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ABSTRAkT: ve dnech 1.–2. února 2018 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství vUT v Brně konal již 27. ročník Mezinárodní 
vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2018). 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.

KlíČOvá SlOvA: forenzní vědy, soudní inženýrství, znalec, rizikové inženýrství, konference

ABSTRACT: On the 1th – 2nd February 2018 was held the 27th International Scientific Conference of Forensic Engineering (ExFoS 
2018) 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.

kEywoRDS: forensic science, forensic engineering, expert, risk engineering, conference

ÚVOD

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně již tradičně vytvořil prostor 
pro setkání odborníků v oblasti znalecké činnosti a rizikového 
inženýrství, prostřednictvím 27. ročníku mezinárodní vědecké 
konference ExFoS 2018, pořádané ve dnech 1. – 2. února 2018. 
Konference byla podpořena Asociací znalců a odhadců ČR, 
Evropskou společností pro výzkum a analýzu nehod – Národní 
skupina ČR a pojišťovnou Kooperativa Vienna Insurance Group. 
O úspěchu této konference svědčí nejenom tradiční ročník pořádání, 
ale i široké spektrum účastníků z 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 59 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. Součástí konference byl i společenský večer v prostorách 
dvorany rektorátu VUT, který tradičně sloužil k navazování 
spolupráce a výměně zkušeností mezi účastníky konference.

Následující přehled uvádí anotace vybraných příspěvků 
prezentovaných na konferenci. Recenzovaný sborník s úplnými 

texty naleznete v případě zájmu na webových stránkách www.
exfos.cz.

SPOLEčná SEKCE

Možné přístupy k hodnocení rizik nanočástic 
z pohledu znalce

vladimír Adamec1), Barbora Schüllerová1), vladimír Bencko2), Kristýna 
Hrabová1), Pavel Bulejko3)

1) Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně
2) 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
3) NETME, Fakulta strojního inženýrství, vysoké učení technické v Brně

Rozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice 
dynamický a nachází uplatnění v celé řadě nejen technických 
odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných 
nežádoucích zdravotních nebo environmentálních vlivů. Na straně 
druhé je nutné konstatovat, že hodnocení těchto vlivů je velmi 
složité a to i s ohledem na poměrně krátkou dobu využívání 
nanotechnologií. Nedostatek relevantních informací o případných 
negativních účincích nanočástic jakož i absence legislativních 
nástrojů vede v poslední době k požadavkům na hodnocení rizik 
těchto částic a materiálů. Příspěvek analyzuje možné přístupy 
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a metody k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu 
bezpečnosti pracovního prostředí v technických oblastech 
a upozorňuje na nezbytnost tohoto řešení.

Kárná odpovědnost u svobodných povolání

Zdeněk Dufek1), Aleš vémola2)

1) Fakulta stavební, vysoké učení technické v Brně
2) Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně

Článek se zabývá problematikou kárné odpovědnosti jednotlivých 
svobodných profesí a dalších profesí v resortu spravedlnosti. 
Srovnává rozsah jejich kárné odpovědnosti dle příslušné právní 
úpravy a výši sankcí. Dále obsahuje shrnutí výsledků šetření mezi 
jednotlivými samosprávnými komorami a justičními organizacemi 
o počtu evidovaných příslušníků jednotlivých profesí a množství 
jejich kárných deliktů.

Možnosti zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob

Pavel Semerád1), lucie Semerádová2)

1) Ústav účetnictví a daní, Mendelova univerzita v Brně
2)Ústav ekonomie, vysoká škola Karla Engliše

Příspěvek se zabývá možnostmi zdaňování znalecké činnosti 
u fyzických osob (samostatná výdělečná činnost). Je definován 
právní rámec zdanění v letech 2017 a 2018. Na modelových 
příkladech jsou postupně vysvětleny kroky, které mohou 
poplatníkovi usnadnit rozhodování při výpočtu daňové 
povinnosti. Jak z výsledků vyplývá, neexistuje jediná univerzální 
varianta. Vždy záleží na variabilních hodnotách u konkrétního 
poplatníka. Svobodná volba mezi variantami s sebou může nést 
dodatečné povinnosti při změně u uplatňování výdajů. Musí 
být respektována pravidla a zákonné postupy. V samostatných 
kapitolách je zmíněna i povinnost odvádět sociální a zdravotní 
pojištění, což je nedílnou součástí daňových povinností každého 
poplatníka.

SEKCE AnALýZA SILnIčníCH nEHOD, 
OCEňOVání MOTOROVýCH VOZIDEL,  
STROjů A ZAříZEní

Crashday 2017

Martin Bilík, Marek Semela, Albert Bradáč, Michal Belák, Michal Křižák, Roman 
Mikulec, Kateřina Bucsuházy, Pavlína Dvořáková, Alena Obrátilová, Ivo Stáňa, 
Pavel Maxera
Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně

Akce nárazové zkoušky vozidel (Crashday 2017) pořádaná 
Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně ve dnech 13. až 14. 10. 
2017 ve Starém Městě u Uherského Hradiště navázala na úspěšnou 
akci z roku 2016, jejímž cílem byl sběr dat z nárazových zkoušek 
moderních vozidel. Ročník 2017 byl opět podpořen dodáním 
celkem 3 moderních vozidel Škoda Rapid a Škoda Superb, další 
vozidla poskytla společnost Kovosteel s.r.o. Cílem provedených 
zkoušek, které přímo navázaly na předchozí ročníky, byl primárně 
sběr vstupních dat pro technickou analýzu silničních nehod pro 
potřeby soudně znaleckých analýz silničních dopravních nehod. 

Obsahem tohoto příspěvku je představení příprav a průběhu této 
akce včetně přednášek.

Bezpečné zastavení autobusů výsledek šetření

Piotr Ciępka, Jakub Zębala, Adam Reza
Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków

V tomto pojednání jsou publikovány výsledky výzkumu, který 
hodnotil vnímání taktiky zastavování městských autobusů 
v normálním provozu a v kolizní situaci cestujícími. Byla 
zohledněna poloha cestujících – sedící a stojící – a jejich směřování 
čelem a zády ke směru jízdy. Výsledky výzkumu prokazují, že 
většina zkušebních osob při normálním brzdění očekávala nejvyšší 
zpomalení brzděním v rozmezí 2 až 3 m/s2. V situacích, kdy je 
ohrožena bezpečnost provozu, přibližně 75 % zkušebních osob 
považovalo za přijatelné zpomalení odpovídající nejvyšší hodnotě 
docílitelného zpomalení příslušného autobusu.

