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ABSTRAKT: Ve dnech 27. – 28. ledna 2017 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně konal již 26. ročník Mezinárodní 
vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2017). Konference byla pořádána za podpory ÚSI VUT v Brně a AZO ČR. Dvoudenní 
konference se zúčastnilo více než 200 tuzemských a zahraničních odborníků. Po úvodní společné části byla konference rozdělena do tří 
sekcí, kterými jsou již tradičně Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení, Stavebnictví a oceňování 
nemovitostí a Rizikové inženýrství. Sborník s příspěvky bude odeslán pro možnou indexaci v Thompson Reuters.

KLÍČOVÁ SLOVA: forenzní vědy, soudní inženýrství, znalec, rizikové inženýrství, konference

ABSTRACT: On the 27th–28th January 2017 was held the 26th International Scientific Conference of Forensic Engineering (ExFoS 2017) 
at the Institute of Forensic Engineering, Brno University of Technology (IFE BUT). The conference was organized in co-operation with 
the AZO ČR. The two-day conference was attended by more than 200 czech and foreign experts. After the joined part was the Conference 
divided into the three sections, which are traditionally Analysis of road accidents, the valuation of motor vehicles, machinery and 
equipment, Construction and real estate evaluation, Risk Engineering. The conference proceeding will be sent for the indexing to the 
Thompson Reuters’s CPCI.
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ÚVOD

Aktuální postavení znalce a význam jeho činnosti bylo mimo jiné 
hlavním tématem 26. ročníku mezinárodní konference ExFoS 2017, 
která se uskutečnila ve dnech 27. – 28. ledna 2017 v prostorách 
Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně 
za podpory Asociace znalců a odhadců ČR. O úspěchu této 
konference svědčí nejenom tradiční ročník pořádání, ale i rozmanitá 
účast více než 200 odborníků z řad státní správy, vysokých škol, 
výzkumných a znaleckých ústavů a praxe v ČR i zahraničí, kteří 
si mohli vybrat z 56 zajímavých přednášek. Jednání v jednotlivých 
sekcích zajistila bohatou diskuzi na široké platformě. Jednotlivé 
přednášky byly přístupné i studentům magisterského a doktorského 
studijního programu Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství, 
kteří zde mohli nalézt inspiraci pro svou diplomovou a disertační 
práci nebo vědecko-výzkumnou činnost.

STRUČNÝ PŘEHLED PREZENTOVANÝCH 
PŘÍSPĚVKŮ

Společná sekce (předsedající: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.)

Věrohodnost  znaleckého posudku (doc. JUDr. Marek Fryšták, 
Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Katedra 
trestního práva, Brno)

Příspěvek pojednává o významu dokazování v trestním řízení 
v souvislosti s právem na spravedlivý proces a se znaleckým 
zkoumáním a o postavení znaleckého posudku v hierarchii 
důkazů. Samostatná pozornost je věnována tomu, co může ovlivnit 
kvalitu znaleckého posudku a tím jeho relevantnost, přesvědčivost 
a věrohodnost a vybraným skutečnostem, která je třeba při 
posuzování výše uvedeného zohlednit.

Praktické poznatky o aplikaci zákona o znalcích a tlumočnících 
(Ing. JUDr. Lukáš Křístek, MBA, ZNALEX, s. r. o.)

Příspěvek se zamýšlí nad návrhem zákona o znalcích z pohledu 
znalce, základními pravidly při obstarávání podkladů znalcem 
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a komunikace znalce se zadavatelem a účastníky řízení, rozčlením 
náležitosti posudku (obsah, forma, proces, relevance).

Zkušenosti  s  procesem  jmenování  znalců (doc., Ing. Karel 
Kubečka, Ph.D., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, pobočka 
Brno, prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava)

Zkušenosti s účtováním znalečného – teorie a praxe (doc. Ing. Karel 
Kubečka, Ph.D., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, pobočka 
Brno, Ing. Jan Sedláček, qdq services s.r.o.)

Fáze je velmi dlouho diskutována, protože mezi odbornou 
veřejností existuje velká nespokojenost s finanční výši odměny 
za provedenou práci. Současně je nutno poukázat na dlouhodobou 
stagnaci výše odměn znalců. Odměny znalců jsou ve velkém 
nepoměru k odměnám advokátů a neodrážejí význam jejich práce 
ani odpovědnost, kterou mají za provedený znalecký posudek.

Specializace  sebeobrana  a  použití  zbraně  z  hlediska  orgánů 
činných  v  trestním  řízení (Ing. Zdeněk Maláník, DCv., Ústav 
bezpečnostního inženýrství, Fakulta aplikované informatiky, 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Článek pojednává o znalecké specializaci sebeobrana a použití 
zbraně, která je stále více využívána orgány činnými v trestním 
řízení. Autor demonstruje základy specializace a obvyklé formy 
jejích výsledků, včetně přínosu specializace pro vyšetřovatele, 
obhájce, státního zástupce a soudce. V článku jsou uvedeny časté 
mýty spojené se sebeobranou. Autor prezentuje příčiny rozdílného 
přístupu orgánů činných v trestním řízení k výsledkům uvedené 
specializace.

Psychosomatické  a  psychosociální  aspekty  percepce  rizika 
(prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.,Ústav hygieny a epidemiologie, 
Lékařské fakulty UK a VFN v Praze, doc. MUDr. Jarmila Drábková, 
CSc., Fakultní nemocnice Motol, KARIM NIP/DIOP, Praha)

Psychosociální hlediska mohou mít při vnímání potenciálních 
zdravotních rizik zásadní význam. Platí to zejména tehdy, kdy naše 
znalosti reálných zdravotních důsledků expozice lidské populace 
danému faktoru prostředí jsou neúplné, nebo intenzita této expozice 
se pohybuje v hodnotách vzbuzujících pochybnosti z hlediska 
možných biologických účinků. Nejzávažnějším rysem těchto 
situací, zejména u psychicky labilnějších jedinců, je výskyt často 
úporných neuropsychických a psychosomatických problémů. Přes 
obtížnou objektivizaci představují pro nositele různou míru obtíží 
až utrpení, které z hlediska kvality jejich života nelze podceňovat. 
Prevencí těchto problémů může být systematická a včasná výchovná 
či vysvětlovací činnost, cílená zdravotní výchova v době příprav 
průmyslových, dopravních, vojenských či jiných staveb a využití 
a zapojení místních občanských aktivistů či aktivit.

