných přímo z šetření
v praxi [16] se v technické praxi používají způsoby:





rizika se určují a vypořádávají až po vytvoření produktu [10]. Předmětný způsob má
nebezpečí, že některá závažná rizika, která lze snížit jen specifickými technickými
opatřeními v zadání projektu technického díla, již lze snížit jen organizačními
opatřeními, která jsou však méně účinná než opatření technická [10-12,16] (např.
problémy dálnice D8),
vyjmenovaná rizika se zvažují od začátku projektu technického díla až do jeho odstavení
z provozu. Předmětný způsob závisí na požadavcích legislativy, znalostech projektantů,
konstruktérů a provozovatele, tj. nezaručuje zvážení všech zdrojů rizik,
rizika se zvažují od začátku projektu technického díla a používá se v praxi ověřená
strategie založená na přístupu Defence-In-Depth, který je znázorněn na obrázku 5.
Předmětný způsob vyžaduje systémové myšlení, mnoha oborové a mezioborové
znalosti a zkušenosti [10,11,16].
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Obr. 5 - Pětistupňový systém řízení bezpečnosti složitého objektu [10].
Fig. 5 – Five degrees’ system of management of complex facility [10].
3.5

Procesní model práce s riziky, aplikace TQM a Coaseho teorému

Zajištění bezpečnosti technických děl a všech dalších entit závisí na kvalitě práce s riziky a na
disponibilních možnostech jak managementu a personálu technických děl, tak veřejné správy
[11,13]. Zvládání rizik v čase a místě vyžaduje znalosti, schopnosti, finanční, materiální,
technické a lidské zdroje. Proto se dále zabýváme nejenom samotnou prací s riziky, ale i
praktickými postupy, které se používají při rozhodování o vypořádání rizik.
3.5.1 Procesní model práce s riziky
Na základě údajů z odborných prací, které jsou citované v pracích [1-14] a zkušeností
získaných přímo z šetření v praxi [16] práci s riziky zacílenou na bezpečná technická díla lze
popsat procesním modelem, který je na obrázku 6 [10-12,14]. Další modely jsou uvedeny
v práci 14, popř. v pracích, které jsou v předmětné práci citovány.
Je zřejmé, že nejsme-li schopni riziko identifikovat a analyzovat, tak nejsme schopni se proti
němu účinně bránit. Chyba, které se dopustíme při analýze rizika, se přenáší do nouzových a
krizových plánů, do plánů kontinuity a snižuje jejich hodnotu ve vztahu k plánovaným
opatřením směřujícím především k ochraně lidských životů a zdraví, ale i v oblasti
akceschopnosti záchranných složek podílejících se na realizaci záchranných operací.
Úkolem řízení rizika je najít optimální způsob, jak zjištěná rizika snížit na požadovanou
společensky přijatelnou úroveň, případně je na této úrovni udržet. Úkolem inženýrství rizika je
pak navržená opatření a činnosti pro vypořádání rizik způsobem stanoveným řízením rizik, dle
disponibilních možností a dle podmínek v místě řešení realizovat a zajistit jejich spolehlivost a
funkčnost. Snižování rizika je prakticky vždy spojeno se zvyšováním nákladů a s nároky na
znalosti. Řízení rizika je tedy vedeno snahou najít hranici, na kterou je únosné riziko ještě snížit,
aby vynaložené náklady byly společensky přijatelné.

550

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

Obr. 6 - Procesní model práce s riziky. Kritéria = podmínky, které stanovují, kdy je riziko
přijatelné, podmíněně přijatelné nebo nepřijatelné. Cíle označují žádoucí stavy. Čísla
1,2,3,4 označují zpětné vazby, které se používají, když monitoring ukáže, že nejsou splněny
stanovené požadavky na bezpečnost [12].
Fig. 6 - The process model of work with the risks. Criteria = conditions which specify when
the risk is acceptable, conditionally acceptable or unacceptable. The objectives indicate the
required states. The numbers 1, 2, 3, 4 indicate the feedbacks that are used, when
monitoring shows that there are not fulfilled the safety requirements [12].
Důležitou roli v práci s riziky hraje jak hodnocení rizika, tak posouzení rizika. Dle požadavků
uvedených v pracích [14,17,18] u hodnocení jde o splnění požadavků: provedení hodnocení v
požadované šíři a kvalitě v souladu s přijatou metodikou hodnocení; úplnost hodnocení;
zahrnutí nejnovějších poznatků vědy; odhad nejistot v případě použití extrapolací; jednotné
vyjádření charakteristik rizika; a průhlednost provedení procesu hodnocení rizik.
U posouzení rizika jde o správné ocenění přijatelnosti rizika a o volbu správné reakce na riziko.
Přijatelnost rizika je ve skutečnosti výsledkem porovnávání několika typů přijatelnosti –
technická přijatelnost (spolehlivost a složitost technologií, strojů a zařízení), ekonomická
přijatelnost (náklady) a socio-politická přijatelnost (vnímání rizik) [10-12,14]. K posouzení
rizika se v praxi používá nejčastěji matice rizika ve tvaru na obrázku 7 [14].
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Obr. 7- Matice rizika [14].
Fig. 7 – Risk matrix [14].
V souladu s veřejným zájmem je třeba, aby přijatelnost rizika měla sociální rozměr. Proto je
třeba zvažovat:
1. Pro koho má být riziko přijatelné?; pro původce rizika, pro politiky nebo pro veřejnou
správu?
2. Kdo stanoví přijatelnost?; politici rozhodují o tom, co je zákonné, a tudíž by neměli
rozhodovat o tom, co je přijatelné,
3. Zda při stanovení přijatelnosti rizik byla diskutována aktuálně tolerovatelná rizika,
netolerovatelné prahové hodnoty a postoje veřejnosti k rizikům.
Rizika jsou inherentní položkou lidského systému, tj. byla, jsou a budou, a navíc neustále se
budou objevovat nová. Řízení rizika proto vyžaduje rozměr a měření rizika, které berou v úvahu
nejen fyzické škody, oběti a ekvivalent ekonomických ztrát, ale i sociální, organizační a
institucionální faktory. Proto se také používá definice rizika uvedená v odstavci 2.
Řada současných technik na určování rizika nereprezentuje holistický přístup a většina z nich
nezvažuje vazby a toky mezi prvky systému za zranitelné položky, které zvyšují škody, ztráty
a újmy. Často se při alokací úkolů spojených s vypořádáním rizika zapomíná na skutečnost, že
zvládání rizik spojených s technickým dílem je rozdělené na všechny úrovně řízení technického
díla a také na lokální, regionální i státní úroveň veřejné správy [11,14].
Pro správce a provozovatele technických děl se jeví vhodná kategorizace přijatelnosti rizik,
kterou používá OSN; závisí na alokovaném potenciálu a disponibilních možnostech
provozovatele a její popis je v práci [13]. Na závěr je třeba připomenout, že ignorování či
podceňování řízení rizik je důvodem většiny problémů lidské společnosti.
3.5.2 Aplikace TQM a Coaseho teorému
V našich podmínkách se používá typ řízení Total Quality Management (TQM) [19]. Pro jeho
úspěšnost byly vytvořeny ISO normy třídy 9000, 14000 apod. Přístup TQM spočívá na
požadavku, že na procesu zlepšování kvality entity se podílí všichni zaměstnanci, od řadových
zaměstnanců až po nejvyšší řídící pracovníky entity. Proces zlepšování jakosti (tj. v jeho
nejvyšší úrovni jde de facto o zvyšování integrální bezpečnosti) vychází z impulsů, které
vychází z potřeb zákazníka / občana.
TQM vychází z předpokladu, že trvalá kvalita (jakost) výrobků a služeb se nedá zajistit
příkazy, kontrolou, dílčími programy, organizačními nebo ekonomickými opatřeními, ale
cíleným hledáním, měřením a hodnocením příčin toho, proč se produktivita a kvalita
nezvyšuje; de facto jde o jistou kulturu bezpečnosti (jinými slovy způsob aplikace opatření a
činností lidí). Pozornost se zaměřuje na procesy probíhající v entitě. Při implementaci TQM se
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přihlíží na specifika entity, protože z důvodu účinnosti všechna opatření musí odpovídat
struktuře entity, tj. musí být místně specifická.
Výstupy z procesu řízení rizik pro potřeby správného řízení podle TQM jsou:
1. Seznam vyhodnocených rizik (risk assessment document) - zde se zaznamenávají veškeré
informace o příslušném riziku.
2. Seznam rizik vyžadujících nejvyšší pozornost (top risks list) - obsahuje seznam vybraných
rizik, jejichž řešení má nejvyšší nároky na zdroje a čas.
3. Seznam neaktuálních / vyřešených rizik (retired risk list) - slouží jako historický odkaz pro
budoucí rozhodování.
Technika samotného řízení rizik z důvodu hospodárného nakládání se silami, zdroji a
prostředky před každou fází práce s riziky formálně přezkoumává řízení a vypořádání rizik v
kontextu přínosů a nákladů na výstupy. Coaseho teorém [20], schematicky znázorněný na
obrázku 8, se používá pro stanovení ekonomického optima v nákladech na vypořádání rizik.

Obr. 8 - Coaseho teorém-Ekonomické optimum nákladů na prevenci, odezvu a obnovu [20].
Fig. 8 – Coase theorem – Economic optimum of costs for prevention, response and
renovation [20].
Technika řízení a vypořádání rizik technického díla

3.6

Nejprve si je třeba uvědomit, že řízení a vypořádání rizik technického díla není úkolem
jednotlivce, ani úkolem jedné organizace či jednoho sektoru. Jde o kolektivní zacílené úsilí
všech zúčastněných. V uvedeném smyslu obrázek 9 ukazuje model řízení a vypořádání rizik
[14]. Ze základní struktury modelu je zřejmé, že:




stanovit riziko mohou odborníci, kteří mají znalosti, data a schopnosti aplikovat vhodné
metody,
rozhodnout o riziku mohou jen ti, co mají příslušná oprávnění; tj. právně určený subjekt
veřejné správy nebo v případě objektu (tj. technického díla) právně určený subjekt
podniku, který technické dílo vlastní nebo spravuje,
řízení a zmírňování, tj. vlastní aplikace opatření a činností vedoucí ke zvládnutí rizika
mohou jen odborníci, kteří mají příslušné znalosti, schopnosti, dovednosti, vybavení,
zdroje a prostředky.

Veřejnost je platným účastníkem při vypořádání rizik, protože jde o její bezpečí a kvalitu života.
Vyjednávání s riziky vychází ze současných možností lidské společnosti a spočívá v rozdělení
opatření a činností na vypořádání rizik do kategorií, ve kterých se příslušná část rizika zajistí
tak, že:


preventivními opatřeními se sníží nebo odvrátí realizace části rizika,
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účelovými preventivními (zmírňujícími) opatřeními odezvy a připraveností (varovné
systémy a jiná opatření nouzového a krizového řízení) se zmírní dopady, tj. sníží se nebo
se odvrátí některé nepřijatelné dopady, které vznikají při realizaci rizika,
pojištěním se pokryje část možných ztrát a škod, které mohou vzniknout při realizaci
rizika,
vytvořením rezervy na odezvu a obnovu a záloh se zajistí přežití lidí, kontinuita provozu
technického díla, objektu a území,
přípravou plánu pro odezvu na nepředvídané situace (Contingency Plan) se zajistí
provedení reakce na realizaci rizik neřiditelných nebo příliš nákladných, anebo málo
častých.

Obr. 9 - Základní rámec pro řízení a vypořádání rizik [14].
Fig. 9 - The basic framework for the management and settlement risks [14].
K tomu se rovněž připojuje rozdělení zvládání rizik mezi všechny zúčastněné [10,11,14].
Rozdělení provedení konkrétních opatření a činností ve správném řízení se provádí tak, že se
vychází z toho, že za zvládání rizik odpovídají všichni zúčastnění a že zvládání konkrétního
rizika je nejlépe přidělit tomu subjektu, který je na to nejlépe připraven [14]. Je zřejmé, že toto
je však možné jen v organizaci, ve které je kvalifikované projektové a procesní řízení, tj.
činnosti a opatření se aplikují na základě znalostí, a to věcných i z oblasti řízení (tj. činnosti
jsou vzájemně provázané, nejsou chyby v komunikaci, každý zúčastněný ví, co má dělat a jak
to má dělat) [14].
Pro stanovení rizik technického díla je důležité:





jaká chráněná aktiva jsou sledována,
jaké pohromy mohou vzniknout v daném místě / území / objektu a způsobit dopady
na chráněná aktiva,
jak je chápán proces, jehož výsledkem je realizace rizika; tj. zvažovat: výskyt
nepřijatelných dopadů jisté pohromy; výskyt kombinace běžně velké pohromy a selhání
bezpečnostních systémů; výskyt náhodné kombinace malých jevů atd.,
od jaké úrovně škod jsou dopady pohromy (škodlivého jevu) nepřijatelné.

V praxi používáme několik úrovní analýzy rizik:
A – předběžná analýza rizika,
B – standardní, rychlá a méně přesná analýza rizika,
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C – detailní analýza rizika v souhrnném kontextu,
D – individuální a specifická analýza rizika.

Jednotlivé úrovně se liší požadavky na kvalifikovaná data, jejich kvalifikované zpracování a
vyhodnocení; největší nároky jsou vyžadovány při strategickém plánování zacíleném na
bezpečný systém v dlouhodobém časovém měřítku.
Podle cíle vyjednávání s riziky je nutno, jak již bylo výše uvedeno, odlišovat metody, které jsou
vhodné pro: identifikaci rizika; stanovení hodnoty rizika, ve kterém jde o přesný údaj pro
potřeby strategického rozhodování; a stanovení hodnoty rizika pro potřeby kontroly rizika
konkrétního procesu v čase a prostoru, při kterém lze použít míru (a to i verbální) a o taktické
a operativní rozhodování. Aby hodnoty rizika měly jasnou vypovídací hodnotu, tak je důležité
mít nejenom nástroj, ale jasně definovanou hodnotovou stupnici jak pro klasifikaci dílčích
položek, dle kterých stanovujeme úroveň rizika, tak pro souhrn těchto položek.
Aby řízení / správa organizace mohla pracovat účinně s riziky, je třeba stanovit postup pro
stanovení rizik právním předpisem a zároveň je třeba stanovit hodnotové stupnice, dle kterých
se interpretují výstupy z nástrojů na stanovení rizik v organizaci, tj. je třeba určit, co je
přijatelné, co je podmíněně přijatelné a co je nepřijatelné. Mezi nástroji pro stanovení rizik je
třeba odlišit sofistikované nástroje pro odbornou sféru a nástroje pro řízení / správu organizace,
pro kterou jsou nejvhodnější kontrolní seznamy.
Při práci s riziky je důležité aplikovat výsledky poznání, tj. aby řízení dosáhlo cílů, je nutné:



používat jen podklady získané na základě kvalifikovaných dat, která splňují požadavky
na reprezentativní datové soubory (úplnost, ocenění nejistot, vypořádání s neurčitostmi
v datech pomocí specifických matematických přístupů),
aplikovat správné metody rozhodování, které jsou adekvátní problému, o kterém se
rozhoduje.

Dle zásad uvedených v pracích [14,17,18] platí, že pro:





strategické řízení entity je třeba používat integrální riziko, a pro jeho zjištění ověřené
reprezentativní datové soubory, ověřené metody pro zpracování dat a ověřené metody
pro rozhodování, protože na tomto úseku je důležitá dlouhodobá udržitelnost,
střednědobé (taktické) řízení možno používat integrované riziko, a pro jeho zjištění
méně přesná data, metody zpracování dat i metody rozhodování (je možné použít
software) s tím, že při rozhodování se budou respektovat záměry dané strategickým
řízením,
operativní řízení je možno používat integrované riziko a dílčí rizika a na základě cíleně
získaných znalostí a zkušeností použít naučené a procvičené postupy a nouzové situace
zvládnout s tím, že se především soustředíme na životy a zdraví lidí a na další chráněná
aktiva v technické entitě a jejím okolí.

V práci [14] jsou podrobně popsány všechny položky zobrazené na obrázku 9. Jednotlivé
modely základních činností, které jsou podrobně popsány v [14]. Protože zdrojů rizik je
zpravidla více, je třeba použít řízení rizika zacílené na bezpečnost [14].
Hodnocení dopadů pohrom v konkrétním místě je základní součástí jakéhokoliv pokusu o
kvantifikaci a hodnocení rizika. Hodnocení rizika je strukturovaná procedura, která se pokouší
odpovědět na dále uvedené otázky:



jaké ztráty, škody a újmy budou na chráněných aktivech?
jak často se to stane?
555

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019




jak zareagují bezpečnostní systémy ve sledovaném objektu, tj. v technickém díle či
území?
jaké ztráty, škody a újmy budou na chráněných aktivech, když selžou bezpečnostní
systémy v technickém díle či území?

Na základě šetření, která byla provedená při shromažďování podkladů pro práce [10-12], údajů
z odborných prací, které jsou citované v pracích [10-14] a zkušeností získaných přímo z šetření
v praxi [16] v technické praxi platí:
1. Hodnocení rizik, která jsou spojená se strategickými cíli a operacemi musí zahrnovat
faktory: externí a interní; sociálně – politické; technické a ekonomické. Musí brát v úvahu,
že z hlediska zajištění rozvoje je třeba: prosazovat prevenci, tj. snížení zranitelnosti objektu,
a tím i snížení rizik; pravidelné hodnocení rizik a sledování jejich aktuálnosti; prosadit
změny specifických úprav určité činnosti; a revidovat adekvátnost hodnocení rizik.
2. Sociálně – politická rizika jsou obtížně kvantifikovatelná, např. politická stabilita, dopad
teroristického útoku apod. Často se interní sociálně – politické faktory odlišují od externích
(viz názor české a rakouské veřejnosti na jadernou elektrárnu Temelín). V dosavadní praxi
se při jejich sledování používá:




sociologický přístup, který spočívá v tom, že se vytváří popis povahy rizika z pohledu
sociálních skupin a vztahů se zaměřením na ekologická a sociální rizika a na aktivizaci
veřejného mínění,
politická analýza, která tato rizika hodnotí pragmaticky a hledá jejich ekonomické
dopady,
analýza rozložení rizik ve společnosti, která spočívá v identifikaci původce (zdroje)
rizika, způsobu „šíření“ (realizace) rizika a „spotřebitele“ (skupiny lidí, která je
postižena dopady realizace) rizika.

3. Technická rizika lze kvantitativně vyjádřit např. odchýlením od standardů určitého
technického parametru, předpisů, norem apod. Není přesné, protože normy odpovídají
mediánu ± σ, 68.5% případů. Tam, kde jde o vysokou bezpečnost, tam se nemohou použít
běžné metody, pro které jsou software [10,12].
4. Ekonomická rizika lze rovněž kvantitativně postihnout, je však zapotřebí zvažovat nejen
vzniklé situace, ale i předpokládaný hospodářský vývoj a politiku vlády.
V makroekonomice se jedná o ekonomickou stabilitu země, směnné kurzy, dovozní a
vývozní politiku, daňovou politiku apod. V mikroekonomice se může při jejich zanedbání
zhoršovat ekonomická situace a platební schopnost podniků, a tím schopnost plnit závazky
vůči zahraničním a domácím partnerům. Např. dochází k různému plnění vládních trendů
v různých zemích a k různým změnám portfolia produktů v závislosti na uplatněných
tendencích.
5. Kategorii zvládání rizika lze definovat jako výběr a implementaci nejpřijatelnějších regulačních
činností, na podkladě předcházejících výsledků a různých vstupů v podobě: rizikové analýzy;
dostupné řídící (kontrolní) technologie; analýzy metodou nákladů a užitků CBA (Cost-Benefit
Analysis); rizika, přijatelnosti počtu případů; politické analýzy; a sociálních a politických faktorů
[17].

3.7

Způsob řízení rizik v čase

Ze systémového hlediska je zajištění bezpečnosti základním požadavkem na systém jako celek,
nikoli jen požadavkem na jeho komponenty, a poměrně snadno se dá odvodit systémové schéma
řízení bezpečnosti v určité situaci uvedené na obrázku 10. Z obrázku je zřejmé, že tím jaká

556

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

opatření používáme k zajištění bezpečnosti, tím určujeme výsledek, tj. bezpečí jako stav
systému a jeho udržitelnost v čase.
Poznatky fyziky a dalších disciplín ukazují, že vlastnosti materiálů i jejich propojení závisí na
podmínkách, ve kterých se nachází. To znamená, že požadované vlastnosti a chování
technických děl lze zajistit jen v určitém intervalu podmínek; tj. bezpečnost technických děl má
limity.

Obr. 10 - Procesní model vytváření aktuální bezpečnosti, jeho vstupy a výstupy [12].
Fig. 10 – Process model for creating the current safety, its inputs and outputs [12].
Rizika jsou inherentní vlastností lidského systému i každého technického díla, a proto je třeba,
je řídit během celé doby životnosti technického díla. Cílem řízení rizik je zajistit
konkurenceschopnost technického díla dnes i v budoucnosti, tj. jde o určení prioritních rizik
(viz TQM – požadavek norem) a jejich správné řízení. Řízení rizik musí zajistit
konkurenceschopnost produktu při podmínkách: normálních; abnormálních i kritických.
Na základě současného poznání, shrnutého v pracích [10-14], systém řízení bezpečnosti (tzv.
SMS – Safety Management System) komplexního objektu je postaven na zásadách procesního
řízení a zahrnuje organizační strukturu, odpovědnosti, praktiky, předpisy, postupy a zdroje pro
určování a uplatňování prevence pohrom či alespoň zmírnění jejich nepřijatelných dopadů
v území. Zpravidla se týká řady otázek, kromě jiného i organizace, pracovníků, identifikace a
hodnocení ohrožení a z nich plynoucích rizik, řízení chodu organizace, řízení změn
v organizaci, nouzového a krizového plánování, monitorování bezpečnosti, auditů a
přezkoumávání. Jeho model je na obrázku 11.
Proces řízení se soustřeďuje na šest procesů: koncepce a řízení; administrativní postupy;
technické záležitosti; vnější spolupráce; nouzová připravenost; a dokumentace a šetření havárií.
Uvedené procesy se dále dělí na podprocesy:
1. První proces se skládá z podprocesů pro: celkovou koncepci; dosahování dílčích cílů
bezpečnosti; vedení / správu bezpečnosti; systém řízení bezpečnosti; personál a zahrnuje
úseky pro: řízení lidských zdrojů, výcvik a vzdělání, vnitřní komunikaci / informovanost a
pracovní prostředí; revize a hodnocení plnění cílů v bezpečnosti.
2. Druhý proces se skládá z podprocesů pro: identifikaci ohrožení od možných pohrom a
hodnocení rizika; dokumentaci postupů (včetně systémů pracovních povolení); řízení změn;
bezpečnosti ve spojení s kontraktory; a dozor nad bezpečností výrobků.
3. Třetí proces zahrnuje podprocesy pro: výzkum a vývoj; projektování a montáže; inherentně
bezpečnější procesy; technické standardy; skladování nebezpečných látek; a údržbu
integrity a údržbu zařízení a objektů.
4. Čtvrtý proces obsahuje podprocesy pro: spolupráci se správními úřady; spolupráci
s veřejností a dalšími zúčastněnými (včetně akademických pracovišť); a spolupráci
s dalšími podniky.
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5. Pátý proces obsahuje podprocesy pro: plánování vnitřní (on-site) připravenosti; usnadnění
plánování vnější (off-site) připravenosti (za kterou odpovídá veřejná správa); a koordinaci
činností resortních organizací při zajišťování nouzové připravenosti a při odezvě.
6. Šestý proces má podprocesy pro: zpracování zpráv o pohromách, haváriích, skoro nehodách
a dalších poučných zkušenostech; vyšetřování škod, ztrát a újmy a jejich příčin; a odezvu a
následné činnosti po pohromách (včetně aplikace poučení a sdílení informací).

Obr. 11 - Model řízení bezpečnosti technického díla a jeho okolí v čase. Procesy: 1koncepce a řízení; 2 - administrativní postupy;3 - technické záležitosti; 4 - vnější
spolupráce; 5 - nouzová připravenost; a 6 - dokumentace a šetření havárií, čísla 1,2,3,4 ve
žlutém kroužku označují zpětné vazby, které se používají, když monitoring ukáže, že nejsou
splněny stanovené požadavky na bezpečnost [10].
Fig. 11- Model of safety management of technical facility at a time. Processes: 1-concept
and management; 2-administrative procedures; 3-technical matters; 4-external
cooperation; 5-emergency preparedness; and 6-documentation and the investigation of
accidents, the numbers 1, 2, 3, 4 in a yellow circles indicate the feedbacks that are used,
when monitoring shows that are not fulfilled the safety requirements [10].
Koordinace procesů je zacílena na zajištění bezpečného objektu za podmínek normálních,
abnormálních a kritických. Koordinace je v daných souvislostech chápaná jako řízený proces,
jehož cílem je vytvořit a provozovat technické dílo v potřebné kvalitě; sleduje procesy v
prostoru, čase, personálu, materiálu, financích i dokumentech [10,11].
Pro podporu systému řízení bezpečnosti je třeba dle údajů jak v pracích [10-14], tak v pracích
v nich citovaných, zpracovat řadu podpůrných nástrojů jako jsou: bezpečnostní plány, vnitřní a
vnější nouzové plány, plány kontinuity a krizové plány. V praxi se velmi osvědčily plány řízení
prioritních rizik [11]. Předmětné plány mají tabelární formu, která obsahuje: oblast rizika; popis
rizika; ocenění rizika; a opatření pro zvládnutí rizika. Oblast rizika se zpravidla dělí na
podoblasti: organizační; technickou; personální; vnějších faktorů; a kybernetickou. Popis rizika
obsahuje zásadní dopady a jejich důsledky na sledovaná aktiva. Oblast ocenění rizika obsahuje
výsledek hodnocení pravděpodobnosti výskytu a výsledek ocenění dopadů na aktiva dle
stanovených stupnic (právě zde je v praxi nejvíce chyb – stupnice jsou jen verbální a není
vyznačen vztah ke škodám na aktivech [11]). Oblast opatření na zmírnění rizika obsahuje
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taxativně: opatření, které se udělá při realizaci rizika; stanovení jak a podle čeho se opatření
udělá; a kdo opatření udělá (tj. odpovědnost za provedení). Příklady jsou v práci [11].

4

METODA SESTAVENÍ NÁSTROJE PRO POSUZOVÁNÍ MÍRY
BEZPEČNOSTI TECHNICKÉHO DÍLA A POSTUP JEHO POUŽITÍ
V PRAXI

Údaje a zkušeností z práce s riziky, které jsou shromážděné v pracích [10-14] a v pracích
v nich citovaných, jasně ukazují, že čím lépe rizika entity vypořádáme (tj. čím lepší postup pro
jejich zvládnutí použijeme), tím dosáhneme vyšší úroveň bezpečnosti entity. Proto jsme při
konstrukci nástroje pro posuzování míry bezpečnosti technického díla použili všeobecně
použitelnou metodu inženýrství rizika [21], tj. kontrolní seznam a teorii maximálního užitku
[22]. Kontrolní seznam jsme navrhli způsobem uvedeným v [17] tak, že nejvíce hodnocení
„ANO“ v každém aspektu, který je uveden v kapitole 3, připadá nejlepšímu způsobu zvládnutí
daného aspektu (tj. validita techniky je nejvyšší) na základě současných znalostí a zkušeností.
Stupnici pro posuzování celkového výsledku kontrolního seznamu jsme zvolili v souladu
s doporučeními v práci [11].
Pro konkrétní posouzení bezpečnosti určitého technického díla jsme použili metodu
bezpečnostního auditu. Při auditu odpověď na každou otázku vypracovalo samostatně 5
hodnotitelů (technický ředitel, bezpečnostní expert technického díla, bezpečnostní expert místní
veřejné správy, bezpečnostní expert regionální správy, autor) dle dokumentace technického díla
a výsledné hodnocení byl stanoven jako medián z údajů hodnotitelů. V případě významných
pochybností při hodnocení konkrétní otázky byla učiněna poznámka ve vyhrazeném sloupci
kontrolního seznamu.

