
Příloha č. 1 – Test Tactual Profile 3-6 let 

Tactual Profile 3–6 let 

1. Taktilně senzorické funkce 

1.2 Pozornost 

 Materiál Poznámky Položka 

1 

(15) 

Knoflík u svetru 

nebo pohyblivé 

oko panenky 

Pozorujeme, zda si dítě 

všimne natolik, že se chce 

dotknout nebo naopak, že 

se odtáhne. Není nutné, 

aby dítě pojmenovávalo. 

Všímá si nápadných znaků u 

oblečení či hraček. 

2 

(16) 

Hřeben nebo 

hrneček 

Pozorujeme, jestli dítě 

zůstává u mezery nebo se 

k ní vrací, jakmile po ní 

přejelo prsty.  

Následně se na toto 

zeptáme také pedagoga 

nebo rodiče.  

Všímá si změn u známých 

předmětů (chybějící zub u 

hřebenu nebo chybějící ucho 

u hrnečku). 

 

1.3 Uvědomování si těla  

 Materiál Poznámky Položka 

3 

(5+6) 

 Dítě umí ukázat, kde má 

břicho, záda, ruku, hlavu. 

Umí na sobě ukázat části 

těla. 

4 

(5+6) 

 Dítě umí ukázat břicho, 

záda, ruku, hlavu. 

Umí ukázat části těla na 

druhých osobách.  

5 

(12+13) 

 „Věděl/a by si, co máš 

výš? Hlavu nebo bříško? 

A co je vpředu? Bříško 

nebo záda?“ 

Ví, jaké části těla jsou výš a 

jaké níž, a které jsou vzadu 

a které vpředu.  

6 

(9) 

 „Kde máš nos?; Kde 

(všude) máš palec?“ 

Ví, že některá část těla je jen 

jedna, a že jiné části těla 

naopak ne (např.: jeden nos, 

více palců).   

7 

(10) 

Židle „Myslíš, že zvládneš 

podlézt židli?“ Dítě by 

mělo nejdříve odpovědět 

a teprve pak může židli 

podlézt.  

Je si vědomo velikosti jeho 

vlastního těla ve vztahu 

k předmětům (dítě ví, jestli 

dokáže podlézt 

malou/velkou židli).  

 

1.4 Taktilní senzitivita 

 Materiál Poznámky Položka 

8 

(10) 

Víko krabice od 

bot 

Vysvětlíme dítěti, co je 

zvýšený/vypouklý povrch. 

Můžeme mu to ukázat 

pomocí jiného předmětu. 

Poté mu dáme víko a 

Dokáže vnímat zvýšený 

povrch nebo linii.  



zeptáme se: „Dokážeš tu 

také nahmatat něco 

zvýšeného?“ Pokud dítě 

linii rozpozná, má za úkol 

obtáhnout ji prstem.  

9 

(11) 

Pracovní list TST 

C11 

„Dokážeš prstem 

obtáhnout tuto linii?“ Dítě 

smí použít jen jeden prst, 

protože ho to donutí 

soustředit se na taktilní 

senzitivitu. Pokud používá 

více prstů, dítě bude 

schopné linii rozpoznat 

prostřednictvím 

„průzkumu dopředu“. 

Dokáže sledovat 

přerušovanou linii. 

10 

(12) 

Pracovní list TST 

C12 

„Dokážeš obtáhnout i tuto 

linii? Ale pouze jedním 

prstem.“  

Dokáže obtáhnout klikatou 

linii, jejíž taktilní kvalita se 

snižuje a zvyšuje.  

11 

(13) 

Pracovní list TST 

C13 

„Dokážeš obtáhnout i tuto 

linii? Ale pozor, zase jen 

jedním prstem!“ 

Dokáže obtáhnout 

pruhovanou čáru. 

 

1.5 Propriocepce 

 Materiál Poznámky Položka 

12 

(13) 

Lego DUPLO, 

krabice 

„Dokážeš vložit kostky 

do krabice? Můžeš si je 

jednou ohmatat.“ Dítě 

nesmí kostky do krabice 

házet, v takovém případě 

musí být opraveno, jinak 

úkol nesplní tak, jak má. 

Dítě má možnost si 

krabici ohmatat. Krabici 

umístíme nejdříve přímo 

před dítě, později šikmo 

od dítěte.  

Vkládá malé předměty do 

krabice, aniž by muselo 

pokaždé hledat okraj.  