Sekce Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, 
strojů a zařízení (předsedající: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., 
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.)

Nárůst doby náběhu zpomalení motocyklu (Mgr. Ing. Piotr Ciępka, 
Instytut Ekspertyz Sądowych, Mgr. Ing. Stanisław Wolak, Cybid 
sp. z o.o., sp.k.)

Jsou prezentovány výsledky zkoumání doby náběhu zpomalení 
motocyklů. Zkoušky byly provedeny u čtyř motocyklů brzděných 
každým možným způsobem (přední + zadní; přední a zadní). 
Byla definována doba náběhu a popsána metodika jeho měření. 
Pozornost byla věnována správné registraci začátku náběhu 
brzdného zpomalení. Provedená zkoumání prokazují, že doba 
náběhu brzdného účinku je u motocyklů delší než v automobilech. 
Rozdíly jsou nejen pro různé typy brzdových soustav, ale i pro 
různé způsoby brzdění.

Specifika  výpočtu  EES modulem  „výpočet  EES  Crash  3“ 
v simuačním programu pc-crash a jeho použitelnost ve znalecké 
praxi (Ing. Tomáš Coufal, Ph.D. absolvent Ústavu soudního 
inženýrství, Vysoké učení technické v Brně)

Článek se zabývá použitelností modulu „Výpočet EES Crash 3“ 
v simulačním programu PC-CRASH. V úvodní části článku je 
popsán princip výpočtu EES užívaný předmětným modulem pro 
lepší pochopení souvislostí v následujících kapitolách věnujících se 
zejména možnostem jeho využití ve znalecké praxi. Uvedena jsou 
specifika a omezení použití předmětného modulu s praktickými 
ukázkami, ke kterým je vždy uveden detailní popis. Pro možnost 
úspěšného použití modulu „Výpočet Crash 3“ autor formuluje 
6 pravidel, dle kterých si znalec ve své praxi může snadno odvodit, 
zda pro daný typ poškození je předmětný výpočet EES vhodný, či 
nikoliv. S pomocí těchto pravidel lze významnou měrou eliminovat 
chyby v odhadu EES vozidla v případě, že se znalec rozhodne 
předmětný modul „Výpočet EES Crash 3“ v simulačním programu 
PC-Crash využít.

Dopravní  nehoda motocyklu  s  úmrtím  tandemistky  –  soudně 
lékařské aspekty (MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D., MUDr. Michal 
Zelený, Ph.D., MUDr. Kateřina Stoklásková, MUDr. Karel 
Schneller, Ústav soudního lékařství Brno)

Autoři prezentují soudně lékařské závěry k případu silniční 
dopravní nehody z roku 2014, při které zemřela mladá tandemistka 
na motocyklu Honda CBR 900. Zúčastnilo se na ní osobní 
motorové vozidlo odbočující vlevo a protijedoucí motocykl, 
jehož řidič ve snaze zabránit střetu začal prudce brzdit a se svým 
stojem upadl na vozovku. Dvojčlenná posádka motocyklu byla 
při dopravní nehodě zraněna, přičemž spolujezdkyně krátce 
po převozu do nemocnice v důsledku utrpěných poranění zemřela. 
Police ČR nařídila provedení soudní pitvy usmrcené tandemistky 
s vypracováním soudně lékařského znaleckého posudku. Později 
pro stejného zadavatele a po konzultaci se soudními lékaři byl 
vyhotoven i znalecký posudek soudně inženýrský. S delším 
časovým odstupem se objevil další soudně inženýrský posudek, 
který se pokoušel rozporovat některé závěry původních znaleckých 
posudků.

Odezva nákladního vozidla při přejezdu překážky (doc. Ing. Ivo 
Drahotský, Ph.D., Ing. Jan Pokorný, Ph.D., Ing. Petr Jílek, DiS., 
Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice)

Technická analýza dopravních nehod s sebou v mnoha 
případech nese nutnost posouzení odezvy vozidla na přejezd 
překážky, respektive zjištění, jakým způsobem se projeví přejezd 
překážky na konstrukčních a ovládacích prvcích vozidla, a zda 
je v možnostech řidiče překonání překážky rozpoznat. Příspěvek 
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se zabývá experimentálním měřením reakce vozidla na přejezd 
různých překážek (jízdních kol a překážek jiného charakteru), 
se vzájemným porovnáním impulsů přenášených na prvky 
vozidla, s kterými je řidič v kontaktu. Experiment byl realizován 
na základě požadavku souvisejícího s dopravní nehodou, při které 
došlo k opakovanému najetí pravého kola přední nápravy tahače 
na cyklistu.

Vliv špatného vyvážení předního kola na řídící systém a karoserií 
vibrací (Ing. Robert Janczur, PhD., Technická univerzita v Krakově, 
Polsko)

Výsledky silničních testů vozu VW Passat vybavených 
pneumatikami rozměru 195/65 R15 k vlivu nevyváženosti 
předního kola na kmitání částí řídícího systému, volantu a karoserií. 
Nerovnováhy kotouče byly vyvozeny s použitím vah různých hmot, 
umístěných v blízkosti vnější strany ocelového ráfku, s kontrolou 
na stroji Hunter GSP 9700 pro vyvažování kol. Zaznamenané průběhy 
vibrací díly řízení a karosérie při různých konstantních otáčkách 
byly podrobeny spektrální analýze k určení možnosti identifikace 
frekvencí vibrací způsobených nevyvážeností kola . Výsledky byly 
diskutovány, pokud jde o možnost identifikovat stav k narušení 
rovnováhy kola a možné změny v radiální tuhosti pneumatiky, 
vibrace přenášené prostřednictvím systému hnacího kola na volant. 
Navržený způsob záznamu a analýzy vertikálního zrychlení včetně 
vibrací v podélném směru může být také použit k identifikaci pulzní 
brzdné síly, způsobené například nevhodným tvarem brzdového 
kotouče. Znalost skutečných zrychlení podvozku prvků vozidla 
a rychlosti na základě údajů z CAN-Bus umožňují vývoj softwaru pro 
analýzu dat a vytváření monitoringu abnormálních stavů pneumatik 
nebo opotřebení brzdových kotoučů. Tento monitoring může přispět 
ke zvýšení stability postavení kol auta a dlouhé životnosti pneumatik 
a udržení optimálního komfortu řízení.