5

KONTROLNÍ SEZNAM

Vytvořený specifický kontrolní seznam je v tabulce 1. Kontrolní seznam obsahuje 72 otázek a
stupnice pro jeho celkové vyhodnocení (tj. míry bezpečnosti) podle zásad uvedených v [11], je
v tabulce 2.
Tab. 1 - Kontrolní seznam pro posuzování bezpečnosti technického díla na základě
posouzení práce s riziky.
Tab. 1 - Checklist for the assessment of the safety of the technical facility on the basis of an
assessment of the work with the risks.
Otázka

Odpověď
ANO

Jsou v dokumentaci technického díla odlišovány pojmy nebezpečí, ohrožení
a riziko?
Je dokumentace technického díla založena na kontextu, který zvažuje jen
aktiva technického díla?
Je dokumentace technického díla založena na kontextu, který zvažuje aktiva
technického díla a vybraná veřejná aktiva (zaměstnanci, kontraktoři,
návštěvních, lidé v okolí, pracovní a životní prostředí)?
Je dokumentace technického díla založena na kontextu, který zvažuje aktiva
technického díla a všechna veřejná aktiva?
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Jsou zvažovány zdroje rizik, které stanovuje zkušenost experta?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které stanovuje legislativa a zkušenost experta?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v technickém díle?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v technickém díle a
lidský faktor spojený se špatně provedenými pracovními úkony?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v technickém díle a
lidský faktor v nejširším pojetí?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v technickém díle,
určené BOZP a ochranou pracovního prostředí?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v technickém díle,
určené BOZP a ochranou pracovního prostředí i ochranou životního
prostředí vně technického díla?
Jsou zvažovány zdroje rizik, které představují zdroje v technickém díle,
určené BOZP a ochranou pracovního prostředí i ochranou životního
prostředí vně technického díla v systémovém pojetí (tj., že všechny zdroje
rizik jsou vzájemně propojené)?
Jsou zvažovány zdroje rizik dle přístupu All-Hazard-Approach (tj.
systémové pojetí i vnější zdroje)?
Je zvažováno jen dílčí riziko?
Jsou zvažována dílčí rizika i integrované riziko?
Jsou zvažována dílčí rizika, integrovaná rizika i integrální riziko?
Jsou rizika v technickém díle systematicky sledována?
Jsou rizika technického díla systematicky sledována po výstavbě
technického díla?
Jsou rizika technického díla systematicky sledována po celou dobu
životnosti technického dílu už od jeho projektu?
Jsou rizika technického díla systematicky sledována po celou dobu
životnosti technického dílu už od jeho projektu a v jeho projektu a provozu
je uplatněn přístup Defence-In-Depth?
Je při práci s riziky technického díla systematicky použit procesní model
práce s riziky?
Je při práci s riziky technického díla systematicky použit procesní model
práce s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik?
Je při práci s riziky technického díla systematicky použit procesní model
práce s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik, která
respektují veřejný zájem (tj. mají sociální rozměr)?

560

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019
Je při práci s riziky technického díla systematicky použit procesní model
práce s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik a cíle řízení
rizik?
Je při práci s riziky technického díla systematicky použit procesní model
práce s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik a cíle řízení
rizik s ohledem na veřejný zájem?
Je při práci s riziky technického díla systematicky použit procesní model
práce s riziky, který má jasně určen kritéria přijatelnosti rizik, cíle řízení
rizik s ohledem na veřejný zájem a nápravná opatření v monitoringu pro
případ, že riziko se stane nepřijatelné?
Je při práci s riziky technického díla systematicky určen a sledován soubor
prioritních rizik?
Zajišťuje technika řízení rizik technického díla v každé fázi práce s riziky
přezkoumání přínosů a nákladů spojených s opatřeními na vypořádání rizik,
aby se zajistilo hospodárné nakládání se silami, zdroji a prostředky
technického díla?
Zajišťuje technika řízení rizik technického díla v každé fázi práce s riziky
přezkoumání přínosů a nákladů spojených s opatřeními na vypořádání rizik,
aby se zajistilo hospodárné nakládání se silami, zdroji a prostředky
technického díla a veřejné správy?
Jsou v technickém díle prováděna systematicky preventivní opatření na
snížení nebo odvrácení rizik, a to jen některých?
Jsou v technickém díle prováděna systematicky preventivní opatření na
snížení nebo odvrácení rizik, a to všech prioritních?
Jsou v technickém díle prováděna systematicky preventivní opatření na
snížení nebo odvrácení rizik, a to všech, které by mohly způsobit závažné
ztráty technickému dílu?
Jsou v technickém díle prováděna systematicky preventivní opatření na
snížení nebo odvrácení rizik, a to všech, které by mohly způsobit závažné
ztráty technickému dílu a nepřijatelné dopady na okolní životní prostředí?
Jsou v technickém díle prováděna systematicky preventivní opatření a
připravována zmírňující opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to jen
některých?
Jsou v technickém díle prováděna systematicky preventivní opatření a
připravována zmírňující opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to všech
prioritních?
Jsou v technickém díle prováděna systematicky preventivní opatření a
připravována zmírňující opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to
všech, které by mohly způsobit závažné ztráty technickému dílu?
Jsou v technickém díle prováděna systematicky preventivní opatření a
připravována zmírňující opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to
všech, které by mohly způsobit závažné ztráty technickému dílu a
nepřijatelné dopady na okolní životní prostředí?
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Je technické dílo pojištěno pro případ realizace rizik?
Má technické dílo rezervy finanční, materiální, technické, personální a
organizační pro odezvu v případě realizace závažného rizika?
Má technické dílo rezervy finanční, materiální, technické, personální a
organizační pro obnovu v případě realizace závažného rizika?
Má technické dílo rezervy finanční, materiální, technické, personální a
organizační pro odezvu a obnovu v případě realizace extrémního
neočekávaného rizika?
Jsou při práci s riziky v technickém díle zohledněny jen výsledky
předběžných analýz rizik?
Jsou při práci s riziky v technickém díle upřednostněny výsledky
standardních, rychlých a méně přesných analýz rizik před výsledky
předběžných analýz rizik?
Jsou při práci s riziky v technickém díle upřednostněny výsledky detailních
analýz rizik v souhrnném kontextu před výsledky standardních, rychlých a
méně přesných analýz rizik a před výsledky předběžných analýz rizik?
Jsou při práci s riziky v technickém díle upřednostněny výsledky
individuálních a specifických analýz rizik před výsledky detailních analýz
rizik v souhrnném kontextu, standardních, rychlých a méně přesných analýz
rizik a předběžných analýz rizik?
Jsou při práci s riziky v technickém díle stanoveny kritéria pro hodnocení?
Jsou při práci s riziky v technickém díle stanoveny kritéria pro hodnocení
technické a ekonomické?
Jsou při práci s riziky v technickém díle stanoveny kritéria pro hodnocení
technické a ekonomické, externí a interní?
Jsou při práci s riziky v technickém díle stanoveny kritéria pro hodnocení
technické a ekonomické, externí a interní a sociálně – politické?
Jsou při práci s riziky v technickém díle stanoveny požadavky pro zajištění
bezpečnosti?
Jsou při práci s riziky v technickém díle stanoveny požadavky, standardy a
normy pro zajištění bezpečnosti?
Jsou při práci s riziky v technickém díle stanoveny požadavky, standardy a
normy pro zajištění bezpečnosti a dílčí cíle?
Jsou při práci s riziky v technickém díle stanoveny požadavky, standardy a
normy pro zajištění bezpečnosti, dílčí cíle a metody a postupy?
Jsou při práci s riziky v technickém díle stanoveny požadavky, standardy a
normy pro zajištění bezpečnosti, dílčí cíle, metody a postupy a také limity a
podmínky?
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Jsou při práci s riziky v technickém díle stanoveny požadavky, standardy a
normy pro zajištění bezpečnosti, dílčí cíle, metody, postupy, limity a
podmínky, a kompetence osob či institucí?
Má správce technického díla systém řízení bezpečnosti, který je postaven
na zásadách procesního řízení a systematické práci s riziky?
Má správce technického díla systém řízení bezpečnosti, který obsahuje
organizační strukturu, odpovědnosti, praktiky, předpisy, postupy a zdroje
pro určování a uplatňování prevence pohrom či alespoň zmírnění jejich
nepřijatelných dopadů v technickém díle a v okolním území?
Má správce technického díla systém řízení bezpečnosti (SMS), který má
proces řízení, který obsahuje šest procesů: koncepce a řízení;
administrativní postupy; technické záležitosti; vnější spolupráce; nouzová
připravenost; a dokumentace a šetření havárií?
Má SMS správce technického díla proces koncepce a řízení, který obsahuje
podprocesy pro: celkovou koncepci; dosahování dílčích cílů bezpečnosti;
vedení / správu bezpečnosti; systém řízení bezpečnosti; personál a zahrnuje
úseky pro: řízení lidských zdrojů, výcvik a vzdělání, vnitřní komunikaci /
informovanost a pracovní prostředí; revize a hodnocení plnění cílů
v bezpečnosti?
Má SMS správce technického díla proces administrativní postupy, který
obsahuje podprocesy pro: identifikaci ohrožení od možných pohrom a
hodnocení rizika; dokumentaci postupů (včetně systémů pracovních
povolení); řízení změn; bezpečnosti ve spojení s kontraktory; a dozor nad
bezpečností výrobků?
Má SMS správce technického díla proces technické záležitosti, který
obsahuje podprocesy pro: výzkum a vývoj; projektování a montáže;
inherentně bezpečnější procesy; technické standardy; skladování
nebezpečných látek; a údržbu integrity a údržbu zařízení a objektů?
Má SMS správce technického díla proces vnější spolupráce, který obsahuje
podprocesy pro: spolupráci se správními úřady; spolupráci s veřejností a
dalšími zúčastněnými (včetně akademických pracovišť); a spolupráci
s dalšími podniky?
Má SMS správce technického díla proces nouzová připravenost, který
obsahuje podprocesy pro: plánování vnitřní (on-site) připravenosti;
usnadnění plánování vnější (off-site) připravenosti (za kterou odpovídá
veřejná správa); a koordinaci činností resortních organizací při zajišťování
nouzové připravenosti a při odezvě
Má SMS správce technického díla proces dokumentace a šetření havárií,
který obsahuje podprocesy pro: zpracování zpráv o pohromách, haváriích,
skoro nehodách a dalších poučných zkušenostech; vyšetřování škod, ztrát a
újmy a jejich příčin; a odezvu a následné činnosti po pohromách (včetně
aplikace poučení a sdílení informací)?
Je v SMS správce technického díla program na zvyšování bezpečnosti, ve
kterém jsou stanoveny role zúčastněných, pravidla pro zvyšování kultury
bezpečnosti (tzv. zlatá pravidla) a příslušné odpovědnosti?
Je v SMS správce technického díla program na zvyšování bezpečnosti, ve
kterém jsou: bezpečnostní plány (strategická, taktická, operativní a
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technická úroveň); vnitřní a vnější nouzové plány, plány kontinuity a
krizové plány?
Je v SMS správce technického díla program na zvyšování bezpečnosti, ve
kterém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a
odpovědnostmi?
Je v SMS správce technického díla program na zvyšování bezpečnosti, ve
kterém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a
odpovědnostmi, který obsahuje jen technická rizika?
Je v SMS správce technického díla program na zvyšování bezpečnosti, ve
kterém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a
odpovědnostmi, který obsahuje technická a organizační rizika?
Je v SMS správce technického díla program na zvyšování bezpečnosti, ve
kterém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a
odpovědnostmi, který obsahuje technická, organizační a vnější rizika?
Je v SMS správce technického díla program na zvyšování bezpečnosti, ve
kterém je plán řízení prioritních rizik s jasně stanovenými opatřeními a
odpovědnostmi, který obsahuje technická, organizační, vnější a
kybernetická rizika?
Je v SMS zajištěn kvalitní monitoring integrálního rizika a závažných
dílčích rizik a nápravná opatření pro případ nepřijatelných rizik?
CELKEM

Tab. 2 - Hodnotová stupnice pro míru bezpečnosti.
Tab. 2 – Scale of values for the level of safety.
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Míra bezpečnosti

Hodnoty v %

Počet odpovědí „ANO“ v tabulce 1

Extrémně vysoká – 5

Více než 95 %

Více než 68

Velmi vysoká – 4

70 - 95 %

51 – 68

Vysoká – 3

45 - 70 %

33 - 50

Střední – 2

25 – 45 %

19 - 32

Nízká – 1

5 – 25 %

4 - 18

Zanedbatelná – 0

Méně než 5 %

Méně než 4

VÝSLEDEK POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI VYBRANÉHO VZORKU
BĚŽNÝCH TECHNICKÝCH DĚL A DISKUSE

Pro posouzení bylo vybráno 5 běžných technických děl, která nepatří mezi kritické objekty
České republiky; mají charakter SME (malý a střední podnik - Small and Medium Enterprise);
konkrétně: chemický podnik, strojírenský podnik, tepelná elektrárna, letiště, dálnice [16].
Přístup k podnikové dokumentaci byl přesto podmíněn tím, že konkrétní údaje o technickém
díle nebudou zveřejněny. Proto je uveden jen konečný výsledek v dále uvedeném tvaru:
1. Počet hodnocení „ANO“ se pohyboval mezi 20 – 29; střední hodnota (medián) je 24.
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2. Nejvýše dosažená validita techniky práce s riziky:












jsou sledována jen aktiva technického díla,
jsou sledovány pouze zdroje rizik, které se nachází v technickém díle a lidský faktor
spojený se špatně provedenými pracovními úkony,
jsou zvažována dílčí rizika a většinou i integrované riziko spojené s BOZP,
rizika jsou sledována až po výstavbě technického díla,
při práci s riziky technického díla je systematicky použit procesní model práce s riziky,
který má jasně určena kritéria přijatelnosti rizik a ojediněle a cíle řízení rizik s ohledem
na veřejný zájem,
jsou prováděna systematicky preventivní opatření na snížení nebo odvrácení rizik, a to
jen prioritních,
je zajištěno pojištění pro případ realizace známých rizik,
jsou upřednostněny výsledky standardních, rychlých a méně přesných analýz rizik před
výsledky předběžných analýz rizik,
při práci s riziky jsou stanovena kritéria jen pro hodnocení technické a ekonomické,
jsou stanoveny a aplikovány požadavky, standardy a normy pro zajištění bezpečnosti,
správce technického díla má systém řízení bezpečnosti sestavený na zásadách
procesního řízení.

Srovnání počtu hodnocení „ANO“ se stupnicí v tabulce 2 ukazuje, že míra bezpečnosti je u
běžných technických děl střední. Posouzení nejvýše dosažených validit technik práce s riziky
ukazuje, že v praxi chybí systémový přístup a že v běžných technických dílech se respektují
požadavky legislativy a vlastní zkušenosti s riziky.

7

ZÁVĚR

Přehled oblastí, které ovlivňují výběr jednotlivých technik práce s riziky, ukazuje, že tam, kde
jde o zajištění bezpečných technických děl, tam je třeba používat techniky pro práci s riziky,
které jsou založené na systémovém pojetí a kritickém hodnocení všech vlivů, které jsou možné
dnes i v budoucnosti. Provedené šetření problémů spojených s prací s riziky technických děl
ukázalo, že u běžných technických děl je míra bezpečnosti střední.
Protože technická díla jsou složitá, je třeba bezpečnost posuzovat experty z mnoha oborů. Podle
praxe popsané v práci [10] bezpečnost technického díla většinou posuzuje jedna osoba, a to
bezpečnostní technik. Mnoho příkladů z praxe však ukazuje, že řada těchto osob je postižena
provozní slepotou, je uchlácholena splněním požadavků norem a standardů a nevidí rizika
spojená s různými vazbami a spřaženími s okolím [10,16].
Rozvoj technologií směřuje stále více ke kombinaci jednotlivých zařízení a aplikací do
komplexních (složitých) systémů s cílem dosáhnout zvýšení výroby a vysoké ziskovosti. Proto
vytvářené systémy nemohou být výsledkem expertů z jedné disciplíny (oboru), nýbrž musí být
výsledkem interdisciplinárního týmu. Zvláště pro síťové technologie platí, že jednotlivý expert
není schopen kompletně posoudit a ovládat velké technické systémy, a proto je nutná
spolupráce expertů z řady disciplín, která vyžaduje vzájemné pochopení cílů a schopnost
hledání konsensu.
Dodnes je skutečností, že při sestavování technických děl a při vytváření jejich bezpečnosti
experti z různých oborů pracují odděleně, což nezaručuje ani optimální bezpečnost, ani
optimální náklady. Často se stává, že jednotlivé dílčí systémy jsou bezpečné, protože pro ně
existují standardy a normy (např. jednotlivé technické části určitého provozu), ale bezpečnost
celku, který vznikl jejich propojením s kybernetickými a jinými infrastrukturami již sledovaná
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není, protože se hodnocení a prokázání bezpečnosti nepožaduje relevantní legislativou a navíc
k danému účelu není dosud k dispozici relevantní odborný postup. Právě uvedená skutečnost
znamená slabinu pro bezpečnost technických děl. Dosavadní řešení jsou prováděná na základě
dobré inženýrské praxe a jejich dlouhodobá bezpečnost a spolehlivost se těžko prokazuje. Jistou
kulturu bezpečnosti je třeba zavést i v této oblasti.
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ZÁKLADNÍ POJMY V INŽENÝRSKÝCH DISCIPLÍNÁCH PRACUJÍCÍCH S
RIZIKY
PRINCIPAL TERMS IN ENGINEERING DISCIPLINES WORKING WITH
RISKSNÁZEV ANGLICKY
Dana Procházková1), Vladimír Adamec2)
ABSTRAKT:
Riziko je fenoménem současné doby. Proto je třeba sjednotit jeho pojetí a vytvořit provázaný
seznam pojmů. Článek se zabývá základními pojmy, které jsou používány v inženýrských
disciplínách, které pracují s riziky tak, aby bylo zajištěno bezpečí a rozvoj lidí v čase.
ABSTRACT:
The risk is the phenomenon of the present time. Therefore, it is necessary to integrate its concept
and to create a linked list of terms. The article deals with the basic terms, which are used in the
engineering disciplines, which work with the risks so that the human security and development
in a time might be ensured.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Pohroma, ohrožení, nebezpečí, bezpečí, riziko, bezpečnost, kritičnost.
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Disaster, hazard, danger, security, risk, safety, criticality.

1

ÚVOD

Každý vědecký obor, každá věcná oblast používá obecné pojmy a specifické pojmy.
V některých případech dokonce některé obecné pojmy používá jen v určitém významu, a proto
je důležité na počátku výstavby nebo tvorby každého systému, oboru nebo odvětví definovat
pojmy a vymezit jejich obsah, aby se usnadnila komunikace o vědeckých, technických,
politických a dalších výstupech.
Předmětná situace nastala právě nyní v oblasti bezpečnosti, protože se výrazně rozšířil počet
oborů, na něž se integrální (tj. celistvá nebo celková) bezpečnost vztahuje z hlediska cíle lidí i
vlád, tj. z obecně chápaného bezpečí a udržitelného rozvoje lidské společnosti.
Je pravdou, že každý jednotlivý obor si historicky vytvořil soubor vlastních pojmů na základě
přijatého oborového konceptu. Přijaté pojmy v současné době definují normy a standardy. Je
skutečností, že koncepty jednotlivých oborů vznikaly odděleně a byly zaměřené na specifika
oborů, a proto je nelze jednoduše přenést do jiného oboru, i když v daném oboru jsou přesné.
Jelikož celkovou (integrální) bezpečnost lze zajistit jen opatřeními, která zvažují i vazby a
spřažení mezi obory [1], tak je třeba vytvořit konzistentní soubor pojmů.
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2

PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Na základě současného poznání jsou jednotlivé pojmy charakterizované myšlenkovým
obsahem a významem slov. Souvisí s intenzí a mají obecný charakter. Pojem bývá obvykle
vyjádřen slovem, či slovním spojením. Termín pak představuje základní a přesně vymezené
pojmy určitého oboru. Každý pojem má obsah a rozsah, které jsou vzájemně provázané.
Obsahem pojmu se rozumí intenze, souhrn atributů, hodnot a základních souvislostí, podle
kterých bylo provedeno zobecnění a vyčlenění entity. Rozsahem pojmu se pak rozumí extenze,
množina všech výskytů entit stejného typu. Mezi obsahem a rozsahem je nepřímá úměrnost.
Na základě společných atributů lze nalézt srovnatelné pojmy, které mají alespoň jeden společný
atribut. Nesrovnatelné pojmy nemají žádný společný atribut, proto je třeba dát pozor na jejich
slučování, a to zejména v argumentaci. Srovnatelné pojmy mohou být uspořádány ve
vzájemných vztazích.
Taxonomie pojmů představuje uspořádání pojmů se síťovými vztahy (pojem či objekt může
být zařazen do více tříd).
Klasifikace pojmů představuje uspořádání s hierarchickými vztahy (nižší pojem i objekt mohou
být svázány s jediným vyšším pojmem). Soubor všech objektů (entit) se nazývá třída a je
představovaná pojmem. V hierarchických vztazích se nadřízený pojem nazývá druh a
podřízený pojem se nazývá rod. Pro klasifikaci platí jistá pravidla, která stanoví, že klasifikace
musí být:





vyčerpávající, tj. každý prvek je nutné zařadit do některé třídy (pokud to nelze udělat na
základě atributu, pak je nutné zavést třídu "ostatní"). Pozn.: objem druhů členění se musí
rovnat objemu rodového pojmu,
jednoznačná, to znamená, že druhy se z rodu vydělují na základě právě jednoho jediného
atributu,
postupná, což znamená, že od rodu postupuje k nejnižšímu nižšímu druhu,
disjunktivní, tj. rody se vzájemně vylučují (prvek nemůže patřit do dvou tříd), tj. objemy
rodů se vzájemně nepřekrývají.

Jak již bylo zmíněno výše každá soustava pojmů nebo termínů vychází z určitého odborného
konceptu a že pojmy z různých konceptů nejsou vzájemně kompatibilní. A tudíž nejsou ani
převoditelné.

3

ODBORNÝ
KONCEPT
POUŽITÝ
TEMINOLOGICKÉHO SLOVNÍKU

PRO

SESTAVENÍ

Jak již bylo řečeno v úvodu, výsledkem předmětné práce je seznam pojmů založený na
systémovém chápání světa a na konceptu bezpečného světa, tj. bezpečného lidského systému.
Cílem předmětného konceptu je zajistit koexistenci lidí, životního prostředí a techniky, tj.
sociálního systému, systému životního prostředí a technologického systému, obrázek 1. Jde o
systém pojmů pro inženýrské disciplíny pracující s riziky tak, aby výsledkem byl bezpečný
svět.
Pohled a chápání světa a možnosti člověka ochránit se před škodlivými jevy se průběhem času
měnil a mění. V důsledku poznání podstaty světa a lidské společnosti, i rostoucí globalizace se
ukazují jako důležité mnoha oborové a mezioborové souvislosti. Mnohé dlouhodobě používané
soubory pojmů však předmětnou změnu nepostihly, a proto jejich definice nevystihují zcela
současné poznání.
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Obr. 1 – Základní systémy bezpečného světa.
Fig. 1 – Primary systems for safe world.
Z pohledu konceptu integrální bezpečnosti, který do praxe zavedlo OSN v r. 1994 [2] a EU
v roce 2004 [3], jsou pojmy používané v současné době v oborech, které jsou důležité pro
zajištění takto chápané bezpečnosti, nekonzistentní a značně nesourodé. Proto soubory pojmů
vzniklé pro potřeby úzkých oborů v případě potřeby propojení poznatků z několika oborů, buď
nelze jednoznačně přiřadit, anebo přiřazení je komplikované a není výstižné.
Prostředí, pro které je dále uvedený soubor pojmů vytvářen, je otevřený systém systému, tj.
soubor otevřených a vzájemně se prolínajících systémů [1,4-12]. Vzájemná propojení působí
závislosti, které mají povahu fyzickou, logickou, územní a kybernetickou, a jsou zdrojem řady
zranitelností [1]. Člověk je chápán jako součást předmětného složitého systému. Jeho role při
zajišťování svého bezpečí a rozvoje je chápána tak, že na základě svých znalostí a zkušeností
provádí cílená opatření a činnosti tak, aby dosáhl svého cíle [1].
Na základě systémového chápání světa a konceptu, jehož cílem je zajistit koexistenci lidí,
životního prostředí a techniky, tj. sociálního systému, systému životního prostředí a
technologického systému jsou dále uvedeny provázané systémy pojmů pro inženýrství pracující
s riziky s cílem zajistit bezpečný svět. Jelikož životní prostředí je životodárným systémem a
zároveň v něm leží zdroje rozmanitých živelních pohrom, které jsou výsledkem procesů, které
člověk neovládá, jsou uvedeny také pojmy z této oblasti. Je rovněž zvážena stále více se
rozvíjející automatizace, a proto předmětný systém systémů je dle povahy socio-kyber-fyzický
(technický či technologický) systém [1]. Zdroje rizik jsou spojeny s vazbami a toky, a proto
jsou povahy fyzikální, logické, geografické a kybernetické.
Při vytváření seznamů pojmů v terminologickém slovníku [13] jsou použity definice pojmů
v několika stech odborných pracích. Metoda zpracování seznamu spočívá v multikriteriálním
posouzení jednotlivých pojmů, dle kritérií:
1. Je pojem používán ve světové odborné literatuře?
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2. Má pojem dobrou vypovídací schopnost ke sledovanému konceptu (koexistence
sociálního systému, systému životního prostředí a technologického systému)?
3. Je vhodný do hierarchie pojmů pro práci s riziky zacílenou na bezpečný svět?
V případě, že pojem nesplňuje uvedená kritéria, tak není uveden v předmětném seznamu.

4

ZÁKLADNÍ POJMY

V oblasti spojené s riziky existují tři pojmy, které jsou jistým způsobem propojeny, a které
nejsou v hovorové řeči a ve sdělovacích prostředcích obvykle rozlišovány. V odborné
terminologii mají zcela vymezený a vysoce rozdílný význam. Jde o pojmy: nebezpečí, ohrožení
a riziko.
Pohroma (angl. Disaster) je jev, který vede nebo může vést k újmě a značné škodě na
chráněných aktivech systému [14]. Ve složitých systémech pojem zahrnuje i jevy, které
způsobují narušení vazeb a spřažení mezi prvky, komponentami a dílčími systémy.
Nebezpečí (angl. Danger) označuje stav systému, při kterém vznik újmy, škody či ztráty na
chráněných aktivech má vysokou pravděpodobnost (tj. je téměř jisté, že újma vznikne) [14]. To
znamená, že jde o označení možnosti vzniku újmy, ztráty či škody na jednom aktivu či více
aktivech systému. Nebezpečí je určeno vlastnostmi látek, které se nachází v zařízení, objektu
či území, a vlastnostmi procesů, které probíhají v zařízení, objektu či území. Je bezprostřední,
když vývoj nezadržitelně směřuje k nepřijatelným dopadům na sledovaná chráněná aktiva, a
tím ke vzniku nouzové situace; a je plíživé, když vývoj směřuje k nepřijatelným dopadům na
sledovaná chráněná aktiva nenápadně a bez zřejmých příznaků [14]. Nebezpečí pro člověka
znamenají jak velké jevy (např. živelní pohromy, průmyslové havárie, ekologické či sociální
pohromy), tak zdánlivě malé jevy z denního života (pád tašky ze střechy, pád rampouchu nebo
sněhu ze střechy, nerovný chodník apod.) [14]. Nebezpečí je míra stavu.
Bezpečí je stav aktiva či systému, při kterém vznik újmy na chráněných aktivech má přijatelnou
pravděpodobnost (tj. je téměř jisté, že újma nevznikne) [14]. V případě systémů jde o schopnost
systému ochránit se před nežádoucími vnějšími a vnitřními vlivy [12].
Ohrožení (angl. Hazard) vyjadřuje potenciál pohromy působit újmy, ztráty a škody na
chráněných aktivech v daném místě, který je určený normativně. Jde o normativní míru
nebezpečí, která je spojená s danou pohromou. Pro potřeby strategického plánování se
nejčastěji počítá se stoletou pohromou, tj. ohrožení je velikost pohromy, která se vyskytne
jedenkrát za sto let nebo má periodu návratu 100 let; u speciálních staveb se pak z důvodu
bezpečnosti zvažuje ohrožení jako velikost tisícileté či deseti tisícileté pohromy [14].
Riziko (angl. Risk) spojené s danou pohromou, činností či procesem je pravděpodobná velikost
škod, ztrát a újmy na chráněných aktivech systému, které v daném místě vzniknou při výskytu
pohromy mající velikost normativně stanoveného ohrožení, která je normovaná na stanovenou
jednotku území či jednotku počtu jedinců a jednotku času [14]. Rozdíl mezi nebezpečím a
rizikem spočívá v tom, že nebezpečí je určité (označuje aktuální stav) a riziko je jen očekávaná
možnost.
Bezpečnost (angl. Safety) je schopnost systému předcházet kritickým stavům systému a při
jejich výskytu neohrozit existenci ani sebe, ani svého okolí [12]. Je definována jako nefunkční
požadavek a je spojena s vynořujícími se vlastnostmi systému. Zvažované nefunkční vlastnosti
nemohou být přiřazeny k jednotlivým komponentám systému. Vynořují se jako integrující
výsledek chování systému. Proto požadavky na bezpečnost jsou formulovány na úrovni celého
socio-kyber-technologického systému a poté sestupným procesem na dílčí systémy. Bezpečnost
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je uspořádaný soubor antropogenních opatření a činností, kterými se zajišťuje bezpečí systému
[1,14]. Jde o integrální bezpečnost, tj. o bezpečnost, která sleduje několik chráněných aktiv
najednou. Antonymum je nebezpečnost, anebo častěji v technické oblasti kritičnost. V případě
vzájemně závislých systémů je předurčená nejen bezpečností jednotlivých systémů, ale také
charakterem vzájemných propojení [14]. Proto při jejím zajištění je nutné zvažovat opatření
spojená s rozhraními různého druhu.
Kritičnost (angl. Criticality) je chápaná jako mezní stav systému, který je významný pro
stabilitu systému [1,12]. Posuzuje se podle:




5

možných škod na životech a zdraví lidí. Usuzuje se na ní dle škod možných při
haváriích, v jaderných nebo chemických provozech,
ztráty funkčnosti cílené činnosti, která má jisté poslání (mission). Usuzuje se na ni dle
rozsahu postiženého území, např. při selhání navigačního systému,
ekonomických škod při podnikání. Usuzuje se na ni např. dle ztrát, které způsobí
nefunkčnost bank.