Stanovení EES u atypického vozidla

Tomáš Coufal
Honeywell, Brno

Článek pojednává o možnostech stanovení energetické ekvivalentní 
rychlosti EES (Energy Equivalent Speed) u atypických vozidel, 
u nichž nelze parametr EES získat s pomocí běžně dostupných 
metod užívaných ve znalecké praxi pro analýzu dopravních nehod.

nález znaleckého posudku, jeho hranice a význam 
v aktuálnej analýze dopravnej nehody

Michal Furík
Znalec, Martin, Slovensko

Príspevok je úvahou, s cieľom vyvolať polemiku na tému 
nálezu znaleckého posudku v analýze dopravnej nehody. Skúma 
a naznačuje jeho aktuálne hranice, so snahou poukázať na jeho 
dôležitosť a význam v dobe využitia moderných, výpočtovo – 
simulačných programových prostriedkov.

Technický stav užitkových vozidel, využití  
diagnostockých výstupů

Andrej Haring
TRACK CONSUlT a. s.

Obsahem příspěvku je praktická aplikace postupu posouzení 
technického stavu užitkových vozidel, využití diagnostických 
výstupů – protokolů, historie provozu vozidla a také diagnostických 
měření. Součástí příspěvku bude také prezentace výsledků měření 
zpomalení jízdní soupravy ve vybraných provozních režimech.

Analýza průběhu dopravních nehod s virtuálním  
modelem člověka

luděk Kovář, Jana Hartlová, Jaroslav Maňas, Tomáš Novotný
MECAS ESI s.r.o.

Předkládaný text představuje virtuální model lidského těla 
VIRTHUMAN a možnosti jeho využití v simulacích dopravních 
nehod s účastí chodce. VIRTHUMAN je plně validovaný 
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škálovatelný biomechanický model, založený na MBS struktuře, 
jež se skládá z tuhých segmentů vzájemně propojených klouby. 
Jedná se o víceúčelový model vhodný pro simulaci různých typů 
nárazů, včetně simulace komplikovaných situací s kombinovanými 
nárazy. Jedním ze způsobů využití zmíněného modelu je simulace 
a vyhodnocení rizik srážek chodce s vozidlem, na jejichž následky 
každoročně umírá nezanedbatelné množství lidí. Byl vytvořen 
software, jenž umožňuje konfiguraci a následné vyhodnocení 
srážky chodce s vozidlem. V rámci konfigurace je možné nastavit 
řadu parametrů, které průběh a následky nehody ovlivňují, jako 
jsou antropometrické parametry chodce, jeho pozice vůči vozidlu, 
tvar přídě vozidla a jeho rychlost v době nárazu. Je tak možné 
sledovat vliv některého z měněných parametrů na průběh nehody 
a odhadovanou míru a závažnost poranění chodce.

Dopravní nehody a kamery – případová studie

Michal Křižák
Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně

S rozvojem palubních kamer a zvyšováním podílu sledovaných úseků 
komunikací se zvětšuje podíl dopravních nehod zaznamenaných 
na video. Cílem článku je ukázat základní metody, s využitím 
minimálního množství softwaru, pro analýzu videozáznamu 
dopravní nehody a jejich aplikaci na konkrétním případu dopravní 
nehody, která byla zaznamenaná palubní kamerou z jedoucího 
vozidla. Cílem v tomto případu bylo zjistit místo, ve kterém se 
nacházelo vozidlo s kamerou v okamžiku střetu a určit rychlosti 
všech zúčastněných vozidel při střetu a při vjezdu do záběru kamery.

Vyhodnocení jízdních zkoušek vozidel škoda

Roman Mikulec
Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně

Provedení komplexní analýzy dopravních nehod a řešení možností 
jejich zabránění je podmíněno znalostí korektních vstupních 
veličin, používaných při výpočtech. V tomto článku jsou uvedeny 
výsledky jízdních zkoušek provedených s vozidly Škoda Fabia 
III a Škoda Superb III. Jízdní zkoušky příčného přemístění byly 
provedeny za účelem zjištění hodnot příčného zrychlení vozidel, 
dosahovaných při vyhýbacích manévrech a celkové délky 
těchto manévrů. Hodnoty zrychlení byly měřeny jak pomocí 
decelerometru, tak vyhodnocením signálu GPS s cílem určení 
hodnot příčného zrychlení bez vlivu klopení karoserie vozidla. 
Rovněž byly s vozidly provedeny brzdné zkoušky za účelem zjištění 
dosažitelného zpomalení.

Systém CDR a jeho praktické zkoušky

luboš Nouzovský, Michal Frydrýn, Tomáš Mičunek, Zdeněk Svatý, Karel Šareš
Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze

Článek představuje vybrané výsledky nárazových testů prováděných 
na podzim roku 2017 zaměřených na ověřování funkčnosti 
a použitelnosti systému CDR a jeho výstupů pro soudně-znaleckou 
praxi. CDR neboli Crash Data Retrieval je elektronický systém 
umožňující čtení dat zaznamenaných z různých senzorů a řídicích 
jednotek daného automobilu využitím systému EDR (Event 
Data Recorder). Uživatelům tak může poskytnout přednehodové 

a ponehodové údaje, jejichž reálnost byla v rámci prezentovaných 
zkoušek ověřována porovnáním s referenčním systémem. Součástí 
článku tak je porovnání výstupů CDR systému jako je zrychlení 
na karoserii s výsledky měření pomocí nezávislé měřicí soustavy.

Vysokoenergeické dopravní úrazy v chirurgii

Martin Páral, Michal Benej
I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a lékařská fakulta,  
Masarykova Univerzita

Vysokoenergetické dopravní úrazy jsou jedním z nejzávažnějších 
problémů současné traumatologie. Roste jejich počet, závažnost 
i velký sociální a ekonomický dopad. Dopravní úrazy vznikají náhlou 
decelerací vysoké kinetické energie. Některé úrazové mechanismy 
jsou typické – na příklad střet dvoustopých vozidel, strážení chodce, 
pád z motocyklu s typickým poraněním osob. V případě střetu 
dvou automobilů dochází nejčastěji k poranění hlavy, hrudníku 
a končetin o palubní desku. Při pádu z motocyklu dochází s ohledem 
na mechanismus zejm. k nitrolebním poraněním a úrazům v oblasti 
ramene a páteře. Sražení chodců bývají poraněné mnohočetná 
a závažná. Na příkladu několika kazuistik chceme prezentovat 
a přiblížit závažnost a následky dopravních nehod pro zraněného.