Zpomalení  současných moderních  vozidel  a metodika měření 
(doc. Ing. Pavol Kohút, Ph.D., Ústav znaleckého výskumu 
a vzdelávania, Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity 
v Žiline, Ing. Rastislav Jurina, Ph.D., EXPERT GROUP, k.s., 
Ing. Jiří Dudáček, Ph.D., Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, 
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline)

Predmetný príspevok sa zaoberá problematikou brzdenia 
vozidiel z pohľadu metodiky merania spomalenia vozidiel počas 
intenzívneho brzdenia a tiež z pohľadu matematickej štatistiky 
a presnosti merania. Vykonané boli jednak opakované merania 
spomalenia súčasných moderných vozidiel počas intenzívneho 
brzdenia na rôznych asfaltových povrchoch s cieľom vyhodnotiť 
charakter tejto náhodnej veličiny z pohľadu matematickej 
štatistiky. Venovaná bola tiež pozornosť dosahovanej presnosti 
pri rôznych použitých metódach a prístrojovom vybavení. Pri 
meraní spomalenia počas intenzívneho brzdenia boli použité jednak 
low-end prístroje a tiež najčastejšie decelerometre používané 
v SR ako i meracie a vyhodnocovacie zariadenie Correvit. 
Opakované merania spomalenia počas intenzívneho brzdenia boli 
vyhodnotené metódami matematickej štatistiky a to testovaním 
hypotéz. Použiteľným výsledkom je predovšetkým súbor meraní 
spomalenia súčasných moderných vozidiel počas intenzívneho 
brzdenia na rôznych asfaltových povrchoch, ale tiež vyhodnotená 
presnosť pri rôznych použitých prístrojoch a metódach merania.

Problematika  nehodového  děje  na mini  okružní  křižovatce 
(doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D., Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ing., Tomáš 
Malina., V-projekt s.r.o.)

Článek se zabývá specifickou problematikou nehodového děje 
na mini okružní křižovatce v souvislosti s konkrétní dopravní 
nehodou, která se zde udála. Obecně na okružních křižovatkách 
v České republice platí, že řidič vjíždějící na kruhový objezd 
označený dopravní značkou «Kruhový objezd» společně se 
značkou «Dej přednost v jízdě!» musí dát přednost v jízdě vozidlům 
jedoucím po kruhovém objezdu. Přitom pravidla silničního provozu 
nespecifikují dostatečně pravidla pro jízdu na okružní křižovatce, 
která je v mnohém odlišná od jízdy v klasické křižovatce. Navíc 
na mini okružní křižovatce při současném vjíždění dvou vozidel 
na dvou sousedních vjezdech nejede v dané chvíli fakticky žádné 
z nich po kruhovém objezdu, a to vzhledem k jeho minimální 
velikosti. Přesto si musejí oba řidiči dát vzájemně přednost, jinak 
nutně dojde ke střetu. Příspěvek poukazuje na absenci pravidel 
pro dávání přednosti v jízdě na okružní křižovatce v takových 
situacích a na důsledky, které při nedostatečném zajištění rozhledu 
na křižovatce v praxi vyústily v dopravní nehodu se zraněním.

Hodnocení kompatibility poškození kolizních objektů metodou 
překrytí snímků (Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D., znalec Olomouc)

Jedním z typických znaleckých úkolů je nepochybně posouzení 
slučitelnosti (kompatibility) deformací a stop na objektech, které 
měly vzájemně kolidovat (kompatibilita geometrická, materiální 
a energetická). V současnosti je zejména v Německu tamními znalci 
za účelem posouzení tzv. geometrické kompatibility poškození 
hojně využívána metoda překrytí snímků. Je však třeba již při 
zhotovení fotodokumentace dodržovat určité metodické zásady, 
aby získané výsledky byly dostatečně přesné a tedy prakticky 
upotřebitelné.

Bezpečnostní  inspekce  pozemních  komunikací  v  místech 
smrtelných  dopravních nehod (Ing. Lubomír Sedlák, Krajské 
ředitelství policie Jihomoravského kraje)

Bezpečnostní inspekcí rozumíme kontrolu stávajících pozemních 
komunikací za účelem identifikace rizikových faktorů, které 
mohou vést k vážným dopravním nehodám. Jejich cílem je 
vytvoření bezpečného dopravního prostoru pro všechny účastníky 
silničního provozu. Policie České republiky provádí od roku 2010 
bezpečnostní inspekce na všech místech smrtelných dopravních 
nehod. V tomto článku budou představeny některé z provedených 
inspekcí a navržených opatření.

Vliv mobilního telefonu, hudby a navigace na bezpečnost jízdy 
(Ing. Jan Unarski, Ústav forenzních věd, Krakov)

V pojednání jsou analyzovány informace a výsledky zkoumání 
týkající se vlivu různých zařízení v automobilu na bezpečnost 
silniční dopravy. Nejnebezpečnější jsou mobilní telefony, 
mimořádně nepříznivé je využívání zpráv SMS. Poslech hudby je 
zhruba neutrální, využití satelitní navigace přináší řidiči nejvíce 
výhod.
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Dopravní nehoda motocyklu s úmrtím tandemistky (doc. Ing. Aleš 
Vémola, Ph.D., Ústav soudního inženýrství Vysoké učení technické 
v Brně)

Příspěvek se zabývá dopravní nehodou, při které tandemistka 
motocyklu utrpěla smrtelná zranění. Na předmětnou nehodu byl 
vypracován revizní znalecký posudek na základě opatření o přibrání 
znalce soudem. Do té doby byly v této trestní věci podány dva 
znalecké posudky s diametrálně odlišnými závěry. V přípravném 
řízení vypracoval posudek znalec X. Obhajoba motocyklisty 
předložila posudek znalce Y. Tento znalec obhajoby byl následně 
trestně stíhán podle § 346 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký 
posudek, odst. 2a, trestního zákoníku.

