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38 příloh, Bakalářská práce, Vedoucí: Doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení a vyhodnocení odolnosti forenzního 

identifikačního značení majetku. Je uvažováno působení mechanických a chemických vlivů ze 

strany potenciálního pachatele, vedoucích k odstranění či zhoršení čitelnosti značení a následné 

identifikace. Teoretická část popisuje principy ochrany majetku syntetickou DNA, prostředky 

forenzního identifikačního značení majetku. Praktická část je zaměřena na posouzení 

mechanické a chemické odolnosti vybraného produktu. Návrh a vyhodnocení experimentu byl 

proveden s ohledem na stanovenou hypotézu o odstranitelnosti forenzního značení.  
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Anotation 

 LOS, Ondrej. Forensic marking of property by means of synthetic DNA. Faculty of safety 

engineering, VSB – Technical university of Ostrava, 2015, p. 42, p. 38 of attachments, 

Baccalaureate work, Head of work: Doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. 

  This thesis is focused on the assessment and evaluation of resistance of forensic 

identification marking of property. It’s considered effect of mechanical and chemical influences 

from potential offender to remove or damage readability of marking and following identification. 

Theoretical part describes principle of property protection by means of synthetic DNA and also 

describes products of forensic identification marking of property. Practical part is focused on 

assessment of mechanical and chemical resistance of chosen product. Design and evaluation of 

the experiment was made with regard to the hypothesis of removability forensic marking.  
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REFIZ  Registr forenzního identifikačního značení 

S-DNA   Značení SelectaDNA 

T    Thymin 

USA    United States of Amerika – Spojené státy americké 

USB    Universal Serial Bus – Univerzální sériová sběrnice 

UV   Ultraviolet – Ultrafialové záření 

VIN   Vehicle Identification Number – Identifikační číslo vozidla 
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1 Úvod 

Touha vlastnit hmotné statky provází lidskou společnost od samého počátku jejího vývoje. 

S rostoucí hodnotou hmotných statků, narůstá i potřeba je chránit. Potřeba chránit si svůj 

majetek je v člověku zakódována jako jedna z nejzákladnějších životních potřeb. S vývojem 

lidské společnosti se zdokonalují bezpečnostní systémy, sloužící k ochraně majetku, ale 

i schopnosti osob dopouštějícího se protiprávního jednání, které se snaží dostupnými prostředky 

tyto systémy překonat. V současné době se i v České republice objevují nové prostředky 

ochrany majetku - označovací systémy. 

Bakalářská práce se pokouší ověřit odolnost vybraného prostředku forenzního 

identifikačního značení vůči mechanickým a chemickým vlivům, které jsou vytvářeny ze strany 

potenciálního pachatele, za účelem odstranění nebo zhoršení čitelnosti tohoto značení.  

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se budu 

zabývat rešerší dostupné odborné literatury, vztahující se k tématu této práce. Cílem je stručné 

a účelné přednesení informací nutných k deskripci tohoto tématu. Praktická část je tvořena 

popisem a výsledky experimentů, které ověřují odolnost zvoleného produktu forenzního značení 

naneseného na vybraném nosiči.  

Při snaze odstranit nebo znemožnit čitelnost naneseného značení na vybraných 

materiálech, bylo využito prostředků a přípravků, které může potenciální pachatel získat v běžné 

obchodní síti. 
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2 Rešerše 

Při sestavování této bakalářské práce jsem čerpal informace z následující odborné 

literatury.  

BROWN, T. A. Klonování genů a analýza DNA. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého, 2007. ISBN 9788024417196. 

 Knižní publikace přibližuje čtenáři metody a principy při práci s DNA. Jsou zde popsány 

pracovní metody od izolace DNA až po její replikaci v laboratorních podmínkách, jsou zde 

uvedeny metody analýzy DNA a jejich využití ve vědních oborech. Tato publikace mi poskytla 

ucelený teoretický přehled o dané problematice. 

PAVELKA, Lubomír; DOLEŽALOVÁ Jarmila. Pravděpodobnost a statistika. 2. vyd. 

Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003, 182 s. ISBN 80-7078-976-X. 

 Tato publikace slouží především jako výukový materiál pro strojní a elektrotechnické 

obory.  První část se věnuje základním operacím pravděpodobnosti, druhá pak matematické 

statistice, která poskytuje informace nutné pro zpracování statistického souboru. Tyto základní 

informace byly využity při práci s naměřenými daty. 

IVANKA, Ján. Mechanické zábranné systémy. Zlín: UTB, 2010. ISBN 978-80-7318-910-5. 

 Tento učební text slouží k přiblížení problematiky ochrany objektů. Obsahem je rozdělení 

mechanických zábranných systémů a jejich jednotlivých prvků, a také jejich vztah 

v integrovaném bezpečnostním systému. Je zde také uvedeno rozdělení chemický prostředků 

používaných k ochraně předmětů. Z tohoto učebního textu jsem převzal především informace, 

které jsem využil při zpracování kapitoly 4.1. 

LUDVÍK, Vladimír. Nejistoty měření, přesnost měření, správnost měření a otázky spojené se 

vzájemnou porovnatelností výsledků měření a s prohlášením o shodě s technickými 

specifikacemi [online]. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

2005[cit. 2015-03-05]. Dostupné z: http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb8/nejistoty.pdf 

Tento elektronický sborník slouží k přiblížení problematiky vyjadřování nejistot měření 

v metrologické praxi. Autor se snaží komplexně shrnout poznatky týkající se vyhodnocování, 

stanovování a uvádění nejistot v měření. Jsou zde obsaženy definice a odborné pojmy používané 

v metrologii, jakožto i shrnutí nejdůležitějších dokumentů, které se touto problematikou 

zabývají. 

http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb8/nejistoty.pdf
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3 Právní normy, definice 

Níže jsou uvedeny právní normy a definice, které je možné aplikovat v souvislosti na téma 

této bakalářské práce. 

Zákon č. 2/1993 Sb. listina základních práv a svobod 

Předmětem úpravy tohoto právního předpisu soukromého práva ústavního jsou základní 

lidská práva a svobody, politická práva, práva národnostních a etnických menšin, hospodářská 

a kulturní práva, právo na soudní a jinou právní ochranu. Garantuje lidem svobodu a rovnost 

v důstojnosti i právech, pro která platí nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost 

a nezrušitelnost. Jejich omezení je možné jen v souladu se zákonem.[28] 

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 

Předmět úpravy tohoto zákona se vztahuje na práva a povinnosti jednotlivých subjektů, 

které tento zákon stanovuje. Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, 

orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i právnické a fyzické osoby. 

Zaručuje ochranu každého před neoprávněným zasahováním do soukromí, neoprávněným 

zveřejňováním, shromažďováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. [30] 

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje osobní stav osob a majetkové vztahy. Konkrétně občanskoprávní vztahy 

právnických a fyzických osob, vztahy těchto osob se státem, pokud nejsou předmětem úpravy 

jiného zákona. Ochranu vlastnického práva upravuje § 1040 - §1044. Ochranu svépomocí 

upravuje § 14 odst. 1, 2 občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplnění. [29] 

3.1 Definice 

Forenzní – Jedná se o vědní postupy a metody, které souvisejí s vyšetřováním a soudním 

dokazováním, jejímž hlavním cílem je poskytnout nezpochybnitelný důkazní materiál pro soudní 

řízení. [8] 

Identifikace – Jedná se o proces porovnávání objektů na základě shod či rozdílů v jejich 

vlastnostech, složení, formách či funkcích, vedoucí k určení shody či neshody porovnávaných 

objektů. [18] 
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Deoxyribonukleová kyselina – Jedná se o makromolekulární látku, která je nosičem genetické 

informace. [1] 

Nukleotid – Základní stavební jednotka deoxyribonukleové kyseliny. Je to molekula tvořena 

pětiuhlíkovým sacharidem – deoxyribosou, na nějž je navázána jedna ze čtyř dusíkatých bází 

a jedna fosfátová skupina. [1] 

Ochrana – „ochrana znamená stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může 

jedinec nebo skupina sledovat své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu z vměšování nebo 

násilí.“
1
 [26] 

Experiment – Jedná se o plánovaný způsob sběru dat, nutných k prokázání či vyvrácení 

hypotézy. 

Konfirmace – Soubor činností, které jsou vyžadovány pro zajištění shody měřícího vybavení 

s požadavky na jeho zamýšlené použití. [12] 

Měření – Soubor činností, vedoucí ke stanovení hodnoty měřené veličiny. [25] 

Měřidlo – Zařízení, určené k měření buď samostatně, nebo ve spojení s přídavným zařízením. 

[25] 

Měřící metoda – Sled na sebe logicky navazujících činností, které jsou použity při měření. [25] 

Měřící postup – Specificky popsaná činnost, která je použita při blíže určeném měření podle 

stanovené metody. [25] 

Nejistota měření – „parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptýlení 

hodnot, jež by mohly být důvodně přisuzovány k měřené veličině.“ 
2
[12] 

 

 

 

                                                 

1
 UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů: II díl, Elektrické zabezpečovací systémy II. 1 vyd. Praha: Policejní 

akademie České republiky, 2005. 229 s. ISBN: 80-7251-189-0 

2
 LUDVÍK, Vladimír. Nejistoty měření, přesnost měření, správnost měření a otázky spojené se vzájemnou 

porovnatelností výsledků měření a s prohlášením o shodě s technickými specifikacemi [online]. Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2005[cit. 2015-03-05]. Dostupné 

z: http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb8/nejistoty.pdf 

 

http://www.unmz.cz/sborniky_th/sb8/nejistoty.pdf
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4 Forenzní identifikační značení majetku 

V odborné literatuře se nesetkáme s definicí, která by jasně vymezovala tento pojem. 

Můžeme však konstatovat, že forenzní identifikační značení (dále jen „FIZ“) je forma unikátní 

autentické identifikace, poskytující preventivní ochranu předmětů před odcizením a současně 

prokazující autenticitu předmětu nebo jejich majitele.[7] 

FIZ patří mezi nejjednodušší a nejefektivnější způsoby ochrany majetku, neboť odrazuje 

pachatele od majetkové trestné činnosti. Prokazuje, že daná věc byla skutečně odcizena 

a pachatel tak rychle ztrácí možnost z této věci získat finanční profit. FIZ usnadňuje policejní 

pátrání a zajišťuje vrácení odcizeného majetku majiteli. Je velmi důležité, aby všechny metody 

FIZ byly napojeny na jednotnou celostátní databázi, okamžitě dostupnou pro policejní složky. 

V České republice je možná registrace FIZ do národního registru forenzního identifikačního 

značení (dále jen „REFIZ“). Do tohoto registru je možné zaregistrovat produkty SelectaDNA, 

Datadat, DatadDotDNA, CodeDotDNA. Existují různé možnosti značení majetku, např. 

gravírování, aplikace mikroteček, čárových kódů nebo číselným označováním. Prakticky jsou 

ovšem dva hlavní způsoby značení majetku a to: 

 Permanentní značení. – vyleptání, ražba různých identifikačních znaků na předměty, 

příkladem může být například ražba VIN kódu automobilu znázorněna na obrázku 1: 

Obrázek 1: VIN kód automobilu v motorovém prostoru[27] 

 

 Neviditelné značení – vhodné při značení hodnotného majetku, který by byl aplikací 

permanentní metody znehodnocen. [11]  
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4.1 Chemická ochrana předmětů a dokumentů 

Jako druhotnou ochranu majetku je možno využít i chemických, zdravotně nezávadných 

prostředků. Cílem této chemické ochrany (někdy též nazývána „chemická nástraha“) není přímo 

v zabránění páchání majetkové trestné činnosti, ale odhalení pachatele či metod rozkrádání 

majetku. Princip chemické ochrany majetku je, že po aplikaci jsou tyto prostředky pachateli ve 

spektru denního světla skryty. Identifikace je možná až při určitých speciálních podmínkách. 