13 

(17) 

Lego DUPLO – 

věž z kostek 

„Která věž je vyšší?“ Dítě nahmatá věž a rozezná 

rozdíly ve výšce (jedna věž 

ze 4 kostek, jedna z 5 

kostek). 

14 

(21) 

Pracovní list PC 

C21 

„Dokážeš prstem sledovat 

tyto dvě čáry?“ 

Dítě dokáže prstem sledovat 

zakřivené čáry nebo ostré 

hrany. 

15 

(22) 

Tlustá a úzká 

kniha (ruce dítěte 

nesmí přečnívat, 

knihy nesmí být 

příliš malé) 

„Jednu ruku polož na 

jednu knihu a druhou 

polož na druhou knihu. 

Věděl/a by si, která kniha 

je vyšší?“ 

Dokáže zaznamenat rozdíly 

ve výšce mezi dvěma 

povrchy za použití obou 

rukou zároveň. 



2. Taktilně motorické funkce 

2.1 Taktilní průzkum 

 Materiál Poznámky Položka 

16 

(12) 

Svetr 

s knoflíkem/hmatová 

deska 

„Podívej, co všechno 

tady nahmatáš?“ 

Tuto položku můžeme 

zhodnotit také u položky 

č. 1. 

Se zaujetím se konečky 

prstů dotýká různých druhů 

povrchové struktury. 

17 

(13) 

Krabice s víkem „Zvládneš otevřít tuto 

krabici?“ 

Uchopuje předměty jednou 

rukou a prozkoumává je 

druhou rukou. 

18 

(14) 

Papír a plastelína Dítě by mělo úkol splnit 

s papírem i plastelínou. 

Pokud se nechce 

dotknout plastelíny, 

hodnotíme položku jako 

„osvojena“, ale 

s poznámkou, že úkol 

nesplní za použití 

plastelíny. 

Prozkoumává měkké, 

foremné materiály. 

Například vytváří malé 

papírové kuličky (puntíky) 

nebo tiskne kuličku 

plastelíny na stole, dokud 

není zcela plochá. 

 

2.2 Manipulace 

 Materiál Poznámky Položka 

19 

(8) 

Malá panenka „Co dokážeš nahmatat na 

této malé panence?“ 

Má dostatečné motorické 

schopnosti na to, aby 

rozeznal/a řadu detailů u 

malého předmětu. 

20 

(9) 

Dva korálky „Vezmi si prosím do ruky 

tenhle korálek. A 

zvládneš si vzít i druhý do 

stejné ruky?“ 

Zvedne malý předmět, drží 

ho a zvedne další předmět 

stejnou rukou. 

21 

(10) 

Korálek (menší, 

větší) 

„Postrčíš ho směrem 

k prstům?“ Pokud dítě 

spontánně nezareaguje, 

můžeme ho pobídnout 

slovy „Teď to podrž 

v prstech.“ 

Vezme malý předmět a 

postrčí ho z dlaně ke 

konečkům prstů. 

22 

(11) 

Korálek „Dokážeš to obrátit 

v prstech?“ 

Obrátí malý předmět mezi 

palcem a konečky prstů 

levé ruky a stejně pak 

pravé ruky. 

 

2.3 Spolupráce obou rukou 

 Materiál Poznámky Položka 



23 

(7) 

 

Dřevěná matice a 

šrouby/láhev s 

víčkem 

Šroub a matice už jsou 

spojené. „Dokážeš to dál 

šroubovat?“. Pokud dítě 

tento úkol nevykoná se 

šroubem a maticí, ale 

s lahví, položku 

hodnotíme jako 

osvojenou, ale 

s poznámkou, že úkol byl 

vykonán za pomoci 

jiných materiálů. 

Dítě umí vykonat otáčivé 

pohyby oběma rukama. 

24 

(8) 

Misky, rýže, lžíce Dá se použít cokoli, co 

jde přendávat lžící 

z misky do misky. 

Umí naplnit misku lžící, 

kterou musí sám držet 

(například písek do 

kyblíku, jogurt z kelímku 

do misky, rýže z misky do 

misky, apod.) 

25 

(9) 

Puzzle Použijeme lehké (velké) 

puzzle, dítě může vkládat 

poslední chybějící kus. 

Umí upevnit předmět 

jednou rukou, zatímco 

druhou rukou předmět 

zkoumá. 