Metóda pre spracovanie video záznamov z vozidlovej 
kamery s integrovaným snímačom polohy očí

Juraj Pančík, Pavel Maxera, Robert Kledus, Michal Belák
Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně

V príspevku sa popisuje metóda spracovania údajov zo 
zaznamenaných videí získaných zo sledovacieho systému očí 
vodiča (Eye Tracker System, ďalej ETS). Výskumná úloha 
spočívala v potvrdení v literatúre popísaného faktu, že oči 
pohybujúcej sa osoby (v našom prípade vodiča v idúcom aute) 
mimovoľne sústredia svoju polohu centra ostrého videnia na miesto 
na scéne, kde sa nachádza centrum optického toku. Údaje z ETS 
vodiča boli získané počas experimentov v reálnom prostredí skúšok 
v pohybujúcom sa vozidle. V rámci popísaného postprocessingu 
videozáznamov z ETS sme zisťovali pre každý zaznamenaný 
snímok numerický rozdiel medzi polohou ostrého videnia oka 
(zdrojom snímkov bolo spracované video z ETS) a polohou centra 
optického toku (zdrojom snímkov bolo nespracované video z ETS). 
Pri postprocessingu video záznamov boli korigované vibrácie 
pohybujúceho sa automobilu na základe údajov o zrýchleniach 
v XyZ súradniciach. Korekcie vplyvu vibrácií z jednotky ETS 
na základe údajov o zrýchleniach (vibráciách automobilu) 
badateľne zlepšili výsledky vyhodnocovania rozdielu obidvoch 
centier. Bol vytvorený programový rámec vo výpočtovom prostredí 
MATLAB, ktorý je pripravený pre ďalšie použitie.

Simulace dopravní nehody kloubového autobusu 
se zaměřením na ohodnocení biomechanické zátěže cestujících

Petr Pavlata1), Jan vychytil2)

1) vision Consulting Automotive s.r.o.
2) Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni

Příspěvek se zabývá simulací dopravní nehody městského 
linkového autobusu z ledna 2016 v Bratislavě. Vozidlo s cestujícími 
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se při akutní zdravotní indispozici řidičky čelně střetlo se sloupem 
portálu směrových tabulí. Dynamický nelineární výpočet 
byl proveden v systému PAM-Crash explicit s validovaným 
plně deformovatelným modelem vozidla. Pro modely řidičky 
a jednotlivých pasažérů byl využit škálovatelný biomechanický 
model člověka Virthuman. Pomocí provedené analýzy lze 
vyhodnotit bezpečnostní rizika pro jednotlivé osoby na palubě 
vozidla.

nejčastější případy nehod tramvají s ostatními účastníky 
silničního provozu

Jan Petrás
Dopravní podnik města Brna

Přehled nejčastějších případů nehod tramvají s ostatními účastníky 
silničního provozu. Rozebrání modelových situací. Záběry 
z kolizních kamer tramvají. Možné příčiny nehod.

Aspekty ochrany identifikačních štítků motorových vozidel

Petra Kolitschová, Jaroslav Kerbic, Roman Rak
vysoká škola finanční a správní, Praha

Příspěvek se zabývá problematikou identifikace vozidla, zejména 
rozmanitými identifikačními štítky (homologačními, datovými, 
typovými, štítky výbav, sekundárními identifikačními štítky), jejich 
historií a zabezpečením různými ochrannými prvky (mikrotextem, 
opticky variabilními prvky (OVP), prvky viditelnými pouze 
v ultrafialovém světle apod.) proti jejich padělání či pozměňování.

Subjektivní vnímání bezpečnostní vzdálenosti

Ivo Stáňa1), Kateřina Bucsuházy1), Marek Semela1), Tomáš Jílek2),  
František Burian2), veronika Svozilová3), Olga vallová2)

1) Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně
2) Středoevropský technologický institut, vysoké učení technické v Brně
3) Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 
technologií, vysoké učení technické v Brně

Dodržení dostatečné bezpečnostní vzdálenosti je jednou ze 
základních zásad bezpečné jízdy. Cílem tohoto článku je zjistit, 
jakou vzdálenost řidiči subjektivně hodnotí jako bezpečnou. 
Do analýzy byly zahrnuty nejen situace, kdy se řidič plně věnoval 
řízení vozidla, ale rovněž situace, kdy byla řidičova pozornost 
rozptýlena. Dosažené výsledky dokládají, že při distrakci 
pozornosti řidiči využívají kompenzační techniky (snížení rychlosti, 
zvětšení podélné vzdálenosti apod.).

Využití forenzní biomechaniky a počítačové simulace 
v kriminalistickém experimentu

Jiří Straus
vysoká škola finanční a správní, a.s.

Kriminalistický experiment je metoda kriminalistické praktické 
činnosti, spočívající v pokusném vyvolávání a zkoumání 
kriminalisticky relevantních jevů, činností a fragmentů událostí 
v uměle vytvořených a cílevědomě měněných podmínkách 
za účelem poznání a dokázání skutkového stavu věci. Touto 
metodou se velmi často opakuje děj, pohybová situace, která 
mohla nastat. Velkým přínosem jsou počítačové simulační 

metody. V příspěvku jsou uvedeny možnosti využití počítačového 
modelování při objasňování trestných činů. Perspektivní metoda 
je program Virtual Crash 3. Jedná se o certifikovaný software, 
který byl vyvinut pro soudně inženýrské a biomechanické 
aplikace. Touto metodou je možné simulovat situace, které 
nelze prakticky realizovat skutečným experimentem s figurínou 
nebo živým člověkem. V příspěvku je uveden jeden konkrétní  
příklad.

Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci 
bezpilotního prostředku

Zdeněk Svatý, Karel Kocián, Alžběta lenková
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví 
v dopravě

Rekonstrukce místa dopravní nehody má zásadní vliv na následnou 
forenzní analýzu. Kvalita a přesnost získaných podkladů 
přímo ovlivňuje rozsah možného zpracování a dosažitelnou 
úroveň analýzy. Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti 
využití fotogrammetricky zpracovaných snímků pořízených 
z bezpilotních prostředků pro tvorbu přesných ortofotomap míst 
silničních nehod (s rozlišením až GSD 1 cm/px). Pro zhodnocení 
dosažitelné kvality a vhodnosti získaných výstupů bylo 
provedeno celkem 10 měření v rámci crash-testů konaných u nás 
i v zahraničí. Výsledná ortofota místu střetu byla porovnávána 
s různými měřičskými metodami, které se v současnosti již běžně 
využívají. Výsledná kvalita, obrazová věrnost a dosahovaná 
přesnost ortofot potvrdila vhodnost využití navrhovaného řešení 
pro potřeby soudně znalecké analýzy.