Tento typ ochrany aplikujeme v případě, kdy použití jiných technických zabezpečovacích 

systémů není vhodné. Pro svoje vlastnosti je tato chemická ochrana aplikována institucemi, jako 

jsou muzea, pořadatelé výstav, majitelé výstavních sítí apod. 

V České republice je chemická ochrana používána policií a jejími speciálními útvary. 

V komerčním sektoru jsou pak tyto produkty používány soukromými bezpečnostními službami, 

provádějící detektivní činnost. Produkty jsou jednak domácího původu, ale převládá import 

z USA, Velké Británie a dalších členských zemí EU. Podle způsobu použití se chemické 

nástrahové prostředky dělí na: 

 Prášky 

Používají se k označení papíru, textilií, dřeva, ale i větších ploch, jako jsou zdi, stolové 

plochy apod. Cílem je vysledování zanechaných stop pachatelem na označených předmětech, 

popřípadě neoprávněného zásahu a manipulace s chráněným předmětem. Vzhledem k chemické 

povaze a způsobu použití lze prášky dále dělit na: 

o Přímo barvící 

o Postupně zabarvující pokožku – Tyto látky pracují s časovým zpožděním 10   -

120 min., tzn., že pachatel po spáchání protiprávního činu nevidí, že má 

označen oděv nebo pokožku.  

o Prášky detekované v UV světle – k zviditelnění těchto jinak v denním spektru 

neviditelných látek se využívá UV spektrum od 254 – 366 nm. 

 Pasty 

Nanášejí se na kovové předměty, součástky přístrojů a zařízení, lakované plochy, umělé 

hmoty apod. Ochranná složka je zde luminofor, který je v nosné hmotné pastě rozestřen.  

 Laky 

Jedná se o transparentní laky a používají se k označení lakovaných nebo lesklých 

předmětů, součástek a dílů přístrojů a zařízení. Záměrem je vysledovat pohyb přenášeného 

předmětu nebo poškození jeho povrchu. Jsou viditelné pod UV světlem. 
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 Barvy a inkousty 

Tyto prostředky jsou zajištěny chemickou látkou, která je detekovatelná přímo buď v UV 

světle, nebo po použití vyvolávací látky. Jsou to významné ochranné prostředky, které jsou 

používány zejména k označování důležitých listin, které by mohly být zaměněny či padělány. 

Pro razítka jsou v provedení jak pro gumový podklad, tak i pro samobarvící razítka typu 

TRODAT a lze je detekovat neomezeně dlouhou dobu po aplikaci. Vzhledem ke způsobu použití 

se rozlišují razítkové barvy a inkousty: 

o Přímo detekované v UV světle 

o Detekovatelné až po chemickém selektivním vyvolání. 

Na trhu jsou dostupné barvy a inkousty, které nemohou být v UV světle detekovány, 

k jejich vyvolání je použito speciálních vývojek. Je to ochrana před tzv. „chytrým 

pachatelem“, který si sám dokument prověří pod UV světlem. Jednotlivá zajištění se mohou 

různě kombinovat.  

 Roztoky 

Směs luminoforů a tekutin, které nelze za normálního osvětlení pozorovat, se aktivují 

(zviditelní) po ozáření UV světlem. Jedná se o směsi na bázi vody, jako jsou roztoky od britské 

firmy FSS (Forensic Science Servises) s obchodním názvem Micro Tracer nebo Ind Sol Tracer. 

Tyto směsi mohu být aplikovány v podstatě na jakýkoliv povrch předmětů aplikačním štětcem, 

sprejem. Na předmětu po zaschnutí vytvářejí neviditelný film.  

 Lepidla 

Používají se k zajištění lepených spojů obálek apod. Vyvolání je dosaženo opět ozářením 

UV světlem nebo použitím speciálník vývojek. 

 Kapaliny 

Používají se pro kapaliny, u nichž se sleduje jejich krádež, manipulace nebo další 

používání. Do kapalin se přidává neškodná, zdravotně nezávadná látka, kterou lze detekovat UV 

zářením, ale většinou je použito speciálního testovacího proužku, který se do kapaliny ponoří 

a po vytažení vykazuje výraznou luminiscenci. 

 Vosky 

Používají se k označení impregnovaných tkanin a keramiky. 

 Fixy 

Využívaný k označení předmětů rozličného charakteru, za účelem vysledování pohybu 

předmětu nebo jeho záměny. Mohou být použity na porézní předměty, jako je dřevo, papír, 
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textilie, neglazovaná keramika apod., dále je možno tyto fixy použít na předměty s hladkými 

povrchy (plastické hmoty, kovy, apod.). Tyto prostředky jsou detekovatelné buď přímo UV 

zářením, nebo po aplikaci vývojky. V případě ozáření, může docházet ke změně barvy fixu. [9] 

4.2 UV záření 

Ultrafialové záření, je elektromagnetické záření v rozsahu vlnových délek 400 nm (horní 

hranice) a 10nm (dolní hranice). Z hlediska zaměření této práce je potřeba zmínit využití UV 

záření k vyvolání jevu luminiscence přesněji fotoluminiscence, která bude popsána níže. 

Nejčastěji využívanými zdroji tohoto záření k vyvolání jevu fotoluminiscence jsou UV lampy, 

které jsou používané např. ke zjištění pravosti bankovek a UV LED diody, jejichž vlnová délka 

se nachází v UVA části spektra (400 nm – 320 nm).[10] 

4.3 Luminiscence 

Luminiscence vzniká vybuzením atomu luminoforu do energeticky bohatšího 

(excitovaného) stavu a následným návratem atomu do základního stavu, přičemž se vyzáří určité 

množství energie ve formě fotonů. Jinými slovy, při dodání dostatečného množství energie 

elektronu v obalu atomu nebo molekuly, dochází k vybuzení elektronu na vyšší energetickou 

hladinu. Po určité době se elektron vrací z excitovaného stavu na nižší energetickou hladinu. 

Návrat elektronu je charakterizován uvolněním fotonu s vlnovou délkou danou rozdílem obou 

energetických hladin. Vlnová délka záření je v rozmezí 400–750 nm, tzn., že ji můžeme vnímat 

jako formu viditelného světla - luminiscenci. O fotoluminiscenci hovoříme tehdy, pokud je 

zdrojem excitace elektronu elektromagnetické záření (UV, viditelné světlo). Fotoluminiscenci 

pak dělíme: 

 Fosforescence – po odstavení budícího zdroje fosforescence pokračuje 

 Fluorescence – po odstavení budícího zdroje fluorescence vymizí [2, 6]  
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5 Deoxyribonukleová kyselina 

Deoxyribonukleová kyselina (dále jen DNA) je dvouvláknový polynukleotid, tvořen 

dvěma samostatnými řetězci deoxyribonukleových jednotek. Je přítomna ve všech živých 

organismech (u některých virů se uplatňuje ribonukleová kyselina). Je nosičem genetické 

informace a její nejdůležitější vlastností je replikace. [1] 

5.1 Struktura deoxyribonukleové kyseliny 

Deoxyribonukleová kyselina je tvořena nukleotidy, které se skládají z deoxyribózy 

(cukerná složka), báze odvozené od struktury pyrimidinu (C - cytosin, T - thymin) a purinu (A - 

adenin, G - guanin) a fosfátovou skupinou. Nukleotidy tvoří dva polymerní řetězce, které 

nejčastěji vytvářejí pravotočivou šroubovici. Pro spojení těchto polynukleotidových řetězců platí 

zákon komplementarity, kdy dochází ke spojení jednotlivých bází protilehlých řetězců 

prostřednictvím vodíkových můstků. Platí, že se vždy páruje cytosin s guaninem a adenin 

s thyminem. Cytosin a guanin je spojen třemi vodíkovými můstky a adenin s thyminem dvěma 

můstky. Schéma dvouřetězcové molekuly DNA je znázorněno na obrázku 2: 

Obrázek 2: Schéma dvouřetězcové molekuly DNA [24] 

Jak je vidět na obrázku 2, řetězce molekuly DNA jsou k sobě orientovány antiparalelně. 

Řetězec je na jednom konci zakončen fosfátem, který je vázán na 5‘ – uhlíku deoxyribózy, na 

druhém konci je pak zakončen OH skupinou vázanou na 3‘ – uhlíku. Sekvenci nukleotidů tak 

zapisujeme ve směru řetězce, který je dán orientací 5‘- 3‘ konce. [1, 17] 
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6 Ochrana majetku pomocí syntetické DNA 

Osoby páchající majetkovou trestnou činnost, neustále vymýšlejí nové způsoby, jak 

překonávat ochranné systémy. Současně se však vyvíjí i systémy, které jim v této činnosti 

zabraňují, případně jim tuto činnost ztěžují. Jedním ze systémů, které snižují počty odcizených 

předmětů, je označení předmětů FIZ s využitím syntetické DNA, tvořenou syntetickým vláknem 

DNA, které má stejnou chemickou strukturu jako organická DNA, tzn., že toto vlákno je tvořeno 

určitou sekvencí nukleotidů. Vlákno syntetická DNA je tvořeno krátkými řetězci, díky čemu je 

mnohem stabilnější, než v případě lidské DNA. Značení pomocí syntetické DNA je stále 

zdokonalovaným způsobem trvalého FIZ. Jelikož je toto značení pouhým okem neviditelné, 

používají se výstražné nálepky, které informují o tom, že daný předmět je chráněn tímto 

ochranným prvkem. Představitelem FIZ s využitím syntetické DNA je systém SelectaDNA od 

britské firmy SelectaMark Security System PLC. [15] 

6.1 Způsob ochrany syntetickou DNA 

Nanesením tenkého filmu mléčně bílé, netoxické tekutiny s obsahem DNA kódu na 

konkrétní předmět, bude tento předmět neviditelně, trvale a unikátně označen. K identifikaci 

označeného místa slouží UV lampa. Při označování předmětu se doporučuje vybírat zdrsnělá 

nebo členitá místa k zajištění lepší přilnavosti laku s povrchem. Roztok vnikne i mezi spáry a po 

vytvrzení se stane prakticky neodstranitelným. Po aplikaci roztoku na označovaný předmět je na 

něj vhodné nalepit výstražné nálepky, které informují o použití této ochrany s obsahem 

syntetické DNA. Na závěr je nutné, aby majitel označovací sady zaregistroval její unikátní kód, 

který jednoznačně spojuje majitele s předmětem do bezpečnostní databáze, buď u REFIZu nebo 

u Secure Asset Register, což je evropská bezpečnostní databáze provozována firmou Selecta 

Mark Security Design PLC. Tyto ochranné prvky spadají do předmětové ochrany, jejímž účelem 

je preventivní ochrana, tzn. odradit pachatele od krádeže označeného předmětu. 

Označený majetek FIZ se stává pro zloděje bezcenným, poněvadž je neprodejný a držení 

této věci je pro zloděje značně nebezpečné. Toto značení jednoznačně spojuje majetek 

s majitelem a místem, kde byl odcizen. [11] 

6.2 Označovací systém SelectaDNA 

Systém S-DNA je kombinací forenzního kódování a mikro-značení, kdy jsou mikročástice 

s naneseným, jedinečným opticky čitelným kódem zakomponovány do strukturální skladby tekutiny 
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polymerů a jiných materiálů, se kterými lze pak označit jakékoli pevné předměty a chránit je tak před 

možným odcizením. [11] 

V praktické části práce byla využita forenzní signální sada SelectaDNA pro domácí použití 

od britské firmy Selecta Mark Security Design PLC. Tato firma však komerčně nabízí i další 

produkty k ochraně majetku, které budou uvedeny níže. Označovací sada byla zakoupena 

prostřednictvím slovenské distribuce, která zajišťuje prodej i pro ČR. 