ZÁVĚR

Článek shrnuje základní pojmy, které jsou používané v inženýrských disciplínách, které pracují
s riziky tak, aby bylo zajištěno bezpečí a rozvoj lidí v čase. Jde o pojmy: pohroma; nebezpečí;
bezpečí; ohrožení; riziko; bezpečnost; a kritičnost. Další pojmy jsou v terminologickém
slovníku [13], který je vydáván samostatně.
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VÝSLEDKY NEDESTRUKTIVNÍCH METOD PODPORUJÍ ROZHODOVÁNÍ O
RIZIKU
RESULTS OF NON-DESTRUCTIVE METHODS SUPPORT DECISION ON RISK
Dana Procházková1, Václav Svoboda2
ABSTRAKT:
Současné poznání fyziky a technologií ukazuje, že stav materiálů technických zařízení,
komponent i celých technických děl je ovlivňován podmínkami, ve kterých jsou provozovány a
také časem, který plyne od jejich zhotovení. Pro zajištění bezpečnosti lidského systému (tj. i
technického díla a jeho okolí) je třeba proto také sledovat rizika spojená s degradačními
procesy technických zařízení a správně je vypořádat. K danému cíli slouží data, která poskytují
nedestruktivní metody měření stavu materiálu technických zařízení. Na základě fyzikální
interpretace výsledků dvou vybraných nedestruktivních metod, článek ukazuje, že sledované
metody jsou významným nástrojem pro zvýšení věrohodnosti rozhodování o riziku, jehož
zdrojem je technické zařízení.
ABSTRACT:
Current knowledge of physics and technology shows that the conditions of the technical
equipment, components, materials and even the whole technical facilities are influenced by the
conditions in which they operate, and also the time that follows from their construction. In
order to ensure the human system safety (i.e. also technical facility and its surroundings), it is
necessary also, therefore, to monitor the risks associated with degradation processes of
technical equipment and properly to cope with them. For this target, they are used data that
provide non-destructive methods for measuring the condition of the material of technical
equipment. On the basis of the physical interpretation of the results of the two selected nondestructive methods, the article shows that followed methods are an important tool for
enhancing the decision credibility on the risk, the source of which is technical equipment.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Technická zařízení; degradace materiálu; riziko; bezpečnost; nedestruktivní metody měření.
KEYWORDS:
Technical equipment; material degradation; risk; safety; non-destructive measurement
methods.

1

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Současné poznání ukazuje, že pro bezpečí a rozvoj lidské společnosti je nezbytná bezpečnost
technických děl. V práci se soustředíme jen na dílčí, ale důležitou část technických děl, a to
bezpečnost technických zařízení. Jelikož bezpečnost závisí na řízení rizik [1], tak
soustředímepozornost na řízení rizik technických zařízení, a to na podklady podporující správné
rozhodnutí o riziku, aby se v zájmu bezpečnosti přijala správná opatření pro nakládání
s předmětným technickým zařízením.
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Dle práce [1] riziko v současném inženýrském pojetí znamená pravděpodobnou velikost škod,
ztrát a újmy na chráněných aktivech, kterou způsobí pohroma (škodlivý jev) o normativně
určené velikosti (nazývané ohrožení), která je normovaná na jednotku plochy a jednotku času,
tj. jde o míru nepřijatelných dopadů způsobených pohromou o velikosti rovné hodnotě
ohrožení. Riziko je inherentní součástí našeho světa, a proto se na něho zaměřuje legislativa,
normy a standardy. Např. novelizace mezinárodní normy ISO 9000, vydaná v ČR v r. 2016,
vyžaduje analýzu rizik v souvislosti se zajišťováním kvality procesů a produktů ve firmách,
které usilují o certifikaci či re-certifikaci systému řízení kvality. Předmětná norma odkazuje na
další normy: ČSN ISO 31000 Management rizik – principy a směrnice; ČSN EN 31010
Management rizik – Techniky posuzování rizik atd.
Při práci s riziky je třeba riziko identifikovat, analyzovat, ohodnotit, posoudit jeho závažnost,
řídit a vypořádat ve prospěch stanoveného cíle; ve složitém světě existuje řada faktorů, které
určují velikost rizika [1]. Podstatnou roli hraje hodnocení rizika, a hlavně disponibilní data pro
jeho provedení. Hodnocení rizika je proces, který je podstatnou složkou řízení a regulace a
významnou složkou rozhodování, a proto jeho správnost a věrohodnost jsou důležité.
Dle [2] hodnocení rizika je metoda stanovení hodnoty rizika v dané hodnotové stupnici. Podle
konkrétní povahy předmětu hodnocení metoda spočívá ve srovnání s kritériem nebo souborem
kritérií, která představují měřítka, určující, poznávací a rozlišovací znaky pro srovnávání.
Některá z kritérií bývají dokonce jen kvalitativní a mnohá z nich jsou nesouměřitelná.
Struktura procesu hodnocení závisí na dále uvedených faktorech:




co je hodnoceno?
kdy je hodnoceno, resp. vzhledem k jakému časovému okamžiku je hodnoceno?
jak, tj. na základě jakých kritérií, je hodnoceno?

Jak bylo řečeno, hodnocení představuje uplatnění jistých kritérií, hodnotících funkcí nebo
preferencí. To znamená, že když soubor kritérií nebo pořadí kritérií změníme, tak není výsledek
stejný.
Pro hodnocení, tj. určení míry rizika (a následně i míry bezpečnosti) se podle potřeby používají:



alfabetické stupnice (např. podle velikosti dopadu je riziko: zanedbatelné, malé, střední,
velké, extrémní; nebo podle četnosti výskytu je riziko: nepravděpodobné, možné, časté,
velmi časté, jisté),
indikátory (číselné hodnoty pravděpodobnosti výskytu dopadu při realizaci rizika nebo
číselné hodnoty velikosti dopadu při realizaci rizika), které jsou jistým způsobem
vázané na uvedenou alfabetickou stupnici (např. pro pravděpodobnost výskytu dopadu
při realizaci rizika: 1 – výskyt je vyloučený, 2 – výskyt je nepravděpodobný, 3 – výskyt
je možný, 4 – výskyt je velmi pravděpodobný, 5 – výskyt je téměř jistý; pro velikost
dopadu při realizaci rizika: 1 – škody a ztráty jsou zanedbatelné, 2 - škody a ztráty jsou
nízké, 3 - škody a ztráty jsou střední, 4 - škody a ztráty jsou vysoké, 5 - škody a ztráty
jsou extrémní). Závažnost (významnost) rizik měřených indikátory se obvykle určuje
pomocí rozhodovacích matic, ve kterých se skóruje pravděpodobnost výskytu dopadů a
velikost ztráty způsobené dopady nebo pomocí prostého součinu indikátoru
vyjadřujícího výši pravděpodobnosti výskytu dopadu a indikátoru vyjadřujícího
velikost ztrát (např. v uvedené souvislosti jsou možnosti 1 až 25 a lze použít klasifikaci:
je-li součin menší než 5, je riziko nevýznamné; je-li součin mezi 6a 10, je riziko malé;
je-li součin mezi 11 a 15 je riziko střední; je-li součin mezi 16 a 20 je riziko velké; jeli součin na 20, je riziko extrémně velké),
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výsledky přesného stanovení nebo změření konkrétních škod a ztrát [1] (pro potřeby
vyjednávání s riziky jsou zjištěné hodnoty srovnávané s prahovými hodnotami, např.
přijatelné – škoda je menší než 0.01 měsíčního rozpočtu, nepřijatelné – škoda je větší
nebo rovna 0.1 měsíčního rozpočtu a podmíněně přijatelné, když hodnoty jsou v mezi
limitami (místo peněz lze použít hodnoty koncentrace škodlivých látek, množství
odpadu, stupeň neplnění požadavků apod.).

Hodnocení má několik kvalitativních úrovní, srovnání se provádí vůči limitu danému konkrétní
hodnotou, limitu danému konkrétní křivkou nebo konkrétním prostorovým útvarem v případě
vícerozměrných problémů. U složitějších případů hodnocení se používají prediktivní metody,
které jsou nejčastěji založeny na použití:






exaktních výpočtů,
statistických formulí,
experimentálního sledování a matematického modelování,
expertních přístupů, založených na odhadech, analogiích a zkušenostech,
skórování veličin, tj. u nesouměřitelných veličin se používají metody multikriteriální
analýzy, tj. např. rozhodovací tabulky.

Pro určité úkoly praxe, kterými je např. zajištění bezpečného technického zařízení, postačí často
sledovat jen dopady dílčího rizika určitého procesu (např. stárnutí či opotřebení). Přitom není
třeba znát jeho velikost zcela přesně, postačí pouze hodnota spolehlivého indikátoru (např.
určitého fyzikálního parametru), na jehož základě je možno posoudit, zda v daném konkrétním
případě je riziko spojené s opotřebením technického zařízení přijatelné, podmíněně přijatelné,
anebo nepřijatelné. Tento postup založený na interpretaci výsledků měření fyzikálních jevů je
v technické praxi běžně využíván.
Znalosti fyziky a technologií ukazují, že stav materiálů technických zařízení, komponent i
celých technických děl je ovlivňován podmínkami, ve kterých jsou provozovány a také časem,
který plyne od jejich zhotovení. Problematika řízení stárnutí materiálů, z nichž jsou zhotovena
technická zařízení, technické komponenty i celá technická díla, patří proto do základních
technologických oborů [3,4]; a proto se na ni v práci soustřeďujeme a sledujeme zdroje rizik,
které předurčují chování materiálů technických zařízení.
Z důvodu zajištění bezpečnosti technických zařízení, komponent i celých technických děl je
proto třeba sledovat rizika spojená s degradačními procesy a pomocí optimální údržby,
optimálního režimu provozu či včasné výměny opotřebovaných částí udržovat přijatelnou
úroveň bezpečnosti, tj. bezpečnost je nutno řídit.
Pro řízení jsou nutná data, která se opatřují pomocí nedestruktivních metod měření stavu
materiálu [5-9]. Předmětných metod je celá řada a každá z metod má své hranice použitelnosti;
dle práce [9] neexistuje metoda, která by umožňovala zjistit všechny závady na matriálu. Proto
je nutné používat kombinace metod a umět správně interpretovat výsledky.
Předložená práce ukazuje dva konkrétní příklady výsledků dvou vybraných nedestruktivních
metod. Jsou sledovány dopady rizika, které souvisí s opotřebením technického zařízení
v důsledku stárnutí a podmínek, ve kterých je zařízení provozováno.

2

BEZPEČNOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Bezpečnost technických zařízení závisí na mnoha položkách, tj. na materiálu, způsobu
zhotovení, způsobu provozu a provozních podmínkách [10-13]. Pro její zajištění je třeba
sledovat všechna rizika spojená s uvedenými položkami a řídit je tak, aby sledované zařízení
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pracovalo po celou dobu životnosti bezpečně, tj. spolehlivě plnilo funkce v požadované kvalitě,
v požadovaném množství a v požadovaném čase, a při svých kritických podmínkách neohrozilo
ani sebe, ani své okolí [10-13].
Na základě šetření spojených se zpracováním prací [1,10-13] se v technickém sektoru často
zvažuje jen kontext technického zařízení, technické komponenty, technického díla nebo kontext
podniku, který technické dílo spravuje a v řadě případů jen kontext výrobního zařízení.
S ohledem na bezpečí a rozvoj lidské společnosti, tj. z veřejného zájmu je však třeba zvažovat
kontext širší, tj. i okolí sledované technické entity. Přitom si je třeba uvědomit, že užitek
z technického díla v dlouhodobé perspektivě není dán jen výkonem, tj. množstvím výrobků,
energií či služeb, ale i tím, že bude zabráněno ztrátám způsobeným haváriemi.
Práce [1] uvádí faktory, které je nutno sledovat při strategickém řízení bezpečnosti technických
entit; obrázek 1. Oblast výroby a služeb dále závisí na technických zařízeních, obsluze,
podmínkách a procesech výroby, které jsou opět vzájemně propojenými otevřenými systémy.
Samotný stav technického zařízení závisí na materiálu, ze kterého bylo zařízení zhotoveno,
způsobu výroby a konstrukce, na provozních podmínkách a na způsobu, jak se s ním zachází,
tj. kvalita a způsob údržby a provádění oprav.

Obr. 1 - Položky, které musí sledovat strategie řízení technického díla zacílená na
bezpečnost.
Fig. 1 – Items that need to be respected by strategy of management of technical facility
aimed to safety.
Z důvodu složitosti problému technických děl z pohledu potřeb lidské společnosti, tj. veřejného
zájmu není pro lidskou společnost ideální, aby se technická díla, objektová i síťová orientovala
jen na výkon. Jestliže není brán ohled na veřejná aktiva a kritická aktiva technického díla, a
dojde k havárii nebo selhání technických děl, tak příklady v pracích [10-12] ukazují, že často
vznikají ztráty na lidských životech uvnitř i vně technického díla, majetku, životním prostředí
a v případě těch kritických děl i velké ekonomické ztráty v území o menším či větším rozměru,
které jsou často střednědobé až dlouhodobé, tj. značně ovlivňující rozvoj lidské společnosti a
zasaženého území. Proto je třeba při řízení technických děl dbát především na prevenci ztrát
[10], kterou lze dosáhnout jen cíleným kvalifikovaným řízením rizik.
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V případě technických zařízení, komponent i celých technických děl jde o zajištění jejich
bezpečnosti v integrálním smyslu, což lze dosáhnout jen cíleným řízením všech prioritních
rizik, do kterých patří i rizika spojená s jejich materiálem [1,10-12].
Aby se zajistila integrální bezpečnost, tak musí být věnována péče i bezpečnosti dílčích částí,
tj. i u dílčích částí je nutno řídit rizika. To znamená, že musí být sledována a řízena rizika
jednotlivých technických zařízení. Zdroje těchto rizik jsou rozmanité a vyžadují specifická
posouzení [10-12]. V článku sledujeme dopady rizika, které souvisí s opotřebením technického
zařízení.

3

METODY SLEDOVÁNÍ RIZIK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Diagnostické metody [3-9] umožňují poznat současný stav technických zařízení a na základě
toho určit jejich možná chování v dalším čase. V provozu mají hlavní cenu nedestruktivní
metody. Používají se v rámci permanentního monitoringu, při intervalových měření i nárazově
při problémech.
Cílem nedestruktivních metod dle údajů v pracích [3-9] je:








zjistit celistvost technického zařízení, což garantuje jeho spolehlivost,
předejít selhání technického zařízení vlivem poruch, čímž se předchází úrazům,
zajišťuje se ochrana investic a jejich návratnost,
spokojenost uživatelů zařízení i služeb, které tato zařízení poskytují,
podpoření goodwill provozovatele,
zlepšení designu technického zařízení,
zlepšení řízení výrobních procesů,
snížení výrobních nákladů.

Rozlišuje se šest hlavních kategorií nedestruktivních metod: vizuální; radiační; magnetickoelektrické; mechanické vibrace; termální; a chemické / elektrochemické. Podle údajů v pracích
[3-9] a zkušeností autorů je každá metoda charakterizovaná dále uvedenými pěti faktory:
1. Předmět sledování při testu (tlak, teplota, průtok, výkon, chování rentgenových paprsků,
chování ultrazvukových vln, chování termálního záření, chování intenzity
magnetického pole apod.).
2. Sledovaný fyzikální parametr (deformace, napětí, tvrdost, útlum rentgenových paprsků,
útlum ultrazvukových vln, odraz ultrazvuku, intenzita magnetického pole, koncentrace
poruch apod.).
3. Zařízení používané k detekování nebo snímání výsledných signálů (fotoemulze,
piezoelektrický krystal, indukční cívka apod.).
4. Veličina použitá k indikování nebo zaznamenání signálů (odchylka, stopa na
oscilografu, průběh magnetogramu, termogramu, radiogramu, konfigurace v ploše či
prostoru apod.).
5. Podklad pro interpretaci výsledků (přímá nebo nepřímá indikace kvalitativní nebo
kvantitativní změny).
Cílem každé metody je zjistit údaje o jednom parametru materiálu nebo o několika parametrech
materiálu:
1. Existence diskontinuit v materiálu a jejich rozdělení (trhliny, dutiny, městky, štěpení,
dělení na vrstvy apod.).
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2. Charakter struktury materiálu (krystalická, amorfní, velikost zrn, mezilamelární
defekty, segregace, poruchy apod.).
3. Velikost a charakteristika poruch materiálu (povrchové, pronikající dovnitř, šířka,
tloušťka, průměr, spáry, popraskání apod.).
4. Fyzikální a mechanické vlastnosti diskontinuit (odrazivost, vodivost, modul pružnosti,
rychlost zvuku apod.).
5. Složení a chemická analýza materiálu (identifikace slitin, nečistoty, příměsi, rozložení
nečistot apod.).
6. Pnuti a dynamická odezva materiálu (zbytkové pnutí, narůstání trhlin, opotřebení,
vibrace apod.).
7. Výskyt termálních, magnetických, elektrických a jiných anomálií v materiálu.
Ze sledovaných zdrojů i zkušeností autorů vyplývá, že žádná metoda neodhalí všechny defekty
v materiálu. Pro posouzení rizika spojeného s matriálem technických zařízení v provozu někdy
postačí jedna správně vybraná metoda a jindy je třeba použít metod několik.
Metodami nedestruktivních testů sledujeme zpravidla jedno aktivum, a to technické zařízení, a
velikost rizika měříme jeho dopadem na vybrané parametry materiálu (kumulace a množství
trhlin, intenzity magnetické intenzity).

4

STAV MATERIÁLU TECHNICKÉHO
PŘÍSPĚVEK K SELHÁNÍ ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ

A

JEHO

Každé technické zařízení umístěné v provozu má jistý úkol, který musí splnit bezpečně, tj.
spolehlivě, a přitom neohrozit sebe a své okolí [1,10-13]. Je faktem, že každé problémy
v materiálu, ze kterého je složené ovlivňují plnění tohoto úkolu. Zkušenosti ukazují, že se tak
děje až od určité velikosti problémů. ¨
Na obrázku 2 [14] je ukázán vztah mezi stavem materiálu technického zařízení a selháním
technického zařízení, přičemž ke klasifikaci velikosti rizika je použita kategorizace 0 až 5, což
je v souladu s praxí ve světě [10].
Obrázek 2 ukazuje, jak rozvoj defektů přispívá postupně k riziku. Jestliže defekty překročí
bezpečnostní limity, tak dojde k realizaci rizika. Výsledkem je potom selhání technického
zařízení, což u kritických zařízení, kterými jsou např. tlakové nádoby, produktovody se
stlačenými nebezpečnými látkami apod. znamená havárii.
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Obr. 2 – Vztah stavu materiálu a selhání technického zařízení [14].
Fig. 2 – Material conditions and technical equipment failure [14].
Dále v práci ukážeme výsledky dvou metod, a to:



metoda založená na měření akustické emise,
metoda založená na magnetické paměti materiálu.

Obě metody slouží ke zjišťování integrity materiálu, k detekci trhlin, ke sledování vzniku a
rozvoje trhlin, k monitorování těsnosti systémů (úniky), k detekci materiálových vad tlakových
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zařízení či jednotlivých komponentů, k vyhodnocení fyzikálních procesů probíhajících
v materiálu, ke sledování kritických míst tlakových nádob, potrubí a konstrukcí, ke sledování
procesů při únavových materiálových zkouškách a destrukčních testech.

5

PŘÍKLAD APLIKACE METODY AKUSTICKÉ EMISE

Defekty v materiálu se při zatížení projevují vyzařováním elastických vln; předmětný jev
označujeme jako akustická emise. Principem metody akustické emise je „odposlech“ a
vyhodnocení procesů probíhajících v materiálu během zatěžování technického zařízení, tedy
při tlakových zkouškách nebo za provozu. U sledovaného technického zařízení se na
vytypovaná místa rozmístí snímací sondy (v případě horkého tělesa se na povrch navaří tzv.
vlnovody procházející izolací a sonda se montuje na jejich konce). Sonda je přes předzesilovač
signálu a koaxiální kabel připojena na analyzátor vln a řídící počítač, umístěné v bezpečné
vzdálenosti. Jako pomocná veličina je zaznamenáván tlak, případně teplota. Naměřená data
jsou nahrávána do počítače k dalšímu zpracování (vyhodnocování).
Dále uvedený příklad ukazuje měření akustické emise v Unipetrolu, jehož cílem bylo posouzení
integrity tělesa tlakové nádoby z austenitu a identifikace případných zdrojů emisí, které by svojí
charakteristikou odpovídaly aktivním defektům a které mohly vzniknout v důsledku působení
provozních zatěžovacích parametrů během dlouhodobého provozu. K testu tlakové nádoby
došlo proto, že u ní byla opakovaně za provozu detekována netěsnost, a proto vzniklo
podezření, zda tato netěsnost není způsobena průchozím defektem typu trhliny v materiálu
tělesa tlakové nádoby, k jejímuž rozevírání dochází v průběhu změny zatěžovacích parametrů
při náběhu na provozní parametry – tlak do 3,3 MPa, teplota cca -160°C.
Na vnějším povrchu nádoby byla rozmístěna síť snímačů akustické emise zahrnující celý objem
nádoby [15]. V normálním provozu daná tlaková nádoba pracuje v kryogenních podmínkách (160 °C). Při vlastní tlakové zkoušce dusíkem byla registrovaná zvýšená emisní aktivita,
zejména ve válcové části nádoby [15]. Jednotlivé emisní události nebyly lokalizovány do
dílčích zdrojů (klastrů), ale byly rozloženy v celém objemu pláště. Předmětná skutečnost
způsobila komplikace při hodnocení stavu tlakové nádoby dle stávajících platných norem pro
hodnocení signálů akustické emise.
Další analýzou bylo zjištěno, že se jedná o registrované signály akustické emise vyvolané
fázovou transformací austenitu na deformační indukovaný martenzit, včetně reverzního
procesu v lokálních místech. Proto bylo provedeno měření akustické emise, které bylo
realizováno při náhradní tlakové zkoušce dusíkem. Výsledky měření byly zpracovány pro
tlakovou nádobu ve formě mapy plošné lokalizace emisních událostí na rozvinutém plášti a
časových průběhů emisní aktivity, amplitudy EU a tlaku, obrázek 3.
Na obrázku 3 jsou body zobrazeny lokalizované události akustické emise; jsou odlišeny
barevně, od barvy modré> světle modré > zelené > oranžové > po červenou; nejzávažnější
mají barvu červenou. Na obrázku 3 vidíme místa:



s vysokými lokálními koncentracemi aktivity (hustoty bodů),
s vysokou intenzitou událostí (sytost barvy).
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Obr. 3 - Mapa lokalizovaných emisních událostí ve válcové části nádoby při tlakování
s prodlevou na maximálním tlaku [15].
Fig. 3 - Map of localized emissions events in the cylindrical part of the vessel at the
pressurization with a delay on the maximum pressure [15].
Shluky událostí akustické emise (především pak ty s červeným či oranžovým jádrem) označují
lokálně koncentrované zdroje událostí akustické emise; fialově jsou označena místa s
instalovanými snímači akustické emise [15].
Při vyhodnocování naměřených dat bylo vzato v úvahu, že na nádobě byl v krátkém časovém
horizontu před měřením akustické emise aplikován větší počet zatěžovacích tlakových cyklů
na tlak 3,5 a 4.0 MPa při těsnostních tlakových zkouškách, souvisejících s opakovaným
náběhem po identifikaci netěsnosti a při jejím hledání pomocí héliového testu.
Měření časového průběhu akustické emise bylo provedeno dvakrát; výsledky ukazují obrázky
4 a 5.
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Obr. 4 - Časový průběh emisní aktivity na válcové části nádoby – 1. cyklus [15].
Fig. 4 - The time course of emission activity on the cylindrical part of vessel – 1. cycle [15].
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Obr. 5 - Časový průběh emisní aktivity na válcové části nádoby – 2. cyklus [15].
Fig. 5 - The time course of emission activity on the cylindrical part of vessel – 2. cycle [15].
Z časových průběhů emisní aktivity je patrné, že zvýšená četnost emisní aktivita nastává po
překročení tlaku 2,8 až 3,0 MPa. Většina emisních událostí vykazuje nízkou až střední intenzitu
a nízký počet intenzivních emisních událostí s amplitudou nad 60 dB není koncentrován do
emisních zdrojů.
Z map lokalizace a časových průběhů emisní aktivity [15], emisní události byly v obou
tlakových cyklech lokalizovány po celém povrchu válcové části; větší hustota byla v horní
polovině. Výsledky lokalizace míst vzniku akustické emise v obou tlakových cyklech tudíž
nepotvrdily koncentraci emisních událostí do ostrých lokálních emisních zdrojů se zvýšenou
četností a intenzitou emisních událostí, které by ukazovaly na možný lokální pevnostní problém
materiálu tělesa tlakové nádoby, tj. přítomnost aktivních defektů typu trhlina [15].
Přestože výsledky měření obou tlakových cyklů nepotvrdily lokalizaci lokálních emisních
zdrojů, je vysoká emisní aktivita v obou tlakových cyklech a její nárůst i v obou prodlevách
porušením Kaiserova efektu [16], který představuje významné kritérium pro posuzování
závažnosti emisní aktivity a lokálních emisních zdrojů, zejména s ohledem na již dříve
aplikované tlakové cykly. Proto i přes absenci lokálních emisních zdrojů, emisní aktivita na
válcové části klasifikována v souladu s normou ČSN EN 14548 jako závažná, resp. podle
četnosti a intenzity emisní aktivity v obou prodlevách klasifikována stupněm 3 - „Kriticky
závažná“, což znamená, že u tlakové nádoby je již velké nebezpečí, že dojde k porušení; tj. výše
rizika je velká. Proto bylo provozovateli doporučeno, aby zavedl častější inspekce a zvýšil
četnost a kvalitu údržby, aby nedošlo k narušení bezpečnosti [15].