Dopravní nehoda? Srážka cyklisty s inline bruslařkou

Stanislav Tokař
Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně

Příspěvek představuje střet cyklisty s inline bruslařkou na stezce 
pro chodce a cyklisty. Před vlastním řešením střetu účastníku 
byly provedeny znalecké experimenty pro zúžení mezí vstupních 
parametrů. Jednalo se zejména o rychlost cyklisty a trajektorií 
pohybu bruslařky. Na základě získaných výsledků bylo provedeno 
řešení vlastního střetu a vyneseny závěry technické příčiny vzniku 
DN.

Výpočty kritické rychlosti založené na smykových stopých 
zanechaných kolem s nulovým tlakem pneumatiky

Jakub Zębala1), Wojciech Wach1), Piotr Ciępka1), Robert Janczur2)

1) Institute of Forensic Research, Kraków
2) Cracow University of Technology, Poland

V tomto článku jsou uvedeny výsledky analýzy smykových 
stop zanechaných vozidlem s nominálním tlakem pneumatik 
ve třech kolech a nulovým tlakem v jedné ze zadních pneumatik. 
Kromě popisu smykových stop je analýza kritické rychlosti 
založena na zakřivení smykových stop. Cíl výzkumu byl dosažen 
provedením měření na montážní desce a silničních zkoušek. Dále 
byly porovnány výsledky výpočtů, založených na geometrických 
vlastnostech smykových stop se skutečnými hodnotami získanými 
z měření jízdních parametrů vozidla.
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SEKCE STAVEBnICTVí A OCEňOVání

Udržitelná výstavba nových versus revitalizovaných budov 
a jejich cena, dopad na stavební zákon

Jiří Adámek
Atelier az s.r.o., Brno

Udržitelná výstavba nových i starších budov nás čím dál 
více provází v našem období. Vývoj společnosti a nahlížení 
na obnovitelné zdroje nám kladou výzvy, kterých při výborné 
přípravě můžeme plně zvládat a posouvat výše.

Problematika posuzování vad asfaltových pásů  
u plochých střech

Josef Čech
Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně

Článek se zaměřuje na lokalizaci, popis, zatřídění, legislativní 
požadavky a způsoby prokazování nebo vylučování možnosti 
vzniku vady u povlakové hydroizolace zhotovené z asfaltových 
pásů u ploché střechy. Na danou problematiku je nahlíženo 
z pohledu znalce a je aplikována na konkrétní reálný příklad.

Zdroje informací pro oceňování komerčních nemovitostí 
výnosovým způsobem

Petr Daňhel, lukáš Pejchal
Znalecký ústav STATIKUM s.r.o., Brno

Při zjišťování tržní hodnoty komerčních nemovitostí pro investory je 
upřednostňován výnosový způsob ocenění, neboť reflektuje potenciál 
nemovitosti tvořit zisk. Výnosové ocenění je v daném případě 
nejobjektivnějším způsobem vyjádření hodnoty nemovitosti, avšak 
tento způsob je velmi citlivý na použité vstupy. V článku je zachycen 
průřez informačními zdroji, použitelnými pro výnosové ocenění 
komerčních nemovitostí, včetně jejich vysvětlení a příkladů použití.

Právní tituly umístění stavby na cizím pozemku

Eva Dobrovolná
Právnická fakulta, Masarykovy univerzity v Brně

Tento příspěvek se zabývá problematikou staveb na cizích 
pozemcích v souvislosti se změnou právní úpravy od 1. 1. 2014. 
Pojednává o nové právní zásadě, že stavba je součástí pozemku, 
a analyzuje problémy s tím spojené. Nabízí dále právní řešení 
situace, kdy chce stavebník postavit, přičemž v některých případech 
se i tato stavba stane součástí pozemku, na kterém byla postavena 
(a patří tak vlastníkovi pozemku) a v jiných nikoliv.

Zelená inspirace – zajímavé projekty českých i zahraničních 
vegetačních střech

Jitka Dostalová
Greenville service s.r.o., Brno

Zelené střechy představují možnost efektivního využití prostoru 
a vytvoření atraktivního a příjemného prostředí v hustě zastavěných 
lokalitách. Jsou trendem moderní architektury a rychle se 
rozvíjejícím oborem, který nabývá na významu.

Problematika stanovení výše vložené investice do výhradního 
vlastnictví

Michal Hanák, Ondřej Šimáček
ÚRS PRAHA, a.s., Brno

Článek se zabývá popisem metod vhodných pro stanovení výše 
vložených investic do nemovitostí. Jedná se o nákladové metody 
spočívající v ocenění soupisů stavebních prací případně oceněním 
stavebních objektů se zohledněním rozestavěnosti. Metody 
zohledňují, jak postup provádění stavebních prací, tak odpovídající 
výši cen v době realizace.

Ocenění bytu v malé vodní elektrárně

vítězslava Hlavinková, Martina vařechová
Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně

Problémy spojené s oceněním bytu v malé vodní elektrárně, ocenění 
náhonu a odtoku a dalších inženýrských staveb souvisejících 
s objektem vodní elektrárny, včetně břehových porostů.

Zvyšující se poptávka potřeb po využití rentního oceňování 
v lesnictví

Kateřina Holušová, Otakar Holuša
lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Rentní oceňování má již více než 250 let své místo v ekonomických 
teoriích a zejména v oceňování přírodních zdrojů. Les je chápán jako 
komplex složek ekosystému, kde hlavním produkčním činitelem je 
půda, na které, dle specifických ekologických nároků jsou schopny 
růst dřeviny a člověk je schopen tyto produkční charakteristiky 
jistým způsobem vylepšovat nebo zhoršovat. V poslední době 
evidujeme v lesnictví stále větší tlak společnosti na využívání 
lesů. Například požadavky ochrany přírody na ponechání území 
bez zásahu, ponechávání stromů v porostu na jejich fyziologické 
dožití, nebo požadavky na certifikaci lesů a s tím související tvorbu 
tzv. referenčních ploch, nebo požadavky sociálního využití lesů 
pro rekreační aktivity, atd. Ve výsledku úhrn renty by se tedy měl 
využít k reprodukci obnovitelných a k substituci neobnovitelných 
přírodních zdrojů. Jaké jsou možnosti a specifika rentního 
oceňování lesa a kde lze retní oceňování lesa v dnešní době využít 
v České republice je řešeno v příspěvku.