26 

(10) 

Plastelína „Když ti dám do dlaní 

kousek plastelíny, 

dokážeš z toho vyrobit 

malou kuličku?“ 

Je schopný/á rotačního 

pohybu dlaní rukou. 

 

Tento úkol můžeme 

zhodnotit současně 

s úkolem č. 18. 

 

2.4 Prostor – blízký X daleký 

 Materiál Poznámky Položka 

27 

(10) 

 Pohyb po třídě, prostoru. 

Můžeme se ujistit, že se 

zeptáme učitele/rodičů. 

Pohybuje se za použití 

hmatu skrz prostor, kde 

jsou umístěné velké 

předměty (lavice, židle, 

nábytek, apod.) 

28 

(11) 

Míč, panenka, jiná 

hračka 

Hračku dítěti nejprve 

podáme, a potom hračku 

někam umístíme, 

například za židli. Dítěti 

musíme dát určitou 

informaci, kde má 

předmět hledat, aby 

nehledalo po celé 

místnosti. „Zkus teď 

hračku najít, schoval/a 

jsem ji poblíž židle.“ 

Hledá prostřednictvím 

hmatu předmět, který je 

schovaný za jiným 

předmětem. Například míč 

za židlí. 

 

 



3. Taktilně percepční funkce 

3.1 Rozpoznávání 

 Materiál Poznámky Položka 

29 

(4) 

Zubní kartáček, 

lžíce, vidlička 

„Co je tohle?“ Použijeme 

více než jeden předmět. 

Dítě nemusí odpovídat na 

otázku slovně, stačí když 

udělá s předmětem 

správné gesto. 

Rozpoznává předměty 

každodenní potřeby 

prostřednictvím hmatu. 

30 

(6) 

Kolo (nejlépe od 

lega), lego DUPLO 

(nejlépe cca 15 

kostek), krabice 

„Dokážeš v krabici mezi 

kostkami najít něco, co 

má také autíčko?“ 

Testujeme, zda dítě pozná 

specifickou funkci. Dítě 

rozpoznává podobnosti 

mezi různými předměty. 

31 

(8) 

Materiál z kufru RC 

C8 

Dáme dítěti čtyři 

předměty; čtvrtý je stejný 

jako první.  

„Teď ti budu dávat různé 

předměty. Dej mi vědět, 

jestli poznáš předmět, 

který už jsi předtím 

nahmatal/a.“  

Zajistíme, aby se dítě 

mohlo vrátit 

k předchozímu tvaru, než 

mu nabídneme další tvar. 

Je schopný/á rozeznat 

předmět, který je uvedený 

2x v řadě čtyř odlišných 

tvarů. 

 

3.2 Vnímání detailu  

 Materiál Poznámky Položka 

32 

(10) 

Auto se třemi koly „Poznal/a by si, co 

chybí?“ 

Umí určit, jestli chybí 

nějaký detail. 

33 

(12) 

Pracovní list PD 

C12 

„Tato čára se někde liší. 

Dokážeš nahmatat kde?“ 

Umí najít neobvyklý detail 

v přerušené vodorovné 

čáře. 

34 

(13) 

Pracovní list PD 

C13 

„Tato čára se někde liší. 

Dokážeš nahmatat kde?“ 

Umí najít detail na 

nepřerušované vodorovné 

čáře. 

 

3.3 Rozlišování 

 Materiál Poznámky Položka 

35 

(10) 

5 dětských 

plastových hrníčků 

(Ikea) 

Umístíme řadu kelímků 

před dítě. Jeden z pěti 

kelímků bude dnem 

vzhůru. Necháme dítě 

řadu nahmatat a 

počkáme, zda určí 

převrácený předmět. Poté 

Umí určit převrácený 

předmět ve vodorovně 

seřazené řadě pěti stejných 

předmětů (jeden 

z předmětů je otočený).  



si ověříme, zda si dítě 

uvědomuje, že se ve 

skutečnosti jedná o ten 

samý předmět. 

Pokud je nutné dítě 

pobízet otázkami, 

hodnotíme jako 

dovednost ne zcela 

osvojenou. 

36 

(11) 

Pracovní list DC 

C11 

„Hned tady na začátku 

před čárou můžeme 

nahmatat jeden tvar“. 

Zkusíš tento tvar také 

najít jinde na pracovním 

listu, za čárou?“ 

Umí označit tvar, který je 

stejný jako tvar výchozí. 