6

PŘÍKLAD APLIKACE
MATERIÁLU

7

MAGNETICKÁ PAMĚŤ MATERIÁLU JE JEV, KTERÝ NASTÁVÁ V
MATERIÁLU VE FORMĚ ZBYTKOVÉ MAGNETIZACE, KE
KTERÉ DOCHÁZÍ VLIVEM PROCESU VÝROBY, TEPELNÉHO
ZPRACOVÁNÍ,
OCHLAZOVÁNÍ,
TVÁŘENÍ,
OHÝBÁNÍ,
TVAROVÁNÍ, LISOVÁNÍ, SVÁŘENÍ APOD. V PROSTŘEDÍ
ZEMSKÉHO MAGNETICKÉHO POLE A VLIVEM PROVOZNÍHO

METODY
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ZATÍŽENÍ. PRINCIPEM METODY JE SKENOVÁNÍ INTENZITY
MAGNETICKÉHO POLE HP TĚSNĚ NAD POVRCHEM
MATERIÁLU POMOCÍ SKENOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – JDE O
VOZÍČEK, NA KTERÉM JSOU UPEVNĚNY SNÍMACÍ SONDY,
OPATŘENÝ KOLEČKY PRO SNÍMÁNÍ VZDÁLENOSTI LX A
PŘÍSLUŠNOU ELEKTRONIKOU PRO ZESÍLENÍ A DIGITALIZACI
SIGNÁLŮ ZE SOND. PŘI MĚŘENÍ SE SLEDUJÍ HODNOTY
INTENZITY HP, NEBO GRADIENTU MAGNETICKÉHO POLE
DHP/DX V ČÍSELNÉ NEBO GRAFICKÉ PODOBĚ (TZV.
MAGNETOGRAM).
Příklad, který budeme dále sledovat, ukazuje výsledky měření stavu ocelových podpěr pod
mosty (pižmy), které se používají při stavbě mostů, které se nachází ve skladu v Bošanech [15].
Bylo použito měřící zařízení TSC-7M-16, skenovací zařízení 2M-219, systém SW MMM 4 a
vyhodnocovací software. Byl kontrolován stav svarů.
Obrázek 6 ukazuje příklad svarů, na kterém nebyly nalezeny žádné zóny koncentrace napjatosti;
průběhy magnetické intenzity měřené po svaru nevykazují žádné výrazné výkyvy.

Obr. 6 – Příklad svaru, kde nebyly nalezeny zóny koncentrace napětí [15].
Fig. 6- Example of weld where the stress concentration zones were not found [15].
Obrázek 7 ukazuje příklad svarů, kde jsou viditelné zóny koncentrace napětí; vidíme výrazné
výkyvy hodnot magnetické intenzity, což znamená závažnou poruchu materiálu. Tento případ
byl ještě ověřen metodou vířivých proudů. Jelikož závažnost byla potvrzena, tak ke zlepšení
stavu svarů byla přijata technická opatření [15].
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Obr. 7 – Příklad svaru, kde jsou viditelné zóny koncentrace napětí [15].
Fig. 7 – Example of welding in which stress concentrations zones are visible [15].

8

ZÁVĚR

Pro bezpečnou společnost s potenciálem rozvoje jsou nutná bezpečná technická zařízení od
malých až po velké rozměry o různé složitosti. Je třeba optimálně řídit jejich bezpečnost, což
lze jen řízením prioritních rizik [11]. V řízení rizik velkou roli hraje rozhodnutí, zda riziko je
přijatelné, podmíněně přijatelné, anebo nepřijatelné [1,10-12]. Pro posouzení jsou třeba data.
V práci jsou ukázány dopady rizika, které souvisí s opotřebením technického zařízení, zjištěné
nedestruktivními metodami, a to měřením akustické emise a měřením magnetické paměti
materiálu. Příklady ukazují zřetelně místa na technických zařízeních, ve kterých jsou defekty
v materiálu, a umožňují určit i jejich rozsah. Tím dovolují správně rozhodnout o riziku, které
je spojeno se stavem materiálu technického zařízení, což umožňuje správně vybrat následná
opatření na zvýšení či alespoň udržení stávající úrovně bezpečnosti.
Ačkoliv defektoskopická a diagnostická činnost nepřináší v ekonomickém pojetí bezprostřední
zisk vlastníkům výrobních zařízení, je důležitá, protože umožňuje včasnými zásahy předejít
selháním důležitých technických zařízení, která mohou zapříčinit velké havárie, a tím i ztráty
lidských životů, škody na majetku a životním prostředí, ztrátu konkurenceschopnosti a dobrého
jména provozovatele, a v mnoha případech poškodit i celý region tím, že budou chybět
výrobky, zvýší se nezaměstnanost, což povede k dalším nežádoucím jevům.

9

LITERATURA

[1] PROCHÁZKOVÁ, D.: Analýza, řízení a vypořádání rizik spojených s technickými díly.
ISBN 978-80-01-06480-1. Praha: ČVUT 2018, 222p. http://hdl.handle.net/10467/78442
[2] PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J.: Data a metodika jejich zpracování pro potřeby
inženýrských disciplín. ISBN: 978-80-01-05792-6. Praha: ČVUT 2015, 186p.
[3] RAMUHALLI, P., HENAGER C. H., GRIFFIN, J. W., MEYER, R. M., COBLE, J. B.,
PITMAN, S.G., BOND, L. J.: Material Aging and Degradation Detection and Remaining
Life Assessment for Plant Life Management. IAEA-CN-194-1P28. www.inis.iaea.org
[4] BOND, L. J., ET AL.: Damage Assessment Technologies for Prognostics and Proactive
Management of Materials Degradation (PMMD). Nuclear Technology, 173 (2011) 46, pp
99-152.
585

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

[5] KREINDL, M., ŠMÍD, R.: Technická diagnostika. ISBN 80-7300-158-6. Praha: BEN
20006, 466p.
[6] GAJDOŠ, L. ET AL.: Spolehlivost plynovodních potrubí. ISBN 80-01-02143-2. Praha:
ČVUT 2000, 217p.
[7] CHEVILEND, R.: Inzhenernaya nadezhnost i rasthet na dolgovecznost. Moskva: Energia
1966, 232p.
[8] MBA, D. U., RAO, R. B. K. N.: Condition Monitoring and Diagnostic Engineering
Management. ISBN 1-871315-91-3. Granfield: University Press 2006, 649p.
[9] KOPEC, B. ET AL.: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí. ISBN 978-80-7204591-4. Brno: CERM, s.r.o. 2008, 571p.
[10] PROCHÁZKOVÁ, D.: Bezpečnost složitých technologických systémů. ISBN: 978-8001-05771-1. Praha: ČVUT 2015, 208p.
[11] PROCHÁZKOVÁ, D.: Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení. e-ISBN:
78-80-01-06182-4. Praha: ČVUT 2017, 364p. http://hdl.handle.net/10467/72582
[12] PROCHÁZKOVÁ, D.: Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktury. ISBN: 978-8001-05245-7. Praha: ČVUT 2013, 223p.
[13] PROCHÁZKOVÁ, D.: Strategické řízení bezpečnosti území a organizace. ISBN: 978-8001-04844-3. Praha: ČVUT 2011, 483p.
[14] SVOBODA, V.: Vznik a rozvoj defektů a jejich příspěvek k riziku. Archiv. Praha:
Preditest s.r.o.
[15] PREDITEST: Archiv. Praha: Preditest s.r.o. 2019.
[16] API. RP 581, Risk-Based Inspection Technology, Section 7 Pressured Relief Devices,
American Petroleum Institute (API) Recommended Practice 581, 2nd ed., September 2008.

586

ÚVAHY O POJMECH BEZPEČNOST A BEZPEČÍ
CONSIDERATIONS ON SAFETY AND SAFETY
Roman Rak1, Petra Kolitschová2
ABSTRAKT
Bezpečnost – pojem, se kterým se lidstvo setkává zřejmě od nepaměti. V souvislosti s pojmem
bezpečnost se používají i další úzce spojené terminologické obraty či slova, které v různých
oblastech lidské činnosti mohou znít stejně, ale může jim být přidáván jiný význam. Těmito slovy
jsou obvykle pojmy bezpečí, nebezpečí, hrozba, lidská bezpečnost, technologická bezpečnost
atd. Terminologie v oblasti „bezpečnostních věd“ není ještě zcela vyřešena. Nabízíme čtenářům
různé pohledy na definici některých entit, které jsou různými autory vnímány různě a chceme
přispět zejména k pochopení obsahu klíčových pojmů „bezpečnost“ a „bezpečí“.
ABASTRACT
Security - the concept humanity has been experiencing since time immemorial. In connection
with the concept of security, other closely linked terminological verbs or words are used that
can sound the same in different areas of human activity, but can be added to other meanings.
These words are usually terms of safety, danger, threat, human security, technological security,
etc. Terminology in the field of "security sciences" has not yet been resolved. We offer readers
different perspectives on the definition of some entities that are perceived differently by different
authors and we want to contribute to the understanding of the contents of the key concepts of
"security" and "safety “.
KLÍČOVÁ SLOVA
Bezpečnost, bezpečí, hrozba, nebezpečí, personální bezpečnost
KEY WORDS
Security, safety, threat, danger, personal safety

1

ÚVOD

Pojmy bezpečnost a bezpečí jsou nerozlučnými, klíčovými pojmy bezpečnostní terminologie.
Pojem bezpečnost je používán velmi často z nejrůznějších pohledů, zatímco pojem bezpečí je
v českém i slovenském jazyce v teorii i v odborné literatuře obvykle opomíjen. Mnoho
odborníků pak tvrdí, že mezi češtinou a slovenštinou na straně jedné a anglickým (či
francouzským) jazykem na straně druhé je terminologický nesoulad s pojmy security
(bezpečnost) a safety (bezpečí, bezpečný). Ve většině překladových slovníků jsou oba pojmy
„security“ a „safety“ mylně překládány jako synonyma pro bezpečnost. V primární podobě
překlad pojmu „safety“ z hlediska odborného znamená především český výraz „bezpečí“.
V občanském životě spíše podvědomě vnímáme především pocit bezpečí; tedy vlastnost
určitého prostoru, objektu, situace, procesu apod., které ve finále vystihují pojem „být
bezpečný“. Podle toho se pak uchylujeme tam, kde se cítíme bezpečně – miminko se choulí

Rak, Roman, prof., Ing., Ph.D., Vysoká škola finančně správní, Praha, roman.rak@irisident.cz, mob. 606 891
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k mamince, v noci se vyhýbáme tmavým a neznámým uličkám, při přecházení silnice se
rozhlížíme na obě strany, zda nejede vozidlo, dokonce dovolenou si vybíráme podle toho, zda
místo či země jsou bezpečné. Vyhledáváme, volíme takové prostory, situace, procesy, objekty
apod., které se nám osobně jeví jako bezpečné, a tedy vedoucí k bezpečí.

2

BEZPEČNOST (SECURITY)

Bezpečnost sice nepatří mezi nejzákladnější lidské potřeby, ale pocit bezpečí a jistoty definují
i míru svobody člověka a to, do jaké míry se při svých aktivitách omezuje externími faktory
(Kačmár, 2016, s. 2).
Bezpečnost je mimořádně komplexním a vícerozměrným fenoménem, který zahrnuje značné
množství oblastí a dimenzí, či oborů – společensko-vědních (politologie, sociologie, filosofie,
psychologie, ekonomie apod.), přírodovědných (biologie, zoologie, botanika, medicína,
ekologie atd.) i technických (strojírenství, energetika, informatika, telekomunikace, vojenství
apod.). Každý obor bezpečnost vnímá podle své teorie, praxe – podle svého zaměření, znalostí,
zkušeností.

Obr. 8 - Vztah bezpečnosti a bezpečí. Bezpečí je výsledkem bezpečnosti. Stav je proces
v konkrétním čase; bezpečí je proces bezpečnosti v konkrétním čase, náš osobní pocit.
Fig. 1 - The relationship between safety and security. Safety is the result of safety. Status is
the process at a particular time; Safety is the process of security in a particular time, our
personal feeling.
Základních definic bezpečnosti je proto několik:
Bezpečnost je stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným (i nenadálým)
vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům
(případně celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita,
spolehlivost a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a
sekundární adaptace. Pro vymezení systému na podmínky státu je obsah bezpečnosti uveden v
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ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. V tomto případě používáme
pojem bezpečnost státu, viz vnější bezpečnost státu, vnitřní bezpečnost státu3.
Bezpečnost je proces, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt a
jeho zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních hrozeb efektivně
vybaven a ochoten při ní spolupracovat (Zeman, P., 2002, s. 13).
Tato definice je obvykle používána v kontextu politologickém, při vnímání bezpečnosti státu a
dále rozšiřována v definicích vnitřní a vnější bezpečnosti státu. Definice se příliš nehodí pro
technologické objekty. Následující definice je již obecnější a dává logickou vazbu mezi pojmy
bezpečnost a bezpečí:
Bezpečnost je globálně soubor opatření a činností k zajištění bezpečí a udržitelného
rozvoje lidského systému, tj. k zajištění bezpečí a udržitelného rozvoje chráněných zájmů.
(Procházková, 2013, s. 17).
Na předchozí definici se lze dívat i z hlediska probíhajících procesů takto:
Bezpečnost je proces zajištění existencionální kontinuity objektu pro jeho další udržitelný
rozvoj v souladu s chráněnými aktivy (zájmy).
Chceme, aby firma či obecně jakákoliv instituce (v mezním případě např. i stát) dále úspěšně
pokračovala, tedy nezanikla? Chceme, abychom přešli vozovku, a i nadále byli zdrávi, či
dokonce žili? Chtěli bychom si rádi užívat dlouhodobě sexu, aniž bychom se nakazili nějakou
pohlavní nemocí? Výše uvedené příklady mají společného jmenovatele – požadavek na
zajištění kontinuity určitého procesu – chod firmy (obecně instituce, státu apod.), což v praxi
znamená kontinuální zajištění bezpečnosti firmy, státu (obecně jakéhokoliv objektu), našeho
života i zdraví. Na bezpečnost se nechá pak pohlížet nejenom jako na určitý stav, ale i jako na
nepřetržitý proces.
Bezpečnost se zajišťuje kontinuálně, jedná se o nepřetržitý proces. Bezpečnost v tomto pojetí
zahrnuje opatření a činnosti k ochraně aktiv, i k funkčnosti a spolehlivosti infrastruktur a
technologií (Procházková, 2010, s. 90). Tento pohled je typický pro zajištění bezpečnosti na
úrovni ochrany státu.
Bezpečnost je východiskem vymezení bezpečnostních věd po obsahové stránce. Rozhodující
význam při analýze problematiky bezpečnosti mají tyto čtyři základní otázky:
1. BEZPEČNOST KOHO? („SECURITY OF WHOM, OR FOR WHOM”) - OTÁZKA
SOUSTŘEĎUJÍCÍ POZORNOST NA KONKRÉTNÍ „REFERENČNÍ OBJEKT
BEZPEČNOSTI” (JEDNOTLIVEC, STÁT, KOLEKTIVITA);
2. BEZPEČNOST PŘED KÝM, PŘED ČÍM, RESP. PŘED JAKÝMI HROZBAMI?
(„SECURITY FROM WHOM, FROM WHAT, OR FROM WHAT THREATS”) -

Terminologický slovník krizového řízení a plánování obrany státu, s. 5. [On line], [cit. 2018-5-14], dostupné z:
file:///R:/Sta%C5%BEen%C3%A9%20soubory/Terminologicky_slovnik_MV-2016.pdf ]
3
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OTÁZKA NA ZDROJE NEBEZPEČÍ V RŮZNÝCH OBLASTECH (POLITIKA,
EKONOMIKA, SOCIÁLNÍ OBLAST, VOJENSTVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ATD.);
3. BEZPEČNOST V ZÁJMU ČEHO, RESP. V ZÁJMU JAKÝCH HODNOT?
(„SECURITY OF WHAT VALUES”) - OTÁZKA STRATEGICKÉHO VÝZNAMU
O SMYSLU BEZPEČNOSTI V HODNOTOVÉM SYSTÉMU SPOLEČNOSTI;
4. BEZPEČNOST JAKÝMI NÁSTROJI? („SECURITY BY WHICH MEANS, OR OF
WHAT MEANS”) - OTÁZKA NA POUŽITÉ NÁSTROJE A PROSTŘEDKY PRO
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI (MOLLER, 2001, S. 36).
Bezpečnost je velmi složitý multidimenzionální sociální fenomén, který se spojuje
s rozmanitými formami lidského chování a existence (duchovní, materiální, fyziologické,
individuální, společenské). Pojem dimenze v odborné terminologii vyjadřuje kromě rozměru,
rozlohy a rozsahu i určitou vlastnost, která charakterizuje intenzitu, velikost, míru něčeho,
především v prostoru, případně v čase. Bezpečnost zahrnuje nespočetné množství otázek a
problémů týkajících se jak jednotlivců, tak i lidských kolektivit a realizace jejich protikladných
společenských zájmů. Multidimenzionální charakter bezpečnosti vyjadřuje skutečnost, že tento
fenomén má velmi široký rozměr. Bezpečnost je součástí základních lidských potřeb, stává se
společenským cílem, ideálem a hodnotou. Bezpečnost má zároveň výrazný emocionální,
sociálně-psychologický, ale i společensko-politický dopad. Je nejen součástí lidských pocitů
(pocit bezpečí), vyjadřuje určitý stav společnosti, ale je zároveň i globálním existencionálním
problémem lidské civilizace.
Bezpečnost technického objektu.

2.1

Člověk sériově, masově i individuálně vytváří, vyrábí artefakty, které mohou být i ve formě
technických objektů. Pro tyto objekty je rovněž pomocí různých norem definována bezpečnost:


BEZPEČNOST JE VLASTNOST OBJEKTU PŘI PLNĚNÍ POŽADOVANÝCH
FUNKCÍ BÝT VE STAVU, VE KTERÉM JE RIZIKO OHROŽENÍ ZDRAVÍ, ŽIVOTA
OSOB, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU OMEZOVÁNO NA
PŘIJATELNOU ÚROVEŇ (DLE NORMY ISO 8402).



BEZPEČNOST JE VLASTNOST OBJEKTU NEOHROŽOVAT LIDSKÉ ZDRAVÍ
NEBO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI PLNĚNÍ PŘEDEPSANÝCH FUNKCÍ PO
STANOVENOU DOBU A ZA STANOVENÝCH PODMÍNEK (DLE ČSN 01 02012).



Bezpečnost je schopnost objektu nezpůsobovat v daných podmínkách provozu a po
stanovenou dobu kritické nebo katastrofální poruchy (dle ČSN 01 0102).

Bezpečnost jako sociální fenomén. Bezpečnost patří k velkým a rozsáhlým oblastem
společenského života. Lze uvést základní atributy bezpečnosti:
1. dynamický a procesuální charakter, který se vytváří a projevuje systémovým
způsobem (vyjadřuje stav, který vzniká ve vývoji v určitém prostředí a souvisí
s aktuálním fungováním konkrétního nositele – subjektu, nacházejícího se ve vazbách
k jiným subjektům, subsystémům);
2. subjekt-objektový charakter – působení subjektu se vytváří ve vztahu různých prvků,
přičemž v závislosti na postavení je prvek jednou objektem působení jiných subjektů,
ale v jiném vztahu na ně může působit;
3. prvek uspořádání – organizační fenomén (dialektické vzájemné ovlivňování velkého
množství bezpečnostních jevů a procesů a jejich charakter, jakož i různost subjektů,
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které v nich působí, vyžaduje uspořádání více než v jiných oblastech společenského
života);
4. relativní charakter – bezpečnost je zpravidla ve vztahu k určitému kritériu
vyjadřována mírou, na základě které se stav bezpečnosti hodnotí. Míra bezpečnosti se
hodnotí i prostřednictvím úrovně, která může mít různé hodnoty;
5. nedělitelný charakter – bezpečnost je celostním stavem subjektu, který souvisí vždy
s jeho systémovými vazbami;
6. strukturovaný (diferencovaný) charakter – nejde jen o vzájemné působení
jednotlivých prvků a vztahů mezi námi, ale i to, že bezpečnost má mnohé podoby –
aspekty, dimenze, stránky, prvky apod. (Švrnda, 2003, s. 72-73).
Bezpečnost jako systém. Sumarizací jednotlivých komponentů a prvků bezpečnosti lze
vytvořit ucelený bezpečnostní systém. Jádro schématu tvoří subsystémy, v jejichž rámci
dochází k vzájemné interakci následujících komponentů, objektů, oblastí, procesů a vztahů:
1. referenční objekt – stát, region, aliance, societa, rozdílné sociální skupiny – národy,
minority, etnické skupiny, jednotlivci, globální systém, lidská civilizace;
2. prostředí (oblasti, zóny, sféry, sektory), ve kterém se vynořují hrozby – politické,
vojenské, ekonomické, ekologické, sociální;
3. metody predikce (identifikace) – počínajíc zkoumáním objektivnosti hrozby a končíc
jejím subjektivním vnímáním, též vyplývajícím ze sociálního diskurzu (sekuritizace);
4. metody plánování a realizace zvláštních opatření a činností zaměřených na
monitoring, prevenci, eliminaci bezpečnostních hrozeb (Mesjaz, 2004, s. 10).
Bezpečnostní sektory. Tvoří je speciální vytvořené subjekty – instituce a organizace (jejich
soubor), jejichž hlavní úlohou nebo jedinou funkcí je zajištění bezpečnosti ve společnosti. Tento
pojem se úzce váže k pojmu bezpečnostní systém a měl by se podle něj charakterizovat
v kontextu s ním (Škvrnda, 2004, s. 26).
Bezpečnostní sektor lze chápat v užším a širším pojetí. V užším významu je bezpečnostní
sektor ohraničený mocenskými institucemi státu, vládními orgány řízení a parlamentními
orgány kontroly. V tomto pojetí lze vymezit skupiny aktérů, kteří vytvářejí bezpečnostní sektor:
1. mocenské instituce státu, které jsou autorizované na použití síly (ozbrojené síly, policie,
paravojenské jednotky, zpravodajské služby, služby hraniční stráže, celní orgány,
struktury civilní obrany a další vnitrostátní bezpečnostní agentury);
2. instituce pověřené řízením a kontrolou první skupiny (nejvyšší ústavní činitelé a jejich
úřady, vybrané parlamentní výbory, jednotlivá ministerstva a další relevantní orgány
státní správy);
3. soudy a orgány spravedlnosti (systém soudnictví, státní zastupitelství a orgány
vyšetřování, institut ombudsmana a orgány na ochranu lidských a občanských práv);
4. nezařazení aktéři (soukromé bezpečnostní služby, povstalecká hnutí nebo nestátní
milice).
V širším pojetí je bezpečnostní sektor vymezený nejen státními institucemi, ale i dalšími aktéry.
Bezpečnostní sektor překračuje hranice bezpečnostního systému státu a kromě exekutivních
nástrojů bezpečnostního systému státu a jeho managementu jsou do bezpečnostního sektoru
zařazováni i specifičtí aktéři, např. mimovládní organizace, zájmová sdružení, výzkumná
centra, média a další nestátní organizace působící ve sféře bezpečnosti, včetně soukromých
bezpečnostních služeb (Korba, 2003, s. 339-440).
Subjekt-objektové vztahy bezpečnosti. Pojem bezpečnost není abstraktní pojem, ale odráží
subjekt-objektové vztahy rozmanitých subjektů a objektů (příroda, lidé, technika – technologie,
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ve kterých lze identifikovat bezpečnost). Tyto vztahy naznačují kvantitativní i kvalitativní
polykomponentnost bezpečnosti jako objektu zkoumání (Holcr, Erneker, 1997, s. 15).
Referenční objekty bezpečnosti. Referenční objekty a jejich obsah jsou: stát, suverenita, moc;
kolektivity (speciální skupiny) - identita; jednotlivci (individuální subjekty) – přežití, blahobyt.
Každý z referenčních subjektů je současně relativním systémem se zvláštní vnitřní strukturou
a vazbami na okolní prostředí a vnější systémy. Složitost kooperace a interakce sociálních
subjektů s bezpečnostním prostředím, ve kterém se nacházejí nejen negativní faktory
(bezpečnostní hrozby a rizika), ale i pozitivní stimuly (životní příležitost a společenské výzvy)
způsobuje, že bezpečnost je charakterizována z více aspektů a má množství přívlastků (Moller,
2010, s. 128).
Nejčastěji se uvedená adjektiva vztahují k charakteru (původu): hrozeb, které ohrožují
bezpečnost; opatření, nástrojů nebo institucí, které mají bezpečnost zajišťovat a chránit;
objektů, jejichž bezpečnost má být chráněná (Mareš, 2002, s. 12).
Bezpečnost státu

2.2

Bezpečnost státu je proces, který umožňuje fungování, stabilitu a rozvoj země, zachovává mír,
svrchovanost, územní celistvost a nedotknutelnost hranic, vnitřní pořádek ve státě, základní
práva a svobody občanů a ochranu života a zdraví osob, majetku a životního prostředí
(upraveno dle Šimák, L. a kol., 2006, s. 5).
Lidská bezpečnost (Human Security)

2.3

Lidská bezpečnost je chápána jako soubor opatření a činností, které jsou zaměřené komplexně
na zajištění lidské důstojnosti a kvality lidského života. Pomocí souboru opatření a činností se
zajišťuje zachování/rozvoj chráněných zájmů. (Procházková, 2010, s. 11, 12). Lidská
bezpečnost je bezpečnost člověka (lidí) v lidském systému.
Člověk nemůže lidský systém ovládat, protože je jeho inherentní součástí, a proto neovládá
jeho bezpečí. Člověk ale řídí (resp. může řídit) pomocí souboru opatření a činností bezpečnost
lidského systému, tj. zajištění ochrany chráněných zájmů tak, aby bezpečí v lidském systému
mělo přijatelnou úroveň a potenciál dalšího rozvoje (Procházková, 2010, s. 43).
Bezpečnost je nutné vnímat jako komplexní, systémovou záležitost z pohledu na současný, ale
i budoucí:




Stav
Soubor přijatých opatření i realizovaných činností
Proces(y),

které bezpečnost jako takovou determinují.
Výslednou bezpečnost (tedy celkové bezpečí chráněného objektu) pak určují:





Cíle – bezpečnost každého objektu musí mít určité cíle, požadavky na míru, stupeň
zajištění bezpečnosti chráněného objektu. Tyto cíle pak určují všechny následující
metody, procesy na zajištění bezpečnosti, kompetence institucí, osob, požadavky např.
na technologie, standardy, zdroje nutné na zajištění bezpečnosti, ochrany objektu.
Metody, procesy (postupy) – vlastnosti chráněného objektu, všechny s ním související
atributy, charakter hrozby pro objekt pak určují optimální metody, procesy pro zajištění
bezpečnosti daného objektu.
Kompetence institucí, osob – aby bylo možné zajistit naplnění a dlouhodobé udržení
bezpečnostních cílů, jsou nutné určité činnosti (využívající definované metody,
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2.4

procesy) institucí, osob. Instituce, osoby musí být kompetentní pro danou činnost, mít
legislativní podporu, nezbytné zdroje, znalosti, zkušenosti, schopnosti koordinovat
nezbytné cvičné (prověřovací) nebo skutečné (kritické) akce preventivního nebo
reálného charakteru při naplnění různých hrozeb.
Požadavky, standardy, normy – chráněné objekty, v nich probíhající procesy apod.,
stejně tak i hrozby v určitém slova smyslu lze kategorizovat, třídit do určitých kategorií.
Kategorie jsou pak obecné mezi různými objekty, a proto je možné definovat
požadavky, standardy, normy, mající vliv na bezpečnost (např. elektrotechnické,
požární normy, normy pro objektovou ochranu s informacemi různého stupně utajení
apod.) typově podobných objektů. Podobně lze standardizovat, normovat i záchranné
činnosti v případě, že dojde k naplnění určité hrozby, jejich souběhů apod.
Zdroje – bez zdrojů není v podstatě možné zajistit efektivní ochranu chráněného
objektu. Za zdroje je obvykle požadován určitý materiál (ochranné prostředky,
zabezpečovací technologie, infrastrukturální technologie, technologie pro vedení
zásahu při likvidaci dopadů, následků hrozby apod.), lidské zdroje (odborníci vybavení
znalostmi, zkušenostmi apod.) a v neposlední řadě finance, které rozhodují o
naplněnosti/pořízení materiálních a lidských zdrojů.
Limity – bezpečnostní opatření jsou vždy připravována, projektována s určitými
omezeními. Omezení jsou obvykle dána vlastnostmi chráněného objektu, intenzitou,
frekvencí potenciálních či reálných hrozeb, vlastnostmi prostředí obklopující daný
objekt a v neposlední řadě financemi (výše financí na zabezpečení objektu by zpravidla
neměly převyšovat jeho samotnou hodnotu nebo určité strategické záměry s tímto
objektem).
Vstupy – zde obvykle chápeme samotné, variabilní hrozby, ohrožující bezpečnost
objektu, ochotu (odbornou, polickou) se bezpečností a hrozbami vůbec zabývat atd.
Personální bezpečnost (Personal Security)

Kdekoliv se ve zranitelných systémech (tvořených různými množinami objektů a procesů)
„zúčastňuje“ v jakékoliv míře člověk, přistupují kromě technických (technologických)
protiopatření, mající za cíl snížit riziko škody, i protiopatření organizační, tzv. režimová. Mají
zamezit přístupu nepovolaným osobám a povolané osoby monitorovat. Do hry mimo jiné
vstupuje soubor postupů, známých jako personální bezpečnost (pečlivý výběr příslušných
pracovníků, zkoumání jejich bezpečnostní spolehlivosti a jejich následná edukace) (Zeman,
2002, s. 11).