Flood risk analysis at arid and semiarid regions

Ahmed khaddour
Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh

Many of people think floods are simple event not knowing the fact 
that floods are dangerous, common and costly natural disasters. It 
has the potential to destroy an entire city and cause catastrophic 
damage to humanity. It also has a great destructive power, even if 
it is one foot high. A flood study can be very useful to determine 
the probability of an area of land to be vulnerable to floods. Using 
historical records concerning with things like river-flow, rainfall, 
topographic maps, hydraulic analysis, a flood study can be very 
useful when considering areas for buildings and other things. An 
older data of flood study could be used to help to determine whether 
an area vulnerable to floods or not, but it would be wise to get 
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a current flood study, since there are a lot of factors affecting an area 
being vulnerable to floods or not. Floods are hazards which occur 
repeatedly at different magnitudes and intervals. On a short-term 
basis, they are related to the meteorological elements and the soil 
and groundwater storage. Day after day hydrological forecasting 
techniques such as flood routing keep on improving to reduce the 
economic and human impacts. Economic and land-use planning 
on a regional scale, however, requires a prediction of the long-
term pattern of the hydrological regime. Statements relating to the 
probability of occurrence of floods are the necessary information 
where there are long records obtainable.

Formy kolaudace po novele stavebního zákona

Alena Kliková
Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Příspěvek je věnován otázkám spojeným se změnami 
a legislativním vývojem právní úpravy stavebního zákona. 
Stavební zákon v posledních letech neustále prochází změnami, 
které mají vést ke zlepšení právního stavu veřejného stavebního 
práva a mají přinášet zjednodušení jednotlivých procesů vedoucích 
k povolování staveb. Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti další velká 
novela stavebního zákona, která měla opět vést ke zjednodušení 
a zrychlení procesů povolování staveb. Příspěvek bude zaměřen 
pouze na vybrané změny stavebního zákona, a to se zaměřením 
na povolování užívání staveb.

Využití českého úřadu zeměměřičského a katastrálního jako 
zdroje informací

Milada Komosná, Alena Gardášová
Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně

Článek uvede možnosti využití webových stránek Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního, které se v posledních letech 
stávají důležitým online zdrojem při vyhledávání podkladů nejen 
při zpracování znaleckých posudků.

Systémové pojetí oceňování středního stavebního závodu 
regionálního významu

Eliška Křížovská1), Bohumil Puchýř2), Michal Černý1), lucie vaňková2)

1) Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně
2) Ústav stavební ekonomiky a řízení, Fakulta stavební vysoké učení technické v Brně

Tato případová studie je zaměřena na problematiku systémového 
pojetí oceňování středního stavebního závodu regionálního 
významu v období finanční krize, a je součástí rozpracované 
dizertační práce na téma „Modelování vývoje hodnoty středního 
stavebního závodu v reálné konkurenci ČR“. Vychází ze 
systémového přístupu k oceňování závodu, dále se zabývá 
charakteristikami hodnoty závodu, finanční krizí modelovanou 
jako porucha na systému a formální strukturou dokumentu ocenění 
závodu. Příspěvek lze rozdělit do dvou hlavních sekcí, a to na část 
teoretickou a praktickou. Zatímco úkolem teoretické části je objasnit 
základní pojmy související s řešenou problematikou, praktická část 
obsahuje základní údaje o sledované stavební společnosti a její 
ocenění majetkovou substanční metodou, které jsou zpracovány 
ve formě dokumentu ocenění závodu. Cílem příspěvku je zobrazit 

na vytvořeném modelu středního stavebního závodu vnější 
negativní vliv krizového charakteru. Za účelem dosažení tohoto 
cíle je ocenění sledovaného středního stavebního závodu zasazeno 
do roku 2010, ve kterém byl zaznamenán nejvýraznější negativní 
vliv finanční krize na jeho hospodářské výsledky.

Metody analýzy rizika v praxi soudního znalce

Karel Kubečka1), Darja Kubečková2)

1)vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s., katedra 
bezpečnosti a práva
2) vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava

V práci znalce očekáváme použití sofistikovaných metod. Současně 
je nutno dodržet závazné předpisy. Zákony, vyhlášky, normy 
a směrnice. Přitom ale může použít jakoukoli alternativní metodu. 
Toto znamená, že není vyloučeno použít metodu určenou pro 
analýzu rizika pro dokazování nebo vyhodnocení problematiky 
z oboru stavebnictví. Je využíváno dvou metod analýzy rizika 
a to metody SWOT, která je prověřenou světově nejznámější 
metodou a snad také nejpoužívanější metodou v různých oblastech 
a odvětvích a metodu UMRA. Metoda SWOT původně vyvinutá 
pro hodnocení firem a managementu firem je použita v oceňování 
staveb a je tedy zřejmá i její aplikace v otázkách nejen odhadů, ale 
i stanovení nájmů nebo zohlednění Goodwillu. Oproti běžnému 
praktickému využití je zde uvedena i možnost použít substituci 
lineárního průběhu s nelineárními matematickými funkcemi a tím 
zcela změnit v odůvodnitelných případech přístup k zohlednění 
některých vlivů při stanovení ceny.

Vývoj cen nemovitostí od nabídky do uskutečnění transakce 
a ověření diferencí u porovnávacího způsobu ocenění

Tereza Opálková, Martin Cupal
Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně

Článek se zabývá sledováním nabídkových cen až do realizace tržní 
transakce jako ukazatele efektivity trhu. Tento mikroekonomický 
výzkum by měl určovat jak cenové rozdíly mezi nabídkovými 
a realizovanými cenami, tak i dobu trvání prodeje každé entity 
vybraného trhu a segmentu. Výzkum zahrnuje dva segmenty trhu 
s nemovitostmi v České republice: rodinné domy a zemědělské 
pozemky. Data jsou shromažďována od března 2017. Aktualizována 
jsou jednou týdně, aby bylo možné určit dobu trvání nabídky, 
nabídkovou cenu a realizovanou (tržní) cenu. Údaje o realizovaných 
cenách byly získány z katastru nemovitostí. Vybrané nemovitosti 
byly oceněny porovnávacím způsobem. Totožné nemovitosti 
byly vždy oceněny dvakrát, a to nejdříve na základě databáze 
tvořené z aktuálních nabídkových cen, a poté na základě druhé 
databáze, která byla sestavena z cen realizovaných, získaných tímto 
výzkumem. Kompletní pozorování byla statisticky zpracována.