Sekce Stavebnictví a oceňování nemovitostí (předsedající: 
Ing. Pavel Klika)

Praktické  využití majetkového a  výnosového  způsobu ocenění 
ve středních stavebních závodech (Ing. et Ing. Martina Beránková., 
Ing. et Ing. Eliška Křížovská., Ústav soudního inženýrství, Vysoké 
učení technické v Brně, doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc., Ústav 
stavební ekonomiky a řízení, Fakulta stavební, Vysoké učení 
technické v Brně)

Tato případová studie je zaměřena na problematiku praktického 
využití majetkového a výnosového způsobu ocenění ve středních 
stavebních závodech regionálního významu a je součástí 
rozpracované disertační práce na téma ,,Modelování vývoje 
hodnoty středního závodu v reálné konkurenci ČR“. Vychází ze 
skutečnosti, že volba vhodné metody představuje velmi důležitý 
krok v procesu oceňování závodu, proto je třeba mu věnovat 
patřičnou pozornost. Zatímco v úvodních kapitolách studie jsou 
vysvětleny základní pojmy související s řešenou problematikou 
a uvedeny základní údaje o sledovaných stavebních závodech, 
praktická část věnuje pozornost jejich majetkovému a výnosovému 
ocenění. Cílem příspěvku je na základě vlastních zkušeností 
prokázat, že je-li závod předlužen, výnosová metoda DCF entity se 
stává nepřesnou, a proto se jeví jako adekvátní pro výpočet pouze 
majetková metoda substanční.

Dopad správné formulace znaleckých úkolů na znaleckou činnost 
(Ing. Josef Čech, Ph.D., Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení 
technické v Brně)

Hlavně v poslední době se stále častěji setkáváme s tím, že 
od soudů jsou znalcům zasílána usnesení, ve kterých jsou stanoveny 
úkoly pro znalce, které jsou rozsáhlé a mnohdy jsou uvedeny 
i na několika stranách. Do usnesení jsou bezhlavě překlápěny 
otázky obou soudních stran a nikdo neřeší jejich relevantnost. 
Na názorných příkladech jsou ukázány dopady formulace úkolů 
na znaleckou činnost.

Zelené  střechy  mají  svá  pravidla (Ing. Dostalová Jitka., 
předsedkyně odborné sekce Zelené střechy při Svazu zakládání 
a údržby zeleně; GreenVille service s.r.o.)

Nový dokument nazvaný „Vegetační souvrství zelených střech – 
standardy pro navrhování, provádění a údržbu“ řeší problematiku 
zelených neboli vegetačních střech a je prvním standardizujícím 
dokumentem pro zelené střechy v České republice.

Legislativní  vývoj  vybraných  institutů  stavebního  zákona 
(JUDr. Alena Kliková, Ph.D., Právnická fakulta, Masarykova 
univerzita v Brně)

Příspěvek je věnován otázkám spojeným s vývojem právní 
úpravy vybraných institutů stavebního zákona. Veřejné stavební 
právo prošlo (a stále prochází) v poslední době řadou změn, které 
občas přinášejí zjednodušení. V některých případech však lze 
o zjednodušení vést diskuzi a je otázkou, zda jsou vždy změny 
přínosem pro praxi. V současné době dochází opět k projednávání 
další novely stavebního zákona, která by opět měla změnit řadu 
postupů dle stavebního zákona. Příspěvek je zaměřen na některé 
vybrané instituty a jejich navrhované změny se zamyšlením autorky, 
zda jsou opakované změny vhodné.

Využití  metod  analýzy  rizika  pro  úpravu  ceny  nemovitostí 
(doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Vysoká škola regionálního rozvoje 
Praha, prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., Vysoká škola báňská, 
Technická univerzita Ostrava, Ing. Pavel Vlček, Ph.D., Fakulta 
stavební, Vysoká škola báňská. Technická univerzita Ostrava, 
Ing. Tereza Beníšková., Ústav oceňování majetku, Ekonomická 
fakulta Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava)

Znalecký posudek, který vypracoval soudní znalec, musí být 
kontrolovatelný. Jsou však části posudku, kdy soudní znalec 
používá například tzv. „odborný odhad“ anebo „názor znalce 
na základě místních podmínek“. Zpravidla na základě „zkušeností 
znalce“ dojde k úpravě výsledku, například k redukci času (doby) 
výstavby anebo redukci ceny. Také tuto úpravu je povinen soudní 
znalec zdůvodnit. Může však být zdrojem nepochopení, pokud 
bude úprava vysvětlena dle názoru druhé strany neuspokojivě. Tato 
skutečnost může být také zneužita proti soudnímu znalci. Proto 
jsou hledány možnosti, jak odhad nahradit sofistikovanou metodou. 
Jedna z alternativ se nabízí v alternativních metodách analýzy rizik.

Udržitelná  životnost,  amortizace  a  tržní  hodnota  staveb 
(Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., ředitel Ústavu oceňování majetku při 
Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská, Technické univerzity 
Ostrava, Ing. Tereza Beníšková, Ústav oceňování majetku při 
Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská, Technické univerzity 
Ostrava)

Předpokládaná životnost staveb je pro oceňování majetku 
podstatnou veličinou. V příspěvku je proveden rozbor vlivů 
na životnost a jeho vyhodnocení pro nákladové a výnosové ocenění. 
Dále je zahrnut návrh postupů při ocenění u jednotlivých druhů 
staveb, řešení amortizace a je navržen odhad ročních nákladů 
pro udržitelnost staveb. V samostatné kapitole je proveden návrh 
algoritmu pro určení hodnoty věcí a podniků na základě výpočtů 
cen podle jednotlivých oceňovacích metod.

Vývoj a odlišnost  vybraných cen ve  stavebnictví (Ing. Jindřich 
Novák., Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně)

Ve znalecké praxi je obtížné stanovit obvyklou cenu stavebních 
prací pro účely znaleckých posudků. Článek popisuje, jakým 
způsobem získává Český statistický úřad průměrné ceny stavebních 
prací. Následně je ověřeno, jak statistické šetření cen probíhá 
v praxi. Hlavní náplní článku je soustava grafů, na kterých je 
zachycen vývoj cen udávaných ČSÚ, vývoj ceny materiálu, vývoj 
cenových úrovní cenových soustav a vývoj platů ve stavebnictví. 
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Následně jsou hodnoty porovnány. Sledované období je od roku 
2010 po současnost.