37 

(12) 

Pracovní list DC 

C12 

„Dokážeš nahmatat, která 

čára je delší?“ 

Umí určit, která ze dvou 

(svislých) čar je delší nebo 

kratší. 

38 

(13) 

Pracovní list DC 

C13 

 

„Dokážeš nahmatat, která 

čára je delší?“ 

Umí určit, která ze dvou 

(vodorovných) čar je delší 

nebo kratší.  

 

3.4 Konstrukce 

 Materiál Poznámky Položka 

39 

(1) 

Lego DUPLO „Dokážeš k sobě 

připojit/oddělit tyto 

kostky?“ 

Umí připojit a oddělit dvě 

části 

(můžeme použít například 

i magnety). 

40 

(4) 

Pyramida kostky Nejméně se čtyřmi 

kostkami. 

Umí umístit menší předmět 

do většího, naopak umí 

postavit menší předmět na 

větší. 

 

3.5 Vztah mezi částí a celkem 

 Materiál Poznámky Položka 

41 

(2) 

Láhev s víčkem „Dokážeš dát tohle 

dohromady?“ 

Povzbudíme dítě, aby 

otáčelo tak dlouho, aby 

uzávěr na lahvi držel. 

Nicméně, když se mu 

nepovede zašroubovat 

úplně, i tak hodnotíme 

položku jako osvojenou. 

Tuto položku testujeme 

již v položce č. 23. 

Dítě zkouší kombinovat 

dvě části, aby utvořilo 

celek. 



42 

(4) 

Brýle Dáme dítěti nahmatat jen 

nožičku od brýlí, zbytek 

zakryjeme rukama.  

„Dokážeš mi říct, co by to 

mohlo být?“  

Rozezná celek na 

základech části. 

43 

(6) 

Zámek s klíčem Dáme dítěti do ruky klíč a 

zámek. Zeptáme se, co by 

s tím mohl udělat. Cílem 

je zjistit, jestli dítě 

rozpozná funkci klíče 

(části celku). Pokud dítě 

nedokáže dostat klíč do 

zámku bez podpory, 

můžeme mu pomoci. 

Položku hodnotíme jako 

osvojenou, pokud dítě 

prokáže, že rozumí funkci 

klíče. 

Ví, jak vhodně použít 

pohyblivé části celku. 

 

3.6 Taktilně prostorové vnímání 

 Materiál Poznámky Položka 

44 

(1) 

 „Víš, kde je předek? A 

víš, kde je zadní část?“  

Dítě musí označit obojí. 

Pokud označí jen jedno, 

hodnotíme jako ne zcela 

osvojenou dovednost. 

Tuto položku už můžeme 

zhodnotit v položce č. 5. 

Dítě si je vědomo 

prostorových aspektů 

vlastního těla (například 

vršek a spodek/předek a 

zadek vlastního těla). 

45 

(4) 

Kelímek „Udělala jsem něco 

špatně s kelímkem před 

tebou. Poznáš co?“ 

Tuto položku už můžeme 

částečně zhodnotit 

v položce č. 35. 

Dítě pozná, když je 

předmět vzhůru nohama a 

snaží se to uvést do 

správné polohy. 

46 

(7) 

Vak/batoh, krabička „Zvládneš dát krabičku 

do tohoto vaku/batohu?“ 

Umí zapasovat předmět do 

jiného předmětu. Například 

krabičku na svačinu do 

batohu, tenisky do batohu, 

apod. 

47 

(10) 

Kostka/deska na 

vkládání tvarů 

Umístíme kostky před 

matici na třídění tvarů a 

zeptáme se dítěte, zda 

dokáže umístit tvary do 

správných děr.  

Vždy musí být jeden blok 

od každého tvaru správně, 

Dítě ví, že každý 

trojrozměrný tvar zapadá 

do určitého otvoru.  



abychom mohli položku 

ohodnotit jako osvojenou.  

 

3.7 Vnímání figury a pozadí 

 Materiál Poznámky Položka 

48 

(3) 

Figurka (kolo) a 

kostky DUPLO 

„Dokážeš najít figurku 

mezi kostkami?“ 

Tuto položku můžeme 

vyhodnotit současně 

s položkou č. 30. 

Umí vyhledat určitý tvar 

mezi ostatními 

rozptylujícími tvary. 

49 

(4) 

Pracovní list FG C4 „Dokážeš tuto čáru 

obtáhnout prstem?“  

Umí najít čáru, na které 

jsou elementy odvádějící 

pozornost. 