3

BEZPEČÍ (SAFETY)

České slovo „bezpečí“ vychází ze slovní vazby „bez péče“, tedy nutnosti se o něco starat, dělat
si starosti, mít strach.
Pojem bezpečí, bezpečný (safety) znamená spíše obecně vazbu na jednotlivce a jeho potenciální
ohrožení nedbalostí; předpokládá tedy náhodné, neintencionální ohrožení. Pojem, pocit bezpečí
vnímáme zpravidla velmi individuálně, subjektivně. V bezpečnostních studiích,
bezpečnostních vědách a politologii se obvykle používá obecnější pojem bezpečnost (security)
(Zeman, 2002, s. 11).
Bezpečí je stav lidského systému, při kterém má vznik škody nebo újmy na chráněných zájmech
přijatelnou pravděpodobnost (tj. je téměř jisté, že škoda nebo újma nevznikne). Podobně se
definuje bezpečí jednotlivého chráněného objektu. (Procházková, 2010, s. 89).

593

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

Bezpečím se zpravidla rozumí nejen bezpečí chráněného objektu, chráněného aktiva nebo
chráněného zájmu, ale i přijatelná úroveň potenciálu jejich udržitelného rozvoje.
Anglický termín „safety“ se používá kromě významu „bezpečí“ i jako termín, vyjadřující
vlastnost „být bezpečný“.
Srovnej pojmy:
Safety car – bezpečné vozidlo (splňující požadované normy na aktivní a pasivní ochranu
posádky při nehodě vozidla).
Security car – vozidlo bezpečnostní služby, které pomáhá zajišťovat bezpečnost. Zde se
nehovoří primárně o vlastnostech vozidla, ale o jeho použití; jakému slouží účelu.
Bezpečí je antonymem slova nebezpečí, hrozba.
3.1

Lidské bezpečí (Human Safety)

Lidské bezpečí je chápáno jako stav bez obav a nedostatku(ů) (Procházková, 2010, s. 11 ).

Obr. 9 Maslowova pyramida základních potřeb člověka. Bezpečnost a jistota jsou hned po
základních tělesných a fyziologických potřebách druhou základní lidskou potřebou.
Fig. 2 Maslow's pyramid of basic human needs. Safety and security are the second basic
human need after basic physical and physiological needs.
Potřeba bezpečí a jistoty patří k základním lidským potřebám, stejně tak k fungování státu.
Z hlediska fyzických osob se můžeme opřít o tzv. Maslowovu teorii (pyramidu) základních
potřeb člověka, viz Obr. 9. Z hlediska státotvorné politiky a jurisdikce je proces zajištění
bezpečí, tedy bezpečnost jedince i státu základem ukotveným v ústavě většiny demokratických
zemí; narušení bezpečnosti státu je obvykle ukotveno vždy v prvních hlavách trestního
zákoníku (v českém zákoníku to je v současnost ale hlava IX).
Pod pojmem bezpečí a jistoty Maslow uvádí základní potřeby, jako jsou fyzická bezpečnost,
ochrana před násilím a agresí. Člověk taktéž potřebuje jistotu zaměstnání, příjmu a přístupu ke
zdrojům, morální a fyziologické jistoty, jistotu rodiny a zdraví.
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Nebezpečí (Jeopardy, Hazard)

3.2

Nebezpečí je stav lidského systému, při kterém má vznik škody nebo újmy na chráněných
zájmech vysokou pravděpodobnost (tj. je téměř jisté, že škoda nebo újma vznikne)
(Procházková, 2010, s. 89). Podobně se definuje nebezpečí jednotlivého chráněného objektu či
chráněného zájmu. Synonymem nebezpečí je hrozba.
Nebezpečím označujeme reálnou hrozbu poškození konkrétního objektu(ů) nebo procesu
(Tichý, M., 2006, s. 13).
Nebezpečí je latentní vlastnost systému (objektu(ů)) způsobovat neočekávané negativní jevy,
které narušují bezpečnost, ohrožují stabilitu a fungování příslušného systému, případně i jeho
okolí. Systém je nebezpečný tehdy, když v průběhu jeho existence může takovýto negativní jev
vzniknout.
Nebezpečí můžeme dělit do rozmanitých skupin podle jejich různých charakteristik původu
agentů hrozeb (motivace k aktivaci), charakteristik cílových objektů, způsobů realizace
nebezpečí atd. Cílem tohoto dělení je snazší identifikace nebezpečí (hrozby) a účinnější
porozumění postupům analýzy rizika.
Nebezpečí (hrozby) dělíme do následujících obecných skupin (výčet je jen demonstrativní, ne
konečný) (upraveno dle Tichý, M., 2006, s. 133-135):
Technologická nebezpečí














průmyslová
dopravní
energetická
chemická
elektrická
nukleární

elektronická
komunikační
softwarová
hardwarová
informační
internetová atd.

Ekonomická nebezpečí











platební neschopnost dlužníků
zastarávání technologií
volatilita trhů
obecné změny hodnot ve společnosti
změny kurzů cenných papírů
selhání nemovitých investic
selhání movitých investic







změny kurzů měn
kolaps peněžních ústavů (bank,
pojišťoven, …)
znárodnění
privatizace
nedostatek
nadvýroba
atd….

Politická nebezpečí












násilné změny politického systému
občanské nepokoje
občanské iniciativy
terorizmus
korupce

demokratický vývoj
nacionalismus
totalitní režim
organizovaný zločin
atd.

Vojenská nebezpečí







vnější vojenská hrozba
terorizmus
nedostatek vlastenectví
nedostatky velitelských sborů
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Sociální nebezpečí










obecná kriminalita
speciální kriminalita
podvody
nepolitická sabotáž

squatteři
vandalství
nezaměstnanost
atd.

Právní a regulační nebezpečí










zákony, normy
smlouvy
advokáti a jiní právníci
soudy

rozhodci
experti řešení sporů
znalci
atd.

Klimatická nebezpečí






krátkodobé povětrnostní jevy
dlouhodobé kolísání povětrnostních
podmínek

změny klimatu
atd.

Geologická nebezpečí








seizmicita
svahové sesuvy
sedání zemin

podzemní vody
poddolování
atd.

Ekologická nebezpečí








kyselý déšť
biologická poškození
elektrické výboje

meteority
uložiště jedovatých odpadů, skládky
atd.

Ergonomická nebezpečí





tělesně postižení lidé (jako zdroj
nebezpečí)
ovladatelnost mechanismů



tělesně postižení lidé (jako příjemci
nebezpečí)
atd.

Fyziologická nebezpečí






výměšky živých organismů
zdravotní stav lidí a zvířat

epidemie, pandemie
atd.

Psychologická nebezpečí









ovlivnění nevědeckými teoriemi
vyhoření
vnímaný strach

podvědomý strach
panika
„frajerství“
atd.

Tab. 2 Ukázky různých skupin nebezpečí.
Tab. 1 Examples of different danger groups.
Absolutní a relativní nebezpečí
V praxi hovoříme často o (Tichý, M., 2006, s. 12):


Absolutním nebezpečí – jeho realizace je vždy a pro každou osobu nepříznivou
událostí;
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Relativním nebezpečí – jeho realizace může být pro někoho a za určitých okolností
událostí příznivou.

Relativní nebezpečí všeobecně převažuje, neboť je jen málo událostí, které jsou nepříznivé vždy
a pro každého.

4

ZÁVĚR

Z většiny definic různých autorů vyplývá, že bezpečnost je proces, jehož cílem je bezpečí.
Bezpečí je pak stav, kde nejsou a ani nehrozí žádné hrozby, tedy škody či újmy, pro chráněný
objekt. Chráněným objektem může být v podstatě cokoliv – objekty živé či neživé přírody,
člověk, jím vytvářené hodnoty (materiální i nemateriální objekty), instituce, formální i
neformální seskupení osob, různé artefakty (produkty lidské činnosti) atd. Stav je časový
okamžik, ve kterém měříme (zaznamenáváme, vyhodnocujeme) u objektu různá kritéria
(parametry), který tento objekt z různých úhlů pohledu charakterizují. Pokud jsou tyto
parametry v mezích „normálních hodnot“, nevybočují od běžných či projektovaných vztahů,
objekt se nachází v bezpečí. Pojmy nebezpečí (hrozba) jsou pak logickými antonymy pojmů
bezpečnost a bezpečí.

5
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ROVNOVÁŽNÉ A MEZNÍ STAVY V BEZPEČNOSTI A SOUDNÍM INŽENÝRSTVÍ
EQUILIBRIUM AND BOUNDARY STATES IN FORENSIC ENGINEERING
Roman Rak1
ABSTRAKT
Pro potřeby analýzy rizik a zajišťování bezpečnosti jsme definovali základní termíny jako je jev,
událost, děj, stav, situace. K dalším významným pojmům patří pojmy rovnováha, rovnovážný
stav, rovnovážná poloha, rovnováha sil a stabilita (nestabilita, labilita).
ABSTRACT
For the needs of risk analysis and security, we have defined basic terms such as phenomenon,
event, story, situation, situation. Other important notions include equilibrium, equilibrium,
equilibrium, equilibrium and stability (instability, lability).
KLÍČOVÁ SLOVA
Rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, rovnováha sil a stabilita
KEY WORDS
Equilibrium, equilibrium position, balance of forces and stability

1

ÚVOD – ROVNOVÁHA, ROVNOVÁŽNÝ STAV, ROVNOVÁŽNÁ
POLOHA, STABILITA

Je obecně známo, že pokud se objekty, systémy či procesy, události, děje nacházejí
v rovnováze, rovnovážném stavu, rovnovážné poloze a mají schopnost stability, jsou v určitém
smyslu v průběhu času bezpečné, tj. nebývají s nimi žádné neočekávané bezpečnostní
incidenty, události, děje; chovají se tak, jak jsme předpokládali (navrhovali, projektovali,
vyráběli, testovali apod.). Teprve po ztrátě rovnováhy, rovnovážného stavu, rovnovážné polohy
a následně stability dochází k bezpečnostním událostem, incidentům, při kterých dochází ke
škodám či újmám. Rovnovážný stav a stabilita jsou proto další důležité charakteristické
vlastnosti objektů, systémů či procesů, které rozhodují o jejich chování z hlediska bezpečnosti.
Pojmy rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, rovnováha sil a stabilita nejsou obecně
definovány, ale zpravidla jejich definice jsou účelově zaměřené do určitých profesních oblastí.
Synonymem slova stabilita jsou stabilnost, ustálenost, rovnovážnost, rovnováha nebo stálost,
stálost vlastností, trvalost, pevnost. Rovnováha znamená obecně „být v souladu“, „být
vzájemně vyrovnaný“. Antonymem stability je labilita.
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Rovnováha (Balance, equilibrium)

1.1

Rovnováha je obecně stav systému, kdy je působení všemi směry vzájemně vyrovnáno. Pojem
rovnováha může mít více významů2.
S pojmem rovnováhou sil se setkáváme v různých
oblastech, jako je vojenství, ekonomika, podnikání,
sport apod. Pod silami si můžeme představit síly
přírodní, fyzikální, vojenské, politické, společenské,
náboženské, nepřátelské, kriminální (živly) apod.
Pod rovnováhou sil rozumíme vyváženost, která
obecně vede ke stabilitě. Všechny síly jsou vyvážené,
tj. žádná síla „nepřevládá nad ostatními silami“.
1.1.1 Rovnovážná poloha (Equilibrium position)
Ve
fyzice
(mechanice)
je
rovnovážná
poloha definována jako poloha tuhého tělesa, při níž
je výslednice všech sil působících na těleso nulová a
výsledný moment všech
sil
je
také nulový.
Rovnovážná poloha je poloha, která je
výsledkem rovnováhy sil.
Platí i naopak:
Rovnováha sil je stav, kdy na těleso působí více sil,
ale jejich výslednice je nulová, a výsledný moment
sil vzniklý složením všech momentů sil je
rovněž nulový.

Obr. 1 – Názorné zobrazení
rovnovážných poloh v mechanice
Rozlišujeme (v mechanice) tři základní rovnovážné
těles.
polohy3:
Fig. 1 – Displays equilibrium
positions in body mechanics.
 Stálá rovnovážná poloha (též stabilní
rovnovážná poloha) je poloha, pro kterou platí, že po vychýlení z této polohy se těleso
vrací zpět, tzn. vychýlení se postupně zmenšuje. Potenciální energie tělesa ve stálé
rovnovážné poloze je nejmenší, při vychýlení se zvětšuje.
Příkladem může být kulička nacházející se v důlku. Při vychýlení se kulička bude vracet
zpět do výchozí pozice. Při vychýlení se zvyšuje potenciální energie kuličky.


Vratká rovnovážná poloha (též labilní rovnovážná poloha) je poloha, pro kterou
platí, že po vychýlení z této polohy se těleso nevrací zpět, ale výchylka se dále zvětšuje.
Vychýlením z vratké polohy se potenciální energie tělesa zmenšuje.
Příkladem může být kulička nacházející se na vrcholu kopce. Při vychýlení ze své pozice

Wikipedia, termín Rovnováha, On line 15.8.2018,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1ha_(rozcestn%C3%ADk)
2

Wikipedia, termín Rovnovážná poloha, On line 15.8.2018,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1%C5%BEn%C3%A1_poloha
3
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se kulička bude vždy kutálet dolů a sama se nevrátí na výchozí pozici. Při vychýlení se
snižuje potenciální energie kuličky.
Volná rovnovážná poloha (též indiferentní rovnovážná poloha) je poloha, pro kterou
platí, že vychýlením tělesa se výslednice sil ani výsledný moment síly působících
na těleso nemění. Po vychýlení tělesa se vzdálenost od nové polohy nemění
(nezmenšuje se ani se nezvětšuje). Při vychýlení tělesa zůstává potenciální
energie konstantní.
Příkladem může být kulička nacházející se na vodorovné rovině. Posuneme-li kuličku
na jiné místo, zůstane tam stát a nebude se od původní polohy ani vzdalovat, ani se k ní
nebude
vracet.
Potenciální
energie
zůstává
konstantní.

Obr. 10 – Závislost potenciální energie U na souřadnici x kuličky při jejím přechodu z
rovnovážné polohy vratké do stabilní a dále pak do volné rovnovážné polohy.
Fig. – 2 Dependence of the potential energy U on the x coordinate of the ball when its
transition from the nonequilibrium position to the stable to stable and then to the free
equilibrium position.
1.2

Rovnovážný stav (Equilibrium state)

V termodynamice je rovnovážný stav definován jako takový stav termodynamického systému,
kde neprobíhají žádné toky extenzivních veličin (tepla, hmoty, energie apod.). Intenzivní
veličiny často bývají v tomto případě v celém systému stejné4.
Jeden z postulátů termodynamiky uvádí, že každý systém dosáhne rovnovážného stavu. Každý
systém, který se nachází od určitého okamžiku v neměnných vnějších podmínkách, přejde
samovolně po určité době do rovnovážného stavu. V tomto stavu setrvává, pokud
zůstanou vnější podmínky zachovány5.

Wikipedia, termín Rovnovážný stav, On line 15.8.2018,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1%C5%BEn%C3%BD_stav
4

termín Rovnovážný stav soustavy, On line 15.8.2018,
http://kvinta-html.wz.cz/fyzika/termodynamika/zakladni_poznatky/rovnovazny_stav_soustavy.htm
5
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Výše uvedené tvrzení je obecné, platí jak pro přírodní, tak pro společenské, politické atd.
rovnovážné stavy, které jsou charakteristické pro objekty, systémy a procesy. V procesu
každého vývoje, evoluce atd. dochází pravidelně, v různě dlouhých časových úsecích ke
změnám rovnovážných stavů, ke ztrátě stability a následně k vytvoření nového rovnovážného
stavu. Ze společenského, lidského, či bezpečnostního hlediska je vždy otázka, zda nový,
rovnovážný stav je pro nás žádoucí („musí nám nutně vyhořet dům, abychom si postavili
nový?“). V některých (mnoha!) případech bezpečnostního charakteru je zpravidla nežádoucí,
aby došlo ke ztrátě stability současného objektu, systému či procesu.
Každý stav, každý rovnovážný stav můžeme charakterizovat pomocí pro něj charakteristických,
významných parametrů, veličin. Jakákoliv změna parametru, který je pro rovnovážný stav
(objektu, systému či procesu) významný, může narušit rovnovážný stav a vést ke ztrátě stability.
Ztráta stability rovnovážných stavů je přirozeným jevem, který je součástí antagonistického
světa, evolučního i revolučního vývoje. Tendenci ztráty stability rovnovážných stavů je sice
možné subjekty pomocí určitých opatření do značné míry snížit preventivními nástroji,
v převážné většině případů není možné ztrátě stability zabránit (dle Šimák, 2015, s. 38,
upraveno).
Ztrátu stability rovnovážného stavu je možné podle jejího průběhu dělit na dva základní druhy
(Šimák, 2015, s. 38):



měkká ztráta stability;
tvrdá ztráta stability.

Touto problematikou se zabývá zejména matematická „teorie katastrof“, kterou v minulém
století rozpracovali ruský matematik Vladimir Igorevich Arnold (1937-2010) a francouzský
matematik a filosof René Frédéric Thom (1923-2002) a zejména Sir Erik Christopher Zeeman
(1925-2016).
1.2.1 Měkká ztráta stability (Soft loss of stability)
V případě měkké ztráty stability se ustáleným režimem systému stává oscilující periodický
režim, který se ve svém počátku málo liší od rovnovážného stavu. První symptomy narušení
stability nemusejí být zpočátku vůbec pozorovatelné, vznikají pomalu, postupně. Postupná
změna parametrů ale v konečném důsledku může způsobit ztrátu stability systému (Šimák,
2015, s. 38, upraveno).
1.2.2 Tvrdá ztráta stability (Hard loss of stability)
Náhodné nebo záměrně okamžité a zásadní změny parametrů a jejich projevy narušení
funkčnosti systému natolik, že se úplně naruší stabilita, se nazývá tvrdá ztráta stability systému.
Systém opouští rovnovážný stav skokem a přechází na jiný režim vývoje. Může to být jiný
stabilní stacionární režim, stabilní oscilace kolem rovnovážného stavu ale též složitější
nerovnoměrný pohyb (Šimák, 2015, s. 38).
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Obr. 11 – Srovnání měkké a tvrdé ztráty stability v čase.
Fig. 3 – Comparison of soft and hard loss of stability over time.
1.2.3 Stabilita (Stability)
Ve fyzice (mechanice) je stabilita6 definována jako rozdíl potenciální energie tělesa
mezi vratkou a stálou rovnovážnou polohou, neboli to je množství práce, které je třeba vykonat,
aby se těleso ze stálé rovnovážné polohy dostalo do vratké rovnovážné polohy.
Stabilita tělesa závisí přímo úměrně na hmotnosti tělesa, nepřímo úměrně na výšce těžiště ve
stálé poloze a přímo úměrně na výšce těžiště ve vratké poloze.
V ostatních fyzikálních oborech (jako je optika, chemie, fyzika, elektrotechnika atd.), je
stabilita definována jako schopnost udržování určitých vlastností beze změny v čase, v
humanitních oborech, jako je lingvistika, politika apod. jde o stálost vazeb v čase, které
udržují systém ve své celistvosti7.
V technickém prostředí je stabilita obvykle definována i jako schopnost zotavit se z poruch,
nerovnovážných stavů, tj. vrátit se do stavu rovnovážného pro daný objekt, proces nebo systém.
Příklad:
Stabilitou letadla se rozumí schopnost letadla zachovávat režim letu, do kterého jej pilot uvedl.
Pokud by letoun neměl schopnost stability, v určitých režimech letu by se nenechal pilotovat a
došlo by k bezpečnostní události – ke zřícení letadla.
V praxi hovoříme o stabilitě mechanických soustav, chemických či termodynamických dějů,
geologické stabilitě podloží, stabilitě měny, společenské, politické, ekonomické stabilitě,
stabilitě našich finančních příjmů, stabilitě zdravotního stavu apod.

6

Wikipedia, termín Stabilita, On line 15.8.2018, https://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilita

7
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Obr. – 12 Ztráta stability plachetnice jako příklad působení významných vnějších faktorů
na rovnovážný stav, rovnovážnou polohu.
Fig. – 4 Loss of stability of the sailboat as an example of the effect of significant external
factors on the equilibrium state, the equilibrium position.
Příklad:
Stabilitu si můžeme vysvětlit na příkladu plachetnice, na kterou fouká boční vítr o síle Fv.
Významnými parametry pro ztrátu stability plachetnice jsou síly bočního větru, položení těžiště
plachetnice T (konstrukční řešení, upevnění nákladu), schopnost kapitána a posádky
manévrovat s lodí.
Do určité maximální síly větru Fv_MAX se stěžeň naklání o úhel α. Jestliže je náklad plachetnice
v podpalubí nedostatečně připevněn, náklonem plachetnice se bude pohybovat a tím se změní i
těžiště plachetnice do polohy T2. Pokud je tento úhel α < αMAX, a síla větru se sníží, náklon
stožáru plachetnice se bude sám, automaticky vracet do původní, svislé, rovnovážné polohy.
Pokud se síla větru bude ale zvětšovat nad hranici Fv_MAX, dojde k nestabilitě plachetnice a ta
se převrátí na bok. Z této nové rovnovážné polohy se již sama nevrátí do původní svislé stabilní
polohy plachetnice. Kapitán, aby se loď nepřevrátila, musí realizovat tato opatření: nejtěžší
náklad umisťovat co nejhlouběji do podpalubí, ten dobře, upevňovat; v případě silného bočního
větru lodí manévrovat tak, aby byl eliminován boční vítr a ten změnou polohy lodi foukal co
nejvíce zezadu; nebo podkasat (svinout) plachtoví. Silný boční vítr je vždy zásadní změnou
vnějšího prostředí plachetnice.
Stabilita objektu, systému nebo procesu závisí na mnoha jejich specifických vlastnostech, jako
jsou odolnost, imunita, pružnost, výdrž, trvanlivost apod. vůči určitým (normálním i vysloveně
negativním) jevům, událostem, působícím silám, obecně působícím faktorům. Zároveň stabilita
může silně záviset na charakteru (velikosti, směru, dynamičnosti, intenzitě, specifičnosti apod.)
působících faktorů na sledované objekty, systémy či procesy. Stabilita je relativní, pružná
rovnováha, odolnost vůči určitému vychýlení od rovnovážného stavu, rovnovážné polohy.
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Každá stabilita má v reálném světě svou určitou mez, hranici, dobu trvání, kdy objekty, systémy
či procesy přestávají být stabilní a začnou být labilní (nestabilní), se všemi jejich negativními,
bezpečnostními aspekty a jejich dopady.
Stabilita může být velmi relativní pojem – některé objekty, systémy či procesy se nemění během
života jednoho lidského jedince, jiné objekty se stávají nestabilními (labilní) během zlomku
vteřiny.
V procesu analýzy hrozeb, zranitelnosti, rizik, bezpečnosti se často zabýváme analýzou
vlastností, charakteristik objektů, systémů či procesů, které jsou předmětem našeho zájmu.
Z tohoto důvodu je nutné pozornost věnovat všemu, ve všech souvislostech, co má vliv na jejich
stabilitu/labilitu. Naším cílem je obvykle zachovat co největší stabilitu, abychom se vyhnuli i
potenciálním bezpečnostním jevům, událostem, rozporům, konfliktům, krizím apod.
Stabilitu (lat. stabilis – stálý, trvalý, pevný) můžeme obecně charakterizovat jako vlastnost,
schopnost objektu, systému nebo procesu automaticky si udržovat v čase své stálé, základní
charakteristiky, významné parametry, určující rovnovážný stav, rovnovážnou polohu nebo
rovnováhu, celistvost, strukturu, funkčnost, komplexnost či jiné další významné vlastnosti
objektu, systému či procesu nebo při vychýlení se z rovnovážného stavu se v určitém čase
automaticky vrátit zpět do původního rovnovážného stavu, polohy či rovnováhy.
1.2.4 Stabilita ekosystému (Stability of the ecosystem)
Stabilita ekosystému – schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími
činiteli a zachovávat své podstatné struktury a funkce. Tato schopnost se projevuje buď tím,
že změny v ekosystému, vyvolané rušivým vlivem, jsou relativně velmi malé (rezistence),
anebo tím, že po odeznění rušivého vlivu se ekosystém buď spontánně vrací do výchozího
stavu, nebo – dojde-li k trvalé změně některých jeho vlastností – alespoň na původní vývojovou
trajektorii (resilience). Nepůsobí-li rušivý vliv, pak se stabilní ekosystém buď nemění, resp.
mění jen velmi málo (konstantnost), nebo jsou jeho změny přibližně pravidelné (cykličnost).
Nejtypičtěji se stabilita ekologická projevuje ekologickou rovnováhou8.
1.2.5 Stabilita sociální (Stability social)
Stabilita sociální – rovnovážný stav sociálního systému, kdy jeho změna má podobu
postupné adaptace na změny podmínek a prostředí. Dosažení takového stavu stojí od
počátku v centru zájmu sociologie. Teorie sociologie řeší problém sociální stability např.
v úvahách o optimálním vztahu činitelů sociální statiky a sociální dynamiky, aplikovaná
sociologie chce přispět ke zvýšení sociální stability řešením konkrétních soc. problémů, popř.
inženýrskými zásahy do oblasti soc. vztahů. Naléhavost zajištění sociální stability vzniká právě
v moderní společnosti, která nahradila tradici, tedy vysoce účinný stabilizující faktor, potřebou
neustálé inovace. Jestliže sociální stabilita tradiční společnosti měla obvykle blízko k sociální
stagnaci, moderní stability nemá být dosaženo na úkor změny, nýbrž tím, že jsou vytvářeny
vhodné podmínky pro regulaci průběhu změn. Otázka sociální stability, která v teoretické
rovině nepředstavuje větší problém, patří k nejvážnějším problémům praktické politiky.
Zatímco totalitní systémy zajišťují sociální stabilitu umrtvením občanské společnosti,

Sociologická
encyklopedie,
termín
Stabilita
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Stabilita_ekologick%C3%A1
8
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demokratické společnosti vykupují do značné míry svoji sociální stabilitu nadměrným
konzumem dostupným většině populace9.
1.2.6 Stabilita ekonomická (Economic stability)
Stabilita ekonomická - stav vyjadřující existenci předpokladů, za nichž po každém vnějším
narušení ekonomické rovnováhy dochází k jejímu obnovení buď v původní podobě, anebo v
podobě nové rovnováhy. Jestliže jakékoli velké vychýlení z rovnováhy vyvolá síly, které vrátí
systém do rovnovážného stavu, mluví se o globální stabilitě. V případě menších odchylek jde
o lokální stabilitu10.