Rizika  zvýšení  nákladů  spojených  s  problematikou  oprav 
stávajících  objektů (Ing. Pavel Pejchal, CSc., Ing. Monika 
Králíková., Ing. Ivana Španihelová., STATIKUM, s.r.o.)

V dnešní době velmi aktuální provádění rekonstrukcí, modernizací 
a oprav stávajících objektů přináší často zvýšené náklady oproti 
původnímu projektu na základě zjištěných skutečností při započetí 
realizace. Z tohoto důvodu je řádné provedení stavebně technického 
průzkumu stávajícího objektu jednou z klíčových věcí, které vedou 
k vytvoření správného návrhu postupu stavebních prací jeho oprav. 
Jeden z příkladů uvedených v tomto příspěvku uvádí zvýšení 
nákladů na likvidaci odpadů při rekonstrukci objektu, ve kterém 
byly zjištěny nebezpečné materiály. Jako další příklad je uvedena 
havárie štítové zdi u objektu při provádění obnovy hydroizolace 
základů, kdy bylo nutné dbát na správný technologický postup 
prací a provedení provizorního statického zajištění. Uvedené 
příklady tvoří pouze zlomek situací, kdy došlo k navýšení nákladů, 
se kterými bylo možno počítat již při projektové činnosti před 
započetím stavebních prací nebo jim drobnými stavebními zásahy 
předejít úplně.

Havarijní stavy potrubí vnitřních vodovodů teplé vody – životnost 
potrubí a souhrnná kvalita vody pro uživatele (doc. Dr. Ing. Zdeněk 
Pospíchal – QZP, s.r.o., Brno)

Článek předkládá nutnost komplexního řešení – teplá voda 
musí mít z pohledu uživatele „souhrnnou kvalitu“ – její dostatek, 
stabilizovanou požadovanou teplotu, dodávku v kterémkoliv čase, 
absenci organoleptických závad i mikrobiologické kolonizace. 
Také je důležité, aby celý systém přípravy a distribuce teplé vody 
měl dlouhodobou životnost. Proto není možné se soustředit třeba 
jen na dezinfekci připravované teplé vody. Celý problém začíná 
u investora – ví co chce z hlediska celého objektu, samozřejmě 
vodu „neřeší“; architekt řeší stavbu jako celek z hlediska 
uvažovaného provozu, požadavků investora, vnějších a vnitřních 
pohledů, stavebního řešení. Vnitřní vodovod v začínající fázi zatím 
řešen není, to bude dělat specialista, i když už nyní se výhledy 
pozdějšího trvalého provozu komplikují – třeba tím, že prakticky 
do každé místnosti v objektu je uvažováno s umývadlem a tedy 
přívodem studené a teplé vody. Návrh vnitřního vodovodu pro 
architektonickou firmu obvykle řeší dodavatel-specialista, který už 
nemá možnost (nebo sílu?) případné neúměrné požadavky změnit.

Analýza  poruch  a  návrh  sanace  kontaktních  zateplovacích 
systémů (KZS) (doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., České vysoké učení 
technické v Praze, Fakulta stavební)

Příklady poruch a ukázky diagnostiky kontaktních zateplovacích 
systémů se zaměřením na návrh sanačních opatření. Podmínky 
návrhu doplňkového/zdvojeného kontaktního zateplovacího 
systému.

Metodické základy pro určení výrobního potenciálu stavebních 
podniků při provádění předsoudní expertizy v Rusku (Ing. Sergey 
Zakharov, CSc., ASN Experts & Consultans s.r.o.)

V Ruské Federaci existuje možnost provedení předsoudní 
expertizy s cílem získání důkazů na základě nařízení notáře. 

Článek popisuje konkrétní případ provádění předsoudní 
expertizy výrobního potenciálu linky na výrobu různých výrobků 
z betonu. Tato expertiza byla provedena v rámci řešení sporu 
mezi organizacemi různých států (Rusko a USA) a výsledky této 
expertizy se využívají při řešení sporů, které spadají do kompetence 
mezinárodních arbitrážních soudů. V tomto případě poutá pozornost 
nejen právní stránka provedení této expertizy, ale také metodologie 
provedení, která umožnila získat jasný a přesný výsledek, který 
nelze zpochybnit.

Sekce rizikové inženýrství (předsedající: doc. RNDr. Dana 
Procházková, Ph.D., DrSc., prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., Dipl. 
Ing. Marek Rybakowski, Ph.D.)

Požiarnobezpečnostné aspekty horiacej sviečky (prof. Ing. Karol 
Balog, Ph.D., Ing. Hana Kobetičová, Ph.D., doc. Ing. Jozef 
Martinka, Ph.D., Ing. Tomáš Štefko., Materiálovotechnologická 
fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave)

Príspevok sa zaoberá posúdením požiarnotechnických 
charakteristík sviečok. Experimentálne bol stanovený vplyv 
vonkajších podmienok – teplota prostredia na tvarové deformácie 
sviečky. Taktiež sme sa venovali stanoveniu indexu sadzí, ktorú 
upravuje európska norma EN 15426:2007 – Candles – Specification 
for sooting behaviour (Sviečky. Špecifikácia správania sa pri tvorbe 
sadzí) a hmotnostnému úbytku sviečky.

Analýza zdravotních rizik těžkých kovů vázaných k polétavému 
prachu  (Ing. et Ing. Pavel Bulejko., Laboratoř přenosu 
tepla a proudění, Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení 
technické v Brně, doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., Ing. Barbora 
Schüllerová., Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické 
v Brně, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D., Český hydrometeorologický 
ústav, pobočka Brno)

Polétavý aerosol (PM) se skládá ze směsi pevných a kapalných 
částic rozptýlených ve vzduchu, které mohou způsobit zhoršení 
zdravotního stavu, především skrz dýchací cesty. Dalším problémem 
je, že samotné částice mohou být nositeli dalších toxických látek, 
především těžkých kovů a persistentních organických sloučenin. 
Tyto látky způsobují zvýšení rizika onemocnění jak dýchacího 
a oběhového systému, tak vzniku rakoviny. Tato práce se zabývá 
především těžkými kovy vázanými k PM10 (částice o velikosti 
do 10 μm) ve vybrané části města Brna. Hlavním cílem bylo 
vyhodnotit koncentrace a odhadnout zdravotní rizika těchto látek.