 

3.9 Taktilní jazyk 

 Materiál Poznámky Položka 

50 

(2) 

2x hadřík, voda, 

houbička, dřevěný 

(tvrdý) kvádr 

Jeden hadřík bude mokrý, 

druhý suchý. Houba je 

měkká, kvádr je tvrdý. 

Umí určit vlastnosti 

materiálů. Například hadr 

je suchý/mokrý, toto je 

měkké/tvrdé, voda je 

teplá/studená, apod. 

 

4. Praktické dovednosti 

4.1 Hmatová strategie 

 Materiál Poznámky Položka 

51 

(11) 

Vařečka „Co myslíš, že by to 

mohlo být?“ 

Zkoumá délku předmětu 

tak, že posouvá prsty po 

povrchu až na jeho konec. 

52 

(17) 

Tlustá a úzká kniha Tento úkol ohodnotíme 

již při položce č. 15. 

Používá obě ruce, aby 

porovnal/a rozdíly ve 

výšce nebo délce. 

53 

(18) 

Materiál z kufru TS 

C18 

„Tady mám čtyři váčky, 

váží stejně?“ Dítě by 

mělo použít obě ruce, 

nemusí pojmenovat 

správný váček. 

Používá obě ruce, aby 

zkusil/a váhové rozdíly.  

 

4.2 Sebeobslužné činnosti 

 Materiál Poznámky Položka 

54 

(5) 

Zubní kartáček, 

pasta na zuby 

„Zkusíš dát pastu na 

kartáček?“ 

Používá hmat, aby částečně 

vykonal/a běžné úkony 

samoobsluhy. 

55 

(7) 

Žínka, voda, utěrka „Dokážeš utřít tady tu 

vodu?“ 

Používá hmat na vykonání 

jednoduchých úkonů 

v domácnosti. 



 

4.3 Hry 

 Materiál Poznámky Položka 

56 

(8) 

Mobilní telefon „Co bychom s tím mohli 

dělat, ukážeš mi to?“ 

Hraje si s materiály 

praktickým způsobem, 

například zvedne telefon, 

něco řekne, apod. 

57 

(10) 

Panenka 

s oblečením/vláček a 

koleje 

„Teď si můžem chvilku 

pohrát, …“ 

Tuto položku si můžeme 

ověřit u pedagoga/rodiče 

dítěte. 

Umí bez pomoci obléct 

panenku nebo položit 

koleje a jezdit po nich 

vláčkem. 

 

4.4 Spojování funkce mezi objekty 

 Materiál Poznámky Položka 

58 

(4) 

Žínka nebo lžíce, 

miska a rýže 

„Co myslíš, k čemu to 

slouží? K čemu bychom 

to mohli použít?“ 

Tuto položku můžeme 

provést zároveň 

s položkami č. 24 a 55. 

Využívá materiály k jejich 

účelu. Například vezme 

žínku a otře se jí nebo 

vezme lžíci a nabere s ní 

rýži. 

59 

(8) 

Nůžky, papír „Zkusíme si tu spolu 

rozstříhat papír?“ 

Na tuto položku se 

můžeme zeptat 

pedagoga/rodiče dítěte. 

Ví, jak zacházet s náčiním. 

 

4.6 Vypořádání se s proměnnými  

 Materiál Poznámky Položka 

60 

(5) 

Deštník „Co myslíš, že to je?“ Umí rozlišit předměty 

navzdory změně ve 

vzhledu, například zavřený 

a otevřený deštník. 

61 

(6) 

Auto „Ukážeš mi, jak rychle 

dokážeš jet s autem?“ 

Ví, že nějaký nepohyblivý 

předmět se dá uvést do 

pohybu. 

62 

(7) 

Zubní kartáček „Co myslíš, v jaké 

místnosti bychom mohli 

najít kartáček na zuby?“ 

Tuto položku můžeme 

zjistit rovnou u položky č. 

54. 

Ví, jestli předmět patří 

nebo nepatří do určité 

místnosti. 