6.2.1 Sada SelectaDNA pro domácnosti a kanceláře 

Prostřednictvím sady SelectaDNA pro domácnosti a malé kanceláře, která je znázorněna 

na obrázku 3, můžeme označit až 50 předmětů, jako například televizory, mobilní telefony, 

notebooky, kamery apod. Sada obsahuje:  

 1 x 20 ml roztok, jehož součástí je UV nosič, mikrotečky nesoucí kód soupravy, unikátní 

DNA kód  

 1 x aplikační štětec 

 1 x UV klíčenka, sloužící ke zjištění místa naneseného značení  

 50 x výstražné štítky informující o označení předmětu  

 4 x výstražné okenní nálepky  

 1 x návod k použití   

Obrázek 3: Sada SelectaDNA pro domácí použití a malé kanceláře [autor] 

6.2.2 Mast SelectaDNA 

Mast je navržena speciálně pro ochranu venkovních materiálů, které nejsou nijak chráněny 

před krádeží. Při manipulaci s označeným materiál se mast okamžitě přenáší na oděv a pokožku 

pachatele, který je tak jednoznačně spojen s místem činu. Mast na pokožce vydrží i několik 

týdnů, nepomůže ani několikanásobné omytí pokožky. Aplikuje se štětcem na kovové materiály, 

jako například kanalizační poklopy, dopravní značky, umělecké sochy. Doporučuje se vyvěšovat 

výstražné značky a cedule, které zlodějům dávají jasnou informaci, že předměty v určitém úseku 
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jsou chráněny syntetickou DNA. Detekce je zajišťována pomocí UV lampy. [21] Aplikace 

a detekce je znázorněna na obrázku 4: 

Obrázek 4: SelectaDNA mast – aplikace a UV detekce [3] 

6.2.3 Gel SelectaDNA  

Tento přípravek je navržen pro ochranu materiálu vnitřních prostor. Slouží k identifikaci 

zločinců, kteří manipulují nebo rozkrádají majetek. Princip přenesení a detekce je podobný jako 

u masti. Je vhodné jej aplikovat na předměty, se kterými pachatel s největší pravděpodobností 

přijde do kontaktu, jako například dveřní kliky, parapety, okenní rámy, trezory apod. [20] 

Možnost použití je znázorněna na obrázku 5: 

 

Obrázek 5: SelectaDNA gel – možnost použití [5] 

6.2.4 Sprejový systém SelectaDNA  

Tento sprejový systém je využíván k prostorové ochraně objektů. Sprejové hlavice se 

instalují především u vstupních míst do objektu, kdy při jejich aktivaci dochází k rozprášení 

roztoku syntetické DNA na pachatele. Roztok obsahuje UV nosič a DNA kód. Tento systém lze 

aktivovat manuálně, prostřednictvím tlačítka nebo jej lze napojit na stávající bezpečnostní 

systém objektu. Stopy roztoku lze odebrat z pokožky, vlasů, oblečení pachatele a odeslat 

k forenzní analýze k prokázání skutečnosti vniku do chráněných prostor.[22] Možný příklad 

instalace sprejového systému je uveden na obrázku 6:  
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Obrázek 6: SelectaDNA sprejový system [21] 

6.2.5 Sprejové hlavice do automobilů 

Sprejové hlavice mohou byt napojeny na ultrazvukové senzory, které jsou instalovány 

v přední části automobilu. Při neoprávněném vniknutí do automobilu tyto senzory aktivují tři 

sprejové hlavice, které rozprašují roztok syntetické DNA. V kombinaci s tímto ochranným 

prvkem může být použit ke komplexní ochraně například SelectaDNA gel. [16] 

6.2.6 Osobní sprej SelectaDNA 

Moderní zbraň v oblasti prevence kriminality je vhodná pro osobní použití v případě 

sebeobrany. Používá se k označení útočníka roztokem obsahujícím syntetickou DNA a UV 

nosič. Pracovní vzdálenost je uvedena do 4 metrů a kapacita osobního spreje je 14 výstřikových 

impulzů po 0,5 sekundách. [19] Osobní sprej je znázorněn na obrázku 7: 

 

Obrázek 7: SelectaDNA – osobní sprej[19] 
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7 Praktická část 

Praktická část se zabývá testováním odolnosti zkušebního vzorku s naneseným značením 

SelectaDNA (dále jen  S-DNA) vůči mechanickému a chemickému působení. Experiment je 

postaven na testu hlavní hypotézy, že nanesené značení S-DNA je odstranitelné bez poškození 

označeného předmětu. K hlavní hypotéze jsou formulovány další dvě pracovní hypotézy 

o mechanických a chemických účincích na S-DNA. 

Pro testování odolnosti S-DNA vůči abrazivnímu působení bylo navrženo experimentální 

zkušební zařízení (dále jen EZZ), které umožnuje řízeně ubírat vrstvu laku ze zkušebního terče 

s naneseným S-DNA, viz bod 7.3.1. Následně se pomocí digitálního mikroskopu ověřuje počet 

a čitelnost mikroteček na terči. EZZ pracuje na principu gravitačního přítlaku rotujícího terče 

k protiběžně rotujícímu brusnému kotouči. Rozměry zkušebního terče byly při plánování 

experimentu stanoveny s ohledem na dostupné množství S-DNA, a také s ohledem na 

experimentálně stanovenou přítlačnou sílu (viz bod 7.3.2), která může být vyvinuta potenciálním 

pachatelem při jejím odstraňování pomocí smirkového papíru nebo brusných past. Pro 

minimalizaci nákladů při konstrukci a výrobě EZZ bylo použito upravených nebo recyklovaných 

dílů vyřazených přístrojů. 

Před samotným testováním odolnosti S-DNA byla provedena zjednodušená konfirmace 

EZZ  pro určení úběru lakové vrstvy zkušebního terče v závislosti na počtu dokonaných otáček 

brusného kotouče na zástupném akrylovém laku SOKRATES® Aquafin Plus, který má podobné 

složení lakové báze jako S-DNA (části produktových listů obou laků jsou uvedeny v příloze 2 na 

obrázku 24). Ke zjednodušení konfirmace mohlo být přistoupeno na základě toho, že 

k vyhodnocení pracovních hypotéz není znalost velikosti úběru laku potřebná. Úběr laku byl 

stanoven jako rozdíl středních hodnot z naměřených osových výšek zkušebního terče, 

odečtených po každém cyklu abraze. Standardní nejistota měření osové výšky terče uA, určená 

postupem A, byla stanovena z posloupnosti deseti naměřených hodnot osové výšky zkušebního 

terče. Standardní nejistota měření osové výšky terče uB, určená postupem B, byla stanovena 

z technických údajů mikrometru, uvedených v návodu k použití pro rovnoměrné rozložení chyb. 

Nejistota velikosti úběru laku byla vypočtena za předpokladu plné korelace naměřených hodnot 

(koeficient korelace roven 1) s chybou měřidla, neboť měření osových výšek bylo prováděno 

stejným mikrometrem. Ostatní vlivy vzhledem k použitému zjednodušení nebyly uvažovány. 

Hrubost brusného papíru byla stanovena na 180, jako střed hranice doporučeného rozsahu 
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hrubostí smirkových papírů určených k přebroušení laku, uvedených v produktovém listu laku 

SOKRATES® Aquafin Plus. Při zjednodušené konfirmaci EZZ byl zjištěn úbytek laku 

v rozmezí 1 – 2 mikrometry na otáčku v intervalu 20 – 100 otáček. Po 100 otáčkách došlo 

k téměř úplnému odstranění laku. S ohledem na tyto praktické výsledky zjednodušené 

konfirmace bylo zvoleno 10 otáček na jeden obrusový cyklus, což odpovídá úběru lakové vrstvy 

v rozsahu 10 – 20 mikrometrů. Dále byl na základě výsledků předchozího pozorování a měření 

(tato data však nejsou vzhledem ke svému rozsahu součástí této práce) omezen počet 

testovaných vzorků s S-DNA na dva zkušební terče, což považuji pro ověření pracovní hypotézy 

č. 1 za dostatečné. 

Chemická odolnost S-DNA byla posuzována jako výsledek působení následujících 

chemikálií: HCl (31%), H2SO4 (40%), HNO3 (40%), KOH (40%), NaOH (40%). Jediným 

kritériem pro výběr těchto chemikálií byla jejich dostupnost v maloobchodní síti. Působení 

organických rozpouštědel bylo testováno pomocí gelového odstraňovače starých nátěrů. Doba 

působení těchto prostředků na S-DNA byla stanovena subjektivně odhadem na základě 

předchozích testů působením těchto prostředků na různé materiály a dále s ohledem na 

požadavek omezení rizika trvalého poškození označeného předmětu.  

7.1 Formulace hypotéz 

Pro posouzení mechanické a chemické odolnosti laku S-DNA byla stanovena jedna hlavní 

a dvě pracovní hypotézy, které rozvíjejí hypotézu hlavní. Pro ověření těchto hypotéz byly 

navrženy experimenty pro testování mechanické a chemické odolnosti.  Pracovní hypotézy byly 

formulovány jako důsledek předpokládaného působení potenciálního pachatele, který se svou 

činností snaží S-DNA buď zcela odstranit nebo alespoň ztížit její identifikaci nebo čitelnost 

běžně dostupnými prostředky. Ztížení identifikace neznamená její znemožnění, ale jen její 

oddálení nebo zvýšení nákladů s ní spojených. Platnost hypotéz nebyla testována statistickými 

metodami.  

Hlavní hypotéza:  

1. Značení S-DNA s tloušťkou nanesené vrstvy do 0,1 mm lze odstranit bez toho, aby byl 

poškozen značený předmět. Toho může být dosaženo za předpokladu odstranění všech 

identifikátorů obsažených v S-DNA (lak s UV značkou a syntetickou DNA, mikrotečky). 

Pracovní hypotéza: 

1. Značení S-DNA lze odstranit prostředky mechanické abraze. 

2. Značení S-DNA lze odstranit chemickými prostředky. 
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7.2 Metodika testování mechanické odolnosti S-DNA 

Testování odolnosti S-DNA proti abrazivnímu působení bylo navrženo tak, že se pomocí 

EZZ postupně odstraňují vrstvy laku o tloušťce přibližně 10 mikrometrů. Po odstranění každé 

vrstvy laku se kontroluje pomocí mikroskopu počet a čitelnost mikroteček a dále reakce S-DNA 

na UV osvit. Současně je po každém úběru laku prováděno orientační měření tloušťky zbylé 

vrstvy naneseného laku. Samotný proces testování odolnosti lze rozdělit do následujících kroků: 

1. Zjednodušená konfirmace EZZ  

Cílem zjednodušené konfirmace bylo zjištění velikosti úběru laku a její nejistoty při 

působení EZZ na zkušební terč s naneseným lakem. Konfirmace probíhala na zástupném 

akrylovém laku, který má podobné vlastnosti jako lak S-DNA a to měřením úběru lakové vrstvy 

v závislosti na počtu dokonaných otáček. Ke stanovení úběru lakové vrstvy byl vypracován 

pracovní postup PP1 a metodika MP1 pro měření osové výšky zkušebního terče pomocí 

digitálního mikrometru. 

2. Řízená abraze vzorku S-DNA 

Obrus vzorku byl prováděn postupem PP1. Vzorek byl vystaven postupnému působení 10 

obrusových cyklů s 10 otáčkami brusného kotouče v každém cyklu. 