Obr. 13 – Světová ekonomika se vyvíjí v hospodářských cyklech. Pravidelně, periodicky se
mění fáze prosperity, recese, deprese a konjuktury. Kondratievův cyklus se mění průměrně
v padesátiletých periodách. Podobných cyklů je v ekonomice více, liší se autor od autora
zejména v definici, objasňující příčiny prosperity – v posledních 200 letech to byly vynálezy
v oblasti techniky, které podnítily poptávku obyvatelstva po novém zboží, jež se vyrábělo ve
velkých sériích. Periody stability a lability se cyklicky střídají.
Fig. 5 – The world economy is developing in economic cycles. Regularly, the phases of
prosperity, recession, depression, and conjunction change periodically. Kondratiev's cycle
changes on average in fifty-year periods. Similar cycles are more in the economy, the
author differs from the author in particular in the definition, explaining the causes of
prosperity - in the past 200 years, there have been inventions in the field of technology that
have stimulated the demand of the population for new commodities produced in large
series. Stability and lability periods alternate cyclically.
Pod pojmem ekonomické stability chápeme stálý růst reálného hrubého národního produktu,
cenovou stabilitu a udržování nezaměstnanosti na úrovni přirozené nezaměstnanosti. To
Sociologická encyklopedie, termín Stabilita sociální, on line 1.9.2018,
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Stabilita_soci%C3%A1ln%C3%AD
9

10

https://leporelo.info/ekonomicka-stabilita
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znamená, že produkt by měl růst rovnoměrně a takovým tempem, aby se zajistila cenová
stabilita a dostatečná zaměstnanost11.
1.2.7 Stabilita finanční (Stability financial)
Stabilita finanční
neboli stabilita
finančního
systému je
stav finančních
trhů v ekonomice, který brání vzniku systémového rizika, tj. rizika, že poskytování
nezbytných finančních produktů a služeb finančním systémem bude narušeno do té míry,
že to může významně ovlivnit hospodářský růst a blahobyt. Vznik možných systémových
rizik ve finančním systému je řešen prostřednictvím makroobezřetnostních politik, jejichž
cílem je právě zachování finanční stability.
Česká národní banka definuje finanční stabilitu jako situaci, kdy finanční systém plní své
funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky
jako celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům12.
1.2.8 Nestabilita jako bezpečnostní riziko (Instability as a security risk)
Každá skutečnost, činnost, děj nebo jev, které probíhají v přírodě, ve společnosti, v ekonomice,
v technologických procesech apod. stabilním způsobem, se mohou zpravidla kdykoliv změnou
vnějších nebo vnitřních podmínek stát nestabilními (labilním), rizikovými a pro subjekty
nekontrolovatelnými s reálnou možností způsobit člověku, skupinám obyvatelstva, institucím,
firmám, společnosti či státu škody nebo újmy; ztráty. Pokud však člověk pochopí příčiny změn
v objektech, systémech či probíhajících procesech, pokud je schopný včas odhalit jejich
příznaky, může hledat cesty eliminace nebo minimalizace hrozeb (nebezpečí), cesty snižování
rizik vzniku bezpečnostních událostí, krizových jevů; eliminovat tyto negativní jevy ještě před
jejich působením na objekty, systémy či procesy. Odhalování a průběžné monitorování
parametrů, které se stávají krizovými faktory pro danou skutečnost, umožňuje zabránit
negativním dopadům a dosáhnout zodpovídající úroveň bezpečnosti (dle Šimák, 2015, s. 38,
upraveno).

2

MEZNÍ STAVY (BOUNDARY STATES)

Pojem mezní stav je nadoborový pojem, který můžeme aplikovat v různých oborech lidské
činnosti (včetně bezpečnosti), na různé entity - na artefakty vytvořené člověkem, nebo na živé
či neživé „produkty“ vývoje naší planety Země. Obecně je mezní stav časový okamžik, kdy
dochází k zásadnímu narušení entity (objektu, procesu či systému), v důsledku které dochází
ke ztrátě původní funkčnosti entity. Mezní stavy jsou aplikovatelné na člověka, společnost,
výrobky a produkty, na technické, přírodní či společenské entity, na morálku apod.
Znalost existence problematiky mezních stavů je velmi významná i v bezpečnosti. V procesech
analýzy rizik a při návrhu protiopatření pracujeme s různými entitami (objekty, procesy,
systémy). Obvykle při analýzách vycházíme ze standardních, případně přechodových stavů
těchto entit, kdy nehrozí žádné reálné hrozby; entity jsou dlouhodobě v rovnovážném, stabilním
stavu. Mnohdy si neuvědomujeme mezní stavy analyzovaných entit, které v okamžiku jejich
naplnění zcela změní vlastnosti, chování a funkčnost. Nastává situace, kdy nedokážeme zajistit

Ekonomická nerovnováha a stabilita, on line 1.9.2018, https://referaty.aktuality.sk/ekonomicka-nerovnovahaa-stabilita/referat-5142
11

Wikipedia, termín Finanční stabilita, On line 15.8.2018,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_stabilita
12
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bezpečnost na požadované úrovni, protože se entita zásadním způsobem v důsledku svého
mezního stavu změnila; přestala plnit svou původně zamýšlenou funkci, činnost.
Mezní stavy, podle typu entity, na níž nastávají, můžeme dělit na (Janíček, 2007, s. 363;
doplněno, rozšířeno).:






Mezní stavy v technice nastávají u technických objektů, jsou to tedy mezní stavy
technických objektů. Důvody, vyřazení technického objektu z funkce lze členit na
technické (příčiny interní; odpovídají technické mezní stavy) a technickoenvironmentální (příčiny externí, odpovídají technicko-environmentální stavy).
Mezní stavy přírody (též ekologické, environmentální mezní stavy). Tyto mezní
stavy nastávají u přírodních objektů. Ekologické mezní stavy mohou nastávat na různě
velkých lokalitách. Mohou mít charakter lokální, velkoplošný či globální. Mohou být
způsobeny nevhodnými zásahy člověka do přírody (např. melioračními, chemizací –
hnojením, přípravky proti nežádoucí flóře a fauně, stavebními úpravami – přehrady,
dálnice, toxickými skládkami), nevhodným působením technických objektů na přírodu
(exhalace, znečišťování ovzduší, půdy a vod. Příčinou může být i samostatná příroda –
tornáda, zemětřesení, tsunami, záplavy; vesmír – srážky s vesmírnými tělesy atd.
Mezní stavy člověka (živé bytosti). Objektem je v tomto případě člověk, kterého
můžeme charakterizovat jeho materiálním tělem, nehmotným duševnem a interakcemi
se svým okolím, tedy s lidmi, jimi vytvořenými artefakty, přírodou a vesmírem.
Osobnostní mezní stavy můžeme členit podle příčin, které je způsobují, a to:
o v člověku samotném – patří sem například zdravotní mezní stavy, jež souvisejí
s tělesnými a duševními nemocemi; etické mezní stavy, které souvisí s jednáním
člověka ve vztahu k lidem, jim vytvořeným artefaktům a přírodě;
o v okolí příslušného člověka – sem patří mezní stavy související s těmito
faktory:
 odchod z pracovního poměru;
 neshody v zaměstnání, rodině, společenských či politických
organizacích, sportovních, zájmových klubech atd.;
 pracovním přetížení – psychologické mezní stavy, syndrom vyhoření
jedince („burnout syndrom“).





Mezní stavy ekonomické. V prostředí ekonomiky je možné nalézt celou řadu entit
(objektů, procesů, systémů) které za specifických podmínek dosahují svých mezních
stavů; ve větší či menší míře ohrožujících ekonomickou bezpečnost (jedinců, institucí,
firem, bank, pojišťoven, leasingových společností, jednotlivých průmyslových odvětví,
trhů, až po bezpečnost státu, státních útvarů či společenství). Ke sledovaným
systémovým veličinám ekonomického (parametrům) charakteru patří např. ukazatele
jako jsou výšky dluhů, půjček, úvěrů, hypoték, kredibilita, schopnost splácet úvěry,
inflace, nezaměstnanost, kupní síla obyvatelstva, kurzy lokálních a světových měn,
produktivita apod. Mezními ekonomickými stavy jsou pak např. platební neschopnost,
sekundární platební neschopnost, osobní, firemní, státní bankrot, vymáhání dluhů apod.
Mezní stavy společenské, profesionální (společenské, profesionální mezní stavy).
K nejrozšířenějšímu společenskému meznímu stavu patří revoluce. Jsou to kvalitativní
mezní stavy charakterizované tím, že určitý společenský řád nemůže (nechce) dále plnit
svou funkci. Podnět k revoluci obvykle nepřichází „ze shora“, od vládnoucích,
mocenských skupin, které se jej snaží udržet. Zdrojem revoluce je dlouhodobá
nespokojenost velké části obyvatelstva. Podnět přichází „ze zdola“, „utlačovaní“ už
nechtějí takto dál pokračovat. Ne ve všech případech musí dojít k revoluci.
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Nespokojenost se současným stavem v demokratických společnostech ovlivňuje
politiku, volby do různých zastupitelských orgánů, stávky na různých úrovních, veřejné
protesty atd., což patří k evolučním procesům (nikoliv tedy k revolučním)
Mezní stavy morálky – patří sem především stav morálky a s ní související mezní stavy
terorizmu, násilných náboženských expanzí atd.
Členění mezních stavů podle jejich vlastností

2.1

Mezních stavů se u různých objektů může celkově vyskytovat velmi mnoho, a proto je můžeme
např. dělit (Janíček, 207, s. 363):


Podle charakteru změn stavových veličin
o Kvalitativní mezní stavy – mezní stav nastane tehdy, jestliže hodnota
(kvantita) některého ze stavových parametrů se stane pro funkci objektu
nepřípustná.
o Kvantitativní mezní stavy – mezní stav nastane tehdy, jestliže se změní
kvalita některého ze stavových parametrů tak, že neumožňuje funkci objektu.



Podle časového průběhu jejich vzniku
o Okamžité mezní stavy – vznik mezního stavu závisí pouze na okamžitých
hodnotách stavových parametrů, které určují vznik mezního stavu.
o Kumulativní mezní stavy – vznik mezního stavu závisí na kumulaci
(hromadění) změn ve vlastnostech struktury objektu v procesu postupného
působení a ovlivňování objektu z jeho okolí. Nezávisí tedy na okamžitých
hodnotách parametru tohoto působení a ovlivňování, ale na jejich časovém
průběhu.



Podle možné následnosti mezních stav
o Vylučující se (disjunktivní) mezní stavy - – dva mezní stavy jsou
označovány jako „vylučující se“, může-li vzniknout pouze jeden z nich, takže
druhý je pak stavem nedosažitelným (tedy nebude následovat);
o Příčinné (kauzální, následné) mezní stavy – dva mezní stavy se označují
jako kauzální tehdy, jestliže vznik jednoho mezního stavu vytváří podmínky
pro možný vznik druhého mezního stavu.



Podle chování po odstranění aktivace objektu
o Vratné mezní stavy – po odstranění aktivace objektu vyvolávající mezní stav,
jeho důsledky odezní.
o Nevratné mezní stavy – následky dosažení mezního stavu zůstávají i po
odstranění aktivací na objekt.



Podle charakteru následků dosažení mezního stavu
o Poruchové mezní stavy – dosažení mezního stavu způsobí poruchu,
v důsledku níž sice objekt není schopen plnit svou funkci, ovšem po odstranění
poruchy je objekt opět provozuschopný, se svou plnou, původní funkčností.
o Bezpečnostní mezní stavy – souvisejí s bezpečností objektu. Dosažení
mezního stavu způsobí destrukci součásti, která je součástí ochranného
zařízení před vznikem havarijních stavů. Destrukce této „ochranné součásti“
ochrání objekt před vznikem jiných, mezních stavů.
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o Havarijní mezní stavy – souvisejí s havárií objektu. Dosažení mezního stavu
vede k destrukci objektu.




Podle možnosti jejich výskytu
Podle rozsahu oblasti, v níž nastává mezní stav
Podle statistického pojetí mezních stavů
o Deterministické mezní stavy – – charakteristiky mezních stavů (mezní
plochy) i charakteristiky spolehlivosti jsou určeny jednoznačně (kvantifikátor
je určen jednou hodnotou).
o Deterministické mezní stavy – charakteristiky mezních stavů (mezní plochy)
i charakteristiky spolehlivosti nejsou určeny jednoznačně (parametr je
intervalové číslo).



Podle počtu mezních parametrů popisujících mezní stav
o Jednoparametrické mezní stavy – mezní podmínka obsahuje pouze jeden
mezní parametr. (např. varování o nezaplacení splátky hypotéky přijde
v okamžiku, kdy uplyne doba 10 dní po termínu splátky.)
o Víceparametrické mezní stavy – mezní podmínka obsahuje více než jeden
mezní parametr (např. voda začíná vřít při 100° C a při tlaku 1 atm).

Obr. 14 – Pohled na základní členění mezních stavů v podobě tzv. myšlenkové mapy.
Fig. 6 – A view of the basic division of limit states in the form of the so-called thought map.

3

ZÁVĚR

Problematika mezních stavů při řízení bezpečnosti v obecném smyslu slova nebyla zatím
v praxi široce využívána. Mezní stavy jsou velmi dobře známé inženýrům, konstruktérům,
projektantům v oblasti strojírenství, stavebnictví, elektroenergetice. Poznatky mezních stavů
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lze ale obecně implementovat v podstatě na jakýkoliv objekt, pokud přihlédneme k jeho
specifikům. Nemusí se jednat nutně jen o produkty, výrobky, ale teorie mezních stavů je
aplikovatelná i do společenských, přírodních, bezpečnostních věd.

4

LITERATURA

[1] BLAŽEK, V., DWORZECKI, J., BUZALKA, J. a kol.: Krízové scénáre vo verejnej
správe. Akadémia Policajného zboru, Bratislava, 2016, 304 s., ISBN 978-80-8054-678-6
[2] BLAŽEK, V., KELEMEN, M., NEČAS, P. a kol. Krizové scenáre, Akadémia Policajného
zboru v Bratislave, 2012, 176 s., ISBN 978-80-8054-538-3
[3] BOULDING, K. E.: Conflict and Defense: A General Theory, Harper & Row, New York
1962
[4] BOŽEK, F., Řízení rizik. Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu, Brno, 2015,
127 s. (on line, 18.5.2018,
[5] BUZALKA, J., BLAŽEK, V. Metodologie a metodika vypracování analýzy vnitřního
ohrožení bezpečnosti SR, a z něj vyplývajících ohrožení a rizik, Zborník metodológia a
metodika analýzy zdrojov ohrozenia vnútornej bezpečnosti SR, Katedra krízového
manažementu vo verejnej správe, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2011, str. 1639, Slovensko, ISBN 978-80-8054-517-8
[6] EICHLER, J. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace, Praha, Portál, 2009, 328 s.,
ISBN 978-80-7367-540-0
[7] FELCAN, M.: Problematika verejného poriadku ako jedna z najvýznamnejších oblastí
výkonu verejnej správy: kapitola č. 3 / aut. Miroslav Felcan: In: Aktuálne problémy vo
verejnej správe EÚ / Kristína Králiková, Mária Sabayová a kol. - Bratislava : Akadémia
Policajného zboru v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-8054-712-7. - s. 41-60
[8] FELCAN, M.: Návrh dopravno-bezpečnostných opatrení z hľadiska dopravného
inžinierstva na riešenie kritických nehodových lokalít. In: Bezpečnostní teorie a praxe :
periodikum Policejní akademie České republiky v Praze. - ISSN 1801-8211. - zvl. č. - I.
díl (2009), s. 63-89.
[9] FELCAN, M., HRÁBEK, R.: Aplikácia geografického informačného systému a
informačných technológií v činnosti štátnej správy, In: Problematika principu utilitarismu
ve veřejné správě : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře : [Hodonín :
13. února 2016]. - Hodonín : Ústav práva a soudního inženýrství v Hodoníne, 2016. - ISBN
978-80-906144-1-3. - s. 15-38
[10] HOLSTI, K.J.: International Politics: A Framework for Analysis, Prentice Hall,
Englewood Cliffs 1983
[11] JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. Hledání souvislostí. Díl 1.,
682 s., Brno, VUT, 2007, ISBN 978-80-724-555-6
[12] KOLITSCHOVA, P., KERBIC, J., RAK, R.: Forensic and technical aspects of vehicle
identification labels. 11th International Scientific and Technical Conference on
Automative Safety, Casta Papernicka, Slovakia, Apr 18-20, 2018, Web of Science Access
Number: 000435296000046, 2018-07-09, 345 E 47th ST, New York, USA, IDS Number:
BK3OJ, ISBN 978-1-5386-4578-9
[13] PROCHÁZKOVÁ, D.: Bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj, Univerzita Jana
Amose Komenského Praha, Praha, 2010, 248 s., ISBN 978-80-86723-97-6
612

ExFoS - Expert Forensic Science
XXVIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství
Brno 2019

[14] PROCHÁZKOVÁ, D.: Krizové řízení pro technické obory, ČVUT - Ústav bezpečnostních
technologií a inženýrství, Praha, 2013, 302 s., ISBN 978-80-01-05292-1
[15] PROCHÁZKOVÁ, D.: Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktury, ČVUT, Praha,
2013, 224 str., ISBN 978-80-01-05245-7
[16] RAK, R., KOLITSCHOVÁ, P.: Zamyšlení nad základními pojmy bezpečnost a bezpečí,
Sborník příspěvků z konference Bezpečná Evropa 2018 konaná dne 22.11.2018, Vysoká
škola finanční a správní, Praha, 2018, v procesu přípravy
[17] RAK, R., KOLITSCHOVÁ, P., KERBIC, J.: Aktuální aspekty ochrany identifikačních
štítků vozidel, Akadémia Policajného sboru v Bratislave, Slovensko, Policejná teorie a
prax, č. 1/2018, str. 115-123, 2018, ISSN 1335-1370
[18] RAK, R., KOLITSCHOVÁ, P., KERBIC, J.: Forensic and Technical Aspects of VIN
location on Motor Vehicle, Akadémia Policajného sboru v Bratislave, Slovensko, Policejná
teorie a prax, č. 2/2018, str. 17-28, 2018, ISSN 1335-1370
[19] Slovník NATO s termíny a definicemi (anglicky, francouzsky)13, AAP-06 (2014),
[20] SMEJKAL, V., RAIS, K., Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 4. aktualizované
a rozšířené vydání, Praha, Grada, 2013, 466 stran, ISBN 978-80-247-4644-9
[21] ŠIMÁK, L. a kol. Terminologický slovník krizového řízení, Žilina, 2006, s. 36, ISBN 8088829-75-5
[22] ŠIMÁK, L., Krizový manažment vo verejnej správe, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta
bezpečnostního inženierstva, 2015, 259 s., ISBN 978-80-554-1165-1
[23] ŠIMON, L. Policajno-bezpečnostná činnost, Bratislava, 2016, s. 149, ISBN 978-80-8054686-1
[24] TALLO, A., RAK, R., TUREČEK, J. 2006. Moderné technológie ochrany osôb a majetku.
1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2006. 229 s. ISBN: 80-8054387-9
[25] TICHÝ, M., Ovládání rizika, analýza a management, C. H. Beck v Praze, 2006, 396 s.,
ISBN 80-7179-415-5
[26] TURECEK, J.: et al. Police technique. Prague: Aleš Čeněk, 2008. 316 pp. ISBN 978-807380-119-9
[27] TURECEK, J.: Rentgens. Security Magazin, 1997, No. 4, pp. 17-19. ISSN, 1210-8723
[28] ZAPLETALOVÁ, Š. a kol., Krizový management podniku pro 21. století, Ekopress, 2012,
167 stran, ISBN 978-80-86929-85-9
[29] ZEMAN, P. a kol.: Česká bezpečnostní terminologie, Ústav strategických studií vojenské
akademie v Brně, Brno, 2002, 113 s., ÚSS/2002-S-1-031

13

NATO Glossary of terms and Definitions (English and French)

613

SOUČASNÉ TRENDY V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ NANOBEZPEČNOSTI
CURRENT TRENDS IN THE FIELD OF NANOSAFETY
Barbora Schüllerová1), Vladimír Adamec2), Vladimír Bencko3)
ABSTRAKT:
Příspěvek se zabývá problematikou stávajícího stavu bezpečnosti nanotechnologií z pohledu
legislativy. Seznamuje s vývojem evropského nařízení REACH a jeho přístupy k hodnocení rizik
nanomateriálů. Následně je představen koncept Safe by Design, vycházející z tzv. principu
předběžné opatrnosti, který je oblastí zájmu nejenom evropských odborníků a jehož cílem je
vytvořit vhodné podmínky pro implementaci do legislativy EU za účelem minimalizace rizik
spojených s celým životním cyklem nanomateriálů.
ABSTRACT:
This paper deals with the issue of the current state of safety of nanotechnologies from the point
of view of legislation. She is familiar with the development of the European REACH Regulation
and its approaches to nanomaterial risk assessment. It then introduces the Safe by Design
concept, based on the precautionary principle, which is an area of interest not only for
European experts, and aims to create the right conditions for implementation in EU legislation
to minimize the risks associated with the whole life cycle of nanomaterials.
KLÍČOVÁ SLOVA:
nanomateriály, bezpečnost, legislativa, design, předběžná opatrnost
KEYWORDS:
nanomaterials, safety, legislation, design, precutionary measure

1

ÚVOD

Nanotechnologie jsou významnou oblastí, uplatňovanou téměř ve všech technických,
přírodovědeckých a některých netechnických oborech. Dochází tak jejich rychlému rozvoji a
aplikaci do praxe. V současné době je ovšem kladen důraz mj. i na bezpečnost těchto
technologií a využívaných nanomateriálů ať už přírodního charakteru nebo jako produkt
výroby. Jsou proto zkoumány možné důsledky jak na lidské zdraví, tak i životní prostředí, které
mohou nanomateriály mít. Zkoumány jsou formy expozice, toxikologie i vliv morfologie částic.
S ohledem na rychlost vývoje a požadavky společnosti, je proto nutné zajistit aby bezpečnost
byla na stejné úrovni jako právě vývoj a aplikace těchto nanomateriálů. To je nezbytné nejprve
zajistit především z hlediska legislativy a následně aplikací vhodných opatření do praxe,
opírající se o tuto legislativní povinnost.
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2

SOUČASNÝ STAV

V Evropské unii je v rámci nařízení EC No 197/2006 o registraci, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky v platném znění
(dále jen REACH), povinností hodnocení a charakterizace rizika v rámci tzv. procesu
hodnocení chemické bezpečnosti. Podle požadavků ECHA zahrnuje hodnocení chemické
bezpečnosti:




provedení komplexního posouzení rizika založeného na fyzikálně chemických,
chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastnostech látky bez ohledu na
velikost, tvar nebo fyzikální stav,
definice úrovně expozice,
charakterizace rizika srovnáváním hladin expoziční a prahové úrovně, pod kterými jsou
látky nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí považovány za kontrolované.

Pokud jsou v rámci výše uvedeného rizika kontrolovatelná, je ukončen proces hodnocení
chemické bezpečnosti. Jestliže je tomu naopak, pak je požadováno více údajů o vlastnostech
dané látky, změna její výroby nebo stanovení přesnějších expozičních limitů. V případě
nanomateriálů by měly být dle nařízení REACH posuzovány jako jakékoliv jiné chemické látky
[1].

Obr. 1 – Rámec hodnocení rizik dle REACH [1]
Fig. 1 – Risk assessment Framework by REACH [1]
Problém nanomateriálů a jejich hodnocení v rámci uvedeného nařízení je ovšem nejenom jeho
finanční nákladnost, ale také vysoká rozmanitost formy nanomateriálů (např. morfologie).
V současné době je tak hodnocení zaměřené na nejčastěji aplikované formy a druhy, jako je
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například oxid titaničitý nebo oxid zinečnatý. I ty se ovšem nachází v mnoha rozdílných
formách, které mohou mít rozličný vliv na zdraví člověka. Dalším problémem je, že současná
legislativa nemá standardizované metody pro hodnocení jejich rizik.
V současné době je tak při posuzování nanomateriálů vycházeno z běžných přístupů a procesů
hodnocení rizik, které ovšem nejsou standardizovány. Je proto snahou odborníků vytvořit
postupy hodnocení rizik a zajištění bezpečnosti nanomateriálů, především prostřednictvím
mezinárodních projektů a vytváření platforem s cílem implementace výsledků do právních
předpisů.

3
3.1

DALŠÍ
KROKY
LEGISLATIVY

V ZAVEDENÍ

NANOBEZPEČNOSTI

DO

Princip Safe by Design

Nanomateriály, které nejsou přírodního charakteru, jsou považovány za klíčovou součást
inovací v nejrůznějších oblastech (energetika, diagnostika, fotonika apod.). Součástí každé
výroby a vývoje je ovšem i jejich bezpečnost. Cílem je získat jak funkční, tak i bezpečný
produkt. Musí se brát v úvahu jeho bezpečné používání, stejně jako bezpečnou likvidaci na
konci jeho životního cyklu. Avšak ne všechny produkty (primární i sekundární), v tomto
případě nanomateriály, mají stejnou charakteristiku a tudíž i stejný potenciál nebezpečí. S cílem
zlepšit jak účinnost, tak i bezpečnost nanotechnologií je proto přistupováno k proaktivním
řešením formou tzv. Safe-by-Design (SbD). Tato koncepce umožňuje efektivní průmyslovou
inovaci a výměnu klíčových informací jak mezi zákonodárci, tak i inovátory a výrobci těchto
nanomateriálů. První aplikace SbD v souvislosti s nanomateriály byla poprvé využita v Centru
pro biologickou a environmentální nanotechnologii v Houstonu, Texas, kde byla v letech 2004
– 2005 vytvořena bezpečnostní koncepce jako alternativa doposud dominantnímu přístupu
zaměřujícím se na důsledky a aplikace, kde věnoval pozornost především ekologickým a
biologickým rizikům spojeným s nanomateriály [4]. Toto první využití bezpečnostního
konceptu umožnilo kombinovat poznatky inženýrů, vývojářů, toxikologů apod. právě do oblasti
bezpečnosti materiálů.
SbD je koncept, který je běžně zaváděn v oblastech, jako je jaderná energetika, stavebnictví,
úprava vody, zdravotnictví apod. Popisuje bezpečnostní opatření nutná pro prevenci
nežádoucích událostí, které mohou mít za následek vznik nehod, poškození zdraví a životního
prostředí. Tato opatření jsou zaváděna již během fáze návrhu zařízení, procesu, materiálu atd.
Obecně platí, že SbD je již dlouhá léta aplikovaným opatřením především v průmyslu. Celkově
musí integrovat všechny možné scénáře nebezpečí a negativního dopadu již do fáze návrhu a
výroby [2, 4].
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Obr. 2 – Princip konceptu SbD [3]
Fig. 2 – SbD concept princip [3]
Tento koncept je především v současné době brán jako klíčový v oblasti bezpečnosti, a proto je
i v rámci mezinárodních programů zahrnut do jednotlivých řešení. Příkladem je projekt
NanoReg2 v rámci kterého byly vytvořeny 3 základní pilíře SbD charakterizující využití
konceptu v souvislosti s nanomateriály [5].
Prvním pilířem je tzv. Safe products by design, který je založen na principu pokusit se nalézt
co nejméně nebezpečné nanoformy, které jsou založené na jiných chemických vlastnostech.
Tento pilíř kombinuje nástroje pro testování, např. formou tzv. Grouping strategy, predikčních
nástrojů QSAR, QSPR, SAR apod. a testovacích nástrojů jako jsou testy in vivo a in vitro,
krátkodobé testy vyvinuté a validované v jiných projektech. Na základě tohoto přístupu je pak
uvažována možná kvantifikace zvýšení bezpečnosti nanomateriálů. Aplikace tohoto přístupu je
tak zaměřena jak na nové, tak i již používané materiály tak aby bylo možné hodnotit vývoj
jejich nebezpečných vlastností během celého životního cyklu a to vč. recyklace.
Druhý pilíř je zaměřen na tzv. Safe use products, kdy jsou brány v úvahu i potenciální nebezpečí
pro obyvatele, jako spotřebitele a životní prostředí ve spojení s využíváním nanomateriálů.
Cílem je hodnocení rizika expozice za účelem definovat taková opatření, která sníží riziko a
zajistí bezpečné užívání produktů. Na základě toho je nezbytné definovat rizika nanomateriálů
spojená se všemi způsoby jejich využití, tak aby bylo možné optimalizovat přijatelné způsoby
použití. Příkladem je hodnocení využití nanomateriálů s funkčními vlastnostmi v různých
oblastech, jako např. zdravotnické prostředky, potraviny, textil apod. tak baby byla zjištěna
minimalizace expozice během jejich používání i recyklace. Obecně je předpokládáno, že druhý
pilíř bude dosahovat efektivnějších výsledků, bude-li předcházet správné využití SbD.
Třetí pilíř tzv. Safe industrial production je zaměřen na bezpečné podmínky, kde produkty
vznikají. Cílem je získat dostatečné znalosti a také nástroje pro posuzování rizik pro zajištění
bezpečné průmyslové výroby a především bezpečnosti na pracovišti. Tato oblast rovněž
zahrnuje veškeré kroky od výroby samotné až po balení, skladování a transport. Třetí pilíř se
zaměřuje především na odbornou přípravu a kvalifikaci pracovníků v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci. Doplňuje a zároveň podporuje předchozí dva nástroje pro zajištění
bezpečnosti nanomateriálů.
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Obr. 3 – Základní pilíře SbD [5]
Fig. 3 – Basic pillars of SbD [5]

4

ZÁVĚR

Důraz na zajištění bezpečnosti využívání nanomateriálů je potřebný klást nejenom v oblastech
výzkumu a vývoje, ale také při jejich běžné aplikaci a v průběhu jejich celého životního cyklu.
Problematické se ovšem může stát zapojení subjektů, kteří s nanomateriály nakládají. Zde tak
mohou být účinnými legislativní opatření, která se na tuto problematiku zaměřují. Jak bylo
popsáno již v úvodu, současná legislativní opatření, která by přímo bezpečnost nanomateriálů,
stejně jako hodnocení rizik s nimi související, není ucelena. I proto jsou zakládány clustery,
platformy a vznikají projekty, které se touto problematikou zabývají, jako je například uváděný
NanoReg2 [5]. Celý jeho koncept je zaměřený právě na problematiku bezpečného využívání
nanomateriálů od jejich vzniku až po recyklaci, z pohledu produktu jako takového až po
případné dopady na okolí a dodržování zásad bezpečnostního managementu. Tento koncept,
zvaný Safe by Design tak vychází z již dříve známého konceptu tzv. principu předběžné
opatrnosti, kdy je nezbytné brát předem v úvahu možné negativní dopady, zkoumat je a
aplikovat veškerá dostupná preventivní opatření. Tento příspěvek měl za cíl seznámit se
stávajícím stavem v oblasti nanobezpečnosti v oblasti legislativy a zároveň nově zaváděným
konceptem SbD, jehož snahou je vytvořit vhodné podmínky pro jeho zavedení do evropské
legislativy a zajistit tak povinnost a zároveň i určitý návod pro subjekty nakládající
s nanomateriály k bezpečnému zacházení, vývoji, výrobě i recyklaci.
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NUMERICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ EXPERTNÍCH ANALÝZ POMOCÍ
MATICE RIZIK
Petr Šimůnek1), Ivana Laníková2), Petr Štěpánek3), Jakub Venclovský4), Lukáš Junek5)
ABSTRAKT:
Článek se zabývá možnostmi numerického zpracování expertních analýz při použití matice
rizik. Jsou popsány varianty numerických výstupů z matice rizik, mimo jiné pomocí nástrojů
fuzzy logiky.
ABSTRACT:
The article deals with possibilities of numerical processing of expert analysis using a risk
matrix. Variants of numerical output data form from the risk matrix are described, using fuzzy
logic tools, among other things.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Matice rizik, expertní analýzy, fuzzy logika, riziko, hodnocení
KEYWORDS:
Risk matrix, expert analyses, fuzzy logic, risk, assessment

1

ÚVOD

Autoři se zabývají komplexní analýzou životnosti technických objektů. Průběh hodnocení se
skládá z několika kroků, jedním z nich je hodnocení rizika pomocí matice rizik. Do ní vstupují
hodnoty vyjadřující míru pravděpodobnosti poruchy (index pravděpodobnosti vzniku poruchy;
lze popsat také jako potenciál ke vzniku poruchy) a velikosti dopadů na sledované funkce
objektu při vzniku poruchy (index následků, dopadu).
Popsané indexy jsou vypočteny z výsledků expertní analýzy, která hodnotí jednotlivé rizikové
faktory pomocí diskrétních hodnot v oboru celých kladných čísel; např. v intervalu od 1 do 5.
Vyšší hodnota odpovídá vyšší míře pravděpodobnosti poruchy a vyššímu dopadu poruchy na
funkci konstrukce. Vypočtené indexy mohou být normalizovány, např. v intervalu 〈0,1〉.
Při vyhodnocování výše rizika pomocí matice rizik je možné použít kromě kvalitativního
výstupu také kvantitativní. Některé přístupy výpočtu hodnoty rizika z matice rizik jsou popsány
níže.
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2
2.1

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ RIZIKA A MATICE RIZIK
Definice rizika, hodnota rizika a matice rizik

Riziko R je definováno na základě pravděpodobnosti (nebo míry pravděpodobnosti) P vzniku
nežádoucí události a významnosti následků realizace scénáře této nežádoucí události D;
obvykle je definováno vztahem
R = P×D.