Analýza  ranivého  účinku  základních  zbraní  kategorie  D 
(Ing. Michal Gracla, Ústav elektroniky a měření, Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, Ing. Aleš Chocholatý., Vegacom a.s., Ing. Zdeněk 
Maláník, DCv., Ústav bezpečnostního inženýrství, Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky)

Rostoucí nebezpečí nejen v České republice, ale i ve světě, 
které je spojené zvláště s migrační krizí, vede k rozmachu většího 
prodeje střelných zbraní. Lidé nechtějí nechat bezpečnost pouze 
na ozbrojených složkách, ale chtějí mít bezpečnost i ve vlastních 
rukou. Ti, kteří nechtějí podstupovat zkoušky na zbrojní průkaz 
a s tím spojenou nejčastěji koupí střelné zbraně kategorie B, tak 
sáhnout po alternativě a koupí si zbraň kategorie D. Tyto zbraně 
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nejsou evidovány a proto není přesně známo, jak jsou rozšířeny 
mezi občany. O všech ostatních zbraních, kromě zbraní kategorie D, 
se vedou rozsáhlé studie účinků těchto zbraní a také jejich ranivého 
účinku na živé organismy. Zbraně kategorie D jsou z těchto studií 
ve většině případů vyňaty, a to i přes to, že tyto střelné zbraně 
dokážou ublížit či dokonce způsobit až smrtelné střelné zranění. 
Jsou vybráni základní zástupci krátkých střelných zbraní kategorie 
D a vzájemně porovnáni. Pro každou zbraň je určen kvalifikovaný 
odhad ranivého účinku.

Použití přístupů k hodnocení  rizik  železniční dopravy v České 
republice a zahraničí (Ing. Peter Hrmel – Fakulta bezpečnostního 
inženýrství Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

Příspěvek je pohledem do stávající situace v přístupech 
k hodnocení rizik železniční dopravy v České republice a nabízí 
srovnání se stavem této problematiky v některých zemích Evropské 
unie. Autor provádí srovnání s některými zahraničními přístupy 
jako dílčí krok v řešení zadání disertační práce. Výsledkem má 
být možnost nalezení mezer stávajícího systému a stanovení 
dalšího postupu. Největší rezervy autor spatřuje v samotné aplikaci 
krizového managementu a jeho uplatnění v praxi. V návaznosti 
na existující hrozby v globálním prostředí je potřeba mít komplexní 
metodiku ke zvládání rizik jednotlivých odvětví a následně tuto 
aktualizovat při identifikaci hrozeb nových.

Forenzní  balistika:  ranivý  potenciál  a  účinky  plastové  střely 
cvičného  puškového  náboje  ráže  7,62×51  a  analýza  rizik 
(Ing. Ludvík Juříček, Ph.D., Ústav bezpečnosti, Vysoká škola Karla 
Engliše, a.s. Brno, MUDr. Norbert Moravanský, PhD., Ústav 
súdneho lekárstva, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Znalecký ústav, Inštitút forenzných medicínskych 
expertíz, s.r.o.)

Příspěvek popisuje kazuistiku skutečného případu střelných 
poranění způsobených plastovou střelou cvičného puškového 
náboje ráže 7,62×51 (Standard NATO) po výstřelu z kulové zbraně 
jiné ráže, než na jakou je náboj komorován. Autoři seznamují 
odbornou veřejnost s konstrukčními a balistickými parametry 
výše uvedeného náboje získanými vlastním šetřením. Na základě 
provedených střeleckých experimentů a balistického měření 
byly získány základní údaje o časové závislosti tlaku ve zkušební 
hlavni p = f(t), spolu s hodnotou dosaženého tlakového maxima 
pmax. Hodnoty počáteční rychlosti střely v0 a hodnoty rychlostí 
ve vzdálenostech X = 5, 15, 30, 50 a 100 m před ústím zkušebního 
balistického měřidla a použité dlouhé kulové zbraně ráže 8×57 JS 
umožnilo komparaci ranivého potenciálu, představovaného kinetickou 
energií střely obou posuzovaných zbraňových systémů. Výsledkem je 
porovnání naměřených hodnot kinetických energií střely s rozsahem 
a klinickou závažností způsobených střelných poranění.

Posouzení úrovně shody legislativy s normativem pro zajištění 
bezpečnosti drážních systémů z pohledu integrální bezpečnosti 
(Ing. Tomáš Kertis., doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc., České 
vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní)

Práce se opírá o koncept integrální bezpečnosti. Integrální 
bezpečnost je nástrojem pro zajištění bezpečí lidí, zastřešuje další 
inženýrské oblasti, jako jsou například řízení spolehlivosti, funkční 
bezpečnosti, zabezpečení kyber-fyzických systémů, technického 

i fyzického zabezpečení, ostrahy, bezpečností práce, bezpečného 
místa, bezpečnost lidí aj. Určuje kritická místa drážních systémů 
na základě kritického hodnocení modelu sestaveného na základě 
předmětného konceptu. Srovnáním s reálnou situací odhaluje 
kritická místa, která nejsou upravena stávající legislativou, 
a vyhodnocuje kritičnost předmětného stavu.

Metodiky hodnocení povodňových škod ve znaleckých posudcích 
(Ahmed Khaddour, Ph.D., Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení 
technické v Brně)

Jednou z nejvýznamnějších otázek posledních let je i volba 
vhodné metodologie pro hodnocení povodňových škod. Povodně 
jsou přírodní katastrofy, které významně ovlivňují lidské životy již 
odnepaměti. Po povodních vyvstávají otázky týkající se původu 
a rozsahu poškození konstrukcí. Role inženýra je v tomto případě 
dvojí. Za prvé jako soudní inženýr hodnotí původ a odvození 
hlášených škod konstrukce. Za druhé jako expert provede 
hodnocení rozsahu poškození a poskytne hodnocení nezbytných 
oprav poškozených konstrukcí. Jako znalec nebo expert by měl 
vyslechnout a vyšetřit příčiny odlišných hlášení poškození. Je-
li účinek poškození povodněmi nebezpečný, měly by být jasné 
i příčiny poškození.