3. Vyhodnocení působení abraze na zkušební vzorek S-DNA 

K vyhodnocení stavu vzorku po každém obrusovém cyklu byla vypracována metodika MP2 

Pracovní postup PP1 

Pracovní postup definuje použití EZZ a způsob manipulace se zkušebním vzorkem. 

Definice výchozích a pracovních podmínek: 

 Teplota zkušební místnosti: 20°C ± 2°C 

 Hrubost smirkového papíru: 180, výměna s každým novým vzorkem 

 Závaží pro dosažení požadovaného přítlaku zkušebního terče k brusné ploše: 100 g 

 Odchylka osy rotace zkušebního terče od osy rotace brusného kotouče: 10 mm 

 Počet otáček brusného kotouče na jeden měřící cyklus: 10 

 Zkušební lak: SOKRATES® Aquafin Plus od firmy BUILDING PLAST, s.r.o. (jen 

zjednodušená konfirmace) nebo S-DNA 

Přístrojové vybavení: 

 EZZ vlastní výroby a konstrukce 
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Pracovní postup: 

 Upnutí zkušebního terče do spodní části vertikální osy EZZ 

 Nastavení vyosení vertikální osy EZZ na hodnotu 10 mm od středu rotace spodního 

brusného kotouče 

 Zafixování polohy závěsu vertikální osy 

 Výškové seřízení polohy vertikální osy EZZ v rotační spojce horního pohonu 

 Ověření volnosti pohybu vertikální osy v závěsu 

 Nastavení počtu otáček na displeji řídícího zařízení 

 Start EZZ stiskem tlačítka na panelu řídícího zařízení 

 Po zastavení brusného kotouče uvolnění závěsu vertikální osy a jeho vysunutí mimo 

brusný kotouč 

 Uvolnění zkušebního terče z vertikální osy 

 Změření osové výšky zkušebního terče metodikou MP1 

 Opakování postupu 

 Ukončení práce po 10 ukončených obrusových cyklech nebo při odstranění laku, podle 

toho co nastane dříve 

Metodika MP1 

Tato metodika definuje pracovní postup při měření osové výšky zkušebního terče. Střední 

hodnoty změřených osových výšek pak slouží k výpočtu úběru laku. 

Definice výchozích, pracovních podmínek a přípravných operací: 

 Teplota zkušební místnosti 20°C ± 2°C  

 Upnutí mikrometru do držáku 

 Kontrola čistoty dosedacích ploch mikrometru 

Přístrojové vybavení: 

 Třmenový digitální mikrometr T5 s těmito parametry: 

o měřící rozsah: 0 – 25 mm  

o rozlišení: 0,001 mm  

o přesnost: 0,002 mm 

 Zkušební přípravek s držákem mikrometru a otočným ramenem pro manipulaci se 

vzorkem 
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Postup měření: 

 Vložení zkušebního terče do vidlice otočného ramene 

 Ustavení zkušebního terče mezi dosedací plochy mikrometru 

 Sevření čelistí mikrometru a odečet osové výšky zkušebního terče 

 Uvolnění sevření čelistí mikrometru a otočení zkušebního terče kolem vertikální osy o úhel 

90° 

 Opětovné sevření čelistí mikrometru a odečet velikosti osové výšky zkušebního terče 

 Opakování cyklu 10 krát 

 Po ukončení desátého měření se odkloní otočné rameno z dosahu čelistí mikrometru 

a odebere se zkušební terč. 

Metodika MP2 

 Tato metodika definuje pracovní postup pro zhotovení digitální fotografie zkušebního 

vzorku S- DNA  pomocí USB digitálního mikroskopu. Digitální snímek byl z mikroskopu do PC 

uložen ve formátu JPEG a následně zpracován v grafickém editoru systému Windows. 

Definice výchozích podmínek a přípravné operace: 

 Teplota zkušební místnosti 20°C ± 2°C  

 Nastavení USB mikroskopu a jeho připojení k PC 

Přístrojové vybavení: 

 USB mikroskop: typ – Digi Micro Lab 5.0 USB výrobní číslo: 52143H7000156 

 Držák vzorku vlastní konstrukce a výroby  

 UV osvitová jednotka vlastní konstrukce a výroby 

 Grafický editor prostředí Windows 

Kritéria hodnocení stavu zkušebního terče 

 Počet mikroteček zjištěných na fotografii zkušebního terče 

 Čitelnost číselného kódu na každé identifikované mikrotečce 

 Reakce S-DNA na UV osvit 

Postup vyhodnocení stavu vzorku: 

 Usazení zkušebního terče s S-DNA pomocí pinzety do otvoru držáku vzorku 

 Přenesení držáku se zkušebním terčem do zorného pole USB mikroskopu  

 Zhotovení digitálního snímku a jeho uložení ve formátu JPEG do PC 

 Vyhodnocení snímku 
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 Identifikace a určení celkového počtu mikroteček na snímku  

 Ověření čitelnosti mikroteček  

 Ověření zkušebního terče s S-DNA na UV osvit 

7.3 Popis přístrojového vybavení vlastní konstrukce a výroby 

Pro realizaci měření a testování odolnosti S-DNA byly zkonstruovány a vyrobeny 

specializované přístroje a přípravky, které jsou popsány níže. 

7.3.1 Experimentální zkušební zařízení EZZ 

  Pro simulování abrazivních účinků na lakovou vrstvu S-DNA byl sestaven přístroj, který 

umožňuje řízeným obrusem snižovat tloušťku vrstvy laku. Blokové schéma EZZ je na obrázku 8: 

Obrázek 8: Blokové schéma EZZ [autor] 
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Fotografie EEZ je uvedena na obrázku 9: 

Obrázek 9: Abrazivní přístroj[autor] 

Popis EZZ a jeho základní charakteristiky: 

Zkušební terč, na kterém je nanesena vrstva S-DNA, je upevněn k vertikální ose. Osa je 

uložena v závěsu, který umožňuje její částečný pohyb ve vertikální rovině. Na ose je dále 

umístěno závaží, které spolu s hmotností osy upínacího mechanismu a samotného terče definuje 

přítlak zkušebního terče ke spodní rotující brusné ploše. Horní plochý konec vertikální osy je 

zasunut do rotační spojky pohonu osy, který zajišťuje protisměrný rotační pohyb terče vzhledem 

k rotaci spodní brusné plochy. Uspořádání rotační spojky umožňuje přenesení rotačního pohybu 

na terč bez ovlivnění přítlačné síly. Pohon vertikální osy je tvořen stejnosměrným motorkem 

a převodovkou. Zkušební terč dosedá na spodní rotující brusný kotouč, který je tvořen brusným 

papírem, upevněným na hliníkovém kole o průměru 54 mm. Stopka kola je upevněna ve 

sklíčidle upravené  AKU - vrtačky, která slouží jako pohon brusného kotouče. Přístroj je dále 

vybaven bezkontaktním optickým snímačem otáček. Pohony přípravku jsou ovládány řídícím 

zařízením, které umožňuje realizovat definovaný počet otáček brusného kotouče. 

Vertikální osa je charakterizována následujícími technickými údaji: 

 Napájení pohonu: 24V DC 

 Zastavení: s volným doběhem 

 Hmotnost osy: 33 g 

 Hmotnost závaží: 66 g 

 Průměr zkušebního terče: 10 mm 

 Hmotnost zkušebního terče: 1 g 

 Materiál zkušebního terče: ocel 

Technické specifikace pohonu brusného kotouče: 

 Napájení pohonu: 12V DC 
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 Zastavení: zkratováním vinutí motoru 

 Počet otáček: 450 ot/min 

7.3.2 Zařízení pro stanovení přítlačné síly vzorku k brusnému kotouči 

 K určení přítlačné síly byl sestrojen přípravek, který je tvořen elektronickou váhou 

SKWD A1 - rozlišení 1 g, měřící rozsah 3 000 g a jednostranně upevněným nosníkem, na kterém 

je umístěna kovová destička s nanesenou vrstvou akrylové barvy SOKRATES
®
 Colour. Druhý 

konec nosníku je položen na elektronické váze. Tuhost nosníku v horizontální rovině zajišťuje 

eliminaci horizontální složky přítlačné síly, neboť i na toto působení váha reaguje. Požadovaná 

přítlačná síla je vypočtena z naměřených hodnot hmotnosti. Osoba působí na váhu tak, že 

pomocí zkušební kostky se smirkovým papírem odstraňuje z kovové destičky lak. Údaje na 

displeji váhy jsou odečítány. Přípravek je znázorněn na obrázku 10: 

Obrázek 10: Přípravek pro odečet hmotností přítlačné síly [autor] 

 

Plocha zkušebních kostek byla stanovena jako plocha uzavřená obalovou křivkou otisku 

jednoho (S11), dvou (S12) a tří (S13) prstů ruky. Způsob určení velikosti obalových ploch otisků 

prstů je patrný z obrázku 11: 

Obrázek 11: Obalové plochy (vlevo), brusné kostky (vpravo) [autor] 

a z tabulky 1: 
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Tabulka 1: Určení velikosti aktivních brusných ploch 

 a [mm] b [mm] S [mm
2
] 

Plocha S11 20,65 14,56 300,664 

Plocha S12 20,11 26,89 540,7579 

Plocha S13 20,01 35,87 717,7587 
Zdroj: autor 

Příklad výpočtu aktivní brusné plochy (S11) podle vzorce (1): 

𝑆 = 𝑎 ∙ 𝑏 [𝑚𝑚2] (1) 

𝑆 = 20,65 ∙ 14,56 = 300,664 𝑚𝑚2  

Část naměřených hodnot hmotností určující přítlačnou sílu pro jednotlivé aktivní plochy 

jsou uvedeny v tabulce 2, detailní hodnoty měření jsou uvedeny v příloze 1 v tabulce 13. 

Tabulka 2: Hmotnosti přítlačné síly aktivních brusných ploch 

Hodnota č. m11 [g] m12 [g] m13 [g] 

1 690 737 1063 

2 690 725 1044 

----- ----- ----- ----- 

21 337 527 721 

22 323 503 699 

Průměr 449,4761905 618,714286 864,61905 
Zdroj: autor 

Pro výpočet hmotnosti určující přítlačnou sílu je nutné vypočítat plochu hlavy zkušebního 

terče. Jednotlivé charakteristiky zkušebního terče jsou uvedeny v tabulce 3, detailní hodnoty 

měření jsou uvedeny v příloze 1 v tabulce 14. 