Problematika skrytých vad při hodnocení stavebně 
technického stavu objektu a při oceňování objektů

Pavel Pejchal, Monika Králíková, Ivana Španihelová
STATIKUM, s.r.o., Brno

Skryté vady konstrukcí budov jsou častým tématem soudních 
sporů a konfliktů mezi dodavatelem a objednatelem, ať už ve fázi 
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projektové nebo realizační a tématem soudních sporů prodávajícího 
a kupujícího. Odhalování skrytých vad je velice problematické 
a v konečné fázi může mít podstatný vliv na výslednou cenu stavby. 
Skryté vady se nemusí vždy projevit poruchou a mohou tedy zůstat 
neodhalené po celou dobu životnosti stavby.

Zjištěním skrytých vad v objektech snižujeme riziko chybného 
ocenění stavby. Rozsah diagnostiky a nezbytné náklady 
na průzkumné práce stanoví odborník v daném oboru.

nejčastější příčiny sporů při dodávkách čistíren odpadních vod

Karel Plotěný
ASIO, spol. s r.o., Brno

Dodávky čistíren odpadních vod jsou vzhledem k svému 
charakteru (někdy nejednoznačné venkovními vlivy ovlivnitelné 
procesy) a možnosti vzniku problémů díky chybám v poměrně 
dlouhém řetězci navazujících činnosti často zdrojem problémů 
v odběratelsko-dodavatelských vztazích. Hledání chyb začíná 
u zadání a končí u provozování a předpokládá přehled hned 
v několika navazujících oborech – počínaje např. hydrogeologií přes 
chemické procesy až po mikrobiologické posouzení okolí odtoku. 
Samotné chyby, a tedy příčiny pak často pramení z nedůslednosti, 
podcenění některého vlivu, zanedbání, snahy o úsporu nebo 
nakonec může být příčinou vnější vliv, s kterým se v zadání 
nepočítalo. Problémem při hledání je často nekooperativnost 
jednotlivých subjektů.

Věcná břemena, jejich oceňování a návrh zjednodušené 
metody oceňování věcných břemen (služebností)

Augustin Sadílek1), vlastimil vala2)

1) Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně, Ústav lesnické 
a dřevařské ekonomiky a politiky
2) Mendelova univerzita v Brně

Autoři se v tomto článku zabývají problematikou věcných 
břemen. Úvod je věnován definici a rozdělení věcných 
břemen. Další část se zabývá možnými způsoby ocenění 
věcných břemen. Následně autoři  předkládají  vlastní 
návrh zjednodušené metody oceňování věcných břemen 
(služebností), která může být využitelná např. provozovateli 
přenosových a distribučních sítí jako podklad pro jednání 
o stanovení náhrady za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na zatěžovaném pozemku, nebo jako podklad pro kontrolu 
a verifikaci (akceptaci) předkládaných znaleckých posudků. 
Tato metoda v souladu se zákonnou úpravou oceňování 
věcných břemen vychází z výše ročního užitku, který je 
stanoven v souladu s komentářem Ministerstva financí 
ČR Věcná břemena po 1. lednu 2014 jako tzv. simulované 
nájemné. Jako základ, z něhož je toto simulované nájemné 
určováno, autoři navrhují použít u zemědělských pozemků 
průměrné ceny zemědělských pozemků stanovené aktuálně 
platnou vyhláškou Ministerstva zemědělství o stanovení 
seznamu katastrálních území s přiřazenými základními cenami 
zemědělských pozemků, u stavebních pozemků pak cenové 
údaje zveřejňované Českým statistickým úřadem – průměrné 
kupní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti 
obcí.

Příčiny poruch prosklených střech

Šárka Šilarová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

S nástupem nových konstrukčních řešení moderní architektury se 
postupně od 90. let čím dál tím ve větší míře začínají uplatňovat 
nejen velkoplošné střešní světlíky, ale i prosklené střešní pláště 
atrií nad prostory s trvalým pobytem lidí. Při správném tepelně 
technickém návrhu prosklených střech, je nutné se zaměřit 
především na konstrukční řešení a na bezchybnou tvorbu detailů.

Kam dnes směřují činnosti katastrálních úřadů

Naděžda vitulová
OSvČ

Cílem příspěvku z oblasti katastru nemovitostí je nejen shrnutí nových 
možností k získávání dostupných informací z katastru užitečných 
při oceňování nemovitostí, ale i seznámení účastníků s novými 
významnými úkoly katastrálních úřadů za účelem zkvalitnění údajů 
katastru nemovitostí tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení 
katastrálního zákona. Bude se jednat zejména o činnosti související 
s revizemi a další etapou obnovy katastrálního operátu.

Problematiky výkupu pozemků pro protipovodňová opatření

Jan Vrba
v.P.T.Group, s.r.o., Brno

Příspěvek se zabývá problémy při výkupech pozemků nutných 
k výstavbě protipovodňových opatření. Problematikou jednání 
s vlastníky a vlivem na vlastnosti okolních pozemků.

The use of neutral experts in litigation for effective dispute 
resolution in large construction projects

Sergey Zakharov
Senior Partner in the ASN Expert Group, Praha

The key problem of the traditional litigation in state courts for 
large construction projects is that the parties and the judge are 
fully lack of special knowledge in the field of construction. The 
existing system of appointing a court expert to solve technical 
issues is not effective, because the judge is unable to understand 
the arguments of the court experts as well, as the objections of the 
parties. The article describes exciting possibilities of using neutral 
construction experts in state court litigation of different countries 
that can improve the quality of final court decision.

SEKCE InžEnýRSTVí RIZIK

Odhad účinnosti depozice aerosolových částic a depozičních 
toků těžkých kovů v dýchacím systému člověka

Pavel Bulejko1), vladimír Adamec2), Barbora Schüllerová2), Kristýna Hrabová2)

1) NETME, Fakulta strojního inženýrství, vysoké učení technické v Brně
2) Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně

Depozice aerosolvých částic probíhá několika mechanizmy 
v závislosti na jejich velikosti a části dýchacího systému, ve které 
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se právě nachází. Nejvetší částice kolem 10 µm jsou zachyceny 
v horní části a se zmenšující se velikostí pronikají hlouběji. Jako 
nosič mnoha dalších škodlivých látek jako např. těžké kovy mohou 
způsobit v dlouhodobém horizontu zdravotní komplikace. V této 
práci byly stanoveny účinosti depozice částic v různých částech 
dýchacího systému (horní cesty, průdušky, plicní sklípky) podle 
jejich velikosti a depoziční toky kovů k nim vázaných na základě 
měření koncentrace kovů ve vybrané části města Brna.