Proč a jak v podnikové praxi identifikovat rizika (Ing. Jiří Kruliš, 
PhDr., PREP PRAHA)

Život podniků je nepřetržitým sledem procesů a situací, které jsou 
ohrožovány vnitřními i vnějšími riziky. Přesto je v českých firmách 
stále spíše výjimkou, když se vedení podniku i jednotliví manažeři 
odhalováním a prevencí rizik zabývají cílevědomě a systematicky. 
Obsahem příspěvku je stručné shrnutí toho, proč a jak v podnikové 
praxi zvyšovat efektivitu managementu rizik, a to zejména 
v oblastech spolehlivosti lidských zdrojů, rozvoje rizikologického 
myšlení a metodického vyhledávání příčin podnikových rizik.

Taxonomie kvantifikace rizik (doc. Ing. Branislav Lacko, CSc., 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství)

Příspěvek upozorňuje na nebezpečí, které představuje nekvalitně 
provedená kvantifikace rizik. Špatné výsledky takové kvantifikace 
mohou vést k nesprávným opatřením ke snížení rizik a ke zkreslení 
výsledků celkové analýzy rizik. V příspěvku jsou přehledně 
připomenuty varianty možného vyjádření hodnot rizika a způsoby 
stanovení těchto hodnot. Podrobněji jsou rozebrány zásady 
expertního stanovení hodnoty rizika.

Rizika  oceňování majetku  pro  pojištění (Ing. Alojz Nemeček., 
MP-konzult, s. r. o.)

Oceňování majetku pro potřeby pojištění je oceňováním ze 
značným finančním rizikem. Odpovědnost za určení pojistné částky 
nese pojištěný. Rizika špatně určené pojistné částky si pojištění 
většinou neuvědomují. Nový občanský zákoník obsahuje v části 
o pojištění majetku několik kontroverzních ustanovení.

Rizika potravinové bezpečnosti a jejich řízení (doc. Ing. Jaromír 
Novák, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné 
kultury)

Zabezpečení potravinami je důležitým úkolem pro existenci 
lidí. Rizik souvisejících s potravinovou bezpečností je nemálo. 
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Na výrobu potravin má vliv řada faktorů. Mezi hlavní faktory 
patří půda jakožto nenahraditelná a nutná podmínka pěstování 
rostlin pro výživu obyvatelstva i hospodářských zvířat. Dostatek 
vody je rovněž nezbytnou podmínkou. Vzduch významně 
ovlivňuje potravinovou bezpečnost. Řídicí struktury zodpovídající 
za dostatek kvalitních potravin mají významné funkce v procesech 
souvisejících s produkcí potravin, potravinová bezpečnost nemůže 
být ponechána jen působení tržních mechanismů. Stát a jeho 
struktury mají povinnost vytvářet podmínky pro potravinovou 
bezpečnost, jeho odpovědnost za řízení této oblasti existence 
společnosti je nezastupitelná.

Dekontaminace  je nutným nástrojem pro zajištění bezpečnosti 
technologických děl (RNDr. Jan Procházka, Ph.D.; doc. RNDr. Dana 
Procházková, PhD., DrSc.; České vysoké učení technické v Praze, 
Fakulta dopravní)

Práce shrnuje používané techniky a postupy dekontaminace, 
ukazuje oblasti jejich použití a jejich účinnost.

Nebezpečí, ohrožení a riziko (doc. RNDr. Dana Procházková, PhD., 
DrSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní)

Lidé chtějí žít v bezpečí a mít zajištěn potenciál pro rozvoj. Proto 
se strategické řízení každého státu, území či objektu zaměřuje 
na dlouhodobou udržitelnost, a na základě poznání to provádí 
zacílenou prací s riziky všeho druhu. Rizikové inženýrství je 
disciplína, která propojuje mnoho oborů. Opírá se o soubor pojmů, 
mezi něž patří nebezpečí, ohrožení a riziko, jež jsou také používány 
v obecném jazyce. Příspěvek obsahuje vymezení uvedených pojmů 
a ukazuje problémy, které způsobí jejich záměna.

Výzvy pro výzkum v řízení pohrom (doc. RNDr. Dana Procházková, 
PhD., DrSc., RNDr. Jan Procházka, Ph.D., České vysoké učení 
technické v Praze, Fakulta dopravní)

Na základě konceptu, že Evropa a její části jsou zobrazeny 
modelem „systém systémů“, který reprezentuje lidský systém, 
detailní studium pohrom a řízení pohrom odhalilo nedostatky 
a výzvy pro budoucí výzkum. Formulace úkolů pro výzkum je 
založena na filozofii, že každá odpovědná vláda by měla chránit 
obyvatele denně, i v kritických situacích. Výstupy také ukazují, 
že občané Evropy jsou velmi ohroženi organizačními haváriemi, 
jejichž příčiny jsou způsobeny poruchami lidského chování 
a zejména chybami při řízení na všech úrovních státní správy.

Vplyv  kvapalných  akcelerantov na  zápalnosť  dosiek na  báze 
dreva (Ing. Peter Rantuch, PhD., Ing. Jozef Harangozó, PhD., 
prof. Ing. Karol Balog, PhD., Ing. Ivan Hrušovský PhD., 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave)

Príspevok sa zaoberá analýzou podmienok iniciácie a propagácie 
horenia po povrchu OSB dosiek znečistených alebo aj úmyselne 
poliatych kvapalným akcelerantom horenia.

Transportní bezpečnostní karty jako inovace ve zvyšování úrovně 
bezpečnosti silniční přepravy nebezpečného zboží a práce řidiče 
(Ing. Marek Rybakowski, PhD., University of Zielona Góra, Faculty 
of Mechanical Engineering, Institute of Safety Engineering and 
Work Sciences)

Za účelem zvyšování úrovně bezpečnosti v dopravě, vznikl 
návrh vytvoření dopravních bezpečnostních listů zaměřující se 
na přepravu nebezpečných věcí a práci řidičů. Tento dopravní 
bezpečnostní list je určen pro celkové zvýšení úrovně technických 
znalostí řidičů, konkrétně o přepravovaném nákladu a postupech, 
v případě dopravní nehody. Zcela klíčovými jsou zde informace 
o osobních ochranných prostředcích, které by měly být řidiči 
k dispozici; hrozby a rizika vztahující se k jednotlivým scénářům 
závažných havárií, společně s návrhy, jak v takových situacích 
postupovat. Zároveň jsou v rámci obsahu uvedeny i informace 
pro záchranné složky.