Tabulka 3: Charakteristiky zkušebního terče 

Č. měření d [mm] r [mm] S2 [mm
2
] 

1 9,97 4,985 78,06928 

2 10,02 5,01 78,85429 

----- ------ ------ ------ 

9 10,02 5,01 78,85429 

10 9,98 4,99 78,22597 

Průměr 9,991 4,9955 78,39881 
Zdroj: autor 

Hlava zkušebního terče je znázorněna na obrázku 12: 

Obrázek 12: Hlava zkušebního terče[autor] 
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Výpočet plochy hlavy zkušebního terče (S2) podle vzorce (2): 

𝑆2 = 𝜋 ∙ 𝑟2[𝑚𝑚2] (2) 

Výpočet celkové hmotnosti osy se závažím pro realizaci přítlačné síly na jeden prst (m21) 

podle vzorce (3):  

𝐹𝑛1

𝑆11
=

𝐹𝑛2

𝑆2
→

𝑚11 ∙ 𝑔

𝑆11
=

𝑚21 ∙ 𝑔

𝑆2
→ 𝑚21 =

𝑚11 ∙ 𝑆2

𝑆11
 [𝑔] 

(3) 

 

 

𝑚21 =
449,4761905 ∙ 78,39881

300,664
= 117,2019 𝑔 

kde: 

S11: Plocha obalové křivky otisku jednoho prstu [mm
2
] 

S2: Plocha hlavy zkušebního terče [mm
2
] 

m11: Odečtená hmotnost na digitální váze, určující přítlačnou sílu jednoho prstu [g] 

m21: Vypočítaná hmotnost osy se závažím vztažená na plochu S2 [g] 

g: Gravitační zrychlení [m∙s
-2

]  

Celková hmotnost osy pro měření obrusu byla stanovena jako průměr z vypočítaných 

celkových hmotností osy vztažených k ploše brusných kostek uvedených v tabulce 4: 

Tabulka 4: Vypočítané hmotnosti os vztažené k plochám brusných kostek 

m21 [g] 117,2019 

m22 [g] 89,70054262 

m23 [g] 94,4395987 

Průměr - mp [g] 100,447347 
Zdroj: autor 

Požadovaná hmotnost závaží (mz) byla vypočítána podle vzorce (4): 

𝑚𝑧 = 𝑚𝑝 − 𝑚𝑡 − 𝑚𝑜[𝑔] 

𝑚𝑧 = 100, 447347 − 1 − 33 =̇ 66 g 

(4) 

kde: mp – průměrná hmotnost [g] 

 mt – hmotnost terče  [g] 

 mo – hmotnost osy  [g] 

 mz – hmotnost závaží  [g] 

 

𝑆2 = 3,14 ∙ 4,99552 = 78,39881 𝑚𝑚2 
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7.3.3 Přípravek pro měření osové výšky zkušebního terče  

Pro měření osové výšky zkušebního terče byl sestaven přípravek, který umožňuje 

zefektivnit průběh měření. Přípravek sestává z masivní hliníkové desky, jež tvoří základnu, ke 

které je přišroubován držák mikrometru. Naproti držáku je k základně připevněno otočné rameno 

s vidlicí pro umístění zkušebního terče. Zkušební terč se položí na vidlici ramene a otočným 

pohybem se přenese mezi dosedací plochy mikrometru. Manipulací s ramenem a s pomocí 

pinzety se zkušební terč usadí na střed dosedací plochy mikrometru. Povrch zkušebního terče byl 

před měřením obroušen na EZZ. Přípravek je znázorněn na obrázku 13: 

Obrázek 13: Přípravek pro měření osové výšky terče [autor] 

7.3.4 Osvitová UV jednotka 

Osvitová jednotka slouží k ozáření vzorku S-DNA UV světlem. Je tvořena kovovým 

válcem, ve kterém jsou umístěny 4 UV LED diody o průměru 3mm s předřadnými odpory. 

Osvitová jednotka se připojuje k napájení 24V DC. UV jednotka je zobrazena na obrázku 14: 

Obrázek 14: UV osvitová jednotka[autor] 
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7.4 Zjednodušená konfirmace EZZ 

Cílem zjednodušené konfirmace EZZ je stanovení velikosti úběru laku zkušebního vzorku 

v závislosti na počtu dokonaných otáček brusného kotouče. Měření proběhlo na dvou různých 

terčích, které jsou zobrazeny na obrázku 15: 

Obrázek 15: Zkušební terče [autor] 

Při zjednodušené konfirmaci EZZ byl aplikován pracovní postup PP1 a metodika MP1. 

Povrch zkušebního terče byl před měřením obroušen na EZZ a před zahájením měření osové 

výšky zkušebního terče byla provedena kontrola funkce mikrometru pomocí koncové měrky 

nominální délky 10 mm následujícím postupem.  

 Temperování měrky a mikrometru ve zkušební místnosti po dobu jedné hodiny ve 

zkušební místnosti s teplotou 22°C +/- 2°C 

 Vyčištění dosedacích ploch mikrometru a koncové měrky 

 Vizuální kontrola měřících plošek mikrometru na nepřítomnost mechanického 

poškození nebo nečistot 

 vynulování mikrometru, kontrola funkce zobrazení mikrometru pro celý rozsah 

 měření délky koncové měrky odečtem deseti hodnot  

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5  

Tabulka 5: Naměřené hodnoty koncové měrky 

 Počet měření 

etalon[mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10,000 10,000 10,001 10,001 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

Zdroj: autor 

Uchycení koncové měrky v čelistech mikrometru je zobrazeno na obrázku 16: 

Obrázek 16: Mikrometr s koncovou měrkou[autor] 

Naměřené údaje odpovídají nominální hodnotě délky koncové měrky a potvrzují bezvadný 

stav a funkci mikrometru. 
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Samotná zjednodušená konfirmace EZZ byla provedena následovně:  

 Měření osové výšky zkušebního terče bez laku metodikou MP1 

 Příprava vzorků  

o Na zkušební teč se nanese pomocí štětce první vrstva laku. Po zatvrdnutí první 

vrstvy je nanesena vrstva druhá v souladu s produktovým listem laku. 

 Měření osové výšky zkušebního terče s lakem metodikou MP1 

 Statistické zpracování výsledků měření s určením standardních nejistot měření s využitím 

postupů A, B a C 

 Stanovení nejistoty úběru 

 Vyhodnocení způsobilosti EZZ k předpokládanému účelu použití 

Určení zdrojů standardních nejistot a výchozí předpoklady pro zjednodušenou konfirmaci 

EZZ: 

 Zjednodušení konfirmace vychází z předpokládaného způsobu použití EZZ. Není potřebné 

zajišťovat přesnou hodnotu úběru laku při každém obrusovém cyklu, protože je vyhodnocována 

jen přítomnost a čitelnost mikroteček S-DNA ve zbylé lakové vrstvě. Vypočítaná vrstva laku po 

obrusu jen prokazuje, že došlo k mechanickému účinku na S -DNA. Cílem konfirmace je tedy 

stanovení vhodného počtu otáček na EZZ, kterým se budou postupně ubírat jednotlivé vrstvy S-

DNA do úplného odstranění laku na zkušebním terči.  Z tohoto důvodu je možné zanedbat zdroje 

nejistot od samotného EZZ. Ovšem při požadavku na komplexní analýzu zdrojů nejistot by se 

musely zohledňovat i následující vlivy: 

 Rovnoběžnost spodní a horní plochy zkušebního terče 

 Souosost osy hřídele brusného kotouče s horní osou 

 Neurčitost v nastavení vyosení horní osy 

 Vliv rotační spojky horní osy na přítlak zkušebního terče k brusnému kotouči 

 Zanesení brusného papíru lakem 

7.4.1 Zpracování naměřených dat 

V této kapitole bude demonstrováno zpracování naměřených hodnot pro zkušební terč 1. 

Cílem je vyloučit hrubé chyby měření, stanovení standardní nejistoty podle postupu A, B a C, 

stanovení velikosti úběru laku po 10, 20, 30, 40 otáčkách a jeho nejistoty. Osová výška 

zkušebního terče bez laku a s lakem a po jednotlivých obrusech byla měřena vždy desetkrát. 

V tabulce 6 je uvedena jen část naměřených údajů osových výšek pro zkušební terč 1. Detailní 
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naměřená data pro zkušební terče 1 a 2 byla zpracována v programu MS Excel a vzhledem 

k jejich rozsahu budou znázorněna v příloze 3 na obrázku 25 - 26. 

Tabulka 6: Osové výšky - L,  zkušební terč 1 [mm] 

 Výška terče [mm] Výška terče po obrusech [mm] 

Počet měření bez laku - 

LT [mm] 

s lakem – 

LT-lak[mm] 

10ot – LT10 20ot - LT20 30ot - LT30 40ot – LT40 

1 10,946 11,19 11,158 11,141 11,118 11,106 

2 10,944 11,189 11,155 11,137 11,119 11,102 

3 10,945 11,187 11,153 11,135 11,115 11,105 

4 10,945 11,185 11,154 11,132 11,114 11,104 

5 10,942 11,186 11,153 11,132 11,116 11,103 

6 10,942 11,186 11,153 11,146 11,115 11,103 

7 10,937 11,186 11,152 11,144 11,112 11,104 

8 10,943 11,185 11,153 11,132 11,116 11,102 

9 10,937 11,185 11,153 11,131 11,116 11,104 

10 10,942 11,186 11,149 11,132 11,116 11,099 

Průměr 10,9423 11,1865 11,1533 11,1362 11,1157 11,1032 

Σ 109,423 111,865 111,153 111,362 111,157 111,032 

Σ(xi-x̅)
2 

0,0000881 0,0000265 0,0000461 0,0002796 0,0042366 0,0109236 
Tloušťka laku 0 0,2442 0,211 0,1939 0,1734 0,1609 

Obrus laku  0 0 0,0332 0,0171 0,0205 0,0125 
Zdroj: autor 

 Stanovení hrubých chyb měření 

Za hrubé chyby považujeme ty hodnoty, které se nacházejí mimo stanovený interval daný 

trojnásobkem výběrové směrodatné odchylky σn-1, tj. xi ∉ (x̅ -3∙σn-1; x̅ +3∙σn-1). [14] V případě 

výskytu hrubé chyby se tato hodnota musí z měření vyřadit a je nutné opakování výpočetního 

procesu. Postup pro stanovení hrubých chyb měření je následující: 

Výpočet aritmetického průměru podle vzorce (5): 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (5) 

Příklad výpočtu x̅ pro zkušební terč 1 bez laku: 

�̅� =
1

10
∙ 109,423 = 10,9423 𝑚𝑚 

Výpočet výběrového rozptylu podle vzorce (6) 

𝑠2 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

(6) 

Σ(xi -x̅)
2
 – suma rozdílů naměřených hodnot od aritmetického průměru umocněných na druhou, 

viz tabulka 6. 

 



28 

 

Příklad výpočtu s
2
 pro zkušební terč 1 bez laku 

𝑠2 =
0,0000881

9
= 0,00000979 

Výpočet výběrové směrodatné odchylky podle vzorce (7): 

𝜎𝑛−1 = √𝑠2 (7) 

Příklad výpočtu σn-1 pro zkušební terč 1 bez laku: 

𝜎𝑛−1 = √0,00000979 = 0,00312872  

Výpočet horní meze hrubé chyby měření podle vzorce (8): 

�̅� + 3 ∙ σn−1 (8) 

Příklad výpočtu horní meze hrubé chyby pro zkušební terč 1 bez laku: 

10,9423 + 0,00938616 =̇ 10,952  

Výpočet spodní meze hrubé chyby podle vzorce (9): 

�̅� − 3 ∙ σn−1 (9) 

Stanovení spodní meze hrubé chyby pro zkušební terč 1 bez laku: 

10,9423 − 0,00938616 =̇ 10,933  

Porovnáním naměřených hodnot se stanoveným intervalem (10,933;10,952) pro zkušební 

terč 1 bez laku nebyly zjištěny žádné hrubé chyby měření, tudíž nemusíme celý výpočetní proces 

znova opakovat. 

 Standardní nejistota podle postupu A  

Slouží ke statistickému vyhodnocení série naměřených údajů. Pro zajištění spolehlivosti 

odhadu vstupní (měřené) veličiny byl zvolen počet měření n=10, takže není potřeba zavádět 

korekci na počet měření. Předpokládá se normální rozložení. 