Možnosti užití prostředků umělé inteligence v kyberprostoru 
bezpečnosti

Jiří Dvořák, Jiří Konečný, Martina Janková
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

V příspěvku jsou stručně uvedeny některé možnosti užití teorií 
k možnostem vzdělávání a získání znalostí v bezpečnosti speciálně 
ke kybernetické bezpečnosti. Praktické osvojení je základem pro 
laboratoře kybernetické bezpečnosti a laboratoře pro aplikovanou 
kybernetickou bezpečnost. Moderní výchova je směrována 
k možnostem využití některých prostředků umělé inteligence 
v aplikacích kybernetické bezpečnosti. Problematika umělé 
inteligence je řešena na pracovišti umělé inteligence v laboratoři 
aplikací umělé inteligence pro kybernetický prostor bezpečnosti.

Havarijní plánování při přepravě nebezpečných látek 
v železniční dopravě

Peter Hrmel
vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 
inženýrství

Přeprava nebezpečných látek po železnici představuje významný 
zdroj rizik. Ve srovnání se stacionárními zdroji lze vypozorovat 
značné rozdíly v pojetí managementu rizik. Ke zmírnění rozdílů 
je zapotřebí tyto zmapovat a nalézt možná řešení. Jedním z nich je 
nové pojetí havarijního plánování u mobilních zdrojů rizik, které se 
v drážní dopravě vyskytují s ohledem na dynamickou složku tras 
vlaků a možnými dopady operativního řízení dopravního provozu. 
Příspěvek se zabývá jedním z aspektů, bezprostředně souvisejícím 
se vznikem rizik z železniční přepravy nebezpečných látek, který 
je skrytý v podmínkách přístupu na dopravní cestu dráhy. Autor 
k podpoře svého tvrzení předkládá posouzení stávajícího stavu 
formou subjektivní analýzy SWOT a ve stručnosti shrnuje výsledky 
svých dříve publikovaných článků, aby plynule navázal možnými 
návrhy úprav podmínek přístupu na železniční dopravní cestu 
v kontextu existujících rizik. Rovněž v oblasti havarijního plánování 
je potřeba zohlednit rizika vyplývající z dynamiky dopravního 
provozu a operativního řízení drážní dopravy.

Subjektívna pravdepodobnosť ako súčasť hodnotenia 
podnikateľských rizík

Denisa Janasová, Stanislava Strelcová
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra 
krízového manažmentu

Stanovenie objektívnej pravdepodobnosti a aj jej použitie 
v ekonomickej praxi je problematické. Je možné poukázať na dva 
problémy. Po prvé, výpočet objektívnej pravdepodobnosti je závislý 

na dostatočnom množstve zaznamenaných údajov. Po druhé, 
v ekonomickej praxi je mnoho jedinečných, neopakovateľných 
udalostí, kde sú informácie odvodzované zo situácií podobných len 
čiastočne. Preto je opodstatnené sa venovať postupom stanovenia 
subjektívnej pravdepodobnosti. Článok sa zaoberá možnosťami 
použitia Dempster-Shaferovej teórie na stanovenie veľkosti 
pravdepodobnosti vzniku negatívnych udalostí. Cieľom článku je 
poukázať na prínosy a obmedzenia Dempster-Shaferovej teórie 
v rámci posudzovania podnikateľských rizík.

jakých častých a závažných chyb při prevenci a zvládání 
rizik se managementy dopouštějí

Jiří Kruliš
PREP PRAHA

Odborníci na rizika se shodují, že managementu rizik stále není 
v našich organizacích věnována potřebná pozornost. Manažeři se 
hledáním hrozeb a jejich příčin systematicky nezabývají a ztrácejí 
pak čas hašením problémů, které vůbec nemusely vzniknout, kdyby 
proaktivně využívali osvědčené postupy identifikace a prevence 
rizik. Často se chovají podle hesla „Ono to nějak dopadne“ nebo 
„Určitě by se to dalo dělat líp, ale teď není čas to měnit“. Dobrý 
manažer včas rozpoznává nedostatky, které snižují výkonnost lidí 
a týmů, jejich motivaci a rozvoj potřebných schopností. Hrozby, 
které ohrožují pracovní procesy a mohou způsobovat nežádoucí 
události i závažné finanční ztráty. Které brání implementaci 
potřebných změn nebo využívání rizik jako příležitosti k zlepšování 
atd. Opakovaně potvrzovanou zkušeností je, že časové a finanční 
prostředky vynaložené na systematické hledání příčin a cest k jejich 
proaktivní prevenci se velmi rychle vrátí.

Zkušenosti s analýzou plynů u zásahu jednotek hasičského 
záchranného sboru čR a rizika spojená s použitím 
detekčních prostředků na plyny

Pavel Kukleta, Jiří Sýkora, Jan Zapletal, Stanislav Racek
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Brno

Téma příspěvku je zaměřeno na využití detektorů plynu u zásahů 
jednotek Hasičského záchranného sboru ČR a pojednává o problematice 
detekce nebezpečných plynů na místě zásahu a o rizicích spojených 
s použitím detektorů plynu jednotkami hasičského záchranného sboru 
na místě zásahu. Na modelových příkladech je demonstrována taktika 
použití detekčních prostředků a rozebrány praktické problémy, se 
kterými se setkávají jednotky Hasičského záchranného sboru České 
Republiky při jednotlivých zásazích.

Analýza rizik v novelizované normě ISO 9001

Branislav Lacko
Fakulta strojního inženýrství vysoké učení technické v Brně, Odbor automatizace

Příspěvek popisuje novou verzi normy systémů řízení kvality ISO 
9001, obohacenou o hledisko aplikace řízení rizik. Jsou vysvětleny 
cíle a principy tohoto přístupu a uveden přehled souvisejících 
norem. Příspěvek doporučuje metodický postup k analýze rizik 
pomocí metody RIPRAN. Význam řízení rizik v současnosti je 
připomenut prostřednictvím pojmu riziková společnost, který byl 
definován v knize německého sociologa U. Becka.



Zprávy Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
News of the Institute of Forensic Engineering Brno University of Technology

56
ROČNÍK 29 – 2018

Mezioborová problematika znalecké specializace sebeobrana 
a použití zbraně

Zdeněk Maláník
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Článek pojednává o problematice interdisciplinární znalecké 
specializace Sebeobrana a použití zbraně, která je stále více 
využívána orgány činnými v trestním řízení. Autor demonstruje 
základní problematiku mezioborových průsečíků specializace 
a obvyklé formy jejích výsledků, včetně přínosu specializace 
pro vyšetřovatele, obhájce, státního zástupce a soudce. V článku 
jsou uvedeny rozšířené mýty spojené s terminologií sebeobrany, 
profesní obrany a exaktního přístupu. Autor prezentuje racionální 
základy specializace a příčiny rozdílného přístupu orgánů činných 
v trestním řízení k ní.