(1)

Vyjádření hodnoty rizika se provádí kvalitativně nebo kvantitativně a je předmětem rizikové
expertní analýzy.
Matice rizik v obvyklé podobě je semi-kvantitativní nástroj k určení hodnoty rizika. Pro
vyhodnocení této obvyklé podoby matice rizik nejsou nutné specifické znalosti a zkušenosti,
použití je relativně snadné a efektivní, je častou součástí rizikových analýz v různých oborech.
Matice rizika má ovšem svá matematická a logická omezení, viz [3].
2.2

Kvantitativní hodnocení rizika při použití matice rizik podle definice rizika

V případě, že riziko počítáme na základě vztahu (1), lze funkci rizika vyjádřit jako plochu ve
tvaru hyperbolického paraboloidu, viz Obr. 1. Při tomto přístupu nejsou hodnoty funkce rizika
v daném intervalu rovnoměrně rozděleny, dobře patrné je to na půdorysném průmětu izolinií
plochy rizika viz Obr. 1 a Obr. 2. Pokud mají hodnoty vycházející z matice rizik odpovídat
předpokladu výpočtu podle vztahu (1), měla by matice být rozvržena dle průběhu izolinií
hodnot rizika z Obr. 2. Příklad takové matice rizik pro čtyři kvalitativní stupně hodnot rizik je
uveden v Tab. 1.

Obr. 1 – Plocha hodnot rizik vztahu (1).
Fig. 1 – Risk surface according to eq. (1).
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Obr. 2 – Průběh hodnot rizika, izolinie plochy z Obr. 2.
Fig. 2 – Risk layout distribution, isolines in accordance to Fig.1
Tab. 1 – 5×5 Matice rizik, která odpovídá definici rizika dle vztahu (1), [3].
Tab. 1 – 5×5 Matrix Compatible with Risk = Probability × Consequence [3].
Pravděpodobnost
(index x1)/
/dopad (index x2)

0-0,2

0,2-0,4

0,4-0,6

0,6-0,8

0,8-1

0,8-1
0,6-0,8
0,4-0,6
0,2-0,4
0-0,2

Matice v Tab. 1 vyjadřuje tři úrovně hodnot rizika. Při kvalitativním rozlišení hodnoty rizika je
použita následující škála rizika: zanedbatelné (zelená barva), střední (žlutá barva) a vysoké
(červená barva).
2.3

Modifikace výpočtu hodnoty rizika

Na rozdíl od matice rizik zobrazené v Tab. 1 má většina používaných matic hodnoty rizik
rozděleny přibližně rovnoměrně, např. Tab. 2. Tomuto rozložení rizik ale neodpovídá výpočet
rizika podle vztahu (1). Jednoduchou úpravou vztahu (1) se můžeme této podobě rozložení
rizika v matici přiblížit:
𝑅 = √𝑃 × 𝐷,

(2)

Po takové úpravě výpočtu (a tedy i definice) rizika se nezmění rozsah hodnot ale rozložení
hodnot rizika v daném intervalu.
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Obr. 3 – Plocha hodnot rizik dle modifikovaného vztahu pro výpočet rizika (2).
Fig. 3 – Modified Risk surface in accordance with eq. (2).
Hodnoty modifikovaného rizika dle vztahu (2) jsou vyjádřeny v podobě plochy na Obr. 3.
Rovnoměrné rozložení hodnot modifikovaného rizika je patrné z průběhu izolinií plochy na
Obr. 4. Rozložení dle Obr. 4 mnohem lépe vystihuje podobu matice v Tab. 2. Můžeme tedy
získat kvantitativní výstup z matice rizik, ale neměli bychom již mluvit o hodnotě rizika tak jej
chápeme dle definice ve vztahu (1). Ale ani úpravou dle vztahu (2) nemusíme dostat uspokojivé
kvantitativní hodnoty odpovídající použité matici.

Obr. 4 – Průběh hodnot modifikovaného rizika, izolinie plochy z Obr. 3.
Fig. 4 – Modified Risk distribution (layout), isolines in accordance to Fig.3.
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Tab. 2 – Matice rizik.
Tab. 2 – Risk Matrix.

Index x2 (např.
odhad míry
prvděpodobnosti
výskytu).

HODNOTA RIZIKA
0,75 - 1

Nízká

Střední

Vysoká

Vysoká

0,5 - 0,75

Nízká

Střední

Střední

Vysoká

0,25 - 0,5

Zanedbatelná

Nízká

Střední

Střední

< 0,25

Zanedbatelná

Zanedbatelná

Nízká

Nízká

< 0,25

0,25 - 0,5

0,5 - 0,75

0,75 - 1

Index x1 (např. významnost
rizikového faktoru)

2.4

Využití přístupu fuzzy logiky při kvantitativní hodnocení rizika pomocí matice rizik

V případě specifické podoby matice rizik, u které nelze použít výše popsané přístupy a
analytické řešení je obtížné nebo dokonce nemožné, lze použít nástrojů fuzzy logiky.
Při tomto přístupu dostaneme kvantitativní výstup z matice rizik, ale opět se nejedná o riziko
vypočtené dle definice ve vztahu (1).
Využití fuzzy logiky pro vyhodnocení rizika pomocí matrice rizik již bylo použito v řadě
případů, viz např. [1] a [2].
Vstupními veličinami jsou (stejně jako u matice rizik) míra pravděpodobnosti a dopady (při
uvažovaném vzniku nežádoucí události). Členění vstupních veličin odpovídá členění matice
rizik. V dále popisovaném modelovém případu jsou stupně veličin (v úvodu popsané indexy)
rozčleněny podle matice v Tab. 2.
Každý stupeň je vyjádřen pomocí funkce příslušnosti, která vyjadřuje průběh hodnoty indexu
v daném intervalu, viz Obr. 5. Pro indexy X1 a X2 jsou v tomto případě nadefinovány čtyři
funkce příslušnosti.

Obr. 5 – Funkce příslušnosti pro indexy X1 a X2.
Fig. 5 – Membership Function for index X1 and X2.
Dalším krokem je provedení fuzzifikace, tj. převedení reálné proměnné do jazykové proměnné.
Pro fuzzifikaci byly použity funkce příslušnosti lichoběžníkového tvaru. Pro vyjádření hodnoty
rizika v matici rizik byla použita fuzzy metoda použití složené podmínky spojené logickými
spojkami, konkrétně v tomto případě AND.
Podle úrovní rizika v matici rizik (např. podle matice uvedené v Tab. 2, tj. riziko zanedbatelné,
nízké, střední, vysoké) se definuje funkce příslušnosti pro výstup, viz Obr. 6.
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Obr. 6 – Funkce příslušnosti pro výstup – vyjadřující míru rizika.
Fig. 6 – Membership Function for output describing risk value.
Dalším krokem je určení pravidel pro vyhodnocování pomocí fuzzy logiky. Každé dvojici
(kombinaci) vstupních funkcí příslušnosti, složené z jedné funkce příslušnosti indexu X1 a
jedné funkce příslušnosti indexu X2, se přiřadí jedna z výstupních funkcí příslušnosti
vyjadřující hodnotu rizika (v souladu s podobou matice), viz Obr. 7.

Obr. 7 – Pravidla pro vyhodnocování pomocí fuzzy logiky.
Fig. 7 – Combination rules of input and output membership functions.
Pro nadefinované vstupní funkce příslušnosti pro X1 (4 funkce) a X2 (4 funkce) na Obr. 5, je
možných 16 dvojic a musí odpovídat dimenzi matice rizik, tj. v našem případě typu 4×4, viz
Tab. 2. Konkrétní pravidla pro vyhodnocování všech dvojic vstupních funkcí příslušnosti, která
byla použitá v tomto příkladu, jsou uvedena na Obr. 7: v prvním sloupci je číslo pravidla, ve
druhém sloupci jsou vstupní funkce příslušností pro index X1, ve třetím sloupci jsou vstupní
funkce příslušnosti pro index X2 a ve čtvrtém sloupci jsou přiřazené funkce příslušnosti pro
výstup.
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Posledním krokem je defuzzifikace, tj. převod jazykových proměnných do reálných
proměnných. Pro modelový případ bylo použito transformačního postupu na principu těžiště
(viz Obr. 7: poslední sloupec pod pravidly pro vyhodnocování).
Výstupní hodnoty z výše popsaného procesu jsou vyobrazeny ve formě plochy hodnot rizika a
jsou znázorněny na Obr. 8.
Při použití fuzzy množin je výhodou, že příslušnost prvku k dané množině (buňce matice) může
být odstupňována. Lze je použít k popisu pravděpodobných, nejistých nebo neurčitých jevů.
Nejobtížnější část hodnocení pomocí fuzzy logiky je správná intepretace vstupních veličin a
přiřazení vhodné funkce příslušnosti.
Aplikace fuzzy logiky byla provedena pomocí programu Matlab [5].

Obr. 8 – Plocha hodnot míry rizika hodnoceného jevu.
Fig. 8 – Risk rate surface.

3

ZÁVĚR

Při kvantitativním vyhodnocení matice rizik je nezbytné respektovat způsob výpočtu rizika
(definici rizika). Při vyjádření rizika dle obvyklého způsobu dle vztahu (1) je nutné použít
matici s odpovídajícím rozložením a hodnotou rizika, viz Tab. 1. Při použití více běžné
přibližně symetrické matice rizik lze pro kvantitativní vyhodnocení využít vztahu (2). Pro
obecné podoby matic rizik je možné použít nástroje fuzzy logiky. Tento přístup lze také použít
k popisu pravděpodobných, nejistých nebo neurčitých jevů.
Použití analogických přístupů je jednoduché a rychlé, jsou ale omezeny na konkrétní podoby
matic rizik. Nevýhodou použití fuzzy logiky je vyšší pracnost (ve srovnání s výše uvedenými
postupy).
PODĚKOVÁNÍ
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MĚŘICÍ METODY, INSTRUMENTACE A NORMY PRO POSUZOVÁNÍ ČISTOTY
OVZDUŠÍ A SOUVISEJÍCÍCH RIZIK
MEASUREMENT METHODS, INSTRUMENTATION AND STANDARDS FOR AIR
QUALITY ASSESSMENT AND RELATED RISKS
Jiří Šperka1)
ABSTRAKT:
Tento příspěvek se zabývá vybranými aspekty měření pro posuzováním čistoty ovzduší.
Měřicích metod pro určování kvality ovzduší je mnoho, není cílem podrobně rozebrat všechny,
ale obecný popis a ukázkový příklad optických metod pro určování počtu aerosolových částic.
Na známé Ringelmannově metodě je ukázáno, že s každou metodou je třeba pracovat opatrně.
ABSTRACT:
This contribution deals with selected aspects of measurements for air quality assesment. There
are many different measurement methods for air quality determination. The aim is not to
describe all of them, but general description and one example of optical methods for aerosol
particle number determination is given. On well known Ringelmann method is demonstrated,
that each method should be used carefully.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Kvalita ovzduší, znečištění ovzduší, aerosol, optické měření, metrologie
KEYWORDS:
Air quality, air pollution, aerosol, optical measurement, metrology

1

ÚVOD

Se znečištěným ovzduším souvisí celá řada zdravotních rizik. Riziky a dopadem znečištěného
ovzduší na lidské zdraví se zabývá např. Světová zdravotnická organizace ve své publikaci
„Health risk assessment of air pollution“ [1]. Přehledově je možné získat představu o znečištění
ovzduší v Evropě a o vystavení obyvatel tomuto znečištění v letech 2000 až 2016 na základě
materiálu Evropské agentury pro životní prostředí [2].
Již v dávné minulosti přispívala k antropogennímu znečištění ovzduší touha člověka po teple a
světle, od nejstarších dob k těmto později přibyly další zdroje znečištění v důsledku rozvoje
lidských činností [3]. Ačkoli snahy o regulování zdrojů znečištění sahají daleko před
průmyslovou revoluci [4], systematické monitorování znečištění ovzduší se stalo podstatným
předmětem lidského zájmu přibližně až od devatenáctého století, což souvisí mimo jiné
i s vědeckým pokrokem a s rozvojem instrumentace. Ke spolehlivému monitorování znečištění,
které je nezbytné k vyhodnocení rizik, je nezbytné mít k dispozici vzájemně porovnatelné a
spolehlivé měřicí metody.
Tento příspěvek se zaměřuje pouze na některé metody, které jsou využívány pro měření kvality
ovzduší. Není cílem podat ucelený přehled měřicích metod, ale na vybraných optických
metodách poukázat na problematické aspekty, které jsou dané různými důvody, např.
fundamentálním principem metody. Zároveň tento příspěvek zmiňuje význam norem

Šperka, Jiří, Mgr. Ph.D. – Český metrologický institut, Oddělení primární nanometrologie a technické délky,
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souvisejících s metrologií ovzduší a poukazuje na důležitost správného a opakovatelného
měření pro stanovování rizik.

2

MĚŘICÍ METODY A INSTRUMENTACE

Přehled měřicích metod pro zjišťování kvality ovzduší z hlediska složení plynů a aerosolových
částic je možné najít například v knize „Air Pollution: Measurement, modelling and mitigation“
[5]. Další výklad v tomto textu se zaměřuje pouze na měření aerosolových částic pomocí
optických metod. Tyto metody můžeme uvést jednoduše známým pozorováním lidským okem.
Lidské oko je schopné pozorovat jevy spojené s rozptylem světla na mnoha částicích a
detekovat tak např. emise částic v případě čadícího komína nebo smog ve městě. Zraková
detekce nám sice může dát velice důležitou informaci, obtížně pomocí ní ale získáváme
kvantitativní výsledky. V určitých případech se sice můžeme pokusit nějakým způsobem
pozorování okem kvantifikovat jako například v podobě viditelnosti na určitou vzdálenost,
nejistota těchto odhadů je však značná. Pokusem o posun pozorování zrakem emisí vzniklých
spalováním směrem ke kvantitativnímu měření bylo vytvoření Ringelmannovy stupnice, která
slouží k přiřazení tmavosti kouře ke stupnici šedi [6]. Tato metoda, přestože má svoje výhody
spojené s nenáročností měření, je však nedokonalá a trpí mnoha nedostatky [7]. Měření je
závislé na pozorovateli, na světelných a dalších podmínkách měření. Proto se z hlediska
metrologie nejedná o vhodnou metodu. To platí i pro případ, kdy je optická detekce prováděna
pomocí digitálního snímače a stupně šedi jsou přiřazovány automaticky, protože neznámých
faktorů, které ovlivňují výsledek takového měření, je stále příliš mnoho. Na druhou stranu by
byla velká škoda, kdyby toto vyznělo jako kritika hodnotící podobná měření jako nesmyslná.
Měla význam nejen v minulosti: Může být výhodné je použít díky jejich jednoduchosti pro
případ aplikací, kdy potřebujeme spíše orientační informaci s vědomím všech nevýhod a rizik
spojených s nepříliš spolehlivým výsledkem.
Přístroje pracující na bázi optických metod, které umožňují kvantitativně určovat množství
aerosolových částic, lze z principu rozdělit do dvou kategorií. Buď tyto přístroje měří rozptyl
světla na jednotlivých částicích, nebo měří kolektivní rozptyl světla na mnoha částicích. Do
první kategorie patří, dnes oblíbené, optické nebo kondenzační čítače částic, do kategorie druhé
patří např. fotometry. Tyto přístroje jsou schopné pracovat v kontinuálním provozu a vyčítání
dat je prakticky okamžité. Na příkladu optického čítače částic (OPC z anglického Optical
Particle Counter) můžeme demonstrovat výhody a nevýhody podobného typu zařízení: Je
možné detekovat částice o velikosti nad minimální detekovatelnou velikostí částic, která je pro
optické čítače částic typicky přibližně 300 nm nebo 500 nm (jedná se o zjednodušující popis,
limit detekce souvisí s efektivitou počítání, obecně závislou na velikosti a vlastnostech částic,
kterou je třeba znát pro přesnou informaci). Z nemožnosti detekce částic s velikostmi pod
určitou hranicí také plynou omezení těchto přístrojů, protože nejsou schopny měřit např.
ultrajemné částice s velikostmi pod 100 nm (toto samozřejmě neplatí pro kondenzační čítače
částic, které jsou schopny detekovat i menší částice). OPC umožňují třídit částice do
velikostních kanálů, které se ovšem pro různé přístroje mohou lišit, takže může být obtížné
porovnat vzájemně různé přístroje. Navíc se jednotlivé přístroje liší z hlediska mechanické
konstrukce, průtoku vzduchu, elektroniky a detektoru, takže nemusí dávat zcela stejné výsledky
pro stejný vzorek. Kalibrace těchto přístrojů probíhá obvykle na kulových částicích o stejné
velikosti s jasně definovanými optickými parametry, v případě reálného aerosolu s
různorodými částicemi je proto třeba uplatnit korekce. Pro danou konfiguraci OPC a vlnovou
délku laseru ozařujícího částice může být navíc přesné rozdělení určitých velikostí částic a tvarů
do velikostních kanálů nejednoznačné, s tímto souvisí nejistota určení velikosti částic.
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3

NORMY A METROLOGIE

Z hlediska norem zmiňme dvě kategorie, které spolu úzce souvisí. V první kategorii jsou obecné
normy spjaté s měřením dané veličiny související s kvalitou ovzduší. Tyto normy by měly
přesně stanovit, jakým způsobem je daná veličina definována a pomocí jakých referenčních či
jiných metod danou veličinu měřit. Protože k měření využíváme přístrojové vybavení, vstupují
do hry také normy, které souvisí s přístroji samotnými, které se zabývají nastavením a
kalibracemi měřicích zařízení. Pokud měříme dle dané metodiky, ale měříme přístrojem, který
měří nespolehlivě a s neznámou nejistotou měření, nejsme schopni zjistit správnou hodnotu
měřené veličiny. Tím pádem nejsme ani schopni správně vyhodnotit rizika, která jsou s danou
měřenou veličinou spjata. Pozornost tedy musí být kladena také na přístrojové vybavení a práci
s ním, protože ve všeobecném zájmu je měření kvality ovzduší v co nejvyšší kvalitě. Za tímto
účelem je potřebné měřicí přístroje kalibrovat, porovnávat jejich schopnosti, a to na různých
úrovních a napříč širokou komunitou a napříč různými institucemi, které se těmto měřením
věnují. V metrologii spojené s kvalitou měření kvality ovzduší stále existuje mnoho výzev, na
kterých je třeba pracovat. Jako jeden příklad za všechny je možné uvést snahy experimentálně
v laboratoři co nejlépe napodobit venkovní ovzduší, zejména z hlediska složení aerosolů,
definovaným způsobem, a umožnit tak opakovatelná porovnatelná měření různými přístroji na
známém referenčním vzorku.

4

ZÁVĚR

Dnešní doba nabízí celou škálu měřicích metod pro posuzování čistoty ovzduší od poměrně
jednoduchých až po satelitní měření. Každá metoda je specifická a jednotlivé metody
i instrumentace se stále vyvíjí. Pro vyhodnocování rizik spojených se znečištěním ovzduší je
dobré se důkladně seznámit s měřicí metodou, pomocí níž byla data, s nimiž se pracuje, získána,
protože s každou měřicí metodou jsou spojené nejistoty měření a každá technika má určité
omezení.
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MOŽNOSTI URČENIA FINANČNEJ NÁHRADY ZA OBMEDZENIE
VLASTNÍCKEHO PRÁVA SPÔSOBENÉHO REGULÁCIOU NÁJMU V
SLOVENSKEJ REPUBLIKE
THE OPTIONS FOR DETERMINING OF THE FINANCIAL COMPENSATION FOR
THE LIMITATION OF OWN RIGHT CAUSED BY THE REGULATION OF RENT
PROPERTY IN THE SLOVAK REPUBLIC
Marián Vyparina 1)
ABSTRAKT:
V Slovenskej republike súkromní vlastníci nájomných bytových domov, ktorým boli tieto vrátené
po zmene politického zriadenia, žiadajú od štátu kompenzáciu za obmedzenie dosahovania
trhového nájmu spôsobeného štátnou reguláciou nájmu bytov. Tento príspevok je zameraný na
možnosť určenia finančnej náhrady podľa zníženého nájmu v minulých obdobiach a možnosť
určenia finančnej náhrady s využitím princípov určovania hodnoty vecných bremien.
ABSTRACT:
In the Slovak Republic, private owners of rented residential apartments who were returned
those apartments after a change in the political arrangement request compensation from the
state for limiting the achievement of market rents for residential apartments caused by state
regulation of those apartment rents. This contribution focuses on the opinions of determining
of the financial compensation under reduced rent in past periods and the possibility of
determining financial compensation by using the principles of determining the value of
easements.
KLÍČOVÁ SLOVA:
Byt, bytový dom, nájom, regulovaný nájom, primeraná náhrada, vecné bremeno.
KEYWORDS:
Flat, residential apartments, rent, rental apartments regulation, adequate compensation,
easement.

1

ÚVOD

Slovenská republika je rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva povinná vyplatiť
kompenzačnú náhradu vlastníkom bytových domov za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva
spôsobeného reguláciou nájmu. Ide prevažne o pôvodných vlastníkov nájomných bytových
domov, ktoré im boli vrátené podľa reštitučných zákonov. Tieto nájomné bytové domy boli
súkromným vlastníkom odňaté v minulom spoločensko-politickom zriadení. Reštitúciami sa do
vlastníctva pôvodných vlastníkov alebo ich právnych nástupcov dostali aj bytové domy s
nájomcami, ktorí v minulosti od štátu nadobudli k bytom v týchto domoch právo osobného
užívania. Podľa ustanovení občianskeho zákonníka sa právo osobného užívania k bytom
zmenilo na nájom bytov na dobu neurčitú.
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K určeniu nájmu takýchto bytov sa aj po zmene spoločensko-politického zriadenia vzťahovali
regulačné opatrenia štátu, ktoré umožňovali vlastníkom určiť nájomcom len regulovanú cenu
nájmu, ktorá bola nižšia, ako voľne dohadované, tzv. trhové nájomné.
V Slovenskej republike bol dlhodobý problém s reguláciou nájmu bytov, ktorá jednoznačne
obmedzovala vlastníkov dotknutých bytových domov alebo bytov vo výkone ich vlastníckeho
práva. Tento problém nastal obdobne aj v iných okolitých štátoch, v ktorých sa riešil skôr.
Deregulácia prebiehala v Slovenskej republike postupne s tým, že obce zabezpečujú
registrovaným nájomníkom s regulovaným nájmom náhradný nájomný byt. Až do poskytnutia
bytovej náhrady nájomníkovi v súčasnosti obce vlastníkom bytových domov kompenzujú
rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným.