Výpočet standardní nejistoty podle postupu A podle vzorce (10): 

𝑢𝐴 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 ∙ (𝑛 − 1)
 

(10) 

Příklad výpočtu uA pro zkušební terč 1 bez laku: 

𝑢𝐴 = √
0,0000881

90
= 0,0009893881 
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 Standardní nejistota podle postupu B 

Nejistota  uBm není určována statistickými metodami, ale vychází ze znalosti fyzikálních 

vlastnosti měřícího řetězce a známých nebo odhadnutých přesností použitých přístrojů.[13] 

K určení nejistoty uB byly identifikovány a odhadnuty následující zdroje nejistot: 

o Třmenový digitální mikrometr jako uBm= 
∆ 𝑝ř𝑒𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑢

√3
 . Předpokládá se 

rovnoměrné rozložení chyby v celém měřícím rozsahu mikrometru.  

o Teplotní vlivy uBT = 0 byly zanedbány. S ohledem na délku zkušebního terče 

a změny teploty okolního prostředí se vypočítaná teplotní dilatace pohybuje těsně 

v okolí 0,0002 mm, což je o řád menší hodnota jako uBm. 

o Ostatní vlivy od EEZ uB EEZ nebyly pro zjednodušení uvažovány. 

Výpočet standardní nejistoty podle postupu B podle vzorce (11) 

𝑢𝐵(𝑧𝑗) =
𝑧𝑗𝑚𝑎𝑥

𝑘
 

(11) 

Příklad výpočtu uBm: 

𝑢𝐵𝑚 =
0,002

√3
= 0,001155 

 Standardní kombinovaná nejistota 

Standardní kombinovaná nejistota slučuje dílčí nejistoty uA a uB sumací kvadrátů složek do 

výsledné nejistoty měření. 

Výpočet standardní kombinované nejistoty podle vzorce (12) 

uC(x) = √uA
2 (x) + ∑ uBi

2 (x)

𝑛

𝑖=1

 

(12) 

Příklad výpočtu uC(LT) pro zkušební terč 1 bez laku: 

𝑢𝐶(𝐿𝑇) = √(0,0009893881)2 + (0,001155)2 = 0,00152 

 Rozšířená nejistota 

V praxi je výhodnější zadávat výslednou kombinovanou nejistotu intervalem, u kterého je 

malá pravděpodobnost, že bude překročen. Nejčastěji se používá koeficient rozšíření k=2 při 

normálním rozdělení pravděpodobnosti.[13] 
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Výpočet rozšířené nejistoty podle vzorce (13) 

𝑼 = 𝒌 ∙ 𝒖𝑪 (13) 

Příklad výpočtu rozšířené nejistoty pro zkušební terč 1 bez laku 

𝑈 = 2 ∙ 0,00152 =̇ 0,003 𝑚𝑚 

Výsledek změřené hodnoty výšky zkušebního terče 1 bez laku je: 

𝐿𝑇 = 10,942 ±  0,003 𝑚𝑚 

Tento výsledek nám udává interval výskytu skutečné hodnoty měřené veličiny 

s pravděpodobností 95%. 

 Stanovení výšky naneseného laku podle vzorce (14): 

𝐿𝑙𝑎𝑘 = 𝐿𝑇−𝑙𝑎𝑘 − 𝐿𝑇 [𝑚𝑚] (14) 

Tloušťka naneseného laku je stanovena jako rozdíl průměrných hodnot osových výšek 

zkušebního terče s lakem a bez laku. 

Kde: 

Llak:  tloušťka laku [mm] 

LT-lak:  osová výška terče s lakem [mm] 

LT:  osová výška terče bez laku [mm] 

Příklad výpočtu tloušťky naneseného laku pro zkušební terč 1: 

𝐿𝑙𝑎𝑘 = 11,1865 − 10,9423 = 0,2442 𝑚𝑚 

Výpočet nejistoty výšky laku jako výsledku operace rozdílu osových výšek terče 1 podle vzorce 

(15) 

𝑈𝐶(𝐿𝑟𝑜𝑧𝑑) = √𝑢𝐶𝐿𝑇

2 + 𝑢𝐶𝐿𝑇−𝑙𝑎𝑘

2  (15) 

Příklad výpočtu nejistoty výšky laku zkušebního terče 1: 

𝑈𝐶(𝐿𝑟𝑜𝑧𝑑) = √(0,00152)2 + (0,00128)2 = 0,001987159 

Výpočet rozšířené nejistoty výšky laku jako výsledku operace rozdílu osových výšek terče 1 

podle vzorce (16) 

𝑈(𝐿𝑟𝑜𝑧𝑑) = 𝑈𝐶(𝐿𝑟𝑜𝑧𝑑) ∙ 𝑘 
(16) 
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Příklad výpočtu rozšířené nejistoty výšky laku zkušebního terče 1: 

𝑈(𝐿𝑟𝑜𝑧𝑑) = 0,001987159 ∙ 2 = 0,004̇  

Výsledek je Lrozd = 0,244 ± 0,004 mm a udává, s jakou nejistotou byla určena výška laku 

na zkušebním terči. 

 Měření úběru tloušťky lakové vrstvy po obrusových cyklech 

Cílem tohoto měření je zjištění hrubých chyb měření a závislosti úběru lakové vrstvy na 

počtu otáček a jeho nejistoty. V tabulce 6 jsou uvedeny naměřené hodnoty osových výšek 

zkušebního terče po čtyřech po sobě následujících obrusech. Z těchto hodnot jsou pak 

vypočítány úběry a jejich nejistoty. 

Vyhodnocení měření terče 1 po 10, 20, 30, 40 ot: 

 Výpočtový proces při zpracování naměřených dat je totožný jako v předešlém případě, 

s výjimkou stanovení úběru lakové vrstvy (vzorec 17), proto budou dále uvedeny pouze konečné 

výsledky pro jednotlivé obrusy.  

Stanovení hrubých chyb měření 

Výpočet podle vzorce (5), (6), (7), (8), (9), výsledky pro jednotlivé obrusy jsou uvedeny 

v tabulce 7: 

Tabulka 7: Výsledky pro jednotlivé obrusy 

Obrus LT10 LT20 LT30 LT40 

Průměr - x̅ [mm] 11,1533 11,1362 11,1157 11,1032 

s
2
 [mm] 0,00000512 0,00003107 0,00000379 0,00000373 

σn-1 [mm] 0,002263233 0,005573748 0,001946507 0,001932184 

x̅ + σn-1 [mm] 11,1600897 11,15292124 11,12153952 11,10899655 

x̅ - σn-1 [mm] 11,1465103 11,11947876 11,10986048 11,09740345 
Zdroj: autor 

Měření není zatíženo hrubými chybami, jelikož žádná z naměřených hodnot neleží mimo 

stanovený interval určeném trojnásobkem výběrové směrodatné odchylky σn-1, tj. xi ∉ (x̅ -3∙σn-1; x̅ 

+3∙σn-1), nemusíme znovu opakovat výpočtový proces. 

Výpočet nejistot podle vzorce (10), (11), (12), (13) a výsledky jsou uvedeny v tabulce 8: 

Tabulka 8: Vypočítané nejistoty pro jednotlivé obrusy 

Obrus LT10 LT20 LT30 LT40 

uA 0,000715697 0,001762574 0,00061554 0,00061101 

uB 0,001154701 0,001154701 0,001154701 0,001154701 

uC 0,001358512 0,002107131 0,001308519 0,001306395 

U=uC ∙ k [mm] 

(k=2) 
0,003 0,004 0,003 0,003 

L ± U[mm] 11,153 ± 0,003 11,136 ± 0,004 11,116 ± 0,003 11,103 ± 0,003 

Zdroj: autor 
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Tyto výsledky (L ±U mm) nám udávají interval výskytu skutečné hodnoty měřené veličiny 

s pravděpodobností 95%. 

Velikost úběru laku po n-tém obrusu (10 – 100 otáček) se stanoví jako rozdíl osové výšky 

terče LT(n-1) a  LT(n), podle vzorce (17): 

𝐿𝑟𝑜𝑧𝑑 = 𝐿𝑇(𝑛−1) − 𝐿𝑇(𝑛) (17) 

Kde: 

Lrozd:  Velikost úběru laku po n-tém obrusu [mm] 

LT(n-1): Osová výška terče n-1 tého obrusu [mm] 

LT(n):  Osová výška terče n-tého obrus [mm] 

Výpočet nejistoty rozdílu vstupních a výstupních hodnot a rozšířené nejistoty pro 

jednotlivé obrusy podle vzorce (15), (16), výsledky jsou uvedeny v tabulce 9: 

Tabulka 9: Nejistoty rozdílu vstupních a výstupních hodnot 

Obrus LT-lak - LT10 LT10 - LT20 LT20 - LT30 LT30 - LT40 

Výsledek 𝑼𝑪(𝑳𝒓𝒐𝒛𝒅) 

[mm] 
0,001863688 0,002507101 0,002480367 0,001849024 

Výsledek  

U(Lrozd) = UC(Lrozd) ∙ k, 

k=2 

0,004 0,005 0,005 0,004 

Zdroj: autor 

Výsledek je Lrozd ± U(Lrozd) mm a udává, s jakou nejistotou byl určen úběr lakové vrstvy. 

Vypočítané hodnoty úběru tloušťky laku v závislosti na počtu otáček a jejich nejistot pro terč 

1 a 2 jsou uvedeny v tabulce 10: 

Tabulka 10: Úběr vrstvy laku  

Úběry mm/10 otáček 
Terč 1 

[mm] 

Nejistota 

[mm] 

Terč 2 

[mm] 

Nejistota 

[mm] 

10 0,033 0,004 0,172 0,008 

20 0,017 0,005 0,018 0,004 

30 0,021 0,005 0,014 0,004 

40 0,012 0,004 0,011 0,004 

50 0,013 0,004 0,010 0,004 

60 0,013 0,003 0,013 0,004 

70 0,012 0,003 0,008 0,004 

80 0,011 0,003 0,009 0,004 

90 0,011 0,003 0,009 0,003 

100 0,012 0,003 0,008 0,003 

celkem 100 0,155  0,272  

Zdroj: autor 
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Závislost úběru tloušťky laku na počtu otáček znázorňuje graf 1 pro terč 1:  

   Graf 1: Grafické znázornění úběru laku na otáčkách – zkušební terč 1 [autor]  

a graf 2 pro terč 2: 

Graf 2: Grafické znázornění úběru laku na otáčkách – zkušební terč 2 [autor] 

Vyhodnocení výsledků zjednodušené konfirmace: 

Zjednodušená konfirmace prokázala úběr laku v rozsahu 8 až 21 mikrometrů s neurčitostí 

v rozsahu 3 - 5 mikrometrů na jeden obrusový cyklus (10 otáček brusného kotouče) EZZ 

v intervalu 20 až 100 otáček u dvou různých terčů. Vysoký úběr laku po prvním obrusu se dá 

vysvětlit nezanesením brusného papíru a určitými nerovnostmi při naneseném laku. Touto abrazí 

lze v uvedeném rozsahu řízeně odebírat vrstvy laku a formulovat výrok pravdivosti pracovní 

hypotézy 1. Pro zajištění hodnověrnosti výroku o abrazivním účinku EZZ na S-DNA je účelné 
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volit, a to s ohledem na výšku naneseného laku, počet otáček obrusového cyklu v rozmezí 10 až 

15, tak aby bylo realizováno minimálně 10 obrusových cyklů do předpokládaného úplného 

odstranění laku značení. Při testování mechanické odolnosti S-DNA bylo použito 10 otáček na 

jeden obrusový cyklus. 