Právna úprava v oblasti zisťovania príčin vzniku požiarov 
na slovensku

Milan Marcinek
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra verejnej správy a krízového 
manažmentu

Ak sú vhodné podmienky pre šírenie ohňa, požiar môže dosiahnuť 
veľké rozmery, ohroziť vážne zdravie a život osôb, spôsobiť 
smrť ako aj značné škody na majetku. Nedostatočné informácie 
o horľavosti a výbušnosti materiálov, podmienky ich skladovanie 
a manipulácia s nimi sú rozšírenou príčinou vzniku požiarov 
a výbuchov v priemysle a ostatných odvetviach. Je potrebné 
venovať pozornosť odhaľovaniu príčin vzniku požiarov, prijímať 
efektívne a účinné preventívne opatrenia, odstraňovať nedostatky 
v projektovej dokumentácii prevádzok a technologických 
zariadení a dodržiavať bezpečnostné predpisy. Cieľom príspevku 
je prostredníctvom dostupných informácií analyzovať aktuálny 
stav oblasti legislatívnej úpravy zisťovania príčin vzniku požiarov 
na Slovensku.

Společenské prostředí, řízení, vzdělávání, rizika

Jaromír Novák
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

K vývoji společnosti je třeba řízení různého druhu a také 
odpovídající vzdělávání. Z těchto důvodů si společnost pro své 
zachování volí, či jsou jí předurčeny, různé způsoby vývoje 
společenského prostředí. A to buď přirozenou vývojovou cestou, 
nebo cestou radikálních zvratů. Je to stochastický a dynamicky 
se formující čtyřúhelník. Každý ze čtyř vrcholů je svým obsahem 
a rozsahem rozmanitý a složený z řady dílčích systémů. Struktura 
i chování těchto systémů je různého typu. Vrcholy a strany 
tohoto čtyřúhelníku mají řadu charakteristik obecné i konkrétní 
povahy, které spolu souvisejí a prolínají se. Měly by být v jisté 
proporcionální dynamické harmonii a současně i rozporu, jakožto 
hybné síle vývoje.

Vplyv nevhodnej voľby bazénových prvkov na bezpečnosť 
prevádzky

Ján Podhorský1), Peter Škripko2), Július Jankovský3), Ľudmila Macurová1)

1) Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Žilina
2) ZNAlEX s. r. o., Zvolen
3) Apertis, v.P., Zvolen

Príspevok sa zaoberá vyhodnotením nesprávnej voľby komponentov 
použitých pri stavbe bazénu a ich vplyvom na bezpečnosť 
prevádzky zariadenia. Príspevok je zostavený na základe analýzy 
reálneho prípadu. Na základe dostupných informácií ÚSI ŽU 
v Žiline pripravilo a realizovalo znalecký pokus, ktorého výsledky 
sú prezentované v rámci príspevku.

Systém pro podporu rozhodování pro výběr optimálního 
strategického řízení území

Dana Procházková, Jan Procházka
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní

Strategické řízení území znamená systémové a proaktivní řízení 
bezpečnosti území, protože jeho cílem je bezpečí a udržitelný rozvoj 
lidské společnosti. Opírá se o řízení rizik všeho druhu. Na základě 
dat o území a poznatků pro sestavování DSS (systém pro podporu 
rozhodování) je navržen DSS pro výběr optimálního řízení území. 
V závěru je pak uveden postup realizace v praxi.

nehody a havárie v průmyslu

Jan Procházka, Dana Procházková
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní

Článek pojednává o nebezpečných látkách, skoro-nehodách, 
nehodách a haváriích v průmyslu. Shrnuje příčiny nehod a havárií, 
a na základě analýzy konkrétních velkých závažných havárií 
ukazuje provázanost příčin. Shrnuje též poučení z nehod a havárií. 
Zdůrazňuje nutnost zavádění programu na zvyšování bezpečnosti 
a aplikaci získaných zkušeností pro zvyšování bezpečnosti 
průmyslu.

nové standardy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v laboratořích

Petr A. Skřehot1,2), Marcela Skřehotová2)

1) Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú., Praha
2) ERGOWORK s. r. o., Praha

V letech 2015 až 2017 nastala řada legislativních změn 
vztahujících se k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v laboratořích, a to nejen těch, kde se nakládá chemickými 
látkami, ale také těch, kde se pracuje se zdroji neionizujícího záření. 
Důvodem je jednak posun poznání v těchto oblastech a jednak 
povinnost implementovat novou evropskou direktivu do českého 
právního řádu. Kromě toho ale ke změnám přispěl ještě jeden 
faktor. V nedávné době se při výuce chemie ve školách přihodilo 
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několik nehod, které poukázaly na nedostatečnou průpravu zejména 
mladých začínajících učitelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. To se ostatně stalo hlavním podnětem pro komplexní 
revizi normy ČSN 01 8003, do níž byla nově zařazena i část 
věnující se školním laboratořím a učebnám. Tento článek si klade 
za cíl shrnout nastalé změny a blíže poukázat na některé související 
aspekty.

Využití českých a evropských informačních dopravních 
systémů při přepravě nebezpečných věcí po silnici

Jan Zapletal1), vladimír Adamec2)

1) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor vyškov
2) Ústav soudního inženýrství, vysoké učení technické v Brně

Tato práce se zabývá využitím českých a evropských dopravních 
systémů při přepravě nebezpečných věcí po silnici. Práce je 

rozdělena na dvě části. V první části se zaměříme na důležitost 
platné legislativy v České republice a Evropské unii, která se 
zabývá přepravou nebezpečných věcí po silnici. Probereme rizika 
havárií a možné ekologické dopady na životní prostředí a srovnáme 
dopravní nehodovost mezi ČR a státy EU v rámci režimu ADR. 
Uvedeme rizika související s přepravou nebezpečných věcí 
po silnici. Závěr první části bude patřit důležitým prvkům pro 
bezpečnou přepravu nebezpečných látek. V druhé části provedeme 
podrobnou analýzu současného stavu informačních dopravních 
systémů v České republice a Evropské unii. Provedeme analýzu, 
vlastní návrhy na zlepšení efektivity těchto systémů a využití 
v České republice. Závěr bude patřit vlastnímu návrhu dopravního 
informačního systému.