 

  



Příloha č. 2 – List se základními údaji  

Základní údaje – Tactual Profile 3-6 let 

Jméno dítěte:  

Datum narození dítěte: 

Věk dítěte: 

Datum posouzení:  

Prostředí, ve kterém byl test proveden:  

Test prováděl:  

Stupeň zrakového postižení:  

Má dítě zbytkové vidění, jestliže ano využívá ho:  

Má dítě těžké zrakové postižení od narození: ano / ne  

Kdy nastal vizuální relaps: 

Má dítě nějaké přidružené obtíže (motorického či smyslového rázu, epilepsie, ADHD, 

autismus apod.):  

 

Který náhradní smysl dítě upřednostňuje: sluch / hmat / čich / chuť  

Navštěvuje dítě: běžnou MŠ / MŠ speciální (ZP)  

Je dítě na internátním pobytu: ano / ne 

Jaké techniky ve vzdělávání upřednostňuje:  

 

Prostředí, ve kterém dítě žije (spolupráce rodiny apod.):  

 

Rozpoložení dítěte během testování:  

 

Přítomnost rodičů při testování: ano / ne 
  



Příloha č. 3 – Prázdný hodnotící arch 

Hodnotící arch – Tactual Profile 3-6 let 

Věk: 

Diagnóza: 

Datum vyšetření: 

Vyšetření provedl: 

 

1. Taktilně senzorické funkce 
1.2 Pozornost 

1.  poznámky: 

2. poznámky:  

1.3 Uvědomování si těla 

3. poznámky: 

4. poznámky: 

5. poznámky: 

6. poznámky: 

7. poznámky: 

1.4 Taktilní senzitivita  

8. poznámky: 

9. poznámky:  

10. poznámky: 

11. poznámky:  

1.5 Propriocepce 

12. poznámky: 

13. poznámky: 

14. poznámky: 

15. poznámky: 

2. Taktilně motorické funkce 
2.1 Taktilní průzkum  

16. poznámky: 

17. poznámky:  

18. poznámky: 

2.2 Manipulace 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



19. poznámky: 

20. poznámky: 

21. poznámky: 

22. poznámky: 

2.3 Spolupráce obou rukou 

23. poznámky: 

24. poznámky: 

25. poznámky: 

26. poznámky: 

2.4 Prostor – blízký X daleký  

27. poznámky: 

28. poznámky: 

3. Taktilně percepční funkce 
3.1 Rozpoznávání  

29. poznámky: 

30. poznámky: 

31. poznámky: 

3.2 Vnímání detailu 

32. poznámky: 

33. poznámky: 

34. poznámky: 

3.3 Rozlišování 

35. poznámky: 

36. poznámky: 

37. poznámky: 

38. poznámky: 

3.4 Konstrukce 

39. poznámky: 

40. poznámky: 

3.5 Vztah mezi částí a celkem  

41. poznámky: 

42. poznámky: 

43. poznámky: 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



3.6 Taktilně prostorové vnímání 

44. poznámky: 

45. poznámky: 

46. poznámky: 

47. poznámky: 

3.7 Vnímání figury a pozadí 

48. poznámky: 

49. poznámky: 

3.9 Taktilní jazyk 

50. poznámky: 

4. Praktické dovednosti 
4.1 Hmatová strategie 

51. poznámky: 

52. poznámky: 

53. poznámky: 

4.2 Sebeobslužné činnosti 

54. poznámky: 

55. poznámky: 

4.3 Hry 

56. poznámky: 

57. poznámky: 

4.4 Spojování funkce mezi objekty 

58. poznámky: 

59. poznámky: 

4.6 Vypořádání s proměnnými 

60. poznámky: 

61. poznámky: 

62. poznámky: 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Příloha č. 4 – Záznam z vyšetření ke zprávě č. 1  
 



 



 

 

  



Příloha č. 5 – Záznam z vyšetření ke zprávě č. 2 
 



 



 

 

  



Příloha č. 6 – Záznam z vyšetření ke zprávě č. 3 
 

cg 



 



 

 

  



Příloha č. 7 – Záznam z vyšetření ke zprávě č. 4 
 



 



 

 

  



Příloha č. 8 – Záznam z vyšetření ke zprávě č. 5 
 



 



 

 

  



Příloha č. 9 – Záznam z vyšetření ke zprávě č. 6 
 



 



 

 

  



Příloha č. 10 – Záznam z vyšetření ke zprávě č. 7 
 



 



 

 

  



Příloha č. 11 – Záznam z vyšetření ke zprávě č. 8 
 



 



 

 

  



Příloha č. 12 – Záznam z vyšetření ke zprávě č. 9 
 



 



 

 

  



Příloha č. 13 – Záznam z vyšetření ke zprávě č. 10 
 



 



 

 