8 Testování mechanické odolnosti S-DNA 

Cílem testu mechanické odolnosti je získaní dat pro rozhodnutí o pracovní hypotéze číslo 

1, tedy o odolnosti S-DNA vůči abrazi. K tomu byly intuitivně zvoleny následující proměnné: 

 Počet mikroteček před obrusem a po každém obrusu 

 Čitelnost mikrotečky 

o Dobrá – lze přečíst celou délku alfanumerického kódu 

o Částečná – lze přečíst část délky alfanumerického kódu 

o Nevyhovující – alfanumerický kód nelze přečíst 

 Reakce zkušebního terče s S-DNA na UV osvit, přitom se předpokládá, že reakce na UV 

osvit prokazuje i přítomnost syntetické DNA 

Použité přístroje: 

 USB mikroskop s rozlišením – 12 megapixelů, 20 – 200 násobné optické  

 EZZ 

 šroubový digitální mikrometr T5 

 osvitová UV-LED jednotka s parametry: 4 x LED 3mm 390~400nm, 2000uW 25°~35°, 

3,5~3,8V 20mA, čirá, napájení 24V DC s použitím předřadných rezistorů. 

Příprava vzorků: 

Testování mechanické odolnosti S-DNA se provádělo na dvou ocelových terčích, které se 

liší geometrickými rozměry. Výkres obou terčů je uveden na obrázku 17: 

Obrázek 17: Výkres terčů [autor] 
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Pro jednoznačnou identifikaci terčů byl každý terč označen jinou barvou, jak je uvedeno na 

obrázku 18: 

Obrázek 18: Barevně označené terče, růžový (vlevo), hnědý (vpravo) [autor] 

 

Na označený terč byla nanesena S-DNA pomocí originálního aplikátoru. Povrch terčů byl 

před nanesením S-DNA obroušen na EZZ 100 otáčkami.  

Výchozí parametry pro nastavení EZZ: 

Viz podmínky PM1. Pro každý další posuzovaný terč s naneseným značením S-DNA byla 

provedena výměna smirkového papíru. 

Pracovní postup: 

 teplota zkušební místnosti 20°C  +/- 2°C 

 změření osové výšky každého terče bez S-DNA metodikou MP1 

 změření osové výšky každého terče s nanesenou S-DNA metodikou MP1 

 úběr laku podle pracovního postupu PP1 

 změření osové výšky každého terče metodikou MP1 

 vyhodnocení stavu S-DNA metodikou MP2 

 výpočet orientační výšky laku 

Výška naneseného laku S-DNA  se stanoví podle vzorce (14) a výška laku po n-tém obrusu 

se stanoví podle vzorce (17) 

Zpracování výsledků: 

Níže je demonstrováno zpracování získaných dat pro terče s nanesenou vrstvou S-DNA. 

Cílem je zde posouzení odolnosti S-DNA podle intuitivně stanovených proměnných. 

Vyhodnocení mechanické odolnosti S-DNA je uvedeno v tabulce 11: 
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Tabulka 11: Údaje odolnost S-DNA 

Terč hnědý  

Otáčky Výška 

laku 

[mm] 

Počet 

mikroteček 

Počet dobře 

čitelných 

mikroteček 

Počet částečně 

čitelných 

mikroteček 

Počet 

nečitelných 

mikroteček 

UV 

reakce 

0 0,097 4 3 0 1 Ano 

10 0,0811 4 0 0 4 Ano 

20 0,0654 3 0 0 3 Ano 

30 0,0574 3 0 0 3 Ano 

40 0,0497 3 0 0 3 Ano 

50 0,0442 3 0 0 3 Ano 

60 0,0376 3 0 0 3 Ano 

70 0,0309 1 0 0 1 Ano 

80 0,0228 1 0 0 1 Ano 

90 0,0191 1 0 0 1 Ano 

100 0,0158 0 0 0 0 Ano 
Terč růžový 
Otáčky Výška 

laku 

[mm] 

Počet 

mikroteček 

Počet dobře 

čitelných 

mikroteček 

Počet částečně 

čitelných 

mikroteček 

Počet 

nečitelných 

mikroteček 

UV 

reakce 

0 0,1032 4 2 2 0 Ano 

10 0,0679 4 0 0 4 Ano 

20 0,0594 4 0 0 4 Ano 

30 0,0517 4 0 0 4 Ano 

40 0,0428 4 0 0 4 Ano 

50 0,0357 4 0 0 4 Ano 

60 0,0287 4 0 0 4 Ano 

70 0,0232 4 0 0 4 Ano 

80 0,0178 0 0 0 0 Ano 

90 0,0126 0 0 0 0 Ano 

100 0,0088 0 0 0 0 Ano 
Zdroj: autor 

Pro potvrzení údajů uvedených v tabulce 11, byla pořízena fotodokumentace, která 

dokládá změnu stavu značení S-DNA v závislosti na počtu otáček. Stav S-DNA před broušením 

a po obroušení těchto terčů a detailní naměřená data jsou uvedena v příloze číslo 4 na obrazcích 

27 - 50.  

Dílčí závěr 

Na základě údajů uvedených v tabulce 11, nelze pracovní hypotézu číslo 1 potvrdit. S-

DNA nelze při dané simulaci mechanickou abrazí odstranit. Značený předmět zůstává stále 

identifikovatelný pomocí syntetické DNA obsažené ve zbytku laku. Již první obrusový cyklus 

znemožnil čitelnost mikroteček. Tím došlo pouze ke zvýšení časových a finančních nákladů na 

identifikaci označené věci. 
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9 Posouzení chemické odolnosti S-DNA 

Cílem testu chemické odolnosti je získání dat pro rozhodnutí o pracovní hypotéze číslo 2, 

tedy o odolnosti S-DNA vůči působení vybraných chemikálií. K tomu byly intuitivně zvoleny 

následující proměnné: 

 počet mikroteček před nanesením chemikálie  

 počet mikroteček po ukončení působení chemikálie  

 čitelnost mikrotečky 

o dobrá - lze přečíst celou délku alfanumerického kódu 

o částečná – lze přečíst část alfanumerického kódu 

o nevyhovující – alfanumerický kód nezle přečíst 

 reakce zkušebního terče s S-DNA na UV osvit, přitom se předpokládá, že reakce na UV 

osvit prokazuje i přítomnost syntetické DNA 

Použité přístroje: 

 USB mikroskop s rozlišením - 12 megapixelů, 20 až 200 násobné optické zvětšení 

 chemické pracoviště, vybavené polypropylenovou záchytnou vaničkou a pipetami pro 

nanášení roztoků 

 osvitová UV-LED jednotka s parametry: 4 x LED 3mm 390~400nm, 2000uW 25°~35°, 

3,5~3,8V 20mA, čirá, napájení 24V DC s použitím předřadných rezistorů. 

Příprava vzorků: 

Testování chemické odolnosti S-DNA se provádělo na polypropylenovém terči. Výkres 

terče je uveden na obrázku 17. Použití koncentrovaných kyselin a zásad podléhá zákonu 258/200 

Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Tyto koncentrované chemikálie 

nejsou v běžné maloobchodní síti dostupné. Vyskytují se však v některých přípravcích pro 

domácnost (kyselina solná, hydroxid sodný), v přípravcích pro údržbu akumulátorů (kyselina 

sírová), v agrochemických přípravcích pro zahrádkáře (kyselina dusičná, hydroxid draselný). 

Uvedené prostředky lze běžně zakoupit v drogériích nebo v prodejnách pro zahrádkáře. 

Nejjednodušším způsobem, jak odstranit akryl – uretanový lak je použití některého z gelových 

odstraňovačů starých nátěrů. Jeho působením se však odstraní i podkladové vrstvy a tím se 

označený předmět může znehodnotit. 

Příprava vzorků S-DNA a chemikálií: 

Pro testování chemické odolnosti S-DNA vůči kyselinám a zásadám bylo vytvořeno 

pracoviště vybavené s ohledem na zajištění bezpečnosti při manipulaci s chemikáliemi: 
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 Zachytnou vanou z polypropylénu 

 Zkumavky s chemikáliemi o dané koncentraci: 

o 31 % kyselina chlorovodíková  

o 40 % kyselina sírová  

o 40% kyselina dusičná  

o 40% hydroxid sodný granulovaný  

o 40% hydroxid draselný granulovaný 

 Gelový odstraňovač starých nátěrů 

 Pipeta pro náběr roztoků 

 Ochranné pomůcky  - brýle, latexové rukavice, ochranná zástěra  

Pracovní vybavení je uvedeno na obrázku 19: 

Obrázek 19: Pracovní vybavení [autor] 

Laková vrstva S-DNA byla nanesena na polypropylenové zkušební terče. Zkušební terče 

byly usazeny do držáku z polypropylenu a pomocí pipety na ně byla nanesena příslušná 

chemikálie. Doba působení chemikálií byla stanovena intuitivně na cca 1 minutu s ohledem na 

předchozí zkušenosti s účinkem těchto látek na různé materiály a omezení rizika poškození nebo 

znehodnocení značeného materiálu. U odstraňovače starých nátěrů byla doba působení ze 

stejných důvodů zvolena na cca 5 sekund. Gelový odstraňovač od firmy KITTFORT s.r.o. je 

zobrazen na obrázku 20:  

Obrázek 20: Gelový odstraňovač starých nátěrů [autor] 
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Výsledky působení chemikálií na značení S-DNA jsou uvedeny v tabulce 12: 

Tabulka 12: Výsledky chemické odolnosti 

Stav před působením 

chemikálie 

Počet 

mikroteček 

Počet dobře 

čitelných 

mikroteček 

Počet částečně 

čitelných 

mikroteček 

Počet 

nečitelných 

mikroteček 

UV 

reakce 

Terč 1 – T1 4 4 0 0 Ano 

Terč 2 – T2 4 4 0 0 Ano 

Terč 3 – T3 4 2 1 1 Ano 

Terč 4 – T4 3 3 0 0 Ano 

Terč 5 – T5 3 2 1 0 Ano 

Terč 6 – T6 3 2 1 0 Ano 

Stav po působení chemikálie      

T1 - 40% H2SO4 4 4 0 0 Ano 

T2 - 40% HNO3 4 4 0 0 Ano 

T3 - 31% HCl 4 2 1 1 Ano 

T4 - 40% KOH 3 3 0 0 Ano 

T5 - 40% NaOH 3 2 1 0 Ano 

T6 – gelový odstraňovač 0 0 0 0 Ne 
Zdroj: autor 

Dílčí závěr: 

Na základě údajů uvedených v tabulce 12, nelze pracovní hypotézu číslo 2 potvrdit ani 

vyvrátit. S-DNA nelze při dané simulaci kyselinami nebo zásadami odstranit. Značený předmět 

zůstává stále identifikovatelný podle UV reakce. Vliv na syntetickou DNA nebylo možno 

s danými prostředky posoudit. U gelového odstraňovače došlo k rychlé reakci s nanesenou S-

DNA, což vedlo k jejímu bezproblémovému sejmutí z testovacího terče. V praxi je však 

doporučeno její nanášení na členité povrchy, kde by mohl odstraňovač starých nátěrů poškodit 

povrch, pokud by nebyl rezistentní k působení organických rozpouštědel. Zpracovaná data pro 

chemickou odolnost jsou uvedena v příloze 5 na obrázcích 51 - 62. 