Aplikace systémového přístupu stanovení výše škody na životním 
prostředí s využitím analýzy rizika (doc. Ing. Vladimír Adamec, 
CSc., Ing. Barbora Schüllerová., Ústav soudního inženýrství, 
Vysoké učení technické v Brně, Pavel Bulejko., Fakulta strojního 
inženýrství, Vysoké učení technické v Brně)

Cílem příspěvku je představit návrh metodologie řešení hodnocení 
škod na životním prostředí v souvislosti s úniky nebezpečných 
chemických látek při havárii v rámci jejich přepravy po silnici.. 
Tato metodologie využívá systémového přístupu a metod analýzy 
rizika za účelem dosažení komplexních výsledků, které zahrnují 
škody jak na produkčních, tak i mimoprodukčních funkcích. Návrh 
byl následně formulován do jednoduchého softwarového nástroje 
za účelem jeho snadné aplikace v praxi.

Lidský  a  organizační  faktor  z  pohledu  odhalování  příčin 
pracovních úrazů a provozních nehod (RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, 
Ph.D., Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.)

Je nezpochybnitelným faktem, že 95 % všech provozních nehod 
a pracovních úrazů je způsobeno selháním lidského činitele. To 
zahrnuje jak chyby konkrétních jednotlivců, tak i nedostatky 
v systému řízení práce, tzv. organizační faktory. Obvykle se jedná 
o aspekty, které se vzájemně doprovázejí a společně pak utvářejí 
kulturu bezpečnosti v dané firmě. Bohužel, ve forenzní praxi jsme 
si stále ještě nezvykli s těmito atributy náležitě pracovat. Proces 
identifikace kořenových příčin je ale úkol nesmírně náročný. 
Vyžaduje si nejen důkladný rozbor úrazového/nehodového děje, 
ale také analýzu způsobů řízení bezpečnosti v dané firmě. Znalce 
by měly zajímat také sociální aspekty, neboť ty mu mohou leccos 
napovědět o tom, jaké skupinové hodnoty jsou v daném pracovním 
kolektivu uznávány. Ne vše lze ze spisu snadno vyčíst. Ovšem 
mnohé důležité skutečnosti se lze dozvědět z výpovědí svědků či 
videozáznamů zachycujících „běžnou provozní praxi“.

Analýza  rizik  jako nástroj  prevence  kybernetické  kriminality 
(prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. – Fakulta podnikatelská, 
Vysoké učení technické v Brně)

Vzhledem k rostoucí závislosti civilizace na informačních 
a komunikačních technologiích se stává zranitelnost informačních 
systémů a informačních technologií významnou hrozbou. Protože 
hlavním nástrojem obrany proti kyberútokům je prevence, je třeba 
budovat informační systémy jako systémy zabezpečené. Tím dojde 
ke snížení zranitelnosti, a tedy i k zábraně hrozeb pocházejících 
z řad pachatelů kybernetické kriminality či kyberteroristů. 
Nejdůležitějším nástrojem při budování systému řízení bezpečnosti 
informací je analýza rizik jako součást procesu řízení rizik. 
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Přitom musí být zohledněny jak obecné kriminogenní faktory 
kyberkriminality, tak výsledky konkrétní analýzy rizik v daných 
podmínkách. Řízení bezpečnosti zahrnuje i ekonomické aspekty 
snižování rizik, neboť důležitou součástí procesu rozhodování 
o metodách a nástrojích na snížení identifikovaných rizik jsou 
samozřejmě náklady na snížení rizika.

Rizika a muzea. Nové výzvy pro pamětnostní instituce (Mgr. Marek 
Tomaštík, Ph.D., Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně, doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., 
Ing. Barbora Schüllerová, Ústav soudního inženýrství, Vysoké 
učení technické v Brně)

Muzea jsou důležitými pamětnostními institucemi, která 
uchovávají informace o životě našich předků. Pro provoz muzeí je 

důležitá dobrá sbírková činnost a uchovávání artefaktů nejrůznější 
provenience. Pro dlouhodobé uchování artefaktů je důležité, aby 
byly do procesů muzea byly postupně zaváděny procesy řízení rizik.

Součástí konference byl i společenský večer v prostorách 
rektorátu VUT, který tradičně sloužil k navazování spolupráce 
a výměně zkušeností mezi účastníky konference. V rámci večera 
byl zajištěn catering prostřednictvím Kolejí a menz VUT v Brně 
a k poslechu i tanci zahrála country skupina Wráwor.

Recenzovaný sborník, informace o konferenci a jejím dalším 
chystaném ročníku (ExFoS 2018) lze nalézt na webových 
stránkách www.exfos.cz.

5th International Conference on Road and Rail Infrastructure – CETRA 2018

Konference je zaměřena na oblasti silniční (osobní, veřejnou) a železniční dopravy, dopravu a životní prostředí, dopravní inženýrství.

Důležité termíny:
 • odevzdání abstraktů: 10. 12. 2017
 • odevzdání příspěvků: 15. 3. 2018
 • termín a místo konání: 17. – 19. 5. 2018, Záhřeb, Chorvatská republika

Více informací na: http://master.grad.hr/cetra/ocs/index.php/cetra5/cetra2018

Mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací 2018

pořádaná ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou logistiky a krizového řízení a Vysokým učením technickým v Brně, 
Ústavem soudního inženýrství. 

Konference je zaměřena na oblasti krizového a rizikového managementu (analýza rizik a jejich řízení, ochrana obyvatelstva v krizových 
situacích, environmentální bezpečnost, logistika a krizové řízení, kybernetická bezpečnost).

Předpokládaný termín konání: září 2018 
Více informací na: http://www.krizoverizeni-uh.cz

Připravované konference, sympozia, semináře, školení, společenské akce
Sessions, workshops, seminars, social activities in preparing

(Pokračování ze str. 66)