2
2.1

REGULOVANÉ NÁJOMNÉ
Predpisy regulujúce nájom

Spôsob a výšku výpočtu základného nájomného za prenajatý byt a úhrady cien služieb
spojených s užívaním bytu upravovala do 31.12.1999 vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj
miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhradách za užívanie bytu a služby spojené
s užívaním bytu v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 60/1964 Zb. určovala ročnú výšku nájomného ako násobok plochy obytných a
vedľajších miestností a sadzby za 1 m2 obytných a za 1 m2 vedľajších miestností bytu. Tieto
sadzby boli diferencované podľa toho, či byt bol zaradený do I., II., III. alebo IV. kvalitatívnej
kategórie. K uvedenej sume sa pripočítala ročná sadzba za základné prevádzkové zariadenie
bytu (sporáky, priestory na uskladnenie potravín a paliva, hygienické zariadenia, rozvody
plynu, elektrickej energie, vody a odvod odpadových vôd) a sadzba za ostatné zariadenie a
vybavenie bytu (kuchynskú linku, vstavané alebo zabudované skrine, chladničku, balkón,
loggiu alebo terasu a iné).
Okrem takto určeného základného nájomného vyhláška č. 60/1964 Zb. stanovila aj spôsob
dohodovania a platenia cien služieb spojených s užívaním bytu v súlade s cenovými predpismi
a rozhodnutiami cenových orgánov. Patrilo sem napríklad osvetlenie a upratovanie spoločných
priestorov v dome, používanie výťahu, domovej práčovne, čistenie komínov, odvoz popola,
smetí, splaškov, čistenie žúmp, používanie spoločnej rozhlasovej a televíznej antény, dodávka
tepla pre vykurovanie a teplej úžitkovej vody, pitnej vody, odvedenie odpadovej vody z
domácnosti a ďalších služieb, na poskytovaní ktorých sa dohodol prenajímateľ s nájomcom.
Spôsob výpočtu a výška nájomného sa až na drobné úpravy vyhlášky č. 64/1964 Zb. nemenil
od roku 1964 až do roku 1992. Výška nájomného u 3 izbového bytu s podlahovou plochou 65
m2 podľa uvedenej vyhlášky bola približne 160 Sk (5,31 €) mesačne. Až od 01.07.1992 bola
takto určená cena nájomného vyhláškou Federálneho ministerstva financií, Ministerstva
financií ČR a Ministerstva financií SR č. 15/1992 Zb. zvýšená o 100%.
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Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 375/1999 Zb. bola od 1.1.2000 zrušená vyhláška
Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu
a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov. Nadväzne na zrušenie tejto
vyhlášky vydalo Ministerstvo financií SR Opatrenie z 21.12.1999 č. R-11/1999, v ktorom podľa
§ 11a § 20 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách je v časti I. písm. a) doplnená položka 16
obsahujúca ustanovenia o maximálnych cenách nájmu bytu.
Uvedeným opatrením sa od 01.01.2000 regulované maximálne ceny nájmu bytu zvýšili
približne o 70%, pričom jednotlivé ustanovenia tohto cenového predpisu v podstate prebrali
spôsob a štruktúru určovania nájomného zo zrušenej vyhlášky č. 60/1964 Zb. Ustanovenia
vyhlášky, ktoré charakterizovali rozdelenie bytov do kvalitatívnych kategórií, popisovali
základné príslušenstvo a vybavenie bytu, členili miestnosti na obytné a vedľajšie a určovali
výpočet podlahovej plochy bytu, neboli začlenené do opatrenia, ale tvorili prílohu č. 23
k výmeru č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami.
Ďalšia úprava základného nájomného v Slovenskej republike sa uskutočnila k 1.2.2001 kedy
nájomné Opatrením Ministerstva financií SR č. R-1/2001 bolo zvýšené o 45 % a v bytoch
postavených s účasťou prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov a rozpočtov obcí
umožnilo účtovať nákladové nájomné vo výške maximálne 5% z obstarávacej ceny bytu ročne.
Od 01.03.2003 bol vykonaný ďalší krok deregulácie nájomného jeho zvýšením o 95 % a
prijatím Opatrenia Ministerstva financií SR z 28.01.2003 č. R-1/2003 od 01.03.2003.
Následná úprava nájomného sa uskutočnila Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MVRR SR“) z 22.12.2003 č. V-1/2003 o regulácii
cien nájmu bytov, ktorý vydalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe
zákona č. 520/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a ktorým od 01.01.2004 prešla pôsobnosť v oblasti cien nájmu bytov na
MVRR SR. Touto úpravou sa maximálna cena nájmu bytu v regulovanom segmente bytového
fondu zvýšila o 60 % u tej časti bytového fondu, na ktorú sa vzťahuje regulácia nájomného. Aj
vo Výnose MVRR SR č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov sa maximálna cena nájmu bytu
za mesiac určovala podľa veľkosti podlahovej plochy bytu a kategórie bytu osobitne za obytnú
miestnosť a osobitne za vedľajšiu miestnosť. Takto určená maximálna cena nájmu bytu sa
zvyšovala, resp. znižovala o cenu nájmu za základné prevádzkové zariadenie bytu a taktiež sa
zvyšovala o ceny nájmu ostatného zariadenia a vybavenia bytu. Okrem toho sa maximálna
cena nájmu bytu úmerne znižovala pri horšej kvalite bytu napr. pri bytoch suterénnych, alebo
na piatom a vyššom nadzemnom podlaží v domoch bez výťahu a pod. Výška maximálnej ceny
nájmu bytu bola výnosom stanovená v rovnakej výške pre celé územie Slovenskej republiky.
Znenie vyššie citovaného výnosu bolo viac menej prevzaté aj do Opatrenia Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 23.04.2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov. Opatrením
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25.09.2008 č. 02/R/2008 bol sprísnený rozsah
použitia regulovaných cien. Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30.11.2011
č. 01/R/2011 boli jednotlivé sadzby uvedené v predchádzajúcich výmeroch v mene SKK
prepočítané platným kurzom do meny EURO.
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Obr. 1 – Vývoj regulovaných cien nájmu bytov na Slovensku [€/m2/rok]
Fig. 1 – Trend of rental apartments regulation in Slovakia [€/m2/year]
Vývoj regulovaných cien nájmu bytov je prezentovaný na obrázku č. 1 na typovom príklade
bytu I. kategórie s podlahovou plochou 65 m2. V grafe je zahrnuté aj obdobie po roku 2011,
ktoré bolo ovplyvnené dereguláciou. Byt I. kategórie bol vybratý pre možnosť porovnania
z bežnými bytmi súčasného štandardu. Byty podliehajúce regulácii nájmu boli prevažne bytmi
II. a III. kategórie, ktoré mali predpísané nižšie hodnoty regulovaného nájmu. Byty II. kategórie
dosahovali približne úroveň 75 % a byty III. kategórie približne úroveň 55 % z ceny
regulovaného nájmu bytov I. kategórie.
2.2

Deregulácia nájmu

V roku 2009 Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 640/2009 koncepciu spôsobu
usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytov dotknutých
dereguláciou cien nájmu bytov, ktorej závery vyústili do zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a
spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Zákonom č. 260/2011 Z.z. bolo vlastníkom (prenajímateľom) bytov s regulovaným nájmom
umožnené vypovedať nájom bytu bez uvedenia dôvodu. V bytoch, v ktorých nájom bytu
skončil podľa tohto zákona, mohol prenajímateľ jednostranne zvýšiť dohodnuté mesačné
nájomné raz ročne, najskôr s účinnosťou od 15.09.2011
a) v roku 2011 o 20 % z výšky regulovaného nájomného vypočítaného ku dňu
nadobudnutia účinnosti tohto zákona,
b) v rokoch 2012 až 2015 každoročne o 20 % z výšky regulovaného nájomného
vypočítaného v predchádzajúcom roku.
Zákon ďalej definoval podmienky nároku nájomcov na tzv. „bytovú náhradu“, ktorou je
náhradný nájomný byt. Bytové náhrady majú v kompetencii obce, ktoré mali povinnosť
poskytnúť bytové náhrady do 31.12.2016. Táto vízia zákona sa nepodarila v plnej miere
dosiahnuť, pretože je nedostatok obecných nájomných bytov. Nájomcovia s priznanou bytovou
náhradou majú zákonnú ochranu a nie sú povinní, ani po 31.12.2016, byt s regulovaným
nájmom vypratať, kým im obec neposkytne bytovú náhradu. V takýchto prípadoch je obec
povinná na podklade žiadosti prenajímateľa uhradiť rozdiel medzi trhovým a regulovaným
nájomným.
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3
3.1

ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Poľská republika

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) v prípade Hutten-Czapska vs. Poľsko
č. 35014/97 jednoznačne potvrdil, že zákony o regulácii nájmu nadmieru obmedzili vlastnícke
práva a uvalili neprimerané bremeno, ktoré nemožno ospravedlniť na podklade legitímneho
cieľa sledovaného orgánmi verejnej moci pri uskutočňovaní špeciálnej bytovej politiky.
Súčasne súd uznal ťažkú bytovú situáciu v štáte, ale nebol schopný nájsť ospravedlnenie
pokračujúceho zlyhávania štátu v priebehu celého skúmaného obdobia. V rozhodnutí Veľkého
senátu ESĽP z roku 2006 bola sťažovateľke priznaná nemajetková ujma a náhrada trov
právneho zastupovania. Ďalej bola štátu daná povinnosť uzatvoriť so sťažovateľkou dohodu
o odškodnení, ktorá sa uskutočnila v roku 2008.
3.2

Slovenská republika

Vlastníci nájomných bytových domov s regulovaným nájom v Slovenskej republike podali
v rokoch 2009 až 2013 celkovo 17 hromadných sťažností na ESĽP, ktorými navrhovali aby
súd:
a) vyhlásil sťažnosť na porušenie vlastníckych práv chránených Dohovorom za prijateľnú;
b) rozhodol, že Dohovor bol porušený;
c) rozhodol, že Slovenská republika je povinná vyplatiť každému sťažovateľovi náhradu
nemajetkovej ujmy vo výške 50 000,- eur, ako aj náhradu skutočnej škody, ktorú
sťažovatelia vyčíslia.
Prvé rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo vzťahu k Slovenskej republike bolo
vydané v prípade Bittó a spol. vs. Slovensko (sťažnosť č. 30255/09). V tomto prípade bola štátu
daná povinnosť prijať špecifickú a jasne upravenú kompenzačnú náhradu v záujme poskytnúť
skutočne efektívne odškodnenie za spôsobené porušenie práv. Takéto opatrenie malo byť
prijaté štátom v záujme dosiahnuť súlad s článkom 1 Protokolu č. 1 Dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd, k porušeniu ktorého podľa rozhodnutia súdu došlo.
Sťažovatelia sa v sťažnosti domáhali vzniknutej škody, ktorej kalkuláciu založili na rozdiele
regulovaného nájomného a odhadovaného „trhového“ nájomného. Škoda bola vyčíslená
znaleckými posudkami predloženými sťažovateľmi a k takto stanovenej škode si sťažovatelia
uplatnili príslušenstvo (úroky z omeškania). Vláda oponovala spôsob kalkulácie vzniknutej
škody, v ktorom bolo „trhové“ nájomné určené ako rovnajúce sa ekonomickému nájomnému
za byt a podiel k pozemku. Vláda poukazovala aj na nereálne predpoklady v znaleckých
posudkoch predložených sťažovateľmi, v ktorých bola návratnosť bytového fondu uvažovaná
len 25 rokov pri predpokladanej 100 % obsadenosti bytov za trhový nájom počas celého
obdobia, počas ktorého sa na nich vzťahoval systém regulácie nájomného. Primeraná náhrada
navrhovaná štátom bola podľa posudku znaleckého ústavu určená s využitím princípov
určovania hodnoty vecných bremien.
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Porovnanie rozdielov určených hodnôt vzniknutej škody podľa sťažovateľov, uplatnenej
celkovej náhrady sťažovateľmi, návrhom primeranej náhrady štátom a rozhodnutia súdu je na
obrázku č. 2. Rozsudok ESĽP bol v tomto prípade vyhlásený v roku 2005, v ktorom vzhľadom
na rozhodnutia v iných prípadoch zobral do úvahy, že náhrada majetkovej škody utrpenej
sťažovateľmi má byť obmedzená na primeranú náhradu. Celková priznaná primeraná náhrada
majetkovej ujmy (bez nemajetkovej ujmy a náhrady nákladov a výdavkov) v tomto prípade
bola v sume približne 2,2 milióna eur, ktorá tvorila približne 27 % sťažovateľmi požadovanej
sumy.

Obr. 2 – Prehľad v prípade Bittó a spol. vs. Slovensko
Fig. 2 – Abstract in the case of Bittó and Others v. Slovakia
Naposledy ESĽP vyhlásil v januári 2018 rozsudok spoločne v ôsmich prípadoch
(sťažnostiach), ktorými priznal majetkovú a nemajetkovú ujmu sťažovateľom. Celková
priznaná ujma v sume približne 3,6 milióna eur tvorí približne 10 % sťažovateľmi požadovanej
sumy.
Doteraz ESĽP rozhodol o 15 sťažnostiach, v ktorých 262 sťažovateľom priznal primerané
spravodlivé zadosťučinenie spolu vo výške približne 11 miliónov eur.

4

MOŽNOSTI URČENIA FINANČNEJ NÁHRADY

V právnych predpisoch Slovenskej republike ani v odbornej literatúre nie je riešená
problematika stanovenia primeranej náhrady za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva
spôsobené existenciou regulovaného nájomného bytov v bytových domoch.
4.1

Primeraná náhrada

V zmysle čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie
vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe
zákona a za primeranú náhradu.
Primeraná náhrada za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva spôsobené existenciou
regulovaného nájomného bytov v bytových domoch nie je v Slovenskej republike samostatne
riešená. Len s určitou analógiou sa možno oprieť o definovanie primeranej náhrady uvedenej v
stanoviskách a rozhodnutiach a stanoviskách najvyššieho súdu Slovenskej republiky:
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4.2

Stanovisko občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
č. Cpj 30/97 z 20.10.1997 definuje primeranú náhradu pri vyporiadaní spoluvlastníctva
k nehnuteľnosti „Primeranú náhradu je treba chápať ako hodnotový ekvivalent
vyjadrený v peniazoch, umožňujúci podľa miestnych podmienok obstaranie podobnej
veci, aká bola predstavovaná podielom spoluvlastníka, ktorý bol prisúdený ostatným
spoluvlastníkom. Za takú cenu nemožno považovať stanovenú náhradu vychádzajúcu zo
zistenej ceny podľa cenového predpisu. K tomu, aby náhrada bola primeraná, musí byť
závislá nielen od konštrukcii a vybavení a veku stavby, ale i na záujme o ňu, t.j. na
dopyte a ponuke v danom mieste a čase. Musí ísť o náhradu, ktorá predstavuje
objektívnu cenu, za ktorú by vec bolo možné predať.“
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní 8 Sžo 16/2008 definuje
primeranú náhradu pri vyvlastnení nehnuteľnosti „Primeranou náhradou je náhrada,
ktorá sa síce neposkytuje v celom rozsahu trhovej ceny veci, avšak zásadne vyváži ujmu,
ktorá odňatím veci vznikla. Ochrana vlastníckeho práva pri vyvlastnení totiž nezahrňuje
v sebe aj právo na získanie majetku.“
Určenie náhrady podľa zníženého nájmu v minulých obdobiach

4.2.1 Metodika použitá v posudkoch predložených sťažovateľmi
V posudkoch predložených sťažovateľmi je uplatnený postup stanovenia výšky škody
(poznámka: nie primeranej náhrady) založený na určení rozdielu medzi trhovým a regulovaným
nájomným jednotlivých bytov. V súdnej praxi pojem škoda spravidla znamená majetkovú ujmu
poškodeného, ktorú možno objektívne vyjadriť v peniazoch. Súdna prax rozlišuje pojmy
„skutočná škoda“ a „ušlý zisk“. Skutočná škoda vyjadruje zmenšenie existujúceho majetku
poškodeného v peniazoch, ktoré predstavuje majetkové hodnoty potrebné na uvedenie majetku
do pôvodného stavu, alebo aby sa v peniazoch vyvážili dôsledky, vyplývajúce z toho, že
navrátenie do predošlého stavu by nebolo možné resp. účelné. Ušlý zisk vyjadruje majetkovú
ujmu v peniazoch, ktorá spočíva v tom, že nedošlo k rozmnoženiu majetkových hodnôt
poškodeného, ktoré by bolo možné očakávať so zreteľom na obvyklý chod veci.
V posudkoch bola hodnota trhového nájmu určovaná výlučne výpočtom na báze návratnosti
ich predpokladanej všeobecnej hodnoty. Použité boli pritom metodické postupy určenia
ekonomického nájmu, ktoré sú založené na predpoklade navrátenia vloženej investície
prostredníctvom nájomného. Inak povedané, výsledkom bol ekonomický nájom, ktorým počas
určitého obdobia bude splatená výška vloženej investície, v našom prípade kúpnej ceny bytu.
Ekonomické nájomné bytu je nájomné, ktoré pokryje vlastníkovi všetky jeho náklady spojené
s vlastníctvom bytu a jeho prenájmom a k tomu prinesie primeraný výnos z vloženého kapitálu
na obstaranie bytu. Takto stanovené nájomné je spravidla odlišné od trhového nájomného.
Uplatnenie princípu ušlého zisku z titulu štátom regulovaného nájmu tak ako ho uplatnili
sťažovatelia sa vo vzťahu k nevyhnutným podkladom pre jeho objektívny výpočet javí ako
nerealizovateľné. V uplatnenej škode sťažovateľmi jednoznačne chýba trhový prvok, keď je
uvažovaný ušlý nájom za celé obdobie nepretržite, tzn. že nie zohľadnená žiadna strata, ktorá
v trhovom prostredí určite vzniká. Dôvodom pochybností správnosti výpočtov je aj skutočnosť,
že k objektívnemu výpočtu ušlého zisku je nevyhnutné poznať vývoj na trhu s nájmom bytov
aj v období, v ktorom sa tento trh iba vyvíjal a ku ktorému neexistujú štatisticky
zhromažďované údaje. Ide najmä o obdobie rokov 1991 – 1999, v ktorých sa trh z bytmi ako aj
trh s nájmom bytov v Slovenskej republike vyvíjal. Vývoj trhu s bytmi sa na území Slovenskej
republiky začal aktívne vyvíjať až po vydaní zákona č. 182/1993 Z.z. o bytoch a nebytových
priestoroch, na základe ktorého sa byty prevádzali do osobného vlastníctva. Transformácia
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družstevného a štátneho vlastníctva bytov na osobné vlastníctvo aktívne prebiehala
v Slovenskej republike v rokoch 1993 – 1999. Stanovenie majetkovej škody za obmedzenie
výkonu vlastníckeho práva spôsobeného existenciou regulovaného nájomného bytov v
bytových domoch založené na hypotézach a predpokladoch nemožno považovať za objektívne
riešenie.
4.2.2 Predpoklady určenia náhrady podľa zníženého nájmu
Základným predpokladom je odlíšenie pojmov „ušlý zisk“ a „primeraná náhrada“. Ak sa
zameriame na primeranú náhradu, potom je pre jej objektívne určenie náhrady nevyhnutné







Stanoviť okrajové podmienky, najmä obdobie počas ktorého sa bude určovať majetková
ujma. Toto obdobie nemôže určiť znalec podľa svojho uváženia, ale je na rozhodnutí
štátu alebo súdu. Očakáva sa, že pri určení obdobia sa prihliada na primeraný čas
transformácie regulovaného nájmu na trhový nájom, tzn. obdobie bude kratšie ako
celkové obdobie, počas ktorého sa na predmetné byty vzťahoval systém regulácie
nájomného.
Určovať trhové nájomné overenými metódami, tzn. predovšetkým metódou
porovnávania s dohodnutými alebo ponukovými nájmami. Pri porovnávaní je
nevyhnutné oddeliť časti nájmu viazané na poskytnutie zariadenia bytu a služby spojené
s užívaním bytu tak, aby do porovnania vstupoval iba nájom za byt. Predpokladom
objektivity posúdenia je ďalej zohľadnenie technického stavu a vybavenia bytov.
Určovať regulované nájomné podľa regulačných opatrení platných v príslušnom období
(napr. výnosov, vyhlášok) s ohľadom na skutkový stav predmetných bytov (napr.
kategória, vybavenie, umiestnenie).
Určenie príslušenstva, resp. úrokov k vyčísleným rozdielom trhového a regulovaného
nájmu za určité obdobie, je na rozhodnutí štátu alebo súdu.
Určenie náhrady s využitím princípov určovania hodnoty vecných bremien

4.3

4.3.1 Základné predpoklady
V právnych predpisoch Slovenskej republike ani v odbornej literatúre nie je riešená
problematika stanovenia primeranej náhrady za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva
spôsobené existenciou regulovaného nájomného bytov v bytových domoch.
Riešenie problematiky obmedzenia užívania resp. obmedzenia realizácie úžitkovej hodnoty
vlastného majetku je metodicky príbuzná s problematikou vecných bremien. Vlastníci bytov a
bytových domov majú povinnosť



konať - bežná údržba vyplývajúca zo stavebná zákona, ako aj
strpieť - užívanie bytov oprávnenými osobami.

Ide o vecné bremená porovnateľné s vecnými bremenami spočívajúcimi v práve bývania určitej
osoby. Pri vecných bremenách je v znaleckej praxi vyhláškou č. 492/20004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku zavedená metodika výpočtu jednorazovej náhrady na báze
hospodárskej ujmy povinného subjektu. Znaleckou úlohou v takýchto prípadoch je vyčíslenie
primeranej náhrady, ktorá bude kompenzovať ujmu povinného subjektu. Spravidla pôjde o
finančnú náhradu, ktorá pri uložení na bežný terminovaný vklad (tzn. vklad s bežným úrokom)
bude počas celej doby trvania poskytovať čiastky, ktoré budú primerane kompenzovať ujmu
povinného subjektu (napríklad rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájmom počas určitého
obdobia). V znaleckej praxi sa najčastejšie ujma povinného subjektu stanovuje na báze straty
nájmu.
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V prípade obmedzenia užívania bytov spôsobeného systémom regulácie nájmu je cieľom
určenie jednorazovej náhrady k stanovenému rozhodnému dátumu alebo roku, ktorý by mal
byť určený rozhodnutím súdu alebo predpisom štátu. Takýmto rokom môže byť napríklad rok
prijatia zákonov o deregulácii. Aktuálnosť náhrady môže byť zabezpečená vyčíslením
hospodárskej ujmy za podmienok aktuálnych v rozhodnom roku. Týmto postupom sa vylúči
špekulácia o prípadnom nároku na úroky z omeškania za minulé obdobia (poznámka: pri
návrhu sťažovateľov sa úroky z omeškania takmer rovnali vyčíslenej škode a ESĽP tento nárok
vylúčil pri uznaní primeranej náhrady).
Ideálnym riešením by bolo stanovenie primeranej náhrady na začiatku obdobia regulácie, ktorá
by v cenovej úrovni tohto obdobia vyjadrovala zníženie hodnoty majetku. Takéto riešenie je
však nevykonateľné, pretože nie sú známe informácie o trhovom nájme, pretože na začiatku
obdobia regulácie (obdobie 1991-1999) neexistoval rozvinutý trh s bytmi ani trh s nájmami
bytov.
Odlišnosť aplikácie princípu určenia primeranej náhrady s využitím princípov ohodnotenia
vecných bremien je v tom, že k rozhodnému termínu určenia nestanovujeme hospodársku ujmu
smerom do budúcnosti ale smerom z minulosti. Určitá odlišnosť je aj v období trvania, pretože
u niektorých bytov k začiatku obdobia deregulácie už regulácia pominula (byt bol uvoľnený) a
u niektorých trvá, pričom v znaleckej praxi sa pri neobmedzenej dĺžke trvania uvažuje vždy
s obdobím 20 rokov. Takýto prístup





zabezpečí objektivitu vstupných údajov, najmä údajov o trhovom nájme,
zohľadní trhové prostredie objektivizáciou disponibilných výnosov z trhového nájmu
prostredníctvom predpokladanej straty,
znižuje rôznorodosť výsledkov výpočtu v závislosti na použitej úrokovej miere,
zabezpečí výsledok v cenovej úrovni k dátumu určenia primeranej náhrady.

Vstupnými údajmi k roku určenia primeranej náhrady sú najmä





trhové nájomné bytov,
regulované nájomné bytov, ktoré vychádza z platných regulačných opatrení
k rozhodnému dátumu,
obdobie trvania regulácie je určené pre jednotlivé byty podľa dokladov,
priemerná úroková miera na bežných termínovaných vkladoch v bankách.

4.3.2 Trhový nájom bytu
Hodnotu trhového nájomného možno objektívne určiť metódou priameho porovnávania.
Cieľom je zistenie trhového nájmu konkrétneho bytu s konkrétnou polohou, vybavením,
technickým stavom a pod. Využiteľnosť metódy porovnávania je len v prípadoch dostatku
porovnateľných informácií v danom mieste a čase. Porovnávanie sa spravidla vykonáva
z dostupných informácií zverejnených na realitných portáloch, pretože v Slovenskej republike
neexistuje žiadny centrálny register takýchto zmlúv.
Výber porovnateľných nehnuteľností je potrebné vykonať podľa určených kritérií, najmä:




umiestnenie bytov,
počet izieb bytov, prípadne výmera,
technický stav bytov a vykonané rekonštrukcie.

Získanú ponukovú cenu nájmu bytov je nutné následne upraviť v prípadoch ak ponuková cena
nájmu obsahuje:
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zariadenie bytu alebo
náklady na energie.

Týmto postupom bude získaná rovnaká východisková základňa na vykonanie porovnania.
Takto upravenú „čistú“ ponukovú cenu nájmu treba podrobiť porovnávaniu pomocou
zrážky/prirážky za




ekonomické faktory, kde treba zohľadniť skutočnosť, že ide o ponukovú (zatiaľ
nerealizovanú) cenu,
polohové faktory, v prípadoch ak nie sú získané ponuky z rovnakej lokality,
fyzické faktory, v ktorých treba zohľadniť odlišný technický stav a odlišné vybavenie
bytov.

Výsledkom budú upravené hodnoty nájmu pre jednotlivé druhy bytov, z ktorých sa následne
aritmetickým priemerom určí priemerná porovnateľná nájomná sadzba použiteľná k stanoveniu
trhového nájmu. Stanovená priemerná nájomná sadzba bude obsahovať aj príslušný
spoluvlastnícky podiel bytu k pozemku, pretože spoluvlastnícke podiely bytov k pozemku nie
sú v realitnej praxi samostatnou zložkou nájmu.
4.3.3 Postup výpočtu
Stanovenie všeobecnej hodnoty závady sa podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 492/2004 Z.z. vykoná
kapitalizáciou hospodárskej ujmy (rozdielu budúcich znížených odčerpateľných zdrojov oproti
bežným odčerpateľným zdrojom) počas časovo obmedzeného obdobia. Pri stanovení
odčerpateľných zdrojov sa postupuje obdobne ako pri stanovení výnosovej hodnoty, tzn.
obdobný postup ako pri určovaní disponibilného výnosu z nájmu stavieb alebo pozemkov.
Pri stanovení primeranej náhrady môžeme uvažovať s konštantnou hospodárskou ujmou a
konštantnou úrokovou mierou počas celého rozhodného obdobia. Na výpočet primeranej
náhrady potom použijeme vzťah
 1  k n  1
PN  HU.

n
 1  k  .k 

€

(1)

kde
PN

–

primeraná náhrada určená ako jednorazová náhrada [€],

HU

–

hospodárska ujma [€/rok],

n

–

časové obdobie trvania [rok],

k

–

úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100].

Hospodárska ujma sa vyjadruje v peniazoch, pričom pri použití vyššie uvedeného vzťahu sa
určuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Spravidla sa určuje v danom mieste a čase
(k rozhodnému dátumu) na podklade poznania okrajových podmienok. Nie je obvyklé
určovanie hospodárskej ujmy pre jednotlivé roky trvania závady, pretože by bolo nevyhnutné
objektivizovať všetky vstupné parametre výpočtu (najmä úrokovú mieru a očakávanú stratu),
ktoré ovplyvňujú výslednú hodnotu.
Hospodárska ujma sa stanovuje ako ročná peňažná suma určená ako rozdiel znížených
odčerpateľných zdrojov a bežných odčerpateľných zdrojov. Hospodársku ujmu na účel
stanovenia primeranej náhrady možno určiť ako rozdiel disponibilných výnosov
dosiahnuteľných z trhového a regulovaného nájomného. Na jej stanovenie je použitý vzťah
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HU = | OZRN – OZTN |

[€/rok]

(2)

kde
OZRN –

odčerpateľný zdroj dosiahnuteľný z regulovaného nájmu bytu,

OZTN –

odčerpateľný zdroj dosiahnuteľný z trhového nájmu bytu.

Odčerpateľný zdroj dosiahnuteľný z regulovaného nájmu bytu sa určí ako ročná cena
regulovaného nájmu znížená o nevyhnutné výdavky spojené s vlastníctvom bytu. Ako
nevyhnutné výdavky možno uvažovať: daň z bytu, poistenie bytu, bežná údržba bytu a správa.
Cena regulovaného nájmu sa určí podľa príslušného regulačného opatrenia.
Odčerpateľný zdroj dosiahnuteľný z trhového nájmu bytu sa určí ako ročná hodnota trhového
nájmu znížená o nevyhnutné výdavky spojené s vlastníctvom bytu. Ako nevyhnutné výdavky
budú uvažované spravidla zhodné výdavky ako pri regulovanom nájme. Pri trhovom nájomnom
bude uvažované aj s určitou mierou rizika vyjadrenou vo forme očakávanej straty výnosu z
nájmu (pravdepodobnosť dosiahnutia očakávaného výnosu). Uvažovanie straty zreálňuje
hodnotu odčerpateľného zdroja a súčasne zohľadňuje trhové podmienky.

5

ZÁVER

V tomto príspevku sú opísané niektoré z postupov a okrajových podmienok, ktoré môžu viesť
k určeniu primeranej kompenzačnej náhrady vlastníkom bytov, ktoré v určitom období
podliehali regulácii nájmu. Problematika je náročná, pretože nebola právne ani metodicky
riešená.
Výsledkom v Slovenskej republike boli dva prístupy, ktorých výsledky tvorili určitý podklad
pre rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva. Súd však nebol pri svojom rozhodnutí
viazaný týmito podkladmi a rozhodoval podľa vlastnej úvahy.
Rozhodnutie súdu o výške majetkovej kompenzácie za obmedzenie vlastníckeho práva sa viac
priblížilo k záverom vládnemu návrhu primeranej náhrady určenej podľa odborného stanoviska
znaleckého ústavu s využitím s využitím princípov určovania hodnoty vecných bremien.
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