10 Diskuze a vyhodnocení hypotéz 

 Hlavní hypotézu nelze za daných podmínek simulace mechanických a chemických účinků 

na S-DNA ze strany potenciálního pachatele potvrdit. Abraze způsobuje nečitelnost mikroteček 

a při delším působení i jejich výpadek z lakové báze. Z tohoto důvodu může být problematické 

použití S-DNA na místech se zvýšeným působením abrazivních účinků okolního prostředí, 

například jako jsou disky kol nebo nechráněná místa na karoserii. Pokud není S-DNA zcela 

odstraněna, reagují i malé zbytky na UV ozáření a dá se tedy předpokládat, že tyto zbytky 

mohou obsahovat syntetickou DNA použitelnou pro případnou forenzní analýzu. Přilnavost S-

DNA závisí na kvalitě značeného povrchu a při nedodržení návodu k použití, může být snížena 
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její odolnost proti mechanickému působení. Problematické může být také její nanesení na 

povrchy ošetřené přípravky s nanočásticemi nebo tvrdými vosky. Krátkodobé působení kyselin 

a zásad neovlivňuje testované parametry nanesené S-DNA. Při textech byla zjištěna relativně 

nízká odolnost nanesené S-DNA proti působení organických rozpouštědel obsažených 

v odstraňovači nátěrů. Z hladkých a nezdrsnělých povrchů lze S-DNA poměrně snadno pomocí 

tohoto prostředku odstranit i bez poškození podkladu, což dokumentuje praktický pokus na 

předmětu popsaný níže v kapitole 11. Pokud by byly tyto podklady rezistentní vůči účinkům 

organických rozpouštědel, je odstranění S-DNA bez problému možné i ze zdrsnělých a členitých 

povrchů. Dalším jevem, který byl při testech s nanesenou S-DNA zjištěn, je zhoršení čitelnosti 

značení, kdy se částečky koroze z podkladu rozptylují v laku při jeho vytvrzování.  

11 Aplikace zjištěných výsledků na označený předmět v praxi 

Na základě zjištěných výsledků v kapitole 8 a 9 byl pro simulaci odstranění S-DNA 

z předmětu (vyřazený notebook) vybrán gelový odstraňovač starých nátěrů. S-DNA byla 

nanesena na členitý povrch, jak je doporučeno v návodu k použití, tak i na hladký povrch. Jedná 

se o umělohmotný povrch, který se vykazuje nízkou odolností vůči působení organických 

rozpouštědel. 

Pracovní postup: 

 Očištění označovaných ploch notebooku od nečistot 

 Nanesení vrstvy laku S-DNA na očištěná místa a kontrola UV reakce a mikrotečky, 

znázorněno na obrázku 21: 

Obrázek 21: Lak SelectaDNA na notebooku před působením gelového odstraňovače, vrásčitý povrch (vlevo), 

hladký (vpravo) [autor] 

 Schnutí laku 24 hodin 

 Zjištění přesné polohy naneseného laku pomocí UV světla 

 Nanesení gelového odstraňovače na označené místo a nechat působit cca 5 s 

 Po uplynutí cca 5s  provést stěr laku hadříkem. 
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 Kontrola UV reakce označeného místa na přítomnost značení S-DNA a kontrola 

přítomnosti mikrotečky znázorněno na obrázku 22: 

Obrázek 22: Kontrola přítomnosti S-DNA po působení gelového odstraňovače, vrásčitý povrch (vlevo) 

hladký povrch (vpravo)[autor] 

 Kontrola označeného místa na zjevné poškození podkladu, znázorněno na obrázku 23: 

Obrázek 23: Kontrola znehodnocení po působení gelového odstraňovače, vrásčitý povrch (vlevo), 

hladký (vpravo) [autor] 

 

Vyhodnocení: 

Odstranění laku S-DNA je použitím gelového odstraňovače možné. Pokud jsou dodrženy 

pokyny výrobce pro nanášení laku S-DNA na členité a zdrsnělé povrchy předmětů, lze tento lak 

odstranit pouze se současným poškozením povrchu předmětu, pokud není rezistentní vůči 

organickým rozpouštědlům, jak je uvedeno na obrázku 23 vlevo. Nanesení značení S-DNA na 

hladké povrchy nemá v tomto případě význam, protože ho lze za použití gelového odstraňovače 

odstranit bez mechanického poškození, jak je uvedeno na obrázku 23 vpravo. 
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12 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo posoudit odolnost forenzního značení proti mechanickému 

 a chemickému působení ze strany potenciálního pachatele. Mechanické působení na nanesené 

značení bylo simulováno řízenou abrazí s následným vyhodnocením čitelnosti mikroteček a UV 

reakce zbylé lakové báze. Chemická odolnost byla ověřována působením běžně dostupných 

kyselin, zásad a organických rozpouštědel na zkušební vzorek s naneseným značením, přičemž 

se opět vyhodnocovala čitelnost mikroteček a UV reakce.  

V úvodu teoretické části jsou krátce rozebrána právní východiska použití forenzního 

značení při ochraně majetku, jsou zde popsány hlavní metody chemické ochrany majetku a dále 

je zde podána stručná charakteristika DNA.  Teoretická část dále popisuje ochranu majetku 

pomocí syntetické DNA a rozebírá technické prostředky její realizace. 

V úvodu praktické části je formulována jedna hlavní a dvě pracovní hypotézy  

o možnosti odstranění značení mechanickým a chemickým působením. Dále jsou zde popsány 

technické prostředky a pracovní postupy k ověření stanovených hypotéz. Vybrané veličiny, 

použité při zjednodušené konfirmaci experimentálního zkušebního zařízení, byly 

vyhodnocovány statistickými metodami s odhadem nejistot naměřených a vypočítaných hodnot.  

K ověření pracovních hypotéz byly definovány proměnné tak, aby umožnily rozhodnout 

o pravdivosti deklarovaných hypotéz bez použití statistických metod.  
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PŘÍLOHA 1 – Hmotnosti přítlačné síly aktivních brusných ploch, charakteristiky 

zkušebního terče 

Tabulka 13: Hmotnosti přítlačné síly aktivních brusných ploch 

Hmotnosti přítlačné síly aktivních brusných ploch 

hodnota č. m11 [g] m12 [g] m13 [g] 

1 690 737 1063 

2 690 725 1044 

3 638 717 1011 

4 630 702 978 

5 593 699 942 

6 580 681 938 

7 518 680 918 

8 467 677 914 

9 461 663 902 

10 429 658 892 

11 404 647 887 

12 394 636 851 

13 393 624 849 

14 390 597 844 

15 384 553 844 

16 376 547 829 

17 375 547 825 

18 373 546 793 

19 343 537 745 

20 341 527 731 

21 337 527 721 

22 323 503 699 

průměr 449,4762 618,7143 864,619 
Zdroj: autor 

Tabulka 14: charakteristiky zkušebního terče 

charakteristiky zkušebního terče 

č. měření d [mm] r [mm] S2 [mm
2
] 

1 9,97 4,985 78,06928 

2 10,02 5,01 78,85429 

3 9,98 4,99 78,22597 

4 9,99 4,995 78,38282 

5 9,97 4,985 78,06928 

6 9,98 4,99 78,22597 

7 10,02 5,01 78,85429 

8 9,98 4,99 78,22597 

9 10,02 5,01 78,85429 

10 9,98 4,99 78,22597 

Průměr 9,991 4,9955 78,39881 
Zdroj: autor
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PŘÍLOHA 2 – Část produktového listu SelectaDNA a SOKRATES® Aquafin Plus 

Obrázek 24: Část produktového listu SelectaDNA a SOKRATES® Aquafin Plus s vyznačenými údaji[23, 4]



52 

 

PŘÍLOHA 3 – Zjednodušená konfirmace - zkušební terč 1  

Obrázek 25: Zpracované hodnoty zjednodušené konfirmace, zkušební terč 1 
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PŘÍLOHA 3 – Zjednodušená konfirmace - zkušební terč 2 

Obrázek 26: Zpracované hodnoty zjednodušené konfirmace, zkušební terč 2 
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PŘÍLOHA 4 – Mechanická odolnost – zpracovaná data, terč hnědý 

         Obrázek 27: naměřená data, terč hnědý 
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Obrázek 28: Stav S-DNA před obrusem, terč hnědý 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 29: Stav S-DNA po obrusu 10 otáček, terč hnědý 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 30: Stav S-DNA po obrusu 20 otáček, terč hnědý 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 31: Stav S-DNA po obrusu 30 otáček, terč hnědý 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 32: Stav S-DNA po obrusu 40 otáček, terč hnědý 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 33: Stav S-DNA po obrusu 50 otáček, terč hnědý 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 34: Stav S-DNA po obrusu 60 otáček, terč hnědý 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 35: Stav S-DNA po obrusu 70 otáček, terč hnědý 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikrotečky 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Obrázek 36: Stav S-DNA po obrusu 80 otáček, terč hnědý 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikrotečky 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 37: Stav S-DNA po obrusu 90 otáček, terč hnědý 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikrotečky 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 38: Stav S-DNA po obrusu 100 otáček, terč hnědý 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikrotečky 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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PŘÍLOHA 4 – Mechanická odolnost – zpracovaná data, terč růžový 

Obrázek 39: Naměřená data, terč růžový 
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Obrázek 40: Stav S-DNA před obrusem, terč růžový 

 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 41: Stav S-DNA  po obrusu 10 otáček, terč růžový 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 42: Stav S-DNA  po obrusu 20 otáček, terč růžový 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 43: Stav S-DNA po obrusu 30 otáček, terč růžový 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 44: Stav S-DNA po obrusu 40 otáček, terč růžový 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 45: Stav S-DNA po obrusu 50 otáček, terč růžový 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 46: Stav S-DNA po obrusu 60 otáček, terč růžový 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 47: Stav S-DNA po obrusu 70 otáček, terč růžový 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 48: Stav S-DNA po obrusu 80 otáček, terč růžový 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Obrázek 49: Stav S-DNA po obrusu 90 otáček, terč růžový 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA – zbylé mikrotečky obsažené na terči byly při obrusu 90 otáček 

odstraněny z povrchu terče 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 

Obrázek 50: Stav S-DNA po obrusu 100 otáček, terč růžový 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA bez přítomnosti mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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PŘÍLOHA 5 – Chemická odolnost – zpracovaná data, terč 1 (40% H2SO4) 

 

Obrázek 51: Stav S-DNA před působením 40% H2SO4, terč 1 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 52: Stav S-DNA po působení 40% H2SO4, terč 1 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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PŘÍLOHA 5 – Chemická odolnost – zpracovaná data, terč 2 (40% HNO3) 

Obrázek 53: Stav S-DNA před působením 40% HNO3, terč 2 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivn 
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Obrázek 54: Stav S-DNA po působení 40% HNO3, terč 2 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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PŘÍLOHA 5 – Chemická odolnost – zpracovaná data, terč 3 (31% HCl) 

Obrázek 55: Stav S-DNA před působením 31% HCl, terč 3 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 56: Stav S-DNA po působení  31% HCl, terč 3 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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PŘÍLOHA 5 – Chemická odolnost – zpracovaná data, terč 4 (40% KOH) 

Obrázek 57: Stav S-DNA před působením 40% KOH, terč 4 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 58: Stav S-DNA po působení 40% KOH, terč 4 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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PŘÍLOHA 5 – Chemická odolnost – zpracovaná data, terč 5 (40% NaOH) 

Obrázek 59: Stav S-DNA před působením 40% NaOH, terč 5 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 60: Stav S-DNA po působení 40% NaOH, terč 5 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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PŘÍLOHA 5 – Chemická odolnost – zpracovaná data, terč 6 (gelový odstraňovač nátěrů) 

Obrázek 61: Stav S-DNA před působením gelového odstraňovače nátěrů, terč 6 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA s vyznačenou polohou mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 
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Obrázek 62: Stav S-DNA po působení gelového odstraňovače nátěrů, terč 6 

1 – Plocha hlavy terče s S-DNA při působení gelového odstraňovače nátěrů s vyznačenou polohou 

mikroteček 

2 – Plocha hlavy terče s S-DNA testována na UV reakci – pozitivní 

3 – Setřený lak S-DNA z hlavy terče po působení gelového odstraňovače starých nátěrů 

4 – Detail setřeného laku S-DNA 

5 – Setřený lak S-DNA testován na UV reakci – pozitivní, plocha hlavy terče testována na UV 

reakci - negativní 


